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  úåãìåú úùøô  
  øäæ  
 פתח רבי .' וגו"ת יצחקוואלה תולד"

ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ה" ,חייא ואמר
 כשרצה הקדוש ברוך ,בא וראה ".תהלתו

 , את העולםלברואהוא ועלה ברצון לפניו 
 ובכל .היה מסתכל בתורה ובורא אותו

מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא 
 .אותו היה מסתכל בתורה ובורא ,בעולם

  ואהיה אצלו אמון ואהיה"זהו שכתוב 

åâå ÷çöé úåãìåú äìàå ')èé äë úéùàøá (
 øîàå àééç éáø çúô)á å÷ íéìäú ( ììîé éî

åäé úåøåáâ" àòá ãë éæç àú åúìäú ìë òéîùé ä
á÷"ä1àúåòøá ÷éìñå 2 äåä àîìò éøáîì äéî÷ 

àúééøåàá ìëúñî3äéì àøáå 4 àãáåò ìëáå 
á÷ àøáã àãáåòå"àîìòá ä ìëúñî äåä 

 áéúëã àåä àãä äéì àøáå àúééøåàá) ç éìùî
ì (äéäàå ïåîà åìöà äéäàå  

  íìòðä ùøãî  
ת יצחק בן אברהם אברהם וואלה תולד"

 , רבי יצחק פתח".הוליד את יצחק
 , שנו רבותינו.' וגו"הדודאים נתנו ריח"

לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מחיה את 
בנין המתים וינער אותם מעפרם שלא יהיו 

עפר כמות שהיו בתחלה שנבראו מעפר 
 זהו שכתוב .מתקיים דבר שאינו ,ממש

אלהים את האדם עפר מן ' וייצר ה"
  ובאותה". האדמה

 íäøáà íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
 ÷çöé úà ãéìåä)èé äë úéùàøá ( ÷çöé éáø

 çúô)ãé æ øéù (åâå çéø åðúð íéàãåãä ' ïðáø åðú
àáì ãéúòì5åä êåøá ùåã÷ä  úà äéçî à

 øôò ïéðá åéäé àìù íøôòî íúåà øòðéå íéúîä
 úåîë]åéäù) [äéäù( øôòî åàøáðù äìçúá 

 áéúëã àåä àãä íéé÷úî åðéàù øáã ùîî
)æ á úéùàøá (øöééå6åäé "éäìà ä" íãàä úà í

 äîãàä ïî øôò]å[äúåàá  

                                                           

לא יפול בו השאלה למה היתה , ולא בהכרח רק נדבה, ה ברצון ואהבה"להיות בריאת עולם זה להקב 1
לזה , שאם נוכל לתת טעם לזה ימצא בריאתו מוכרחת מצד טעמו וזה אינו, בריאתו עתה ולא קודם ולא חר

 ).אור יקר(ורצונו בריאתו כאשר רצה ונדבה רוחו ' פי, "כד בעא"אמר 
י נס בבחירתו יתברך "הזווג הראשון שהיה בעת בריאת העולם היה ע. ב והערה שם"לעיל פו ע' עי 2

וצריך להבין על מה בכל ' ש בזוהר פעמים רבות כד סליק ברעותיה למברי עלמא כו"וברצונו הפשוט כמ
' אך הענין הוא בא.  סליק ברעותיהפעם שמדבר בבריאת העולם או בתחלת אצילות מדבר בלשון זה כד

ן שהם הבנים ראשונים "ן שהם הזו"י מ"א שיזדוגו אם לא ע"לאוי אפשר והוא כי א' פנים והם ענין א' מב
שלהם כי זהו ענין ואדם אין לעבוד את האדמה כי אין עבודה וזריעת האדמה שהיא נקבה העליונה נעשית 

נברא העולם לא היה אפשר להבראות כי הרי עדיין לא כ בפעם ראשון ש"ן וא"י האדם המעלה מ"אלא ע
כ גם הזווג עליון לברא את העולם לא היה יכול להזדווג לכן עלה "ן וא"מ' נ נבררין ועולין בבחי"היו זו

כד סליק ' גם פי. ' וכונ נזדווגו והאציל את עולמו"בלתי העלאת מ' שאפי' ברצונו הפשוט ובבחירתו ית
עלם והוא כי הנה אין הזכר העליון נתעורר לזווג רק עד אחר שהנוקבא עליונה הוא יותר נ' ברעותיה כו

' ובזווג א' אמנם בפעם א' וכותתקשט ותכין עצמה לזווג ותמצא חן בעיניו ואז הוא מתעורר להזדווג עמה 
נ "מ' נתעורר הזכר מעצמו בלתי התעוררות הנקבה ועלה בו רצון ותאוה להזדווג אפילו שלא היה עדיין בחי

זווג יסוד דיליה ביסוד דילה כי לא היה עדיין אז נקבה ' כ הזווג הזה הוא נעלם מאד ולא היה בבחי"וע
כ עם מי יהיה הזווג בעת שנברא העולם לכן הזווג ראשון ההוא היה ברצון העליון "נבראת בעולם וא

ד "שער מעץ חיים  (מחשבה מוחא עלאה בסוד הרצון העליון שכולא דכורא ואין שם היכר נקבה והבן זה
 .) בן"ומ

אור (ק הנעלמים שם והכתר הוה אסתכל ומאיר בחכמה "והם ו, היינו נובלת חכמה של מעלה תורה 3
 ).יקר

 .א"צ לד ע"א בספד"וכן בהגר, ד פרק י"ח ש"נפה' עי). אור יקר(ק שבבינה "העולם דהיינו ו' פי 4
ב הנמשך "ס העוה"בעולם הנשמות שה שני טעמים נכונים למה שאברהם נדרש לנשמה בעולם הזה ו5
מפני שאורות שלה , ס בינה עליונה"שה, אך יצחק נדרש לסוד הנשמה בתחיה הנקראת לעתיד לבוא, ובא

והיינו דקאמר . אבל של הבינה עתידים לבוא, אינם יורדים עתה אלא של תבונה הנקראת עלמא דאתיא
 . )ז"רמ (א נהיה התחיהלהודיענו שדוקא במדרגת לעתיד לב', הכא לעתיד לבא וכו

שמשם משמע שהאדם היה ', ל שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו" פשוטו של מקרא הוא כמו שאמרו רז6
ועוד . לאפוקי שאר בעלי חיים שיצאו מן הארץ בגופם ובקומתם, ש מעפר ממש"מתחילה גולם עפר וז
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  ãì÷/á  
  øäæ  

 אל תקרי אמון אלא ,"שעשועים יום יום
 אמרה התורה ,ם אדלברואכשרצה . מןוא

 אם האדם יברא ואחר כך יחטא ,לפניו
 למה יהיו מעשי ידיך ,ואתה תדון אותו

  .ל את דינךו שהרי לא יוכל לסב,לחנם

 ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà íåé íåé íéòåùòù
 øá éà äéî÷ äøåú äøîà íãà éøáîì àòá ãë
 éàîà äéì ïåãéú úðàå éèçé øúáìå éøáúé ùð

àäã àðâîì êãé éãáåò ïåäé ìáñîì ìåëéé àì 
êðéã7  

  
 הנה תקנתי ,אמר לה הקדוש ברוך הוא

 אמר .תשובה טרם שבראתי את העולם
הקדוש ברוך הוא לעולם בשעה שעשה 

 , עולם, אמר לו,אותו וברא את האדם
ימו אלא על יקותיך לא יתקו אתה וח,עולם

 כדי @, כך בראתי את האדםולכן. התורה
לתהו הריני מחזירך  , ואם לא,שיתעסק בה

זהו שכתוב  .ל האדםגלבקיים  והכל .ובהו
 ".אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי"

והתורה עומדת ומכריזה לפני בני אדם כדי 
 ואין מי שירכין ,שיתעסקו וישתדלו בה

  .אזנו

  
á÷ äì øîà" àì ãò äáåùú úðé÷úà àä ä

á÷ øîà àîìò éúàøá" ãáòã àúòùá àîìòì ä
à íãàì àøáå äéì"à àîìò àîìò ì êñåîéðå úð

 éúàøá êë ïéâáå àúééøåà ìò àìà ïéîéé÷ àì
 íãàì äéì]ëê8[ àä åàì éàå äá ÷ñòúéã ïéâá 

 íãàã äéðéâá àìëå åäáå åäúì êì øãäà àðà
 áéúëã àåä àãä àîéé÷)áé äî äéòùé ( éëðà

 àîéé÷ àúééøåàå éúàøá äéìò íãàå õøà éúéùò
 å÷ñòúéã ïéâá àùð éðáã åäééî÷ àæøëîå

á åìãúùéåäéðãåà ïéëøéã ïàî úéìå ä  
 מקיים , בתורהעוסק כל מי ש,בא וראה

ם כל מעשה ומעשה על יהעולם ומקי
בר באדם  ואין לך כל אבר וא,קונו כראויית

 שהרי כמו שאדם .שאין כנגדו בריה בעולם
עומדים דרגות על  וכולם ,נחלק לאיברים

גוף  וכולם קנים אלו על אלוודרגות מת
 כולם ל אותם בריות כ,כך גם העולם ,אחד

 .ברים ועומדים אלו על אלוברים אא
 )אחד(הנה גוף  ,קניםומת כולם וכאשר

 שהרי כל .התורהדוגמת והכל כ. ממש
ברים ופרקים ועומדים אלו על התורה א

   .נעשים גוף אחד ,לם נתקניםו וכשכ.אלו
  

 åäéà àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë éæç àú
ò àãáåòå àãáåò ìë íéé÷å àîìò íéé÷ äéðå÷ú ì

 àîéé÷ã àôééùå àôééù ìë êì úéìå úåàé à÷ãë
 àîìòá äéøá äéìá÷ì éåä àìã ùð øáá äéá

ïéôééù âìôúî åäéà ùð øáã äîë àäã9 åäìëå 
 ïéìà ìò ïéìà ïéð÷úúî ïéâøã ìò ïéâøã ïéîéé÷
 ïééøá ïåðéà ìë àîìò éîð éëä àôåâ ãç åäìëå

]åäìë[ôééù ïéôééù ëå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷å ïé ã
]ïð÷úúî) [ïð÷úî( àä åäìë )ãç (ùîî àôåâ10 

 àìë àúééøåà àäã àúééøåàã àðååâë àìëå
 ïð÷úúî ãëå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷å ïé÷øôå ïéôééù

 àôåâ ãç åãéáòúà åäìë  
 פתח ,כיון שדוד הסתכל במעשה הזה

בחכמה  כולם 'מה רבו מעשיך ה"ואמר 
 øîàå çúô àã àãáåòá ãåã ìëúñàã ïåéë

)ãë ã÷ íéìäú (åäé êéùòî åáø äî"ä) åâå'( íìë 

                                                                                                                                                                                     

ויתר .  היתה תחילה עפר ממששיצירתו' פי, מעפר אלא וייצר את האדם עפר' מדוייק שלא אמר וייצר וגו
ה "המדרגה התחתונה שהרי אדמה היינו עפר וכמש' פי, ל עפר מעפר"על כן אמר עפר מן האדמה שר

 . )ז"רמ (ואדמה על ראשו) יב, שמואל א ד(
י הוא "כ  אין תקומה אף בריבוי עונשים והשיב הא אתקינית תשובה כי' כי כפי ערך שחטא לו ית7

 ).א"נ(ח "ז. הרוצה בתשובה
8  êá)ôã"å.( 
 ).א"ד( שמתחלק האדם לאברים אברים 9

כל ש' שער כח פרק א' ועי, שכאן מתבאר עניין הספירות שבצורת יושר' י פרק ב"ח עגו"ע' עי 10
 .הנבראים וכל הבריות הם בציור דמות פרצוף אדם
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בתורה כל ". עשית מלאה הארץ קנינך
 שלא יכולים ,ים חתומיםהסודות עליונ

 בתורה כל אותם דברים עליונים .ידבקלה
 בתורה הם כל .שהתגלו ולא התגלו

 כל הדברים של .הדברים שלמעלה ולמטה
העולם הזה וכל הדברים של העולם הבא 

   ואין,הם בתורה

 äîëçá êðéð÷ õøàä äàìî úéùò]àúééøåàá[11 
 ïéàìò ïéæø ìë ïåðéàç ïéìëé àìã ïéîéú

 ïéàìò ïéìî ïåðéà ìë àúééøåàá à÷áãúàì
 ïéìî ìë ïåðéà àúééøåàá ïééìâúà àìå ïééìâúàã
 ïéìî ìëå ïéã àîìòã ïéìî ìë àúúìå àìéòìã

úéìå ïåðéà àúééøåàá éúàã àîìòã  
  íìòðä ùøãî  

 ,ו הבניןשעה יתנערו מעפר מאות
 זהו .להיות להם קיוםים ו מקויעמדו בבנין

התנערי מעפר קומי שבי "שכתוב 
 ויעלו מתחת ,מו בקיוםי יתקי".ירושלים

   . ויקבלו נשמתם בארץ ישראל,לארץ
  

 åãîòéå ïéðáä åúåàî øôòî åøòðúé äòù
 àåä àãä àîåé÷ íäì úåéäì íééå÷î ïéðáá

 áéúëã)á áð äéòùé (éîå÷ øôòî éøòðúä12áù  é
íìùåøé13àîåé÷á åîéé÷úé 14 õøàì úçúî åìòéå 

 ìàøùé õøàá íúîùð åìá÷éå  
  

הקדוש ברוך ) ישיב(באותה שעה יציף 
 . שבגן עדן עליהם@ריחותבהוא כל מיני 

אמר רבי ". הדודאים נתנו ריח"זהו שכתוב 
 , אל תקרא הדודאים אלא הדודים,יצחק

עים זה זהו הגוף והנשמה שהם דודים וֵר
 מה , דודאים ממש,נחמן אמר רב .עם זה

 אף הם ,הדודאים מולידים אהבה בעולם
 ,"נתנו ריח" ומה זה .מולידים אהבה בעולם

 óéöé äòù äúåàá>ð"áéùé à< êéøá àùãå÷ 
éðéî ìë àåäï ]áïéçéø[1516 ïãò ïâáù >íäéìò< 

 áéúëã àåä àãä)ãé æ øéù (ð íéàãåãäçéø åðú17 
 íéãåãä àìà íéàãåãä éø÷ú ìà ÷çöé éáø øîà

äæ íò äæ íéòøå íéãåã íäù äîùðäå óåâä åäæ18 
ùîî íéàãåã øîà ïîçð áø19 íéàãåãä äî 

 íìåòá äáäà íéãéìåî] äáäà íéãéìåî íä óà

                                                                                                                                                                                     

מ "א. ע דבכל עולם התורה נדרשת כפי העולם שהוא"עולמות אבי' עניינים באורייתא כנגד ד'  אמר ד11
 ).א"נ(

מא  כי מתוך נוגה תתנער ואחר כך תקום לעלות עד אי, והיינו קומי, ן למקורו" הוא סוד החזרת שם ב12
 ).ז"רמ(

אבל הוא לאותו ,  כמו שהוא בשבתות וימים טוביםמא ולהיות שגם בזמנים אחרים היא עולה עד אי13
] תשמש) [תשכיל(לשון ישיבה כי גם , שהוא לשון עכבה, "שבי"אבל אז . זמן מועט כי בחול חוזרת למטה

 .)ז"רמ (לעיכוב
, ז" בתחילה כשיחיו איש במקומו שמת שם יתקיימו בקיומם באותה בחינת נשמה שהיתה בהם בעוה14

שיעשו דרך  ן שהוא לסוד איזה בירור" ולעד'וואחר כך יתגלגלו בגלגול מחילות שהוא ענין דין וצער וכ
 . )ז"רמ(ראל ויקבלו נשמתם  ואחר כך יעלו בארץ יש,עברם במחילות הארץ

 ונראה שהוא שפע נוקבא דפרדשקא דאריך שנתקן ממלכות דעתיק ושממנו נשיב מחד נוקבא חיין 15
כדאיתא באדרא רבא קל ', א לאתערא בגנתא דעדן וחד רוחא דחיי וכו"ומחד חיין דחיין וחד רוחא נפיק לז

ב שאז השליטה תהיה לגבורות "הוא עצם העוהוהוא , וגם נודע שסוד הריח הוא ביסום הגבורות', וכו ,ב"ע
 ).ז"רמ (מבוסמות בשרשן

16  ïéçéø éðéî)ôã"îøå å"æ.( 
והמשיל , י אין בהם ריח כלל"שהרי הדודאים שהם נקראים מאנדראגול,  ירצה תבין אמרו נתנו ריח17

 . )ז"רמ (וגם שיציצו מן הארץ כמו הדודאים, את גופות הצדיקים לדודאים שהרי הם צורת אדם
 כי לא יתפרדו עוד לעולם, ז לעוצם האחדות שיהיה בין הגוף והנשמההנוסף ירמו'  לרמוז כי הא18

 ).ז"רמ(
ואומר שהצדיקים נמשלו לדודאים שסגולתם להוליד אהבה בעולם כך ,  ידרוש סגולת הדודאים19

א כנודע מפרשת "הראשונה בסוד ייחוד הנשיקין שהוא זווג או, וענין זה הוא בשתי בחינות. הצדיקים
והבחינה השנית כי ענין אהבה הוא מסטרא , הנזכר מסוד דודים ורעים] נקרא אהבהה[תרומה והוא הוא 

 ).ז"רמ (כמבואר אצלנו בכוונת דחילו ורחימו' דאי
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,  לדעת ולהכיר את בוראם,כשרון מעשיהם
  .@את דודם

íìåòá[ïåøùë çéø åðúð éàîå 20 úòãì íäéùòî 
 øéëäìå]íàøåáì [íãåãì21   

ם שהם אלו פתחי שמי ,"ועל פתחינו"
כל " .פתוחים להוריד נשמות לפגרים

 ,אלו הנשמות חדשים גם ישנים ,"מגדים
אותם שיצאו נשמתם מהיום כמה שנים 
ואותם שיצאו נשמתם מימים מועטים וזכו 

 , בעולם הבאלהיכנסבכשרון מעשיהם 
 להיכנסעתידים לירד בבת אחת כולם 

  .בגופות המוכנים להם

úô íäù íéîù éçúô åìà åðéçúô ìòå íéçå
]ãéøåäì[ úåîùðä åìà íéãâî ìë íéøâôì úåîùð 

 íåéäî íúîùð åàöéù íúåà íéðùé íâ íéùãç
 íéèòåî íéîéî íúîùð åàöéù íúåàå íéðù äîë
 íìë àáä íìåòá ñðëäì íäéùòî ïåøùëá åëæå
 úåôåâá ñðëäì úçà úáá ãøéì íéãéúò

íäì íéðëåîä  
וצאת  בת קול י,אמר רבי אחא בר יעקב

 צפנתי ים גם ישנים דודיחדש" ,ואומרת
 ,"לך" , צפנתי אותם באותם העולמות,"לך

 . בשביל שאתה גוף קדוש ונקי,בשבילך
אלו  ,)נתנו ריח( "הדודאים" ,דבר אחר

אלו הנשמות  ,"נתנו ריח" .מלאכי שלום
 כמו ,השאירו ,"נתנו" .שהם ריח העולם

". ולא נתן סיחון את ישראל"שנאמר 
ש כתות של  של, אמר רבי יהודה,שלמדנו

מלאכי השרת הולכים בכל חדש ובכל שבת 
 ובמי .ללוות לנשמה עד מקום מעלתה

   ".על פתחינו כל מגדים"ים את ינק
  

 úàöåé ìå÷ úá á÷òé øá àçà éáø øîà
 úøîåàå)ùí ( êì éúðôö éãåã íéðùé íâ íéùãç

 êìéáùá êì úåîìåòä íúåàá íúåà éúðôö
 øçà øáã é÷ðå ùåã÷ óåâ äúàù ìéáùá

ãåãä íéà)çéø åðúð (íåìù éëàìî åìà22 åðúð 
úåîùðä åìà çéø23 å÷áù åðúð íìåòä çéø íäù 
 øîà úàã äîë)âë àë øáãîá ( ïåçéñ ïúð àìå

 úåúë ùìù äãåäé éáø øîà àðàúã ìàøùé úà
 úáù ìëáå ùãç ìëá íéëìåä úøùä éëàìî ìù
 ìò íé÷åð ïàîáå äúìòî íå÷î ãò äîùðì úååìì

 íéãâî ìë åðéçúô  

 אלו הן הגופות שהם ,בי יהודהאמר ר
 ,עומדים בפתחי קברות לקבל נשמתן

 והוא מכריז ,מה נותן פתק של חשבוןודּו

 íéãîåò íäù úåôåâä ïä åìà äãåäé éáø øîà
áîåãå ïúîùð ìá÷ì úåøá÷ éçúô" ïúåð ä

à÷úô24 ìù åðåáø øîåàå æéøëî àåäå àðáùåçã 

                                                                                                                                                                                     

אשר על כן אין ] נבלה מסרחת) [גם כן סרוחים(ז באים מטפה סרוחה ואחרי מותם הם " הגופות בעוה20
בכח המעשים טובים שזה כחם להשלים אבל . בעודה משותפת עמו' הנשמה יכולה ליהנות מנועם ה

אז יתנו ריח שיזדככו החמרים כל כך עד שהנשמות אשר תתחברנה אליהם תוכלנה , החיצוניות הוא הגוף
 ).ז"רמ (לדעת הוא ענין ההשכלה השכלית ולהכיר הוא הציור המוחש' פי, לדעת ולהכיר לבוראם

21 ôãá ÷çîð"å. 
ם כך אבל אינם כאדם בסוד הפנימיות וגם המלאכים נראי,  נקראים דודאים שהם צורת אדם כנזכר22

וכן אלו המלאכים הם , והם דמות זכר ונקבה, ולכן נרמזו בדודאים שהם דוגמת אדם, אלא החיצוניות שלו
שהוא התחברות , ולכן נקראו מלאכי שלום, אחד מימין ואחד משמאל ללוות הנשמה כדאיתא בסמוך

 ).ז"רמ(החסדים עם הגבורות 
ועל כן צריך לומר שהריח הוא דבר אחר שחוץ ,  אין להם ריח מצד עצמםכן מפני שהדודאים'  פי23
באדם ' ומשום זה השפיעה ה, מפני שאין לך דבר שהנשמה נהנית בו אלא הריח, ופירשו על הנשמות, מהם

) כז, כז(כרמוז בפרשה זו בפסוק , הוא גן עדן' דרך אפיו כדי שתמיד תשיג הנאה מריח השדה אשר ברכו ה
כל הנשמה ) ו, תהלים קנ(ל בפסוק "ולהיות שדרך האף נכנסה הנשמה לכן אמרו רז, ח בגדיווירח את רי

ש כל הנשמה שדוקא החוטם המריח הוא האבר שבו "וז, איזהו דבר שהנשמה נהנית בו זה הריח, תהלל
 . )ז"רמ (הנשמה כולה) כל(נמצאה 

, )א"עיח (ש בפרשת שמות "כמה זה היה שר מצרים וכשהורידוהו מגדולתו נתמנה על המתים " דומ24
ונראה שטעם מינוי זה הוא מפני שמצרים שורשו . וירא ישראל את מצרים מת) שמות יד ל(ורמז לזה 

במדרש הנעלם שנקרא בתואל ' ז א"ושם הוא העצם הנשאר מן הגוף וכמובא לקמן דף קל, בעורף כנודע
 ).ז"רמ (כנעה אל הקדושהאפשר שטעם הכרזה זו הוא הודאה וה', ומכריז ואומר וכו. רמאה
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 , חדשים גם ישנים, רבונו של עולם,ואומר
 ואותם ,אותם שנקברו מכמה ימים

 ,צפנתי לך כולם ,שנקברו מזמן מועט
  .להוציא אותם בחשבון

íéðùé íâ íéùãç íìåò25 äîëî åøá÷ðù íúåà 
 êì éúðôö íìë èòåî ïîæî åøá÷ðù íúåàå íéîé

àðáùåçá åäì ÷ôéîì  

  äì÷/à  
  øäæ  

 לכן ו. אותםידעו] יתבונןש[שישגיח מי 
ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ה"כתוב 

  ".הלתות

 áéúë êë ïéâáå ïåì òãéå çâùéã ïàî) íéìäú
á å÷ (åäé úåøåáâ ììîé éî"åúìäú ìë òéîùé ä  

על  לעמוד קשי בא שלמה וב,בא וראה
 .דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכל

 ".אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ,אמר
גל עיני ואביטה נפלאות " ,דוד אמר

וידבר " כתוב בשלמה ,בא וראה". מתורתך
שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה 

 והרי בארוהו שחמשה ואלף טעמים ".ואלף
 ומה .היו בכל משל ומשל שהיה אומר

 , כך היו בדבריו, שהוא בשר ודם,שלמה
דברי התורה שאמר הקדוש ברוך הוא על 
אחת כמה וכמה שבכל דבר ודבר יש בו 

 , כמה תשבחות, כמה שירים,כמה משלים
 זה ועל , כמה חכמות,יםכמה סודות עליונ

  ".'מי ימלל גבורות ה"כתוב 

 àòáå äîìù àúà éæç àú]í÷éîì) [àîéé÷ì( 
 ìò]éåìî) [éìî( àúééøåà é÷åã÷ã ìòå àúééøåàã 

 øîà ìéëé àìå)âë æ úìä÷ ( àéäå äîëçà éúøîà
 øîà ãåã éðîî ä÷åçø)çé èé÷ íéìäú ( éðéò ìâ

 äîìùá áéúë éæç àú êúøåúî úåàìôð äèéáàå
)î"áé ä à ( åøéù éäéå ìùî íéôìà úùìù øáãéå

 íéîòè óìàå äùîçã äåî÷åà àäå óìàå äùîç
 äîìù äîå øîà äåäã ìùîå ìùî ìëá ååä
 àúééøåàã ïéìî éåìîá ååä êë íãå øùá åäéàã

á÷ øîà÷ã" äìî ìëáã äîëå äîë úçà ìò ä
 äîë ïéøéù äîë íéìùî äîë äá úéà äìîå

ïàîëç äîë ïéàìò ïéæø äîë ïçáùåú àã ìòå 
åäé úåøåáâ ììîé éî áéúë"ä  

ואלה " , מה כתוב למעלהבא וראה
 שהם שנים עשר ".ת ישמעאלולדות

ואלה תולדת " אחר כך אמר .נשיאים
שכתוב בו שכיון ה על דעתך ֶלַעַת ַה".יצחק

בישמעאל שהוליד שנים עשר נשיאים 
לה וזה לא ו זה ע,ויצחק הוליד שני בנים

 זה ,"'ל גבורות המי ימל" על כן כתוב ,להוע
 ויצחק הוציא את יעקב שהוא היה ,יצחק

 שהוליד שנים עשר , מכולםלבדו יותר
 אבל . הקיום של מעלה ומטה,שבטים

 )וישמעאל( , עליונהבקדושהיצחק למעלה 
מי ימלל גבורות " ועל כן כתוב ,ועשו למטה

 כשנדבק , זה יעקב,"ישמיע כל תהלתו' ה
  . מהם כמה כוכבים מאירים,השמש בלבנה

 àìéòì áéúë äî éæç àú)áé äë úéùàøá (
 ïéàéùð øñéøú ïåðéàã ìàòîùé úåãìåú äìàå

 ÷çöé úåãìåú äìàå øîà øúáì)èé íù ( à÷ìñ
 ãéìåàã ìàòîùéá äéá áéúëã ïåéëã êúòã

 ïéðá ïéøú ãéìåà ÷çöéå ïéàéùð øñéøú)å( àã
 áéúë àã ìò ÷ìúñà àì àãå ÷ìúñà) å÷ íéìäú

á (é úåøåáâ ììîé éîåä"÷çöé àã ä26 ]÷çöéå [
)åùòå( éåãåçìá åäéà äåäã á÷òéì äéì ÷éôà 

 àîåé÷ ïéèáù øñéøú ãéìåàã åäìëî øéúé
 äàìò äùåã÷á àìéòì ÷çöé ìáà àúúå àìéòìã

]ìàòîùéå[ )åùòå( ììîé éî áéúë àã ìòå àúúì 
åäé úåøåáâ" ãë á÷òé àã åúìäú ìë òéîùé ä

 ïéøéäð àéáëë äîë àøäéñá àùîù ÷áãúà
éðîåäé  

                                                                                                                                                                                     

 ירצה לא מבעיא אותם שנקראו מתים שכבר מתו שהם לא נצטרכו לגלגול אלא אפילו אותם 25
 כמו שהפקדתני לעשות, כלם צפנתי לך, שנתגלגלו מקדם וחזרו איזה פעמים באופן שהם חדשים גם ישנים

 ).אור יקר(
ו שהרי יצא "יאמר עליו דלא אסתלק חו, א"גבורה דז', מי הוא שידבר ביצחק שהוא גבורות ה' פי 26

ישמיע מלשון ' פי" ישמיע כל תהלתו דא יעקב"ש "וז, ב שבטים שהם קיום העולם"ממנו יעקב שהוליד י
ומשם , כל' ומשפיעם ביסוד הנק, א שהוא נגד יעקב מקבץ כל ההארות כולם"שהז, וישמע שאול את העם

 ).מ"מ(למלכות הנקראת תהלה 
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 אמר ".ואלה תולדת יצחק בן אברהם"
 מה שונה שעד כאן לא כתוב בן ,רבי יוסי
 אלא אף על גב שכתוב . וכעת אמר,אברהם

 כעת שמת ,"ויברך אלהים את יצחק בנו"
 . ונשארה ביצחק, דמותו היתה בו,אברהם

 היה אומר זה ,שכל מי שראה את יצחק
אברהם " , והיה מעיד ואומר,ודאי אברהם

  רבי יצחק קם לילה אחד". את יצחקהוליד 

íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå)  äë úéùàøá
èé ( áéúë àì àëä ãòã àðù éàî éñåé éáø øîà

òà àìà øîà àúùäå íäøáà ïá" áéúëã â
)àé äë úéùàøá (éäìà êøáéå" åðá ÷çöé úà í

äéá äåä äéð÷åéã íäøáà úéîã àúùä27 
 äåä ÷çöéì éîçã ïàî ìëã ÷çöéá äéá øàúùàå
 íäøáà øîàå ãéäñ äåäå éàãå íäøáà àã øîà

 ÷çöé úà ãéìåä)èé íù (ãç àéìéì í÷ ÷çöé éáø  
  íìòðä ùøãî  

 עתיד הקדוש ,אמר רב יהודה אמר רב
ברוך הוא לשמח באותו זמן עם הצדיקים 

 והכל ישמחו ,להשרות שכינתו עמהם
' ישמח ה" זהו שכתוב ,באותה שמחה

 עתידים , אמר רבי יהודה".במעשיו
 עולמות לברואהצדיקים באותו זמן 

 והרי ,אמר לו רבי יוסי. ולהחיות מתים
   ".אין כל חדש תחת השמש"שנינו 

  
  

 êåøá ùåã÷ä ãéúò áø øîà äãåäé áø øîà
íé÷éãöä íò ïîæ åúåàá çåîùì àåä28 úåøùäì 

äçîù äúåàá åçîùé ìëäå íäîò åúðéëù29 
 áéúëã àåä àãä)íéìäúàì ã÷  (åäé çîùé" ä

à åéùòîá íé÷éãöä íéãéúò äãåäé éáø øî
úåîìåò àøáì ïîæ åúåàá30 øîà íéúî úåéçäìå 

 ïðúäå éñåé éáø äéì)è à úìä÷ ( ùãç ìë ïéà
ùîùä úçú31   

 בעוד ,שמעו בא ,אמר לו רבי יהודה
 כל העולם אינו ,שהרשעים בעולם וירבו

éì øîàú äãåäé éáø ä" íéòùøäù ãåòá ù
 íé÷éãöäùëå íåé÷á åðéà íìåòä ìë åáøéå íìåòá

                                                           

לך משלא אמרו מאבי' שלעולם היה יצחק בדיוקנו של אברהם מפני הליצניל אמרו " וקשה כי רז27
ס ויברך אלקים את יצחק בנו "נתעברה שרה והכא אמרו דהשתא דמית אברהם אשתאר ביה דיוקניה ושז

כי הברכה הזו היתה שנשארה דיוקנו בו להעיד שהוא בנו וזהו מלת בנו שהיא מיותרת ואחר שכתוב ויברך 
ג שאמר "ועוד קשה מילת אע. ' ליה אברהם הוליד את יצחק לפרש מה ענין הברכה הנזךיסמ' אלקים וגו

ג ויברך אלקים את יצחק "ש דעד הכא לא כתיב בן אברהם והשתא אמר אלא אע"י מ"ל אר"למעלה מזה וז
שערים ' שמונ(ע "וצ' ל משום דכתיב וכו" שהוא להפך והילג"כ קשה מלת אע"בנו השתא דמית אברהם וא

וגם אחר שמת נשאר דיוקנו , בחיי אברהם היה דיוקנו של יצחק דומה לו' פי. )ו"הגהות מהרח) (ו"למהרח
 ).מ"מ" (ואשתאר ביה ביצחק"ש "וז, ביצחק

, ' וכו בכאן מתחיל לפרש ענין רמז יצחק לעולם התחיה כשם שהוא ענין השמחה שסודה מהבינה28
ולכן אז שיהיה זמן התיקון והוא זמן . 'וכו, מחוסוד השמחה הוא מן הגבורות הנמתקות על דרך יין המש

 . )ז"רמ (השמחה שלא יוסיף עצב עמה
ד "הה.  שהרי כולם יהיו נכללים בעולם האצילות וכמו שיבוא,שיגלה אור עתיק בכל העולמות'  פי29

וגם , דמשמע דעדיין לא היה כך, כי בזה מדוייק אומרו ישמח בלשון עתיד', ישמח וגו) לא, תהלים קד(
בהתגלות חסד ' פי). ז"רמ (ן בחינת עשיה"ובפרט ירמוז שאז ישתלם שם ב, כולל הכל, ומרו במעשיוא

  ).א"א פג ע"כללים ח(בפומא דאמה 
ג כנזכר בדרוש תלת רישין "וכמו כן דעת עתיק יש בו שם ס, ב"ג שהוא כללות עוה" שאז יאיר שם ס30

 .)ז"רמ(ג נברא העולם " סוידוע שבשם, תחתונות שלו' והוא יאיר בפנימיות ז, )נג
] ב"שבת ל ע[נראה דאמר תנן לרמוז לכמה קושיות שנשנו בגמרא עבודה זרה , ג דפסוק הוא זה" אע31

והתשובה שהשיבו שם בא , עתידה ארץ ישראל וזולתם, בפסוק זה כגון גבי עתידה אשה שתלד בכל יום
י "ו דתינח תחיית מתים כבר נראית עמפני שהוקשה ל, ולזה נראה שכיון רבי יוסי', ואראך דוגמתו וכו

והענין , ומשני רבי יהודה בעוד שהרשעים בעולם. אבל בריאת עולמות לא מצא דוגמתו, אליהו ואלישע
כדי שיהיה אופן לעונש ' פי', אלא להפרע מן הרשעים וכו', במה ששנינו בעשרה מאמרות נברא העולם וכו

,  כמה פגימות שפוגמים בזעיר ומגבירים כח הדיןהרשעים שמדת הרחמים נהפך להם למדת הדין מפני
א עד "שמקיימים את העולם גם שנברא בעשרה מאמרות מפני שממשיכים שפע לז', וליתן שכר טוב וכו

 ושם נעשים שמים חדשים וארץ חדשה, ובפרט בתורתם שעולה עד עתיק יומין, שמעלים אותו למקומו
אבל למעלה מן , סוק דאין כל חדש מיירי דוקא תחת השמשוהפ, וכל זה הוא שם בעליונים. )ב"לעיל ד ע(

 ואם כן כשיחזור באמיתות העולם לשלמותו אז יהיה מקום וכח לברוא עולמות, השמש הוא אור הגנוז
 ?קריא@).ז"רמ(
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 אזי העולם , וכשהצדיקים בעולם,בקיום
 ועתידים להחיות מתים כמו .מתקיים

ד ישבו זקנים וזקנות וע" ,אמרנוש
בות ירושלים ואיש משענתו בידו וברח
באותו .  כמו שכתוב למעלה,"ב ימיםומר

 שאמר .מהיזמן ישיגו הצדיקים דעת של
 ביום שישמח הקדוש ברוך הוא ,רבי יוסי
 עתידים הצדיקים להכיר אותו ,במעשיו

לו י ואז תרבה ההשכלה בלבם כא,בלבם
  .ראו אותו בעין

 úåéçäì íéãéúòå íéé÷úî íìåòä éæà íìåòá
 ïøîà÷ãë íéúî)ã ç äéøëæ ( íéð÷æ åáùé ãåò

 åãéá åúðòùî ùéàå íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå
åâéùé ïîæ åúåàá ìéòì áéúëãë íéîé áåøîò32 

 éáø øîàã äîéìù úòã íé÷éãöä àîåéá éñåé
>éãçéã <)éãçã33( éåãáåòá àåä êéøá àùãå÷ 

 ïéãëå ïåäáìá äéì òãðîì àé÷éãö ïåðéà ïéðéîæ
àðéòá äéì åæç åìéàë ïåäáìá åðúìëñ éâñé34  

ואמר ביום ההוא הנה "זהו שכתוב 
 תרוושמחת הנשמה בגוף י. ' וגו"אלהינו זה

וידעו  קיימים  על שיהיו שניהם,מכולם
 וזהו ,הנו מזיו השכינהוישיגו את בוראם וי

 זהו .הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבא
 ,"ואלה תולדת יצחק בן אברהם"שכתוב 

אלו הם תולדות השמחה והשחוק שיהא 
היא  ,"בן אברהם" .בעולם באותו זמן

מה יהנשמה הזוכה לכך ולהיות של
 ,"אברהם הוליד את יצחק" .במעלתה

הנשמה מולידה השמחה והשחוק הזה 
  .בעולם

 àãä áéúëã àåä)è äë äéòùé ( íåéá øîàå
åâå äæ åðéäìà äðä àåää ' óåâá äîùðä úçîùå

 åâéùéå åòãéå íéîéé÷ íäéðù åéäéù ìò íìëî øúé
 æåðâä áåèä åäæå äðéëùä åéæî åðäéå íàøåá úà
 áéúëã àåä àãä àáì ãéúòì íé÷éãöì

)èé äë úéùàøá ( ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
äå äçîùä úåãìåú íä åìà íäøáà àäéù ÷åçù

 äëåæä äîùðä àéä íäøáà ïá ïîæ åúåàá íìåòá
 úà ãéìåä íäøáà äúìòîá äîéìù úåéäìå êëì

 ÷çöé)íù ( ÷åçùäå äçîùä äãéìåî äîùðä
íìåòá äæä  

 זה ששנינו ,אמר רבי יהודה לרבי חייא
שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה 

 טרם , אמר לו.הזלצדיקים לעתיד לבא מה 
 ,תם המלאכים הקדושיםהלכתי לפני אוש

 כיון ששמעתי . כך נשמע לי,בעלי המשנה
 . בלביהתיישב ,את זה שאמר רבי אלעזר

 סעודת הצדיקים לעתיד ,שאמר רבי אלעזר
ויחזו את האלהים "לבא כמו זה שכתוב 

  .  וזה הוא ששנינו נזונים".ויאכלו וישתו
  

 ïðéðúã àä àééç éáøì äãåäé éáø øîà
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòã äãåòñ úåùòì

ä éàî àáì ãéúòì íé÷éãöìàé àì ãò äéì øîà 
ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà éî÷ úéìæà35 éøàî 

 øîàã àä úéòîùã ïåéë éì òéîù éëä ïéúéðúî
 øæòìà éáø øîàã éàáìá àáùéúà øæòìà éáø
 áéúëã éàäë àáì ãéúòì íé÷éãöä úãåòñ

)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" åúùéå åìëàéå í
ïðúã àåä àãå ïéðåæéð   

  éáø øîàå  ואמר רבי
  äì÷/á  
  øäæ  

                                                                                                                                                                                     

וגם . כי אז יאיר אור חכמה סתימאה, ש"עיי, )שאז תרבה החכמה( הוא הוא הנזכר שם באדרא רבא 32
  יאיר פנימיות עתיק שמאיר בדעת שלו על מוחא סתימאה לכן ישיגו דעת שלימהאפשר לומר שמפני שאז

 )הערת הזוהר(ב "קיד ע. )ז"רמ(
ואין לך גבורה נמתקת יותר מגבורה דעתיק שהיא מלכות דאדם , השמחה מצד גבורות הנמתקות 33

 ).ז"רמ(קדמון 
הרב שחשקו ' ופי, נו אם איןבקרב' ש הרב עלי תאיבו ישרלא לצרפא בלבהון דכתיב היש ה"יובן במ 34

ומשה אמר להם ' וכו, א"א וז"י א"א ושישתנה שכלם להבין הנפלאות ע"א' א ובחי"ז' להשכיל בפועל בחי
 האור ',פי). מ"מ(פי כבר הם זמינין למנדע ליה בלבהון " זמינין אינון"אמר כאן ' שבפרי הארץ יכירו וכו

  ).א"צ סוף יב ע"א על ספד"בהגר (חוורתאה דהיינו "ויתןסעודת ל"בחינת  הי וזו,הגנוז מששת ימי בראשית
 ).א"ד( עדיין לא הלכתי לפני מלאכים קדושים לידע מה יהיה הסעודה לעתיד לבא 35
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 ורבי יהודה קם בקיסריה .ק בתורהולעס
 אקום ואלך , אמר רבי יהודה.שעהאותו ב

 .ק בתורה ונתחבר יחדו ואעס,לרבי יצחק
  . שהיה ילד,הלך עמו חזקיה בנו

éåøñ÷á í÷ äãåäé éáøå àúééøåàá éòìîì36 
 ìéæéàå íå÷éà äãåäé éáø øîà àúòù àéääá

ì àãçë øáçúðå àúééøåàá éòìàå ÷çöé éáø éáâ
àéáø äåäã äéøá äé÷æç äéîò ìæà  

 שמע את רבי יצחק ,כשקרב לשער
ויהי אחרי מות אברהם " ,שהיה אומר

ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם 
 הפסוק הזה אין ראשו ".לחי רואיבאר 
 מה שונה שהקדוש . ואין סופו ראשו,סופו

רך את יצחק משום רך לבטברוך הוא הצ
 משום שלא ,מהול .שאברהם לא ברך אותו

 ועל כן עלו אותן ברכות ,יתברך עשו
לחי וישב יצחק עם באר " . ובארוהו,ה"לקב
 אלא שהתחבר ".לחי רואי" מה זה ,"רואי

 הבאר של מלאך הברית נראה ,עם השכינה
  . ברכולכן ו,עליה כתרגומו

 äåäã ÷çöé éáøì äéì òîù àááà áéø÷ ãë
îà ø)àé äë úéùàøá ( íäøáà úåî éøçà éäéå

éäìà êøáéå" øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í
 äéôéñ åàìå äéôéñ äéùéø åàì àø÷ éàä éàø éçì

äéùéø37 á÷ã àðù éàî" äéì àëøáì êéøèöà ä
 àîòè éàî äéëøá àì íäøáàã ïéâá ÷çöéì
 ïåðéà å÷éìñ àã ìòå åùò êøáúé àìã íåùî

á÷ì ïàëøá"ä38å äåî÷åàå  øàá íò ÷çöé áùé
 éàø éçì]îåäéàø éçì [ äá øáçúàã àìà 
àúðéëùá39 äìò éæçúà àîéé÷ êàìîã àøéá 

äéëøá êë ïéâáå åîåâøúë  
 , דפק רבי יהודה בשער ונכנסבינתיים

 כעת זווג , אמר רבי יצחק.והתחברו
לחי באר " ה, אמר רבי יהודה.השכינה עמנו

י  אבל בדבר,יפה , הזו שאמרת"רואי
 מעיין גנים" , פתח ואמר. נשמע]ההפסוק ז[

 הפסוק ". מן לבנון ונוזליםבאר מים חיים
מעיין " , אבל הנה פרשוהו,הזה נתבאר

זה  "באר מים חיים" .זה אברהם "גנים

 ìàòå àááà äãåäé éáø ùèá éëäãà
 àâååæ àúùä ÷çöé éáø øîà åøáçúàå

àá éàä äãåäé éáø øîà ïãäá àúðéëùã éçì ø
òîúùà äìîá ìáà øéôù úøîà÷ã éàåø40 

 øîàå çúô)åè ã øéù (íéðâ ïéòî41 íéî øàá 
 àä ìáà øîúà àø÷ éàä ïåðáì ïî íéìæåðå íééç

äåî÷åà42íäøáà àã íéðâ ïéòî 43 íééç íéî øàá 

                                                           

 ).א"ד(יהודה עמד שם לעסוק בתורה '  שם מקום ור36
ותירץ בשנקשה קושיא . מה שייכות ויברך אלהים אל יצחק עם וישב יצחק עם באר לחי רואי' פי 37

ובזה מתורץ , ותירץ משום דלא יתברך עשו, ל לברכו"דאביו הו" 'מאי שנא וכו"חרת ובזה יתורץ הכל א
, ולכך ויברך אלהים את יצחק, ויהי אחרי מות אברהם ונשאר יצחק בלא ברכה בשביל עשו, רישא דקרא

 ).מ"מ(כ ברכיה "בשביל שנתחבר עם השכינה שהיא באר לחי רואי ובג, ה"וזוכה להתברך מפי הקב
מפני שאין בכח האנושי לחלק , ולא רצה לברך את יצחק, והיינו דקאמר ויהי  אחרי מות אברהם 38

אור (ה מברך האדם וברכותיו צפונות למקצת זרוע "בזרע המתברך בין זה לזה לכך ויברך אלהים שהקב
 ).יקר

 שהוא הברית ומלאך קיימא, דהיינו השכינה הנקרא בירא, בירא דמלאך קיימא אתחזי עלה' שפי 39
ובזכות שישב יצחק עם הייחוד הזה בטוב כוונתו , דהיינו יסוד אתחזי עלה דהיינו ייחוד יסוד במלכות

פירוש עטרה שביסוד היא ). אור יקר(דהיינו סוד וברכות לראש צדיק להשפיע למלכות , ומעשיו זכה לברכה
עצמה היא ' זו והמ' בחי'  ברית בממלאך הברית וכל' זו נקרא המ' הכלולים ביסוד ובבחי' המ' סוד בחי

 ).א"נ(ת אתחזי עלה להאירה ולהשפיע "השכינה בעצמה דמלאך קיימא בחינתה שבת
, רואי. לחי שהוא היסוד, באר מלכות' אין אתה צריך לתרגומו שמלת באר לחי רואי נשמע שפי 40

באר לחי היא השכינה שפיר קאמרת ש' פי). אור יקר(כלומר לעולם רואה ומביט להמשיך לקבל ברכותיו 
ז שבאר היא מלכות לחי העולמים "דמלה קיימא שהוא היסוד אתחזי עלה אבל התיבות בעצם מוכיחות ע

פירוש במלה ממש אשתמע מה שדרשת כי מלת לחי הוא חי ). מ"מ(ש במלה אשתמע "שהוא יסוד רואי וז
 ).א"נ(ח "ז. העולמים שהוא היסוד

 ).מ"מ(ש מעיין שכולל חמש גנים שהם חמש קצוות "ולהו יומי וזא והוא יומא דכליל כ"שהוא חסד דז 41
ועיקר , ש אבל הא אתמר"וז. כלומר אין הכוונה לדרוש הפסוק שכבר נדרש אבל בכלל הנדרש נקטינן 42

 ).אור יקר(הכוונה לכללות באר מים חיים היותו בגבורות כדמסיק 
 ).אור יקר(ק וגן מלכות "טיעות הגן שהם ודהיינו בינה בנ, כי מהחסד תחילת כניסת נהר דנגיד בגן 43
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באר " .זה יעקב " מן לבנוןונוזלים" .יצחק
וישב " היינו שכתוב , זה יצחק"מים חיים

 זו , ומה הבאר".לחי רואייצחק עם באר 
 צדיק חי ,זה חי העולמים ,"לחי" .השכינה

 חי הוא . ואין להפריד אותם,העולמים
 חי למעלה שהוא העולם ,בשני עולמות

  ובשבילו, חי כלפי העולם התחתון,העליון
  .ומאירקיים העולם התחתון 

÷çöé àã44 íéî øàá á÷òé àã ïåðáì ïî íéìæåðå 
 áéúëã åðééä ÷çöé àã íééç)àé äë úéùàøá (

 íò ÷çöé áùéåàã øàá éàîå éàø éçì øàá45 
éçì àúðéëù) éàø(íéîìåòä éç àã 46 éç ÷éãö 

 úéìå íéîìåòä]àùøôàì) [àùøôúàì( éç ïåì 
 ïéîìò éøúá àåä]éç47[ )ã( àîìò åäéàã àìéòì

 äàúú àîìòå äàúú àîìò éáâì éç äàìò
àøäðå àîéé÷ äéðéâá48  

 הלבנה לא מאירה אלא ,בא וראה
 ,אותו וכיון שרואה ,כשרואה את השמש

 , הזו ודאי"לחי רואיבאר " ועל כן .מאירה
לחי " .ואז מאירה ועומדת במים חיים

 כדי להתמלא ולהיות מאירה מהחי "רואי
   כתוב,בא וראה. הזה

àøäéñ éæç àú49 àì ]úà[øéäð50 ãë àìà 
àùîùì äéì àéæç51øéäðúà äéì àéæçã ïåéëå 52 

ø éçì øàá éàä àã ìòåå àøäðúà ïéãëå éàãå éà
á àîéé÷å àéìîúàì ïéâá éàø éçì ïééç ïééî

áéúë éæç àú éç éàäî àøäðúàìå  

  íìòðä ùøãî  
 , במקום אחד שנינו נהנים,אלעזר

 . מה בין זה לזה.ובמקום אחר שנינו נזונים
 הצדיקים שלא זכו כל ,אלא כך אמר אבי

 . שלא ישיגו כל כך, נהנים מאותו זיו,כך
 נזונים עד שישיגו ,אבל הצדיקים שזכו

 , ואין אכילה ושתיה אלא זו.מהי שלהשגה
 , ומנין לנו זה.וזו היא הסעודה והאכילה

ïðéðú ãç øúàá øæòìà53 àøçà øúàáå ïéðäð 
 øîà éëä àìà éàäì éàä ïéá éàî ïéðåæð ïðéðú
 åéæ åúåàî ïéðäð êë ìë åëæ àìù íé÷éãöä éåáà
 ãò ïéðåæð åëæù íé÷éãöä ìáà êë ìë åâéùé àìù
 åæ àìà äéúùå äìéëà ïéàå äîìù äâùä åâéùéù
 äùîî àä ïì àðîå äìéëàäå äãåòñä àéä åæå

                                                                                                                                                                                     

שאין הכוונה ', כ היינו ישב יצחק וכו"א, היות באר מים חיים דא יצחק' כלומר נקטינן מהאי פי 44
, שממש יצחק נקרא באר אלא השכינה הנקראת באר דבוק בו כנודע גבורה תתאה דאתי מגבורה עילאה

ת "שת' רות בונים המלכות ונוזלים מן לבנון דא יעקב פישהגבו' פי). אור יקר(ש ומאי באר דא שכינתא "וז
 .)הערת הזוהר(ב ”ס ע). מ"מ(שנקרא לבנון , א"יש בו יסודות דאו

 ).הערת הזוהר(א ”ס ע 45
' מלת רואי ונדע פי' וזה שנדע פי, כלומר אומרו לחי רואי הוא ממש כאומר חי העולמים יחד 46

 ).אור יקר(' העולמות יהיה הכל א
47  éçå)úîà êøã(?*##. 
מא עלאה שהוא הבינה יהיה פירושו שהוא חי משפעה שהיא ארץ החיים ממקור החיים לגבי על 48

ומפני היות , ולגבי עלמא תתאה שהיא מלכות נקרא חי מפני שהוא שולח החיות אליה, ומשם היסוד חי
, הוא השפע התמידי המעמיד המציאות שזה לא יחסר לעולם' בחינות הא' שפע היסוד למלכות בב' בחי

ועלמא תתאה "ועולם זה יסודו למעלה לזה אמר , ר וצדיק יסוד עולם כיסוד המעמיד הבניןועוד כאומ
אור (הוא השפע המתרבה כענין חידוש הירח ולזה אמר ונהרא ' הב' והבחי, דהיינו קיומו, "בגיניה קיימא

