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ä úàøé '  
íééçì  

 íéæéøëîä åéùòîå åú÷ãöå åúøåúá íñøåôîä éúîà ïåàâä ìù ùãå÷ éáúëî íéñøèðå÷
úôåîå øåãä øàô åéìòù÷ë åéðòå ãéñç å"åî ú 'ð íééç"òáàä "øå ã"÷ã î" àø÷é øùà ïéæàìåå ÷

åúáéúëá åúîéúçë  
íùá  

íééçä ùôð  
æ íøîàîëå"å óã íéì÷ùã éîìùåøéá ì 'áùø éðú"ð ïéùåò ïéà â íäéøáãù íé÷éãöì úåùô

äëøáì ÷éãö øëæå ïðåøëæ ïä  
  

äá äùãç äøåãäîá øåàì úòë àöåé÷åú åðúåàéâù úåáø  ,úåøå÷î úôñåúáå ,úåøòä 
úåøàäå ,øôñä øáçî õéùôéì òùåäé éãé ìòä øéàî íéàøôñøâä øåàéá ìò "ãñ ìò à" øéàîå ö

ãàä ìò àøãàä"ãàå ø"æ ,çúôä øéàîâì íéøòù éçúô ìò "à ÷çöé øøáç ÷éæéé , ìò íùìä øéàîå
äîìçàå åáù íùì÷ìç íéøòùå úåîã÷ä  ,å'äìéôú øéàî'  
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úåîëñä  
ë ìàøùé øð úåãéñçáå äøåúá íñøåôîä ïåàâä áøä÷ù"åî ú 'öæ ìåàù"ì  

ù ìù åîù ìåãâ ìàøùéáå äãåäéá òãåð"åàâä áøä éáéáç áø á åúøåúá íñøåôîä ï
åãä úôåî åú÷ãöåäåî ø 'äìæ íééç"áà ä"øå ã"î÷ã "ïéæàìåå ÷. äéîåôî ÷éôî äéä ãë àðøéäðå 

ðã ïé÷å÷æåäåúá ø"ä úàøé øöåàî ïéáè ïéàìâøîå ÷ 'åúîëçì úîãå÷ä, äøåúá ìãâå äîéé÷úðù 
ð úåùòì äîùì äøåúá ìîòå"úé åøöåéì ø"ù, áø÷ì íéáåè íéùòîå äøåúì íéðæà äùò ø÷çå ïæàå 
ä úàøéå äøåúì úåéøáä úà',ðáå äøåú ìù äìâã íéøäìå ìåãâ ãåîìú úéá ä, íééçä íéî ïééòîå 

íåé íåé åéìà åôñàðù íéùã÷ ïàö éøãò úå÷ùäì åãåîìú úéáî àöåé,úåáåøî úåëìä ÷îåòá , 
äáøä íéãéîìú ãéîòäå,íéáø÷ úà äëæå äëæ ,åäéôá äúéä úîà úøåúù äæî äëæå , äéì àéìâå 

úëñîà.øúñðå äìâðá åì áø äéä åéãéå ,úëìäã àáéìà àúòîù é÷åñàì à,úåáåùú ìëá é øùà å
ä øáãá åäéôî äøåú åù÷áé øùà ìëì áéùäì äáøä ' àîìòì éðäàå äéì éðäàå åúåîë äëìä åæ

àìåë,æ íøîàîë äîùì ãîéìå ãîì øùàá "äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì, éàãë åìåë íìåòä ìëù 
åì àåä,æ íøîàî ïéðòëå "úåø úìéâî ùéø äáøá ì,ò "òéùåäì áø ä÷ãöá øáãî éðà ô,éàá  åæ
ä÷ãö,ø  'øå øæòìà 'ç ïðçåé"åëå éúøåú úà íúìá÷ù ìò éîìåò úà íúéùòù ä÷ãöá à',çå " à

åëå éúøåú úà íúìá÷ù ìò íëéîöò íò íúéùòù ä÷ãöá 'ò"ù.éå "ìã ì" øîå äîùìà éà÷ øî ô
äîùì àìùà éà÷, ä÷ãö ãéáòã ìéîøâ',ø ìéæàå "éúèéùì é 'ôá ' ÷ìç)ò èö"á ( äøåúá ÷ñåòä ìë

åëå äîùì',ø  'î óà øîà ïðçåéâéøîàãëå åìåë íìåòä ìë ìò ïé ')ò çñ íéçñô"á ( øîàã úùù áøá
éàðú êì éàø÷ êì éàùôð éàãç,éøôå êøàäå éðéà "åëå à ' äéúòãà ùðéà ãéáò éë ø÷éòî éðùîå

ãéáò à÷ äéùôðã,æùîë "ô ùéøá ì ' åâäðù íå÷î)ב"פסחים נ ע( äîùì àá äîùì àìù êåúîù, 
òì äìéìçå äìéìçåù àéáîù åîë äîùì åãåîì úìçúá ãåîìì äëæ àìù ìéáùá äøåúä úà áåæ" á

 ïåàâäæ" ìðä"øåøáå úåðåëð úåéàø ìåíéøîàî äîëî äæ ìò ú.  
ù ìù åúåð÷æ úòì íâ"á æ ïåàâä"ø íéøåñéá øñééúðù ì"åðúàî åúåìòä íåé ãòå ì, äúéä 

ä úøåú ïåéòá åéòåùòù 'äúéîàì äëìä ïåáìá,øîàî ìë åá íéé÷úðå æ í" äèåñá ì)ò àë"à ( ìò
úä"íìëî ìåöéð íéëøã úùøôì òéâä ç,íéëøã úùøô éàî íù ïðéøîàå ,øà "ú äæ ç" íåéå ç

äúéîä,ùøòå "æ íù é"ì, ú àåäå"åëå ùøéô àìù òãéå åúåî íåéá ç'.î ïëå "áðø íù ù"é,ú äæ " ç
åéàèç úàø,ä úàøéá íéé÷úð  'íééçì,æ íøîàîëå "úìä÷ äáøá ì,ò "ëç äáåè ôäìçð íò äî, 

äìçð àéäùë äîëç äáåè,ò "ø æéøëîã ã 'éàðé,åëå àúøã äéì úéìã ìò ìáç  ')áò àîåé(,î íâ " ù
íù àøèåæ øî,ú äæ "àúëìäã àáéìà àúúòîù äéì à÷ìñã ç, äáøä íéãéîìú úãîòä åðééä 

äøåúá íéáø úåëæì,òù "àúëìäã àáéìà àúòîùä íééúñú é,æ åøîàãë " ì) ÷øô ùéø ïéáåøéò
öéëïéøáòî ã (åëå íãéá ïúøåú äîéé÷úð úëñî åìâã äãåäé éðá',åëå úëñî éìâã ãåã ',éòå  'ùø" é
íù,ò èð ïéèéâáå "à,íìåëî ìöéðå åãé ìò àá àèç ïéà íéáøä úà äëæîäå ,ñåúä úäéîú õøåúîå  '

ã íù"ú äæ ä"ç,æ ïåàâä å÷ñòáå " úà úåëæì åéä åú÷åùúå åáì úåáùçî ìëù äëæ äîùì äøåúá ì
øääæ ìò åùôð øñîå íéá,ä çéìöä ïë  'íìåò øåàì åàöéå åéúåîéæî åîéé÷úðù åãéá åöôç,òå " ã

ø úù÷á 'éøãðñëìà äéúåìö øúá )ò æé úåëøá"à (åëå äøåà ïø÷á åðãéîòúù ïåöø éäé',)  åðééä
 áø úù÷á ïéòë äîùì äøåúá ÷åñòðùñæðä àøô 'äéðéî ìéòì íù,ø úùøã ïéðòëå  'éñåé øá úçðî 

ñîá 'ôá íù äèåñ 'øåà äøåúå äåöî øð éë (åðáì äåãé ìà äæáå,ò "æ íøîàî ã"ø ì" ãöéë ô
 ïéøáòî)ò ãð"à (åâå åéúôù úùøàå áéúëå åì úúð åáì úåàú áéúë éîø àáø', åáì úåàú äëæ 
åì úúð,ø "äîùì äøåúä ÷ñòá ì, íééç õò úàø÷ð æàù )æ íøîàîë" àîåé ì)ò áò"á (òð äëæ úéù

íééç íñ åì (îúîéàì 'åéöôç ,ëàîîæ íø" ì)ò áì úåëøá"á (ò"çåú ôììçî äëùåîî úäáì , éàî 
äéúð÷ú,äøåúá ÷åñòé ,äàá äåàú íééç õòå øîàðù ,æ "ø ù 'åðáì äåãé ìàå éøãðñëìà.îå " ìàå ù

éðéò åëùçéðå,ò "æ íøîàî ã" ì)á"ò äò á"à (äîì äôåçá ïùò,øà "àúá úåøö åéðéòù éî ìëù " ç



 נפש החיים

3 

úåàìîúî äæä íìåòáäåòì ïùò åéðéò "á,ëì "äîùì äøåúá åðé÷ñòáù à, ìà äæì äæ íéîéòðîå 
éðéò åëùçéåðäåòì å"á.  

ù åðúàî äìòúð øùà éøçà äúò íâå"æ ïåàâä á"ðä ì"ì, áøä éì øé÷é ïáä åðá í÷ 
åàîä"î íñøåôîä âä 'ð ÷çöé"áà é"øå ã"÷ã î"ïéæàìåå ÷, åéáà íù íé÷äì åãàîå åùôðá ÷æçúîå 

æ"ìú úéá ìò ìéåàøë åäððåëéå ìåãâä åãåî,ä éäé  'úé åðåöøë åãéá íéé÷úúù åúà"ù, ìë ïåöøëå 
ä éàøé 'ä úøåúá íé÷áãä 'äøéãàäìå äìéãâäì,ù ìù ùã÷á åëøãå "æ ïåàâä á" äéä ãéîúù äéä ì

ö ìàøùé ìù ïøòöá øòèöîå çðàðå âàåãòìëî èøôäå ììëä ø,ð òãé øùà ùéà âòéåááì , ãéîúå 
äåìîå ïðåç äéä, àåøå íåìù áäåíåìù óã,åáø úåá÷òá ùã÷á åëåìäå , åîù ïáøî ìåãâä åðéáø 

ìàøùé úåöåôú ìëá,ãéñçä ïåàâä øäåî "ð à"òòé àðìéååî "à, ïðáøã éìéî ìë íéé÷ì åùôð øåñîì 
éì úòãåîëå, éôî íâ íéðåîà ùéàâ úéèøô äùòî ãàéä äìå éì,ðéöîå åùä éîëçá " åçáúùäù ñ

äæá íîöò,îë " ù)øô óåñêùð åäæéà ÷ ( øåîàã äî ìë àðéáø íéé÷î à÷ éùà áøì ïðáø äéì åøîà
åëå ïðáø', ïéëøòáå )ò æè"à (åëå úéîéé÷ã éì éúéú',âä åúåðúåðò àöîð íù åúìåãâ íå÷îáå ã äìå

åéðéðò ìëá,äëøá åéøçà øéàùäì åúåöøá íâå ,åúøåú éáåøì åáì úù àì ,òì äöøå ùð úå" åøöåéì ø
úé"ù,é÷éãöîî úåéäì íéáøä ,äåöå ðá úà å áøä äàîåä"éøäåî â"ðä õ"ì,éôãé äîëç úéùàøù ñ 

ä úàøéá åéøñåî éøáã 'ééçìííéîéòðä ,á úåáì ïéëùåîå " åúàøé úáäìùå áìä úãåáòå äøåúì à
úé åúáäàå"ù,æ áøã äéáâì àéä øèåæã úòãåé éùôð éë íâä "ì,áà ãáëé ïá äðäå , øøåòúðå í÷ 

÷ìíòáåñåôãá ,èä ìòå ïåéë äåî ÷éúååä âìôåîä áøä éãéãé íù øëæé áå 'ð äçîù íäøáà"é, øùà 
úäà õîéåäæá äáøä òâ,ëìå åðì ãåîòé ïåàâä éøàù úåëæå ìéëà ìàøùé "ø.  

ðä éáéáç åðá àéöåéù àåòø àäé àéîùîå"á øåàì ìãåôñ åéáà øî ìù åùã÷ éøáã ãåò 
æ ïåàâä"íéáåúëá ïãò øùà ì,åù äîë úçà ìà úçà õá÷ì íâ "ä úæ åéáà øî ìù íéø÷é"ì 

úåùùåàîä úåëìäá,ä øáã úåìãì íéàîöä úååøì  'íééç íéî øàáî äøåøá äëìä åæ. íâäå 
 èòîë äúòùâäîëñä ïúéìî éãòá éúøã,ùã äéúååë àáø àøáâã àúòãà íðîà "æ ïåàâä á" àì ì

âàðøã,ðä éáéáç åðá ãåáë ééçã àø÷é íåùî íâå "éñäì àìù éåàøë øåãâì éøãâî éúàöé ìåáâ âì å
ðä éáéáç åðá ìù"ù ìù äæ åøôñ ñéôãäì ì"æ ïåàâä á"ì,åúö÷î àìå äéðî àì ,å àìò " ïôåà íåù é

á äìåáçúåòíìå,øé÷ä úãå÷ô éôë åðá úåùø éúìá " ä22 ìéøôà 1828 íéøáçîì ïúéðä ÷åçë 
 óàøâòøòô8,ùìå åîáúå íòðåé òàë áåè úëøá åéìò "íåé íåéä äéãîåìå äøåúä ãåáëì øáãîä ã 

à 'åè"ô÷ú úðù ïåéñ á"÷ äô ã"òé àðìéåå ÷"à.   
øäåî ïåàâäá ìåàù"äììæ óñåé ø"ä  

  
ë íéøä ø÷åòå éðéñ íñøåôîä ïåàâä áøä÷ù"åî ú"äöæ éìáà íäøáà "ì  

éðá áì áùä íééç õôçä ùéàä éîáé êøãä äæ íéîùáù åðéáà áàä ìà í äøá åì øå
íééðéò úøéàî,äøåúì äãòä ïéòå ãéçéä êøã äæ  åòúìåäã,ä " äìâðá ìåãâä ïåàâä áøä ãåáë ä

î øåãä øàô øúñðáå '÷åöæ íééç"áà ì"øå ã"÷ã î"ïéæàìåå ÷, ìàøùé ìù ïáø ìåãâä åðéáø ãéîìú 
øäåî ãéñçä ïåàâä"ð àðìéååî à"ò.ïåîñøôà ïîùë íñøôúðå òãåð ìåãâä åîù øùàë ,äå øàåä 

åîå÷î àìîî åðá úîã÷äá äàøé, é÷áå óéøç ìåãâä øåàîä áøä î íñøåôîä 'ð ÷çöé" äøéîàá é
 äéì úéìã àúéðâøî éàäã àúçáùåúá äîéòðèéîé÷åöæ ïåàâä åéáà ãåáë "ì,åéå øú íëç äéäù 

äøéãàäìå äøåú ìéãâäì äáøä ø÷çå ïæàå ãîéì ãåò,ìò í÷åä øáâä àåä ,äøåú ìù äìåò , øéæçäì 
äåòá øùà äøèòä äðùåéì"ò ãøéå äøåúä ãåáë èòîúð øùà åììä úåøåãá øúåìòî øù, ïéàå 

 äáâùð äáéùé áéùåäì åãàîå åùôð óøç øùà ùéàä àåä äøåúä ãåáë ÷éæçäì ÷éæçîå øøåòúî
åðø÷ äîø äîøå,äøåúã ïø÷ ,ç èòîë íéé÷úð øùà éøçà äøéáâäë " çëúùúù äøåú äãéúò å

ìàøùéî,îîå äøéæçäì òâé ðéøãò ä÷ùä åí íéøäá øã÷ìå õôç éðáàá úúñì íéøãò. åòéâä äîëå 
åäìíéøåîå äàø,åàîä áøä åðá íåéäë íâå ä"ðä â"úåáàã éìéî íéé÷îå æåò ìëá õîàúî ì, ÷éæçäì 
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íéù÷ä íéúòá æìä äáéùéä,àéä äáø åéìò àùé øùà ùã÷ä úãåáòå  ãàî. àöîù åëæ íéîùîå 
á úà"äáéùéã éìéîá øæòì úåéäì øáã àìî ã, ä"ä àøé ïåðùä âìôåîä áøä ä 'íéáøî,î å '

ð äçîù íäøáà"á éî íñøåôîä ÷äáåîä áøäå"ääììæ ïîçð "æ çåðîä ïåàâä éçà ä"ì, áøäå 
 ïåàâäæ" ìøéàî íéðôå úåáéáç äàøä åúåéç íééçá ïãòúåáì "à,øøäåî "ðä äçîù à" àåòø àäé ì

úé åöôçù"åàîä áøä åðá ãéá íéé÷úú ùä"ð â"øéãàéå äøåú ìãâúé é, íééçä êøã úà øîùå 
ðä ïåàâä åéáà øùàë"ì÷åöæ " íù ìåúãé÷ùàøåáöã éìéîá äîåöòä åúãøè íò äáéùéä ìò , 

å ùéà ìàùé øùàë åéìàùî ùéà ùéà åúåà åìàùé øùàåâå', äùòîìå äëìäì äù÷ä øáã ìëå 
åù÷áé äøåú åäéôî,íéëìî ïçìù ìò àìôé øùà íéøáã ìàåùì áéùäå ,úåìòäì ïðáø éëìî , íòå 