 ). יקר
 ).אור יקר(מלכות  49
 ).אור יקר(הוא סוד החיות  50
ת ואם לאו לא "וצריכה היא להכין פניה לקבל מהת, ת לקבל"כלומר שהיא מסתכלת בפניה אל הת 51

 ).אור יקר(תקבלוראיה זו היינו הכנתה וקישוטיה כלפי בעלה לקבל שפעה 
כ באומרו רואי חייבה היחוד "ת א"כלומר מעולם לא קשטה עצמה והוכנה הירח שלא תשפיע בה הת 52

 ).אור יקר(
' ופי, שהצדיקים ירתי ארבע מאה עלמין דכסופין, )ב"עקכח ( נראה שמובן במה שנמצא באדרא רבא 53

ב אמר שם "עובאדרא זוטא רפח , חוורתי הנמשכים מאחורי אריך עד רישא דזעיר' ס ד"ה שה"בו הרב זלה
', אז תתענג על ה) ישעיה נח יד( שבפלגותא דשערי נהיר לצדיקים אור גדול שעליו נאמר אשמאותו הארח

מכל הזעיר יותר ממנו במקומו ושהוא אור ממש בלי אמצעי וזו היא ס אור מעולה "ה שה"הרב זלה' ופי
וכן יש לפרש ענין זה בהקדמה . מה שאין כן דרך השערות דאינו אלא הנאה בעלמא, ההשגה השלימה

 . ש"יעי, הנזכרת בליקוטי תורה פרשת תולדות בשתי בחינות שיש בדיקנא דשערות ודפנימיות
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ארבעים ' ויהי שם עם ה" שכתוב ,ממשה
יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא 

 , לחם לא אכל ומים לא שתהלמה ".שתה
 מאותו זיו ,מפני שהיה נזון מסעודה אחרת

 וכמו כן סעודתם של צדיקים .של מעלה
  . לעתיד לבא

  

 áéúëã)çë ãì úåîù (åäé íò íù éäéå" ä
 íéîå ìëà àì íçì äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà
 àì íéîå ìëà àì íçì àîòè éàî äúù àì
 åéæ åúåàî úøçà äãåòñî ïåæð äéäù éðôî äúù
 íé÷éãö ìù ïúãåòñ àðååâ éàäëå äìòî ìù

 àáì ãéúòì  
 סעודת הצדיקים ,אמר רבי יהודה

ב  זהו שכתו,ח בשמחתוולעתיד לבא לשמ
 , רב הונא אמר".ישמעו ענוים וישמחו"

 ".וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו"מכאן 
  . זה וזה ישנם לעתיד לבא,אמר רבי יצחק

 àáì ãéúòì íé÷éãöä úãåòñ äãåäé éáø øîà
 áéúëã àåä àãä åúçîùá çåîùì) ãì íéìäú

á ( àëäî øîà àðåä áø åçîùéå íéåðò åòîùé
)áé ä íù (òì êá éñåç ìë åçîùéå øîà åððøé íìå

éàäå éàä ÷çöé éáø54àáì ãéúòì àúéà   
מר ו יין המש, אמר רבי יוסי,ולמדנו

אלו דברים  ,בענביו מששת ימי בראשית
עתיקים שלא נגלו לאדם מיום שנברא 

 ועתידים להתגלות לצדיקים ,העולם
 , וזו היא השתיה והאכילה,לעתיד לבא
 ,אמר רבי יהודה ברבי שלום. ודאי זו היא

כי " שכתוב , השורו מהו לויתן ומהאם כן
   ".בול הרים ישאו לו

  

 åéáðòá øîåùîä ïéé éñåé éáø øîà àðàúå
 àìù íé÷éúò íéøáã åìà úéùàøá éîé úùùî
 íéãéúòå íìåòä àøáðù íåéî íãàì åìâð
 äéúùä àéä åæå àáì ãéúòì íé÷éãöì úåìâäì

 äìéëàå)äéúùå ( äãåäé éáø øîà àéä àã éàãå
ë íà íåìù éáøá áéúëã øåùä åäîå ïúéåì åäî ï

)åè î áåéà ( åì åàùé íéøä ìåá éë  
  

בעת ההיא " והנה כתוב ,אמר רבי יוסי
בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ' ד הויפק

ח ועל לויתן נחש יעל לויתן נחש בר
 הנה ,"עקלתון והרג את התנין אשר בים

 אלא רמז הוא שרמז על .כאן שלשה
 לומר על  אין, אמר רבי תנחום.המלכיות

  . ודאי כך זה,מה שאמרו רבותינו

 áéúë àäå éñåé éáø øîà)à æë äéòùé ( úòá
åäé ãå÷ôé àéää" äìåãâäå äù÷ä åáøçá ä

 ùçð ïúéåì ìòå çéøá ùçð ïúéåì ìò ä÷æçäå
 àëä àä íéá øùà ïéðúä úà âøäå ïåúì÷ò

 ìò æîø à÷ã àåä æîø àìà àúìú]àúååëìî [
)àúåëìî(îì úéì íåçðú éáø øîà  äî ìò øîé

àéä êë éàãå ïðáø åøîàã  
 אני הייתי לפני רבי ,אמר רבי יצחק

 , אמרתי.יהושע ושאלתי על הדבר הזה
הסעודה הזו של הצדיקים לעתיד לבא 

 שהנה ,ה בלביהתיישב לא ,האם כך הוא
 סעודת הצדיקים לעתיד ,אמר רבי אלעזר

  ו זגמאודלבא כ

 òùåäé éáøã äéî÷ àðéåä àðà ÷çöé éáø øîà
ùå àúãåòñ éàä àðøîà äìî éàä àðìéà

 àáùééúà àì àåä êë éà àáì ãéúòì àé÷éãöã
 íé÷éãöä úãåòñ øæòìà éáø øîà àäã éàáìá

àðååâ éàäë àáì ãéúòì  

  åì÷/à  
  øäæ  
 שהיה ,"ובניהו בן יהוידע בן איש חי"

 כמו החי שלמעלה ,צדיק והאיר לדורו
 ובכל זמן הבאר הזו לחי ,מאיר לעולם
 , כמו שאמרנו,אה כדי להאירמסתכלת ורו

òãéåäé ïá åäéðáå55 éç ùéà ïá )ù"æ âë á (
 äîë äéøãì øéäðå ÷éãö äåäã>àìéòìã éçã <

)àìéòìîã(å àîìòì øéäð áìë56 øàá éàä àðîæ 
àøäðúàì ïéâá éîçå ìëúñà éçì57 ïøîà÷ãë 

                                                           

  ).ג"ב מד ע" חה"דע(כלומר גם הגוף וגם הנשמה  54
 ).א"ד(א " בהקדמה ו ע55
56  ìëå)ôã"å.( 
 ). אור יקר(שלא יעדר אורו לעולם ולהורות על התמידות אמר רואי שהיא פעולת הראיה תמידית  57
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 היינו ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "
 וישב עמה ,"בקחתו את רבקה"שכתוב 

 שכתוב ,בלילה חושך ,והתאחד עמה
 יצחק , ובא וראה".שמאלו תחת לראשי"

 מה ,היה בקרית ארבע אחרי שמת אברהם
 ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "זה 

  ואחז באותה הבאר לעורר,שהזדוג עמה
  . כמו שאמרנו,האהבה

÷çöé áùéå58 áéúëã åðééä éàø éçì øàá íò 
)ë äë úéùàøá ( äãäá áéúéå ä÷áø úà åúç÷á

àúàåäîò ãéç59äìéìá êùç 60 áéúëã ) á øéùå (
 úéø÷á ÷çöé éæç àúå éùàøì úçú åìàîù
 ÷çöé áùéå åäî íäøáà úéîã øúá äåä òáøà

ø éçì øàá íòå äéá ãéçàå äéá âååãæàã éà
ïøîà÷ãë àúåîéçø àøòúàì àøéá àåääá61  

וזרח השמש ובא " ,פתח רבי יצחק ואמר
 ,"השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם

 ,זה השמש שמאיר ללבנה " השמשוזרח"
 ומאיר , אז מאירה,שכאשר נראה עמה

 משם ,וזורח ממקום עליון שעומד עליו
 עם  להזדווג,"ובא השמש" .זורח תמיד

ם  וֹש,שהוא הימין "הולך אל דרום" .הלבנה
 כל כח הגוף , ומשום שכחו בו.בו את כחו

 øîàå ÷çöé éáø çúô)ä à úìä÷ ( çøæå
 àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå ùîùä àáå ùîùä

øéäðã àùîù àã ùîùä çøæå íù62àøäéñì 63 
à ãëãøéäðúàå àøäð ïéãë äãäá éæçú64 çøæå 

äàìò øúàî65 øéãú çøæ ïîúî äéìò àîéé÷ã 
ùîùä àáå66 ìà êìåä àøäéñã äãäá àâååãæàì 

àðéîé åäéàã íåøã67äéá äéô÷åú éåùå 68 ïéâáå 

                                                                                                                                                                                     

, הענין כמשמעו סתם והשתא פריש ליה לעיל לגבי גבורה' יצחק דאלו הוא פי' בהאי פליג עלי דר 58
כ השתא כפל כי "א, ת"וא. כענין בקחתו את רבקהדהיינו יצחק גרם שגבורה עליונה יתייחד עם המלכות 

כבר נאמר בקחתו את רבקה אשתו ותירץ כי בקחתו היינו לקיחתה אליו אמנם להורות על התמידות 
 ).אור יקר(ואמר ויתיב בהדה ' והיחוד הגמור לזה אמר וישב והיינו שפי

 ).אור יקר(וזהו מלת וישב  59
כי מלת באר , ומדת הדין הקשה והיינו יצחק עם בארמדות מתייחסות מדת הדין הרעה ' ל ב"ר 60

לזה אמר שאינו כן . ו והעולם ישרף בדנם"כ נמצאו מחריבין העולם ח"וא. מתייחס עם יצחק כמו שנתבאר
דהיינו עם באר אל היחוד הגמור שבא , אלא לטובה לחיבוק כענין שמאלו שהוא הגבורה יצחק תחת לראשי

 ).א"נ(' היינו גבורה במ). ור יקרא(אחר החיבוק דהיינו לחי רואי 
י אברהם שכבר נסתלק וכך דרך החיבוק בסוד צפונית "שהיה מתעורר מן השמאל ונגמר בימין ע 61

 ).אור יקר(מערבית מערבית דרומית 
' ולזה זריחת השמש במלכות ענין א' ת ומלכות ענין ב"וזווג בין ת' הענין שהארה בספירות ענין א 62

 ). אור יקר(א ענין אחר אלא וכי אתי אליה הו
ש כד "ואינו ענין ובא השמש שנבאר כי הזריחה היא מרחוק אמנם ביאתו אליו הוא קורבה יותר וז 63

אמנם השתא קשה כי מלת וזרח לא מפרש אם זריחת עצמו או זריחתו לאחרים , אתחזי בה בראיה לחוד
זרח זריחת עצמו וזריחתו לאחרים והיא מלה צודקת להכי ולהכי ולזה אמר כי שתיהן יחד יצדקו במלת ו

 ).אור יקר(
וזהו , כי ההשפעה בעלול סבה שיושפע העילה, והטעם דהא בהא תליא. השמש, אתנהיר. הירח, נהרא 64

ומשום דהני תרי פירושי אינם שוים כי באומרו וזרח למטה נודע דהיינו . סוד שכינה בתחתונה צורך גבוה
ידיע מאן אתר לזה חזר ואמר מאתר עילאה דקיימי עליה דהיינו בירח אמנם ביאור וזרח היא מלמעלה לא 

ת והרי החכמה והכתר זה אינו "הבינה וממילא משמע שכן העלול מאיר מעילתו והתחתון מן העליון וא
כי כמו שנודע , וענין זה לא הוצרך לבארו בכתוב. אמנם הבינה קיימא עליה ממש, דוחק שהן על דמעל

 ).אור יקר(ש מתמן זרח תדיר "וז,  שהוא זורח מבינהכן נודע, שהוא זורח בירח
 ).א"נ(מ "א.  היינו בינה65
והענין . כי ביאתו אליה הוא סוד הזיווג שהוא עידון נוסף, ובא השמש אינו ענין וזרח אלא לאזדווגא 66

ק נעלמים שבבינה ואגב אורחיה המשיך אור למטה המלכות "ק שבו יונקים מו"כי תחילה זרח בסוד ו
כ ובא השמש לגבי המלכות להתייחד עמה אמנם מלת בא אינו "אל הייחוד בסוד קישוטיה ואח' יחלהזר

 ). אור יקר(ממש שכבר בא אליה אלא בא בדרכו לבוא אליה 
א ומניחים שם "א והולכים לחסד דז"ת דז"חסדים יוצאים מיסוד דאימא שבתוך ת' ה). אור יקר(חסד  67

ש הולך אל דרוך דאיהו "וכן על זה הדרך וז' א ומניחים שם חסד ב"כ הולכים אל גבורה דז"ואח' חסד א
א שהוא הדרום ולבתר סובב אל "חסדים דאימא נשאר בחסד דז' מה' חסד הא' פי, ימינא ושוי תוקפיה ביה

 ).מ"מ(א "צפון שחסד שני הולך לגבורה דז
על הכל והיינו שהוא ק הנעלמים בהגיעו אל החסד הגביר כח החסד "כלומר כל כח פעולתו שנטל מו 68

 ). אור יקר(נקרא רב חסד מטה כלפי חסד 
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סובב " אחר כך . ובו הוא תלוי,הוא בימין
 . לצד זה ומאיר לצד זה מאיר".אל צפון

 בראשונה כתוב ".בב הולך הרוחוסובב ס"
 אלא הכל אחד וסוד ".רוח" וכעת "שמש"

 וכל זה משום שהלבנה מוארת ממנו ,אחד
  .ויתחברו שניהם

àìéç ìë äéá äéô÷åúã69 àåä àðéîéá àôåâã 
 àøèñì øéäð ïåôö ìà ááåñ øúáìå àéìú äéáå

ááåñ ááåñ àã àøèñì øéäðå àã çåøä êìåä 
 àìë àìà çåø àúùäå ùîù áéúë àúéîã÷á
 àøäðúà àøäéñã ïéâá àã ìëå àãç àæøå ãç

åäééååøú ïåøáçúéå äéðî  
בק י ח, כשאברהם בא לעולם,בא וראה

 כיון שבא . אליורב אותהיאת הלבנה וק
 אחז בה והחזיק בה כראוי ומשך ,יצחק

 שכתוב , כמו שנאמר,אותה באהבה
 אז , כיון שבא יעקב".שמאלו תחת לראשי"

 ונמצא ,התחבר השמש עם הלבנה והאירה
 והלבנה האירה ,יעקב שלם בכל הצדדים

פתח רבי . ונתקנה בשנים עשר שבטים
כל עבדי ' הנה ברכו את ה" ,יהודה ואמר

בא  אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"'ה
 ומי הם שראויים ,"'הנה ברכו את ה" ,וראה

 ,"' עבדי הכל" ,לברך את הקדוש ברוך הוא
  משום שכל אדם

 äì ÷éáç àîìòì íäøáà àúà ãë éæç àú
àøäéñì70 äá ãéçà ÷çöé àúàã ïåéë äì áéø÷å 

úåàé à÷ãë äá óé÷úàå71 åîéçøá äì êéùîå 
 ïåéë éùàøì úçú åìàîù áéúëã øîúàã äîë
 àøäéñá àùîù øáçúà ïéãë á÷òé àúàã
 ïéøèñ ìëá íéìù á÷òé çëúùàå øéäðúàå

å úøéäðúà àøäéñå ïéèáù øñéøúá úð÷úúà
 øîàå äãåäé éáø çúô)à ãì÷ íéìäú ( äðä

åäé úà åëøá"åäé éãáò ìë ä"åâå ä ' àø÷ éàä
åäé úà åëøá äðä éæç àú ìáà äåî÷åà" ïàîå ä

á÷ì äéì àëøáì ïåæçúéã ïåðéà" éãáò ìë ä
åäé"ùð øá ìëã ïéâá ä  

  íìòðä ùøãî  
ויחזו את האלהים ויאכלו "שכתוב 

 יפה אמר רבי ,י יהושע אמר רב".וישתו
 ,עוד אמר רבי יהושע.  וכך הוא,אלעזר

ב העולם האמונה הזו שאמרו רבותינו לֹר
מנים הם לסעודה הזו של לויתן ושמז

מר ו ולשתות יין טוב שמש,והשור ההוא
 , פסוק מצאו ודרשו,נברא העולםשמ

שאמר ". בעוואכלתם לחמכם לש"שכתוב 
 ברוך תה הקדושיתוי פי כל מיני פ,רבי זירא

 וזה הוא ,הוא לישראל להחזירם למוטב
ואכלתם לחמכם " שאמר להם , מכולםיותר
 ".ואכלתם ולא תשבעו"  ובקללות,"בעולש

מי " שכתוב ,מהול .וזה קשה להם מן הכל
  .' וגו"בארץ מצרים' יתן מותנו ביד ה

 áéúëã)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" í
ø øîà÷ øéôù òùåäé éáø øîà åúùéå åìëàéå éá

 éàä òùåäé éáø øîà ãåò àåä êëå øæòìà
 ïéðéîæã àîìòã àáåøì ïðáø åøîàã àúåðîéäî
 àøåú àåääå ïúéåìã àúãåòñ éàäá ïåðéà
 àîìò éøáúà ãëî øèðúàã áè àøîç éúùîìå

 áéúëã åùøãå åçëùà àø÷)ä åë àø÷éå (
 ìë àøéæ éáø øîàã òáåùì íëîçì íúìëàå

ùéì àåä êåøá ùåã÷ä äúô éåúéô éðéî ìàø
 øîàã ïåäìëî øéúé àåä àãå áèåîì íøéæçäì

 úåìì÷áå òáåùì íëîçì íúìëàå åäì)åë íù (
 éàî åäìëî åäì àéù÷ àãå åòáùú àìå íúìëàå

 áéúëã àîòè)â åé úåîù ( ãéá åðúåî ïúé éî

                                                                                                                                                                                     

בענין שעיקר פעולתו לחסד והיינו מוליך לימין משה זרוע תפארתו ולזה דקדק הפסוק באומרו הולך  69
אל דרום כי אל דרום שהוא חסד היא הליכה טבעית אליו אמנם אל צפון שהוא גבורה סובב אל צפון כי 

ת מה צורך סיבוב זה לזה אמר שכיון שהוא זורח משש "יינו סובב אל צפון ואהסבוב הוא דרך מעוקם וה
ש נהיר לסטרא דא ונהיר לסטרא דא דהיינו בימין "ק ממש וז"קצוות עליונים הוא נמשך למטה להשפיע בו

 ). או ריקר(ה הולך דרך ישר ליסור "כ סובב סובב בנו"ובשמאל ואח
 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”ל דף קלג ע" קדישא וכמשסיהרא'  כי שרה ורבקה שניהם רומזים למ70
ש ,ן במ"ויוב. אברהם יצחק' כ אמאי קדי"דקרא כתיב שמאלו תחת לראשי והדר וימינו תחבקני וא' ק 71

שהשמחה הם החסדים ויינך הם הגבורות והקשה שם ' וארא על פסוק לך אכול בשמחה לחמך וכו' הזהר פ
ו תחת לראשי ולבתר וימינו תחבקני ואם כן למה הקדים בשמהח ג דכתבי שמאל"ל אע"וז, ו בהגהותיו"הרח

נ אברהם שהוא חסד קדם "ותירץ דהתעוררות הימין קודם בתחלה ה. שהם החסדים ליינך שהם הגבורות
 ).מ"מ(תחלה לפי שהתעוררות הימין קדום בתחלה 
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åäé"åâå íéøöî õøàá ä'  
 מלמד שמשום האכילה ,אמר רבי זירא

 כיון שראה .מסרו נפשם למות בידם
 אם , אמר להם,וך הוא תאותםהקדוש בר

 ,בעוואכלתם לש ,תשמעו לקול המצוות
 כמו כן ראו רבותינו .כדי להניח דעתם
 הסתמכו על פסוקי ,שהגלות נמשכת

ח וולשמלאכול  ואמרו שעתידים ,התורה
בסעודה גדולה שעתיד הקדוש ברוך הוא 

ב העולם סבלו את  ועל כן ֹר,לעשות להם
  .הגלות משום אותה הסעודה

 øîà åøñî äìéëàä íåùîã ãîìî àøéæ éáø
 àåä êåøá ùåã÷ä äàøù ïåéë íãéá úåîì íùôð
 úåöîä ìå÷ì åòîùú íà íäì øîà íúåàú
 àðååâ éàäë íúòã çéðäì éãë òáåùì íúìëàå
 éàø÷ ìò åîëúñà êùîúà àúåìâã ïðáø åîç
 éãçîìå ìëéîì ïéðéîæã åøîàå àúééøåàã
ãáòîì àåä êéøá àùãå÷ ïéîæã äáø àúãåòñá 
 ïéâá àúåìâ åìáñ àîìòã àáåø àã ìòå åäì

àúãåòñ àéää  
ר את ו אין לנו לסת,אמר רבי יוחנן

 שהרי .אותה לקיים  אלא,אמונת הכל
התורה מעידה על זה שהרי אנו יודעים את 

 , והכסוף שלהם מה הוא,אמונת הצדיקים
 . ולא באכילה,"נגילה ונשמחה בך"שכתוב 

ה  ואותה סעוד".דיך מייןונזכירה ד"
 @ותי חלק להך יהיה ל,מנים אליהושמז

ואלה " . וזו היא השמחה והשחוק,ממנה
שיצחקו הצדיקים לעתיד  ,"ת יצחקותולד
זכות  ,"אברהם הוליד את יצחק" .לבא

הנשמה מוליד השחוק הזה והשמחה 
  .בעולם

 àúåðîéäî øåúñì ïì úéì ïðçåé éáø øîà
 úãéäñà àúééøåà àäã äéì àîéé÷ì àìà àìëã

äã éåìò àôåñëå àé÷éãöã àúåðîéäî ïéòãé ïðà à
 áéúëã àéä éàî ïåäìã)ã à øéù ( äìéâð

äìéëàá àìå êá äçîùðå72 ïééî êéãåã äøéëæð 
ì àäé äá ïéðéîæã àúãåòñ àéääåê73 ÷ìåç 

äîìåé74 äìàå ÷åçùäå äçîùä àéä åæå äðî 
 ÷çöé úåãìåú)èé äë úéùàøá ( å÷çöéù

çöé úà ãéìåä íäøáà àáì ãéúòì íé÷éãöä ÷
íìåòá äçîùäå äæä ÷åçùä ãéìåî äîùðä úåëæ  

  åì÷/á  
  øäæ  

 שכולם  אף על גב,בעולם מישראל
ברכה  ,ם לברך את הקדוש ברוך הואראויי

 , יתברכו העליונים והתחתוניםושבשביל
 ,' אותה שמברכים אותו עבדי ה,מה היא

 ,ומי הם שברכתם ברכה , כולםולא
 אלה הם ".בלילות' מדים בבית הוהע"

עומדים בחצות הלילה ומתעוררים לקרא ש
 ,בלילות'  אלו עומדים בבית ה,בתורה

שהרי אז בא הקדוש ברוך הוא להשתעשע 
 ואנו עומדים כאן .עם הצדיקים בגן עדן
 , נאמר בדברי יצחק,להתעורר בדברי תורה

  .שאנו בו

òà ìàøùéî àîìòá" àëøáì ïåæçúé àìëã â
á÷ì äéì"ìò ïåëøáúé åäééðéâáã àúëøá ä ïéà

ïéàúúå75 éãáò äéì ïéëøáã àéää àéä ïàî 
åäé"åäìë àìå ä76 àúëøá ïåäúëøáã ïåðéà ïàîå 

åäé úéáá íéãîåòä"îéé÷ã ïåðéà ïéìà úåìéìá äå 
 ïéìà àúééøåàá éø÷îì éøòúàå àéìéì úåâìôá

åäé úéáá éîéé÷"á÷ ïéãë àäã úåìéìá ä" éúà ä
 ïðàå ïãòã àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì

àì àëä éîéé÷ àîéð àúééøåàã éìîá àøòú
äéá ïðàã ÷çöéã éìîá  

ויהי יצחק בן " ,פתח רבי יצחק ואמר
בן " .' וגו"ארבעים שנה בקחתו את רבקה

 øîàå ÷çöé éáø çúô)ë äë úéùàøá ( éäéå
 úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá ÷çöéåâå ä÷áø ' ïá

                                                           

ז "עכ,  השכינהדהיינו להנות מזיו, ג שעיקר תשוקת הצדיקים הוא לפנימיות סודם של דברים"אע 72
ועיקר הסעודות תכליתן לזכך את , ל תהיינה סעודות גופניות"שלע, אפילו פשטות הדברים יש בהם אמת

  ).ג"ב מד ע"ה ח"דע(הגוף להכינם לחיי עולם הבא דוגמת המן במדבר 
73  ïì)ôã"å.( 

74  éðäîì)ôã"å.( 
 ).אור יקר(ולא יעכבם עון ופגם כי עבירה מכבה מצוה  75
 ).אור יקר(מטעם שברכתם בשלימות ' ואלא אותם העומדים וכ' כלומר לא כל עבדי ה 76
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 למה בא למנות כאן שהיה ,"ארבעים שנה
 אלא .בן ארבעים שנה כשנשא את רבקה
 באש ,ודאי הרי נכלל יצחק בצפון ודרום

 ואז היה יצחק בן ארבעים שנה ,ומים
ירוק  , כמראה הקשת. את רבקהבקחתו
 בת שלש שנים אחז בה כשאחז .םולבן אד

 , שישים הוליד בן, וכשהוליד,בה ברבקה
  כדי שיצא יעקב שלם מבן,להוליד כראוי

  כולםאתיעקב אחז  ו. שנה כראוישישים
  .אחר כך ונעשה איש שלם

 ïá äåäã àëä éðîîì àúà éàîà äðù íéòáøà
 àä éàãå àìà ä÷áøì äì áéñð ãë äðù íéòáøà

àéîå àùàá íåøãå ïåôöá ÷çöé ìéìëúà77 ïéãëå 
 ä÷áø úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá ÷çöé äåä

úù÷ä äàøîë78 íéðù ùìù úá ÷îåñ øååç ÷åøé 
 ãéìåà ãéìåà ãëå ä÷áøá äá ãéçà ãë äá ãéçà

íéùù ïá79àãìåàì 80 ÷åôéã ïéâá úåàé à÷ãë 
äðù íéùù ïáî íìù á÷òé81 åäìëå úåàé à÷ãë 

íéìù øáâ ãéáòúàå øúáì á÷òé åäì ãéçà82  
בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות "

 שהרי , מה אכפת לנו כל זה,"לבן הארמי
 ,' וגו"ובתואל ילד את רבקה"כבר נאמר 
 ואחר כך ,"בת בתואל הארמי"וכעת אמר 

 ,"אחות לבן הארמי" ואחר כך ,"מפדן ארם"
 והיא לא , שהיתה בין רשעים,אלא פרשוה

 , שהיתה בת בתואל.עשתה כמעשיהם
היו רשעים  וכולם , ואחות לבן,ומפדן ארם

 והיא העלתה מעשים כשרים ולא ,להרע
 אם , יש להסתכלעכשיו. עשתה כמעשיהם

 או ,רבקה היתה בת עשרים שנה או יותר
ח שלה שלא  אז הוא השב,בת שלש עשרה

 אבל עד עתה היתה בת ,עשתה כמעשיהם
   . אז מה השבח שלה,שלש שנים

 ïáì úåçà íøà ïãôî éîøàä ìàåúá úá
 øîúà øáë àäã éàä éìåë ïì úôëà éàî éîøàä

åâå ä÷áø úà ãìé ìàåúáå ')âë áë úéùàøá (
 ïãôî øúáìå éîøàä ìàåúá úá øîà àúùäå
 äåî÷åà àìà éîøàä ïáì úåçà øúáìå íøà

>ãúåä <)äåäã*##( úãáò àì éäéàå íéòùø ïéá 
 åäééãáåòë>úåäã <)äåäã*##(ìàåúá úá 83 

 àùàáàì ïéáééç åäìëå ïáì úåçàå íøà ïãôîå
 åäééãáåòë úãáò àìå ïøùëã ïéãáåò à÷ìñ àéäå
 ïéøùò úá úåä ä÷áø éà àìëúñàì úéà àúùä
 àåä ïéãë äøùò ùìù úá åà øéúé åà ïéðù

áåòë úãáò àìã äìéã àçáù ïòë ãò ìáà åäééã
úåä íéðù ùìù úá84 äìéã àçáù éàî   

 , בת שלש שנים היתה,אמר רבי יהודה
אמר . ועשתה לעבד את כל אותו המעשה

à" úåä íéðù ùìù úá äãåäé ø>úãéáòå <
)úãáòå*##(àãáòì 85 éáø øîà àãáåò àåää ìë 

                                                                                                                                                                                     

והגבורה שבחסד נקרא נגב ודאי נגובה ולכך הדרום , הענין כי המים והאש הם החסד והגבורה ממש 77
צפון ודרום הם כלים דחסד וגבורה ואשא ' פי). אור יקר(וחסד שבגבורה נקרא צפון ולכך הצפון קר . נגוב

ל אש הוא חם ויבש ומים ודרום הוא קר ולח "ר). מ"מ(א ואר' ש בפ"ומייא הם נפימיות דחסד וגבורה כמ
 ).א"נ(בחינות ' הרי ד
 ).אור יקר(אבות ' היא המלכות עם קישוטיה מג 78
' ן גימ"ג שנה לפי שאמר הרבה שחיה בכלל בהמה דהיינו שם ב"גם רבקה שילדה גם היא בת כ 79
 ).מ"מ(ג שנה "דה בת כג לכך יל"מ כ'ן הוא גי"ה והוא במלכו תומילוי המילוי דשם ב"בהמ

 ).א"נ(מ "א. ק" היינו בכח ו80
 ). אור יקר(ת ויסוד "ק שהוסיף עשרים על ארבעים שהם ת"ו 81
אבל יעקב כולל ', יצחק שמאל אבר א, לבד' כלומר אברהם לא היה גבר שלים מפני שהיה ימין אבר א 82
ך הכנת אביו היותו בן ששים שנה ולזה הוצר, תרין דרועין גופא תרין שוקין וברית, ק כל האברים"היה ו

 ).אור יקר(
ובפרט מהריעים , ואחרי הטבע מדרך הלימוד מריעיו, ומסתמא האב מקנה לבנים ממדותיו בטבע 83

 ).אור יקר(ושלשתם בתואל חרן לבן ' הקרובים וכו
84  
' מה שהקשית מאי שבח הוה לה שאל למדה ממעשיהם כיון שהיא קטנה אינה קושיא כי בת ג' פי 85

 ).מ"מ(כ שבח הוא לה שלא למדה ממעשיהם "נים היה בה דעת כאשה גדולה ואש
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 לא , אף על גב שכל זה עשתה,רבי יצחק
  .ידענו האם מעשיה כשרים או לא

éòà ÷çö"â86 àðòãé àì úãáò éàä éìåëã 
åàì åà ïàøùë ïåðéà éà àäãáåò  

  íìòðä ùøãî  
 רבי בו ".ויהי יצחק בן ארבעים שנה"

ישקני " ,בשם רבי יוסי פתח ואמר
 בכמה מעלות נברא .' וגו"מנשיקות פיהו

 , אמר רבי אחא בר יעקב, ששנינו,העולם
כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמות 

 והאם רבי . היו בשתוף,ממנו חוץ ,שלו
 שהרי בדבר הזה . חס ושלום,אחא אמר כך

 , שאם תאמר כן. בעולםמחלוקתתרבה ה
 , ממשרוח הקודשהמלאכים שהם נבראים 
 הרי כל הפנים ,יאמר שיש בהם שתוף

  .שלהם ושלנו שוים

 äðù íéòáøà ïá ÷çöé éäéå)ë äë úéùàøá (
 øîàå çúô éñåé éáø íùá åá éáø)á à øéù (

éåâå åäéô úå÷éùðî éð÷ù ' àøáð úåìòî äîëá
]íìåòä[ äî ìë á÷òé øá àçà éáø øîà ïðéðúã 

 àåä êéøá àùãå÷ àøáù>åìù úåîìåòá< õåç 
óåúùá åéä åðîî87 ñç éëä àçà éáø øîà éîå 

 éàã àîìòá àúâåìô éâñé àã äìîá àäã íåìùå
 ùã÷ä çåø íéàøáð íäù íéëàìîä éëä àîéú

 óåúù ùéù øîàé ùîî>íäá<) ïåäéðéá( ìë àä 
 àééôà>ïåäãã <)ïåäáã(ù ïãéãå åïéé  

 בדבר הזה תתרבה ,אמר רבי אבא
 , שהרי שנינו במשנתנו, בעולםמחלוקתה

עשה  ,שכל מה שעשה הקדוש ברוך הוא
 ואם תאמר שהרי אין .כמו הגוף והנשמה

 אבל אינם יכולים ,כך זה ,למלאכים גוף
לעשות מעשה עד שתשתתף עמהם 

 שהיא סיוע ,ה ההיאהנשמה הקדוש
 צריך , כל מה שעושה,כדוגמא זו ו.שלמעלה

  .את אותו סיוע שלמעלה ממנו

àúâåìô éâñé àã äìîá àáà éáø øîà88 
>àîìòá< ãáòã ìëã ïãéã ïéúéðúîá ïðú àäã 

 ãáò àåä êéøá àùãå÷]ïåâë) [ïéâá( àôåâ 
 íéëàìîì àôåâ úéì àäã àîéú éàå àúîùðå

ë"òîì ïéìëé ïåðéà úéì ìáà ë ãò àúãéáò ãá
 àéäã àùéã÷ àúîùð àéää åäá óúúùéù

ðååâ éàäáå àìéòìã àòåéñà ãéáòã éàî ìë 
äéðî àìéòìã àòåéñ àåääì êéøèöà  

 בשעה ההיא שעתיד ,אמר רבי יוסי
 והנה סוף ,הקדוש ברוך הוא להחיות מתים

 ו יהי)עתיקים(ים עומק )הצרות(כל 

 àùãå÷ ïéîæã àúòù àéääá éñåé éáø øîà
ìë àôåñ àäå àéúî àéçàì àåä êéøá89 ïé÷éîò 

)ïé÷éúò ( íéé÷ øæâå éåäì íéòáøàá)á äë íéøáã (

                                                                                                                                                                                     

סוף סוף קשה וכי כל כך מעשים משובחים ' ג או בת כ"כלומר לדידך דניחא לך אי אמרינן דהות בת י 86
הם אלו שבהם היתה ניכרת שמא עם היות שתעשה כל המעשים אלו היו בה מדות מגונות לכך יש לנו 

דות רבקה שהיו באותו פרק זמן אלא בסוד הכנת נשמתה המוכנה אל סוד המרכבות לומר כי לא על מ
העליונות כדמפרש ואזיל ומכיון זה יאמר אילו תינוק בן יומו על שם העתיד מצד נשמתו וטוב טבעו 

' ולזה לא דחיקא לן אם נאמר שהיתה בת ג, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, להעלות דרך אותם המדרגות כענין
היתה עושה כל אותם המעשים מפני שהם הוראת התנוצצות הנשמה בגוף ויפעול הגוף אפילו קטן ו, שנים

בן כמה שנים כענין עובדי דכמה ינוקי דאיתא בזהר ולהיות הנשמה באדם מצד הירושה מטהרת מחשבות 
 אביו בשעת ההולדה או מצד הלימוד המדות הטובות גם אחר הגירות כענין הגרים מספר הכתוב  בשבח
רבקה כדמפרש ואזיל ואמר ענן יצחק ורבקה בהולדתם אפיל ובמקומם בכוונה אלהית מסכמת ענין יחוד 

אולי מקרה הוא ' פ שעשתה לעבד וכו"עדיין הקושיא במקומה שאע' פי). אור יקר ( העליון כדמפרש ואזיל
 ).מ"מ(כ מאי שבחא דילה "ו וא"וכשתגדל אפשר שלא יהיו מעשיה הגונים ח

 וכן הוא בכל דבר .'וכום "ב והוא מכתב אלהי" ובמעשה נברא בחו,רא במעשה ובאמירה העולם נב87
 וכן , וזהו ספר וספר,נ נבראו"ה זו"כל מה שברא הקב) ב"ד ע"ב ע"ב(ש " כמ, והכל נברא שנים שנים',וכו

' ב שבו נאמרו עשרת הדברות כולל , והאמירה הוא הדעת בלשון.'וכובלוחות שני לוחות חמש כנגד חמש 
והענין בזה הוא כי הנה כל המציאות כולו בכלל וכן כל המציאויות כולם ). א"י ד ע"א בס"בהגר (ספרים

י שפעת האורות דחסדים וגבורות אשר נשפעו ונתגלו "אשר בפרטות ופרטי פרטות הנה נעשו כולם ע
גם שורש פ מה שנודע ש"והוא ע. ש כי רק בהם הוא כל הפעולות כולם כמו שיתבאר למטה"ס ית"מא

 ).ג"א ו ע"ה ח"דע (וראשית הגילוי של כל כלל המציאות כולו והוא העולם דקו וצמצום
 ).א"ד( בדבר זה יתרבה מחלוקת בין החכמים 88
89) ñ"ïéú÷ò à( -ôã "å. 
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ארבעים יכנו לא " נכרתה ברית ו,בארבעים
 סוף הליכתם של ישראל במדבר ".ףסיוי

דם ו ארבעים שנה ק.בשנת הארבעים
ת הגוף ממתנת לו הנשמה בארץ יתחי

 בשנת הארבעים יקומו הגופות מן .ישראל
 זהו שכתוב . בארבעים נכלא הגשם.העפר

 וכתוב ,"ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום"
זמן ". ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח"

 , הארבעים הואלתם של ישראל בשנתוגא
 שהיא היובל ,ובחמשים בא ישוב העולם

  זרתוהח

óåñ óéñåé àì åðëé íéòáøà90 ìù íúëéìä 
 äðù íéòáøà íéòáøàä úðùá øáãîá ìàøùé

éçú íãå÷ õøàá äîùðä åì úðúîî óåâä úé
 àøôòî úåôåâä ïåîå÷é íéòáøàä úðùá ìàøùé
 áéúëã àåä àãä íùâä àìëð íéòáøàá

)áé æ úéùàøá ( íéòáøà õøàä ìò íùâä éäéå
 áéúëå íåé)å ç íù ( çúôéå íåé íéòáøà õ÷î éäéå

 àåä íéòáøàä úðùá ìàøùé ìù íúìåàâ ïîæ çð
 ìáåéä àéäã àîìò áåùé éúà íéùîçáåúøæçä  

  æì÷/à  
  øäæ  

כשושנה בין " כתוב ,בא וראהאלא 
 ,"כשושנה" ".החוחים כן רעיתי בין הבנות

 כמו ,זו כנסת ישראל שהיא בין אוכלוסיה
  .שושנה בין קוצים

 áéúë éæç àú àìà)á á øéù ( ïéá äðùåùë
äðùåùë úåðáä ïéá éúéòø ïë íéçåçä91 àã 

ïéá àãøååë àäñìëåà ïéá éäéàã ìàøùé úñðë 
]ïéáåë) [ïéáåð(  

יצחק בא מהצד של אברהם  ,וסוד הדבר
 ועושה חסד עם כל ,שהוא חסד עליון

 . ואף על גב שהוא הדין הקשה.הבריות
 ,ורבקה באה מצד של הדין הקשה

 . והתחברה עם יצחק,והתעלתה מביניהם
 ואף על ,שהרי רבקה באה מצד הדין הקשה

גב שהיתה מצד הדין הרפה וחוט של חסד 
היו  , ויצחק דין קשה והיא רפה,התלוי ב

 ואם לא שהיא ,"כשושנה בין החוחים"
 את הדין לסבוליכול העולם לא היה  ,רפה

 הקדוש ברוך דוגמא זו כ.הקשה של יצחק
 אחד תקיף ואחד ,וג זווגים בעולםוהוא מז

 íäøáàã àøèñî éúà ÷çöé äìîã àæøå
å äàìò ãñç åäéàãïééøá ìë íò ãñç ãéáò92 

 úúà ä÷áøå àéù÷ àðéã åäéàã áâ ìò óàå
àéù÷ àðéãã àøèñî93 åäééðéáî ú÷ìúñàå 

 àðéãã àøèñî ä÷áø àäã ÷çöéá úøáçúàå
 àéù÷]àéúà) [äàúú( éäéàã áâ ìò óàå 

 éìú ãñçã àèåçå úåä àéôø àðéãã àøèñî
äá94 ïéá äðùåùë àéôø éäéàå àéù÷ àðéã ÷çöéå 

 íéçåçäååäúéàå  ìéëé àì àéôø éäéàã åàì 
 àã àðååâë ÷çöéã àéù÷ àðéã ìáñîì àîìò

                                                                                                                                                                                     

כי כל התורה באלה . ונכנס בכלל ארור, ביום שחטא יצא מכלל ברוך, החוטא. ב"לעיל סא ע' עי 90
ה "וזה היה הטעם שקלל הקב. 'אשר לא יקים וגוארור האיש ) ז"דברים כ(כדכתיב , ובשבועה קבלנוה

ותשעה , ועשרה לנחש, ועשרה לחוה, עשרה לאדם, והקללות היו. באכלו מעץ הדעת טוב ורע, ר"לאדה
וצריך , ונקרא מת אפילו בחייו, והחוטא הוא ארור. ט קללות"כלם יעלו ל, כ"א. ר"ל במד"ש חז"כמ, לארץ

שנאמר , ארבעים יום, לפי שלא חזרו בתשובה, ה לדור המבול"שכנגדן הכה הקב, י המלקות"להחיותו ע
ועתה מי שחוזר . 'כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה וכו) 'בראשית ז(

ל של "והמיתה לט, שכן תרגום ארור ליט, ט שהוא הקללה"חוזרים לו הל, ומקבל מלקות ארבעים, בתשובה
 ).ספר הליקוטים פרשת תצא כה (ה להחיות בו את המתים"שעתיד הקבשהוא רומז לטל , חיים

ולא עוד אלא להיות , הוכרח אותה נשמה להיות שושנה בין החוחים, והיתה רבקה נקבה ליצחק 91
להשיג המידות העליונות בהם על ידי נשמתם במעשיהם הטובים , זווגם בסוד הזווג העליון לפי בחינתם

יצחק אתי מסטרא דאברהם והיינו היות עיקרו ושורש ', הא. ברים זה הפך מזהד' צדיקים אלו ג' ימצא בב
אלו ' וב', היות יצחק בעצמו מדת הדין הקשה וכו' הב. 'מוצאו החסד הגמור ולא חסד לטובים לבד וכו

ואסתלקת מינייהו בסוד , שהם הקוצים שהיא גדלה מהם' שמוצאה מהדינין הקשין וכו, הפכם ברבקה
י חוט של חסד המשוכה על אסתר "כי רבקה מקומה דין ונוטה לחסד ע' הג. ין הרפההמלכות מדת הד

 ).אור יקר(ויצחק מקומו חסד ונוטה אל תוקף הדין , כנודע
 ).א"נ(ח "ז. ש בגבורות גשמים"לעולם וז' ומהגבו'  היינו יצחק עצמו כי מימי החסד נמשכים לגבו92
 ).מ"מ(אימא שהם דינים קשים גבורות ד' שרבקה שהיא מלכות בניינה מה' פי 93
והנה אותיות אמצעית שבמילוי . י הוא במלכות והוא דינא רפיא שאינו כמו אלהים"נודע שאדנ' פי 94

ב תלי בה "ע' ש רפיא הות וחוטא דחסד שהוא גימ"וז, וו"ד הם לל"ן יו"ת נו"ף דל"ב אל"ע' י הם גימ"אדנ
 ).מ"מ(
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á÷" àéôø ãçå óé÷ú ãç àîìòá ïéâååæ âååæî ä  . ויתבסם העולםקןוית כדי שהכל ,רפה
àîìò íñáúéå àìë àð÷úúàì ïéâá  

ויעתר " ,פתח רבי יהודה אחריו ואמר
 ,"ויעתר" מהו ".כח אשתוולנ' יצחק לה

 ואיזה .שהקריב לו קרבן והתפלל עליה
ויעתר " שכתוב , הקריב עולה,קרבן הקריב

 וכתוב שם ,"'ויעתר לו ה" כתוב כאן ,"'לו ה
 כמו ששם ,' וגו"ויעתר אלהים לארץ"

 ,"ויעתר יצחק" כתוב .אף כאן קרבן ,קרבן
 שיצאה אש מלמעלה ,"ויעתר לו"וכתוב 

  . כנגד האש שלמטה

 ÷çöé øúòéå øîàå äéøúáà äãåäé éáø çúô
åäéì" åúùà çëðì ä)àë äë úéùàøá ( åäî

øúòéå95äìò éìöå àðáø÷ äéì áéø÷ã 96 äîå 
åäé åì øúòéå áéúëã áéø÷ äìåò áéø÷ àðáø÷" ä

åäé åì øúòéå àëä áéúë" íúä áéúëå ä)ù"ë áà 
ãé (éäìà øúòéå"õøàì í97åâå  ' ïáø÷ ïìäì äî

 åì øúòéå áéúëå ÷çöé øúòéå áéúë ïáø÷ ïàë óà
 àúúìã àùà àìá÷ì àìéòìî àùà ÷ôðã  

שהתפלל  "ויעתר יצחק" ,דבר אחר
לתו וחתר חתירה למעלה אל המזל יתפ

 שהרי באותו מקום תלויים ,שעל הבנים
 ואז ,"'ותתפלל על ה" שכתוב ,הבנים

 אל תקרי ויעתר לו אלא ,"'ויעתר לו ה"
 חתירה חתר לו הקדוש ברוך ,ויחתר לו

  ".ותהר רבקה אשתו"  ואז,בל אותויהוא וק

 øúçå äéúåìö éìöã ÷çöé øúòéå øçà øáã
 äøéúçàìæî éáâì àìéòì98 àåääá àäã ïéðá ìò 

 ïéðá ïééìú øúà> áéúëã)ù"é à à ( ìò ììôúúå
ä'<åäé åì øúòéå ïéãëå " åì øúòéå éø÷ú ìà ä

á÷ äéì øúç äøéúç åì øúçéå àìà"ä99 ìéá÷å 
åúùà ä÷áø øäúå ïéãëå äéì  

 עשרים שנה השתהה יצחק ,בא וראה
 עד שהתפלל ,עם אשתו ולא הולידה

צה ושהקדוש ברוך הוא ר משום .תפלתו

 äéúúà íò ÷çöé éäúùà ïéðù ïéøùò éæç àú
äéúåìö éìöã ãò úãéìåà àìå100á÷ã ïéâá " ä

 ïàòáã àúòùá àé÷éãöã ïåäúåìöá éòøúà

                                                           

 ).א"נ) (ן"מאי(גימטריא קרבן עם הכולל ת "ת וס"ר'  אפשר לרמוז כי ויעתר יצחק לה95
 ).אור יקר(תפילה ' והב. קרבן' הא: פירושים' ב 96
' א ולא איירי מקרבן והאי קרא דויעתר ה"כ' ה לארץ דויעתר אלקים כתיב בשמואל ב"ל ויעתר הוי" צ97

 ).א"נ(ש "כתיב בסוף שמואל בענין קרבן עולות ושלמים ע
לכן צריך שקטרוג . כלומר שעל אף שחטאו ישראל במזיד, סחתירה זו היא קבלת תשובה בדרך נ 98

לא יתכן לקבל את תשובתם על פי הסדר , השטן יהיה שטוען שלפי מעלתם הגדולה ולפי חטאם הגדול
 ).א נא"ש גדלות דז"פת(הוא מלך המשפט ' הטבעי בה הוא ית

ל " חזש"בסוד מהטבעי שהוא למעלה מהסדר בינה בבחינת סיוע עליון מדריגת  לעולים שובהתלי  בע99
ש נתיב "פת ( האדםשלבחירה ועבודה ב תלוי אינו מקום ש,בודהכא כסלשחותר חתירה מתחת ) סנהדרין(

 ).שם פתח מה (מכוסהחלק הזקן שהוא ו, )א פתח לא"א
] שתלד) [תלוי(יתברך להעתר ליצחק כל כך אחר שהדבר לא היה '  בא ליתן טעם למה שהמתין ה100

י שזווגו של אדם נגזר לו מלמעלה "ידוע שאעפ',  וכו"אשתהי יצחק". כח תפילת יצחקבטבע כי אם בסגולת 
מכל מקום גזרה זו היא על תנאי אם יהיו שניהם שוים אז תתקיים הגזרה , ל בת פלוני לפלוני"וכדברי רז

ויש בזה כמה , והטעם שהאיש שורשו מן החסדים והאשה מן הגבורות, שאם לא כן לא תבא לידי גמר
נות לפי ערך התקבלות הגבורות אל החסדים שימשלו על הגבורות להמתיקן ולהעשות כלי לקבל בחי

והענין כי אם יש בו זכות אותן הגבורות , ל זכה עזר לא זכה כנגדו"וזה שאמרו רז, השפע ולהשפיעו
נגדו ואם לא זכה היא כ, ע"ר אליו ונעשה זר"נמתקות בכח החסדים המתגברים בו בכח זכותו ואז היא עז

והנה ידוע שיצחק נולד מסטרא . ר"וזה בעוצם תוקף הגבורות שמעכב השפע וממעיט כח החסד ונעשה זע
אבל אחר העקידה נאחז , שהם בתוך הזכר ולא היה ראוי ליקח אשה' דהיינו משרשי גבורות נוק' דנוק

הורידה עמה נשמת ואז בעקידה פרחה נשמתו של יצחק וברדתה ,  אז היה זרע אברהם'וכובגבורות דוכרין 
וכמו שאברהם הכיר את בוראו מבן שלש שנים כך ', ויוגד לאברהם לאמר הנה ילדה וגו) כ, כב(וזהו , רבקה

שהיתה , ואפילו הכי אשתהי עם אתתיה, היתה רבקה שבת שלש היתה ראויה בשלימות להנשא ליצחק
ג "רה הנזכרת שנתעלה עד יהיא העתי, והיא לא אולידת עד דצלי צלותיה, אשתו שלימה בכל הבחינות

מאיר ' פי, "ה אתרעי"בגין דקב ".תיקוני דיקנא עלאה שבה מקורי הדינים המתוקים כנודע מסוד השופר
דהיינו שיסוד עתיק משפיע ברעוא עלאה דעת דאריך , וזהו אתרעי, וממשיך רצון העליון סוד מזל נוצר חסד

 ).ז"רמ (ומשם למזל נוצר חסד
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בתפלות הצדיקים בשעה שמבקשים לפניו 
 כדי ,ולמה. את תפלתם על מה שהצטרכו

  שיתרבה ויתוסף משחת קדש לכל מי

ëéøèöàã äî ìò ïåäúåìö äéî÷å101 àîòè éàî 
óñåúéå éáøúéã ïéâá102ïàî ìëì àùãå÷ úåáø   

  íìòðä ùøãî  
הנשמה לגוף בשנת הארבעים שהמתינה 

ויהי יצחק בן " זהו שכתוב .לו בארץ ישראל
בקחתו את . " שהמתין לגוף,"ארבעים שנה

 באותה ,מן לוובהכנסתה בגוף המז ,"רבקה
ותם וכסופם ו אין תא,שעה בהכנסתה בו

 זהו .ו השכינה ולזון מזיוהאלא להנות מזי
 אמר רבי ".ישקני מנשיקות פיהו"שכתוב 

 נסתם שאין פר.יפרנסני ,"ישקני" ,אבא
 אמר .אלא להנות ולזון מזיוה של מעלה

כי " שכתוב , סוף הפסוק מוכיח,רבי יוסי
  ".דיך מייןוטובים ד

 åì äðéúîäù íéòáøàä úðùá óåâì äîùðä
çöé éäéå áéúëã àåä àãä ìàøùé õøàá ïá ÷

 äðù íéòáøà)ë äë úéùàøá( óåâì ïéúîäù 
ä÷áø úà åúç÷á  åì ïîåæîä óåâá äúñðëäá

 íôåñëå íúåàú ïéà åá äúñðëäá äòù äúåàá
 àåä àãä äåéæî ïåæéìå äðéëùä åéæî úåðäéì àìà

 áéúëã)á à øéù ( øîà åäéô úå÷éùðî éð÷ùé
 àìà ïúñðøô ïéàù éðñðøôé éð÷ùé àáà éáø

åéæî ïåæéìå úåðäéì éñåé éáø øîà äìòî ìù ä
 áéúëã çëåî àø÷ã äéôåñ)íù ( êéãåã íéáåè éë

ïééî  
 רב הונא .בת בתו של אל ".בת בתואל"
 ואני הייתי בכרכי הים , לא כך הוא,אמר

ושמעתי שהיו קוראים לאותו עצם 
 , אותו שנשאר בקבר מכל הגוף,השדרה

 שהוא ,אמרוו . שאלתי עליו.יאמרבתואל ה
 ואותו , שהוא רמאי##,* @ראש הנחשב

. העצם הוא רמאי מכל שאר העצמות
אות העצם  למה , אמר רבי שמעון,שלמדנו
 .ם יותר מכל שאר העצמותקיינשאר 

 ואינו סובל טעם של ,משום שהוא רמאי
 ,המזון של בני האדם כמו שאר העצמות

 והוא יהיה , הוא חזק מכל העצמותלכןו
בת " זהו שכתוב .קר שהגוף נבנה ממנויהע

  ".תואל הארמיב

 àì øîà àðåä áø ìà ìù åúá úá ìàåúá úá
 ååäã àðòîùå íéä éëøëá úéåä àðàå àåä êë

 àîøâ àåääì ïàø÷]ã[ãùàåää äø) áâ( 
 äàîø ìàåúá àôåâ ìëî àøá÷á øàúùàã

 äéìò úéìàù]å àåäã åøîàáàéåçã àùéøàîø  [
) åøîàá àùéøøàéåçã àéî( àåääå äàîø åäéàã 

ù ìëî äàîø àåä àîøâàðàúã éîøâ øà103 
 øàúùà äîì àîøâ àåää ïåòîù éáø øîà
 åäéàã íåùî éîøâ øàù ìëî øéúé àîåé÷á
 àùð éðáã àðåæîã àîòè ìéáñ úéìå äàîø
 àåäå éîøâ ìëî óé÷ú àåä êë éðéâáå éîøâ øàùë
 àåä àãä äéðî éðáúà àôåâã àø÷ò éåäéì

éîøàä ìàåúá úá áéúëã  
 הוא רמאי , אמר רבי שמעון,ולמדנו

יצר הרע שהוא ל ושכן ,עולם רמאיומ
 ,"בת בתואל הארמי" זהו שכתוב .רמאי

 ,מצמד רמאים ,"מפדן ארם" .עצם רמאי
 . שהוא צמד,כמו ששנינו פדנא דתורא

 כמו ,אחות יצר הרע הארמי ,"אחות לבן"
ל בחטאות ולה שהיה מנוי בתח,ששנינו

 לעתיד לבא שלא .בזה העולם נקרא לוט
 כמי שרוחץ ,ול כמו בראשונהויהא מנ

 íìåòîå éàîø àåä ïåòîù éáø øîà àðàúå
 àåä àãä éàîø åäéàã òøä øöé ïëùå éàîø
 ïãôî äàîø àîøâ éîøàä ìàåúá úá áéúëã
 àåäù éøåúã àðãô ïðúãë ïéàîø ãîöî íøà

øàä òøä øöé úåçà ïáì úåçà ãîö ïðúãë éî
 àø÷ð íìåòä äæá úåàèçá ìååðî äéäù äìçúá
 ìååðî àäé àìù àáì ãéúòì èåì

                                                                                                                                                                                     

ירצה כיון שהוא דבר המצטרך , מאי טעמא. לל לעולם אלא צורך פרטי שלהםי שאינו צורך כו" אעפ101
והיה טרם יקראו ) ישעיה סה כד(לשיתפללו ולא יקיים בהם ' למה המתין ה, להם וכמו שהיה בכאן ביצחק

וירצה שיש להם ריוח גדול בזה שמתרבה השפע מאד יותר על ', ומתרץ בגין דיתרבי ויתוסף וכו. ואני אענה
איירי במה שאינו צורך ', ה והיה טרם יקראו וגו"ומש, ועוד יתוסף גם לכל העולמות.  להפיק רצונםהמוכרח
 .)ז"רמ (מוכרח
 ).א"נ(מ "א. נוקבין דיהבין צדיקים מלמטה ס מיין"ל וז" כצ102
 ).א"ד(ב ” כח עראא וא”ב פינחס רכב ע" ואתחנן רסו ע103
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 על . קוראים לו לבן,מאתווומטביל את ט
  .כל פנים אין יצר הרע בטל מן העולם

>àúéîã÷áãë< äéúåáàñî ìéáèîå éçñã ïàîë 
)å(ëò ïáì äéì ïàø÷" ïî ìèá òøä øöé ïéà ô

íìåòä  
 .תאישמע שכך אנו בארנו בבריובא 

 שהן שני כחות הגוף ,שתי בנות לוט
 כל  שאינועכשיו ,המעוררות את יצר הרע

  ל ונטבל מלכלוכווכך מנו

ú" úåðá éúù àúéðúîá àðîé÷åà ïðà éëäã ù
èåì104 øöéì úåøøåòîä óåâä úåçë éúù ïäù 

åëåìëìî ìáèðå êë ìë ìååðî åðéàù åéùëò òøä  

  æì÷/á  
  øäæ  

 ,בא וראהו. שצריך בתפלות הצדיקים
אברהם לא התפלל לפני הקדוש ברוך הוא 

תה  אף על גב ששרה הי,שיתן לו בנים
הן לי לא " הרי כתוב , ואם תאמר.עקרה

ההוא לא משום תפלה היה  ,"נתתה זרע
 אלא כמי שמספר ,)ההוא לא צריך בנים(

 אבל יצחק התפלל על אשתו .לפני רבונו
 ,משום שהוא היה יודע שהוא לא עקר

 שיצחק היה יודע בסוד ,אלא אשתו
 ב"יהחכמה שיעקב עתיד להוציא ממנו 

 באשה הזו או  אבל לא ידע אם,שבטים
 לנוכח ולא ," אשתולנוכח" ועל כן ,באחרת

  .רבקה

 àéé÷éãöã ïåäúåìöá êéøèöàãå éæç àú
á÷ éî÷ éìö àì íäøáà"òà ïéðá äéì ïúéã ä" â

úåä äø÷ò äøùã105 áéúë àä àîéú éàå 
)â åè úéùàøá ( åàì àåää òøæ úúð àì éì ïä

 äåä àúåìö ïéâá>ð"éðá éòá àì àåää àï< àìà 
òúùîã ïàîëäéøî éî÷ é106 ìò éìö ÷çöé ìáà 

 òãé äåä åäéà àäã ïéâá äéúúà>éà åàìã åä
äéúúà àìà ø÷ò107òãé äåä ÷çöéã  <àæø108 

ïéîæ á÷òéã àúîëçã109 øñéøúá äéðî ÷ôéîì 
 éà àúúà éàäá éà òãé àì ìáà ïéèáù

àøçàá110 çëðì àìå åúùà çëðì àã ìòå 
ä÷áø111112   

                                                           

  .שער מח פרק בח "ע' עי 104
אמנם תפלת , בטח שממנו קן נשמתם של צדיקים נמשך בעולם וכן יצחקשאין צורך שכבר היה מו 105

היה ' קודם שנתווסף באברהם אות הה). אור יקר(יצחק היה לנוכח אשתו שתהא מאשה זו ולא מאחרת 
וכל , שהנה הוא היה סתום בערלה ולכן לא רצה להמשיך נשמה לבנו באותו מצב, בסוד חסדים סתומים

ולכן נתיירא להביאו לעולם בכח תפילותיו , לו להוליד גבורה שהוא בן החסדשכן שלפי סדר המדות היה 
עד היות אברהם שלם בן מאה שנים ' וכמו שהיה לפי האמת שהמתין ה, שמא יבוא קודם השעה הראויה

, יהושע יד(ה הדין שיהיה "פעמים עשר אותיות שם מ' דהיינו י, בסוד עשר ספירות כל אחת כלולה מעשר
, חסדים בגילוי גמור ומיד נתעלו והגדילוהו' ראשונה של שם סוד ה' ואז נתווסף לו ה, דולהאדם הג) טו

 ).ז"רמ (בלבו שיתפלל כמו שהיא מדת חסדו עם חסידיו' ולכן לא נתן ה
לא נתכוין לתפילה ולייחד ייחודים להמשיך אור בעולמות אלא דרך דיבורו הזכיר צורכו והשליך '  פי106

 ).ז"רמ ( כרצונושייטיב לו' יהבו על ה
שידוע שמשם שורש , והיינו רזא דחכמתא,  ירצה הוא ידע סוד הדעת שעיקרו יסוד אבא שבתוכו107
 בויעתר שהאיר והמשיך אור כר לעילובפרט במה שנז, לכן מיהר מיד להתפלל ולהאיר לעולמות' וכויעקב 

 ).ז"רמ (והם ממש שרשי הדעת כנודע, משני מזלות
108  àæøá)ôã"å.( 
וירא את המקום ' פ שאמר הזהר על פ"ואע, קב ולכך לא התפלל על שרהאבל אברהם לא ידע מיע 109

ק את "ק שעתיד לצאת ממנו יעקב היינו אחר שנולד יצחק ראה אברהם רוה"מרחוק שראה אברהם ברה
 ).מ"מ(אבל מקודם לא ראה כלוםל ולכן לא התפלל , יעקב

שיצחק כיון להכליל ' וכוואני כתבתי שם , ב אמר שהאבות שמשו בארבע נשים"ע הלא לעיל קלג 110
ואמנם עתה שראה שלא ילדה רבקה לא ידע אם בזאת הנכללת מכל הארבע או . ברבקה כל הארבע נשים

,  ואמר כי עקרה היא'וכו. באחרת שתהיה הפרטית של אחת מהן נפרדת ממש ולא כלולה עם האחרות
הסכים עם תחילת '  העידה שהוהתורה, 'וכו. ירצה בחינת אותה הפרטית היא עקרה בהיותה נכללת ברבקה

שרבקה בהתכללותה היתה אשתו ' פי, כוונתו שהכליל כל הארבע יחד ברבקה ולכן נאמר ותהר רבקה אשתו
) נתחברו(וארבעתן של ההמשכות , וכל עתירותיו להמשיך אור המזל על כל אחת מארבע נשיו, האמיתית

 ).ז"רמ (ה"רבק' ל עם הכולל גי"פעמים מז' ולכן ד, ברבקה] נתמשכו[
 ).מ"מ(פליג אמדרא שהיה מתפלל כל בנים שאת הנותן לי לא יהיו אלא מזו הצדקת  111
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 אם , בנו של רבי יהודה,אמר אותו הילד
ה לא אהב יצחק את יעקב כל כך  למ,כך

 כמו עשו הואיל והיה יודע שהוא עתיד
 , אמר לו.ממנו שנים עשר שבטיםלקיים 

 , אלא כל מין אוהב את מינו,יפה אמרת
 עשו ,בא וראה. נמשך והולך אחר מינומין ו

ויצא הראשון " ככתוב ,םואד] בצבע[יצא 
 , והוא המין של יצחק,' וגו"לוואדמוני כ

 ויצא ממנו .קשה שלמעלהשהוא הדין ה
 וכל , שדומה למינו, הדין הקשה למטה,עשו

 ועל כן אהב את עשו יותר ,מין הולך למינו
ויאהב יצחק את עשו כי " ככתוב ,מיעקב

 וכתוב ,"כי ציד בפיו" כתוב כאן ".ציד בפיו
בור ציד לפני יד גועל כן יאמר כנמר"שם 

  ".'ה

 éëä éà äãåäé éáøã äéøá àéáø àåää øîà
îà åîë êë ìë á÷òéì ÷çöé äéì íéçø àì éà

 äéðî àîéé÷ì åäéà ïéîæã òãé äåäå ìéàåä åùòì
 ìë àìà úøîà÷ øéôù äéì øîà ïéèáù øñéøú

äéðéæì äéì íéçø àðéæ113 àðéæ ìéæàå êéùîúàå 
 áéúëã äîë ÷îåñ ÷ôð åùò éæç àú äéðéæ øúá

)äë äë úéùàøá (åâå åìë éðåîãà ïåùàøä àöéå '
çöéã àðéæ åäéàåàìéòìã àéù÷ àðéã åäéàã ÷114 

àúúì àéù÷ àðéã åùò äéðî ÷ôðå115 àéîãã 
 äéì íéçø àã ìòå äéðéæì ìéæà àðéæ ìëå äéðéæì

 áéúëã äîë á÷òéî øéúé åùòì) äë úéùàøá
çë (åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå116 áéúë 

 íúä áéúëå åéôá ãéö éë àëä)è é úéùàøá ( ìò
øîàé ïë117é éðôì ãéö øåáâ ãåøîðë åä"ä  

צצו הבנים וויתר" כתוב ,אמר רבי יצחק
בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך 

 לבית , לאיזה מקום הלכה".'ש את הולדר
ויתרצצו הבנים " .המדרש של שם ועבר

ששם היה אותו עשו הרשע נלחם  ,"בקרבה
נשברו  ,"צצווויתר" . עם יעקבמלחמהב

 נשברו זה עם .חוו רצץ את מ,כמו שאמרנו
 הצד הזה שרוכב ,בא וראה .חלקוזה ונ
 וצד זה שרוכב על הכסא השלם ,נחש

  הקדוש בצד

à" áéúë ÷çöé ø)áë äë úéùàøá ( åööåøúéå
 êìúå éëðà äæ äîì ïë íà øîàúå äáø÷á íéðáä

åäé úà ùåøãì" àùøãî éáì úìæà øúà ïàì ä
 äåä ïîúã äáø÷á íéðáä åööåøúéå øáòå íùã

òéá äéá àáø÷ çâà åùòã òùø àåää á÷
 åçåî úà õöø ïðéøîàã äîë åøáúà åööåøúéå
 àøèñ àã éæç àú åâìôúàå àã íò àã åøáúà

ùçð áëåøã118 àéñøë ìò áëåøã àøèñ àãå 
àùéã÷ àúîéìù119àøèñá   

  íìòðä ùøãî  
 ואותן שתי בנות אינן בטלות ,נקרא לבן

אמר ". וללבן שתי בנות" זהו שכתוב .ממש
ם כתוב בכירה  ׁש. כך הוא,רבי יוסי

 אמר רבי . וכאן כתוב גדולה וקטנה,צעירהו
 אבל אינן בכח לעשות רע ולהתעורר ,יוסי

 ùîî úåìèá ïðéà úåðá éúù ïúåàå ïáì àø÷ð
àãä áéúëã àåä )æè èë úéùàøá ( éúù ïáììå

 äøéëá áéúë ïîú àåä êë éñåé éáø øîà úåðá
 éñåé éáø øîà äðè÷å äìåãâ áéúë àëäå äøéòöå

                                                                                                                                                                                     

112ä÷áø çëðì àìå  –âäá ÷çîð øâä úåä"à.  
 פירוש אוהב שהיה ).אור יקר(כלומר מוכרח באותה האהבה מצד השרשים העליונים מקום רמיזתם  113

 ).א"נ(ח "ז. רצועת מרדות לגמור הדין של יצחק דנפיק מיניה
 ).אור יקר(גבורה מצד הקדש  114
 ). אור יקר(כחות חיצונים הטמאים ונמצאים מצד הבורה בשני נברא גיהנם כל  115
והם היו גנוזים בפיו ובשביל כך נקבר ראש , דע כי עשו הוא מקין ובראשו היה קצת נצוצות טובים 116

שיש בו קצת קדושה ולזה אהבו ' דקלי' והוא סוד היכל הז. עשו במערה בעטפיה דיצחק במערת המכפלה
ן אותיות בסו דבני "ובמלוי מלואם יש ב, עקב' שמות אלהים שהם גימ' עשו היה אחוז בבודע כי . יצחק

לכן אהב יצחק את , ציד' ן גימ"פ ב"אלהים והנה עשו היה אחוז בעקב זה סוד ואתה תשופכו עקב והנה ב
בא עשו בשביל ציד זה והנה רישא דמסאבותא היה נמרוד שגלגול נבוכדנצר היה בסוד אנת הוא רישא דדה

א "זה כמו ד). זהר הרקיע(' לכן עשו שגזל לבושיו זכה לנצוצין אלו הנבלעים ברישא והם הציד שבפיו כנז
 ).מ"מ(ל היאך מעשרין את התבן "טעם שני לפי שהיה צד אותו בפיו כמרז

 ).א"ד(ב ” לקמן קמב ע117
 ).מ"מ(מ שרוכ בעל לילית שנקראת נחש "עשו הוא ס' פי 118
 ).מ"מ(רוכב עלהמלכות א ש"יעקב רומז לז' פי 119
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שם " משמע שכתוב ,ליצר הרע כמתחלה
 , שלאה מכחה ומרשעתה,"לה לאהוהגד

 שאין בה כח ,"ושם הקטנה רחל"
וכרחל לפני גוזזיה " כמו שנאמר ,המתעורר

  ". נאלמה

 òøä øöéì øøåòúäìå òø úåùòì çëá ïðéà ìáà
 äàìù äàì äìåãâä íù áéúëã òîùî äìçúîë
 çë äá ïéàù ìçø äðè÷ä íùå äúòùøîå äçëî

 øîà úàã äîë øøåòúîä)ùéæ âð äéò ( ìçøëå
 äîìàð äéææåâ éðôì  

 ושתי , זה יצר הרע,אמר רב הונא
 ,בנותיו מתחלפות מכמות שהיו בראשונה

 , לבןעכשיו .מקולל מנוול ,בתחלה לוט
 בנוולו מקולל ומנוול שאינו ,בןומל

 כל , בתחלה שתי בנותיו חזקות.כבראשונה
לה ושם הגד" עכשיו ו,אחת ואחת בכחה

 לאה ,זוקי לאה בלא ח,לאה בלא כח ,"לאה
 ,"ושם הקטנה רחל" .ממעשיה הראשונים

  . ולא כמות שהיו בראשונה,כמו שאמרנו

 åéúåðá éúùå òøä øöé äæ àðåä áø øîà
 èåì äìçúá äðåùàøá åéäù úåîëî úåôìçúî
 ììå÷î åðéàù ïáåìî ïáì åéùëò ìååðî ììå÷î
 åéúåðá éúù äìçúá äðåùàøáë åìååéðá ìååðîå

å úçà ìë úå÷æç äìåãâä íù åéùëòå äçëá úçà
 äàì ÷åæç àìá äàì çë àìá äàì äàì
 ïøîà÷ãë ìçø äðè÷ä íùå íéðåùàøä äéùòîî

åîë àìåúäðåùàøá åéäù   
 מה בא וראה ,אמר רב אחא בר יעקב

 אשתו כי לנוכח' ויעתר יצחק לה" ,כתוב
 תהמה היל , אמר רבי אחא".עקרה היא

 מפני שיצר הרע אינו נמצא בכח ,עקרה
 ועל כך אין נמצא פריה ורביה ,לםבעו

' ויעתר לו ה" , ומה כתוב.זולתי בתפלה
 כיון שמתעורר יצר ".ותהר רבקה אשתו

 אם ,אמר רבי יוסי.  נמצא פריה ורביה,הרע
 , מה הפרש בין העולם הזה לאותו זמן,כן

 שהנה הכתוב אמר שהקדוש ברוך ,ועוד
 , כך הוא, אמר רבי אחא.הוא עשה

התעורר לאותו ענין שהקדוש ברוך הוא 
 שיהיה תמיד , ולא לכל שעה,וגושצריך לז

 שהוא נמצא תמיד ,עם אדם כמו כעת
 אלא לאותו זווג ,וחוטאים בו בני אדם

 וההתעוררות ההיא התעוררות של .לבדו
   .הקדוש ברוך הוא

  

 áéúë äî éæç àú á÷òé øá àçà éáø øîà
)àë äë úéùàøá (åäéì ÷çöé øúòéå" çëðì ä

÷ò éë åúùà äî éðôî àçà éáø øîà àéä äø
 åçëá àöîð åðéà òøä øöéù éðôî äø÷ò àéä
 éúìåæ äéáøå äéøô àöîð ïéà êë ìòå íìåòá

åäé åì øúòéå áéúë äî äìôúá" ä÷áø øäúå ä
 äéøô àöîð òøä øöé øøåòúîù ïåéë åúùà
 ïéá ùøôä äî ïë íà éñåé éáø øîà äéáøå

 àø÷ àäã ãåòå ïîæä åúåàì äæä íìåòä] øîà÷
 êë àçà éáø øîà ãéáò àåä êéøá àùãå÷ã

àåä[ àåääì äéì øòúà àåä êéøá àùãå÷ã 
 àäéã àúòù ìëì àìå àâååæì êéøöã àðééðò
 øéãú çëúùà åäéàã ïòë åîë ùð øá íò øéãú
 éåãåçìá àâååæ àåääì àìà àùð éðá äéá ïàèçå
 àåä êéøá àùãå÷ã àúåøòúà àéää àúåøòúàå

 éåäéì  
 את לב האבן תיווהסיר"זהו שכתוב 

לב " מה זה ".מבשרכם ונתתי לכם לב בשר
 , לב להוציא בשר, אמר רבי יהודה,"בשר

  .ולא לדבר אחר

 áéúëã àåä àãä)åë åì ìà÷æçé ( éúåøéñäå
 åäî øùá áì íëì éúúðå íëøùáî ïáàä áì úà
 àìå øùá àéöåäì áì äãåäé éáø øîà øùá áì

øçà øáãì  
  çì÷/à  
  øäæ  

 ,ובא וראה. הלבנהש עם ֶמ לַש,שֶמהֶש
יעקב  ,נמשך אחרי אותו נחשעשו משום ש

 כמו הנחש שהוא .תו בעקמימותיהלך א

àùîùã120àøäéñá àùîùì 121 ïéâá éæç àúå 
ãé äéîò ìéæà ùçð àåääã äéøúáà åùò êùîú

 ìéæà åäéàå íéëç åäéàã ùçðë àîé÷òá á÷òé

                                                           

 ).אור יקר(ת "ת 120
 ).אור יקר(ל ולכך מתגוררים זה עם זה "ונגדו לייחוד זה סמא, מלכות 121
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 כמו שנאמר ,חכם והוא הולך בעקמימות
 .חכםהת ,' וגו"והנחש היה ערום"

 ,והמעשים של יעקב כלפיו היו לו כמו נחש
ך את עשו אחר אותו ווכך צריך לו כדי למש

לק עמו  ולא יהיה לו ח, ויפרד ממנו,הנחש
 בא , ושנינו.בעולם הזה ובעולם הבא

 כתוב .ג אותווהקדם אתה והר להרגך
 שהשרה אותו ,"בבטן עקב את אחיו"

וידו " זהו שכתוב ,למטה באותו העקב
ם את ידו על אותו  שֹש,"חזת בעקב עשווא

 ,"חזתווידו א" ,דבר אחר. עקב להכניעו
וידו " אלא ,שלא יכל לצאת ממנו מכל וכל

זו הלבנה שהתכסה  ," עשוחזת בעקבוא
 ועל כן הצטרך ,אורה משום העקב של עשו

לו ללכת עמו בחכמה כדי לדחותו למטה 
  .וידבק במקומו

åîé÷òá122 øîà úàã äîë )à â úéùàøá (
ùçðäååâå íåøò äéä  ' á÷òéã éåãáåòå íéëç

 ïéâá äéì êéøèöà éëäå ùçðë äéì ååä äéáâì
äéøúá åùòì äéì àëùîàì123 ùçð àåääã 

 àîìòá äéîò à÷ìåç äéì àäé àìå äéðî ùøôúéå
ïéã124éúàã àîìòáå 125 êâøäì àá ïðéðúå 

 áéúë äéìè÷å úðà íéã÷à)ã áé òùåä ( ïèáá
÷ò àåääá àúúì äéì éøùàã åéçà úà á÷òá126 

 áéúëã àåä àãä)åë äë úéùàøá ( úæçåà åãéå
åùò á÷òá127 àéôëàì á÷ò àåää ìò éåãé éåùã 

ìéëé àìã úæçåà åãéå øçà øáã äéì128 ÷ôéîì 
 àã åùò á÷òá úæçåà åãéå àìà ìëå ìëî äéðî

àøåäð àéñëúàã àøäéñ129 ìòå åùòã á÷ò ïéâá 
äéì êéøèöà àã130 ïéâá àúîëçá äéîò êäéîì 

éå àúúì äéì àééçãìäéøúàá ÷áãú  
 הקדוש ברוך הוא ".ויקרא שמו יעקב"

 כאן כתוב ,בא וראה .קרא לו יעקב ודאי
 , לא כתוב נקרא שמו,"קרא שמו יעקב"

 הקדוש . ודאי,"ויעקבני" .אלא קרא שמו

á÷òé åîù àø÷éå) íù(á÷ " á÷òé äéì éø÷ ä
éàãå131 áéúë éæç àú )åì æë úéæàøá ( àø÷ éëä

 åîù àø÷ àìà áéúë àì åîù àø÷ð á÷òé åîù

                                                                                                                                                                                     

 וגם לנפשא ,ע"ן דבי"ר נר"יעקב הוא זכה תחלה לנפשא דאדה: ד"ז קד ע"א בתיקו"בהגר' עי 122
 אבל לנפשא ,ר ועונש דשם שכ, עקב תשמעון,ע"ן דבי" עקב הוא נר,אתוון דיעקב' דאצילות והוא סוד ד

 ושם לא שייך לומר אפילו הוא ,באצילות לא יגורך רע' וכו ,דיעקב'  והוא י,דאצילות לא תליא שכר ועונש
 ולכן , מקום אחיזת החויא,' ויעקב לא זכה מתחלה אלא לנוק,צ לא זכות ולא חובה" דשם א,ישופך ראש

ש עם עקש " כמ, עד דסליק ליה מכולא, והלך עמו בעקמומית, ועקב שם את אחיו,'שכן עמו בבטן א
ד נפשא "הנה זכה גם ליו( עד דסליק ליה מכולא , מתחלה עשה לו הוא כנגדו, כמו שעשה לו החויא,תתפתל

ן "עולמות מנר'  לסלקא אותו מכל הג,ועקב אותו שלשה פעמים) ל"דאצילות אבל לא בא לו בפועל כנ
בני בכורי ) כב שמות ד( את בכורתי לקח ביצירה דשם ,םש הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמי" כמ,דיליה

 , בבינה דמקננת שם,)משלי י כב (היא תעשיר'  בבריאה דשם ברכת ה, ועתה לקח ברכתי, מקנן שם,ישראל
 בכלא דחי יעקב לעשו אחוי )ב"א עקי(משפטים ' בפ'  וע, ודא לא ידע, ובבטן עקב את אחיו,ה"ל תנ"וכמש

 אבל רב ממנא דיליה ,ולא ידע עשו מה דעביד ליה בבטן' דאינון תרין כו'  כלל כובגין דלא יהא ליה חולקא
 .' וכוש בארוכה כל הענין" ע,'ידע כו
אור (כדרך הטהרה העליונה שהיא להבדיל מהשכינה כל כחות חיצוניים להורידם למטה אל בחינתם  123

 ).יקר
 ).אור יקר(נ בגאולה "א, עולם המעשה 124
 ).אור יקר(ר התחיה נ אח"א, עולם השכר 125
ש "שעקב והכניסו בקליפות ואחר שהורידו אל הקליפות הכניעם וז' וכו, ועקב את אחיו' הם הקלי 126

חיי שרה על הפסוק ואתה ' ש בפ"עקב כמ' הנק' יעקב דחה עשו לקלי' פי). אור יקר(' וכו" וידו אוחזת דשוי"
 ).מ"מ(ל "ש שם בשם האריז"ומ, תשופנו עקב

 ).מ"מ(ו "ויונקים ממנה ח' א נאחזת בעקב עשו שהם הקלי" המלכות שהיא ידו של זוידו היא' פי 127
י "ז וידו שהיא המלכות אוחזת כי שם יש לו שליטה ע"ק ועכ"כלומר הוציאו מכל הגוף דהיינו  ו 128

 ).אור יקר(המיעוט 
כנסת דוחקת ונ' אוחזת בעקב עשו שהקלי' המ. ת"ת כלומר מקומו של יעקב ת" פירוש ידו של ת129

 ).א"נ(ח "ז. הקטרוג י"ומכסה האור ע
אור (הכרח לפי זה השני דלאידך פירושא שדחה אותו מה צורך עוד אחר כך לעקבא כמה פעמים  130

 ).יקר
הצורך לזה למאי דפרשינן השתא וידו אוחזת כל ענין זה דוחק הוא שנאמר שידעה כל ענין זה רבקה  131

' ש בפ"ש לקמן וירא סתם היא המלכות וזה הפך ממ" יעקב כמהמלכות קראה שמו' פי). אור יקר(ולא יצחק 
 ).מ"מ(א הוא שקראו יעקב "נח דף מ שהז
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אותו הנחש הקדמוני הוא ראה שברוך הוא 
 הרי , אמר, כיון שבא יעקב.חכם להרע

הרי ו.  קרא לו יעקבלכן ו,ודאי חכם כנגדו
נו בכל מקום ויקרא סתם זו היא באר

 "ויקרא אל משה" ככתוב ,הדרגה האחרונה
 בכל מקום ,"ויקרא שמו יעקב" וכאן ,'וגו

 .על ידי בן אדם) אלא(שמו לא נקרא 
ויקרא לו אל אלהי , ,במקום אחר מה כתוב

 . הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל,"ישראל
 ואתה אלוה , אני אלוה בעליונים,אמר לו

  .תחתוניםב

á÷ äéì àîç éàãå éðá÷òéå" àéåç àåää àäã ä
 á÷òé àúàã ïåéë àùàáàì íéëç åäéà äàîã÷
 äéì àø÷ êë ïéâáå äéìá÷ì íéëç éàãå àä øîà

 á÷òéåàä132à íúñ àø÷éå øúà ìëá àðîé÷å133 
 áéúëã äîë äàøúá àâøã àåä éàä) à àø÷éå

à (åâå äùî ìà àø÷éå ' á÷òé åîù àø÷éå àëäå
éø÷à àì äéîù øúà ìëá) àìà( øáã àãé ìò 

 áéúë äî àøçà øúàá ùð)ë âì úéùàøá (
ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå134á÷ " äéì àø÷ ä

ìà á÷òéì135à " úðàå éàìòá àäìà àðà ì
úá àäìàéàú  

 יעקב היה יודע שעשו היה לו ,ובא וראה
 ועל כן בכל ,עקוםלהדבק באותו נחש 

   אחרוםמעשיו נמשך עליו כנחש עק

òãé äåä á÷òé éæç àúå136 äéì äåä åùòã 
 ìëá àã ìòå àîé÷ò àéåç àåääá à÷áãúàì

àøçà àîé÷ò àéåçë äéìò êùîúà éåãáåò  
  íìòðä ùøãî  

יא רבי יצחק ברבי יוסי היה בא מקפוטק
 אמר לו רבי . פגע בו רבי יהודה.ללוד
תא י תאמר שחברינו חכמי הברי,יצחק

מן  התעוררו לענין הזה שיצר הרע ישתכח
 , אמר לו. פרט לאותה שעת הזווג,העולם

 כך צריך יצר הרע לעולם כגשם ,חייך
 שמחת , שאלמלא יצר הרע,לעולם

לת ו אבל לא מנו.השמועה לא תהיה
לא "שכתוב  זהו .בו לחטוא כבראשונה

  . ' וגו"ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי
  

 àé÷èåô÷î éúà äåä éñåé éáøá ÷çöé éáø
 ÷çöé éáø äéì øîà äãåäé éáø äéá òâô ãåìì
 éàäì åøòúà àúéðúî éîéëç àðøéáçã øîàú
 àéää øá àîìò ïî éùðúé òøä øöéã àðééðò
 øöé êéøèöà éëä êééç äéì øîà àâååéæì àúòù

ì àøèîë íìåòì òøä òøä øöé àìîìàã íìåò
éåäéì àì àúòîùã àúååãç137ìååðî àì ìáà ä 

 áéúëã àåä àãä äéá éèçîì àúéîã÷ë) äéòùé
è àé (åâå éùã÷ øä ìëá åúéçùé àìå åòøé àì'   

 הוא הלב שמדורו של ,אמר רבי שמעון
 לב טוב , רבי אליעזר אומר.יצר הרע בו

ואהבת את " כתוב לכן ו,בנין הגוף והנשמה
.  שהוא עקר הכל," בכל לבבךאלהיך' ה

 øöéã äéøåãîã àáì àåä ïåòîù éáø øîà
 àðééðá àáè àáì øîåà øæòéìà éáø äéá òøä

 àúîùðå àôåâã>ïéâáå< áéúë êë )ä å íéøáã (

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”קב ע 132
 ).אור יקר(היא השכינה מלכות אשה שמפני צניעות אינה נזכרת בשם אלא ויקרא סתם  133
ישראל ' א הנק" של זויקרא לו ליעקב אל ומי הוא שקראו אלהי ישראל שהיא בינה שהיא אלוה' פי 134

א נוטה לצד "א קראה שמו הבינה אל לפי שז"ובתחלה מלכות היא שקראתו יעקב ואחר שהשיג פרצוף ז
 ).מ"מ(החסד כנודע 

ט הלשון להיפך אך יש להעמיד שניהם כי לפי הנוסח אשר כאן הוא "פ ע"ר ס"ב' א ועי"ג פו ע"ח' עי 135
ז שהיום יש לפרקים "והוא ענין ד). ו"לש(ז "פ ע"ר ר" עוד ב'ר הוא דברי דוד ועי"דברי יעקב ולפי הנוסח דב

 ).א"א פו ע"כללים ח(התנוצצויות של גילוי מעין מה שיהיה לעתיד לבא 
הענין הוא כי הגוי אפילו יעשה כל רע שבעולם ויפוגם כל העריות לא יפגום במדות העליונות כלל  136

ין שדרשו בזהר בפסוק ואחשוך גם אנכי אותך שרים כענ' ואף לא נגד הקדושה רק אשר השולט עליו מע
ו אם יחטא אפילו חטא קטן פוגם במדות העליונות והטעם "מחטא לי אמנם הישראל אינו כך אלא אם ח

לזה כי הגוי אינו בקדושה ומעשיו אינם פוגמים אלא לפי מקום אחיזתו אמנם הישראל אחוז בקדושה 
ש "ל וז" לקדושה כדי שלא יפגום אלא שרו שהוא סמאופוגם ובראות יעקב כך רצה לדחות את עשו חוצה

 ).אור יקר(הכי אצטריך 
שכמו שאב ' י' ג הק"שעה' ועי. ב חדוותא דאורייתא"לעיל צד ע' ועי. יין' א שזה בחי"ג צה ע"ח' עי 137
 . כך רב מוליד, מוליד
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 כך אומרים משמם , אמר,כשבא רב כהנא
 שני בנינים של הגוף ,יתאישל בעלי הבר

 שאמר רבי שמעון אמר .הכבד והלב ,הם
 מנהיגים את  הם הכבד והלב,רבי יהודה

 המנהיג של הראש .הגוף בכל צדדי איבריו
 . אבל של הגוף הם שנים,הוא המח

  והיינו.הלב והשני ,והראשון הוא הכבד
 ,"ויתרצצו הבנים בקרבה"שכתוב בפרשה 

] כתוב[מה ל. אלו שני בניני הגוף
 )מתעורר( משום שמהלב ,"צצווויתר"

 )שאלו( "ויתרצצו. "ממנונשכח היצר הרע 
 אלא אמר רב .וישליוכתוב היה צריך ל

  כלומר נשבר,וישברו "צצווויתר" ,הונא
 הגוף מהו , אמר רבי יהודה.וחילםחם וכ

 ולמה ,"אם כן למה זה אנכי" ,ראומ
  ".'ש את הוותלך לדר" , מיד,נבראתי

åäé úà úáäàå" àåäã êááì ìëá êéäìà ä
 éëä øîà àðäë áø àúà ãë àìëã àø÷ò

éîùî ïðéøîà àúéðúî éøàîã ïåä]éøú) [éë( 
 éáø øîàã àáìå àãáë ïåðéà àôåâã éðééðá
 éâäðî ïåðéà àáìå àãáë äãåäé éáø øîà ïåòîù
 àçåî àùéøã àâäðî éåøáà éøèñ ìëá àôåâ
 àãáë àåä äàîã÷å ïéøú ïåðéà àôåâã ìáà

 àúùøôá áéúëã åðééäå àáì àðééðú) úéùàøá
áë äë( øú ïéìà äáø÷á íéðáä åööåøúéå ïé

 àáìã íåùî åööåøúéå àîòè éàî àôåâã éðééðá
)éøòúà (]éùðúà[ äéðî )ã( åööåøúéå òøä øöé
)åìàù (]åéìùéå[ øîà àìà äéì éòáî ]àðåä áø[ 

 øîà íìéçå íçë øáùð øîåìë åøáùéå åööåøúéå
 éëðà äæ äîì ïë íà øîåà åäî óåâä äãåäé éáø

ãéî éúàøáð äîìå åäé úà ùåøãì êìúå"ä  
לה שני גוים בבטנך ושני ' ויאמר ה"
 .הכבד והלב , אלו השני גאים,' וגו"מיםולא

 רבי יהודה אמר .רבי יוסי אמר המח והלב
 ,"בבטנך" משמע שכתוב ,המח אין בכלל זה

ושני לאמים " .ואין המח בבטן אלא בראש
 , זהו הכבד,"ד צעירוורב יעב' ממעיך וגו

 , והוא משמש לפני הלב,שהוא רב וגדול
 הכבד קולט הדם , יהודהשאמר רבי

  .ומשמש בו לפני הלב

åäé øîàéå" éðùå êðèáá íéåâ éðù äì ä
åâå íéîåàì ')âë íù( áìäå ãáëä íéàâ éðùä åìà 

 çåîä øîà äãåäé éáø áìäå çåîä øîà éñåé éáø
éà çåîäå êðèáá áéúëã òîùî äæ ììëá ïéàåð 

 íéîàì éðùå ùàøá àìà ïèáá]êéòîî[ áøå 
ëä åäæ øéòö ãåáòé àåäå ìåãâå áø àåäù ãá

 ãáëä äãåäé éáø øîàã áìä éðôì ùîùî
èìå÷138 áìä éðôì åá ùîùîå íãä   

  çì÷/á  
  øäæ  

 וזה בא . וכך צריך,בחכמה בעקמומיות
זה  מה ,כמו זה מה שאמר רבי שמעון

ם יויברא אלהים את התנינ"שכתוב 
ואת כל נפש " .זה יעקב ועשו ,"ליםוהגד

רגות אלו שאר הד ,"משתוהחיה הר
 ודאי שיעקב נעשה חכם כנגד .שביניהם

  . וכך צריך,אותו הנחש האחר

 àã àééúàå êéøèöà éëäå åîé÷òá àúîëçá
 ïåòîù éáø øîàã àä éë]éàî[ áéúëã ) úéùàøá

àë à (éäìà àøáéå"íéìåãâä íéðéðúä úà í139 
 ïéìà úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå åùòå á÷òé àã

åäééðéáã ïéâøã øàù140òé ãéáòúà éàãå  á÷
êéøèöà éëäå àøçà àéåç àåääã äéìá÷ì íéëç  

שעיר ] קרבנו[ בכל חדש וחדש ולכן
 כדי להמשיכו למקומו ויפרד מן ,אחד

 ïéâá øéòù ãç àçøéå àçøé ìëá êë ïéâáå
éì àëùîàì ïëå àøäéñ ïî ùøôúéå äéøúàì ä

                                                           

138  úà–ôãá óñåð "å. 
ין סנפירין ר תרין קשקשוי ותר"רישיה ג, ת ויסוד"יש מדות ראוי שיתייחסו בשם תנינים והם ת 139

ת תנין גדול והיסוד תנין קטן והם טהורים ונגדם "ת או יסוד זנבו מלכות והת"ה גופו הת"גדולה וגבורה נו
פנימי ' חיצוני הב' נגד היסוד ועתה התנינים הגדולים הם הא' ת והב"ל נגד הת"סמא' חוצה שנים כהם הא

 קו האמצעי בקליפות וכן יעקב ועשו ל שתי ספירות נגדיות זה קו האמצעי בקדושה וזה"ת וסמא"שהם ת
 ).אור יקר(מרכבה אליהם זה קדוש וזה טמא 

ת "פירוש ת). אור יקר(הם כל שאר המדרגות המתלוות אלהים שהם סנפירא וקשקשיו ראשו וזנבו  140
 ).א"נ(ח "ז. ק שבאדם בליעל"מ בקליפה ושאר דרגין ו"ק ולמטה ס"כולל ו' ק בסוד גוף ו"ודרגין דיליה ו
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פורים להקריב אותו י הכום וכן בי,הלבנה
עליו ולא יוכל  לשלוט  וזה בחכמה,השעיר
ונשא השעיר עליו את כל " שכתוב ,להרע

 ובארוהו שזה ,"תם אל ארץ גזרהונועו
 והכל בחכמה וברמאות .שהוא שעיר ,עשו

ועם עקש " משום שכתוב ,מהל .כלפיו
ם ו עק, משום שהוא נחש רע,"תתפתל

 מסטין למעלה ומסטין , חכם להרע,רוחה
ישראל מקדימים ומתחכמים ולכן . למטה

 כדי שלא יוכל , בעקמימות,לו בחכמה
   .טולהרע ולשל

  

éøåôëã àîåéá141 àãå øéòù àåää àáø÷àì 
 àùàáàì ìéëé àìå äéìò äàèìùì äîëçá

 áéúëã)áë æè àø÷éå ( ìë úà åéìò øéòùä àùðå
 åäéàã åùò àãã äåî÷åàå äøæâ õøà ìà íúåðåò
 àîòè éàî äéáâì úåàîøáå äîëçá àìëå øéòù

 áéúëã íåùî)æë çé íéìäú (ôúú ù÷ò íòå ìú
 íéëç àçåø íé÷ò àùéá àéåç åäéàã ïéâá
 êë ïéâáå àúúì éèñàå àìéòì éèñà àùàáàì
 åîé÷òá äîëçá äéì ïéîëçå ïéîã÷î ìàøùé

 äàèìùìå àùàáàì ìéëé àìã ïéâá  

 כל , שהוא בסוד האמונה,כן יעקבול
מעשיו כלפי עשו משום שלא נתן מקום 

 ולא יקרב ,לנחש ההוא לטמא את המקדש
 ועל כן לא הצטרך .בעולםוט  ישלאליו ולא

 , ולא ליצחק,לאברהם להתנהג בעקמימות
 , שהוא הצד של הנחש ההוא,משום שעשו

 שהוא בעל , אבל יעקב.בא לעולםשטרם 
כנגד אותו הנחש  לעמוד  צריך לו,הבית
 לו כלל שליטה לטמא את בית יתןשלא 

 ועל כן צריך ליעקב יותר ,המקדש של יעקב
שראל קדושים  ילכן ו,מכל בני העולם

 ,נבחרו לחלק גורלו של הקדוש ברוך הוא
  ".עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"שכתוב 

 ìë àúåðîéäîã àæøá åäéàã á÷òé àã ìòå
 äéì àúëåã áäé àìã ïéâá åùòã éáâì éåãáåò
 äéáâì áéø÷é àìå àùã÷î àáàñì àéåç àåääì
 äéì êéøèöà àì àã ìòå àîìòá èåìùé àìå

åòá àâäðúàì íäøáàì ïéâá ÷çöéì àìå àî÷
 àúà àì ãò àéåç àåääã àøèñ åäéàã åùòã

àúéáã äéøàî åäéàã á÷òé ìáà àîìòì142 
 àìã àéåç àåääã äéìá÷ì àîéé÷ì äéì éòáéà
 àùã÷î éá àáàñì ììë àúåðèìù äéì áéäé
 éðá ìëî øéúé á÷òéì êéøèöà àã ìòå á÷òéã
 ÷ìåç åøéøáúà ïéùéã÷ ìàøùé êë ïéâáå àîìò

á÷ã äéáãò" ä áéúëã)è áì íéøáã ( ÷ìç éë
åäé"åúìçð ìáç á÷òé åîò ä143  

 הצד של אברהם גרם ,"ויגדלו הנערים"
 הוא היה ,להם להתגדל וזכותו סיעה להם

כי ידעתיו " שכתוב ,מחנך אותם במצוות
 לרבות ,' וגו"יצוה את בניואשר למען 

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש " .יעקב ועשו
 כל אחד ,לעזר אמר רבי א.' וגו"ידע ציד

  ,ואחד נפרד לדרכו

íéøòðä åìãâéå) æë äë úéùàøá (> àøèñ
àìãâúàì ïåì íéøâ íäøáàã144 ïåì òééñ äéúåëæå 

 áéúëã úåöîá ïåì êðçî äåä àåä)íùèé çé  ( éë
åâå åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé ' äàâñàì

åùòå á÷òé< òãåé ùéà åùò éäéå íéøòðä åìãâéå 
åâå ãéö ')æë äë íù (îà ãçå ãç ìë øæòìà éáø ø

äéçøàì ùøôúà  
  íìòðä ùøãî  

                                                                                                                                                                                     

כ מה עניינו דעשו דאיהו סטרא דההוא חויא עד לא אתא "וירא דף קיד על שעיר דיוה' ש בפי"עמ 141
 ).אור יקר(כ אברהם ויצחק "תשובה שנית שיעקב מאריה דביתא משא, לעלמא הרי זו תשובה אחת

 .מ"ש במ"ועיי, )הערת הזוהר(ב " כא ע142
א "בהגר (ג"א אחוז בחו"ו וכן עד כמו חבל שאחוז בשני דברים בימין ושמאל והוא יעקב חבל נחלת143

 ).ג"ח כט ע"בתז
והתהום , והוא כלל הגולגלתא חיוורתא סוד החסד העליון ', ויגדלו הנערים סיטרא דאברהם כו144
). מ ביאורי הזהר דף צה"כתבי הגרמ (הוא הנוקבין של עשו, ]משלי ג[שבדעתו תהומות נבקעו , תתאה

, וגם עכירת המים מתגדלים בסוד ויגדלו הנערים, ותיהם סוד התורה ופנימי"י המי"ובהכרח מתגדל ע
 - מ משקלוב "כתבי הגרמ (ואתי חסד ופריש גזעין, כ שמתגדל"ג, ש"שהוא חסדו ית, וסטרא דאברהם

 ). דף שסט-ליקוטים 
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 , אמר רב כהנא".ויצא הראשון אדמוני"
 למה . והוא אדמוני,הכבד הוא הראשון

 . על שבולע את הדם תחלה,הוא אדמוני
 , למה נקרא שמו ראשון,רבי אליעזר אומר

 ,ע הדם מכל המאכלועל שהוא ראשון לבל
מי וב .והוא ראשון לדם אבל לא ליצירה

 על שהוא רב ,"ורב יעבד צעיר" נעמיד
.  והוא עובד ללב,וגדול בשעורו מן הלב

 אלא , למה באה הפרשה הזו,אמר רבי אבא
 שאף על גב ,להראות לבני העולם

דרכו וטבעו  ,שהשלמות ההיא תהיה בארץ
בא  , רבי ייסא אמר.של העולם לא ישתנה

 , והוא צד בפיו, הכבד הוא הצד ציד,וראה
 ".שב אהליםוי" והוא ,החושבוהלב הוא 

 חושב ,"ויזד יעקב נזיד"זהו שכתוב 
  . נושא ונותן בתורה,מחשבות

éðåîãà ïåùàøä àöéå )äë íù ( áø øîà
ïåùàøä àåä ãáëä àðäë145 äîì éðåîãà àåäå 

 éáø äìçú íãä úà òìåáù ìò éðåîãà àåä
 àåäù ìò ïåùàø åîù àø÷ð äîì øîåà øæòéìà

ëàîä ìëî íãä òåìáì ïåùàø ïåùàø àåäå ì
 äøéöéì àì ìáà íãì)ïàîáå] (éàîáå[ áøå íé÷åð 

 áìä ïî åøåòùá ìåãâå áø àåäù ìò øéòö ãåáòé
 àúà äîì àáà éáø øîà áìì ãáåò àåäå
 ìò óàã àîìò éðáì äàæçàì àìà àã àúùøô
 äéçøà àòøàá éåäéì àúåîéìù àéääã áâ
 àá øîà àñéé éáø éðúùà àì àîìòã äéòáèå

àåä ãáëä äàøå áìäå åéôá ãö àåäå ãéö ãöä 
 áéúëã àåä àãä íéìäà áùåé àåäå áùåçä àåä
 ïúåðå àùåð úåáùçî áùåç ãéæð á÷òé ãæéå

äøåúá  
 רבי בא בשם רבי אחא ".ויזד יעקב נזיד"
 . לעולם טבעו של עולם אינו משתנה,אמר

 כמו ,"ויזד יעקב נזיד" , מה כתיב,בא וראה
 ותרגומו ,"אשר זדו עליהם"שנאמר 

 הלב חושב ומהרהר , כלומר,שחשבו
ויבא " , מה כתוב.בתורה בידיעת בוראו

 הכבד שדרך ,"עשו מן השדה והוא עיף
ע ואינו וטבעו לצאת ולצוד ציד בפיו לבל

 עד , והוא אומר ללב, נקרא עיף,מוצא
 ,שאתה מהרהר בדברים אלו בדברי תורה

   .גופך לקיים הרהר באכילה ובשתיה
  

 ãéæð á÷òé ãæéå)ë íùè ( éáø íùá àá éáø
 äðúùî åðéà íìåò ìù åòáè íìåòì øîà àçà
 úàã äîë ãéæð á÷òé ãæéå áéúë äî äàøå àá

 øîà)áé çé úåîù ( åîåâøúå íäéìò åãæ øùà
 äøåúá øäøäîå áùåç áìä øîåìë åáéùçã

 áéúë äî åàøåá úòéãéá)èë äë úéùàøá ( àáéå
 åòáè êøãù ãáëä óéò àåäå äãùä ïî åùò

ãåöìå úàöì àø÷ð àöåî åðéàå òåìáì åéôá ãéö 
 íéøáãá øäøäî äúàù ãò áìì øîåà àåäå óéò
 íéé÷ì äéúùáå äìéëàá øäøä äøåú éøáãá åìà

êôåâ146   
ויאמר עשו אל יעקב "זהו שכתוב 

 כי כן ,"ם הזהום האדוהלעיטני נא מן האד
 ,ע הדם ולשגר לשאר האבריםודרכי לבל

והלב .  בלא אכילה ושתיה"כי עיף אנכי"

 áéúëã àåä àãä)ì íù ( á÷òé ìà åùò øîàéå
 àð éðèéòìä éëøã ïë éë äæä íåãàä íåãàä ïî

 éëðà óéò éë íéøáàä øàùì øâùìå íãä òåìáì
 ïåùàøä éì ïú øîåà áìäå äéúùå äìéëà àìá

                                                           

 שבהם שולח המזון ,י וורידי הכבד" החיצון שבכולם נמשך חיותו מן הכבד ע,שרשי כלים אלו'  ג145
 ,י עורקים הדופקים הנמשכין מן הלב" והכלי אמצעי נמשך חיותו מן הלב ע.החיצוןשהוא הדם אל אותו 

 , אלא שחזר ונזדכך בלב,כ"דם חומרי ג'  והוא בחי,החיות הרוחני כעין רוח דק וזך) המזון(שבהם שולח 
 ואז הלב חוזר ומזככו , והיותר מובחר שולח אל הלב,כנודע כי הכבד שולח דם הממשי אל כל אבר ואבר

כ הלב שולח " ואח. ומשלחו אל כלי האמצעי אשר בכל אבר ואבר,רוחניות זך) דם(' ונעשה בו בחי) 'פעם ב(
 ואז שולחו המוח אל הכלי הפנימי של האבר ,' ושם חוזר ומזדכך פעם ג,רוחניות היותר זך אל המוח) דם(

מח לב ). ח שער המוחין ה"ע ( ואותו הרוחניות הזך נקרא כח ההרגשה,דרך גידין הנמשכין מן המוח כנודע
 המפסיק באמצע ששם היה פרסהמקום הכבד הוא תיכף למטה מן ה, וכבד הם מלכים על הראש בטן וגויה

 ה לבד" ואין שם כחות עליונות לפי מה שהוא אדם אלא בסוד נפש בהמ,הצמצום וסילוק האורות למעלה
 ).א יח"ש ז"פת(