úîéé÷úîä åúîëçì åàèç úàøé íéã÷ä äæ ìë,æ úòì øáéçå çð øåáéç åúð÷î ììäì ãàî ã
íééçä êøã øåîùìå áåèá úåòøì àðéøçàì ïéáéèîå ïéáè ïéãáåò ïéãáòã éàùéù÷ ïðáøã àìåìäá, 

íééç õò éøô åéøôî íìëàá íäéðéò äðç÷ôúå íãàä íäá äéçé øùà,ðä ïåàâä øùà " ìúù ì
íåúñ éìéúùá.ãì øòù çúô çåúôå åôòîì ïåéìòä ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùúá é÷ äì

úåãåîéìáå úåìëùåîá ìéëùîì,äåæ éøîàîå ãåîìúä íéî àéáä øùà åúåàé÷á áøá õáøéå " õòå ÷
íééç õò éøôå íééç, äîëç ãîìì äìàá åúãé÷ùå åçë áø äî åðéáéå åàøé íá åøáã éãî øùà 

äì ùã÷ ùã÷ä ìëùä øñåîå 'åúîëç éøô éøåëá úéùàø, úéùàø åì úéùàø äàø øùà åú÷ãöå 
ä úàøé äîëç', äåàîä áøä åðá ãåáë úà ã÷ôå"ðä â" åì úúì ìèôùî åéøáã ìë ìò äîéã÷ä 

ùåã÷äéíéáåúëá øùà íéãîçðä í,úøàôúìå íùì åéäé éàãå øùà . ÷ãö äéä åéëøã ìë øùàá êà 
ä úå÷ãö 'ôøøùéá åðåæìàìà úéá êøã øùéä ,áçà úåááì øøåòì éúøîà ïëì " õòá ÷éæçäì é

øé éìáî íééçá í÷ìç úåéäìå íééçäç óôå"íéîùä éãåîò å, äìòð éãò íééìôë éìôëá åëøáúéå 
íéìùåøéå ïåéöì,úéå íòðåé òîåùìå áäî êø 'ë ùåãâå àìî"äøåúä ãåáëì øáãîä ã  íåé íåéä ÷ãöäå

å 'ùò"è ÷"ôì äòåùéä çéîöî úðù ïåéñ å"àðìéåå äô ÷.   
äøáà íàðíààìá éìáà "âä áøä î 'åî 'äììæ äîìù"ä  
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 úîã÷ä ïåàâä ïøî ïáäøáçîð "ò  
  

åøôñ ùàøá äîã÷ä íéã÷î øåáç øáçî ìëù úàæ íéðôìî, åàø äî òéãåäì åâäð íäî ò ì
áì äëëåøôñ úìéâîá à,øåáçä úìòåú úðååë úéìëú íéòéãåî íäî , äåðò á÷ò íäéúåá÷ò íäî 
ä úàøéå 'íúîëçì úîãå÷ä,åúøáçîá áøáøúé ìáì äøåú éøáã ìò åîöò ìéôùäì , åðáì íàå 

á åòá÷ì äðãòéé åéáà úøåáâ ììîì áà ãáëé ïá äðä ñåôãäîçáø,  ùéà øåáéçä úìäú òéîùäìå
åììäî éôì ùéà.  

á éìî å÷çåéù øáã éúòãé àì éëðà øòð íã÷à äîá éëðàåñøô, ïéåëì àåä éá àì éë óàå 
ìçà äîá áì,øîàðù íéøáã úåìäú òéîùäì øîåà äë íà åä úàøéá  'íééçì, àìä íúéìëúå 
íéúôù øáã.øåñçîì êà *åàøé ïéòá ïéò øùà øáãá ,ä éàøé ïéá íéøáãð åéäéå  ' úáø÷ øùà

ïåöôçé íéäìà,çî ÷ìçù êåøá åøîàé åúîåòì úîàá åäåàø÷é øùà åøôñ éàøå÷ ìëå ë åúî
åéàøéì.  

* éô ïëúé éìåàå ' øåñçîì êà íéúôù øáãå áåúëä)ãé éìùî(, ïåøñç äæéà åá ùéù äô÷ùäá äàøðù øáãìù 
éúîäì íéúôù øáã êøöðíéøáã áåø äæ äîì øåñçî ïéàá ìáà å÷.  

ð íñøåôîä ÷éãö ïåàâä àáà øî ãåáëì éåàøä çáùá øîåà ïúà íàå"ò, éëðà íåøéò 
ìîäåú÷ãöå åúøåú éëøã êéøòäì ïéá ïéá, øéëäì àåä éãîò àìå åìú éð÷æ íéøçàì åðøéëä" éðåàâå ç

ð åðéúðéãî éðáø éìåãâ"é,íäìù íäì øúñðáå äìâðá åéùòî çë òãåð åøëæå åîù øôñì äàð , áø éë 
åáúëé íìë åøôñ ìòå àåä,åäåæéøëä åéùòîå äàìî õøà åéëøã ÷ãö íðîåàäå .  

 àô÷åúå àðñçå àòøàá ãáòã àçáù àúé÷åøùî ì÷ òîù àì øùà øùá ìë éîå
ééáöîë àéåçäì àøéúé åáøá úð÷úä ãáòã èåù÷å ïåáè ïéãáåòå èåù÷ àúééøåàá äéì úáéäéúéà '

îùã àäìàã àìéçáàé.  
ñç úøåúá àúðéãîá åðîæá äøåú ìù äìåò íé÷äù øáâä àåäã äîëçá çúô åäéôå 

íéãéîìú úåàîì,øáñîìå éøåîâàì äøåú ìéãâäì äëæå ,ãåîìú úéá åì äðáå ï÷úå ø÷çå ïæà   ìåãâ
íéãñç úåìéîâå äãåáòå äøåú íéãåîò äùìù ìò ãîåò.   

éä úàìôð àìåà íéáøä úà äëéæå äëæù,ò àùð åéøåòðî éë äàìôð äãé÷ùá äøåú ìù äìå, 
î ìåàâä ìåãâä åéçà íò åãåîì òá÷ øñéáøà øáî äìòîì åúåéäáå 'æ äçîù"ì, àîîé éñøâ ååäå 

éìéìå.éåöî øðä øåà ïåäì äåä àì øùàëù åðì åøôñ åðéð÷æå , àñøéâì ïåäì äôé äåä äðáìä øåà 
àìéìã,éøà íéðåàâä ïåàâ ïðáø áøî äøåú ìù äëøã æà åìá÷å  'ò éáãð áéì äéøà àðáø äàì" ò

äéøà úâàù ìòá*.  
 *ù ìòá ïåàâäå"æ à"áà íéðù äîë äéä ì"÷ äô ã"÷,ôùîì òãåî äéäå çæ éøàî àáà ú"ì. øáç äô åúåéäáå 

åù ø÷éä åøåáç"ù ú"à ,åòñðáåð àáà øî äéä åñéôãäì äôî "íéðùá ïè÷ ïãò ò ,îåãéøçà äô êøã åøáò é ñéôãä 
ðä åøôñ" ìà úéáá ïñëàúð"æ æ"úåòåáù äîë ì ,éåçä òá÷å øéòä éðô úà ïåäô úåàø , øñéîç øáë éøàî àáà æà äéäå

ð ìåãâä åéçà úàå åáäàù äáäàîå"äøåãñ àäúù íúðùî íäì òá÷ ò.  

éä ãëåä íéðåøçàå íéðåùàø íé÷ñåôå àãåîìú àìëá øéîâ äåä ùîçå íéøùò øáë, äéäå 
åàâä åéçà íò äøåú ãîåìïî ïéäìà øáì éîã ÷éãöå  'ùð ïîìæ äîì"ò.áåè äîå *äéä íéòðå   úáù

ãçé íâ íéçà,äãåáòå äøåúá ,ä êàìîì äîåãä áøäî äøåú åãîì ãçàë íäéðùå  'áöàúå, øéò 
àéîù ïî ùéã÷å,áëùø ìãåâä åðéáø "÷åöæ ãéñçä åäéìà àðáøå àðøî ïåàâä ä"÷î ì"àðìéåå ÷, 

æ àåäå"íäéìò åçåøî ìéöàä ì,åëå äîëç çåø ',äúàø ïéò éøùà  øä äìà ìëååçîùå åàø íéà, 
ùôð äáàú ïæà òîùîì íéòîåùäå.  