ומלת נזיד הוא לשון . האיך יעבוד את אלהיושהם המחשבות שחושב לעולם ,  ויזד יעקב נזיד146
זה לעולם חושב מחשבות ומסגף את עצמו כדי להשיג חיי , מלשון אשר זדו עליהם כתרגומו, מחשבה

מן , ר"שהוא היצה, ש ויבא עשו"וז. ב"כיון שרואה אדם מחזר אחר העה, ר נכנע"ובין כה וכה יצה, ב"העה
 .) פרשת שמות-ספר הליקוטים  (ט"תיו של היצהוהוא עיף ממחשבו, ז"השדה שהם תענוגי העה
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בחר מכל מה ו תן לי הראשון והמ,אומר
מכרה " שכתוב ו זה. תן לי בכורתך,שתבלע

 עד .התאוהכח  ".רתך ליוכיום את בכ
 .בולעהכבד  ,שהלב מהרהר וחושב במאכל

 והרהור של הלב תשוקהשאלמלא אותו 
  .עו לבלווהאברים לא יכלהכבד  ,במאכל

òìáúù äî ìëî øçáåîäå147 êúøåëá éì ïú 
 áéúëã àåä àãä)àì íù ( úà íåéë äøëî

àúéîðå÷ éì êúøåëá148 áìäù ãò àáéàúã 
 ìëàîá áùåçå øäøäî)å( ãáëä òìåá

>ã<åää éìîìà àáìã àøåäøäå àôåñë à
òåìáì íéøáàäå ãáëä åìëåé àì ìëàîá  

  èì÷/à  
  øäæ  

וזה לצד של עבודה  ,זה לצד האמונה
 ששם כל ,ם של רבקהיוכן היה במעי. זרה

 שכאשר היא השתדלה ,אחד הלך לצדו
 או שעברה סמוך למקום ,במעשים כשרים

 היה יעקב ,טוב לעשות את מצוות התורה
שהיתה הולכת סמוך  וכ.שמח ודוחק לצאת

 אותו הרשע הכה ,למקום של עבודה זרה
 כשנבראו ויצאו ,לכן ו. ובארוהו,לצאת
 כל אחד נפרד והלך ונמשך למקומו ,לעולם

ויגדלו הנערים ויהי עשו " ועל כן .שראוי לו
  .' וגו"איש ידע ציד

 äãåáòã àøèñì àãå àúåðîéäîã àøèñì àã
æà ãç ìë ïîúã ä÷áøã éåòîá äåä ïëå äøæ ìé

 åà ïøùëã ïéãáåòá úìãúùà éäéà ãëã äéøèñì
 àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì áè øúàì êéîñ úøáò
 àìæà úååä ãëå à÷ôðì ÷éçãå éãç á÷òé äåä
 à÷ôðì ùèá òùø àåää äøæ äãåáò øúàì êéîñ
 àîìòì å÷ôðå åàéøáúà ãë êë ïéâáå äåî÷åàå
 äéúëåãá êùîúàå ìéæàå ùøôúà ãç ìë

 àã ìòå äéì éæçúàã)ùàøáæë äë úé ( åìãâéå
åâå ãéö òãåé ùéà åùò éäéå íéøòðä'  

 הרי ".ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו"
דע ציד איש ואיש י" שכתוב ,פרשוהו

 ".ר צידוביהוא היה ג" וכתוב שם ,"שדה
 לקפח את בני האדם ,"איש שדה) "מה(

 ,להי והוא אמר שעשה תפ.ג אותםוולהר
חלק  משום ש,"איש שדה" .וצד אותו בפיו

 ,גורלו אינו בישוב אלא במקום חרב
  ". איש שדה" ועל זה , בשדה,במדבר

  

 åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå)çë íù (
äåî÷åà àä] äîë) [äîá( áéúëã )æë íù ( ùéà

 ãéö òãåé)äãù ùéàéàî ( ] íúä áéúëå)è é íù (
ãéö øåáâ äéä àåä[ éðáì ïåì àçô÷ì äãù ùéà 

 øîà åäéàå ïåì àìè÷ìå àùð àúåìö ãéáòã
 äéáãò ÷ìåçã ïéâá äãù ùéà äéîåôá äéì ãééöå
 àøáãîá áåøç øúàá àìà àáåùéá éäéà åàì

 äãù ùéà àã ìòå àì÷çá  
 איך יצחק לא ידע את כל ,ואם תאמר

 והרי השכינה ,מעשיו הרעים של עשו
 , שאם לא שרתה עמו שכינה,היתה עמו

 .איך יכל לברך את יעקב בשעה שברך אותו
 ששכינה היתה דרה עמו בבית אלא ודאי

 כדי , הודיעה לוא אבל ל,ודרה עמו תמיד
 אלא בדעתו של ,שיתברך יעקב בלי דעתו

בשעה ההיא ו , וכך צריך,הקדוש ברוך הוא
 , נכנסה עמו שכינה,שנכנס יעקב לפני אביו

ואז ראה יצחק בדעתו שראוי לברכה 
  .ויתברך מדעת השכינה

áåò ìë ÷çöé òãé àì êéä àîéú éàå ïéùéá éåã
åä àúðéëù àäå åùòãä àéøù àì éàã äéîò 

 á÷òéì äéì àëøáì ìéëé êéä àúðéëù äéîò
 àúðéëù éàãå àìà äéëøáã àúòùáåää àøééã 

 àì ìáà øéãú äéîò àøééãå àúéáá äéîò
 àìá á÷òé êøáúéã ïéâá äéì àòãåà>äéúòã <

)àúòãá(á÷ã äéúòãá àìà " êéøèöà éëäå ä
å á÷òé ìàòã àúòù àéääá úìàò éäåáà éî÷

 éæçúàã ÷çöé éåúòãá àîç ïéãëå àúðéëù äéîò

                                                                                                                                                                                     

עשו ) בראשית לו א(ל שלטנותא דיליה בכבד דעליה אתמר " איהו סמאהשטן: א"ז נט ע"תיקו'עי  147
)  כבויקרא טז(ד "הוא אדום ערקין דכבדא חיילין ומשריין דיליה וכבד נטיל כל לכלוכין וחובין דערקין הה

רץ גזרה עונות תם דההוא איש תם אל ארץ גזירה אתר דגזרת ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל א
 דהיום , רשו לאסטוניית ליה ל,'כ ועניתם כו"ולכן ביוה' וכותולדות '  פדרש הנעלםבמ 'יע: א"בהגר. עירין

 . חולקא בישראלית ליה ול,לאו דיליה הוא
. הרהר באכילה פירוש כח המתאוה ומושך המאכל לאצטומכא והלב יש לו כסופא חמדה ותאוה ל148

 ). א"נ(ב "הרש



 úùøô øäæúåãìåú 

28 

àúðéëùã àúòãî êéøáúéå àëøáì  
היה פעם אחת רבי שמעון ( בא וראה

 רבי ונכנס לפניו .ושאר החבריםיושב 
 דבר גדול , אמרו לרבי שמעון.אלעזר בנו

 .ם של יעקב ועשוירצינו לבקש לפניך בענינ
 איך לא רצה יעקב לתת לעשו תבשיל

 , ועוד.עדשים עד שמכר לו את בכורתו
ויעקבני זה " ,אמר ליצחק אביועשו ש

 בשעה הזאת אתם , אמר להם".םיפעמי
 שהאמנתם לדברי ,בים לקבל מלקותיחי

 שהרי הכתוב ,עשו ושקרתם לדברי יעקב
 ועוד כתוב ,"ויעקב איש תם"מעיד עליו 

 אלא כך הוא ענינו של ".תתן אמת ליעקב"
ם שעשו היה שונא את  משו,יעקב עם עשו

 מיעקב מבקש והיה ,הבכורה בראשונה
 זהו .בלי כסף אפילו שיקח אותה ממנו

ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו "שכתוב 
  ").את הבכרה

éæç àú149 >ð" éáø áéúé äåä àãç àðîæ à
 øæòìà éáø äéî÷ ìàò àééøáç øàùå ïåòîù
 ïðéòá àúáø àúìî ïåòîù éáøì äéì åøîà äéøá

êî÷ éòáîì àòá àì êéà åùòå á÷òéã àðééðòá 
 ïéáæã ãò ïéçôåìèã ìéùáú åùòì áäéîì á÷òé
 ÷çöéì åùò øîàã ãåòå äéìéã àúåøéëá äéì

 íéîòô äæ éðá÷òéå éäåáà)åì æë úéùàøá ( øîà
 úå÷ìî àìá÷ì íéáééç ïåúà àúòù ïéãäá ïåì
 éîâúôì ïåúø÷ùå åùòã éîâúôì ïåúðîàäã

 äéìò ãäñà àø÷ àäã á÷òéã)éùàøáæë äë ú (
 áéúë åúå íú ùéà á÷òéå)ë æ äëéî(  úîà ïúú

 ïéâá åùò íò á÷òéã äéðééðò àåä êë àìà á÷òéì
 éòá äåäå àúéîã÷á àúåøéëáì éðñ äåä åùòã
 àãä óñë àìá åìéôà äéì äáñìã á÷òéã äéðî

 áéúëã àåä)ãì äë úéùàøá ( í÷éå úùéå ìëàéå
äøåëáä úà åùò æáéå êìéå<  

בא עשו מן השדה ויזד יעקב נזיד וי"
 ,"ויזד יעקב" , אמר רבי אלעזר".והוא עיף

 שהרי בשביל האבל של ,הנה פרשוה
 אבל ויזד יצחק נזיד היה ,אברהם זה היה

 שהוא ,"ויזד יעקב נזיד"אלא , כתובצריך ל
  רשוהיה יודע את הש

 óéò àåäå äãùä ïî åùò àáéå ãéæð á÷òé ãæéå
)èë íù (åà àä á÷òé ãæéå øæòìà éáø øîà äåî÷

 ÷çöé ãæéå ìáà äåä íäøáàã àúåìáà ïéâá àäã
 äåä åäéàã ãéæð á÷òé ãæéå àìà äéì éòáî ãéæð

àø÷ò òãé  

  íìòðä ùøãî  
שאינם  , כן דרך העבדים,שאמר רבי יוסי

 ,אמר רבי יוסי. אוכלים עד שהאדון אוכל
ויעקב נתן לעשו לחם " ,כתוב לאחר כן

לגלים וגמ , מה זה עדשים,"ונזיד עדשים
 כלומר , והגלגל סובב בעולם,לתולגוגכ

 באותו , כך הוא בן אדם.שלא נשכח מדרכו
 אף על גב שכל אותו חסד וכבוד ,זמן

לאכול  דרכו של העולם ,ושלמות יהיו
  .ולשתות לא ישתכח

 íðéàù íéãáòä êøã ïë éñåé éáø øîàã
 áéúë éñåé éáø øîà ìëåà ïåãàäù ãò íéìëåà

 ïë øçàì)ãì äë úéùàøá (á÷òéå åùòì ïúð 
 àúìâìâë ïéìâìâñ íéùãò åäî íéùãò ãéæðå íçì
 éùðúà àìã øîåìë àîìòá áéáñ àìâìâå
 áâ ìò óà àðîæ àåääá ùð øá àåä êë äéçøàî
 äéçøà éåäéì àúåîéìùå ø÷éå åáéè àåää ìëã

éùðúé àì éúùîìå ìëéîì àîìòã  
 ארבע רוחות העולם , שנינו:משנה
ורר ע ועתיד הקדוש ברוך הוא ל,מנשבות

הגוף שיהיה כלול מארבע  לקיים רוח אחד
מארבע רוחות באי " זהו שכתוב .רוחות
 בארבע לא כתוב אלא מארבע ".הרוח

.  שיהא כלול מארבעתם,רוחות העולם
 הוא , אותו הרוח הוא רוח המוליד,ולמדנו

 ואין בין העולם הזה ,הרוח האוכל ושותה
 ,יות בלבדולימות המשיח אלא שעבוד מלכ

 אלא תחיית המתים עולם הזה לואין בין

 ïáùðî íìåòä úåçåø òáøà ïðú ïéúéðúî
 ãçà çåø øøåòúäì àåä êéøá àùãå÷ ãéúòå

ãî ìåìë àäéù óåâä íéé÷ì ' àåä àãä úåçåø
 áéúëã)è æì ìà÷æçé ( çåøä éàá úåçåø òáøàî

 íìåòä úåçåø òáøàî àìà áéúë àì òáøàá
úå íúòáøàî ìåìë àäéù àåä çåøä åúåà àðà

 ïéá ïéàå äúåùå ìëåàä çåøä àåä ãéìåîä çåø
 úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì äæä íìåòä

                                                           

 ##*ח"נראה לשים את הסוגר לפני הת@ 149
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   .נקיות והשגת ידיעה
  

 àìà íéúîä úééçúì äæä íìåò ïéá ïéàå ãáìá
 äòéãé úâùäå úåé÷ð  

אמר רב .  ואריכות ימים,רב נחמן אמר
 תחיית המתים וכי ימות המשיח ו,יוסף

בית  , ששנינו, לא, אמר לו.אינם אחד
 קבוץ גליות ,המקדש קודם לקבוץ גליות

 תחיית המתים ו,תחיית המתיםקודם ל
בונה " שכתוב , מנין לנו.לםוהאחרון שבכ

הרופא " ".נדחי ישראל יכנס' ירושלים ה
 זו היא ,"לשבורי לב ומחבש לעצבותם

 שהיא הרפואה לשבורי לב תחיית המתים
 ואחריו , תחלה"בונה ירושלים" .על מתיהם

 "והרופא לשבורי לב" ,"שראל יכנסנדחי י"
  .אחרון על הכל

íéîé úåëéøàå øîà ïîçð áø150 óñåé áø øîà 
 àåä ãç åàì íéúîä úééçúå çéùîä úåîé éëå
 õåá÷ì íãå÷ ùã÷îä úéá ïðúã àì äéì øîà
 úééçúå íéúîä úééçúì íãå÷ úåéìâ õåá÷ úåéìâ

áéúëã ïì àðî íìëáù ïåøçà àåä íéúîä151 
)á æî÷ íéìäú ( äðåáåäé íìùåøé" ìàøùé éçãð ä

 åæ íúåáöòì ùáçîå áì éøåáùì àôåøä ñðëé
 áì éøåáùì äàåôøä àéäù íéúîä úééçú àéä
 éçãð åéøçàå äìçú íìùåøé äðåá íäéúî ìò

ìëä ìò ïåøçà áì éøåáùì àôåøäå ñðëé ìàøùé  

קבוץ גליות  ארבעים שנה קודם ,שנינו
ויהי יצחק " כמו שאמרנו ,תחיית המתיםל

 ארבעים השנה הללו מה ".עים שנהבן ארב
 , אמר רב כהנא אמר רבי ברוקא.מעשיהם

 כמה תחיית המתיםמקבוץ גליות עד 
 , כמה מלחמות יתעוררו על ישראל,צרות

   שכתוב,ואשרי הנמלט מהם

 úééçúì úåéìâ õåá÷ä íãå÷ äðù íéòáøà ïðú
íéúîä152 ïðéøîàãë )ë äë úéùàøá ( ÷çöé éäéå

éòáøà éàä äðù íéòáøà ïá éàî äðù í
 à÷åøá éáø øîà àðäë áø øîà åäééúãéáò
 äîë úåøö äîë íéúîä úééçú ãò úåéìâ õåá÷î
 èìîðä éøùàå ìàøùé ìò åøøåòúé úåîçìî

áéúëã íäî  
  èì÷/á  
  øäæ  

 עשה לכן ,שלו באותו צד שנדבק בו
 ,םו עדשים תבשיל אד אדומיםתבשילים

זק של ובר את הכח והחושהתבשיל הזה ש
 ,ר את חזקו וכחוודי לשבם כוהדם האד

 עשה לו בחכמה כמו אותו הצבע לכןו
ועל התבשיל ההוא נמכר לו לעבד . םוהאד

 êë ïéâáå äéá ÷áãúàã àøèñ àåääá äéìéã
 à÷îåñ ìéùáú íéùãò ïé÷îåñ ïéìéùáú ãáò

]àìéùáúã) [àìéùáúå( àã ]î[ àìéç øáú
 äéô÷åú àøáúì ïéâá à÷îåñ àîãã àô÷åúå

äéìéçå153 àåääë àúîëçá äéì ãáò êë ïéâáå 

                                                           

  ).ו"לש(ש "וכן שם קיד ע' ד ולא יטעמון עוד כו"לעיל קטז ע' עי 150
 .)הערת הזוהר(א ” קלד ע151
שנה הוא מאחר שיש ' טעם היותו מ) ו"לש] (ג"סט ע[' ענף טז סימן ה' ב דרוש ד"ה ח"ספר הדע' עי 152

וקיבוץ גלויות זה הוא גופא . שנים' מהם נתקן בי' וכל א, נוגה' מדים במדרגת קליבנות העו' בנים וב' ב
  ).ד"ב נז ע"ה ח"דע(החומר של העולם יתחלף רק לאחר תחיית המתים ). א"ב קלט ע"כללים ח(ביאת משיח 

הענין הוא כי לפי מה שהיה עולה על הדעת כי בהשפעת החיצונים חלקם יגברו ויהיה להם אחיזה  153
כמו ששני . תבשיל ודאי של עשו, שה וגבורה ומפני זה נסה יעקב בסוד התבשיל הזה שהוא אדוםבקדו

כן יש בחינה שבה מתבשל . ומבשלים הזרע העליון, שהם יסוד ומלכות, שחקים שוחקים מן לצדיקים
ובהיות השמרים האלו . כי שמרי הקדרה נתונים להם האדום והשחור שסרה נחשתה, תבשיל לחיצונים

' הא, מדות הפכיות' ולזה נמצא בתבשיל הזה ב. אדרבה הם פורשים מן הקדושה, ניתן לחיצונים, ומיםהאד
ואין להם , הם נבדלים בחלקם, כי בהנתן להם חלק זה, מתבר חילא ותוקפא דדמא מטעם זה' והב, אדום

ם מהתבשיל שרים חלק' פרי החג שהיו ישראל מקריבים נותנים לע' וזהו סוד ע. אחיזה בתבשיל הקדוש
ד זה נסה יעקב בערמה שהיה "וע. שלא ישלטו על ישראל ונבדלים מהקדושה, ובזה מכניעים כחם, העליון

ולפיכך אמר הלעיטני נא מן , חשב להתגבר חילו ולהתחזק, ובראות עשו ושרו תבשיל מדתו, תבשיל אדום
שחשב סמאל היות לו , אזלוהיינו ממש סוד שעיר עז. ולא ידע כי אדרבה מכניע כח השר, האדום כמדתו

ש בההיא "וז', וזהו סוד ונשא השעיר עליו את כל עונותם וכו. ומתהפך לעבד, ואדרבה מכניע כחו, לכבוד
, הוא הכנעה אליו וביטול כחו, כי אדרבה במקום שנראה שהיא תגבורת לו, שעתא ידע יעקב סוד זה

 אדומים מפלתו הוא בסוד האדום כדמסיק כי אם היות כל ענייניו, והיינו ענין התוספתא', מהטעם שפי
 ). אור יקר(
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 ובשעה ההיא ידע ,ומכר בכורתו ליעקב
 שבשביל שעיר אחד שיקריבו ישראל ,יעקב

 יתהפך לעבד לבניו ולא יקטרג ,לדרגה שלו
 , ובכל הלך יעקב עם עשו בחכמה.להם

 ולא ,חכםמשום אותה הדרגה של עשו ה
 , ביתו)בו(ונכנע ולא נטמא  , לשלוטיכל

  .והוא יגן עליו

 à÷îåñ àðååâ äéì ïáãæà àìéùáú àåää ìòå
 àúòù àéääáå á÷òéì äéúåøéëá ïéáæå àãáòì
 éáâì ìàøùé ïåáø÷éã ãç øéòù ïéâáã á÷òé òãé
 ïåì âøè÷é àìå éåðáì àãáòì êôäúé äéìéã àâøã
 ïéâá äîëçá åùòã äéáâì á÷òé ìæà àìëáå
 äàèìùì ìéëé àìå åùòã íéëç àâøã àåää

 áàúñà àìå àéôëúàå)äéá(154àå äéúéá  åäé
äéìò ïéâé  

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן ("
ם י למה כתוב פעמי".ם הזהום האדוהאד
 , אלא משום שכל מה שיש בו,םוהאד
 ".ויצא הראשון אדמוני" כמו שנאמר ,םואד

ם ום האדומן האד" שכתוב ,םוותבשילו אד
ארצה שעיר " שכתוב ,מהו וארצו אד".הזה

הוא " שכתוב , אדומים ואנשיו".שדה אדום
פרע ממנו י ומי שעתיד לה".עשו אבי אדום

 ולבושו ".דודי צח ואדום" שכתוב ,םואד
 ,"ם ללבושךומדוע אד" שכתוב ,םואד

  ").מי זה בא מאדום"וכתוב 

>øñç155ñá åðàöîå "æå à" ìà åùò øîàéå ì
 äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä á÷òé

)ì äë úéùàøá ( íåãàä éðîæ éøú áéúë éàîà
ëã ïéâá àìà úàã äîë íåãà äéá úéàã äî ì

 øîà)äë íù(  åìéùáúå éðåîãà ïåùàøä àöéå
 áéúëã íåãà)ì íù ( äæä íåãàä íåãàä ïî

 áéúëã äîåãà äéìéã àòøàå)íùã áì  ( äöøà
 áéúëã ïéîåãà äéìéã ïéøáåâå íåãà äãù øéòù

)âî åì íù ( ïéîæã ïàîå íåãà éáà åùò àåä
 áéúëã íåãà äéðî àòøôúàì)é ä øéù ( çö éãåã

 áéúëã íåãà äéùåáìå íåãàå)á âñ äéòùé (
 áéúëå êùåáìì íåãà òåãî) íùà ( àá äæ éî

íåãàî<  
 , וכן בלבן נראה כך,אמר רבי יהודה

 ככתוב ,משום שהרי הוא היה מכשף
 ואף על גב ".בגללך' נחשתי ויברכני ה"

 עם , היה שלםלכן ,שיעקב נקרא איש שלם
 היה מי שהצטרך לו ללכת עמו ברחמים

 ועם מי שהצטרך לו ללכת עמו בדין ,הולך
 משום ששני ,קשה ובעקמימות היה הולך

עם חסיד " ועליו כתוב ,חלקים היו בו
 עם חסיד בצד ".ד ועם עקש תתפתלתתחס

 , ועם העקש בצד של הדין הקשה,דהחס
  .הכל כראוי

à" àäã ïéâá éëä éæçúà ïáìá ïëå äãåäé ø
 áéúëã äîë äåä àùøç åäéà)éùàøáæë ì ú (

åäé éðëøáéå éúùçð" á÷òéã áâ ìò óàå êììâá ä
 íéìù øáâ éø÷à>íéìù äåä êë ïéâá< ïàî íò 

 ìéæà äåä éîçøá äéîò êäéîì äéì êéøèöàã
 àéù÷ àðéãá äéîò êäéîì êéøèöàã ïàî íòå

äéá ååä é÷ìåç éøúã ïéâá ìéæà äåä åîé÷òáå156 
 áéúë äéìòå)æë çé íéìäú ( ãñçúú ãéñç íò

ú ù÷ò íòåñçã àøèñá ãéñç íò ìúôú" íòå ã
úåàé à÷ãë àìë àéù÷ àðéãã àøèñá ù÷ò  

 "ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון"
צדיק יבחן ' ה" , רבי יהודה פתח ואמר.'וגו

 כמה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא
 וכל מה ,קניםומעשי הקדוש ברוך הוא מת

åâå ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá áòø éäéå '
)øáà åë úéùà ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú

ä àé (åäé" äàðù ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö ä
åùôð157á÷ã éåãáåò äîë "ïð÷úúî ä158 äî ìëå 

                                                                                                                                                                                     

154 øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
ח כג "ל ותמצא בז"ר הגאון ז"נדפס בצידו כאן חסר וכתב אמו. ג שזה תוספתא' ה סי"אור יקר ש' עי 155

  ).א"הגהות הגר(ב "ע
 ).הערת הזוהר(א "קמו ע). אור יקר(ג ויעקב מרכבה אליו "ת קו האמצעי כולל חו"הת 156
 .)הערת הזוהר(ת נחש " ר157
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 ככתוב ,הכל על הדין והאמת ,שהוא עושה
 כי כל דרכיו משפט אל הצור תמים פעלו"

בא ". אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
 לא דן הקדוש ברוך הוא את אדם ,וראה

הראשון עד שצוה אותו לתועלתו שלא 
יסטה לבו ורצונו לדרך אחרת כדי שלא 

 ועבר על מצות , והוא לא נשמר.יטמא
  . ואחר כן דן אותו בדין,אדונו

èåù÷å àðéã ìò àìë ãéáò åäéàã159 áéúëã äîë 
)ã áì íéøáã ( åéëøã ìë éë åìòô íéîú øåöä

 àú àåä øùéå ÷éãö ìåò ïéàå äðåîà ìà èôùî
á÷ ïã àì éæç"íãàì ä äéì ãé÷ôã ãò äàîã÷ 

äéúåòøå äéáì éèñé àìã äéúìòåúì160 çøàì 
 øáòå øîúñà àì åäéàå áàúñé àìã ïéâá àøçà

ãå÷ô ìòàäéøàîã 161àðéã äéì ïã ïë øúáìå   
  íìòðä ùøãî  
בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב "

  ".בספר
)à áé ìàéðã ( ìë êîò èìîé àéää úòáå

øôñá áåúë àöîðä  
יתבררו ויתלבנו " ,כאןרבי יהודה אמר מ

 , רבי יצחק אמר מכאן".ויצרפו רבים
רף את הכסף ובחנתים ווצרפתים כצ"

 ובאותם הימים יהיו ".חן את הזהבוכב
 ומשעה .ימים אשר יאמרו אין לי בהם חפץ

 ארבעים תחיית המתיםשיעברו הצרות עד 
כי ארבעים " ,בא וראה ,רב הונא אמר. שנה

אשר לא ' ושנה הלכו בני ישראל במדבר וג
 . כאן)הגוף( כדוגמא זו ,"'שמעו בקול ה
 .דבר אחדאמרו  כל אלו ,אמר רב יוסף

 שהצרות יעברו ,ולסוף ארבעים שנה
 . יחיו המתים שוכני עפר,והרשעים יכלו

לא תקום פעמים " משום שכתוב ,מהל
תחיית  ומזמן . ודי להם במה שעברו,"צרה

 זהו שכתוב .שב העולם בישובוי יתיהמתים
  ".אחד ושמו אחד' ום ההוא יהיה הבי"

àëäî øîà äãåäé éáø) é íù( åøøáúé 
 àëäî øîà ÷çöé éáø íéáø åôøöéå åðáìúéå

)è âé äéøëæ ( óñëä úà óåøöë íéúôøöå
 åéäé íéîéä íúåàáå áäæä úà ïåçáë íéúðçáå
 äòùîå õôç íäá éì ïéà åøîàé øùà íéîé
 äðù íéòáøà íéúîä úééçú ãò úåøöä åøáòéù

ä áøéæç àú øîà àðå) å ä òùåäé( íéòáøà éë 
åâå øáãîá ìàøùé éðá åëìä äðù ' àì øùà

åäé ìå÷á åòîù" éàäë ä]åâåàð[) àôåâ ( øîà àëä
 íéòáøà óåñìå åøîà äìî ãç ïéìà ìë óñåé áø
 íéúîä åéçé åìëé íéòùøäå åøáòé úåøöäù äðù

 áéúëã íåùî àîòè éàî øôò éðëåù)è à íåçð (
ö íéîòô íå÷ú àì åøáòù äîá íäì éãå äø

 åáåùéá àîìò áùééúé íéúîä úééçú ïîæîå
 áéúëã àåä àãä)è ãé äéøëæ( äéäé àåää íåéá 

åäé"ãçà åîùå ãçà ä  
 והיה ,רבי אלעזר בן ערך היה יושב

 נכנס לפניו רבי .מצטער בנפשו מאד
ר העולם נ מראה האור של , אמר לו.יהושע

 מראה ופחד רב , אמר לו.למה חשוכים
 שהרי אני רואה מה שהתעוררו ,נס בינכ

 ששורה עליהם רוח ,תאיחברינו בעלי הברי

 à÷ äåäå áéúé äåä êøò ïá øæòìà éáø
ò éôè éåùôðá øòèöî òùåäé éáø äéî÷ì ìà

 åæéç äéì øîà> äîì àîìòã àðéöåáã åøéäð
åæéç äéì øîà ïëåùç< àäã éá ìàò éâñ åìéçãå 

 àúéðúî éøàî àðøáç åøòúàã äî éîç àðà

                                                                                                                                                                                     

י " אעפ, הכל מיוסד על מדת הרחמים,א" שהוא הז,' כוונת הקדמה זו להודיע שכל אשר יעשה ה158
ולכן , צדיק יבחן' ה, וכגון יסורי הצדיקים שיפרש אחר כך בפסוק שפתח, שתהיה הוראה לדין וגבורה

 מתנהג מה שאין כן כשהעולם, ג מיוחדים"שכל מדותיו רחמים חו, ה מתתקנן"הקדים ואמר דעובדוי דקב
 ,ירצה להיות שמדותיו מתוקנות',  וכו"וכל מה דאיהו עביד"ש " וז,בדרכי רחל לבדה שהיא צדק ודין מפחיד

כלומר לקיים העולם ולטובת הבריות ולא לעונש בתוקף , לכן כל מה שהוא דוקא עושה הוא דין ואמת
] מתוקנות) [ממותקות(רותיו אבל הזעיר גבו. וגבורות בצדק שיש בה דינים חזקים לאוקיד עלמא בשלהובוי

ט "אין בכל מדותיו דין גמור אלא משפ, וזהו כל דרכיו משפט, ' וכוצור סודו זעיר, וזהו הצור תמים פעלו
 ).ז"רמ (שהוא המעמיד ארץ

והיינו תמים פעלו מצד המלכות כי כל , ת והיינו דין האמת"וקשוט מצד הת, דינא מצד המלכות 159
 ).קראור י(ת "דרכיו משפט מצד הת

 ).אור יקר(כדקא חזי ליה לפי עונו  160
  .ה"כ שם בשם הדע"א ומש"לעיל נב ע' עי 161
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 וההוא שהעירו שבששי יהיה ,של קדושים
 אבל אני רואה אריכות יתר על . יפה,להוגא

 שבאלף הששי לזמן ,אותם שוכני עפר
 יהיו ,ארבע מאות ושמונה שנים ממנו

 העירו לכןו. עומדים כל שוכני עפר בקיומם
 ,ל הפסוק שקרא להם בני חתחברינו ע

 שכתוב  והיינו,ת שנה"שיתעוררו לח ,ת"ח
בו איש אל ובשנת היובל הזאת תש"

 שהוא חמשת ,ת" כשישתלם הזא".זתוואח
תשובו איש " ,אלפים וארבע מאות ושמונה

זתו ו שהיא אח, אל נשמתו,"זתוואל אח
  .ונחלתו

 åøòúàã àåääå ïéùéã÷ çåø åäééìò úàøùã
 éîç àðà ìáà øéôù àð÷øåô àäé éàúéúùáã
 óìàáã àøôò éøééã ïåðéà ìò àøéúé àëøåà

æì éàúéúùïî) à é úåîù( àéðîúå úåàî òáøà 
]ïéðù) [ïéúù( àøôò éøééã ìë ïéîéé÷ åéäé äéðî 

 à÷åñô ìò àðøéáç åøòúà êë éðéâáå ïåäéîåé÷á
ç éðá ïåì àø÷ã"ç ú"çì ïåøòúéã ú" äðù ú

 áéúëã åðééäå)âé äë àø÷éå ( úàæä ìáåéä úðùá
æä íìúùéùë åúæåçà ìà ùéà åáåùú" àåäù úà

î òáøàå íéôìà úùîç ùéà åáåùú àéðîúå úåà
 åúæåçà ìà)å(åúìçðå åúæåçà àéäù åúîùð ìà  

 שזה לא יהיה לך , אמר רבי יהושע)עוד(
 של , שלש כתות הן, שהרי שנינו,קשה

 ושל , ושל רשעים גמורים,צדיקים גמורים
  .בינונים

)ãåò ( àäã éàä êì éù÷ú àì òùåäé éáø øîà
 ìùå íéøåîâ íé÷éãö ìù ïä úåúë ùìù ïðéðú

íéðåðéá ìùå íéøåîâ íéòùø  

  î÷/à  
  øäæ  

 ,ועם כל זה לא דן אותו כראוי לו
 יום אחד התקייםו רוגזו והאריך עמו את

 פרט לאותם שבעים ,שהוא אלף שנים
 שלא היה לו ,שנים שמסר לדוד המלך

  .מעצמו כלום

äéì ïã àì àã ìë íòå162 äéì éæç à÷ãë 
ãç àîåé íéé÷úàå äéæâåø äéîò êéøåàå163åäéàã  

 äéì øñîã íéðù íéòáù ïåðéà øá ïéðù óìà
åä àìã àëìî ãåãìåíåìë äéîøâî äéì   

 אינו דן את האדם כמעשיו ,כדוגמא זו
 שאם כך לא ,הרעים שהוא עושה תמיד

 אלא הקדוש ברוך ,התקייםיכול העולם ל
 ועם רשעים ,עם צדיקים רוגזו הוא מאריך

עם הרשעים כדי שישובו . יותר מהצדיקים
ו בעולם הזה שיתקיימ ,מהילבתשובה ש

' וגו' חי אני נאם ה" ככתוב ,ובעולם הבא
כי אם בשוב רשע מדרכו ' אם אחפץ וגו

 . וחיה בעולם הזה וחיה בעולם הבא".וחיה
 או כדי ,תמיד רוגזו ועל כן מאריך להם את

שיצא מהם גזע טוב בעולם כמו שהוציא 
רש ו שהוא גזע טוב וש,את אברהם מתרח

 ïéùéá éåãáåòë ùð øáì äéì ïã àì àã àðååâë
éàã øéãú ãéáò åäéàã àîìò ìéëé àì éëä 

 äéæâåø êéøà àåä êéøá àùãå÷ àìà àîéé÷úàì
àéòéùø íòå àé÷éãö íò164 >àé÷éãöî øéúé< íò 

 àúîéìù àúáåéúá ïåáåúéã ïéâá àéòéùø
 äîë éúàã àîìòáå àîìò éàäá ïåîéé÷úéã

 áéúëã)àé âì ìà÷æçé (åäé íàð éðà éç"åâå ä ' íà
åâå õåôçà 'äéçå äéçå åëøãî òùø áåùá íà éë 

 êéøåà àã ìòå éúàã àîìòá äéçå ïéã àîìòá
÷åôéã ïéâá åà øéãú ïåì äéæâåø165 àòæâ ïåäðî 

                                                           

כי יום שנברא בו אדם הראשון ראש השנה היה ומן הדין היה שיעמיד העולם כולו לפניו לדין על כל  162
ה כדי לזכותו עכב דינו עד שיצוה אותה המצוה כדי "והקב, ענייניו מה שיהיה משפט כל יצורי עולם

, שישמור אותה ויעמידהו לדין ויזכהו על היותו רובא זכיות והוא לא כן עשה ונמצא בעת הדין רובא עונות
 ).אור יקר(שלא ימשך אחר הערלה כדי שלא יחרב עמה , "'שלא יסטי לביה וכו"והמצוה היה 

ה " הקב'ז נתקיים כל היום כי פי"ואפשר בבקר או בחצות ועכ' ה גזר כי ביום וכו"עם היות שהקב 163
 ).  אור יקר(ה אלף שנה "דבריו ברחמים כל מה שאפשר ובזולת זה פירשו יומו של הקב

היינו צדיקים שגלוי לפניו שאם יכם על עונם ירפו ידיהם מעבודתם והשתא ניחא אמרו לקמיה אבל  164
 ).אור יקר(' ה מדקדק וכו"קב

פנים או שהיה נמשך מסוד ' מב' י אחר צדיק כמוהו ואפשר לפרשו על א"תימה ויצא הצדיק ההוא ע 165
שלשלת הקדושה מאבות לבנים כענין חזקיהו מאחז ומנשה מחזקיהו שהוא שלשלת המלכות ואותם 

י זולתם או מפני שגלוי לפניו עיקר טוהר מחשבת הרשע הזה "הנשמות משתלשלות על ידי ואי אפשר ע
שיתוף הנשמה הטהורה ההיא וזה בעת ההולדה ההיא מפני התנוצצות נשמתו בו בשעה ההיא עד שזוכה ל

 ).אור יקר(י הבא ההוא "זכות יספיקהו להחיותו בזה וע
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  . וחלק טוב לעולם
אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק עם 
 ,הצדיקים תמיד בכל המעשים שהם עושים

משום שהוא יודע שלא יסטו ימינה 
 , בוחן אותם לא בשבילולכן ו,ושמאלה

שהרי הוא יודע את היצר וכח האמונה 
  . אלא כדי להרים ראשם בשבילם,שלהם

 åäéàã çøúî íäøáà ÷éôàã äîë àîìòá àáè
 àîìòì àáè à÷ìåçå àùøùå àáè àòæâ  

 àé÷éãö íò ÷ã÷ãî àåä êéøá àùãå÷ ìáà
 àìã òãéã ïéâá ïéãáò ïåðéàã ïéãáåò ìëá øéãú

å àðéîéì ïåèñéìïéâáå àìàîù åàì ïåì ïéçáà êë 
 àô÷åúå àøöé òãé åäéà àäã äéðéâá
 ïåäéùéø àîøàì ïéâá àìà ïåäìã àúåðîéäîã

>åäééðéâá <)åäééðéá(   
 שכתוב , עשה לו לאברהםכדוגמא זו

 ,"נסה" מה זה ".והאלהים נסה את אברהם"
שאו " ,"הרימו נס" כמו שנאמר ,הרמת נס

 ואף על גב . הרים דגלו בכל העולם,"נס
 בשביל זה הקדוש ברוך הוא ,נתבארשזה 

זהו  . כולםהרים את דגלו של אברהם בעיני
 כמו כן כאן ".נסה את אברהם"שכתוב 

 כדי להרים את דגל ,הקדוש ברוך הוא
 הוא בוחן אותם להרים את ,הצדיקים

  .ראשם בכל העולם

 áéúëã íäøáàì äéì ãáò àã àðååâë
)à áë úéùàøá (éäìàäå" íäøáà úà äñð í

ñð éàî øîà úàã äîë ñð úîøä ä)é áñ äéòùé (
 ñð åîéøä)å ã äéîøé ( äéìéã àìâã íéøà ñð åàù

øîúà àäã áâ ìò óàå àîìò ìëá166 ïéâá ]àã[ 
)ã(àåä êéøá àùãå÷] éñåé éáø øîà[ àìâã íéøà 

 äñð áéúëã àåä àãä àìëã ïåäéðéòá íäøáàã
á÷ éëä óåà íäøáà úà" àìâã àîøàì ïéâá ä

 ïéçá åäéà àé÷éãöã ìëá åäééùéø àîøàì ïåì
àîìò  

 , אמר רבי שמעון,מהול ".צדיק יבחן"
צה ו כשר,משום שהקדוש ברוך הוא

 ,"חפץ דכאו החלי' וה" , מה כתוב,בצדיקים
 אבל משום שרצונו של הקדוש .ובארוהו

 אבל ,ברוך הוא לא מתרצה אלא בנשמה
 שהרי הנשמה דומה לנשמה של ,בגוף לא

 ,חז למעלה והגוף אינו ראוי להא,מעלה
  .ואף על גב שדמות הגוף היא בסוד עליון

 ïçáé ÷éãö)ä àé íéìäú ( øîà àîòè éàî
ïåòîù éáø167 ãë àåä êéøá àùãå÷ã ïéâá 

 áéúë äî àé÷éãöá åäá éòøúà)é âð äéòùé (
åäéå" ïéâá ìáà äåî÷åàå éìçä åàëã õôç ä

 àìà éòøúà àì àåä êéøá àùãå÷ã àúåòøã
ð àäã àì àôåâá ìáà àúîùðá éäéà àúîù

àúîùðì àéîã168 >àìéòìã< åäéà åàì àôåâå 
 àð÷åéãã áâ ìò óàå àìéòì àãçàúàì éæç

äàìò àæøá àôåâã169  
  íìòðä ùøãî  

צדיקים גמורים יקומו בקימה של מתי 
 שהם , מהיום כמה שנים,ארץ ישראל

קודמים בתחלה בשנת הארבעים של קבוץ 
לזמן ארבע מאות  כולם  והאחרונים.גליות

 äîé÷á ïåîå÷é íéøåîâ íé÷éãö>éúî ìù <
)éúîìù( íäù íéðù äîë íåéäî ìàøùé õøà 

 õåá÷ ìù íéòáøàä úðùá äìçúá íéîãå÷

                                                           

ש דרך אחרת "ז אמר צדיק יבחן אומר ר"ונמצא שלפי זה הנסיון הוא להורות לבני העולם מעלתו וע 166
ה מאריך "שהקב' הא' בחי' שהוא להמאיך הגוף להשליט הנפש כדמפרש ואזיל ונמצא לפי זה בצדיקים ג

', הג, שהם מדוכאים ביסורים להגביר נשמתם על גופם יותר' והב. ם מפני שאינם יכולים לסבול יסוריםלה
 ).אור יקר(להרים נסם לעין כל 

ש מפרש צדיק יבחן "ק מפרש צדיק יבחן שמנסה אותם כאברהם בעקידה להרים ראשם ור"ת' פי 167
 @האור יקר הקודםזה אותו דבר של @).מ"מ(כייסורין להחליש גופם ולחזק נשמתם 

הנשמה של האדם דומה לאור פנימי שבתוך הכלים של כל פרצוף ופרצוף ואותו האור הוא ' פי 168
, פ שגם הגוף של אדם רומז לכלים של הפרצוף"אע' ג דדיוקנא דגופא ברזא עילאה פי"ואע. נשמת הפרצוף

 ).מ"מ(ה אינו כמו הנשמה "שהם נקראים גוף הפרצוף אפ
ז מצד פחיתות החומר " עילאה בסוד האידרא כל האברים רומזים באצילות עכג דגופא ברזא"ואע 169

ז הנפש דבקה בעצמות אחר הפטירה והשתא קיימינן בהיותו בחיים "והרכבתו הוא אינו אחוז ברוחניות ועכ
 ).אור יקר(שיש אחיזה לחיצונים בבשר והאי הגורמת החטא 
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 . כמו שאמרנו,שנה לאלף הששיושמונה 
 בקיום דתו יתקיים מי ,רך הזהומי יזכה לא

.  ועל כן אני מצטער בנפשי,בין הזמן הזה
 .ז"יהי ר ,"יהי אור" , רבי הנה שנינו,אמר לו

 אמר רבי .הכל קדםת בתשובה י,חזר ואמר
 חסמנו את , אם לא שאמרת כך,יהושע

 שכתוב ,לה כל יוםוהפיות לצפות לגא
 אלו ,"ישועות" מהו ".ועותסן ישוח"

  .המצפים ישועות בכל יום

 äðîùå úåàî òáøà ïîæì íìë íéðåøçàäå úåéìâ
 éàäì äëæé ïàî ïøîà÷ãë éùùä óìàì äðù

úã íåé÷á íéé÷úé ïàî àëøà àðîæ éàä ïéá äé
 øîà éàùôðá àðøéòèöà àã ìòå]éáø äéì) [ïåì( 

 ïðéðú àä)â à úéùàøá (åà éäé"ø éäé ø" øæç æ
 éà òùåäé éáø øîà àìë íã÷úé äáåùúá øîàå

 éëä úøîàã åàì>ïéîåô àðîéñçà <) àðîéñ
ïéîù( áéúëã àîåé ìë àð÷øåô éôöîì ) äéòùé
å âì (íéôöîä åìà úåòåùé åäî úåòåùé ïñç 

 íåé ìëá úåòåùé  
מה  היינו ,מהי דעתו של רבי אלעזר

 ".ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"שכתוב 
 אלו הם הצדיקים ,"מישני"ממשמע שכתוב 

 וכמה שנים .דם זהודמים בחייהם קוקה
 מאתים , רבי יהודה אומר.דמיםוקהם 

 ,י שנה" רד, רבי יצחק אומר.ועשר שנים
שנה ד " יר,' וגו"ד מיעקב"ויר"שכתוב 

 רב נחמן .נקדמים הצדיקים לשאר כל אדם
 אמר לו .עור שנבלה בעפרי לפי הש,אמר

 אלא כל ,יש הרבה תחיות , אם כן,רבי יוסי
 וזהו שנאמר ,התחיות יהיו באותו הזמן

  ".ואמת הדבר וצבא גדול"בחזון 

 áéúëã åðééä øæòìà éáøã éåúòã àåä éàî
)á áé ìàéðã ( åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå

î íéîã÷ðä íé÷éãöä íä åìà éðùéî áéúëã òîù
 éáø íéîã÷ð íä íéðù äîëå äæ íãå÷ íäééçá

øùòå íéúàî øîåà äãåäé170 ÷çöé éáø íéðù 
ãø øîåà"äðù é171 áéúëã )èé ãë øáãîá (øéå" ã

åâå á÷òéî'øé " øàùì íé÷éãöä íéîã÷ð äðù ã
 äìáðù øåòéùä éôì øîà ïîçð áø íãà ìë

íà éñåé éáø äéì øîà øôòá úåéçú äáøä ïë 
úåàá åéäé úåéçúä ìë àìà ååäå éàäå ïîæä 

 ïåæçá øîúàã)à é ìàéðã ( àáöå øáãä úîàå
ìåãâ  

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון "
 רבי אבהו פתח ".אשר היה בימי אברהם

 ".בו נרדי נתן ריחויעד שהמלך במס" ,ואמר
 ארבע תקופות וארבעה זמנים ,ששנינו

 הצדיקים לעתיד נים זו מזו יעברוומש
אותו זמן ישגא החכמה  , האחד.לבא

בעולם וישיגו השגה מה שלא השיגו בזה 
 השגת , אמר רבי פנחס, ששנינו,העולם

 ,הצדיקים לעתיד לבא יותר ממלאכי השרת
 השני תתעסקו ,"כמים לים מכסים"שכתוב 

  .)חסר(

 øùà ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá áòø éäéå
 íäøáà éîéá äéä)à åë úéùàøá ( åäáà éáø

 øîàå çúô)áé à øéù ( éãøð åáéñîá êìîäù ãò
 íéðîæ òáøàå úåôå÷ú òáøà ïðéðúã åçéø ïúð
 àáì ãéúòì íé÷éãöä åøáòé åæî åæ íéðåùî
 åâéùéå íìåòá äîëçä àâùé ïîæ åúåà ãçàä
 øîà ïðéðúã íìåòä äæá åâéùä àìù äî äâùä
 øúåé àáì ãéúòì íé÷éãöä úâùä ñçðô éáø

 úøùä éëàìîî áéúëã)è àé äéòùé ( íéì íéîë
 íéñëî> ïå÷ñòúú éðùä)øñç(<  

  î÷/á  
àåä  åäéà  

 בזמן שהקדוש ברוך הוא ,ובא וראה
 , בה)להאיר( להנותצה מנשמת האדם ומר

 ,ט הנשמהוהוא מכה את הגוף כדי שתשל
 הנשמה לא ,שהרי בעוד הנשמה עם הגוף

á÷ã àðîæá éæç àúå" äéúîùðá éòøúà ä
 äàðäúàì ùð øáã>ð"àøäðúàì à< éçî äá 

 ãåòá àäã àúîùð èåìùúã ïéâá àôåâì
 àìëé àì àúîùð àôåâ íò àúîùðã

                                                           

  ).ו"לש(א "פרשת שמות י ע' עי 170
י "לכן הם או ר', ועם המוחין הם ד. י"כ ר"סה', מהם כלול מי' וכל א, ת"ים ישנם זהטמא' הקלי' בג 171
  ).ג"ב סט ע"ה ח"דע(ד "או רי
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 )נשבר( חיסרוןשכאשר יש  , לשלוטיכולה
 מה זה ".צדיק יבחן" .ולטתהנשמה ש,לגוף 

 כך ,"חןואבן ב" כמו שנאמר ,"צדיק יבחן"
חן הזו ו כאבן ב, מחזק אותו,גם צדיק יבחן

.  כך גם צדיק יבחן,נת יקרתישהיא פ
 מה זה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא"
 התעלה על דעתך שהקדוש ,"שנאה נפשו"

ברוך הוא הוא שנפשו שונאת את הרשע 
שכל הנשמות  אלא אותה דרגה ,ההוא

 שנאה נפשו של הרשע ההוא ,תלויות בה
 לא רוצה אותה לא ,שלא רוצה אותה כלל

 כתוב לכן ו,בעולם הזה ולא בעולם הבא
 . ודאי,"הב חמס שנאה נפשווורשע וא"

 כמו שנאמר ,"שנאה נפשו" ,דבר אחר
 צדיק לכן ו," בנפשוה"יהונשבע אדני "

  .יבחן

äàèìùì172 å òøúà ãë>ð"øáúà à< àôåâ 
 äîë ïçáé ÷éãö éàî ïçáé ÷éãö àèìù àúîùð

 øîà úàã)æé çë äéòùé ( ÷éãö éîð éëä ïçá ïáà
 úðô àéäã ïçá ïáà éàäë äéì óé÷úà ïçáé

ä úø÷é ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö éîð éë
 åùôð äàðù)ä àé íéìäú (ñ åùôð äàðù éàî" ã

á÷ã"éåä ä173äàðù åùôðã 174 àìà òùø àåääì 
 åùôð äàðù äéá ïééìú ïéúîùð ìëã àâøã àåää
 äì àéòá àì ììë äì àéòá àìã òùø àåääã

]àì[ êë ïéâáå éúàã àîìòá àìå ïéã àîìòá 
åùôð äàðù ñîç áäåàå òùøå áéúë øáã éàãå 
 øîà úàã äîë åùôð äàðù øçà)ç å ñåîò (

ðãà òáùð"åäé é"åùôðá ä175ïçáé ÷éãö êë ïéâáå   

 כשברא הקדוש ברוך הוא את ,בא וראה
 , נתן לו חכמה. צוה אותו להיטיב לו,האדם

 , כשירד למטה.התעלה בדרגתו למעלה
 ושכח ,ראה תשוקת היצר הרע ונדבק בו

 העליון  בכבוד)שהסתכל(כל מה שהתעלה 
  . של רבו

נח איש צדיק " בהתחלה כתוב ,בא נח
 וראה יין , ואחר כך ירד למטה,"תמים היה

 ושתה ממנו , מיום אחד,חזק שלא צלול
וישת מן היין " ככתוב ,והשתכר והתגלה

  ". וישכר ויתגל בתוך אהלה
  

á÷ àøá ãë éæç àú" äéì ãé÷ô íãàì ä
 éåâøãá ÷ìúñà àúîëç äéì áäé äéì àáèåàì

éòìàì176 øöéã àúáåàéú àîç àúúì úçð ãë 
ìëúñàã äî ìë éùðàå äéá ÷áãúàå òøä177 

 äéøîã äàìò àø÷éá  
 áéúë àúéîã÷á çð àúà)è å úéùàøá ( çð

 àîçå àúúì úçð øúáìå äéä íéîú ÷éãö ùéà
àîåé ãçî ìéìö àìã óé÷ú àøîç178 éúùàå 

 éìâúàå øëúùàå äéðî> áéúëã äîë)ë è íùà (
éå øëùéå ïééä ïî úùéåäìäà êåúá ìâú<   

 התעלה בחכמה והסתכל ,בא אברהם
ויהי רעב בארץ וירד "אחר כך  .בכבוד רבונו

 ìëúñàå àúîëçá ÷ìúñà íäøáà àúà
 äéøàîã àø÷éá øúáì)é áé íù ( áòø éäéå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(כ להפך " כשהגוף הוא בחסרון וגריעות אזי הנשמה שולטת משא172
173  äàðùã àåä)ø÷é øåà?.( 
דמשמע דנפשו שהיא ', א: טעמים' זה אי אפשר מב, ה שהיא מואסת הרשע"היינו נפשו של הקב 174

לזה , אסת אבל שאר המידות לא קאמר ועוד הרשע מואסת אבל נפש הרשע שמא אינה מואסתהמלכות מו
ש הגוף והשתא אהדר המיאוס ממילא לההוא דרגא "הנכון כי נפשו אהדר לנפש הרשע כ' אמר אלא הפי

ש שאר "ש שאר מידות אם ממקורה נמאסת כ"שכל נשמתין תליין ביה והיינו במלכות וגם בבינה וכ
ש ולא בעיא בה לא בעלמא הדין מצד המלכות ולא בעלמא דאתי מצד הבינה כי מאחר "המדרגות וז

א שהוא רחמים שונא "וכי ז' פי). אור יקר(שהשנאה חוזרת לנפש ממילא דהיינו שהיא נאסמת ממקורה 
 ).מ"מ(שהיא המלכות ' לרשע ותירץ אלא ההוא דרגא וכו

 ).מ"מ(' נפשו היא המלכות שהיא נפש ו' פיא "נפשו דקרא היא נפש הרשע ולד' א' כפי פי' פי 175
דברינו לעיל נב '  ועי).א"נ(ח "ז.  עלה במעלות הקצוות עד החכמה ששם הוא מקומו כנזכר בתקונים176

 .ה"א בשם הדע"ע
177÷ìúñàã  –ôã "å. 
הענין כי היין הוא שפע הבינה בסוד הגבורה וכשהוא מששת ימי בראשית סוד ששה ספירות הוא  178

שולטות ' ה לחיצונים והוא למעלה כליל שמור ממגע גוי שאין הקלימשומר דהיינו שמורים וקשים למט
דהיינו המלכות שמריו מעורבות בו והקליפות שולטים בו ומתנסך ' בשפע ההוא אמנם בהיותו בן יום א

 ).אור יקר(והוא משכר ואינו משמח בסוד השמחה 



 úùøô øäæúåãìåú 

36 

אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב 
ויעל אברם " , מה כתוב אחר כך.' וגו"בארץ

ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט 
 והתעלה לדרגתו הראשונה ,"עמו הנגבה

צא  ונכנס בשלום וי,שהיתה בו בראשונה
  . בשלום

äîéøöî íøáà ãøéå õøàá179 ãáë éë íù øåâì 
åâå õøàá áòøä ' áéúë äî øúáì)à âé íù ( ìòéå

 èåìå åì øùà ìëå åúùàå àåä íéøöîî íøáà
 äéá äåäã äàîã÷ äéâøãì ÷ìúñàå äáâðä åîò

ðå íìùá ìàòå àúéîã÷á íìùá ÷ô  
ויהי רעב בארץ " , מה כתוב,בא יצחק

 והלך יצחק ,' וגו"מלבד הרעב הראשון
 ואת כל .והתעלה משם אחר כך בשלום

הצדיקים הקדוש ברוך הוא בוחן כדי 
להרים את ראשם בעולם הזה ובעולם 

  .הבא

 áéúë äî ÷çöé àúà)à åë íù( áòø éäéå 
åâå ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá '÷çöé ìæàå180 

ìúñàå àéé÷éãö åäìëå íìùá øúáì ïîúî ÷
á÷ ïåì ïéçá åäìë" åäééùéø àîøàì ïéâá ä

éúàã àîìòáå ïéã àîìòá181  
 וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר"

 משום , כמו שאמר אברהם,"היאאחותי 
 ובשביל ,ששכינה היתה עמו ועם אשתו

 ר לחכמהואמ" שכתוב ,השכינה הוא אמר
תי  אחו ועל כן התחזק ואמר,"אתאחותי 

 שודאי , אברהם ויצחק כך ראוי, עוד.היא
אחותי רעיתי יונתי "משום הפסוק שכתוב 

 אחותי  ודאי נראה להם לומרלכןו, "תמתי
  .ה" ועל כן מתחזקים הצדיקים בקב,היא

 éúåçà øîàéå åúùàì íå÷îä éùðà åìàùéå
 àéä)æ åë íù ( ïéâá íäøáà øîàã äîë

úðéëù ïéâáå äéúúà íòå äéîò äåä àúðéëùã à
 áéúëã øîà÷)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà

àéä éúåçà øîàå ó÷úúà àã ìòå úà182 åú 
éæçúà éëä ÷çöéå íäøáà183 àø÷ ïéâá éàãåã 

 áéúëã)á ä øéù ( éúîú éúðåé éúéòø éúåçà
 ìòå àéä éúåçà øîåì ïåì éæçúà éàãå êë ïéâáå

á÷á äéá àéé÷éãö åô÷úúà àã"ä  
את " ,' וגו"ויהי כי ארכו לו שם הימים"

 כמו ,וזו השכינה( ,דוקא ,"רבקה אשתו
 כך ,"ויקומו לצחק"שעבודה זרה כתוב בה 

 . זו שכינה שהיתה עם רבקה)גם מצחק את
 וכי תעלה על דעתך שיצחק היה ,דבר אחר

 ישראל , שהרי שנינו,משמש מטתו ביום
 ,הם קדושים ולא משמשים מטתם ביום

ויצחק שהיה קדוש היה משמש מטתו 
 והוא ,ודאי שאבימלך היה חכםאלא , ביום

 כתוב .הסתכל באיצטגנינותו שהוא חלון

åâå íéîéä íù åì åëøà éë éäéå ') åë úéùàøá
ç ( à÷ééã åúùà ä÷áø úà)]ð"à [ àúðéëù àãå

òã äîë" äá áéúë æ)æ áì úåîù ( ÷çöì åîå÷éå
úà ÷çöî éîð éëä (àúðéëù àã184åäã  äîò ú

ñ éëå øçà øáã ä÷áøã" ùîùî äåä ÷çöéã ã
 ïåðéà ïéùéã÷ ìàøùé ïðéðú àäã àîîéá äéñøò
 ùéã÷ äåäã ÷çöéå àîîéá åäééñøò éùîùî àìå
 êìîéáà éàãå àìà àîîéá äéñøò ùîùî äåä
 äéìéã àúåðéðâèöàá ìëúñà åäéàå äåä íéëç

                                                                                                                                                                                     

אור (ום שמרי היין י שהם המדרגות הקדושה דהיינו אל מק"אל ההיכלות הטומאה שהם למטה מא 179
 ).יקר

ז נתקרב ועלה כי גרר מצירנית למצרים וסוד הרעב הוא חסרון השפע "עם היות שלא הודו לו עכ 180
במלכות וכשהיו רואים כך היו יורדים להצטרף בכור החיצונים לטהר המלכות להשפיעה והיינו מבחן 

 ).אור יקר(הצדיקים 
 ).א"ד(ב "עוהובז " להרים ראש הצדיקים בעוה181
 ).אור יקר(מלכות  182
ת ולכך יעקב לא אמר אחותי כלל והטעם "הענין שהמלכות היא אחות לחסד וגבורה ואשה לת 183

שהמלכות לה בחינה בחכמה ושם החסד והם אחיות חסד ומלכות וכן לה בחינה בבינה ושם הגבורה והם 
ת " לעולם יעקב התאלו נקראת אחותי רעייתי אבל יעקב היה' אחיות גבורה ומלכות ולכך משני בחי

והמלכות סוד דו פרצופין ולכך היא אשתו בכל המקומות בכתר וחכמה ובבינה ולזה לא נאמר ביעקב 
' אחותי שהיא אשתו אמנם אברהם ויצחק מצד מדותיהם לא נשתמשו בה כאשה אלא כאחות ורעיה כדפי

 ).אור יקר(
ז אמר "בקה ומצחק כפשטיה ועמצחק קאי ארבקה וריבוייא דאת קדריש שהשכינה היתה עם ר' פי 184

 ).מ"מ(' ד דיצחק הוה משמש וכו"א וכי ס"ד
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בעד החלון " וכתוב שם ,"בעד החלון"כאן 
 מה להלן ,"נשקפה ותיבב אם סיסרא

 וראה .באיצטגנינות אף כאן באיצטגנינות
אלא , היה אומריצחק ששלא היה כמו 

 ואז , והיא אשתו,ודאי הוא מצחק עמה
 רבי .' וגו"מרויקרא אבימלך ליצחק ויא"

 נאה היה לאבימלך לעשות ,יוסי אמר
ה "שהקב רק ,ליצחק כמו שעשה לאברהם

  . אותו בראשונההיה מוכיח

ïåìçä ãòá àëä áéúë ïåìç åäéàã185 áéúëå 
 íúä)çë ä íéèôåù (á ááéúå äô÷ùð ïåìçä ãò

 éîð éëä óåà àúåðéðâèöàá ïìäì äî àøñéñ íà
 øîà äåäã äîë äåä àìã àîçå àúåðéðâèöàá
 äéúúà éäéàå äîò ÷çöî åäéà éàãå àìà ÷çöé

ïéãëå) è åë úéùàøá( ÷çöéì êìîéáà àø÷éå 
åâå øîàéå ' êìîéáà äåä úåàé øîà éñåé éáø

íäøáàì ãáòã äîë ÷çöéì ãáòîì186 àäã øá 
àá÷ äéì çëå"àúéîã÷á ä  

כי אמרתי רק אין " כתוב ,בא וראה
 , אמר רבי אבא".יראת אלהים במקום הזה

 , כדי להדבק בשכינה,היא אחותי  אמרלכן
 ,מהול ".את אחותי ר לחכמהואמ"שכתוב 

 שאם ,משום שבהם לא היתה אמונה
 אבל . לא היה צריך,נמצאה בהם אמונה

 ,ךמתוך שלא היתה ביניהם אמונה אמר כ
  כי אמרתי רק אין יראת אלהים" אמר לכןו

 áéúë éæç àú)àé ë íù ( ïéà ÷ø éúøîà éë
éäìà úàøé" ïéâá àáà éáø øîà äæä íå÷îá í

 àúðéëùá à÷áãúàì ïéâá àéä éúåçà øîà êë
 áéúëã)ã æ éìùî ( éàî úà éúåçà äîëçì øåîà

 àì åäáã ïéâá àîòè>äåä<àúåðîéäî 187 éàã 
åäééðéá çëúùà àúåðîéäî êéøèöà äåä àì 

 éëä øîà àúåðîéäî åäééðéá äåä àìã åâî ìáà
éäìà úàøé ïéà ÷ø éúøîà éë øîà êë ïéâáå"í  

  àî÷/à  
 זו , אין יראת אלהים,"במקום הזה

 משום שלא ,אמר רבי אלעזר. האמונה
 ועל ,שורה השכינה מחוץ לארץ הקדושה

 שזה לא ,זה אין יראת אלהים במקום הזה
חזק בו ת ויצחק ה.ןמקומו ולא שורה כא

 שראה שהנה השכינה שורה בתוך ,באמונה
  .אשתו

éäìà úàøé ïéà äæä íå÷îá" àúåðîéäî àã í
 øáì àúðéëù àéøù àìã ïéâá øæòìà éáø øîà

àùéã÷ àòøàî188éäìà úàøé ïéà àã ìòå " í
 àëä àéøù àìå àåä äéøúà åàìã äæä íå÷îá
 àäã àîçã àúåðîéäîá äéá ó÷úúà ÷çöéå

 åâ àúðéëù>äéúúà <)äéøúà(àéøù   
גע וויצו אבימלך את כל העם לאמר הנ"

 בא וראה ".באיש הזה ובאשתו מות יומת
כמה הקדוש ברוך הוא מאריך להם 

 ùéàá òâåðä øîàì íòä ìë úà êìîéáà åöéå
úîåé úåî åúùàáå äæä) áàé åë úéùàø( éæç àú 

á÷ åäì êéøåà äîë" àåää ïéâá àééòéùøì ä

                                                                                                                                                                                     

דתהומא רבא מסתכל החיצוני ביחוד הקדושה והיינו יצחק גבורה מצחק ומשמח את שהיא ' בנוק 185
' הוא הנקב השמאל שביסוד שמשם נזונים הקלי). אור יקר(השכינה והיינו שהם יודעים חדושה של לבנה 

 ).ב"ג קפד ע"ו על זהר ח"רח(ע שפי היסוד נקרא חלון מצנור המותרות ונוד
 ).אור יקר(כלומר נאות אליו לפי מדותיו הרעות  186
ונתפחד שמא ילמד ממעשיהם לכך נתדבק בשכינה להתחזק באמונתו והענין כי בהיות השכינה  187

 ).אור יקר(תמיד דבקה אליו יתחזק הצדיק במעשיו והיא תלמדהו ותייסרהו 
שה אברהם בין מעשה יצחק באבימלך היה בגרר ואברהם אמר אין יראת ויצחק לא תימא דבין מע 188

ל כי בערך "וי. י היה אלא שלא נכבשה"י לכולהו הוי ולפי האמת גרר מכלל א"ואם חשבת גרר א, אמר
י ולכן אברהם אמר אין יראת אלהים במקום הזה שאינה לא בכיבוש ראשון ולא בכיבוש "הכיבוש אינה א

י מנחל מצרים ועד נהר פרת אמנם יצחק "י עם היות שהיא בכלל תחומי א"ש העתי דאינה א"שני ולכך ע
מה שלא ' מצד הגבורה הכל כבוש לפניו ולכך אתתקף ביה בהימנותא ומתוך מדתו חמא דהא שכינתא וכו

כ יצחק שהו אעולה "דמשמע שארץ פלשתים אינה בכלל ארץ ישראל וא' ק). 127אור יקר(ראה אברהם 
ש זוהר לבר "וז' ם וכו"ש ברא"עיי) בראשית כו יב(י "ש רש"ל כמ"ה למה יצקח לארץ פלשתים ויתמימ

ל ואינה כעיקר ארץ ישראל "גוים ששם גילוי שכינה אבל גרר בינונית אינה כחו' מארעא קדישא ארץ ז
 כדאי ל"ל אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין חו"ע על מה דדרז"ל וצ"משמע דגרר היה חו). מ"מ(

ל סברתי אבל האמת אינו כן אלא השכינה שריא "ר' ד דיצחק הוה הכי דכן אמר כי אמרתי כו"ל דס"וי' כו
ל "ם שאינה חו"י והרא"ש רש"תירוץ זה לא נהיר כלל ונעלם ממנו מ. מ"א. י יחשב"גם כאן כי באמת לא

 ).א"נ) (ן"מאי(ת ומנחת יהודה ודוק כי קצרתי "יפ' ועי. י עצמה"ומיהו אינה כא
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לרשעים משום אותו החסד שעשה עם 
 שהרי משום זה לא .יםונשראהאבות ה

 ,שלטו בישראל עד לאחר דורות אחרונים
בימלך שעשה חסד עם יצחק יפה עשה א
הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך "שאמר לו 

 חבל על הרשעים ,רבי יהודה אמר". שב
 עפרון ,בא וראה .ם אינו שלם שלהשחסד

ני שמעני השדה נתתי ואד"אמר בהתחלה 
 ואחר ,' וגו"לך והמערה אשר בו לך נתתיה

 ,' וגו"ת שקל כסףוארץ ארבע מא"כך אמר 
בר וע' ן וגוול אברהם לעפרווישק"וכתוב 

הנה "ן כתוב בראשונה  אף כא,"חרולס
לך " ואחר כך אמר לו ,' וגו"ארצי לפניך

 אמר לו רבי ".מעמנו כי עצמת ממנו מאד
שלא לקח  , זה החסד שעשה עמו,אלעזר

 , ושלחו עם כל ממונו,משל אבימלך כלום
  .ואחר כך הלך אחריו לכרות עמו ברית

 àì àã ïéâá àäã éàî÷ ïäáà íò ãáòã åáéè
 åèéìù]ìàøùé [åäá> ìàøùé< ïéøã øúáì ãò 

 íò åáéè ãáòã êìîéáà ãáò úåàé ïéàøúá
÷çöé189àã "ì190) åè ë íù( êéðôì éöøà äðä 

 åäééìò ìáç øîà äãåäé éáø áù êéðéòá áåèá
àééòéùøã àú íéìù åäéà åàì ïåäìã àúåáéèã 

 øîà àúéîã÷á ïåøôò éæç)íùàé âë  ( éðåãà
 êì åá øùà äøòîäå êì éúúð äãùä éðòîù

åâå äéúúð ' ì÷ù úåàî òáøà õøà øîà øúáìå
åâå óñë ' áéúëå)æè íù ( ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå

åâå ' äðä àúéîã÷á áéúë àëä óåà øçåñì øáåò
åâå êéðôì éöøà ' øîà øúáìå éë åðîòî êì åì

 àåä àã øæòìà éáø äéì øîà ãàî åðîî úîöò
 êìîéáà äéìéãî áéñð àìã äéîò ãáòã åáéè
 äéøúá ìæà øúáìå äéðåîî ìëá äéøãùå íåìë

íéé÷ äéîò øæâîì  
 שהרי , יפה עשה יצחק,ואמר רבי אלעזר

 השתדל ,משום שידע את סוד החכמה
וחפר באר מים כדי להתחזק באמונה 

 ,רהם השתדל וחפר באר מים כן אב.כראוי
קנת ו יעקב מצא אותה מת).וכן יצחק(

 ,הלכו אחריו והשתדלו וכולם ,וישב עליה
וכעת . כדי להתחזק באמונה השלמה כראוי

ישראל מתחזקים בו בסודות של מצוות 
 כמו שכל יום ויום מתחזק אדם ,התורה

 כך ,בציצית שהיא מצוה ואדם מתעטף בה
 ובזרועו  שמניח על ראשותפיליןגם ב

 משום שהקדוש ,שהוא סוד עליון כראוי
ברוך הוא נמצא באדם שמתעטר בו 

 והכל סוד , ומתעטף בציציתתפיליןב
 מי שלא מתעטף ,ועל כן. האמונה העליונה

 בכל תפיליןבזה ולא מתעטר להתחזק ב

àå"úåàé øæòìà ø191 ïéâá àäã ÷çöé ãáò 
àúîëçã àæø òãéã192 >ìãúùà <) øôç

íîå÷îá( àô÷úúàì ïéâá ïééîã àøéá øôçå 
 ìãúùà íäøáà ïëå úåàé à÷ãë àúåðîéäîá

 àéîã àøéá øôçå)÷çöé ïëå (á÷òé äéì çëùà 
 äéøúá åìæà åäìëå äéìò áéúéå ï÷úúî
 àúîéìù àúåðîéäîá àô÷úúàì ïéâá åìãúùàå

úåàé à÷ãë193 äéá åô÷úúà ìàøùé àúùäå 
 àúééøåà éãå÷ôã éæøá>ïåâë <)ïéâá(àîåé ìëã 194 

úéöéöá ùð øá ó÷úúà àîåéå195 äåöî åäéàã 
 çðîã éìôúá éîð éëä äéá óèòúà ùð øáå

 ïåðéàã äéòåøãáå äéùéøà éæç à÷ãë äàìò àæø
á÷ã ïéâá" äéá øèòúàã ùð øáá äéá çëúùà ä

                                                                                                                                                                                     

189  íäøáà)î"î.( 
ל הנוגע באיש הזה כי הנה ארצי לפניך "ס וצ" וכן לקמן כתיב בקדמיתא הנה ארצי לפניך הוא ט190

 ).א"נ) (ן"מאי(והא עדיף מיש מגיהים אברהם כמבואר . ז בספר יודעי בינה"הרמ. נאמר לאברהם
 בענין חיי שרה' ל פי"וסודן כמש' ש באר חפרוה כו"מן לבנון והן אבהן וכמ' ש מעין גנים כו"כמ 191

 ).יהל אור(התפילות שעיקרן שתים 
ס "שידוע שמשם שורש יעקב שה, והיינו רזא דחכמה, ידע סוד הדעת שעיקרו יסוד אבא שבתוכו' פי 192
, ודעת אחר בינה. שהוא בדעת, ו שבשם"ב שבטים בסוד ו"ויצאו ממנו י. ה"ש כי יעקב בחר לו י"כמ, יבקע

שהם , ולכן התפלל יצחק והמשך אור משני מזלות, ס הדעת"יעקב שה, ס בינה"ולכן נפק מניה דיצחק שה
 ).מ"מ(ומזל ונקה לאשתו , ומזל נוצר חסד האיר לו, ממש שורשי הדעת

 ).א"נ(מ "א. ל ומשמע דתפילין וציצית הם כנגד בארות שחפרו האבות" כצ193
וזה נשאר , יןואברהם פתח המע, שמע ישראל, ש"כ קורין ק"ואח, ובזרוע עוזו' ש והוכן בחסד כו"כמ 194

 ).יהל אור(עד שחפר יצחק ויעקב יתיב עלה , ולא סתמוה אלא הבאר
א ויוצאים בסוד התפילין "נ בתפילין שהם המוחין פנימיים דז"ה, ל"ש הרב ז"ס אור מקיף כמ"ה' פי 195

 ).מ"מ(
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 , דומה לו שאין שורה עמו האמונה,יום
 ותפלתו אינה תפלה ,וסר ממנו פחד רבונו

 היו האבות מתחזקים בתוך ןלכ ו.כראוי
 משום שבאר העליונה ,האמונה העליונה

  .של סוד האמונה השלמה שורה בו

 àúåðîéäîã àæø àìëå úéöéöá óèòúàå éåìôúá
 àìå éàäá óèòúà àìã ïàî àã ìòå äàìò
 äéì éîã àîåé ìëá éìôúá àô÷úúàì øèòúà
 åìéçã äéðî éãòúàå àúåðîéäî äéîò àéøù àìã
 ïéâáå úåàé à÷ãë àúåìö åàì äéúåìöå äéøàîã

áà êë ïä>éô÷úúî ååä <)íé÷æçúî åéä( åâ 
 ïéâá äàìò àúåðîéäî>ã< àæøã äàìò àøéá

 àúîéìù àúåðîéäîã>äéá àéøù <)àøéá(  
 .' וגו"ר באר אחרתוויעתק משם ויחפ"

תמיד ' ונחך ה" ,רבי חייא פתח ואמר
 "תיך יחליץווהשביע בצחצחות נפשך ועצמ

 אבל . הפסוק הזה בארוהו ונתבאר,'וגו
 החזיקו בעלי האמונה בפסוק הזה בו

 "תמיד' ונחך ה" ,שהבטיח להם לעולם הבא
 כיון ,"'ונחך ה" .בעולם הזה ובעולם הבא

 אלא זה התמיד , למה תמיד,'שאמר ונחך ה
של בין הערבים שהוא התחזק תחת זרועו 

 מנין . וזהו החלק לעולם הבא,של יצחק
ינחני במעגלי צדק " שכתוב , מדוד,לנו

  ". למען שמו
  

 ÷úòéååâå úøçà øàá øåôçéå íùî ') åë íù
áë (çúô àééç éáø196 øîàå )àé çð äéòùé ( êçðå
åäé" êéúåîöòå êùôð úåçöçöá òéáùäå ãéîú ä

åâå õéìçé ' éàäá ìáà øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä
àúåðîéäî éøàî åô÷úúà äéá àø÷197 çèáàã 

åäé êçðå éúàã àîìòì ïåì" àîìò éàäá ãéîú ä
éúàã àîìòáå198åäé êçðå " ä êçðå øîàã ïåéë

åäé" íéáøòä ïéáã ãéîú àã àìà ãéîú éàîà ä
÷çöéã äéòåøã úåçú ó÷úúà åäéàã199 àåä àãå 

éúàã àîìòì à÷ìåç200 áéúëã ãåãî ïìðî 
)â âë íéìäú (åîù ïòîì ÷ãö éìâòîá éðçðé  

זו  ,"והשביע בצחצחות נפשך"
האספקלריה המאירה שכל הנשמות נהנות 

יך ועצמת" .להסתכל ולהתענג בתוכה
 אם ,הפסוק הזה אין ראשו סופו ,"יחליץ

א " נ,עולה למעלה(נשמתו של הצדיק 
 מה זה ,) של מעלהעידוןנהנית ב

 זו , אלא הנה פרשוה,"תיך יחליץוועצמ"
 שעתיד הקדוש ברוך הוא ,תחיית המתים

להחיות את המתים ולתקן את עצמות 
 ,האדם שיהיו כבראשונה בגוף שלם

ספקלריה והנשמה מוסיפה אור בתוך הא

 àéøì÷ôñà àã êùôð úåçöçöá òéáùäå
àøäðã201 àìëúñàì ïðäúà ïéúîùð ìëã 

âá àâðòúàìåàì àø÷ éàä õéìçé êéúåîöòå äåå å
 à÷éãöã äéúîùð éà äéôåñ äéùéø àìéòì à÷ìñ

]ð" àã àðåãòá éðäúà àãàìéòì[ êéúåîöòå éàî 
 ïéîæã íéúîä úééçú àã äåî÷åà àä àìà õéìçé

á÷" øáã éåîøâì ïåì àð÷úàìå àéúî àééçàì ä
 àúîùðå íéìù àôåâá àúéîã÷ë éåäîì ùð

ôñåúààã äàéøì÷ôñà åâ àøåäð  àøäð

                                                           

ות ש לקמן ויקרא שמה רחוב"וז, ל"ורחובות הוא לע, ק"בהמ' ל כי הבארות הן נגד ג"אמר זה כאן שר 196
, כ רחובות"משא. לכן נחרבו שניהם, נ יש אחיזה וקטרוג"דרגין ונגד זו' והן בג' רמז דזמינין בנוי למפלח כו

ושם הוא לשעה משכן שילה ' דרגין דאלקים דרגא ויעל משם באר שבע ויחפרו עבדי כו' והן ג, ולא רבו עוד
נוגה '  דע כי קלי–ן בארות של יצחק עני. זהר הרקיע בריש הפרשה' עי). יהל אור(דכורסייא ' והוא אלקי

אחרים הסובבים להם והמפתים ' קלי' י ג"ע' היא סובבת הקדושה בסוד עור שעל גבי הבשר וכשמתגבר
ואלו הם נפשות העשוקים ', ל ומוציאה לקלי"הבשר שהוא החשמ' אותה חוטפות נשמות קדושות מבחי

ש בסבא אברהם " מוציאם ומקרבן לקדושה וזואברהם היה. בסוד טיקלא שהוא נגה כנזכר בסבא דמשפטים
  ).זהר הרקיע(' וכו, ע"ובאלו נפשות מתלבשין נפשות ורוחות הצדיקים בג, לגיורין' קדי

 ).א"ד(תמיד ' ב כאומרו ונחך ה"לעוה'  חסידים אנשי אמונה מתחזקים בזה הפסוק שהבטיח197
בין הערבים שהיא המלכות וכפי הסוד אמאי תמיד ותירץ אלא דא תמיד ד, עולמות' פושטו בב 198

 ).מ"מ(תמיד ' וזהו ונחך ה' ן ונצררת ביסוד דנוק"ונשמת האדם עולה שם בסוד מ
 ).מ"מ(שהמלכות היא תחת הגבורות ושם מתחזקת ומאירה ' פי 199
' יא שכינתא תתאה חלק משכינתא עלאה כי היא מילוי של ההב בינה ש"חלק לעוה' נק'  פירוש מ200

י "ל להאר"ובשער מאמרי רז(מ "א. ל תפוחים בהיפוך חלק"נקראת השכינה חקש ש"וז. אחרת' ראשונה ה
 ).א"נ) (ן"מאי(ב "א עש"ן לאו"ב שבצירוף נעשה מ"ל תמצא פירוש כל ישראל יש להם חלק לעוה"זצ

 ).מ"מ(' א ולעולם הם במ"מתוך המלכות יזכו הנשמות להארת ז' פי 201
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המאירה שתאיר עם הגוף לברית שלם 
 מה זה ".והיית כגן רוה" כתוב לכןו. כראוי

 מימיו העליונים ו שלא פסק,"כגן רוה"
 הזה )והגוף( והגן .לעולם ולעולמי עולמים

  .נשקה ממנו ומתרוה ממנו תמיד

 àøäðúàì>íò<é÷ì àôåâ é éæç à÷ãë íéìù àî
 áéúë êë ïéâáå)àé çð äéòùé ( äåø ïâë úééäå

äåø ïâë éàî) äåø( íìòì ïéàìò éåîéî å÷ñô àìã 
ïéîìò éîìòìå202 éàäå )àôåâ (]àúðâ[ é÷ùúà 

øéãú äéðî éåøúàå äéðî  
  àî÷/á  
זה הנהר ההוא ששופע  ,"וכמוצא מים"

  .מימיו לעולמים ולא פוסקים ,ויוצא מעדן
øäð àåää àã íéî àöåîëå203 ÷éôðå ãéâðã 

>ïãòî<ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô àìå   
 באר של מים נובעים זהו סוד ,בא וראה

 באר שיש בה ,עליון בתוך סוד האמונה
 והיא באר שמתמלאת ממוצא ,מוצא מים

 , והם שתי דרגות שהן אחת,המים ההוא
 אותו ,ובא וראה. זכר ונקבה יחד כראוי

 והכל ,צא מים ואותה באר הם אחדמו
 ולא שנכנס שהרי אותו המקור ,נקרא באר

 ומי . והבאר מתמלאת,פוסק לעולמים
 מסתכל בסוד העליון ,שמסתכל בבאר הזו

 , וזהו סימן האבות,של האמונה
ר באר מים בתוך סוד ושמשתדלים לחפ

 , ואין להפריד בין המקור והבאר,עליון
  .והכל אחד

ïééîã àøéá éæç àú àæø åäéà éàä ïéòáð 
 äéá úéàã àøéá àúåðîéäîã àæø åâá äàìò
 àöåî àåääî àéìîúàã àøéá åäéàå íéî àöåî
 àá÷åðå øëã ãç ïåðéàã ïéâøã ïéøú ïåðéàå íéî
 íéî àöåî àåää éæç àúå úåàé à÷ãë àãçë

àìë éø÷àå ãç ïåðéà àøéá àåääå204 øàá ]àäã [
)àã( ïéîìòì ÷éñô àìå ìééòã àøå÷î àåää 
å àã àøéáá ìëúñàã ïàîå éìîúà àøéá

 àåä àãå àúåðîéäîã äàìò àæøá ìëúñà
ã ïäáàã àðîéñîìãúùé åâ àéîã àøéá øåôçì 

 àøéáå àøå÷î ïéá àùøôàì úéìå äàìò àæø
ãç àìëå  

רמז שעתידים  ,"בותוויקרא שמה רח"
ד ולתקן את הבאר הזו כראוי ובניו לעב

 ,דוגמא זו כ.בסוד הקרבנות והעולות
 אלו ,"הו בגן עדן לעבדה ולשמרהוינח"

 ומשום זה יתפשטו ,הקרבנות והעולות
 כמו שנאמר ,ינותיו לכל הצדדיםימע

ת פלגי ותיך חוצה ברחובוניויפוצו מעי"
  ".בותוויקרא שמה רח" לכן ו,"מים

 úåáåçø äîù àø÷éå)áë åë úéùàøá ( æéîø
 à÷ãë àøéá éàä àð÷úàìå çìôîì éåðá ïéðéîæã

ïéðáø÷ã àæøá éæç àã àðååâë ïååìòå )íùåè á  (
 ïéðáø÷ ïéìà äøîùìå äãáòì ïãò ïâá åäçéðéå
 ïéøèñ ìëì éåòåáî ïåèùôúé àã ïéâáå ïååìòå

ë øîà úàã äî)æè ä éìùî (å êéúåðéòî åöåôé
 äîù àø÷éå êë ïéâáå íéî éâìô úåáåçøá äöåç

úåáåçø  
חכמות בחוץ " ,רבי שמעון פתח ואמר

סוק הזה  הפ".תרנה ברחבות תתן קולה
 אלו ,"חכמות" מה זה .הוא סוד עליון

çúô ïåòîù éáø205 øîàå )ë à íù ( úåîëç
 åäéà àø÷ éàä äìå÷ ïúú úåáåçøá äðåøú õåçá

 ïéìà úåîëç éàî äàìò àæø äàìò äîëç

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(לא פסיק מימוי א ד"כגון שהיא המלכות שהיא רוה מיסוד ז' פי 202
שהוא , וכמוצא, שהנשמה תהיה מאירה כגן שהוא המלכות', ושיעור הכתוב והיית וכו, א"יסוד דז' פי 203

והלא יש זמן דההוא גננא , קשה איך אמר שהיסוד עייל ולא פסיק. היסוד מקורא דעייל ולא פסיק לעלמין
ש "א כמ"ששורשו מיסוד ז, חא דשדי בגוההוא ההוא רו, ש דהא ההוא מקורא"ל דמ"וי. לא עייל בגנתיה

שאחר החרבן ההוא רוחא הוא שמזדווג עם המלכות בסוד , ואיהו לא פסיק לעלמין מהמלכות, ל"האריז
 ).מ"מ(ב "ת י"ורמז יבעלוך בניך ר, ב שבטים"דההוא רוחא הוא שורש י, יבעלוך בניך

דהיינו ' ובקבלה זו יצטרף יסוד למה "ת להאירה ברחמים היינו אלקים הוי"לת'  פירוש בהצטרף גבו204
' ה אד"ה אלקים הוי"ו כנודע הרי לפניך יחוד שלם הוי"ה משך הוי"י כי יסוד נקרא הוי"ה ואדנ"הוי

 ).א"נ(מ "א. ר"בגימטריא בא
והן כסדר ולכן עשק ושטנה ידוע בכף ירכו ורחובות ' ם שהיא כנגדם דרגין דנוק"ל כי הם בנהי"ר 205

 ).יהל אור(' יעית בבאר שבע ויקרא אותה כוורב' ו דא רקיע כו"כמש
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החכמה העליונה והחכמה הקטנה שנכללת 
 בא ".נהובחוץ תר", בעליונה ושורה בה

 החכמה העליונה היא סתומה של כל ,וראה
 כמו , ולא נודעת ואינה בגלוי,הסתומים
 .' וגו"לא ידע אנוש ערכה"שנאמר 

 מאירה בסוד העולם ,כשמתפשטת להאיר
 כפי ,לם הבא נברא ממנה והעו,הבא

 והחכמה ,ד"ששנינו העולם הבא נברא ביו
 עתיד והם אחד בזמן ש,שם הזו נכסית

בסוד ] להיות[ הכל )א שנעשה" נ,שמתעטר(
   . כפי שאמרנו,של העולם הבא

  

àøéòæ àúîëçå206 úìéìëúàã ]äáàîìòá [ 
)äàìòá(äá àéøùå 207 éæç àú äðåøú õåçá 

 àìå ïéîéúñ ìëã àîéúñ éäéà äàìò äîëç
òãééúà208 àéìâúàá éäéà åàìå ë øîà úàã äî

)âé çë áåéà (åâå äëøò ùåðà òãé àì ' ãë
 àîìòã àæøá àøäðúà àøäðúàì úèùôúà

 äéðî éøáúà éúàã àîìòå éúàã]ãë[ ïðú] àîìò
åéá éøáúà éúàã"éàä àéñëúàå ã[ äîëç 

ïîú209 ãúòúàã àðîæá ãç ïåðéàå >ð" à
ð øèòúàã"ãáòúàã à< àîìòã àæøá àìë 

 ïøîà÷ãë éúàã  
 והכל ,שמחה להיות מאירה] יש[היא אז 

עוד .  שלא נשמע בחוץ לעולמים,בחשאי
 ויוצאים מן המקום הזה ,רוצה להתפשט
ונעשים קול  , כמו שנתבאר,אש ומים ורוח

 . כמו שנתבאר,אחד שיוצא בחוץ ונשמע
 הרי בפנים הוא . חוץאאז משם ולהלן הו

 עכשיו , שלא נשמע לעולמים,בחשאי
שאדם  מכאן .שנשמע הסוד נקרא בחוץ

 ,"בותוברח. "ו ולבקשיצריך לתקן את מעש
 זה הרקיע ההוא שבו מאירים ,מי הרחובות
ן שאין מימיו י והוא המעי,כל הכוכבים

ונהר יצא מעדן " כמו שנאמר ,קיםפוס
 ושם תתן , והוא רחובות,"להשקות את הגן

ומשום .  והכל אחד,קולה עליונה ותחתונה

 àìã éàùçá àìëå àøäðúàì äåãç àåä ïéãë
øáì òîúùà) ùð( àéòá åú ïéîìòì 

àèùôúàì210÷éôðå 211 àéîå àùà øúà éàäî 
øîúàã äîë àçåøå212 àì÷ ãç ãéáòúàå 

 ïîúî ïéãë øîúàã äîë òîúùàå øáì à÷ôðã
ìå àìã åäéà éàùçá åâì àäã õåç åäéà ïìä

 õåç éø÷à àæø òîúùàã àúùä ïéîìòì òîúùà
äéúãéáòá àð÷úàì ùð øá éòá ïàëî213 

 àåää àã úåáåçø ïàî úåáåçøá àìàùìå
 àòåáî åäéàå ïéøäðã àéáëë ìë äéáã àòé÷ø

 ïé÷ñô àì éåîéîãë øîà úàã äî)é á úéùàøá (
ø åäéàå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå úåáåç

                                                                                                                                                                                     

ומשם גמר תיקונה בסוד אבא , פשט הלשון חכמה עילאה אבא וחכמה זעירא מלכות שנכללת באבא 206
ויסוד דאבא מגולה ומשם , ששם נשלם יסוד דאימא, הרב שהמלכות היא מהחזה ולמטה' ופי. יסד ברתא

 ).מ"מ( דאתכלילת בה בעילאה ולכך אמר וחכמתא זעירא, מאירה וזהו אבא יסד ברתא
א "י דז"א עד עט"שהמלכות שורה בחכמה ושם מקום מנוחתה שיסוד דאבא מתפשט מהחזה דז' פי 207

 ).מ"מ(ושם היא קומת המלכות נמצא שהמלכות שורה וחונה במקום יסוד דאבא ומשם הארתה 
 סתימא דכל סתימין ל נדקדק ששבח זה"ואם נעמיק לפי הקדמות האריז. אבא ושאר הלשון מובן' פי 208

ש אלין "ל לכן נפרש מ"ש הרב ז"א והוא הנקרא סתימא דכל סתימין כמ"נאמר בכמה דוכתי בזהר על א' כו
א למוחא "ר חכמתו בחוץ תרונה כד נגיד ממוחא סתימאה דא"כ באד"חכמה עילאה וחכמה זעירא כמש

ופירושו הוא כשנמשכת הארת . ל"א באינון נימין כאלו מתחברן לבר תרין מוחין ואתעביד חד מוחא עכ"דז
ש "וז', א ונעשה מוח א"המוחין בז' אזי נתחברו ב, א"י הנימין דא"א ע"א לחכמה דז"חכמה סתימאה דא

 ).מ"מ(' א וכו"לפי שהוא מלביש לא, א נקרא לבר"שהז, כאלו מתחברן לבר תרין מוחין
א לאימא ונעלמים בה "אש הרב שם שחמשה גבורות באים מגבורה דעתיק שבתוך חכמה ד"כמ' פי 209

 ).מ"מ(
בת קול אור ' ברחובות חוץ לפה דרגין דאתגלייא וא' בחוץ לגרון ועדיין במצר וג' קולות ג' והן ז 210

. אלקינו ידוע' וה, אלקינו' ב הנסתרות לה"דרגין דסתימו חו' והן נגד ב, ש תבונה תתן קולה"וז, חוזר
כי כולל שם הכל כי כל ', ותמן תתן קולה עלאה כו, ש"וז' וכול כל בניך "ור, לנו ולבנינו, כ שתים"והנגלות ג

 ).יהל אור(' כו
וכדי להבין זה , א"חכמה סתימאה הנזכר שנתפשטה עד אימא ורצתה עוד להתפשט ולהוציא ז' פי 211

' לפי שיש בה ד, ה דמוחא סתימאה"א הוא ממ"ל כי שורש ז"וז, ש הרב בדרוש עיבור ויניקה"צריכים אנו למ
 ).מ"מ(ש הזהר תובעייא לאתפשטה ונפיק מהאי אתר אשא ורוחא ומייא "וז, ב"משמות עס

 .)הערת הזוהר(א ” עד ע212
 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רכו ע 213
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הכן בחוץ מלאכתך ועתדה " ,זה אמר שלמה
 , כמו שנאמר"הכן בחוץ" ,' וגו"בשדה לך
 שהרי מכאן עומד ,"נהובחוץ תר"שכתוב 

כי " שכתוב ,הלשאלתקן ודבר המעשה ל
 ולמקצה ,'ם ראשנים וגושאל נא לימי

ועתדה בשדה ". "השמים ועד קצה השמים
   .'זו השדה אשר ברכו ה ,"לך

  

äàìò äìå÷ ïúú ïîúå214 ïéâáå ãç àìëå äàúúå 
øîà àã215 äîìù )æë ãë éìùî ( õåçá ïëä

åâå êì äãùá äãúòå êúëàìî ' äîë õåçá ïëä
 øîúàã]áéúëã) [áéúëå() ë à íù ( äðåøú õåçá

 äìîå àð÷úúàì àãéáò àîéé÷ ïàëî àäã
 áéúëã àìàùì)áì ã íéøáã ( íéîéì àð ìàù éë

åâå íéðåùàø 'äö÷îìå íéîùä äö÷ ãòå íéîùä 
åäé åëøá øùà äãù àã êì äãùá äãúòå" ä

)æë æë úéùàøá(   
ואחר שידע האדם את סוד החכמה 

ובנית  אחר" מה כתוב ,ן את עצמו בהיתקיו
 שיתקן , זו הנשמה של אדם בגופו,"ביתך

 כשחפר יצחק , ועל כן.ויעשה איש שלם
שיהיה ( לאותו השלום ,םלֹוַשועשה באר ְּב

 אשרי . והכל כראוי, רחובות לוא קר)שלם
את  לקיים ה"הצדיקים שמעשיהם לקב

 "כי ישרים ישכנו ארץ" שכתוב ,העולם
  . והרי פרשוה,ישכינו ארץ

 ïé÷úéå àúîëçã àæø ùð øá òãðéã øúáå
 áéúë äî äá äéîøâ)æë ãë éìùî ( úéðáå øçà

 ï÷úúéã äéôåâá ùð øáã àúîùð àã êúéá
 ãë àã ìòå íéìù øáâ ãéáòúéå ãáòå ÷çöé øôç

íìùá àøéá216íìù àåääì 217218 >ð" éåäîì à
íéìù<éø÷ 219 úåàé à÷ãë àìëå úåáåçø äéì 

ïåäéãáåòã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ220á÷ éáâì " ä
 áéúëã àîìò àîéé÷ì)íùàë á  ( íéøùé éë

äåî÷åà àäå õøà åðéëùé õøà åðëùé  
 , אמר רבי שמעון".ויהי כי זקן יצחק"

ולחושך  ויקרא אלהים לאור יום"כתוב 
 . הפסוק הזה בארוהו ונתבאר,"קרא לילה

 , כל מעשי הקדוש ברוך הוא,בא וראהאבל 
 וכל . והכל בסוד עליון,הם דברי אמתכולם 

דברי אמונה וסודות  כולם דברי התורה
 לא זכה יצחק ,ובא וראה. עליונים כראוי

 אבל . שלא סמו עיניו ולא כהו,כמו אברהם
 כמו ,נה סוד האמו,כאן הוא סוד עליון

ויקרא אלהים לאור " שכתוב ,שנתבאר
 ואורו , שהוא אור היום, זה אברהם,"יום

 ÷çöé ï÷æ éë éäéå)à æë úéùàøá ( éáø øîà
 áéúë ïåòîù)íùä à  (éäìà àø÷éå" íåé øåàì í

àø÷ éàä äìéì àø÷ êùçìå221 øîúàå äåî÷åà 
á÷ã éåãáåò ìë éæç àú ìáà"ïåðéà åäìë ä ïéìî 

 àúééøåàã éåìî ìëå äàìò àæøá àìëå èåù÷ã
 úåàé à÷ãë ïéàìò ïéæøå àúåðîéäî éìî åäìë
 éåðéò åîñ àìã íäøáàë ÷çöé äëæ àì éæç àúå
 àæø àëä åäéà äàìò àæø ìáà åäë àìå

éäìà àø÷éå áéúëã øîúàã äîë àúåðîéäîã" í
 àîîéã àøåäð åäéàã íäøáà àã íåé øåàì

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א וממנו למלכות "א שממשיך לו מוחין דאו"כי סוד העבודה והתיקון הוא בז 214
 ).יהל אור(' כ בנשמתא ובנית וכו"נ ואח"ל בנפש ורוח בזו"ר 215
 ).א"נ(ר "ואין שופ' הרמז שלמעלה שלום במופירוש שהיה שלום ולא רבו עליה  216
 ).יהל אור(וקראו רחובות ' הוא בדרגא דשלום ולכן לא רבו כו' שהג 217
 שלא קרא שם הבאר רחובות אלא כוון לקרות שם השלום הדבוק בו דהיינו היסוד שהוא מבוע 218

ר בעצמו קרא רחובות ואמר דליתא שהיסוד נקרא ל שהבא"ק דהוה ס"ש חולק על ת"דבירא רחובות ור
 ).א"נ(רחובות וליסוד קרא יצחק רחובות 

 ).מ"מ(רחובות ' שעיקר השלום ביסוד אימא הנק' פי 219
ז וכוונתו לקיימא עלמא להעמיד היסוד הנקרא קיימא "חופר בארות מענייני העה  דוגמת יצחק220

לתת לה קיום והעמדה ובכל המעשים צריך ליחד ' מא ישכינו ארץ פירוש ישכינו היסוד בארץ "דעלמא וז
ת "שם שמים ת' ס וכל מעשיך יהיו לשם שמים ליחדא שם שהוא מ"הצדיק דוגמת אבותינו הקדושים וז

 ).א"נ(
 ).א"נ(ה בפנים אחרים "ל ותאמר בין חבריא עד" במדרש רז221
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  äéìéã àøåäðå222ðå ìéæà àðå÷úá ó÷úúàå øéä  הולך ומאיר ומתחזק בתקון
  áî÷/à  

ואברהם זקן בא " , מה כתובלכןו. היום
 והוא . באותם האורות שמאירים,"בימים

 אז הולך ומאיר כמו שנאמר ,)ומאיר( ,זקן
ויקרא " לכן ו,"הולך ואור עד נכון היום"

זה  ,"קרא לילהולחושך " ".אלהים לאור יום
לך לקבל לתוכו  והוא ה, חושך שהוא,יצחק

 , כשהוא זקן מה כתובלכן ו.האת הליל
 ,"תועיניו מראנה ויהי כי זקן יצחק ותכהי"

 ולהדבק החשך שרצה ל,כך זה ודאי
  .  בדרגתו כראוי)שךובח(

  

 áéúë äî êë ïéâáå àîåéã)à ãë úéùàøá (
 ïéøäðã ïéøåäð ïåðéàá íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

 áéñ åäéàå)øéäðå( úàã äîë øéäðå ìéæà ïéãë 
 øîà)çé ã éìùî(íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä 223 

 êë ïéâáå)ä à úéùàøá( éäìà àø÷éå" øåàì í
äéàã ÷çöé àã äìéì àø÷ êùçìå íåéå êùç 

 åäéà êë ïéâáå äéåâá àéìéì àìá÷ì ìéæà åäéàå
 áéúë äî áéñ ãë)à æë íù( ÷çöé ï÷æ éë éäéå 

 àòáã éàãå àåä éëä úåàøî åéðéò ïéäëúå
 à÷áãúàìå àëùçúàì)êùçá (ë äéâøãáã à÷

úåàé224  
 , אמר לו.בא רבי אלעזר בנו ונשק ידיו

 יצחק , אברהם מאיר מצד של דרגתו,יפה
 , ויעקב למה,נחשך מהצד של דרגתו

 , אמר לו".ועיני ישראל כבדו מזקן"שכתוב 
 כתוב . ולא כהו"כבדו" כתוב ,כך זה ודאי

מזקן של  ,"מזקן" אלא . ולא מזקנו"מזקן"
 לראות  לא יוכל, מאותו צד כבדו,יצחק

 אבל יצחק . אבל לא כהו,להסתכל כראוי
שהרי אז  , חושך ונעשה,כהו ודאי מכל וכל

קרא ולחושך " התקיים ו,נאחז בו הלילה
  ".לילה

ùðå äéøá øæòìà éáø àúàà éåãé ÷" øéôù ì
 ÷çöé äéìéã àâøãã àøèñî øéäð íäøáà
 éàîà á÷òé äéìéã àâøãã àøèñî êùçúà

 áéúëã)íùé çî  ( ìàøùé éðéòåà ï÷æî åãáë" ì
 áéúë ï÷æî åäë àìå áéúë åãáë éàãå àåä éëä
 àøèñ àåääî ÷çöéã ï÷æî ï÷æî àìà åð÷æî àìå
 ìáà éæç à÷ãë àìëúñàì úåàøì ìëåé àì åãáë
 ãéáòúàå ìëå ìëî éàãå åäë ÷çöé ìáà åäë àì
 íéé÷úàå äìéì äéá ãéçàúà ïéãë àäã êùç

äìéì àø÷ êùçìå  
שנכלל  ,"לוויקרא את עשו בנו הגד"

ויאמר הנה נא " .מצדו של הדין הקשה
 רבי אלעזר ,"זקנתי לא ידעתי יום מותי

 ìåãâä åðá åùò úà àø÷éå)à æë íù (
àéù÷ àðéãã äéøèñî ììëúàã225 äðä øîàéå 

                                                                                                                                                                                     

צץ היום ומשם ואילך ימים החסד מאיר בהם עד היסוד ששם הוא מתנו' ק ו"ת שהוא ו" פירוש שהת222
 ).א"נ(ח "ז. 'לילה מ
וכן יצחק . אחיזת אברהם בחסד אינו שוה בתחילת כניסתו בקדושה דהיינו זמן בחרותו כסוף ימיו 223

לכך ראשונה אחז אברהם , בהיותו הולך ונתחזק באמתתו, בגבורה כי כל עוד שנמשך זמן הצדיק בעולם
וכל עוד שמדות חסד , ד סוף ימיו שזכה בעצם למדתובמדרגות החסד למטה והלך בתומו הולך ומתחזק ע

ז בוקר "והעד ע', וזה שאמר ונהורא דיליה אזיל ונהיר וכו, הולכות ומתקרבות לאצילות הולכות ומאירות
שבחסד מאיר כל עו , שהוא חסד אור ולא כחסד בוקר עצמו, שחר נקרא נצח, נקרא אברהם חסד

ובגין כך מה כתיב ואברהם זקן בא "ש "וז. דמסיק הולך ואורדשמתקרב למעלה יותר כיום שהולך ומאיר כ
ב חדשים "וי, שבתות בכל חדש' וד, שששה ימים נכללים בכל שבת, בספירות שנכללות בחסד שבו" בימים

. כן זמנים אלו בכללות הספירה אם חסד ואם גבורה, שמטות בכל יובל' וז, שנים בכל שמטה' וז, בכל שנה
נכנס בימים העליונים הנכללים בחסד ומתקרב אל האור '  בסוד סדר זמנים הנזולפיכך בא בימים הולך

 ). אור יקר(ולכך ראוי שיאיר לעולם יותר מהקודם , העליון
וזהו ויקרא , ומתקרבות אל החשך עד הלילה, מדרגות הגבורה מתחילות מחצי היום שהם קצת אור 224

ולפיכך כד סיב . הולך ומחשיך, גבורה קרא לילהולחשך שהוא . שהוא חסד יום הולך ומאיר, אלקים לאור
ל כי לפי "ועתה יש לדקדק מה ענין העינים החשכתם או הארתם לזה י. ותכהין שנתקרב אל הדין והחשך

לפיכך עיני יצחק מתוקף הדין הגיע עד , א שבהם סוד הדין באדמימות"מה שנתבאר באדרא סוד העינים דז
ויעקב , ומשם פקח עיניך וראה את שוממותנו,  ימין סוד הראיהואברהם. שנאדמו וחשכו וסלקו ההשגחה

, דהיינו בסוד הכתר, להיותו בסוד הדעת שהוא מסתכל בעינא פקיחא תדיר, ה"ומשה רבינו ע, באמצע
 ).אור יקר(' נאמר לא כהנה עינו וכו

 ).יקראור (והוא כלל כולם , נקרא גדול בערך שהוא גדול בכל צבאות הגבורה החצונים, כלומר 225



 úùøô øäæúåãìåú 

44 

 ,' וגו"אשרי אדם עוז לו בך" ,פתח ואמר
ם בו את ה וֹש"אשרי האיש שמתחזק בקב

יכול כחנניה מישאל ועזריה , תקפו
הן איתי אלהנא די " ,שהתחזקו ואמרו

אנחנא פלחין יכול לשזבותנא מגו אתון 
הן " [ ומן ידך מלכא ישזיבנורא יקידתא

אתנו אלהינו שאנו עובדים יכול להצילנו 
 ומידך המלך ,מתוך כבשן האש היוקדת

  ]. יציל

 éúåî íåé éúòãé àì éúð÷æ àð)á íù ( øæòìà éáø
 øîàå çúô)å ãô íéìäú (êá åì æåò íãà éøùà 