*éáåúë íðä ùã÷á åëøã úåö÷å ìàøùéá åîù ìåãâå äãåäéá òãåðå ' íãàä úåãìåú øôñ ìòç"à,çå " øáçù á
îä áøäåáåäî ìåãâä ïùøãä ÷ä 'î ìéååééô ìà÷æçé"àðìéååî éúáø àúø÷ã î,ç ãåòå "ä éäé íéáåúëá åìöà â ' åúà
åñéôãäì. àî àáàåøæ é"øäåî åéçàî íéðùá ìåãâ äéä ì"ð ïîìæ ù"æ ò 'èå íéðù 'íéîé,÷ú úðù ãìåðå "ùãåçá è  ïåéñ

åé"èúåòåáùä âç ìù éðù ,ìàøùéì äøåú äðúðù íåé ,ò ïá åðúàî äìòúðå "é åúåðéðç íåéá á"ä ïåéñ ã ' éäéå øãñì
íééçì áåúëä ìë úðù ïåøàä òñðá. 
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åéåúâ äéä åãåîìî øã åùåîù ìåð ãéñçä åáø úà ùîùù"ò, åéðôì ãîòù íéáøä íéîéáå 
øúñðá úåàéìô úåáéúðå äìâðá àúééøåàã éìéáù äéì øéäðà,éáø àæçã àåä àåä  'éî÷î'* äéìâå 

úëñî äéìà àúîëçã åøéäðå,øùà íéîéëå   øåðéã øäð ïî òéæáå úúøá äàøéáå äîéàá åéðôì ãîì
éäåîã÷ ïî ÷éôðå ãéâð äåäã,äå ãîéì øùàë ïë  åéðôì ãîò øùà íéîéä åéãéîìúå åéðáì òéãå

éàîäéìò äåä äéáøã äéú,íåøîá åéðôì ãîåò åìàë äàìôð àøåîá , àúúòîùá çúô øùàëå 
éîù øéëãå 'éáøã', éëøã åâéâäá åááìá úç÷ìúîä ùàî éäåìò ïéðù éäåéæå äéôåâ àìë òúøî éåä 

åì úéð÷ð åúøåú øåàå åúùåã÷ úøäèå åúåãéñçå åú÷ãö,ä øùàá  äøåúäù úåìòîäá äôé åçë äé
íäá úéð÷ð,äàøéå äåðò ùáìúä åäéìà úøãàîå .  

* ïéáåøéòá øîàðä ïéðò éìåàå )ò âé"á (åëå äéî÷î äéúéæç åìàå 'ø êéðéò åéäååêéøåî úà úåà, àéä ë ïéðò
 áåúëä)âì úåîù (åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå,ôò "ô úåîù ùøãî é"é÷à â"é÷à øùà ÷" éùòî íù ìò ÷àø÷ð éðà. 

)äîåã÷ä äáùçîá íéìåìë íéùòîä éèøô óåñå (÷ð úàæìå 'íéðô äáùçîä,÷ù åîãúúøçåàî äùòîäå , äáùçîáå 
úììåëå äîåã÷ äáùçî ùé äîöò,éîéðôäî èùôúîä úøçåàî äáùçîå úéîéðô àéäå ú äùòîì åà øåáãì ) àåäå

úåãîä úéîéðôá ùèôúîä úòã(,àîä øáã åà äùòî êåúî úøëðä àéä àéäå äùòî éåäã åéúôù úîé÷òá øçå. ìáà 
à äîåã÷ä äáùçîä úéîéðô"áã ïéðòë øåáéãá äàéáäì àùì úçú áìçå  êðåù)éò 'âçéâò âé ä"à(, ïåéìòä úòã àåäå 

éáøã äéúòãà ùðéà íéà÷ àì ïéðòë ')ò"ò å æ"á(, íëç ãéîìúì åáø ìù íéðô úøàäá àìà ãéîìúäì úñôúð äðéàå 
åúòãî ïéáîå,îá àåä äæ ìëå ùéà áìáù úåáùç.úé åá ìáà  ' áéúë íëéúåáùçî éúåáùçî àì øùà)äð äéòùé(, 

íéðåéìòì óà ïôåà íåùá àñéôú äáùçî úéì åúáùçî úåììë, úøëð åéùòî íåé÷ì úèùôúîä åúáùçî ÷øå 
åúâøãî éôë àéáðå àéáð ìëì åéùòîî,éøåçà úà úéàøå åäæå , äùòîä íåé÷ì úèùôúîä äáùçîä úåáøì úà 

ò úøëéðå"åéùòî çë é ,ò úàø÷ðå"ùòîä ùä , íãå÷ä ìà íéøçåàîä åéùòî çë éãé ìò óà åàøé àì éðôå) úàøåäëå
éøéöá åàøé úìî.(  

 äåðò äìåãâåð ïåàâä àáà øî ãåáë ìù"éëøã ìëá ùáìúðå ò 'éúåáéúðå', åéëøã úåö÷å 
 åúà àëã úà íîåøì åà àëã úà úåéäì äåðò êøãî øùàá äøôñà)ò ä äèåñ"à(,ù ïä  äìà éú

ø÷é ìë ïéò åá äúàø,åãàîá íéìôù çåø úåéçäì åùôð ïúð äáéù ãòå åãåòîù , åðåøæô ú÷ãöå 
íéàëãð úà úåéäìå, éñåéôá íááì áéçøäå ïéîé íáø÷ éë åçîùå åùù íãà éðåéáà åàá éë åéãò íâå 

íéøáãåéúåúôùá ÷öåäù ïç éøáãáå .   
äæáð óåâä éðéðò ìë åéäéù úéúéîàä äåðòä êøãî ãåòúîàá åéðéòá ñàîðå , ñôàìù ãò 

òâð àìå âðò àì ùéâøä éìáî åáùçé åäúå,ä éëøãá ÷øå  'åäáâé, äãåáòå äøåúì çåúô íáì àäéù 
äùåã÷å,äá êàå  'åçîùé,úé åì äàð øåãî íáì åúéùé éë 'åîù  áåúëë )èë äéòùé (äá íéåðò åôñéå '
äçîù,øîàì äìôúá åðãîòá åéðôá ãéîú ìéâøä øîàîëå ,÷îìå  øôòë éùôðå íåãú éùôð éìì

äéäú ìëì,çàå "êúøåúá éáì çúô ë,éùôð óåãøú êéúåöî éøçàå . àáà øî ãåáë éøéëî ìë ïä 
æ ïåàâä"äìåãâä åúåðúåðòî åãéâéå åãéòé äîä ì,áéìòä àì áìòð äéä íà øùà , çåø ìôù äéäå 

áíãà ìë éðô,ùùåç äéä àèåòîã àèåòîì óà óåâä éâåðòúáå ,áì åéëøã íùå âåðòú ùéâøä éì, 
 íéðô úìäöáå äçîùá íìá÷ åùôðå åãàîá äáäà ìù íéøåñéá øñééúðù äð÷æä éîé åòéâä éë óàå

äçðà àéöåä éìáî.) æç øîàîë" ì)ò áñ úåëøá"à (ñéã äìá÷åàúå÷éúù éø(, àçéãá äåä äéúòãå 
äéìò,éìò ìéá÷ã éðù ìë  'íéøåñé,ò ÷øå "÷éãö åúåà øòèöî äéä æ,ëìëì çøëåäù ìò  éôì åôåâ ì

åäìçî,óéè óéè íéãøåé åéðéò åéä íéøúñîáå ,) øæ àìå åàø éðéòå (éåã äéä åáì éë íòå,ò " çîù äéä æ
âåðòúä ùâøä åì íéèòîîä åéøåñéá,òâðì àìå âðòì àì åáì íù àìù ãò .  

åäîú ïë åàø äîä åúøåáâá ùîùä éàåø ìëå, éìéîì åçåø úëéîðå åôåâ úòéðë ìë íòù 
àîìòã,ôäð ïë ååò ùåáìì àéîùã éìéîá åááì êæ äîåù äúéä åáì àúééøúá àìåáéæ ãòå øãäå 

âå äãåáòå äøåúì äàð øåãî úåùòì"ç,ä éëøãá åáì äáâ ãàî äîå  'äøåú ìù äúîçìî íåçìì, 
ä úàøéå úòã çåøá äøîâ äøåáâå äîëç çåøá ìçäù äåöî ìëå', áù àì åéøáãî ãçà øáãå 

 éðôì äáåèä åúáùçî øåàì àéöåäå úåááøíò,ùá ìëäå áå åéä úçðá øùà íéîëåçî íéøáãå ä
íéòîùð.  
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âéùäù åéúåìòî êøòå ìòôù íéáåèä åéùòî ùéâøäì àìù äåðòä ø÷éò, åìãâé øùà ìëå 
úé åúìåãâ øéëäì äáøé åìëùå åéúåìòîå åéúåìåòô"ù,âøä çë úú óéñåú íé÷ìàä çåø ïë  åðåøñç ù

åéúåìòî úåîöò ùâøä íéîãúå,éúîù äàåøùëå  åéìò òøå ÷îèöî åãáëì íéùðà éðéòá ø÷
äùòîä, * åááì íåø éúìáì åîöò ïéè÷äì åéúåðåøñç åì áùçîå) áøá åðéöîù åîë)ò æô àîåé"à (

ä ãëååëå äåáîà éæç ä'.(  
*ééðù äðååë àåä éìåà ùøã êøãå 'ø øîàù äîá" åéãéîìúì à)ò çë úåëøá"á(,íëéøáç ãåáëá åøäæä , 

êéøöù  äáâåé àìù úåøéäæáëäî åáìååá íéâäåð åéøáçù ã.  

æ ïåàâä àáà øî ãåáë éëøã äàø àìù éîå"øôåñé éë ïîåàé àì äæá ì, åéúåìåáçú ìë 
äæá åì íù íù øùà åéúåìéìòå,ôâá ïë ùãçîù íéùåãç ìëù äéä åðåùì ìò ìéâø "åùá åà ú" ú

éáì éãçã åúòã äøòéùå 'éìåôìôî 'ãî äðäðì ùùåç àåä"ú,äù åéðéòá áåø÷ äéäå  éìåà ùåãéç
îàì åðéàéæ íøîàîî äøåú ìù äú" ì)ø"íéøáã åìà ô(, åðîéä ú÷ìúñî åúîëç øäéúîä ìë 

)îåà äéä àúåçéãá êøãååäæù øééúñîã àúåãçá åîöò ãçùîù ãçåùì åìöà áùçð ' ( äéäå
åîöò éøáã øåúñì òâéúî, úîàä ìò ãéîòäì êéà åìëù ñìôá ìå÷ùìå åéøáã úåðùì øåæçìå 

ùáå äøùé äøáñáäðåëð úòã ìå÷, ïéè÷î äéä êéà åì äîéé÷úðù åúîëçî ïéáéå äàøé äàåøäå 
åéðéòá åìëù,æ íøîàîë åéìò äìôù äéä åúòãå " ì)ò æ úéðòú"à (ã ïéà"à ïéîéé÷úî úì éîá à

åéìò äìôù åúòãù.  
î úçëåú áäåà äéäèéäì äåäå ùàë åéä åéøáã ìëå øñåôî éîå 'é úáäìù" äáäàá ÷

á ùà éôùøåéøäà,ìëå âðåã ñîäë åááì ñîð äéä äòîù ïæà , ïéàãñçã åéìéî éøçà êùîðå 
éúåðúåðòîå äé÷øôá ùéøã äåäã àúãâàá 'àúééøáì çéëåäì åáì åàìî àì, øåùéîá çéëåäå 

åéøáã ìëá åîöòì,ãîì àöîðå ãîìì àáë äéäå , *áìä úåäáâ ìéôùäì åéä åéøñåî éáåøå.  
* áåúëä úðååë éë éìåàå)ð äéòùéã (ä 'íé÷ìàåëå íéãåîì ïåùì éì ïúð ',îìë òåîùì ïæà éì øéòé åíéã, åðééä 

äù 'úé"ð ùì øñåî úçëåúá íéãåîì ïåùì éì ïúéðéøçà,úé àåäå " íéãåîìë åîöòì øñåî àåä íâ ãîìéù åðæà øéòä ù
éðéøçàì ãîìîù.  

íìåò ìù åîåøá íéãîåò åéä åéúåùøãá åéøáã éáåø éë íòå,ò íéãñåéî " éáúëå øäåæ ô
øàä"éæ " ì)íéøáãá åðéáä íéðéáîä øùàë(,æ àåä " ìáì íæðâå íèéùôäå íùéáìä åú÷ãö úéðòî ì

åðåùì úçú áìçå ùáãá í÷éúîäì úåøúñðá ùøåãë åéøáã ìéãâé,åùåáì úçú íùáëå , ïùøåãìî 
ïåîäá àéãäì.àìî àìù íéáøå åä úàøéá ïåëð çåøá íäéùòîá øäèäì ãåîìúá íñéøë  ' ìáì

ùä éìáç éìáäá åìùëéàå,íðéôöä éìáî íéøáã äæéà àéöåäì åì äàøð äéäù äòùä úàøåä éôìå , 
äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì åîöò ìò àøå÷ äéä.) åæ äðùîã àôéñ ìò åúðååë òîùð àìéîîå, 

åëå íéøáã äáøîä ìëå ')êìîä éáø ïåùì ( íéòîåùä éðéòá íìéãâäì äàìò ãöì ïéìî ììîîù) ïééòå
íù ìàåîù ùøãî(.  

 åéëøã ìëáåáë èòîî äéäãåîöò , íéîù ãåáë úåáøäì, ïä éìéîá éðéðòá èøôá àøåáöã 
ììëä,åçë éãë ìò øúé äáøä ÷ñòå ãâðî åùôð êéìùäù úòãåî ,äéä ï÷æ éë óàå , äðåîà åéãé åéä 

ùîùä àá ãò.çø çë úåìëë óàå "ì, åéìçá åáëùî ìò íâ òøéðåé úåàåùð åéä åéðéòå å÷éìñ å
îéîùäòöá íéîù íù óúùì äèøôäå ììëäã àø,úåçðàå éçåðâá , åéúåçðàå íéðúî ïåøáùá 
úåáøä,òîåùä óåâ ìë úåøáåù åéä äæá .)  óúúùî éððéàù äàøù ìò éúåà çéëåäì ìéâø äéäå

àðéøçàã àøòöá,ãéîú éìà åøáã äéä äëå ,éðéøçàì ìéòåäì ÷ø àøáð åîöòì àì íãàä ìë äæù , 
úåùòì åçëá àöîé øùà ìëë ( áäåà äøåäå ïãå ïáø÷å úåéøáä úà áäåà íåìù óãåøå íåìù

äøåúì**.   
 êøã äéä äæåëåìää éëøãá ïäå äøåúá ïä åãåòî ùã÷á å 'äøåî äéäù íéøùéä, ãåáë çéðä 

éðéøçàì íäì áèéé øùàá ãîìì åì øçáå åîöò,åéúåøåú éáåø ìëá ïåòîùé ìåãâë ïè÷ë øùà , 
íéáøä úà äëéæå äëæ øùà,ò éðáì ãéâäìî åãé çéðä àì î äùøô øçùä úìôú øçà åøéñ àøã

íåé íåé òåáùã,à ìë øùàë øáã àìî àöé ùøãîä úéáì íéñðëðä ìëå ãçåëøã éôì èì÷  . áäåà
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ì÷ èùôäèåèåùô ÷îåò åàø÷îá , äîî åùøã ùåøã íéîåùøä éùøåãå ù ä÷øæðù äî íðæà äç÷ì
äøö÷á åøáã éãî åéôî, àøå÷ë ììî øåøá øùà åéúôù ÷úîá åçîù íéòîåùä ìëå  éðôì äùøôä

áùú"ø.ëå "á äáéáç åæ äåöî äúéä ë äåäå ùã÷á åéøáã ìë çéðäù åéðéòøä ãåòá àùøãî éáì èé
ïéììôúî øåáöä ìëù,úåãçå àåä íù ìåãâå ïè÷å àìù åøîàá äðéî éãç äåä àúîéìù à éøåîâ

ãåîìú êéøöä øáã,éøéîâ àîìò éìåë åàì , íìåëì áéèîå àúðáàá ïéåù ïééôà ìë äøåúä úàæå 
å äæá åáì õìòéåëøã íéåðò åãîì.  

 **òîäù úìôú òéöäì åðìâøåäù àðååâëå" ä)à íéëìî 'ç 'æë (õøàä ìò íé÷ìà áùé íðîàä éë,ã " åîëù î
äøåáâå äîëçá íò éøéãàì åãåáë ìåãâå ïéñëð øéúò àåä éë íò ãñç ùéàù ïéîàäì áåø÷ù øùåòå, íå÷î åì øçáé 

ëãð úà úåéäìå ìôùá áùéìàäçìî õøà íé,úåúùì ïéà íéîå òøæ íé÷î àì , íéáåè íéãñç éðéî ìë ìåîâ ìëåé ïòîì 
åáì õôçë, øäæä ïåéæçä ìëë áèéîã éìéî ìëá áéèäì ÷.òîäù øîà "åë êøáã àð ïîàé íù ä', ïåùì íðîàä éë 

ïîåà úðåîà (åäòøì ùéà àèçé øùà íéáåè íéãñç ìë ìåîâì êãé àöîúù õøàä ìò íé÷ìà áùé, ãñç äùòú 
äøåáâá,äì öò ìéùãéî ÷å å÷ùåò, åäòø ìåáâ âéñé øùà ùéà úåúîãà ìò åäáéù,ðå íéîì åàîöé éë ú øèî íäì ú

áòø,úðå äéäé éë úì çåúåáöòì ùåáçú ááì òåâð ìëì äëåøà äìòú éòéøîå éøéö÷ì í,àä äàìîå ø êáåè éëøã õ
äáèä éðéî ìëá áéèäì.  