åâå 'á÷á äéá ó÷úúàã ùð øá äàëæ" éåùéå ä
äéá äéô÷åú226 äéøæòå ìàùéî äéððçë ìåëé 

 åøîàå åô÷úúàã)æé â ìàéðã ( éã àðäìà éúéà ïä
 àøåð ïåúà åâî àðúåáæùì ìåëé ïéçìô àðçðà

áéæùé àëìî êãé ïîå àúãé÷é  

ד ו שאם לא יציל ולא יעמ,בא וראה
 נמצא ששמו של ,עליהם הקדוש ברוך הוא

 כמו ,דוש ברוך הוא לא יתקדש בעיני כלהק
 , אלא כיון שידעו שלא אמרו כראוי.שאמרו

 והן לא ידוע להיות לך המלך ,חזרו ואמרו
 ידוע להיות לך , בין יציל בין לא יציל,'וגו

 ושנינו שיחזקאל הודיע להם ,'המלך וגו
 שהקדוש ברוך , ושמעו וקבלו ממנו,דבר

 ואז ,ר כדי שיקבלו שכ,הוא לא עמד עליהם
 "והן לא ידיע להוי לך מלכא", חזרו ואמרו

  ].' וכווהן לא ידוע להיות לך המלך[ 'וגו
  

 åäééìò íéé÷úà àìå áéæùé àì éàã éæç àú
á÷"á÷ã äéîù çëúùà ä" ùã÷úé àìã ä

 åòãéã ïåéë àìà åøîàã äîë àìëã åäééðéòá
 àì ïäå åøîàå åøãäà úåàé à÷ãë åøîà àìã

åâå àëìî êì éåäì òéãé ' àì ïéá áéæùé ïéá
áéæùé227åâå àëìî êì éåäì òéãé  ' äìîã ïðéðúå

á÷ã äéðî åìéá÷å åòîùå ìà÷æçé åäì òãåà" ä
 ïéãëå àøâà ïåìá÷éã ïéâá åäééìò íéé÷úà àì

åâå àëìî êì éåäì òéãé àì ïäå åøîàå åøãäà '  

 הקדוש ,אלא לא יתחזק אדם שיאמר
 אבל ,ברוך הוא יצילני או יעשה לי כך וכך

 כשהוא ,ע לויה שיסי"חו בקבום את כישי
משתדל באותם המצוות של התורה וללכת 

 ודאי , שכיון שאדם בא להטהר.בדרך אמת
ה שהוא " ובזה יתחזק בקב.עים לוימסי

חו ו שלא ישים את כ, ויתחזק בו,יע לוייס
 ,"לות בלבבםימס" ".עוז לו בך" לכןו, באחר

 אלא ,שיעשה לבו כראוי בלי הרהור אחר
ר בכל ושבת לעביהזו שהיא מתיכמסלה 

  .  כאן כך גם,מקום שצריך
  

á÷ àîééã ùð øá ó÷úúé àì àìà" ä
 éåùé ìáà êëå êë éì ãéáò åäéà åà éððéáæùé

á÷á äéá äéô÷åú" äéì òééñéã ä> åäéà ãë
ìãúùà< êäéîìå àúééøåàã ïéãå÷ô ïåðéàá 

 äàëãúàì ùð øá éúàã ïåéëã èåù÷ çøàá
úé àãáå éàãå äéì ïéòééñîá÷á äéá ó÷ú" ä

 äéô÷åú éåùé àìã äéá ó÷úúéå äéì òééñé åäéàã
 íááìá úåìñî êá åì æåò êë ïéâáå àøçàá
 àøåäøä àìá úåàé à÷ãë äéáì ãéáòéã

àøçà228 àáùééúî éäéàã äìéñî éàäë àìà 
 éîð éëä êéøèöàã øúà ìëá àøáòàì  

 "זוע" ,"אשרי אדם עוז לו בך" ,דבר אחר
 משום ".תןז לעמו יוע' ה"כמו שנאמר 

שמו של ק בתורה לושצריך אדם לעס
סק בתורה וע שכל מי ש,הקדוש ברוך הוא

 . טוב לו שלא נברא, לשמהעוסקואינו 
לות ימס" מה זה ".לות בלבבםימס"

 úàã äîë æò êá åì æåò íãà éøùà øçà øáã
 øîà)àé èë íéìäú (åäé" ïéâá ïúé åîòì æò ä

 àúééøåàá ÷ñòúéã ùð øáì äéì êéøèöàã
á÷ã äéîùì" àúééøåàá ÷ñòúàã ïàî ìëã ä

 úåìñî éøáúà àìã äéì áè äîùì ìãúùà àìå

                                                                                                                                                                                     

אבל השתא ', היה נראה כחנניה מישאל וכו, ולא אמר יעוז בך, דקדק אומרו בפסוק עוז לו בך 226
והיינו דמסיק , ל אותו העוז והחוזק אשר לו בקיום המצוה לא יכלה אותו אלא בך"ר, דקאמר עוז לו בך

כ עוז "ובג' ם ידי וכודלא ישוי תוקפיה באחרא שיאמר כחי ועוצ', אבל ישוי וכו' אלא לא יתתקף דיימא וכו
 ). אור יקר(' לו כדפי

אחרי מות ' ק פ"א ובזוה"עוד פסחים קיח ע' ד הענין בארוכה ועי"דף לז ע' ש רבה פרשה ז"שיה' עי 227
  ).ו"לש(ט "ז ובשמות רבה פ"ובאגדת בראשית פ' לג סימן ו' ר פ"א ובויק"נז ע

עסק התורה ' והכי פי', עוזר וכו' א ה"אל יתריס אפילו במחשבה כד, עם היות שלא היה כפי רצונו 228
 ).אור יקר(שהוא העוז לו בך לשמך 
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לו לרכב בערבות וס" כמו שנאמר ,"בלבבם
 בה עוסק זו התורה ההיא שהוא ,"ביה שמו

להרים את הקדוש ברוך הוא ולעשותו 
  .חטיבה בעולם

 øîà úàã äîë íááìá úåìñî éàî íááìá
)ä çñ íù (ù äéá úåáøòá áëåøì åìåñ àã åî

 äéì àîøàì äá ìãúùà åäéàã àúééøåà àéää
á÷ì"àîìòá àáéèç äéì ãáòîìå ä229  

 כל מעשיו של יעקב היו לשמו ,בא וראה
 הקדוש ברוך לכן ו,של הקדוש ברוך הוא
 שלא זזה ממנו ,הוא היה עמו תמיד

 שהרי בשעה שקרא לו יצחק את .השכינה
 והשכינה , יעקב לא היה שם,עשו בנו

רבי .  ורבקה הודיעה ליעקב,הודיעה לרבקה
 אם חס וחלילה ,בא וראה ,יוסי אמר

לא היה יעקב  ,באותו זמן היה מתברך עשו
 אלא מעם הקדוש ברוך הוא ,לעולםשולט 
 ,בא וראה . והכל בא במקומו כראוי,זה היה
 ריה ו,"הבת את יעקבוורבקה א"כתוב 
   .נתבאר

á÷ã àîùì ååä éåãáåò ìë á÷òé éæç àú"ä230 
 êë ïéâáåá÷" äéðî éãòà àìã øéãú äéîò äåä ä

 åùòì ÷çöé äéì àø÷ã àúòùá àäã àúðéëù
ïîú äåä àì á÷òé äéøá231 äì úòãåà àúðéëùå 

 øîà éñåé éáø á÷òéì äéì úòãåà ä÷áøå ä÷áøì
ç éà éæç àú"å232 àì åùò êøáúé àðîæ àåääá 

ïéîìòì á÷òé èåìùé233á÷ íòî àìà " äåä ä
éæç à÷ãë àúà äéøúàá àìëå234éæç àú  ä÷áøå 

 áéúë á÷òé úà úáäåà)çë äë úéùàøá ( àäå
øîúà235   

הנה שמעתי " שלחה בשביל יעקב לכןו
ועתה , את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר

ערב היה  בזמן ההוא ,' וגו"ליובני שמע בק
להשליט צריך להתבער והיצר הרע  ו,פסח

  סודשהיא  את הלבנה

 éúòîù äðä á÷òéã äéðéâá úøãù êë ïéâáå
éáà úà éðá äúòå øîàì êéçà åùò ìà øáãî ê

åâå éìå÷á òîù') ç æë íù( áøò àðîæ àåääá 
 äàèìùìå àøòáúàì òøä øöé éòáå äåä çñô

àæø àøäéñ236  
  áî÷/á  

   ïéìéùáú éøú úãáò àã ìòå àúåðîéäîã237  .  ולכן עשתה שני תבשילים,האמונה
 äãåäé éáø238 éåðá ïéðéîæã àëä æîø øîà כאן רמז שעתידים בני ,רבי יהודה אמר

                                                                                                                                                                                     

נוטל חלק , נמצא שבגופו שנברא פועל ברוחני אמנם מי שעוסק בה שלא לשמה, בסוד היחוד העליון 229
ולא יהנה הגשמי מהרוחני כיון שהוא אינו , כ טב ליה דלא איברי"א, והוא נהנה ברוחני, ה לעצמו"הקב

 ).אור יקר( בגשמי מהנה הרוחני
הכל בכוונה ביחוד הספירות וקשרם וענינם , ל המעשים הגשמיים שנראה שהם פעולות תחתונות"ר 230

 ).אור יקר(
ח "ז. אביך הכוונה שמעתי השכינה הנקראת את אביך כנזכר פרשה בראשית ש הנה שמעתי את" ומ231

ל שמעה אלא השכינה "ת הווה דהולש במאורות נתן ובהכי דייק שומע"כמ' ש ורבקה שומעת היינו מ"ומ(
 ).א"נ) (ן"מאי. ד"א הארכתי בס"מצוה אותך ובמ' י מ"ש לאשר אנ"שומעת תדיר והיא אמרה ליעקב וז

ר ובא דרך ערמה לתקן "עולם בקלקול פגמו של אדההו היה מתברך עשו היה נשאר "ש שאם ח" ומ232
 ).א"נ(י ערמה כדבסמוך "ר שהיה ע"פגם אדה

א במגילת "בהגר' עי). אור יקר(ו "ישראל קיים התורה מרוב צרות הגלות ותבטל חולא היה אפשר ל 233
 .ד הרמז"א א ע”אסתר ע

 כלומר ראיה שלא זזה השכינה מיעקב דכתיב ורבקה אוהבת את יעקב סתם לאהבת הטוב במה 234
 ).א"נ(שהוא טוב 

רבקה היתה נ רמז כאן ש"א.  מסברא קאמר שמיד שלחה אחריו ולא נתרשלה עד שיבא מאליו235
א ורבקה אוהבת את יעקב שהוא סוד אדם כדי לתקן הפגם הראשון עשתה הענין ושדרת "במקום חוה ולז

ש ועתה בני שמע בקולי לתקן מה ששמעת בהיותי חוה שחטאת אך עתה בני שמע "וז(ח "ז. בגיניה דיעקב
 דע כי השכינה מצוה א"וכי תימא שבאיסור אין חיוב לבן לשמוע לאו. שאתה חייב לשמוע לי שאתה בני

 ).א"נ(ן "מאי. ל"ש רז"מצוה אותך כמ' ש לאשר אני מ"אותך וז
 ). אור יקר(והיינו לרדוף אחר עשו שלא יהיה לו ברכה ושפע , ביאור חמץ, לאתבערא יצר הרע 236
ופסח הנאכל , ז" וחגיגה הוא נגד עוה).אור יקר(ונודע שהפסח הוא הכנעת החצונים , חגיגה ופסח 237

 ).ה וצדקה תהיה לו"יד מצרים ד (ב"הוא נגד עוהבאחרונה 
 ).אור יקר(ח "תבשילין רמז לשערי עזאזל ושעיר ר' וב, פליג אדלעיל 238
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ואחד '  אחד לה,יעקב להקריב שני שעירים
 הקריבה שני לכן ,לעזאזל ביום הכפורים

 ,אחד בשביל הדרגה שלמעלה ,גדיי עזים
 ואחד כדי להכניע את דרגתו של עשו שלא

 , ועל כן שני גדיי עזים.על יעקבישלוט 
ויבא לו יין . "ומשניהם טעם יצחק ואכל

ממקום  מזי רמז ר"ויבא לו יין" ".וישת
 .של עשום  מאותו מקו,רב אותוירחוק ק

 רמז מהיין ההוא שכל ,רבי אלעזר אמר
 ,השמחה נמצאת בו כדי לשמח את יצחק

 כשרוצים שמחה לשמח את ,שצריך שמחה
ויבא לו יין " ועל כן , שלו)הלוים(צד 
  ".וישת

åäéì ãç íéøéòù éðù àáø÷ì á÷òéã" ãçå ä
÷ êë ïéâáå éøåôëã àîåéá ìæàæòì ééãâ éðù úáéø

íéæò239 àééôëì ïéâá ãçå àìéòìã àâøã ïéâá ãç 
 åùòã äéâøã>àìã <)àìå( á÷òéã äéìò èåìùé 

÷çöé íéòè åäééåøúîå íéæò ééãâ éðù àã ìòå240 
úùéå ïéé åì àáéå ìéëàå) äë æë úéùàøá( àáéå 

æîø ïéé åì241 >æéîø<äéì áéø÷ ÷éçø øúàî 242 
øúà àåääî243 )åùòã( æîø øîà øæòìà éáø 

åãç ìëã ïéé àåääî244 ïéâá äéá çëúùà 
 ïééòá à÷ãë äåãç éòáã ÷çöéì äéì àúãçì

 àøèñ àúãçì äåãç)éàåéìã (>äéìéã< àã ìòå 
úùéå ïéé åì àáéå  

 אלו ,' וגו"ותקח רבקה את בגדי עשו"
 ואלה ,הלבושים שהרויח עשו מנמרוד

 ובאו ,לבושי כבוד שהיו מאדם הראשון
 ,צד צידההיה נמרוד  ובהם ,לידי נמרוד

 .' וגו"'ר ציד לפני הוביהוא היה ג"שכתוב 
ועשו יצא לשדה ונלחם בקרב עם נמרוד 

 , ולקח ממנו את הלבושים הללו,והרג אותו
ויבא עשו מן השדה והוא "זהו שכתוב 

 ,"והוא עיף" כתוב כאן , ובארוה,"עיף
ועשו ". כי עיפה נפשי להרגים"וכתוב שם 

 ,היה מעלה את אותם הלבושים לרבקה
 ואותו היום לא ,ובהם היה יוצא וצד ציד

 . ויצא לשדה והתעכב שם,לקח אותם

åâå åùò éãâá úà ä÷áø ç÷úå ')åè íù ( ïéìà
ãåøîðî åùò çååøã ïéùåáì ïåðéà245 éùåáì ïéìàå 

 ø÷é]ã[ ãåøîðã àãéì åúàå ïåùàøä íãà ïî ååä
ö ãö äåä åäáå áéúëã ãåøîð äãé)è é úéùàøá (

ãéö øåáâ äéä àåä246åäé éðôì "åâå ä ' ÷ôð åùòå
 áñðå äéì ìè÷å ãåøîðá àáø÷ äéá çâàå àì÷çì

 áéúëã àåä àãä äéðî ïéùåáì ïéìà)èë äë íù (
 áéúë äåî÷åàå óéò àåäå äãùä ïî åùò àáéå

 íúä áéúëå óéò àåäå àëä)àì ã äéîøé ( éë
 åùòå íéâøåäì éùôð äôéò ïåðéàì ïåì ÷éìñ äåä

 äãéö ãöå ÷éôð äåä åäáå ä÷áøã äáâì ïéùåáì
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” קמה ע239
' לכך טעם מב, וטמא מצד עשו, וטעם קדוש מצד עצמו, כי היה יצחק מתגולל בדין קדוש וטמא 240

ח ופסח ושער "וכשנדע סוד שעיר ר, מצד קדושה' להומשעיר חטאת , השעירים משעיר עזאזל מצד עשו
 ).אור יקר(תפילין לא יתרחק הרבה 

 .זוהר הרקיע'  ועי).א"ד) (א"עתרי תנועי בלק קפט ' יפ (241
קרב את יצחק עצמו ממקום רחוק מהחוץ שהיה מתגולל בטומאת עשו ומשם קרבו אל הקדושה ' פי 242

 ).אור יקר(יצחק שהוא נקרא יין ויבא את עצמו את ' לצד ימין ומלת ויבא לו פי
ג יוצאות דם "ומתמצית ה, ג דאימא שהוא היין החזק שכל הדינים תלויין שם"הכוונה שהמתיק ה 243

והוא קרא לעשו ' ג הנז"כי יצחק סוד ה, ש מההוא אתר דעשו"וז, בסוד מיץ אפים יוצא דם, להניק לעשו
ל הרב "ז). זהר הרקיע(בראשית ' בפ' לרע כנזדאסביר אנפין ' פי, בנו הגדול כדכתיב ולחשך קרא לילה

והנה יעקב הוא סוד , 'וכואמא והוא יין החזק  הגבורות שביסודהנה יצחק סוד ) לקוטי תורה תולדות(
למתק באותו יין שהשקה ליצחק אביו ] רצה[והנה יעקב , 'וכוכ הוא בחיר שבאבות "הארת יסוד אבא שע

צא מבינה שהוא עיטרא דגבורה רצה יעקב להטיל בו מים כדי שהם שורש מקום הגבורות יין העליון היו
למותקו ובזה יתנו לו הברכות ולא לעשו אחיו כי אם היו נשארות הגבורות בלתי מזוג היה דין קשה והיה 

בסוד , כי אבא נקרא רחוק, ש בזהר מאתר רחיק קריב ליה"משם שורש יעקב וז', וכונוטל עשו את הברכות 
ג "ולפי זה ל. ל הרב"מאותו מקום רחוק שהוא יסוד דאבא המשיך המים למזוג היין עכנראה לי ו' מרחוק ה

כי עשו שורש נשמתו הוא מיסוד אבא בשורה , ש הרב בדרוש עשו"יפורש כמ, גרסינן ליה' וגי". דעשו"
ולכך רצה יצחק לברכו לקרבו תחת כנפי , החצונה שיש בה יעקב באמצע ועשו מכאן וערב רב מכאן

 ).מ"מ(השכינה 
קאי , ק שאמר מאתר רחיק קריב ליה"ל אלא ת"ש לעיל בשם האריז"ק לפי מ"א לא פליג את"ר' פי 244

 ).מ"מ(דכל חידו אשתכח ביה , מיסוד דאימא, א קאי איין מהיכן הביאו"ור. על המים שבו עשה מזיגה ליין
 ).ו"לש(א "פ יתרו צד ע"בס' א ועי"א קא ע"לעיל נח ע' עי 245
 ).הערת הזוהר(א ”סד עב ויקרא " קלז ע246
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 לא היו מעלים ,וכשעשו היה לובש אותם
   .ריחות כלל

  

 áëòúàå àì÷çì ÷ôðå ïåì ìèð àì àîåé àåääå
 ïéçéø ïé÷ìñ ååä àì åùò ïåì ùéáì äåä ãëå ïîú

 ììë  
 אז שבה ,כיון שיעקב לבש אותם

 משום ,האבדה למקומה והעלו ריחות
 לכן ו,שיפיו של יעקב היה יפיו של אדם

. ההיא למקומם והעלו ריחותחזרו בשעה 
 שהוא )היה( יפיו של יעקב ,אמר רבי יוסי

 , והרי שנינו, איך אפשר.יפיו של אדם
תפוח עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל 

 אמר לו , ואם תאמר שכך היה יעקב,חמה
 טרם תחילה ב, ודאי שכך היה,רבי אלעזר

 לא היו יכולים כל ,חטא אדם הראשון
 , כיון שחטא,הבריות להסתכל ביפיו

 ונעשה בן מאה ,נמךוהשתנה יפיו ורומו ה
 יפיו של אדם הראשון ,ובא וראה. אמות

פי ו שהאמונה העליונה תלויה בי,הוא סוד
 ,"אלהינו עלינו' עם הוויהי נ" לכן ו,ההוא

 וזהו ודאי יפיו ,"'לחזות בנעם ה"וכתוב 
  . והכל הוא סוד עליון,של יעקב

úáú ïéãë á÷òé ïåì ùéáìã ïåéë äãáà 
 á÷òéã äéøôåùã ïéâá ïéçéø å÷éìñå äøúàì

äéøôåù247 àéääá åøãäà êë ïéâáå äåä íãàã 
 éñåé éáø øîà ïéçéø å÷éìñå åäééøúàì àúòù

 á÷òéã äéøôåù)äåä (>åäéàã< íãàã äéøôåù 
>øùôà êéà< íãàã åá÷ò çåôú ïðéðú àäå 

 äåä êëã àîéú éàå äîç ìâìâ ääëî ïåùàøä
à á÷òé"ãå øæòìà éáø ì àúéîã÷á äåä éëä éà

ïåùàøä íãà áç àì ãò248 ìë ïéìëé ååä àì 
 éðúùà àèçã ïåéë äéøôåùá àìëúñàì ïééøá

äéîåø êàîúðå äéøôåù249 äàî øá ãéáòúàå 
 åäéà àæø ïåùàøä íãàã äéøôåù éæç àúå ïéîà

äàìò àúåðîéäîã250 àøôåù àåääá àééìú 
 êë ïéâáå)æé ö íéìäú (åäé íòð éäéå"ðéäìà ä" å

 åðéìò áéúëå)ã æë íù (åäé íòåðá úåæçì" àãå ä
á÷òéã äéøôåù àåä251 äàìò àæø àìëå éàãå 

åäéà  
בא  ".וירח את ריח בגדיו ויברכהו"

 , וירח את ריח הבגדים לא כתוב,וראה
 עוטה אור" כמו שנאמר ,אלא ריח בגדיו

 , דבר אחר".כשלמה נוטה שמים כיריעה
 ,"וירח את ריח בגדיו ויברכהו" )זה הוא(

 העלו ריחות , אותםיעקב לבשיון ששכ
 )שהריח( ועד שלא הריח ,באותה השעה

 שהרי אז ידע ,את ריח לבושו לא ברך אותו
 לא , שאם לא ראוי,שהוא ראוי להתברך

 .היו עולים כל הריחות הקדושים הללו עמו

çøéå252 åäëøáéå åéãâá çéø úà ) æë úéùàøá
åë ( çéø úà çøéå éæç àú]ä[ áéúë àì íéãâá

àìà øîà úàã äîë åéãâá çéø )éìäúá ã÷ í (
äîìùë øåà äèåò253 øáã äòéøéë íéîù äèåð 

 øçà]ð"àåä àã à[ åäëøáéå åéãâá çéø úà çøéå 
 àéääá ïéçéø å÷éìñ á÷òé ïåì ùéáìàã ïåéëã

 çøà àìã ãòå àúòù]ð"çøàã à[ >ïéçéø <
)àçéø(ïéãë àäã äéëøá àì äéùåáìã ) àì òãé 

éæçúàãàëøáì àåä ( ] òãéàëøáúàì àåä éæçã[ 

                                                           

 ).א"ד( אלא שופריה והיינו דאתגלגל ביה כדאיתא בתיקונים צו ה לא קאמר כעין שופרי247
 ).ג"ב קיא ע"ה ח"דע" (כתנות עור"ו" כתנות אור"ב בעניין "לעיל לו ע' עי 248
 ).א"ד(ב ” בראשית לג ע249
ש "ומ. מהימנואת עלאה, א נקראת אמת"וז, א שהמלכות נקראת אמונה"מי מהימנותא עלאה הוא ז 250

 ).מ"מ(כ ויהי נועם שהיא אימא שנקרא נועם "ש ובג"וז, עיקרו מהמוחין דאימא' פי, תליא בההוא שופרא
 ).מ"מ(א "א ושופרא דיעקב ושופרא דאדם הם מהמוחין דז"ל אדם ויעקב הם רומזים לז"ר 251
א "ד. ה"בגדיו קאי לקבאלא לרמוז לההוא דסתים ו,  כיון שלא היו שלו לא היה לו לקראם בגדיו252
והראיה שכשלבשן , ג שהיו של עשו היו אצלו בגניבה כי ליעקב היו ראויים כי היה שופריה דאדם"שאע

 ).ז"רמ (ואם כן שפיר קאמר ביה בגדיו באמת, יעקב מיד הריחו
 ל אור הספירות שהם אור לבושו של"ר). מ"מ(הוא או רשמקיף על יעקב כמו בגד וזהו ריח בגדיו ' פי 253

ב "א קיב ע"ז עם בהגר"תיקו'  עי).א"נ(מ "א. 'ט וע"בא עמוד ס' לקמן פ' ז וע"ריעמוד נח ' לעיל פ' ה וע"קב
 והן אותן שלא ,"נשמתין ערטילאין לאדם ולאשתו עשה כתנות אור"זה ש שם מתבאר בחינה זו היא כנגד
 .זכו אל הנשמה ואין להם לבושא
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". וירח את ריח בגדיו ויברכהו"זהו שכתוב 
ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו "
 יש אומרים , הואוםסת דבר "ויאמר" ".'ה

.  ויש אומרים שיצחק היה,שהיתה השכינה
 ,"שדה"איזה  ,"'כריח שדה אשר ברכו ה"

 השדה שהאבות ,זה שדה התפוחים
 סומכים אותו )חומדים(העליונים 

  .ומתקנים אותו

éæçúà àì éàã àëøáúàì254 éðä ìë å÷éìñ àì 
 ïéçéø]ïéùéã÷[ çøéå áéúëã àåä àãä äéãäá 

 éðá çéø äàø øîàéå åäëøáéå åéãâá çéø úà
åäé åëøá øùà äãù çéøë"ä255 )æë æë úéùàøá (

àåä íéúñ äìî øîàéå256 àúðéëù éøîàã úéà 
úåä257 øùà äãù çéøë äåä ÷çöé éøîàã úéàå 

é åëøáåä"íéçåôúã äãù àã äãù ïàî ä258 
 ïéàìò ïäáàã äãù)ãéîçå (]ïéëîñ[ >åëéîñ <

äéì ïéð÷úîå äéì  
ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני "

 , אמר רבי אבא".הארץ ורב דגן ותירוש
פתח רבי אבא ( אבל ,הפסוק הזה בארוהו

' שיר המעלות אל ה" ,בא וראה )ואמר
 כמה שירות ".בצרתה לי קראתי ויענני

ני הקדוש ותשבחות אמר דוד המלך לפ
ן את דרגתו  והכל כדי לתק,ברוך הוא

ויעש דוד " כמו שנאמר ,ולעשות לו שם
 כשראה )לו( והשירה הזו אמר ".שם

רבי אלעזר ). של יעקב(המעשה הזה ליעקב 
 בשעה )שהרי( , יעקב אמר השירה הזו,אמר

שאמר לו אביו גשה נא ואמשך בני האתה 
   שהיה)משום( אז ,זה בני עשו אם לא

éäìàä êì ïúéå" éðîùîå íéîùä ìèî í
 ùåøéúå ïâã áåøå õøàä)íùçë  ( àáà éáø øîà

 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä)øîàå àáà éáø çúô (
]éæç àú[) à ë÷ íéìäú (åäé ìà úåìòîä øéù" ä

 ïçáùåúå ïéøéù äîë éððòéå éúàø÷ éì äúøöá
á÷ éî÷ àëìî ãåã øîà" àð÷úàì ïéâá àìëå ä

å äéâøã øîà úàã äîë àîù äéì ãáòîì)ù" á
âé ç ( øîà àã àúøéùå íù ãåã ùòéå>ð" àäéì< 

àîç ãë) äéì( á÷òéì àã àãáåò >ð"á÷òéã à< 
 àã àúøéù øîà á÷òé øîà øæòìà éáø)>ð"à <

àäã ( êùîàå àð äùâ éåáà äéì øîàã àúòùá
 àì íà åùò éðá äæ äúàä éðá)ïéãëäåä ( ] ïéâá

äåäã[  
  âî÷/à  

 שפחד שאביו יכיר ,ה גדולהיעקב בצר
 ,"ולא הכירו" , מה כתוב,אותו ויודע לפניו

ת וריכי היו ידיו כידי עשו אחיו שע
בצרתה לי ' אל ה" , אז אמר.ויברכהו

הצילה נפשי משפת ' ה". "קראתי ויענני
 זוהי הדרגה שעשו ,"שקר מלשון רמיה

 שפת ,)ומה( , שהיא שפת השקר,שרוי בה
נחש קללות על  בשעה שהביא אותו ה,שקר

 ובהתחכמות ובעקמימות הביא ,העולם
  . שהתקלל העולם,קללות

 äéì òãé éåáàã ìéçãã éâñ å÷àòá á÷òé
 áéúë äî äéî÷ òãåîúùàå)âë æë úéùàøá (

 úåøéòù åéçà åùò éãéë åéãé åéä éë åøéëä àìå
åäé ìà øîà ïéãë åäëøáéå" éúàø÷ éì äúøöá ä

éððòéå )à ë÷ íéìäú -á  (åäé"ìéöä ä éùôð ä
 åùòã àâøã àåä àã äéîø ïåùìî ø÷ù úôùî

ø÷ù úôù åäéàã äéá àéøù259 >ð"åäî à< úôù 
 ìò ïéèååì àéåç àåää éúééàã àúòùá ø÷ù
 àéèìúàã ïéèååì éúééà åîé÷òáå åîéëçáå àîìò

                                                                                                                                                                                     

254 ôãá ÷çîð"å. 
 ).הערת הזוהר(ב ” קב ע255
ע "מע שמדבר לאחר והיינו דשכינתא אמרה ליצחק ראה ריח בני כי יש לו ריח ג מדכתיב ראה מש256

 ).א"נ(וראוי שתברכהו 
ה ראה אדני המלך ריח בני כריח שדה וראוי לברכה ואז הסכים עמו וברכיה ” שיצחק אמר להקב257

 ).א"נ(
 והתפוח פירוש שדה של תפוחין דגווני האבות הם חוור וסומק וירוק ).הערת הזוהר(ב ” רמט ע258
 ).א"נ(ח "ז. כוללם
, והיינו מקום עשו, שפת שקר ודאי שפה אל השקר, הם הקלי נקראות שקר ממדרגה אחרונה שבהם 259

 ).אור יקר(כדכתיב הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד אחרונה שבכולן 
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àîìò  
 בשעה שאמר יצחק לעשו ,בא וראה

 ,א" בה,"וצא השדה וצודה לי צידה"
 ,מיצחק ויצא עשו כדי שיתברך ,ובארוה

 אמר לּוִא ְש,"'ואברככה לפני ה"שאמר לו 
לפני " כיון שאמר ,יפה ,ואברככה ולא יותר

 באותה השעה הזדעזע כסא כבודו של ,"'ה
א נחש ֵצֵי איך ו, אמרה,הקדוש ברוך הוא

בשעה .  בהםמאותן הקללות וישאר יעקב
 ובא לפני יעקב ,ההיא הזדמן מיכאל

גן עדן  וראה את , וידע יצחק,והשכינה עמו
  .עם יעקב וברכו לפניו

 åùòì ÷çöé øîàã àúòùá éæç àú) úéùàøá
â æë (äá äãéö éì äãåöå äãùä àöå" à

äåî÷åàå260 ÷çöéî êøáúéã ïéâá åùò ÷ôðå 
åäé éðôì äëëøáàå äéì øîà÷ã" øîà åìàã ä

 éðôì øîàã ïåéë úåàé øéúé àìå äëëøáàå
åäé"ä261éñøë òæòãæà àúòù àéääá )ä( àø÷é 

á÷ã"ä262îà  ïéèååì ïåðéàî àéåç ÷åôéã äîå äø
 ïîãæà àúòù àéääá åäá á÷òé øàúùéå

ìàëéî263 àúðéëùå á÷òéã äéî÷ àúàå 
äéãäá264÷çöé òãéå 265 äéãäá ïãò ïâì àîçå 
á÷òéã266 äéî÷ äéëøáå   

 ועל כן , נכנס עמו גיהנם,וכשנכנס עשו
 ,"לה עד מאדוויחרד יצחק חרדה גד"

 פתח .שחשב שעשו לא היה בצד ההוא
 הזדמן לכן". ואברכהו גם ברוך יהיה" ,רואמ

יעקב בחכמה ובעקמומיות שהביא ברכות 
 , אדם הראשוןדוגמת שהוא כ,על יעקב

 , שהוא שפת שקר, מאותו הנחשלקחוונ
 , וכמה דברי שקר עשה,שכמה שקר אמר

 .כדי להטעות ולהביא קללות על העולם
 כדי , בא יעקב בחכמה והטעה את אביולכן

ל ממנו מה וטיהעולם וללהביא ברכות על 
  . ומדה כנגד מדה היתה.שמנע מן העולם

íðäéâ äéãäá ìàò åùò ìàò ãëå267 àã ìòå 
)âì íù(  ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå

 øîàå çúô àøèñ àåääá åùò äåä àìã áùçã
)íù ( ïîãæà êë ïéâá äéäé êåøá íâ åäëøáàå

 äéìò ïàëøá éúééàã åîé÷òáå àúîëçá á÷òé
 åäéàã á÷òéã åìèðúàå ïåùàøä íãàã àðååâë

 àø÷ù äîëã ø÷ù úôù åäéàã àéåç àåääî
 äàòèàì ïéâá ãáò àø÷ùã éìî äîëå øîà
 á÷òé àúà êë ïéâá àîìò ìò ïéèååì äàúééàìå
 ìò ïàëøá äàúééàì ïéâá éåáàì éòèàå äîëçá
 äãîå àîìòî òðîã äî äéðî àìèðìå àîìò

 äåä äãî ìá÷ì  
ואהו ויאהב קללה ותב"ועל כן כתוב 

 עליו כתוב ".ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו
ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית "

 ובא יעקב , ונשאר בו לדורי דורות".השדה

 áéúë àã ìòå)æé è÷ íéìäú ( äìì÷ áäàéå
 äéìò åðîî ÷çøúå äëøáá õôç àìå åäàåáúå

 áéúë)ãé â úéùàøá ( äîäáä ìëî äúà øåøà

                                                           

 ). אור יקר(כדי שיצוד השכינה לינק ממנה כדרך החצונים  260
ה אבל "שהוא יותר פנימי מן הוי'  לפניך כי בינה נקרא מלפני ה יש חילוק כשאומר מלפניך או261

 ).ח שער הזווגים פרק ג"ע(' המלכות נקרא לפני ה
כעין מים אחרונים , היה אפשר חלקו הראוי לו למדרגותיו, הענין שאם היה אומר ואברכך סתם 262

נתן לו חלק ' ו לפני האמנם באומר. ושעיר עזאזל וכיוצא עשן המערכה בלילה דעקים אורחיה לצד צפון
לכך נזדעזע , לבד' ן ששם כניסתו עד היכל ב"ופוגם מדרגות מטטרו, והיה מכניס צלם בהיכל, בקדושה ממש

י "ממלכות ע' ואלו עתה יתברכו לפני ה, שהיא מקבלת ממלכות, כסא הכבוד המשתמשת בהיכלות שתפגם
של יעקב חקוקה בכסא לכך נזדעזע שלא  לפי שצורתו ).אור יקר(ודאי ויכנסו וירמסו טמאים ההיכלות 

ו בקללות כי צריכה השכינה להסכים משום ועצת מלאכיו ישלים "יהיה בה צורה שתהיה דוגמתה למטה ח
 ).א"נ(לפיכך אשתדל שיתברך יעקב ולא עשו 

  במילואו מיכאל שם כי מיכאלםשבכל מקום שהשכינה ש). אור יקר(שר החסד הברכה מן הימין  263
והטעם לפי שהוא אל הימין וכוס של . מ שתמצא מיכאל שם גילוי שכינה"ל כ"ה ולכן ארזגימטריא שכינ

 ).א"נ(ת יעקב "א בימין ולכך מיכאל ולא רפאל שהוא תרברכה צריך לאתקש
 ).א"נ(שהשכינה שם ). אור יקר(שכל מקום שהוא שם שכינה מתגלת  264
 ).א"נ) (ח"ז( אליו ע"ע עתה חזר ג" כנגד ויגרש את האדם שנתגרש מג265
 ).אור יקר(כ הכל ודאי בן אדם הראשון "הוא אילן הצדיקים הנוחלים ג 266
 ).אור יקר(בניה של לילית , קין קינא דמסאבו, גיהנם שהוא אילן הרשעים הנוחלים גיהנם 267
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ומימיו של אדם . ונטל ממנו הברכות
ל מהנחש ההוא וטיהראשון נועד יעקב ל

 והוא נשאר עם ,את כל הברכות הללו
רוח  ודוד אמר ב.קללות ולא יצא מהם

סיף לך לשון וך ומה ימה יתן ל" ,הקודש
 מה אכפת לאותו ,"רמיה חצי גבור שנונים

 כמו ,הנחש הרע שהביא קללות על העולם
 ואין לו ממנו , נחש נושך וממית,שאמרו

מה את אדם ישר ,"לשון רמיה. "הנאה
 אחר כך .ואשתו והביא רע עליו ועל העולם

בא יעקב ונטל משלו את כל אותם 
ה עשו ז ,"בור שנוניםיחצי ג" .הברכות

 ליעקב על אותן )שהפחיד(ששמר שנאה 
ם עשו את ווישט" כמו שנאמר ,הברכות

  .' וגו"יעקב על הברכה

 àúàå ïéøã éøãì äéá øàúùàå äãùä úéç ìëîå
ìéèðå á÷òé ïîãæà íãàã éåîåé ïîå ïàëøá äéðî 

 ïàëøá éðä ìë àéåéç àåääî àìèðì á÷òé
 ãåãå åäééðî ÷ôð àìå ïéèååìá åäéà øàúùàå

 àùãå÷ çåøá øîà)â ë÷ íéìäú ( äîå êì ïúé äî
 äî íéðåðù øåáâ éöç äéîø ïåùì êì óéñåé
 ïéèååì éúééàã àùéá àéåç àåääì äéì úôëéà

 êùåð ùçð åøîàã äîë àîìò ìò úéìå úéîîå
 íãàì äéì éîøã äéîø ïåùì äéðî äàðä äéì
 øúáì àîìò ìòå äéìò àùéá éúééàå äéúúàìå
 éöç ïàëøá ïåðéà ìë äéìéãî ìéèðå á÷òé àúà

 åááã øèðã åùò àã íéðåðù øåáâ]ð"íéæâàã à[ 
 øîà úàã äîë ïàëøá ïåðéà ìò á÷òéì

)àî æë úéùàøá ( ìò á÷òé úà åùò íåèùéå
åâå äëøáä'  

ויתן לך האלהים מטל ", ] וראהבא[
למעלה  הנה ,"השמים ומשמני הארץ

 ,"שוב דגן ותירוור" ,בור אחדימטה בחלו
ולא ראיתי צדיק " אבל ככתוב ,הנה פרשוה

נער " ,בא וראה ".נעזב וזרעו מבקש לחם
הפסוק הזה אמר  , ובארוה,' וגו"הייתי

ורב " אמר לכן ו,'אותו שרו של עולם וכו
  ".דגן ותירש

) àúéæç (éäìàä êì ïúéå" íéîùä ìèî í
 õøàä éðîùîå)íùçë  (àúúîå àìéòìî àä268 

 ìáà äåî÷åà àä ùåøéúå ïâã áåøå àãç àøåáçá
 áéúëãë)éìäúäë æì í ( ÷éãö éúéàø àìå

áæòð269 éæç àú íçì ù÷áî åòøæå )íù(  øòð
åâå éúééä ' íìåò ìù åøù àø÷ éàä äåî÷åàå

åøîà270åëå  'êë ïéâáåà úå ïâã áåøå øîùåøé271  
 ,")מיםווישתחו לך לא(יעבדוך עמים "

 ,בזמן ששלמה המלך שלט בירושלים
מביאים איש ' וכל מלכי הארץ וגו"שכתוב 
בזמן  ,"מיםו לך לאווישתחו" .' וגו"מנחתו

וישתחוו לו כל " שכתוב ,שיבא מלך המשיח

 íéîò êåãáòé)íéîåàì êì ååçúùéå (
)èë æë úéùàøá(  àëìî äîìù èéìùã àðîæá

 áéúëã íìùåøéá)äã"âë è á -ãë  ( éëìî ìëå
åâå õøàä 'åâå åúçðî ùéà íéàéáî ' êì ååçúùéå

àðîæá íéîåàì áéúëã àçéùî àëìî éúééã 

                                                           

ת "ולכך הקדימה המלכות קודם היסוד לגבי הת. ומלתתא מלכות בחבורא חדא, ת"מלעילא שמים ת 268
שראשי נמלא טל ומשמני ' כדכתיב פתחי לי אחותי וכו, מים אלא להשפיע במלכותוהטעם שאין טל לש

 ).אור יקר(הארץ הוא מצד טל השמים ודאי 
, היינו מצד היסוד ומתייחס אליו הדגן והתירוש כדכתיב ולא ראיתי צדיק נעשב וזרעו מבקש לחם 269

' הא: דברים' ת והמלכות בב"ת התשהוסיף בברכתו על ברכ, ת למה אמר ורוב דגן ותירוש"וא, היינו דגן
בו פסוק זה ' ח מראש הפסוק נער הייתי גם זקנתי ופי"ת, ותירץ ואמר. בכפל דגן ותירוש' הב, במלת רוב

, והמלכות מזומנת לקבל ממנו, ויצא להורות על רוב הברכות בו' שר העולם אמרו דהיינו כאשר נבאר בפ
ורוב מפני , ותירוש שהוא יין סוד ודאי לנגד היסוד, גד המלכותדהיינו דגן לנ, כ בגין כך ורוב דגש ותירוש"א

וזרעו , ויצא בזהר לא ראיתי צדיק שהוא היסוד נעזב מלמעלה' ש בפ"כמ' פי). אור יקר(שלעולם אינו נעזב 
כ בכאן ורוב דגן ותירוש שהיסוד יש בו "ש ג"וז', כשיהיה הזרע ביסוד אינו מצטרך לבקש לחם שהוא הנוק

ש בדברי הרב והתירוש הם הגבורות שהם יין המשמח ובזה לא "החסדים נקראים חטאים כמג ש"ח וה"ה
 ).מ"מ(שהם דגן ותירוש והוא משפיעם למלכות , נעזב מלמעלה שתמיד משפיעים בו חסדים וגבורות

 ).מ"מ(ויצא ' ש בפ"וכיון שאמרו שרו של עולם ודאי שיש בו סוד גודל כמ' פי 270
 ).א"ד(ן "ל והוא עולמו דמטטרו"א בעולם היצירה ושם סוד אוכוה וה" הוי אל' דגן בגי271
דמלכי הארץ מביאים איש מנחתו לאו היינו יעבדוך עמים אלא בזמנא דמלכא משיחא דכתיב כל  272

וישתחוו לך לאומים היינו , גוים יעבדוהו והנה בכל הפסוק יעבדוך עמים היינו כלל האומות ההדיוטים
 ).אור יקר(' ד ההמלכים שעובדים בהשתחויה לצ
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   ".מלכים
 הכל בזמן שיבא המלך ,רבי יהודה אמר

לכים כל וישתחוו לו כל מ" ככתוב ,המשיח
] כתוב[ ,"הוה גביר לאחיך". "גוים יעבדוהו

 אלא זה סוד , היה או תהיהכתב ולא "הוה"
 שהאותיות הללו הן ,עליון של האמונה

 ,ו באמצע" וא,למעלה'  ה,סודות האמונה
 ,"הוה גביר לאחיך" אמר לכן ו.אחר כך' ה

 בזמן שבא ,עליהם ולרדות אותםלשלוט 
   .דוד המלך

 הוא בזמן שיבא מלך  הכל,רבי יוסי אמר
עברו ישראל על י שהרי משום ש,המשיח

לו מעל וופרקת ע" אז ,דברי התורה
  ". צוארך

)àé áò íéìäú ( íéëìî ìë åì ååçúùéå  
] àëìî éúééã àðîæá àìë øîà äãåäé éáø

àçéùî272íéëìî ìë åì ååçúùéå áéúëãë [ ìë 
 êéçàì øéáâ äåä åäåãáòé íéåâ)èë æë úéùàøá (

 äàìò àæø àã àìà äéäú åà äéä øîà àìå äåä
úåðîéäîã éæø ïåðéà ïååúà ïéìàã àúåðîéäîã à

ä 'àå àìéòì"ä àúéòöîàá å 'øúáì273 êë ïéâáå 
 äàãøìå åäééìò äàèìùì êéçàì øéáâ äåä øîà

àëìî ãåã àúàã àðîæá ïåì274   
 àëìî éúééã àðîæá åäéà àìë øîà éñåé éáø

 ïéâá àäã àçéùî)åøáòã] (åøáòéã[ ìò ìàøùé 
 ïéãë àúééøåà éîâúô)íùî  ( ìòî åìò ú÷øôå

êøàåö  
 כל ,י יוסי אמר רב".ויתן לך האלהים"

  הברכות הללו
éäìàä êì ïúéå"í275éðä ìë øîà éñåé éáø   

  âî÷/á  
 לֹוֶש וִמ,מצד של חלקו של יעקב היו

יצחק  רצההברכות האלו את  ו,לקחהוא 
 עשה הקדוש ברוך הוא לכן ו,ת עשואלברך 

  . משלולקחתוגרם ליעקב 

 äéìéãîå ååä á÷òéã äé÷ìåçã àøèñî ïàëøá
ìèð276ä ïàëøá ïéìàå  àëøáì ÷çöé éòá à÷ äå

á÷ ãáò êë ïéâáå åùòì äéì" á÷òéì äéì íøâå ä
äéìéãî àìèðì277  

 בשעה שאותו הנחש הביא ,בא וראה
מה  ,קללות על העולם והאדמה התקללה

ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך " ,כתוב
 שלא ,' וגו"ארורה האדמה בעבורך' וגו

 כנגד זה , כראוי פירותתהיה עושה
כנגד  ,"בעצבון תאכלנה" ".ומשמני הארץ"

וקוץ ודרדר תצמיח " ".מטל השמים"זה 
בזעת " ".שוב דגן ותירוור"כנגד זה  ,"לך

יעבדוך עמים "כנגד זה  ,"אפיך תאכל לחם

 ìò ïéèååì éúééà ùçð àåääã àúòùá éæç àú
 áéúë äî àòøà àéèìúàå àîìò)æé â úéùàøá (

øîà íãàìå278êúùà ìå÷ì úòîù éë 279åâå  '
åâå êøåáòá äîãàä äøåøà ' àãáò àäú àìã

úåàé à÷ãë ïéáéàå ïéøéô280 àã ìá÷ì ) úéùàøá
çë æë (äðìëàú ïåáöòá õøàä éðîùîå281 ìá÷ì 
 àã)å àã ìá÷ìå(éîùä ìèî øãøãå õå÷å í

êì çéîöú282 úòæá ùåøéúå ïâã áåøå àã ìá÷ì 

                                                                                                                                                                                     

ה הוא לשלטאה עלייהו דכתיב והיה "י הו"והנה ע, ת ומלכות"מדות שהם בינה ת' מלת הוה כולל ג 273
, י המלכות"כ לאובדא לון לבטלם מן העולם ע"ואח, למלך על כל הארץ וכתיב ומלכותו בכל משלה' ה

 ).אור יקר(' שמכחה ביטול הקלי, שהיא כלי זיין בכח הבינה
יעבדוך עמים בימי ' ק דפי"וזה לפירוש ת, ושלמה היה לו שלום מכל עבידו, האומותהוא הכניע  274
יהדוה דהיינו בזמנא דמלכא משיחא מורה דהאי נמי לאו בזמנא דמלכא משיח והיינו ' ולפי ר, שלמה

 ).אור יקר(יוסי אמר כולא איהו ופליג אתרוייהו ' דקאמר ר
 ).מ"מ(בינה  275
 ). אור יקר(שמעון ' כדמסיק לקמיה ר' ך האלהים וכומסטר הקדושה דהיינו ויתן ל 276
 ).אור יקר( במה שגלה הסוד לרבקה וסייעו בעורמתו 277
 ).אור יקר(היינו שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם  278
דהיינו עץ הדעת ] ותאכל מן העץ: המשך הפסוק). [אור יקר(היינו ועתה בני שמע בקול ולך קח לי  279

 ).אור יקר(רע לעזאזל ' והא', טוב חטאת לה' הא, םגדיי עזי' ר היינו ב"טו
 ).אור יקר(שלא היו שמנים  280
 ).אור יקר(' והנקבה עצב וכו, היינו קליפה הזכר נקרא עצבון 281
282  úìëàå)øâä úåäâäá óñåð"à.( 
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 שהם יעבדו את הארץ ,"וישתחו לך לאמים
ובני נכר " כמו שנאמר ,ויעבדו בשדה

 והכל נטל יעקב זה ".רמיכםואכריכם וכ
  .ל נטלֹוֶש וִמ,כנגד זה

êôà283 íéîò êåãáòé àã ìá÷ì íçì ìëàú 
íéîåàì êì ååçúùéå )íùèë  ( ïåãáòé ïåðéàã

àì÷çá ïåçìôéå àòøà284 øîà úàã äîë 
)ä àñ äéòùé ( àìëå íëéîøåëå íëéøëà øëð éðáå

 ìèð äéìéãîå àã ìá÷ì àã á÷òé ìèð  
ל ויעקב שיטוהקדוש ברוך הוא גרם ל

 ,את הברכות הללו להדבק במקומו וחלקו
אמר רבי . ידבק במקומו וחלקושועשו 
 והנה ראינו שמשמני הארץ ומטל ,חזקיה

 ,ברכות אחר כךהאותן עשו נטל  ,השמים
הנה משמני הארץ יהיה "כמו שנאמר 

אמר רבי ". מושבך ומטל השמים מעל
 כמה , לא זה כזה ולא זה כזה,שמעון

ויתן לך " ביעקב כתוב .תנפרדות הדרגו
 ביעקב כתוב ".יהיה"ובזה כתוב  ,"האלהים

בעשו כתוב  ,"מטל השמים ומשמני הארץ"
 שהנה זה אינו ,"משמני הארץ וטל השמים"

 משום ,והדרגות נפרדות כמה וכמה, כזה
ויתן לך האלהים "שבזה של יעקב כתוב בו 

זה הטל העליון ששופע  ,"מטל השמים
 השמים ,ל השמים שנקרא טןמעתיק הימי

 , הטל ששופע בדרגת השמים,של מעלה
  .ומשם לשדה התפוחים הקדושים

á÷å" ïàëøá éðä ìåèéã á÷òéì äéì íéøâ ä
äéøúàá à÷áãúàì285äé÷ìåçå 286 åùòå 

äéøúàá à÷áãúàì287äé÷ìåçå 288 éáø øîà 
 íéîùä ìèå õøàä éðîùîã ïðéîç àäå äé÷æç
 øîà úàã äîë øúáì åùò ìèð ïàëøá ïåðéà

îùî äðä íéîùä ìèîå êáùåî äéäé õøàä éð
áø øîà ìòîé àã àìå éàäë éàä åàì ïåòîù 

àãë289 áéúë á÷òéá ïéâøã ïàùøôúà äîë )íù 
çë (éäìàä êì ïúéå" á÷òéá äéäé áéúë àãáå í

 áéúë åùòá õøàä éðîùîå íéîùä ìèî áéúë
 åäéà àã åàì àäã íéîùä ìèå õøàä éðîùî

ãáã ïéâá äîëå äîë ïùøôúà ïéâøãå àãë à
éäìàä êì ïúéå äéá áéúë á÷òéã"í290 ìèî 

 äàìò ìè àã íéîùä]ãéâðã[ïéîåé ÷éúòî 291 
 ãéâðã ìè àìéòìã íéîùä íéîùä ìè éø÷àã

ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çì ïîúîå íéîùã àâøãá292   

                                                                                                                                                                                     

זעת נודע מזעתן של חיות נהר דינור דהיינו על ראש . נודע האף חצוני כענין והרבה להשיב אפו 283
 וזיעה מורך החצוני מולידה כמה מחבלים לוקטים הברכה וכך רשעים יחול והוא הזיעה ומותר אש הקודשה