àø åáìù úòãåîåääîëç äáøä ,áò óéñåäå äøåú ìéãâäå äãå, óà íéáåøîä åéùòîîå 
 äøåú éùåãç ùãçì òãî ìëá åì äîéé÷úð åúîëçáôâ"úîä úå ùáãî íé÷) é÷ñô íéáåúëá íðäå

åéãéîìú åáúëù äî é÷ñô,åúëì äéì àçéð äåä àì éë á äëìä åðéàù øáã ìë åîöòá øôñ ìò 
äùòîì(åù áéùäì äáøäå "åéøåòðî ú,æ éðåàâå åðéúðéãî éðáø éìåãâ ìëì äáéù ãòå åðéðî, íìåëå 

äùòîì äëìä åòá÷ð.) åòá éë íòå"åù éæðâ ïåîä ä"åòá åôøùð íæðâù ú"íåøîî çìåùù ùàá ä, 
ã íåé 'é"ò÷ú úðùá øééà ã"ä,ø äôøùðå "øéòä éöçë ì,ùà ìåëàì åéúá åéäù íäî äéä àåä íâå , 

ä éîçø äéãéã àðôìåà úéá ìò ÷øå 'åéúåö÷å åéáéáñ äìëàù ùàä êåúá úç÷ìúî, àåäå  øàùð
ùàî ìöåî ãåàë.äæä íå÷îá ñð äùòù êåøá åìåöð íéøôñä íâå , ãéá åøàùð íäî äáøä íðîà 

íäì å÷éúòäù íéãéîìúä,ä àîìòá ïøãáî äáøäå  'ãçé íøáçìå íôñàì øæåò àäé(. àðéæç éë íòå 
éúòãì 'æ àáà øîã"ì,éúòã áéäéã  'ãçé íöá÷ì ïäéìò, åúàî éúéåèöð àì íìåë ìò íðîà 

íñéôãäì, íéøáã úåàøåðá äîéîùä åúåìòä íåé åéôî àöåé ùøåôî éúéåèöð àã ìò ÷ø, ÷æçúäì 
éãéã àðôìåà úéá ÷æçì éçë ìëá 'ç äøåú ùåîú àìù"å, éìò åìå÷ ïúð åììä íéñøèðå÷ä ìò íâå 

åááì úåøé÷î,íéáåúë äîä øùàë åéøáãî äðùà àìù ,æåøæá íñéôãäì éúéååö äëë .  
éúåðúåðò éæçðå øôñ éúéðå', íéìåãâ íéøéáçî åúòã çéðäù,äéîì åîöò èéòîäå áéúòã  ' ìò

åììä íéñøèðå÷äòîä äåáâä åëøò éôì íéëåîðå íéè,ä øáãù úòãåî éë  ' àãéñç åäéìà ìà äúéä
ð"ò, é øáë øùàë äîëç úåîåìòú åì åìâðåöåà àø ñåôãá åéøáã, úåøúñðá åì úåãé øùò ãåòå 

íéáåúëá,ð ïåàâä àáà øî êéøàäù åîë " ò àúåòéðöã àøôñì åúîã÷äá) àáà øîî éúòîùå
æ ïåàâä"øîî úåøúñðá ùã÷ä éáúë ìëù ì"éìà ï 'æ"íéòáøàì òéâäù íãå÷ åáúëð ì, äðéá æàî éë 

éì úôñåúä äøéúé 'åì äìâðù äî ìë áúëäì ÷éôñî ïîæä äéä àìù.(æ àáà øîå " ìëî úìñ èì÷ ì
æ åáø úàåëð úéá"ì,úåéîéðô íé÷øô éùàø åúòãî ïéáäì øàäì íééçä õò êøã "æ é"ì, íé÷å÷ç åéäå 

éúåðúåðòîå åáì çåì ìò 'åììä íéñøèðå÷á øéòæî èòî ìééòå óééù, åáìù éîì úé÷ãñ èçîë çúôå 
íìåà ìù åçúôë çúô çåúôì çåúô, íôøöå ïøéîäå ïì÷ù íéøáãä áöçå ÷÷ç åúðéá áçåøáå 

ä úàøéå äãåáòå äøåúä êøãì', øùà äùòîäå åëìé êøãä úåøåäì ïåùòé,øùàëå   åùôð åãåòî
úåëæì äúåà ùôð ìëì äåùä øáãá íéáøä úà, àøéè÷ ãçá äæá äøåù÷ åùôð úîâî äúéä ïë 

íåøîì äúìåòá.  
éìéã äåðòäå æåòä äàø àìù éîå 'åðúàî åç÷ìä íåéá,äåðòå æåò äàø àì  , úìôú úòîù

äùçíåøîì åúîùð úàö úò ãò ø,çë óéìçä äòùå äòù ìë ,â ìéôùî äéä òâø  øùàë åéøáãá åôå
éäùë õøàä ìà øôòä áåùéù ùéâøä 'áøåòë úåøåçù åéðôå, úå÷éáãá æåò øæàúî äéä òâøëå 
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àìôð,íééç êìî éðô øåàë íéøéàî åéä åéðôå , äðúð øùà íé÷ìàä ìà áåùúù åçåøá åùôð øù÷ì 
äøäèá,úé åéìà åúîùðå åçåø ãò "ä÷éùðá åôñàð ù,ä úà íééçä øåøöá íéøåøö åéäå '. 

åíéäìà åúåà ç÷ì íøè,úåà  àììîî çåøå ìå÷ úëéîðá åéðô èéî÷å äéîøâ øéòæà íåé
îíééç úîùð,æ åéøáã åéä äëå "øäî ùéç íéñøèðå÷ä ñéôãäì çéøèé éøá óà ì, úòãé éðá äúàå 

éúéëæ àì ãåîììù óàù,úì íåé÷ úåùòìå éðéøçàì ãîìì íéîùä ïî éðåëæ "ú, éúéëæ àìù íà ïë 
ä úà äàøéì'* éìåà å÷á éøáã åìá÷úéù íéîùä ïî äëæàðä úàøé ùéøùäì åììä ñéñøè ' äøåúå

ä éëøã íéù÷áîä áì éøùé áìá äëæ äãåáòå 'éì øáã øùà íéøáãä äìà.  
*åò åéðéòá áùçð äéä åúåðúåðòîù òãéù éîåãøéäéì  ,ù åì äîãðù äî àéä úàìôð àììàä úàøé ïéáä  '

æç øîàî ïéðòë" ì)ò âì úåëøá"á (î äàøé åèàåëå àéä éúøèåæ àúì',àéä éúøèåæ àúìî äùî éáâì ïéà , íãàì ìùî 
ïè÷ éìëë åéìò äîåã åì ùéå ìåãâ éìë åðîî íéù÷áîù,ìåãâ éìëë åéìò äîåã åì ïéàå ïè÷ . åéðò àåäù éî ìëù ïéðòäå 

åúåðúåðò ùéâøî åðéà øúåé,åéøéáç úàå øäéúîì åéðéòá áùçð äáøãàå ,íéåðòì áéùçî .òøùîå "éðòä ä ìëî ãàî å
íãàä,åãâð íéåðòì ÷éæçä ìàøùé ìë úàå øäéúîì åîöò ÷éæçî äéä éàãå  ,åéá åéðò äéäù äùî éáâì åäæåúø ÷éæçäå 

íéåðòì ìàøùé úà,äåðò á÷ò àéä éë éúøèåæ àúìî äàøé íìöàù øçà ,æ íøîàîë "åëå äîëç äúùòù äî ì ' äúùò
äúéìåñì á÷ò äåðò.ãì äàøé åì áùçð äéãéã éáâì ÷øå ìåãâ øá,ãåò øéäéì åéðéòá áùçðù úîçî . àéáî úàæì éìåàå 

àø÷áù êîòî úáéú ùåøã ïòîì åì ïéàå ïè÷ éìëî éðùä ìùî àøîâä.  

ä øáã úà àøéä ìë ïéò òîãú òåîã àìä äìàä íéøáãä éøçàå', åáìá ñéðëé øùàë 
áìä ïî íéàöåéä åììä íéøáã, á÷òá òä úàøéå äåð 'íééçì,àä íàå ãøåúá ìåãâä í äéä åìîòå ä

åéîé ìë  äøåúá,åøöåéì çåø úçð äùò ,ä úàøé åá ïéàù åì äîãð  'éøúáà éðòð äî ïðà'.  
 éðååéö øùàì æøãæäì àäåáàã éìéî íéé÷ì éúæøãæð àìù àåä éá éë íòå)ò éúùðòðå" æ

éùôð úàèç ìò éðèá éøôá íééìôë,à  'é úøçàä äðùìù"ô÷ú ïåéñ ã"æ àáà øî úøéèô íåé á" ì
ì ãìåðøëæ ïá é, ìò àø÷ðå úéøáì åéúñðëäå ùíééçä ùôð í, íåéá íé÷ìà åúåà ç÷ì éë åððéàå 

äìéîì éùéìù,ä åæ äðùå  'ù íåé åéìñë"ô äéä ÷ 'öé àöéåàäðåîù ïáë øãä éðîî , ãîçð øàåú äôé 
áåäàå,ä àåä ÷éãö õøòä éìúôð äçîù øîë àøîâá ïúéìå àùéì òãåé äéä øáëå ',éúéøî åäéô éë , 

àåäåñåé àìå ïåò øôëé íåçø éãåò äáàãì ó (ç éáìî àì íðîà"øåä íøá åòåòá äòùä ú"éä äà 
äîøâù,åðéàø àì åðéðéòá äáåè äøèòä íøåäù íåéî éë , øùàî ááì õåöø íäãð ùéàë éúøàùðå 
âøúùä,íéîù úëàìîî éîöò øåèôì úò éì éúàöî àìå âøúùîå , àðôìåà úéá ìò åðîî éúéååöù 

éãéã',ãåî øùàë ìëì úò,æ àáà øî ïåöø éúøòéù éìéã àøåòéù íåôìå "ì,éì àçéð àäé àì éìåàù  '
â äùòî úåçãìãú ìå"åæ äåöî éðôî íéáøã ú.  

éìéã àúãâàã ïéìéî øáçì éúéîã íâå 'úåáà é÷øô ìò åéùåøãì, åúáùá úáù ùøåã äéäù 
ïéîéñá ïéìéîá,íééç çåø åì äàð åîùå ,ãå äðéá çåøå äöò çåø íéàìî øùàá  íä íééçå úò

íäéàöåîì.  
 ìë õá÷ì íâåäåù"íééç úîùð íùá íúåø÷ì íøãñìå ú, äðåáúå äîùð ïúåð åéøáãá éë 

íéðéáîì, êîî àöé éî úîùðå ïéðòë )åë áåéà) ( åúîéúçë íééçä ùôð íéúàø÷ åììä íéñøèðå÷å
æ àáà øî ìù"ùúá ìååéáúëî ìëå åéúåá(, äæì éåðô øúà úéì íøá ãåáòäå úåãøèä éáåøî ä

éìò úìèåîä,ä  'àðãéàä ãò éäúùà àãì àã ïéáå áéçøé,ä éúéâù íàå  'øôëé.)  úòã éì ååç íâå
éùåã÷ '÷á øùà íéìåãâä íéðåàâä éøú"òé àðìéåå ÷" úòãá íã÷åîä øçàì àìù íúîëñäù à

ð ïåàâä àáà øî ãåáë"åùä åöá÷åé éãò ò"àîìòá ïøãáàã ú.  
 ïåöø úåùòì éðåøøåò íéîùä ïîù éøçà äúòååáë ÷éãöãð ïåàâä àáà øî "ò, àåòø àäé 

ä éàøé ïåöø ÷ôäì 'íééç úøåúì íéååàúîä,ä íòåð éäéå  'åðéãé éùòî ïðåëì, äî øåàì àéöåäì 
ðäùííéáåúëá ãåò ,á çë åöîàé àéîùîå "ä úàøé éðåîèî ù÷áî âìôåîä áøä ã 'ùë"î ú '

éù äçîù íäøáà',÷ä úñôãä ÷ñòá íééçì ÷éãö úìåòôá òâéå çøèù åìàä íéñøèðå,ä äáéèäå  '
òééñì íáåèî åáéèäù íéáåèì,äî äëøá åàùé íìåë íôåâá íé÷ñòúîäå  'éúåëæå ' àáà øî ãåáëã

äììæ ïåàâä"ä,áéèîå áåè úëøá íäéìò àéáäì áåèä åðåöø úåùòì íéöôçä ìëã àãòñá éåäé .  
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íãàä äá ÷áãéù äøùéä êøãä åàøå åàö ìàøùé úéá íúàå,áãä ìëì íëááì åîéù  íéø
ä úàøéá åøîàðù 'íééçì,ïøîàù éîì ïä ïééåàøå ,åøîàðù éîìå , éìéî éðä åøîàúéã àåòø àäéå 

ä éàøé ïéá àúåéìòî'áçà ááì úåøé÷ æåçàì "ñç úøåúì éã  úìåòôå äëæ äìôúå äîìù äãåáòå
íééçì ÷éãö,éçá åùôð øñîù áìì õîåà óéñåú äãåáòå äøåú ìò åé äøåúá íééç õôçä ùéàä 

 äãåáòåíùôðå íááì ìëá, ïéùéôð ïéîçøå ãñçá áåèä øöåà øøåòìå éù ìàøùé úéá úåùôð ìò '
äðòð ùôðå.   

äåî øáçîä ïåàâäá ÷çöé 'äììæ íééç"ïéæàìååî ä.  
  

äøäæà  
ç éãéùç àì øîàð àì íà íâ"äìåò úåùòì ìàøùé úéøàù å,øîàð éë óàå , ïòîì íðîà 

éù ïôåà äæéà ìò àøúéä íåù ùéà áì ìò äìòé àìäéä, éøôñ ñéôãäì äùøî éððéàù òéãåî éððä 
áëð ïåàâä àáà øî ãå"àî úåùø éúìá òïôåà íåùá éú,øé÷ä úãå÷ô éôë " êøáúé òîåùäå ä

ïîà é÷ìàá.  
êåøáá íåúçìå,à ìëì äàãåäáå äîöò éðôá äëøá òáå÷ éððä áç"éù íéø÷éä é ' ìëá

áùåî úåîå÷î íëåúù íéøùåàî íéëîåúå íééçä õò é÷éæçî íäéúå çåø úçð úåùòì äáäà óåöø
äìæ ïåàâä àáà øî ìù åúîùðì"ä,íéöîàîå  éãéã àðôìåà úéá ìò åîù íé÷äì çë', äìôú éðàå 

áéèéù éîå áéèîù éîå áéèäù éî,åãåîìú úéáì íééç úîùð úøëæäì ä÷ãö ïë òåá÷ì , åéäé íìåë 
äøéëæá íéøëæð äëøáå äáåèì íááì úåìàùî ìëì úçà,ú úåëæå "åäé íéáøã úïåäãéã àãòñá é, 

æ ïåàâä àáà øî ãåáë êøáù úåëøáä ìëù"ä éðôì ì ' éøåäèå áì éøåäè ìë úà åðúàî äìòð íøè
 ùéà ùéà äùåãâå äáçø äùìåùî äëøáá êøáúäì íùàø ìò åìåçé õîåà íéôéñåîä íéãé

åúëøáë,ä íòåðá íäéãé éùòî êøåáé  'ðëôùáçà ììë úå"éù íéø÷éäå íéøùéä é 'äðòð ùôðå.  
çöéøøäåî ïåàâäá ÷"æ ç"ì  

â íåé íåéä 'æ" øùà øééà êá"íá åëøáé " é íåìù áøåôì"÷.  
  

ä àøé óéøçå âìôåîä áøä éáéáç áø éçà ãåáë éøáã 'ùë íñøåôîå"î ú ' óñåé  
ä ùåã÷ éøáãá éðéò åàøù ø÷é ìë ìò íã÷àå óëà äîá 'ð ÷éãöå ïåàâä àáà øî"ò, äîå 

âä éçà éøáã ìò øáãì óéñåàãð áøä ìå"é,åúîã÷äá åììî øåøá åéúôù úòãá øùà . øùàì íðîà 
à ç÷ìä úòá íåìä àáì éðåøéòä àéîùîøíé÷ìàä ïå, éøàî àáà äììæ ïåàâä" ïúðù àðéæçå ä

à åùôðæ ä úàøéá åøîàðù åéøáã ìò 'íééçì .úò íâåä äììæ àáà øî úøéèô íåé ìò éúàá éë" ä
àãåäî íéñøèðå÷ä úñôãä øîâ úòá àáì òééúñà àéîùî, éðééçäù àîìò àøîì àðà çáùîå 

åéøîà íòåðá úåæçì éðòéâäå,ä ãñçá øåàì àöé éë  'äðéæçú åðéðéòù åãñç ìéãâé äë, øåàì àöé éë 
ä éàøé ïåöøë åúøåúá åð÷ìç íéùéå íéáåúëá äîä øùà åéøáã',âäá óñåé íåàð àäåî ïå ' íééç

äììæ"ä.  
ä íåé 'á'æ'ä 'æ àáà øî úåìòä íåé ïåéñ"åìù áøå ìôì í"÷.  
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íéøîà øåöé÷á ïéìéî úåîã÷à ,øåáéçä äæ éðãà åúúùåä äî ìò  
  

éøäî úîã÷äá øëæðë"õ ,øâä åðéáø" ïéæàìàåå äøééòä ìë éðôá øåòéù øîåì âäåð äéä ç
äìåë.õøàä éîò äæ øåòéùá åôúúùä  ,ïáø úéá ìù úå÷åðéú ,äðè÷ äáéùéáù íéøéòö íéøåçá ,