קבלתי שהשדים נזונים אל מה שחסר התבואה שאינה מוציאה כראוי וזהו בזעת אפך בחברת המחבלים 
אור (ל ארכיכם וכרומיכם "וכאן להיך ובני נכר לילית וסמא, והיינו שאדם זן ועובד לבני לילית, תאכל לחם

 ).יקר
 ).א"ד(שדה בחרישה וזריעה וקצירה וכיוצא בו  לעבוד עבודת ה284
 ).אור יקר(מלכות  285
 ).אור יקר(ת "ת 286
 ).אור יקר(לילית  287
 ).אור יקר(מ "ס 288
ל "ר, כ בעשו נאמר שם יהיה מושבך"ם והוא למעלה משא"ו כי ביעקב נאמר נתינה מאלקי"כמש 289

מושך " מטל"ם " ביעקב שמכ"במקום מושבך לתתא ועוד בעשו נאמר משמני הארץ והוא שם דבר משא
וברכתו של יעקב היתה שיתן לך מאותו שנותן לשמים . ל ממשמני הארץ"ור, ש המפרשים"אחר עמו כמ

אלא שבירך אותו שישב , כ לארץ"שהרי קודם יורד לשמים ואח, א לומר בעשו כמו ביעקב"ועוד שא, וארץ
 ).יהל אור(' על מקום משמן ויורד שם מטל כו

 ).מ"מ(בינה  290
א וזהו טל השמים טל שנממך "טלא דבדולחא ומגעת עד ראש ז' הארת המוחא סתימאה שנק' פי 291
 ).מ"מ(ש ומתמן לחקל תפוחין קדישין שהיא מלכות "וז, משמני הארץ' וכן אחר שהגיע למלכות נק, לשמים
דביעקב כתיב ', וזהו עיקר הפי. דאיהי נטלא ויהבא שיורדין לבעלה, כ בעשו"משא. כ"ל אח"ר 292

דרגין ' והנה בג. ולכן ואת אחיך תעבוד, ואינון ברזא דעבד ושפחה. ובעשו כתיב להיפך, למעלה למטהמ
. ואת אחיך תעבוד כולם עובדים ללב: כסדר הזה, ומרה, כבד, טחול: הם. חרבך, מטל, משמני: דיליה ברכיה

כמו וירד , משלהשהוא לשון מ, פשוטו של מקרא לא עמדו עליו המפרשים', ואמר והיה כאשר תריד כו
, אבל כאשר תמשול. ל שתעבוד אחיך כעבד בלא ממשלה כלל וכלל ובלא מלך"שא', וירדו בדגת כו, מיעקב

, ולכן במלוך דוד הוסר המלוכה מאדום. 'שלא ימשלו שניהם כא, אינך משועבד לו שיהיה מושל עליך
, ן הוא בהתגברות הכבד והתאוותוכ. 'ש אם יאמרו לך כו"וכמ', אמלאה כו', ש ולאום מלאום יאמץ כו"וכמ
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זו ארץ החיים  "ומשמני הארץ"
 ויורש אותה בארץ שלמעלה ,שלמעלה

 ובעשו בארץ של כאן ,ובשמים של מעלה
 יעקב .ם של כאן למטה ובשמי,למטה

 ,עוד.  ועשו למטה למטה,למעלה למעלה
 ואף על . ועשו למטה,יעקב למעלה ולמטה

לו ווהיה כאשר תריד ופרקת ע"גב שכתוב 
 אבל ,מזה של כאן למטה ,"מעל צוארך

עמו ' כי חלק ה" שכתוב ,למעלה לא כלום
  ".יעקב חבל נחלתו

õøàä éðîùîå) ]ð"à [ õøà àìéòìã õøà àã
íééçä .òéá õøàä éðîùîå áéúë åùòá÷ á

éðîùî ( äì úéøéå àìéòìã íééçä õøà àã õøàä
 àòøàá åùòìå àìéòìã íéîùáå àìéòìã àòøàá
 á÷òé àúúì àëäã íéîùáå àúúì àëäã
 àìéòì á÷òé åú àúúì àúúì åùò àìéòì àìéòì

 áéúëã áâ ìò óàå àúúì åùòå àúúå)íùî  (
àäî êøàåö ìòî åìò ú÷øôå ãéøú øùàë äéäå é

 áéúëã íåìë àì àìéòì ìáà àúúì àëäã
)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ìáç á÷òé åîò ä

åúìçð  
 בשעה שהתחילו יעקב ועשו ,בא וראה

 יעקב נטל חלקו ,ל את ברכותיהםוטיל
רבי .  ועשו נטל חלקו שלמטה,שלמעלה

יוסי ברבי שמעון בן לקוניא אמר לרבי 
 כלום שמעת מאביך למה לא ,אלעזר

 ,כות שברך יצחק את יעקב הברהתקיימו
 כולם ואותן הברכות שברך יצחק את עשו

 כל אותם הברכות ,אמר לו. התקיימו
ברכות אחרות שברך כן  ו,מותימתקי

 אבל מיד יעקב .הקדוש ברוך הוא את יעקב
אחר כך ו . ועשו נטל למטה,נטל למעלה

ל ו יטאז יעקב, כשיקום מלך המשיח
א  ול, ויאבד עשו מן הכל,למעלה ולמטה

 כמו ,יהיה לו חלק ונחלה וזכרון בעולם
והיה בית יעקב אש ובית יוסף "שנאמר 

 כדי שיאבד ,' וגו"להבה ובית עשו לקש
 , ויעקב יירש שני עולמות,עשו מן הכל

  .העולם הזה והעולם הבא

 ïåäìã ïàëøá àìèðì åøùã àúòùá éæç àú
 ìéèð åùòå àìéòìã äé÷ìåç ìèð á÷òé åùòå á÷òé

ø àúúì äé÷ìåç àéðå÷ì ïá ïåòîù éáøá éñåé éá
 àì éàîà êéáàî úòîù íåìë øæòìà éáøì øîà
 ïåðéàå á÷òéì ÷çöé äéëøáã ïàëøá åîéé÷úà

à åäìë åîéé÷úà åùòì ÷çöé êéøáã ïàëøá" ì
 ïéðøçà ïàëøáå éîéé÷úî ïàëøá ïåðéà ìë

á÷ äéëøáã" àìéòì ìèð á÷òé ãéî ìáà á÷òéì ä
àëìî íå÷é ãë øúáì àúúì ìéèð åùòå àçéùî 

 àìëî åùò ãéáàúéå àúúå àìéòì á÷òé ìåèé
 àîìòá àðøëåãå àðñçàå à÷ìåç äéì àäé àìå

 øîà úàã äîë)çé à äéãáåò ( á÷òé úéá äéäå
åâå ù÷ì åùò úéáå äáäì óñåé úéáå ùà ' ïéâá

 ïéîìò ïéøú á÷òé úéøéå àìëî åùò ãéáàúéã
éúàã àîìòå ïéã àîìò  

 ועלו מושיעים" ,זמן כתוב@ אותווב
' ט את הר עשו והיתה להובהר ציון לשפ

 אותה מלכות עשו שנטל בעולם ,"המלוכה
 תהיה לקדוש(הקדוש ברוך הוא לנתן י ,הזה
אינה  היא עכשיו וכי . לבדו)הוא ברוך

äáåàåä áéúë àðîæ )àë íù ( íéòéùåî åìòå
åäéì äúéäå åùò øä úà èåôùì ïåéö øäá" ä

 àåää äëåìîä àîìò éàäá ìèðã åùòã åëìî
á÷ äéì áäé" ä>ð"á÷ì äéì àäé à"ä< éåãåçìá 

                                                                                                                                                                                     

ד "אבות פ(ז אמרו "וע. לעולם' א להתחברות ממשלות שניהם כא"וא, ויורדת בגלות, אז נכנעה הנשמה
וידוע שעשו שליטתו . שהשעה משחקת לו, שהוא שחוק הכסיל, והן מרה כבד טחול', הקנאה כו) א"מכ

, חרב: מלמטה למעלה' וכן הן ברכות ג. רך רעאבל למעלה לא יגו. דשפחה ועבד ואמה: דרגין' אינה אלא בג
טל משמני הארץ הוא , ו"ס דאצילות ד"ע, אבל יעקב נתברך בעשר. הוא דרגא דחרבו על יריכו בכורסייא

רק , ק כסדר"כ אמר ו"ואח. ר"כי היא בג', דנוק' והן ד, ב"דגן ותירוש חו, כתר ומלכות שהיא איומה כנדגלות
' יורד כו', הוא כו' הוא שטן כו) א"ב טז ע"ב(דרגין דיצר הרע שאמרו ' ס ג"וז. ת במקומו הראוי"יסוד אחר ת

ויהיבת שיורין לבעלה , בשחוק דטחול, )שם ז י(ִׁשית זֹוָנה , )משלי ה ג (ָחָלק ִמֶּׁשֶמן ִחָּכּה', שמשטין בנוק
דירתה , ל"ולמות הנע' והן בג. 'חדה כו' ואחריתה מרה כו, במרה' כ יורד כו"ואח', ומתרגז בכבד ועולה כו

נפתי ', נפת תטופנה כו, כי היא מראה בפניה של מטה יפה מאד, וענין יהיבת שיורין. 'ושלו כו, בעשייה
אבל למעלה מראה לבעלה . ונוטלת ממנו תיאובתא', ויצא כו' ת פ"ש בס"כמ, והן עשר תיקונין', משכבי כו

דשכינה מראה למטה , שה דהוא להיפךכ בקדו"משא. ומתרגז ועולה ומקטרג, ליכלוך החטא ומיאוסו
ש או הודע אליו "כמ, ומגדת להם כל מום, ותמיד מייסרת אותם שאינם טובים, לישראל תוכחת מוסר

' שחורה מסט, ס שחורה אני ונאוה"וז', ש נאמנים פצעי אוהב ונעתרות כו"וז', ומראה להן פגימתה כו
 ). יהל אור(' ונאוה כו, דתתאה
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 אלא אף על גב ,מלכות מהקדוש ברוך הוא
 ,שהקדוש ברוך הוא שולט למעלה ולמטה

הנה נתן לשאר העמים לכל אחד ואחד 
 ,בעולם הזה להשתמש בוחלק ונחלה 

 את המלכות  מכולםלוובזמן ההוא יט
' והיתה לה" שכתוב ,לה תהיה שלוווכ

למלך ' והיה ה" שכתוב , לו לבדו,"המלוכה
אחד ' על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה

  ".ושמו אחד

 åàì àúùä éëå]åëìî éäéà) [åäéà(á÷î " àìà ä
á÷ èéìùã áâ ìò óà" áäé àä àúúå àìéòì ä

 àúðñçàå ÷ìåç ãçå ãç ìëì ïéîò øàùì ïåì
 ìåèé àðîæ àåääáå äéá àùîúùàì àîìò éàäá

áéúëã àìë äéìéã àäúå àúåëìî åäìëî äúéäå 
åäéì" áéúëã éåãåçìá äéì äëåìîä ä) ãé äéøëæ

è (åäé äéäå" àåää íåéá õøàä ìë ìò êìîì ä
åäé äéäé"ãçà åîùå ãçà ä  

 רבי .' וגו"ויהי אך יצא יצא יעקב"
שתי היציאות  "אך יצא יצא" ,שמעון אמר

   אלא,הללו למה

åâå á÷òé àöé àöé êà éäéå ')ì æë úéùàøá (
öé êà øîà ïåòîù éáø åììä úåàéöé éøú àöé à

àìà äîì  
  ãî÷/à  

 ,אחת של השכינה ואחת של יעקב
 השכינה נכנסה עמו ,שהנה כשנכנס יעקב

 שיצחק היה אומר ,והתברך לפני השכינה
) לה( והשכינה מודה להם ,את הברכות

 , השכינה יצאה עמו, וכשיצא יעקב,עליהם
 שתי ,"אך יצא יצא יעקב"זהו שכתוב 

 לא ,"ו אחיו בא מצידוועש. "יציאות יחד
 שהוא הצידה ,"מצידו" אלא ,כתוב מן הציד

 רוח הקודש ו, שלא היתה בו ברכה,שלו
אל תלחם את לחם רע " ,ת ואומרתעקצו
  ".עין

 á÷òé ìàò ãë àäã á÷òéã ãçå àúðéëùã ãç
 êøáúà àúðéëù éî÷å äéîò úìàò àúðéëù

 éãåà àúðéëùå ïàëøá øîà äåä ÷çöéã)åäì( 
]äéì[ åäééìò  äéîò ú÷ôð àúðéëù á÷òé ÷ôð ãëå

 áéúëã àåä àãä)ì æë úéùàøá ( àöé àöé êà
 ïî åãéöî àá åéçà åùòå ãçë úåàéöé éøú á÷òé
 äéìéã äãéö åäéàã åãéöî àìà áéúë àì ãéöä

çååö ùãå÷ä çåøå äëøá äéá äåä àìãà äøîàå 
)å âë éìùî (ïéò òø íçì úà íçìú ìà293  

קום י" ,' וגו"ויעש גם הוא מטעמים"
 , בתקיפות הרוח,דבורו היה בעזות ,"אבי

 בא וראה ".יקום אבי" ,דבר שאין בו טעם
 יעקב אמר בבושה של ,מה בין יעקב לעשו

ויבא אל אביו " , מה כתוב, בענוה,אביו
 אלא שלא , מה בין זה לזה".ויאמר אבי

 ,בר בלשון תחנוניםי ד,רצה לזעזע אותו
 ועשו אמר ".קום נא שבה ואכלה מצידי"
  . כמי שלא דבר עמו,"יקום אבי"

åâå íéîòèî àåä íâ ùòéå ')àì íù ( íå÷é
éáà294àçåø åôé÷úá úåæòá äåä äéøåáã 295 äìî 

 á÷òé ïéá äî éæç àú éáà íå÷é àîòè äá úéìã
 áéúë äî äåðòá éåáàã åôéñëá øîà á÷òé åùòì

)çé íù ( éàä ïéá äî éáà øîàéå åéáà ìà àáéå
ì àòæòãæàì àòá àìã àìà éàäì ìéìî äé

 åùòå éãéöî äìëàå äáù àð íå÷ íéðåðçú ïåùìá
 äéîò ìéìî àìã ïàîë éáà íå÷é øîà  

נכנס עמו  , בשעה שנכנס עשו,בא וראה
 שכתוב ,הזדעזע ופחדויצחק  ,גיהנם

 äéîò ìàò åùò ìàòã àúòùá éæç àú
íðäéâ296 áéúëã ìéçãå ÷çöé òæòãæà )âì íù (

                                                           

י יצחק לבדו בגשמי למטה ולא עוד אלא שנאחז בחלקו דהיינו "לא שכינה ענמצא שנתברך עשו ב 293
אור (ומשם נאמר לו מה שנאמר , ולכך הוא היה דבק בחצוני, מצידו מקום שהוא צד ונאחז שאין בו ברכה

 ).יקר
וגם ) עמוס א(ח מדרש דרצה עשו להרוג את אמו אחר הברכות דכתיב ושחת רחמיו " הנה הביא הז294

ל שהיה עשו זהיר הרבה "ומקשה דאז' תתו וכויל אקרב מ"ז' ביו דכתיב יקרבו ימי אבל אבי ופילהרוג את א
 ).א"נ(נ דכאן קודם שבירך יעקב וכאן אחר שברכו "בכבוד אביו ומשני דמדרשים חלוקים הם ול

שאין , אבי קדמא מורה על החוזק, ת מלת יקום אבי כטעמו בתורה דהיינו יקום שופר מהופך"א 295
ועוד המלות . וכיוצא,  בטעמים המטעמים המלות שיורה שדבר התחנונים כגון אזלא גריש או רביעהמלות

בעצמן יורו הענין שהרי יעקב אמר אבי קודם כל דבר הרי קראו לבד ועשו התחיל בקימה קודם קריאה 
 ).ר יקראו(' כ כשאמר כשיקום אמר קום נא ואין נא אלא לשון בקשה וכו"כאומר יקום אבי ועוד שני אח

תימא דהא קודם כתיב ויאמר לו יצחק מי אתה ואחר שאמר לו אנכי עשו בכורך כתיב ויחרד לזה  296
לא אמר בשעתא דעאל יעקב וכאן אמר בשעתא ' נדקדק שאמר ביעקב כד עאל יעקב שכינתא עאלת וכו
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 כיון ".לה עד מאדוויחרד יצחק חרדה גד"
 מה ,די ,"להוויחרד יצחק חרדה גד"שכתוב 

אה  אלא שלא היתה יר,"עד מאד"זה 
ואימה גדולה שנפלה על יצחק מיום 

 בשעה ההיא שנעקד יצחק אפילו ו,שנברא
 לא הזדעזע ,על גבי המזבח וראה סכין עליו

כשעה ההיא שנכנס עשו וראה גיהנם 
בטרם תבא " , אז אמר.שנכנס עמו

 )שראתה( משום ,"ואברכהו גם ברוך יהיה
. שראיתי שכינה שמודה על אותן הברכות

 יצא קול ,"ואברכהו"  יצחק אמר,דבר אחר
 רצה יצחק לקלל את ".גם ברוך יהיה"ואמר 
 , יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא,יעקב

 שהרי כבר אמרת לו ,אתה מקלל את עצמך
  ".רריך ארור ומברכיך ברוךוא"

ë ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå áéúëã ïåé
î éã äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå åääìåãâ297 ãò 

 äéìò ìôðã àúîéàå åìéçã äåä àìã àìà ãàî
 àéääá åìéôàå éøáúàã àîåéî àúáø ÷çöéã

àîçå àçáãî éáâ ìò ÷çöé ã÷òúàã àúòù298 
 ìàòã àúòù àéääë òæòãæà àì äéìò àðéëñ

äéîò ìàòã íðäéâ àîçå åùò299300 øîà ïéãë 
øá íâ åäëøáàå àáú íøèá äéäé êå)íù(  ïéâá

)úàîçã (>úéîçã< ïåðéà ìò éãåàã àúðéëù 
ïàëøá301 ÷ôð åäëøáàå øîà ÷çöé øçà øáã 

 äéì èìéîì ÷çöé àòá äéäé êåøá íâ øîàå àì÷
á÷ äéì øîà á÷òéì" èééì úðà êîøâ ÷çöé ä

 êéëøáîå øåøà êéøøåà äéì úøîà øáë àäã
êåøá  

 ,הודו על אותן הברכות כולם ,בא וראה
 חלק גורלו של אפילו ו, ותחתוניםעליונים

 והודה , והוא ברך אותו,עשו הודה עליהם
 והעלהו על ראשו ,על אותן הברכות

ויאמר שלחני כי " שכתוב , מנין לנו.למעלה
ויאמר לא אשלחך כי אם  השחר עלה

משום שהחזיק  "ויאמר שלחני" ".ברכתני
 וכי איך יכול אדם שהוא גוף .בו יעקב

 ,שהוא רוח ממשובשר להחזיק במלאך 
עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש "שכתוב 

 מכאן שמלאכים שלוחי ,אלא, "הטול
 , כשיורדים לעולם הזה,הקדוש ברוך הוא

 ומתלבשים בגוף ,גלומים ומתגלמים
 משום שכך ראוי , של העולם הזהכדוגמא

éàìò ïàëøá ïåðéà ìò åãåà àìë éæç àú 
åùòã äéáãò ÷ìåç åäéà åìéôàå éàúúå302 éãåà 

 ïàëøá ïåðéà ìò éãåàå åäéà äéëøáå åäééìò
àìéòì äéùéø ìò äé÷ìñå303 áéúëã ïìðî )íù 

æë áì ( àì øîàéå øçùä äìò éë éðçìù øîàéå
 ïéâá éðçìù øîàéå éðúëøá íà éë êçìùà

á÷òé äéá óé÷úàã304 åäéàã ùð øá ìéëé êéä éëå 
 àô÷úúàì àøùáå àôåâ åäéàã àëàìîá äéá

ùîî çåø305 áéúëã )ã ã÷ íéìäú ( äùåò
 ïàëî àìà èäåì ùà åéúøùî úåçåø åéëàìî

á÷ã éçéìù éëàìîã" éàäì ïéúçð ïåðéà ãë ä
ïéùáìúîå åîéìâúàå ïéîéìâ àîìò306àôåâá 307 

                                                                                                                                                                                     

ה שעה ולזה להראות ששכינה הקדימה ליעקב וגיהנם נתאחר ונכנס באות' דעאל עשו ולא אמר כד עאל וכו
 ).אור יקר(לא נחרד מיד יצחק 

297 ôãá øâñåî"å. 

298 )ñ"àúðéëù à (–ôã "å. 
ספירות השמים והארץ וזה ' ירצה ליעקב בירך בסוד ז). נוסף באור יקר(דעשו וליה שבעין תרעין  299

ולכך בטרם תבוא , ברכות' שעריו נועלים ז' בטרם תבוא מפני שלא נזדמן שם גהנם שאלו נכנס היו ז
תרעין ' ש וליה ע"וז, רת ברוך יהיה וזהו גם ברוך יהיהולא עוד אלא גם שכינה היתה שם אומ, ואברכהו

ברכות ' ואליו בהפך אין שכינה ויש גהנם החותם ז', בגין דחמא דשכינתא אודי וכו' כדין בטרם תבוא וכו
 ).אור יקר(

300  ïéòøú ïéòáù äéìå åùòã)ø÷é øåàá óñåð.( 
 ).אור יקר(כאומרו ועם אנשים זה עשו  301
 ).א"נ(מ "א. מ" היינו ס302
 ).אור יקר(דכתיב כי שרית עם אלהים וכדמפרש ואזיל  303
 ).אור יקר(ולכך אמר שלחני הרף ידך ממני הרי הודה על גבורתו  304
 ).א"ד(ב " לעיל מ ע305
ואחר שקיימו ). ד"א סט ע"כללים ח(א "מציאות זו קיימת גם בסט. )הערת הזוהר(א ” קא ע306

לים ימים אינם יכו' כשמתעכבים זשימים ' שליחותם חוזרים לרוחניותם כשאינם מתעכבים בזה העולם ז



 úùøô øäæúåãìåú 

56 

שלא לשנות ממנהג אותו המקום שהולכים 
  .לשם

 àìã éæçúà éëäã ïéâá àîìò éàäã àðååâë
äàðùäì308 ïîú ìéæàã øúà àåääã àâäðîî   

לה משה למעלה  שכאשר ע,והנה נאמר
ארבעים יום ' ויהי שם עם ה" ,מה כתוב

וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא 
 שלא לשנות , משום המנהג,"שתה

 ואותם .מהמקום ההוא שהלך לשם
והוא " כשירדו למטה כתוב ,המלאכים

 , וכן כאן".מד עליהם תחת העץ ויאכלווע
 לא נאבק עם ,כשירד למטה המלאך הזה
בש בגוף ו מליעקב אלא מתוך שהיה

 נאבק עמו זה ועל , של העולם הזהגמאודכ
  .כל אותו הלילה

 áéúë äî àìéòì ÷éìñ ãë äùîã øîúà àäå
)çë ãì úåîù (åäé íò íù éäéå" íåé íéòáøà ä

 ïéâá äúù àì íéîå ìëà àì íçì äìéì íéòáøàå
 ïîúì ìéæàã øúà àåääî äàðùäì àìã àâäðî

 áéúë àúúì åúçð ãë ïéëàìî ïåðéàå)àøá úéù
ç çé ( ïëå åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå

 ÷áàúà àì àúúì úçð ãë àëàìî éàä àëä
 àôåâá ùáìúà äåäã åâî àìà á÷òéã äéîò

 àã ìòå àîìò éàäã àðååâë>÷áàúà <)÷áãúà( 
àéìéì àåää ìë äéãäá á÷òé  

 משום שהשלטון של אלו אינו ,בא וראה
 השליטה של עשו לכן ו,אלא בלילה ודאי

 ועל כן ,אלא בגלות שהיא הלילהאינה 
 ,בלילה התחזק עם יעקב ונאבק עמו

 ואז ,קר נחלש כחו ולא יכלווכשבא הב
 משום ששלטונו של יעקב ,התגבר יעקב

משא דומה אלי קרא " כתוב לכןו, ביום
 ,"משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל

 שהוא ,שהרי אז השלטון הוא של עשו
א  נחלש כשבלכן ו, הוא בלילה,שעיר
  ".ויאמר שלחני כי עלה השחר" ואז ,הבקר

 àìà åäéà åàì éðäã àúåðèìùã ïéâá éæç àú
àéìéìá309àì åùòã àúåðèìù êë ïéâáå éàãå å 

 àéìéìá àã ìòå äìéì åäéàã àúåìâá àìà åäéà
 á÷òéã äéîò ó÷úúà>÷áàúàå <)÷áãúàå( 

 àìå äéìéç ùìçúà àøôö àúà ãëå äéîò
ìéëé310ã ïéâá á÷òé ó÷úúà ïéãëå  á÷òé

 áéúë êë ïéâáå àîîéá äéúåðèìù) àë äéòùé
àé ( äî øîåù øéòùî àøå÷ éìà äîåã àùî

 äéúåðèìåù ïéãë àäã ìéìî äî øîåù äìéìî
äéàã åùòã äéãéãå êë ïéâáå åäéà äìéìá øéòù 

 ïéãëå àøôö àúà ãë ùìçúà)æë áì úéùàøá( 
 øçùä äìò éë éðçìù øîàéå  

כי " ".ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני"
  כי אםהיה צריך לכתוב  ,"אם ברכתני

 íà éë éðúëøá íà éë êçìùà àì øîàéå
íà éë éðúëøá  

  ãî÷/á  
 אם , מה זה כי אם ברכתני,תברכני

 ,תודה על אותן הברכות שברך אותי אבא
 íà éðúëøá íà éë éàî äéì éòáî éðëøáú

àáà éðëøáã ïàëøá ïåðéà ìò úéãåà311 àìå 

                                                                                                                                                                                     

ג " דף יד ע).א"נ(ח "הר זול והכי איתא במדרש רות מהז"א ועזא"לחזור עוד לכמו שהיו כמו שאירע לעז
 ).ו"לש(

 ).או יקר(ולכך אמר שלחני אמנם כחם כח מלאך סוף סוף  307
ששליטת המציאות יהיה שולט ולא יתבטל הנהגת הטבע כיון שהגשמי אינו סובל רוחני יתגלם  308

 שהרוחני אינו סובל גשמי יתפשט ויזדכך הגשמי ולא ינגדו ההנהגות אלו לאלו כלל באוירו הרוחני וכיון
 ).אור יקר(

ל מצד עבירות מגבורה והדין והיינו בלילה שליטת הדין וכן עשו  ישלוט בעת שליטתו "האי סמא 309
דהיינו בגלות שדומה ללילה שהוא שליטת החצונים שליטת עשו בליליא מצד החצונים ששולטים מצד 

י החצונים "דהיינו קצת שליטת הלילה לא כל מציאות הלילה שהרי הקדושה מנהגת בלילה ע, המלכות
והיינו אומרו אלי קורא משעיר השכינה משא דומה שהוא מקום הנבואה דומה בגלות קורא אל הנביא 

 ).אור יקר(מלבוש הלילה החצוני דהיינו משעיר 
אך נתאבק עמו ועמד בנסיונו וכשבא שליטת יעקב והרי בזה הורה גבורת יעקב שבעת שליטת המל 310

 ).אור יקר(לא היה יכול המלאך לעמוד ואמר שלחני שאיני יכול לסובלו 
ירצה תודה עלי למפרע כאלו אז ברכת אותי ולא נשאר לך עלי שום טענה ותביעה על הברכות  311

 ).אור יקר(והיינו ולא תהא מקטרגא 
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 , מה כתוב.ולא תהיה מקטרג עלי בגללם
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם "

ר לו בעל  אמ,"ישראל" למה .' וגו"ישראל
 שהרי אתה ,כרחי יש לי לשמש אותך

 ,התעטרת בכחך למעלה בדרגה עליונה
  .ודאי ישראל יהיה שמך

 áéúë äî åäééðéâá éì àâøè÷î àäú) úéùàøá
çë áì ( íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå

åâå ìàøùé 'à ìàøùé éàîà" ïì úéà ïéçøë ìòá ì
 àìéòì êìéçá úøèòúà úðà àäã êì àùîùì

éàãå êîù äéäé ìàøùé äàìò àâøãá  
עם " מה זה ".כי שרית עם אלהים"

 וכי תעלה על הדעת שעליו היה ,"אלהים
 שרית להתחבר , אלא אמר לו,אומר

 בזווג של , בחיבור עם אלהיםלהזדווגו
תוב על  ועל כן לא כ,השמש עם הלבנה

  בחיבור,"עם אלהים" אלא , אלהים)את(
 כמו שנאמר ,"ויאמר" ,דבר אחר. וזווג אחד

 ,"אלהיך' ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה"
ויאמר לא יאמר עוד שמך יעקב כי "אף כאן 

 אז התעטר יעקב בדרגתו ,"אם ישראל
ויברך " , מה כתוב.להיות הכלל של האבות

 ,"תו שםוויברך א" מה זה ,"תו שםוא
שהודה לו על כל הברכות שברך אותו 

  .אביו

éäìà íò úéøù éë" í)íù (éäìà íò éàî" í
 äéì øîà àìà øîà äåä äéìòã êúòã à÷ìñ

éäìà íò àâååãæàìå àøáçúàì úéøù" í
 àì àã ìòå àøäéñå àùîùã àâååæá àøåáçá

 ìò áéúë>ð"úà à<éäìà "éäìà íò àìà í" í
 äîë øîàéå øçà øáã àãç àâååæå àøåáçá úàã

 øîà)åë åè úåîù (øîàéå312 òîùú òåîù íà 
åäé ìå÷ì" øîàé àì øîàéå àëä óåà êéäìà ä

á÷òé êîù ãåò313 øèòúà ïéãë ìàøùé íà éë 
ïäáàã àììë éåäîì äéâøãá á÷òé314 áéúë äî 

)èë áì úéùàøá ( êøáéå éàî íù åúåà êøáéå
 äéëøáã ïàëøá åäìë ìò äéì éãåàã íù åúåà

éåáà  
דרכי ' ברצות ה" ,ררבי שמעון פתח ואמ

 בא וראה ".ישלים איתואיש גם אויביו 
תקן את שביליו עם לכמה יש לאדם 

הקדוש ברוך הוא כדי לעשות את מצוות 
 שודאי שני מלאכים , שהרי פרשוה,התורה

 , עמולהזדווגשליחים יש לאדם מלמעלה 
 והם מעידים על ,אחד לימין ואחד לשמאל

  הם נמצאים,האדם בכל מה שהוא עושה
  .  וקוראים להם יצר טוב ויצר רע,שם

  

 øîàå çúô ïåòîù éáø)æ æè éìùî ( úåöøá
åäé" éæç àú åúà íéìùé åéáéåà íâ ùéà éëøã ä

 äéá éåìéáù àð÷úúàì ùð øáì äéì úéà äîë
á÷á" àäã àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì ïéâá ä

éàãåã äåî÷åà315úéà ïçéìù ïéëàìî éøú ) äéì( 
 ùð øáì>àìéòìî <)àìéòìã(316  àâååãæàì

 ïéãäñ ïåðéàå àìàîùì ãçå àðéîéì ãç äéãäá
 ïåðéà ãéáò åäéàã äî ìëá ùð øáá äéá

 òø øöéå áåè øöé ïåì ïðéø÷å ïîú éçëúùî  

                                                           

לאך אין ראוי שיעקב יתעלה במדות העליונות על פי מלאך שאם הם דברי המ, שאינם דברי המלאך 312
מ "א.  פירוש השכינה).אור יקר(' חצוני אלא ויאמר היה השכינה כדאשכחן ויאמר אם שמוע תשמע וכו

 ).א"נ(
ל נסבך שם ותובע השליטה חלילה אלא אסתלק מתביעותי שאתה בישראל מקום "בשכינה וסמא 313

י הזווג שולט על " כי שרית ונתעלית עם אלהים מקום יניקתו שהרי עשאין לי אחיזה ותביעה כלל והיינו
 ).אור יקר(השרים וממתיק דיניה 

על פי השכינה שהיא העלה אותו למעלה עליה עם כללות האבות בסוד המרכבה אמנם הודאת  314
 למטה עם אלהים שכינה' ואומ' הברכות נפקא לן מאומרו ויברך אותו שם דאודי ליה על אינון ברכאן וכו

 ).אור יקר(ועם אנשים שנקשר למעלה ממנה עם אברהם ויצחק בסוד המרכבה 
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קסה ע” שמות קו ע315
ממש הם מלאכים ממנו אמנם יש להם אחיזה בו מצד עסק מדותיו בנפשו וגופו ולכך יש באדם  316

 והם ממנו פועלים בו לשמאלו' בגשם שני בחינות בלב ומשם מתגברים שני המלאכים שאחד לימינא וא
י התעוררות מהחומר והצורה שבו בעצמו ולכך יתעורר מצדו הענין ויתגברו הם מצד האדם והתגברות "ע

מלאכים ' אמנם התגברות יצר הרע אינו משעבד יצר הטוב אלא מתגבר עליו ב, יצר הטוב משעבד יצר הרע
ר גם אויביו ישלים בלשון רבים מפני ואמ, ל מצד החצוני"מצד סמא' והב, מצד מטטרון מצד הקדושה' הא

שכחות יצר הרע רבים כנגד כל מצוה ומצוה יש כח יצר הרע לעצמו לזה אמר אויביו לפי שהוא הכניעם 
 ).אור יקר(כולם 
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בא האדם להטהר ולהשתדל במצוות 
 כבר ,ג עמוואותו יצר הטוב שהזדו ,התורה

התגבר על אותו יצר הרע והשלים עמו 
 ,א וכשאדם הולך להטמ,והתהפך לו לעבד

אותו יצר הרע מתחזק ומתגבר על אותו 
 ודאי כשאותו האדם , והרי בארנו,יצר טוב

 בכמה כח התחזק האדם ,בא לטהר
ישלים  אז אויביו ,כשהתגבר אותו יצר טוב

 שאותו יצר הרע נכנע לפני היצר ,איתו
טוב נקלה " , ועל זה אמר שלמה,הטוב

 . זה יצר הרע,"ועבד לו" מה זה ".ועבד לו
 אז גם ,ם הולך במצוות התורהואז כשאד

ה אל זה יצר הרע ו,ישלים איתואויביו 
  . מצדויםשבא

 éãå÷ôá àìãúùàìå äàëãúàì ùð øá éúà
 åäéà øáë äéá âååãæàã áåè øöé àåää àúééøåàã
 äéãäá íéìúùàå òøä øöé àåää ìò ó÷úúà

äéì êéôäúàå317 ìéæà ùð øá ãëå àãáòì 
ò øáâúàå ó÷úúà òøä øöé àåää àáàúñàì ì

 øá àåää ãë éàãå àðîé÷åà àäå áåè øöé àåää
 ùð øá ó÷úúà åôé÷ú äîë äàëãúàì éúà ùð
 íéìùé åéáéåà ïéãë áåè øöé àåää àøáâúà ãë
 áåè øöéã äéî÷ àéôëúà òøä øöé àåääã åúà

 äîìù øîà àã ìòå)è áé íù ( ãáòå äì÷ð áåè
 øá ìéæà ãë ïéãëå òøä øöé àã åì ãáòå éàî åì

øåà éãå÷ôá ùð íéìùé åéáéåà íâ ïéãë àúéé
åúà318 )å( òøä øöé àã]úàãåééåøèñî [  

ה " משום שיעקב בטח בקב,בא וראה
 על כן אויביו ישלים ,וכל דרכיו היו לשמו

זק של ו הכח והח,ל" סמא)זה( וזה ,תויא
 ומשום שהשלים .עשו שהשלים עם יעקב

 אזי ,עם יעקב והודה לו על אותן הברכות
 ,ודה לו עשואז ה( .השלים עמו עשו

 ,"יש לי רב אחי יהי לך אשר לך"שכתוב 
שהרי הודה לו על אותן הברכות שלו 

 ועד שלא השלים יעקב עם אותו ,)בֶרבֵח
 לא השלים עמו , שנתמנה עליוהממונה

 בכל מקום הכח של מטה תלוי לכן .עשו
  .בכח של מעלה

á÷á äéá çèáà á÷òéã ïéâá éæç àú"ä319 ìëå 
äéîùì ååä éåçøà320 àã ìò åúà íéìùé åéáéåà 

 àãå>ð" ààã<ìàîñ 321 åùòã àô÷åúå àìéç 
 äéîò íéìùàã ïéâáå á÷òéã äéîò íéìùàã
 íéìùà ïéãë ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå á÷òéã

 äéîò)ã( åùò]ð" áéúëã åùò äéì éãåà ïéãë à
)è âì úéùàøá ( êì øùà êì éäé éçà áø éì ùé

éìéã ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåà àäã322323 
àáøçá[  éáâì á÷òé äéîò íéìúùà àìã ãòå

 äéîò íéìùà àì äéìò ã÷ôúàã àðîî àåää
 àéìú àúúìã àô÷åú øúà ìëá êë ïéâá åùò

àìéòìã àô÷åúá  
ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד "

מי "מה זה  ,"מי אפוא" ".ויאמר מי אפוא
 אלא , מי הוא זהכתוב היה צריך ל,"אפוא

 כשברך  שםשעמדה השכינה "מי אפוא"

 éî øîàéå ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå
 àåôà)âì æë íù(  éî àåôéà éî éàî àåôéà éî

éî àìà äéì éòáî äæ àåä324 àîéé÷ã àåôéà 

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ” קמה ע317
 ).אור יקר(כנגד פקודין רבים  318
' מי אלא לעבודת השלא חשש לשנאת עשו כאשר נטיל ברכתו ובכורתו ועוד לא עשה לטעם גש 319

 ).אור יקר(
 ). אור יקר(שאלו היה בו חונף לא יצליח כלל  320
שרים ' מע' פרטית לסמאל שרו של עשו א' כלל החצונים כלם וחילא ותוקפא דעשו דהיינו בחי 321

דסמאל והיאך סמאל שרו של ' שרים למטה מהכל בנים ללילית נוק' שהרי כל הקליפות כלולות בסמאל וע
 ).אור יקר( נצוץ סמאל לבד שרו של עשו עשו אלא ודאי

322  äéìéã)ôã"å( 
ז "לפ(ח "א ז"ש יש לי רב אחי יש במלות רב אחי חרבי וזהו די לי בחרב"וז ג ברכאן די לי בחרבא" ה323

שלא נתקיימו הברכות ויהיו לעשו ' ל דיעקב אמר ויהי לי שור וחמור וגו"דבמלת רב רמז לברכת החרב נ
אומים הוה לך עמים וישתחוו לך וץ ורוב דגן ותירוש יעבדברכות מטל השמים ומשמני האר' והם היו ח

ל "והשיב עשו יש לי רב ר' חגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך הוא חד אורריך ארור ומברכיך ברוך הרי 
 ).א"נ) (ב הרי חרב"לאותיות ר' ב וכשתצרף ח"ברכות הנזכרים לעיל יש לי עוד אותיות ר' יותר מח

 ).א"נ(מ "א. א איפה והיא השכינה כידועי גימטרי"ל ואדנ"ל דא" נ324
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 ,"מי אפוא" ועל כן אמר ,ק את יעקביצח
מי הוא שעומד כאן ומודה על אותן 

גם ברוך " ודאי ,הברכות שברכתי אותו
 שהנה הקדוש ברוך הוא הסכים ,"יהיה

 משום ,רבי יהודה אמר. לאותן הברכות
אותה החרדה שהחריד יעקב את יצחק 

נש של יוסף שחרד ו נענש יעקב בע,אביו
  .ת מצאנוחרדה כזו בשעה שאמרו לו זא

  

 àã ìòå á÷òéì ÷çöé äéì êéøá ãë ïîú àúðéëù
àëä íéà÷ã àåä ïàî àåôéà éî øîà325 éãåàå 

 êåøá íâ éàãå äéì úéëøáã ïàëøá ïåðéà ìò
 äéäé)íù( äãá÷ à" ïàëøá ïåðéàá íëúñà ä

àéää ïéâá øîà äãåäé éáø326 äãøç ]ãéøçàã [
)ãøçã(ùðòúà éåáà ÷çöéì á÷òé 327 á÷òé 

 äãøç ãøçã óñåéã àùðåòá>éàäë <)éàäá( 
 äéì åøîàã àúòùá)íùáì æì  ( åðàöî úàæ  

באיפה נענש  ,"מי אפוא"יצחק אמר 
ם יוסף  וַש," הם רועיםאיפה" שכתוב ,יעקב
 ואף על גב שהקדוש .ש יעקב ונענ,נאבד

 ,ברוך הוא הסכים על ידו באותן הברכות
 הם איפה" שכתוב ,הוא נענש באיפה

 ומשם נאבד ממנו ונענש כל אותו ,"רועים
  מה זה". גדולהויחרד יצחק חרדה. "נשוהע

 וכתוב שם ,"גדולה"  כתוב כאן,"גדולה"
 שנכנס עמו ,' וגו"לה הזאתוואת האש הגד"

 כתוב ,"עד מאד"מה זה  ,"עד מאד" .גיהנם
 ,"והנה טוב מאד" וכתוב שם ,"מאד"כאן 

  ".מי אפוא" אז אמר ,זה מלאך המות

äôéàá àåôéà éî øîà ÷çöé328 á÷òé ùðòúà 
 áéúëã)æè íù ( óñåé ïîúå íéòåø íä äôéà

á÷ã áâ ìò óàå á÷òé ùéðòúàå ãéáàúà" ä
 ùðòúà åäéà ïàëøá ïåðéàá éåãé ìò íëúñà

 äôéà áéúëã äôéàá ãéáàúà ïîúîå íéòåø íä
 ÷çöé ãøçéå àùðåò àåää ìë ùðòúàå äéðî
 äìåãâ àëä áéúë äìåãâ éàî äìåãâ äãøç

 íúä áéúëå)æè çé íéøáã ( äìåãâä ùàä úàå
åâå úàæä ' ãò éàî ãàî ãò íðäéâ äéîò ìàòã

 íúä áéúëå ãàî àëä áéúë ãàî) à úéùàøá
àì ( øîà ïéãë úåîä êàìî àã ãàî áåè äðäå

ôéà éîàå329  
  äî÷/à  
 אמר .' וגו"ע עשו את דברי אביווכשמ"

 אותן דמעות  כמה רעות עשּו,רבי חייא
שבכה והוציא עשו לפני אביו כדי שיתברך 

 אביו י משום שהיה מחשיב דבר,ממנו
  .יותר

åâå åéáà éøáã úà åùò òåîùë ') æë úéùàøá
ãì ( ïéòîã ïåðéà åãáò ïéùéá äîë àééç éáø øîà

 åùò ÷éôàå äëáãéåáà éî÷ïéâá 330 êøáúéã 
äéðî331øéúé éåáàã äìî áéùç äåäã ïéâá 332  

                                                                                                                                                                                     

ואני הייתי מברך והוא היה אומר גם , ואברכהו' כאלו אמר מי היה פה כאשר בא הציד ויבא לי וכו 325
שמעון החרדה היה מצד עשו ולא ' ולפי דברי ר' ברוך יהיה וזה שאמר דהא קודשא בריך הוא אסתכם וכו

 ).אור יקר(יהדוה פליג ' גהנם ולדעת רי "נענש יעקב על זה שהרי עשו הוא המחריד ע
שגרם שיאמר אביו ' הוא החרדה וגם הוא החריד כדמפרש ואזיל הב' ובשנים חטא ובשנים נענש הא 326

י אפוא כדמפרש ואזיל ובאמת גדול העונש מאד מן העון שהרי כמה "בצערו מי אפוא גם הוא יצטער ע
 ).אור יקר(שנים היה אבידת  יוסף 

327  øòúà) øåàø÷é.( 
ואין קושיא כי פירושם שוה ונכתב באות . עיין דרך אמת ).א"ד(ע "וסף איפה כתיב וצ אפוא כתיב ובי328

 ).א"נ(ב "הרש. לשון אפיה' כו ל מי נאפה שם"לרמוז למרז' א
 ).אור יקר(המסכמת בברכה  329
330 ôãá ÷çîð"å. 
ל בפסוק "כדדרשו רז, שאפילו אותה ברכה גשמית לא היה לו זכות להתברך אלא בזכות הדמעות 331

 ).אור יקר(יש ותשקמו בדמעות של
כלומר  ).א"ד(שמח ' ילקוט שמואל סי). אור יקר(כלפי מעלה " קרא"הכי דקדק כלפי מעלה ואמר  332

זכות גדול ומכאן יובן לפ שכונתו להתברך כיון דבכלל כבוד אביו שאין ברכתו קלה בעיניו נחשב לו "אע
 ).א"נ(ח "ז. קצת שקול אל דעות בדקות ויזהר האדם בכל מעשיו בכוונות טובות
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הכי " )ובארוהו( ,"הכי קרא שמו יעקב"
 ,קרא שמו אותו שקרא לו ,"קרא שמו

 ,ק בשביל קלוןוהוציא השמעת קול של ר
.  אלא קרא שמו,לא כתוב הכי נקרא שמו

 ,"זה" ומה ,"זה" ,"יםיויעקבני זה פעמ"
 ,םייעקבני פעמיוהיה צריך לכתוב  )אלא(

רתי החזיר ובכ ,םיאלא דבר אחד היה פעמי
 .יםי זהו פעמ,לו פעם אחרת ברכתי

 דבר ,"יםיכי עתה שבנו זה פעמ" כדוגמא זו
 ולא , אחד שהנה החזרתי לו,םיאחד פעמי

 ,"שבנו" .נהיה בבושה לפני אותו אדם
.  וכבר החזרנו, אנו בבושה ממנו,שנווב

 ,"לאויב לךותחשבני " אמר איוב וזכדוגמא 
אשר " ופרשוה שכתוב ,אויב חזר איוב

 רבונו של , אמר לפניו,' וגו"בשערה ישופני
 וכאן . שמא רוח סערה עברה לפניך,עולם

 והנה עתה חזר הדבר ונטל ,רתי לקחובכ
  .ברכתי

 á÷òé åîù àø÷ éëä)äåî÷åàåéëä  (]äàé[ 
÷éôà äéì àø÷ã àåää åîù àø÷ åîù àø÷333 

 àðì÷ ïéâá à÷åøã àöéö àì åîù àø÷ð éëä
 íéîòô äæ éðá÷òéå åîù àø÷ àìà áéúë)åì íù (

 äæ åäî äæ]íéîòô àã [)àìà (>éðá÷òéå< íéîòô 
éúøåëá éðîæ éøú éåä ãç äìî àìà äéì éòáî334 

 ïéðîæ éøú àåä äæ éúëøá àøçà àðîæ äéì øãäà
 àã àðååâë)íùé âî  ( íéîòô äæ åðáù äúò éë

àðøãäà àäã ãç ïéðîæ ïéøú ãç äìî àìå äéì 
 åðùá åðáù ùð øá àåääã äéî÷ àôåñëá éåäð
 àã àðååâë àðøãäà øáëå äéðî àôåñëá ïðà

 áåéà øîà)ãë âé áåéà ( êì áéåàì éðáùçúå
áéåà áåéà øãäà335 áéúëã äåî÷åàå )æé è íù (

äøòñá øùà336åâå éðôåùé  'ùáø åéðôì øîà" ò
 ç÷ì éúøåëá àëäå êéðôì äøáò äøòñ çåø àîù

ãäà äúò äðäåéúëøá ìéèðå äìî ø  
 מה איפה ולך ,'הן גביר שמתיו לך וגו"

אין עומד פה מי  ,"איפהולך " ".אעשה בני
 אז ברך ,"מה אעשה בני" ,שיסכים עליך

 והסתכל בדרגתו ואמר ,אותו בעולם הזה
 שהרי כך ראוי לך ,"ועל חרבך תחיה"

 ועל כן אמר ,תבֹוַרך דמים ולעשות ְקולשפ
ולך " ,עזר אמררבי אל". מה אעשה בני"

 למה ,כיון שאמר את זה ,"אפוא מה אעשה
 ," מה אעשההפיולך א" , אלא אמר לו,"בני"

 ,שאתה בדין ובחרב ובדם אני רואה אותך
 בני , אלא בני.מהיואת אחיך בדרך של

 ועל , אני גרמתי לך משום שאתה בני,ודאי
 ".דוועל חרבך תחיה ואת אחיך תעב"כן 

א עבד עשו את  שהרי ל,התקייםלא עדיין ו
 ,עכשיו משום שיעקב לא רצה אותו ,יעקב

 ,והוא חזר וקרא לו אדוני כמה פעמים
אותו  משום שהסתכל למרחוק והעלה

  . כמו שאמרנו,לסוף הימים

áâ ïäéåâå êì åéúîù ø ')ãì æë úéùàøá (
ìåäëà àåôìå éðá äùòà äî äëà àåô ]ì à

àîéé÷ [> úéìàîéé÷< )úàìàîéé÷(àëä 337 ïàî 
ãà íëúñ éàäá äéëøá ïéãë éðá äùòà äî êìò

 øîàå äéâøãá ìëúñàå àîìò)î íù( êáøç ìòå 
 ïéîã àãùåàì êì éæçúà éëä àäã äéçú

øîà àã ìòå ïéáø÷ ãáòîìå  éáø éðá äùòà äî
ìå øîà øæòìàê338àåôà  øîàã ïåéë äùòà äî 

ìå äéì øîà àìà éðá éàîà éàäàåôà äë äî 
àðéæç àîãáå àáøçáå àðéãá úðàã äùòà êì 

 àðà éàãå éðá éðá àìà íéìù çøàá êéçàìå
éâá êì àðîéøâïéðá úðàã 339 êáøç ìò àã ìòå 

 ãåáòú êéçà úàå äéçú)ïééãòå] (ïéãò[ àì 
íéé÷úà340 ïéâá á÷òéì åùò äéì çìô àì àäã 

 àø÷å øãäà åäéàå àúùä äéì àòá àì á÷òéã
 ÷åçøîì ìëúñàã ïéâá éðîæ äîë éðåãà äéì

                                                           

 ).א"נ(ח "ז.  מלת הכי קא דייק וכן כשתולשין רוק עושין הכי וזה עשה עשו דרך בזיון333
 ).הערת הזוהר(א "א שמות קיא ע" קס ע334
 ).א"נ(מ "א. ל חשבת אותיות שמי שהם איוב שנעשה אויב" ר335
 ).אור יקר(תלוי בחוט השער בין איוב לאויב  336
 ).ראור יק( דהיינו שכינא –לית קיימא הכא  337
338  äëìå)ôã"å.( 
 ).א"ד(ב "ז ע"לעיל קל' דין כמוהו ועי'  פי339
ל שלא נמשכו זה זמן "וי. ויהי כל אדום עבדים לדוד) יד, שמואל ב ח(תימה דהא כתיב , ל" כתב המד340

דתעבוד משמע , ולי נראה דלא צרכינן להאי שהרי אין זה בכלל הברכה ליעקב. כ"ע, כי בימי שלמה פסק
 ).ז"רמ (והיו מלכים אומניך) כג, ישעיה מט( לעתיד אבל, ברצונך ולא אנוס בכח מלחמה
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 àéîåé óåñì äéì ÷éìñåïøîà÷ãë341  
 .רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך

בעודם הולכים ראו את רבי יוסי הזקן 
 ישבו עד שהגיע .שהיה הולך אחריהם

 עכשיו , אמרו, כיון שהגיע אליהם.אליהם
 אמר רבי . הלכו.קנת לפנינווהדרך מת

   ".'עת לעשות לה" ,חייא

 ååäã ãò àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø
åîç éìæà ìéæà äåäã àáñ éñåé éáøì äéì 

 åäééáâì àèîã ãò åáúé åäééøúá] àèîã ïåéë
åäééáâì[ åìæà ïî÷ àð÷úúî àçøà àúùä åøîà 

 àééç éáø øîà)åë÷ èé÷ íéìäú ( úåùòì úò
åäéì" ä  

פיה פתחה " ,פתח רבי יוסי ואמר
פיה " ,"בחכמה ותורת חסד על לשונה

ותורת " ,זו כנסת ישראל "פתחה בחכמה
 שהם ,אלו הם ישראל "ל לשונהחסד ע

. לשון התורה שמדברים בה ימים ולילות
 ,של בראשית' זו ב "פיה פתחה בחכמה"

זה  "ותורת חסד על לשונה" .ופרשוה
 ובו מדבר , שבו ברא את העולם,אברהם

 . ופתוחה מצד זה,סתומה מצד זה'  ב.תמיד
וראית את " כמו שנאמר ,סתומה מצד זה

 )להדר(די להאיר  פתוחה מצד זה כ".ריואח
 ופתוחה מצד זה כדי .פניה כלפי מעלה

 לכן ו. והיא אכסדרה לקבל,לקבל מלמעלה
 ,עומדת בראש התורה ומתמלאת אחר כך

 שכתוב , בחכמה ודאי,"פיה פתחה בחכמה"
ותורת " כתרגומו ,"בראשית ברא אלהים"

 מדברשהרי אחר כך  ,"חסד על לשונה

 øîàå éñåé éáø çúô)åë àì éìùî ( äéô
 äéô äðåùì ìò ãñç úøåúå äîëçá äçúô

ìàøùé úñðë àã äîëçá äçúô342 ãñç úøåúå 
ìàøùé ïåðéà ïéìà äðåùì ìò343 àðùéì ïåðéàã 

àúééøåàã344 äçúô äéô éìéìå éîåé äá éòúùîã 
á àã äîëçá 'úéùàøáã345 úøåúå äåî÷åàå 

øá äéáã íäøáà àã äðåùì ìò ãñçàîìò à346 
øéãú éòúùî äéáå347á  ' àñéâ éàäî íéúñ

 äîë àñéâ éàäî àîéúñ àñéâ éàäî àçéúôå
øîà úàã) â âì úåîù( éøåçà úà úéàøå 

 àøäðàì ïéâá àñéâ éàäî àçéúô>ð" à
àøãäàì< éàäî àçéúôå àìéò éáâì àäôðà 

àìéòìî àìá÷ì ïéâá àñéâ348 äøãñëà éäéàå 
àúééøåàã àùéøá àîéé÷ êë ïéâáå àìá÷ì 
 äîëçá äîëçá äçúô äéô øúáì àéìîúàå

                                                                                                                                                                                     

וזה טעות כי . עיין דרך אמת ).א"ד) (דאולי רמז לאנטונינוס דאם לא כן תימה כי לעולם לא אתקיים (341
וכולהו יתקיימין ' גם לקמי' ב כד יקום משיחא יטול יעקב וכו”ל קמג ע"לימות סוף יומיא יתקיים כמש
 ).א"נ(ב "הרש. ל בגין דסליק לון לסוף יומיא"א ז”ח קעב עלזמנא דמלכא משיחא גם וישל

המלכות אינה פותחת פיה לדבר רק על ידי החכמה שהוא אבא המיסד אותה ובזה יש לה כח ' פי 342
  ).מ"מ(לפתוח פיה ולדבר 

כי בסוד הנשמות הם העוסקות בתורה למעלה ולמטה והם עצם הלשון במלכות כדמסיק לקמן כי  343
 ).אור יקר(ויחי ולכך הם ממש לשון התורה ' בזהר פי' ת כדפי"ות התהנשמות הם מציא

ועצם ' ולא אמר דאינון לישנא דעסיק באורייתא אלא לישנא דאורייתא כי הנשמות והתורה ענין א 344
כענין שהם ממש התורה שבה והם הלשון שבה וזה יתבאר יותר לקמן ויהיה עתה הכוונה כי התורה ' א

ורה שבכתב ותורה שבעל פה יחד עליהם נאמר פסוק זה והיינו סוד אשת חיל וכנסת ישראל דהיינו ת
 ).אור יקר(כנודע ' על ו' עטרת בעלה דהיינו י

סתים מהאי גיסא ופתיחא מהאי גיסא בגין לאנהרא אנפהא לגבי ' וכדמפרש לקמן ב, מלכות' פי 345
רך הזהר לומר הרבה פירושים וכן ד, דבראשית' א וכאלו אמר דבר אחר דא ב"ן לז"ל שמעלה מ"ר, עילא

 ).מ"מ(' ואין אומר דבר אחר בכל א
וכן , כי תחלת התורה שהיא בריאת העולם הוא על צד החסד כאומרו אמרתי עולם חסד יבנה' פי 346

אור (כ באברהם דהיינו חסד "כולהו פרשיות דריש אורייתא משתעי באברהם דהיינו חסד ובריאת עולם ג
 ).יקר

כ מאי דמפרש "של בראשית א' ברהם הוא דהיינו חסד ואחר שפתיחת פה בכ בא"בריאת עולם ג 347
ת "ואזיל הוא בריאת עולם וענין אברהם שהוא תורת חסד ועיקר הכוונה כי התורה היא ממש רוחניות הת

והמלכות תחלתה היא פתיחת הפה הנזכר לעיל ועסק התורה הוא תורת חסד שעל לשונה בתחלת דבריה 
 ).אור יקר(ת חסד ודאי "הראשון בתמחסד דהיינו מציאות 

 ). מ"מ(ד "ן וחד לקבל המ"ד ולכך כפל לשון פתיחא חד על העלאת מ"מ' פי 348
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  ". ורויאמר אלהים יהי אור ויהי א" ,ואומר
  

éàãå349 áéúëã )à à úéùàøá ( àøá úéùàøá
éäìà" àäã äðåùì ìò ãñç úøåúå åîåâøúë í

 øîàå éòúùî øúáì)â íù( éäìà øîàéå" éäé í
 øåà éäéå øåà  

של השם ' זו ה "פיה פתחה בחכמה"
 , והיא סתומה וגלויה,הקדוש שהכל בה

לה  הסוד של מע,כלולה ממעלה ומטה
משום שהיא  ,"פיה פתחה בחכמה" .ומטה

ונעלמה " שכתוב ,סתומה שאין נודעת כלל
 ".מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה

וכשמתחילה להתפשט בחכמה שנדבקה 
 , מוציאה קול)והיא( , והיא בתוכה,בה

זו  ,"פיה פתחה בחכמה. "שהיא תורת חסד
בור תלוי יוהד , דיבורא האחרונה שהיא"ה

זה הקול  ," חסד על לשונהותורת" .בחכמה
 ,"ותורת חסד" .להנהיגו הדיבור שעומד על

  ,זה יעקב

ä àã äîëçá äçúô äéô 'àùéã÷ àîùã350 
àéìâå íéúñ éäéàå äá àìëã351 )àìéìë] (àììë[ 

àúúå àìéòã352àúúå àìéòã àæø 353 äçúô äéô 
àîéúñ éäéàã ïéâá äîëçá354 ììë òãééúà àìã 

 áéúëã)àë çë áåéà ( ìë éðéòî äîìòðå éç
 àèùôúàì éøàù ãëå äøúñð íéîùä óåòîå

 äååâá éäéàå äá ÷áãúàã äîëçá)éäéàå (
àì÷ ú÷éôà355 äçúô äéô ãñç úøåú éäéàã 

ä àã äîëçá"äàøúá à356 äìîå øåáã åäéàã 
 ìå÷ àã äðåùì ìò ãñç úøåúå äîëçá àéìú
 àã ãñç úøåúå äéì àâäðàì øåáã ìò àîéé÷ã

á÷òé  
  äî÷/á  

ז ו הדבר ולאח להנהיג,שהוא על לשונה
  . ובארוה,בלי קול דיבור  שהרי אין,אותו

 äì àãçàìå äìî àâäðàì äðåùì ìò åäéàã
äåî÷åàå ìå÷ àìá øåáã úéì àäã  

אני חכמה " ,פתח רבי חייא אחריו ואמר
אני " ".שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא

 ,"שכנתי ערמה" ,זו כנסת ישראל ,"חכמה
ודעת מזמות " ,זה יעקב שהוא חכם

מות י שהיתה לו דעת מז,זה יצחק ,"אמצא
 ומשום שחכמה השתתפה .לברך את עשו

 øîàå äéøúáà àééç éáø çúô)áé ç éìùî (
 éðà àöîà úåîæî úòãå äîøò éúðëù äîëç éðà

ìàøùé úñðë àã äîëç357 àã äîøò éúðëù 
íéëç åäéàã á÷òé358 àã àöîà úåîæî úòãå 

÷çöé359 äéì àëøáì úåîæî úòã äéì äåäã 

                                                                                                                                                                                     

ל בכח "ש דכתיב בראשית ברא אלהים ר"ומ, התורה פתחה תחילה בתיבת בראשית שהוא חכמה' פי 349
יה פתחה בחכמה בפסוק פ' ג' וזה פי, ן"ראשית שהוא אבא ברא אלהים שהיא בינה שמים וארץ שהם זו

 ). מ"מ(
 ). מ"מ(ראשונה עיקרה מאבא שהוא חכמה ' ל הבינה שהיא ה"ור' ד' פי 350
 ).מ"מ(א היא נגלית "כשמתחברת עם אבא היא סתומה וכשמתפשטת בז' פי 351
ן "ן בתוכה שעולים בה בסוד מ"וכוללת זו, א ואבא בתוכה שנקראים עילא"שכוללת הארת א' פי 352

 ).מ"מ(שנקרא תתא 
וכאן אמר רזא דלעילא , ל שתיבת רזא בכל מקום שנזכרת בזוהר מורה על היסוד"ע מדברי האריזנוד 353

א שהוא עולה בסוד הדעת בתוך יסוד דאימא "ותתא הוא יסוד דז, הוא יסוד דאבא שבתוך יסוד דאימא
 ).מ"מ(א הוא בתוך יסוד דאימא "שדעת דז

 בשביל שהוא סתום דלא אתיידע כלל יורת ומפרש למה הבינה צריכה להארת אבא' ד' זה תשלום פי 354
 ). מ"מ(מהבינה 

 ).מ"מ(א שיצא מן הבינה "ז' פי 355
הראשון אלא שהחילוק ביניהם בסיפא ' ש בפי"חמישי ומפרש המלכות עיקרה מאבא כמ' זה פי 356

א "זה ותורת חסד הוא ז' ולפי פי' ראשון אלין אינון ישראל וכו' דקרא ותורת חסד על לשונה שלפי פי
 ).מ"מ(הוא מנהיג למלכות הנקראת דיבור ש

 ).אור יקר(ונקראת חכמה מצד תקוניה העליונים ממדת החכמה , תמדת המלכו 357
ת שהוא עורמה מצד היותו מאיר מאור החכמה שהרי העורמה "שכון ודאי בחיק המלך דהיינו הת 358

כדכתיב ועתה בני , שכינה היי הזווג הזה היה ממש ענין יעקב בסוד תקונ"וע, חכמה ערומה גלויה יותר
 ).אור יקר(' שהיה כענין תיקון עון אדם הראשון ותיקון שכינה דהיינו עלי קללתך וכו', שמע בקולי וכו

 ).אור יקר(אותו הדעת המתלבש בגבורה פנימי שמתלבש שם לפעול דינים  359
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ודעת מזמות " , שהוא ערמה,עם יעקב
 ושרו עליו , שהתברך יעקב מאביו,"אמצא

 בו ובבניו התקיימוו, הללוכל הברכות 
 התקיימוהן ֵמ. לעולם ולעולמי עולמים

ימו לזמן מלך ילן יתקו וכ,בעולם הזה
ל גוי אחד בארץ  שאז יהיו ישרא,המשיח

   .הוא ברוך ועם אחד לקדוש

á÷òéã äéãäá óúúùà äîëçã ïéâáå åùòì 
àöîà úåîæî úòãå äîøò åäéàã360 êøáúàã 

 ïàëøá ïåðéà ìë äéìò åøùå éåáàî á÷òé
 ïéîìò éîìòìå íìòì éåðááå äéá åîéé÷úàå
 ïåîéé÷úé åäìëå àîìò éàäá åîéé÷úà ïåðéàî

àçéùî àëìîã àðîæì361 éåâ ìàøùé ïåäé ïéãëã 
á÷ì ãçà íòå õøàá ãçà" ä  

תם לגוי אחד וועשיתי א"זהו שכתוב 
 שכתוב ,שלטו למעלה ולמטה וי".בארץ

" וארו עם ענני שמיא כבר אינש אתי"
 זה ].והנה עם ענני השמים כבן אדם בא[

וביומיהון די מלכיא " שכתוב ,מלך המשיח
ובימיהם [' וגו" אנון יקים אלה שמיא מלכו

של אלו המלכים יעמיד אלהי השמים 
רצה שיעברו ברכותיו יעקב ועל כן , ]מלכות
  .מידלא נטל אותם  ו,זמן שיבאלאותו 

 áéúëã àåä àãä)áë æì ìà÷æçé ( éúéùòå
 àúúå àìéòì ïåèìùéå õøàá ãçà éåâì íúåà

 áéúëã)âé æ ìàéðã ( øáë àéîù éððò íò åøàå
 áéúëã àçéùî àëìî àã éúà ùðéà)ãî á íù (

 àéîù äìà íå÷é ïåðéà àééëìî éã ïåäéîåéáå
åâå åëìî ' éåëøá ïå÷ìúñéã á÷òé àòá àã ìòå

åääìøúìàì ïåì ìèð àìå éúàã àðîæ à  

ואתה אל " ,פתח רבי ייסא אחריו ואמר
ואל תחת ' תירא עבדי יעקב נאם ה

 אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"ישראל
בשעה ההיא שיצא יעקב מלפני אביו עם 

 הנה , הסתכל בעצמו ואמר,אותן הברכות
 ,הברכות הללו אני רוצה להעבירן לאחר כך

 יצא קול .רא ופוחד והיה י.רך הימיםולא
' ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה" ,ואמר

 ,ב אותך בעולם הזהו לא אעז,"כי אתך אני
 לאותו הזמן ,כי הנני מושיעך מרחוק

  . את אותן הברכות,שאתה מעביר אותן

 øîàå äéøúáà àñéé éáø çúô) äéîøéé ì (
åäé íàð á÷òé éãáò àøéú ìà äúàå" úçú ìàå ä

åâå ìàøùé ' àø÷ éàä àéääá ìáà äåî÷åà
 ïàëøá ïåðéàá éåáà éî÷î á÷òé ÷ôðã àúòù

àðéòá ïàëøá ïéìà àä øîà äéùôðá ìëúñà362 
 ìéçã äåäå ïéîåé åëéøàì øúáì ïåì à÷ìñì
 éãáò àøéú ìà äúàå øîàå àì÷ ÷ôð éôúñîå

åäé íàð á÷òé" êì ÷åáùà àì éðà êúà éë ä
àîìò éàäá363 àåääì ÷åçøî êòéùåî éððä éë 

ñ úðàã àðîæïàëøá ïåðéàì ïåì ÷éì364   
 שאף על גב ,"ִׁשְבָיםואת זרעך מארץ "

נוטל ברכותיו וישתעבדו עשו  עכשיוש
אז בניך ו , אני אוציא אותם מידיו,בבניך

 àúùäã áâ ìò óàã íéáù õøàî êòøæ úàå
 ïåì ÷éôà àðà êðáá ïåãáòúùéå åùò éåëøá ìéèð
 ïåðéàì á÷òé áùå äéá êéðá ïåãáòùé ïéãëå éåãéî

                                                                                                                                                                                     

היינו , ובה והנהגה יפהי היחוד הדעת לט"מדברת והיינו שנהפך ע ההמלכות שהיהשיג אותו  360
לזמן הגאולה שהכל שליטת השפעת ' ויש בחי, להתקיים בגליות' ויש בגבורה בחי, רה ברכותובשהוציא הג

 ).אור יקר(' ש מנהון אתקיימו בהאי עלמא וכו"וז, הגבורה כנודע
כ אינם הגונות "א, שהרי הברכות הם מסוד היחוד העליון וצד הגבורה משפעת מתק דיניה ברכות 361

 ).אור יקר(אל יתוקנו באחדות אלא לזמן שישר
אמנם הא אנא , בשלמא אם הייתי רוצה ליהנות מברכות לא הייתי מפחד מעשו שאנצחנו בברכות 362

ובמה , כ במה אנצל עתה מידו"מפני שאז הם צריכות יותר מדאי והגונות לאותו זמן א', בעינא לסלקא וכו
 ).אור יקר (ינצלו בניו בגלותם מידו ולזה היתה התשובה לשלשה ענינים

עם היות שהברכות יהיו לאותו הזמן דהיינו הנני מושיעך הרי שמורות לך הברכות כמו שאמרת  363
 ).אור יקר(

ושב דא שכינתא דהיינו ששבה ', ג דהשתא וכו"דאע, ז ואת זרעך מארץ שבים"הסכמתי עמך ועכ 364
חריד מהם לכל שאר שאנן ואין מ' שקט מהב' מגלותה אל ירושלים ושקט ושאנן משני האומות מהא

 ).אור יקר(האומות 
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 . לאותן הברכות,"ושב יעקב" .ישתעבדו בו
 ).שהיא עם יעקב(זו השכינה  ,"ושב יעקב"
 כמו "ושקט ושאנן" , ודאי"ושב יעקב"

 , ומדי, מבבל,יותולכ מאותן מ,שבארוה
 שהם היו שהשתעבדו , ומאדום,ומיון

לעולם ולעולמי  ,"ואין מחריד" .בישראל
  .עולמים

àúðéëù àã á÷òé áùå ïàëøá365 >ð" éäéàã à
á÷òéã äéîò< äîë ïðàùå è÷ùå éàãå á÷òé áùå 

 ïåéîå éãîî ìááî ïååëìî ïåðéàî äåî÷åàã
>íåãàîå<àã ååä åäðéàã ù ìàøùéá åäá åãáòú

àéîìò éîìòìå íìòì ãéøçî ïéàå  

 , בעודם הולכים אמר רבי יוסי.הלכו
ודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא 

 והכל כדי , הכל היה בסוד החכמה,בארץ
 ,את החכמה העליונה לבני האדםלהראות 

כדי שילמדו מהמעשה ההוא את סודות 
 וכל מעשיו דרכי , והכל הם כראוי,החכמה
 משום שדרכי התורה הם דרכי ,התורה

 ואין דבר קטן שאין בו ,הקדוש ברוך הוא
כמה דרכים ושבילים וסודות של חכמה 

  . עליונה
 שהרי רבי יוחנן בן זכאי היה ,בא וראה

ת הלכות פסוקות בסוד אומר שלש מאו
ושם אשתו " בפסוק ,החכמה העליונה

לה י ולא ג,"מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב
 כדי ,אותם אלא לרבי אליעזר שהיה עמו

לדעת שכמה סודות עליונים הם בכל 
 ובכל דבר , שהוא בתורה,מעשה ומעשה

 דברי לכן ,ודבר היא חכמה ותורת אמת
התורה הם דברים קדושים להראות ממנה 

גל עיני ואביטה " כמו שנאמר ,פלאותנ
  ".נפלאות מתורתך

à éìæà ååäã ãò åìæà" äî ìë éàãå éñåé ø
á÷ ãéáòã" àæøá äåä àìë àòøàá ä

àúîëçã366 äàìò àúîëç äàæçàì ïéâá àìëå 
àùð éðáì åäì367àåääî ïåôìéã ïéâá 368 àãáåò 

 éåãáåòå úåàé à÷ãë ïåðéà àìëå àúîëçã ïéæø
åäìë369âá àúééøåàã éçøåà  éçøåàã ïé

á÷ã éçøà ïåðéà àúééøåàã" äìî úéìå ä
àøéòæ370 ïéæøå ïéìéáùå ïéçøåà äîë äá úéìã 

 äàìò àúîëçã  
 éáø àäã éæç àú]éàëæ ïá ïðçåé) [ïåòîù( äåä 

úå÷åñô úåëìä äàî úìú øîà371 àæøá 
 ÷åñôá äàìò àúîëçã)èì åì úéùàøá ( íùå

 éìâ àìå áäæ éî úá ãøèî úá ìàáèéäî åúùà
 àìà ïåì éáøì>øæòéìà <)øæòìà( äéîò äåäã 

 àãáåò ìëá ïåðéà ïéàìò ïéæø äîëã òãðîì ïéâá
àãáåòå372äìîå äìî ìëáå àúééøåàá éäéàã 373 

èåù÷ã àúééøåàå éäéà àúîëç374 ïåðéà êë ïéâá 
 ïéìî àúééøåàã ïéìî]ïéùéã÷[ äàæçàì ïåðéà 

                                                                                                                                                                                     

בלק בפסוק מי מנה עפר יעקב ושב ' וכן בפ' עקב במי כלומר שתשוב השכינה מן הגלות ודייק מהכא 365
א ואי ושב יעקב הוא "שהוא ז' נאם ה' ת מדבר ואומר אל תירא וגו"יעקב ודאי כלומר שכינה שהרי הת

 ).א"נ(ח "ז. 'ל אלא יעקב היא השכינה כנז"מדת יעקב ושבתי היל
הרי מעשהו בחכמה ולא תאמר שמעשהו אמנם , כולם בחכמה עשית' דכתיב מה רבו מעשיך ה 366

 ).אור יקר(בחכמה אמנם החכמה נעלמה סתימה בהם שאינו 
והטעם שאדם משתלם בחכמה , שהרי נעשו בחכמה והחכמה היא נחתמת בהם ומתנהל על ידם 367

 ).ור יקרא(ולזה ילמדו החכמה מתוך ענייני העולם 
 ).אור יקר(והטעם לסוד החכמה ללמוד התורה  368
והטעם שהם נעשים בתורה והתורה דרכיו של , שהתורה ממש הוא כלי אומנות הנמצאים כולם 369

וכאשר האדם מתנה גבחסידות , ה שהרי נצטוינו והלכת בדרכיו דהיינו מדותיו שהוא מתנהג בהם"הקב
 ).ר יקראו(ועבודה ממש הוא דומה להנהגת הספירות 

 ).אור יקר(בסוד צרופי המלה והמאורות העליונים התלוים בה כאשר יצטרף בשם ההגון  370
 ).אור יקר(ירצה הקדמות בסוד החכמה שהם רמיזות בפסוק זה  371
אפילו שהם ספורי מעשיות סתרי תורה תלויים בענין כמשל הספור ההוא וגם באותיות בעצמן  372

 ).אור יקר( הם שמות מאורות הכסא וכיוצא יצטרפו שמות פועלים פעולות נוראות
 ).אור יקר(ואינו ספירות מעשיות  373
 ).אור יקר(אלא שנתלבשה  374
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úåàìôð äðéî375 øîà úàã äîë ) èé÷ íéìäú
çé (úåàìôð äèéáàå éðéò ìâêúøåúî   

קם י בשעה שהנחש ההוא ע,בא וראה
 שקרב לאשה והטיל ,את אדם ואת אשתו

 אז נטמא ,והתפתה בו אדם ,א זוהמבה
 וגרם , והתקללה בשבילו האדמה,העולם

 ועמד העולם להפרע ,מות לכל העולם
 על )רֶּפוִכ( עד שבא עץ החיים וכפה ,ממנו
 ישלוט  והכניע אותו הנחש שלא,אדם

שהרי בזמן . עו של יעקבלעולמים על זר
 היה נכנע אותו ,שהקריבו ישראל שעיר

 ועל כן , כמו שנאמר,הנחש והתהפך לעבד
 אחד ,הקריב יעקב לאביו שני שעירים

 ואחד , שהוא שעיר,להכניע את עשו
בשביל הדרגה שהיתה תלויה בעשו ונדבק 

 עמד העולם עד שתבא לכןו.  ונתבאר,בו
 , אדםדוגמת ובן אדם כ, חוהדוגמתאשה כ

  ויעקמו ויחכימו את

 íãàì àéåç àåää íé÷òã àúòùá éæç àú
áéø÷àã äéúúàìå376àúúàì 377 äá ìéèàå 

áàúñà ïéãë íãà äéá àúôúàå àîäåæ378 
 ìëì àúåî íéøâå äéðéâá àòøà àéèìúàå àîìò

àîìò379àîéé÷å 380 ãò äéðî àòøôúàì àîìò 
ééçã àðìéà àúàã381 > éôëåð"øôëå à <)ìéôðå( 

äéì àééôëå íãà ìò èåìùé àìã ùçð àåääì 
 åáéø÷àã àðîæá àäã á÷òéã àòøæ ìò ïéîìòì
 êôäúàå ùçð àåää àéôëúà äåä øéòù ìàøùé

àãáòì382 á÷òé áéø÷à àã ìòå øîúàã äîë 
 åäéàã åùòì àéôëàì ãç ïéøéòù ïéøú éåáàì
 åùò äéá éìú äåäã àâøã ïéâá ãçå øéòù

äéá ÷áãúàå383 àîìò àîéé÷ êë ïéâáå øîúàå 
à éúéúã ãò àðååâë ùð øáå äåçã àðååâë àúú

åîéëçéå åîé÷òéå íãàã  
  åî÷/à  

 ,אותו הנחש הרע ואותו שרוכב עליו
  .והכל נתבאר

 äéìò áéëøã àåääå àùéá àéåç àåääì äéì
øîúà àìëå  

 øîàå çúô)æë äë úéùàøá (åùò éäéå384 ùéà דע ציד וויהי עשו איש י" ,פתח ואמר

                                                                                                                                                                                     

אור (וזה אינו נסתר כחמה ולכך התפלל בהשגתם ואמר גל עיני , פלאות' נ, הם למטה שהם מהבינה 375
 ).יקר

376  àéåç àåää)ø÷é øåàá óñåð.( 
עה והלכה לפתות שדעתה קלה ונוח להתפתות ואטיל בה זוהמא שנתלבשה ביצר הרע ובמחשבה ר 377

 ).אור יקר(ואז היו שנים נגד אדם הראשון הנחש וחוה להחטיאו , האדם בעלה
שנתפשט שליטת החצוני בכל ההויות הגשמיות ונעכרו ונתעבו ואתלטיא ממש היינו סוד שליטת  378

 ). אור יקר(קללות הנמצאות שליטת החצונים 
379

שכל ההויות היו ממש מקטרגות על האםד שיהיה החצוני מעכל ההויה השלימה ואוכל אותה וכיון  

 ).אור יקר(שהוא גרם להם הרעה 

 @וזה לא תיקון הנוסח" וקיימא כל עלמא"הקושי היא שהאור יקר כותב @).אור יקר(כל  380
וכפר על אדם שנתגלגל בו ובמעשהו כפה החצוני כדמפרש , אילנא דחיי, ת"שהוא מרכבה לת, יעקב 381
 רבקה ויעקב לתקיון חטא אדם וחוה אמנם היה ראוי שיהיו איש ואשתו ונמאצ לפי זה שכל מעשה. ואזיל

שמע בקול ולך קח לי ואחר שמת ירד ' אלא כדי שישמע אליה לטובה כדרך ששמע לרעה היתה אמו כאומ
הבא על אמו בחלום ' בסבא עד שעלה אל עולם הזכר ע לאמו כדפי' למטה ואשתו נעשית אמו כדרך שפי

 ). יקראור(' יצפה לבינה וכו
 ).הערת הזוהר(ב ” קמד ע382
 ).הערת הזוהר(ב " קמב ע383
ויעקב ממש נגדיי כעין עשו , ויהי עשו מצד הגבורה ויהי ודאי איש יודע ציד לצוד בני אדם בפתוייו 384

, ותם היינו שלים. ת בקדושה"ל נגדיי בחוץ למדת הת"ת כי סמא"ל יעקב איש תם במדת הת"שהוא סמא
מדות כדי לנצח ' והנה יעקב כולל ב. הקצוות' אוחז ב, ת"ב אהלים שהוא בתובמה נשתלם יוש. שנשתלם

דהיינו סיועא דאברהם , והיינו האדום האדום הזה כי עיף אנכי, הוא בא עליו מצד הגבורה כלולה בו, עשו
שרו של עשו לנצחו , ועם עקש, לך החצוניכדי שלא יוכל , עם חסיד אברהם תתחסד, חסד וגבורה, ויצחק

, אברהם סוד הברכה, ולזה במיתת אברהם ואבלות יצחק נצח הבכורה וכן הברכה,  מכח הגבורהתתפתל
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ויעקב איש תם " והרי נאמר ,"איש שדה
 אדם[ם יגבר של, "איש תם" ".יושב אוהלים

למה הוא  ,"יושב אוהלים" .כתרגומו] שלם
 שאוחז ,יושב אוהלים משום שהוא ,תם

 . את אברהם ואת יצחק,את שני הצדדים
 ,ועל כן יעקב בצדו של יצחק בא אל עשו

עם חסיד תתחסד " שכתוב ,כמו שנאמר
עם  , וכשבא עם ברכות".ועם עקש תתפל

 עם סיוע של ,סיוע שלמעלה הוא בא
 כמו ,זה היה בחכמה לכן ו,אברהם ויצחק

 כשיעקב התעורר אל ,בא וראה. שנתבאר
בל עליו את י וק, דרגתו של עשו,ל"סמא
 נצח ,ויעקב נצח אותו בכמה צדדים ,יעקב

 ולא נצח ,את הנחש בחכמה ועקמומיות
 נצח , ואף על גב שהכל אחד.רק מהשעיר

 ונצח ,ל בנצחון אחר"כמו כן את סמא
עד ויאבק איש עמו " זהו שכתוב ,אותו
  ".וירא כי לא יכל לו השחר עלות

øîúà àäå äãù ùéà ãéö òãåé  íú ùéà á÷òéå
 áùåé åîåâøúë íéìù øáâ íú ùéà íéìäà áùåé
 íéìäà áùåé åäéàã ïéâá íú åäéà éàîà íéìäà

ãéçàã385÷çöéìå íäøáàì ïéøèñ ïéøúì 386 ìòå 
áâì àúà ÷çöéã àøèñá á÷òé àã äîë åùòã äé

 áéúëã øîúàã)ù"åë áë á ( ãñçúú ãéñç íò
ïàëøá íò àúà ãëå ìôúú ù÷ò íòå387 àòåéñá 

 ïéâáå ÷çöéå íäøáàã àòåéñá àúà à÷ àìéòìã
äåä àúîëçá êë388 ãë éæç àú øîúàã äîë 

àîñ éáâì øòúà á÷òé"åùòã àâøã ì389 ìéá÷å 
á÷òéì äéìò390ïéøèñ äîëá äéì çöð á÷òéå 391 

 àúîëçá àéåçì çöð øá çöðúà àìå åîé÷òáå
çöð ãç àìëã áâ ìò óàå øéòùá392 ïë åîë 

àîñì"àøçà àðåçöðá ì393 àåä àãä äéçöðå 
 áéúëã)ë áì úéùàøáã-äë( åîò ùéà ÷áàéå 

åì ìåëé àì éë àøéå øçùä úåìò ãò  
 , כמה היתה זכותו של יעקבבא וראה

 ואותו ,שהוא בא ורצה להעבירו מן העולם
 ,בו הלבנההלילה היה הלילה שנבראה 

 שלא היה מישהו אחר ,ויעקב נשאר לבדו
 , אל יצא אדם יחידי בלילה, ששנינו,עמו

 ,וכל שכן בלילה שנבראו בו המאורות
 "יהי מארת" שכתוב ,שהרי הלבנה חסרה

 משום , ואותו הלילה נשאר לבדו.חסר

éæç àú394 åäéàã äåä äîë á÷òéã äéúåëæ 
 àéìéì àåääå àîìòî äéì àøáòàì àòáå àúà

á÷òéå àøäéñ äéá éøáúàã àéìéì úåä øàúùà 
 øá ÷åôé àì ïðúã àøçà äéîò äåä àìã éåãåçìá

ïëù ìëå àéìéìá éàãéçé ùð395 àéìéìá 
 àøñç éäéà àøäéñ àäã ïéøåäð äéá åàéøáúàã

 áéúëã)íùãé à  (øàî éäé" àéìéì àåääå øñç ú

                                                                                                                                                                                     

ל קודם "י יצחק בערמה מעין שנתחכם סמא"ויעקב מתנהג בהם נוטל ברכה מצד אברהם ע, ויצחק המברך
 ).אור יקר(

 ).הערת הזוהר(ב ” קלט ע385
 ).א"נ(ש שאחר מיתת אברהם מיד לקח הבכורה "ל דז" נ386
 ).אור יקר(רי הברכה לאברהם עם היות שיצחק המברך שה 387
 ).אור יקר(וצד החכמה לאברהם  388
שעד כאן לא נתעורר יעקב , לעולם יעקב מתעורר אלו אם בבכורה אם בברכה אם בעלות השחר 389

 ).אור יקר(' מפני שלא היה לו עזר ממדת יום כדפי
 ).אור יקר(מכלל שכבוש תחתיו '  כדפישהודה לו בכל וקבלו לגביר ויעקב נצח ליה דכתיב שלחני 390
גדיי עזים ' ז עיקר הניצוח הוא בשעיר דהיינו ב"ועכ, אם בברכות, אם בבכורה אם בהתאבק עמו 391

 ).אור יקר(
ל בעצמו לבדו שלא על "ז נצח ליה לסמא"ובהיותו נוצח עשו נוצח שרו מלמעלה עכ, ל ועשו"סמא 392

 ).א"נ( עשו ל שהשעיר הוא" ר).אור יקר(ידי הלבשת עשו 
י הלבשה "דהיינו ויאבק איש עמו וזה שלא בטבע בני אדם להתאבק יד ביד עם החצונים אלא ע 393

, ד ויאבק איש עמו וירא כי לא יכול לו"הה, ז לא גרע אלא ונצחיה"ועכ, והיינו נצוחא אחרא, וענין גשמי
) בהתחכמות(לוי בזה אלא ת מה בא לעשות שהרי אפילו לא נצחו אין הנצחון ת"וא. אפילו בעת שליטתו

לזה אמר שלא בא אלא לסכנו סתם כדרך המזיקין וכחו בזה היה ' בגשמיות לא להתאבק כדפי] בהתחכחות[
 ).אור יקר(מפני שהזמן גרם שהוא זמן שליטת החצונים לילי רביעיות 

ך ולכ,שנתמעטה הלבנה וירד הלמטה , ת בלחודוי מהמלכות"מדת הת, וההוא ליליא אשתאר יעקב 394
אור (ת ולשלוט ביעקב הגשמי והיינו פגם במדה העליונה "וחשב מטעם זה להמשיך הדין בת, הדין מתגבר

 ).יקר
 ).הערת הזוהר(ב ” קסט ע395
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 הנחש הרע ,שכאשר הלבנה בחסרונה
ל וקטרג עליו " ואז בא סמא,מתגבר ושולט

ויעקב היה חזק . אבידו מן העולםורצה לה
 בצד של יצחק ובצד של ,בכל הצדדים

 בא . שהם היו חזקו של יעקב,אברהם
 ,זק היוםו וראה את אברהם חזק בח,לימין

   .בצד הימין של החסד

àøäéñ ãëã ïéâá éåãåçìá øàúùà396 àøñç 
àèìùå ó÷úúà àùéá àéåç397 àúà ïéãëå 

àîñ"àì àòáå äéì âéøè÷å ì àîìòî äéì àãáå
 ÷çöéã àøèñá ïéøèñ ìëá óé÷ú äåä á÷òéå

 ïåðéàã íäøáàã àøèñáå>ååä< á÷òéã åôé÷ú 
àðéîéì àúà398 åôé÷úá óé÷ú íäøáàì àîç 

 ãñçã àðéîéã àøèñá àîåéã  
 ראה את יצחק חזק בדין ,בא לשמאל

 ראה את יעקב חזק משני , בא לגוף.הקשה
הצדדים הללו שמקיפים אותו אחד מכאן 

ל לו ויגע ווירא כי לא יכ" , אזי.ד מכאןואח
 והוא , שהוא מקום מחוץ לגוף,"בכף ירכו

ותקע כף ירך " , אזי.עמוד אחד של הגוף
כיון שהתעורר . ' וגו"יעקב בהאבקו עמו

 ונחלש , התגבר יעקב,קר ועבר הלילהוהב
 שהגיע ,"שלחני" אז אמר ,ל"כחו של סמא

 , ורצה ללכת,קרוהזמן לומר את שירת הב
 והוסיף לו ,הודה לו על אותן הברכותו

  ".תו שםוויברך א" שכתוב ,ברכה אחרת

 àðéãá óé÷ú ÷çöéì àîç àìàîùì àúà
àôåâì àúà àéù÷399 ïéøúî óé÷ú á÷òéì àîç 

 ïéãë ïàëî ãçå ïàëî ãç äéì ïøçñã ïéìà ïéøèñ
 åëøé óëá òâéå åì ìåëé àì éë àøéå)äë áì íù (

àôåâî øáì øúà åäéàã400îò ãç åäéàå  àãå
 ïéãë àôåâã)íù ( å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úå

åâå åîò ' ó÷úúà àéìéì øáòå àøôö øòúàã ïåéë
àîñã äéìéç ùìçúàå á÷òé"øîà ïéãë ì  éðçìù

àøôöã àúøéù øîåì àðîæ àèîã401 ìæéîì éòáå 
 àúëøá äéì óéñåàå ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå

 áéúëã àøçà)èë íù (íù åúåà êøáéå  
 ,ות התברך יעקב כמה ברכבא וראה

 והרויח ,אחת של אביו באותה התעקמות
 , ואחת של השכינה.את כל אותן הברכות

רך אותו הקדוש ברוך הוא כשהיה בא ישב
 ".ויברך אלהים את יעקב" שכתוב ,מלבן

 הממונהואחת שברך אותו המלאך ההוא 
רך אותו י ואחת ברכה אחרת שב.של עשו

 ואל שדי" שכתוב ,אביו כשהלך לפדן ארם
  . ' וגו"יברך אתך

 éåáàã ãç á÷òé êøáúà ïàëøá äîë éæç àú
åîé÷ò àåääá402 ãçå ïàëøá ïåðéà ìë çååøå 

àúðéëùã403á÷ äéì êéøáã " éúà äåä ãë ä
 áéúëã ïáìî)íùè äì 404 (éäìà êøáéå" úà í

 àðîî àëàìî àåää äéì äéëøáã ãçå á÷òé
åùòã405 äåáà äéì äéëøáã àøçà äëøá ãçå 

 ïãôì ìéæà äåä ãë áéúëã íøà)â çë íù ( ìàå
åâå êúåà êøáé éãù '  

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” קיד ע396
 ).א"נ(מ "א.  משמע אלו לא נשאר יעקב לבדו לא היה בא המלאך397
בר היו מתוקנות מצד האבות אברהם וכ, וכן לשמאלא מצד הגבורה, רצה לפגום במדתו מצד החסד 398
ולא היה יכול לפעול ולהמשיך הדין לינק משם לא מדין ימיני יום ולא מדין שמאלי לילה ולכך ירד , ויצחק

 ).אור יקר(' אחור היוצא אל הגבורות קשר הירך העליון וכו' אל הנצח שהרי יש שם בחי
 ).א"ד(יעקב ב ובפרדס בשער ירך "בראשית דף נח ע' מענין זה בפ'  עי399
 .א ודברינו שם"לעיל כא ע'  עי).א"נ(מ "א.  היינו נצח400
וכתיב ' וכתיב אהפוך אל עמים שפה ברורה וכתיב בלע המות לנצח וכו, שיר חדש' דכתיב שירו לה 401

 ).אור יקר(' ושעשע יונק על חור פתן וכו
אור (ית עשו התקיף השמאל' זאת היא חביבה מאד שהוא היה מכח הנצחון החצונים הנגדיים הקלי 402

 ).יקר
 ).אור יקר(והיינו כד אתא מלבן , אינה מצד הגבורה אלא מצד החסד כשנצח החצוני הימיני מצד לבן 403
 ".וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו: "לשון הפסוק הוא 404
אדם הראשון וכל אלו הם חביבות מפני שהם מהמנגד תיקון חטא ' כ מחזקת תוקף הקלי"והיינו ג 405

והם צריכות לעת קץ הזמן כשיתוקן חטא אדם הראשון שיעמוד זכות תקונו לבניו שלא יאבדו בין העמים 
ה להקים השכינה ולתקן חטא אדם הראשון מפני שהם מחלישות כח החצונים אמנם "כאשר יתעורר הקב

ונים והיינו אותה שברכו אביו דרך שלם ומישור בלי השבתת החצונים לא ישתמש בה שליטת החצ
 ).אור יקר(חולשתה שאינה דרך נצוח החצונים 
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בזמן ההוא שראה יעקב את עצמו בכל 

 באיזו ברכה מהם , אמר,הברכות הללו
 כעת אשתמש בחלשה , אמר.אשתמש כעת

 זו האחרונה שברך אותו , ומי היא,שבהן
 אינה , אמר, ואף על גב שהיא חזקה.אביו

אמר . חזקה בשלטון העולם הזה כראשונה
 , את זו ואשתמש בהעכשיול ואט ,יעקב

ואעביר את כל אותן האחרות לזמן 
 בזמן ,מתי.  אחרישאצטרך לי ולבני

שיתכנסו כל העמים להאביד את בני מן 
' כל גוים סבבוני בשם ה" שכתוב ,העולם

סבוני '  סבוני גם סבבוני וגו,כי אמילם
   .' וגו"ריםוכדב

 éðä ìëá äéîøâ á÷òé àîçã àðîæ àåääá
îà ïàëøá ùîúùà åäééðîã àúëøá ïàîá ø

 àúùä ùîúùà åäééðî àùìçá øîà àúùä
 ìò óàå äåáà äéëøáã àúééøúá àã éäéà ïàîå
 àôé÷ú éäéà åàì øîà àôé÷ú éäéàã áâ
 á÷òé øîà äàîã÷ë àîìò éàäã àúåðèìùá

äá ùîúùàå àã àúùä ìåèà406 ìë ÷ìñàå 
 éàøúá éàðáìå éì êéøèöàã àðîæì ïéðøçà ïåðéà

àðîæá éúîéà éðá àãáåàì àéîîò ìë ïåùðëúéã 
 áéúëã àîìòî)é çé÷ íéìäú ( éðåááñ íéåâ ìë

åäé íùá"åâå éðåááñ íâ éðåáñ íìéîà éë ä '
åâå íéøåáãë éðåáñ '  

 , כלפי שלשה שנשארו,הנה כאן שלשה
 ,אותן הברכות הראשונות של אביו ,אחת

רך אותו הקדוש יאותן ברכות שב ,שתים
רך יכות שבאותן הבר , שלש,ברוך הוא

 אז אצטרך ,אמר יעקב. אותו המלאך ההוא
 אל המלכים וכל העמים של כל ,םאות

 וכעת כלפי עשו ,אז ואעביר אותן ל,העולם
למלך שהיו לו כמה ] משל[ ,לי בזהַדי 

 כמה בעלי לוחמי קרבות ,לגיונות חזקים
מנים כלפי מלכים ו שמז,להלחם בקרבות

  חזקים

àúìú éáâì àúìú àëä àä407øàúùàã  å
 ïåðéà ïéøú äåáàã éàîã÷ ïàëøá ïåðéà ãç

á÷ äéëøáã ïàëøá" ïàëøá ïåðéà úìú ä
 íúäì á÷òé øîà àëàìî àåää äéëøáã

 éáâì åëéøèöà]ïéëìî[ >å< àîìò ìëã ïéîò ìë
 éì éã åùòã éáâì àúùäå íúäì ïåì ÷éìñàå
 äîë ïéôé÷ú ïéðåéâì äîë äéì ååäã àëìîì éàäá

 ïéáø÷ àçâàì àáø÷ éçéâî éøàî ïéðéîæã
>éáâì <)éðáì(ïéôé÷ú ïéëìî   

  åî÷/á  
 שמע על בינתיים .להלחם בהם קרבות

 בני השערים , אמר,ששודדשודד אחד 
 מכל הלגיונות , אמרו לו.הללו ילכו לשם

 כלפי , אמר.שלך אינך שולח לשם אלא אלו
 שהרי כל לגיונותי ,י באלואותו השודד ַד

ובעלי הקרב אעביר אותם לאותם המלכים 
  . יהיו, ביום הקרב כשיצטרכו לי,חזקיםה

  

àçâà408 íéèñì ìò òîù éëäãà àáø÷ åäá 
éòøú éðá éðä øîà àçô÷ ãç409 åøîà ïîú ïåëäé 

 íúä øãùî úðà úéì êìéã ïéðåéâì ìëî äéì
 ïéìàá éã íéèñì àåää éáâì øîà ïéìà àìà

÷ìñà àáø÷ éøàîå éúåðåéâì ìë àäã410  éáâì
àáø÷ã àîåéá ïéôé÷ú ïéëìî ïåðéà éì åëéøèöàã 

 ååäéì  
י לי  ַד,יעקב אמר כלפי עשוכמו כן כאן 

יהיו  אבל לזמן ההוא ש,כעת בברכות הללו
 כלפי כל המלכים והשליטים נצרכים לבני

 àúùä éì éã åùò éáâì øîà á÷òé éëä óåà
 éðáì åëéøèöàã àðîæ àåääì ìáà ïàëøá ïéìàá
 ãë ïåì ÷ìñà àîìò ìëã ïéèéìùå ïéëìî ìë éáâì

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”ב קעב ע” קסו ע406
ה מצד הימין מהחסד והמלאך ברכו מצד האמצע "הם שמאל דברכיה אבוה מצד הגבורה וברכיה קב 407

 ).אור יקר(' כי אמילם מימין ושמאל ואמצע וכו' והיינו בשם ה' באומרו כי אם ישראל וכו
408  àçâàì)ôã"å.( 
חזקה יורת ', הב. כל גוים סבבוני' הא: מלחמות' ולפי הנראה שיתעוררו ג, רכת שומר השערהיא ב 409

אמנם כדבורים שהיא חזקה מן הראשונה , והיינ וסבוני פעם אחת, חזקה אמצעית' הג. סבוני גם סבבוני
לות והרביעית חלושה היא הנכתשת עתה בג. קליפי אגוז' הם ג' קלי' והיינו שהם תגבורת ג, הימינית

 ).אור יקר(ישראל קמעא קמעא 
410  ÷ìúñà)ôã"å.( 
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 כשיגיע אותו , אעלה אותם,של כל העולם
 , יתעוררו אותן הברכות מכל הצדדים,הזמן

 ומהיום . העולם על קיומו כראוייתקייםו
ם המלכות הזו על כל ההוא והלאה תקו
 שכתוב , כמו שבארוה,שאר מלכות אחרת

ף כל אלין מלכותא והיא תקום יתדק ותס"
יות ותכתת ותכלה כל אלו המלכ[ ".לעלמיא

והיינו ההיא אבנא  ].והיא תקום לעולם
האבן [ דאתגזרת מן טורא די לא בידין

 כמו ,]םלא בידישההיא שנגזרת מן ההר 
 מי האבן ."עה אבן ישראלומשם ר"שנאמר 

והאבן " כמו שנאמר , זו כנסת ישראל,הזו
רבי חייא . ' וגו"הזאת אשר שמתי מצבה

אלו  "שאר ישוב שאר יעקב" , מכאן,אמר
והיה " וכתוב ,הברכות האחרות שנשארו

 ".שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים
והיה שארית " כתוב ,אלו ברכות אחרות(

ב  וכתו,ולא רק בעשו , כולם בגוים")יעקב
  ".'כטל מאת ה' והיה שארית וגו"

 ìëî ïàëøá ïåðéà ïåøòúé àðîæ àåää éèîé
ïéøèñ411 úåàé à÷ãë äéîåé÷ ìò àîìò íéé÷úéå 

î íå÷é äàìäìå àîåé àåääîå ìë ìò àã àúåëì
 áéúëã äåî÷åàã äîë àøçà åëìî øàù) ìàéðã

ãî á ( àéäå àúååëìî ïéìà ìë óñúå ÷éãú
 åðééäå àéîìòì íå÷éú]ä[ ïî úøæâúàã àðáà àéä

 øîà úàã äîë ïéãéá àì éã àøåè) èî úéùàøá
ãë ( àã àã ïáà ïàî ìàøùé ïáà äòåø íùî

 øîà úàã äîë ìàøùé úñðë)áë çë íù (
 úàæä ïáàäååâå äáöî éúîù øùà ' àééç éáø
 àëäî øîà)àë é äéòùé ( øàù áåùé øàù

á÷òé412 åøàúùàã ïéðøçà ïàëøá ïéìà ]áéúëå [
)áéúëã()  ä äëéîå ( íéåâá á÷òé úéøàù äéäå
]íéáø íéîò áø÷á[) ïéðøçà ïàëøá ïéìà( áéúë 

 åùòá àìå åäìë íéåâá á÷òé úéøàù äéäå
 äéãåçìá>åâå úéøàù äéäå áéúëå'<èë  úàî ì

åäé"ä  
בן יכבד אב ועבד " ,פתח רבי ייסא ואמר

 שלא היה אדם , זה עשו"בן" ,"ניוואד
בד יבעולם שיכבד את אביו כמו שעשו כ

בד אותו י ואותו הכבוד שכ,את אביו
זה  "ועבד אדניו. "השליט אותו בעולם הזה

 שהרי אדם , ובארוה,אליעזר עבד אברהם
שר וכמה מתנות ושהיה בא לחרן בכמה ע

 שלא אמר ,ואוצרות וגמלים טעונים
לבתואל ולבן שהוא אוהבו של אברהם או 

 אלא ,איש אחר שבא עם פיוס של אברהם
ויאמר " ,ו מה כתוביטרם ידבר את דבר
 "ניואד" ואחר כך ,"עבד אברהם אנכי

 אותו , כדי שיכבד את אברהם,"ניואד"
הכבוד ואותו החסד האריך לו לכמה 

  . פעמים

îàå àñéé éáø çúô ø)å à éëàìî ( ãáëé ïá
 ùð øá äåä àìã åùò àã ïá åéðåãà ãáòå áà

 äîë éåáàì øé÷åéã àîìòá]øé÷åàã) [øé÷éã( 
 äéì èéìùà äéì øé÷åàã åøé÷é àåääå éåáàì åùò
 ãáò øæòéìà àã åéðåãà ãáòå àîìò éàäá

íäøáà413 ïøçì éúà äåäã ùð øá àäã äåî÷åàå 
 ïéìîâå ïéæáæáðå ïðúî äîëå àøúåò äîëá ïðéòè

 íäøáàã éåîéçø åäéàã ïáìå ìàåúáì øîà àìã
 àìà íäøáàã àñåéôá éúàã àøçà ùð øá åà

 áéúë äî éåìî ììîé àì ãò)ãì ãë úéùàøá (
 ïéâá éðãà éðãà øúáìå éëðà íäøáà ãáò øîàéå

 íäøáàì äéì øé÷åéãå àåää]åáéè àåääå àø÷é[ 
 êéøåà>äéì< ïéðîæ äîëì   

 ,את אביובד י הכבוד ההוא שכ,כך עשו
ט והאריך לו כל הפעמים הללו שישל

 ואותן הדמעות הורידו את ,בעולם הזה
 עד שישובו ישראל ,ישראל לשעבודו

 שכתוב ,הוא בבכיה ובדמעות ברוך לקדוש

àì äéì øé÷åàã àø÷é àåää åùò êë éåá
 àîìòá èåìùéã ïéðîæ éðä ìë äéì êéøåà>àã< 

 àãåáòùá ìàøùéì ïåì åãéøåà ïéòîã ïåðéàå
á÷ì ìàøùé ïåáåúéã ãò äéìéã" äéëáá ä

                                                                                                                                                                                     

, ה יעורר מדנים בין משפחות האדמה להתכחת שאלו עם אלו"סוד ענין המלחמות ההם היא שהקב 411
שהרי עד כאן לילית הרשעה אם . להצטרף שלא ישארו מן העמים אלא אותם שיזכו ליכנס אל הקודש

ות שלא ישארו מהם אלא אותם ה מצרף האומ"והקב, שבעים אומות נותנת נפשות טמאות בקרב העמים
 ).אור יקר. (שהם קרובים קצת אל הקודש להיותם לבוש אל הקדושים

או אפכא שאר הברכות , ירצה שאר האומות ישוב להתעורר קרבין שאר ברכות ישוב שבות יעקב 412
 אור(' ישוב שבות שאר יעקב שהוא מה שישארו בסוף דהיינו שארית יעקב בגוים דכתיב והיה שארית וכו

 ).יקר
 ).הערת הזוהר(א ” פז ע413
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ועלו מושיעים " ואז כתוב ,' וגו"בבכי יבאו"
' ט את הר עשו והיתה להובהר ציון לשפ

  ".המלוכה

 áéúëã ïéòîãáå)ç àì äéîøé (åâå åàáé éëáá '
 áéúë ïéãëå)àë à äéãáåò ( øäá íéòéùåî åìòå

åäéì äúéäå åùò øä úà èåôùì ïåéö"äëåìîä ä  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  ".ולם אמן ואמןלע' ברוך ה"

 