äìåãâä äáéùéäî äééìò éðá ,ù éãéâîøåòé ,ïéãî ìò éáùåé äøåú éìåãâ , äìâðá íäì áø íãé øùà
ãçàë øúñðå .äéä àìôå ,äìåãâ äàðä åðäð ãçàë íìåëù ,à ìë ' éåàøä úà øåòéùäî ìáé÷ íäî

åì .ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâðë êìäì åðéáø òãé ,äàøéä úãåáòá å÷æçìå åîéëçäì.  äàøð ïë
ðòì"äæ øôñ ìù úéãåçééä åúåäî ã .åàø ïëùäæ àìô  ,íð÷æ ãò íðè÷î åúåà íéãîåì íéáø ãöéë ,

íòè åá íéàöåîå åá íéùîùîî.  
åá íéâåää íéáø éúéàø äðäå ,íéáåùç íéøåáéç øáë åéìò åàöéå , ãåòù äîåãîë ïééãò êà

åéúåãéî úà úåöîìå åá ùîùîì áø íå÷î øúåð . àåä åðéáø ìù åøôñá äâåää ìëì òåãéë äðäå
úëîñàå úåéàø àéáäì äáøîøäæä éøáãî øîåà àåäù øáãå øáã ìëì úåà* éøáãå íéðå÷éúäå 

æéøàä"ì .íâìãì âåäðå íéøúåéî åìéàë íéàøð íéøáãä õåç éôìëå .ì å÷ééãù éúéàø íøèåúä úå÷ç
íúåà åàéáäá åéøáã ÷îåò úðååë ïéáäì åìà åéúåøå÷î øçà .éðúî éúñðéù ïëìå , éðéàù óà ìò

åéøáã ÷îåò úåúéîà úà øéáñäì éàãë,ëò äåäî äæ øåáéçù éì äàøð íðîà "ñðëéì çúô ô ,
åðéáø úðååë úúéîà ìò íéîúáå úîàá ãåîòì äöåøäù , úôñåð úåòîùî ùéù úòãì åéìò

íâìãì ïéàå àøîéî úôñåú ìëì úãçåéîå ,î÷ éàî øáãå øáã ìë ÷åãáì ùéå" øàáàù åîëå ì
øôñä íéðôá .î ïééöî àåäù øáã ìë àéáäì äæá øåæòì éúìãúùä éðàäæá äàø àåäù ùåãéçä ä .

à ìë äúòîù êë ' í÷îòá íéøáãä úà ãåîìì ìåëé åôâáíé÷åúîä íéîä úà íäî áåàùìå .  
óñåðá ,øâä øáçîä åðéáø éë òåãé" åéãéîìúî äéäå åøåã éìåãâî äéä ïéæàìàååî ç

øâä ìåãâä åðéáø ìù íé÷äáåîä"à .øâä éáúëî íéáø úåãåñéå"åéøáãá íéæîåøî åéãéîìúå à .ïëì 
íðééöìå íäéøçà ùôçì ïàë éúçøè ,æéøàäå øäæäî íéáø úåãåñé éúôñåä ïë åîë" èéîùä íúåà ì

íéøáãä ÷îåò úðáäá òåéñå øæòì ïàë úåéäì íéìåëéå åðéáø .  
äàìéò ùã÷úéå àúòîù íéé÷úúù ïåöø éäéå. 

  
  
ואנחנו , באככל הנראה דפוס הזהר שהיה לפני רבינו היה דפוס מנטו: הערה קצרה לתועלת הלומדים* 

ולענין זוהר חדש הדפוס שהיה לפני רבינו היה . ערכנו השוואות בכמה מקומות בין דפוס זה לדפוס וילנא
  .דפוס אמסטרדם ובמהדורא זו ציינו למהדורת הרב ראובן מרגליות
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à øòù '  
  

à ÷øô'  
 áéúë)æë à úéùàøá (íãàä úà íé÷ìà àøáéååúåà àøá íé÷ìà íìöá åîìöá 1, áéúë ïëå 

)íùå è  (ä úà äùò íé÷ìà íìöá éëãàí.  
íìåò ìù åîåøá íéãîåòä íéøáãî àåä íìöä ïéðò úåéîéðô ÷îåò äðä,áåø ììåë àåäå 2 

øäåæä úåéîéðô éøúñ3*,ïàë íðîà 4æ íéðåùàøä íéðèùôä êøãá íìö úìîá øáãð "ì, ÷åñô ìò 
)íùåë à  (åðîìöá íãà äùòðåðúåîãë .   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
' וא, "עשה"כתוב בו ' וא, "ברא"כתוב בו ' א, פסוקים שמדברים על הצלם אלקים' יש לשים לב שיש ג 1

דרושי הצלם פרק בח " ע'עיוהנה . "דמות"כלול בעשיה גם למימרא שש, "נעשה בצלמנו כדמותנו"כתוב בו 
וכל ' נוק' בחי, אחרונה' הבחינת  הוא "דמות"אילו ו) דהיינו כל מערכת ההשפעה(ו "יה' בחי הוי "צלם"ש' א

תחלה קודם , ל"וז' ח שער דרושי הצלם פרק א"ע'  וכן עי.מערכת קבלת השפע והעברתה ללמטה ממנה
 ועל אותו צלם נאמר אך בצלם ,ק"אל הו' א והיה לו אז צלם ,ק"א איש בעל ו"יציאת המוחין האלו היה ז

 נקרא צלם ,ל" ועתה בבוא לו המוחין האלה הנקרא צלם כנ.א נקרא איש ולא אדם" כי עדיין ז,יתהלך איש
כי בצלם " וכן ,"ויברא אלהים את האדם בצלמו" ועל צלם זה נאמר ,ם כי כבר הוא נקרא אדם של,אדם

ז קלד "א בתיקו"בהגר' ועי. [ל"עכ, צלם זה נקרא צלם אדם ו,א נקרא אדם" כי ז,"אלהים עשה את האדם
צורה אחרת שבו מראה את כל שיעור ' ה ביומא שלכל א"ג ד"ז צג ע"ב ותיקו"ח יב ע"תז, ה דאתמר"א ד"ע

 .]הקומה בפסוקים אלו
של [' הבזאת ' והנה בחי, ל"ז' ענף ב' ח שער א"ע' עי" כל"המורה לאפוקי מ" רוב סתרי"בביאור לשון  2
" ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים " ועליה רמז הכתוב באומרו,נקרא צלם אלהים] יושר

. כ"ע, הזאת בלבד' ב' הזוהר והתיקונים רוב דבריהם כולם מתעסקים בבחי'  וכמעט כל ס,)בראשית א כז(
כ "שר משאהזהר והתיקונים מדברים על היו' שכוונתו שכמעט כל ס) ב"א ז ע"ביאורים ח(ו "ומבאר הלש

ש "ועיי. שכן המה רק כללות ענייני חכמת הנסתר ולא פרטי סדריו, עניין העיגולים שאין מדברים בו כל כך
ח שער נ "ע' עי(הרי הם עצם מציאות העולם עצמו , ע"יסודות ארמ' ד' שאורות העיגולים המה בחי, ג"יא ע

ולכן בעיגולים , אורות היושר' בחישכן צורת האדם הוא , ולא צורת האדם הקיימת בתוך העולם) פרק י
  . ואילו כל הפרטים הניכרים הם רק ביושר, הכל הוא בהעלם גדול ובכללות

דברים (על הפסוק ' ח שער עיגולים ויושר ענף ה"כ בע"א שמש"א עו ע"ה ח"ו דע"לש' עי, ובאופן אחר
ס " ואפשר לשאול על קו דא,צורת אדם' שאינם בבחי' דהיינו שאין לשאול על גילויו ית, "כי שאל נא) "ד

פ יתכן לפרש שכוונת "עכ. כ למעלה הימנו שאין שם קו וצורת אדם כלל"משא, בגלל שטמון בקו צורת אדם
 .שכן למעלה מזה אינו כי אם המיעוט שאינו מדובר כאן, שהוא מהקו ולמטה" רוב"רבינו בנקיטתו בלשון 

,  הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז סוד משה הוא תורתו,ל" ז,ד"ח ע"ב כ" יהל אור ח'עי 3
פנימיות 'ל שפירוש הלשון "אם כן י. כ"ע, ספר הזוהר הכל ברמז, ל"א ז"ח ח ע"א על תז"בבהגר' עיוכן . כ"ע

הוא שעצם פשטות דברי ספר הזהר כולו רמזים ומשלים לעולמות העליונים וביאורם הפשוט שייך ' הזהר
ואילו , ]ס"כ את אגדות הש"שהרמז כולל ג, ה בגין"ד ד"ז מג ע"א על תיקו"בבהגר' עי [לחלק הרמז שבתורה

היא הפנימיות של דבריו , הרי היא שייכת לחלק הסוד של התורה, עומק הבנת הדברים הטמון במילותיו
ל שמאמר רבינו כאן שלא בא לעסוק בעניין הצלם מצד "כ צ"בע, ז"לפ. דהיינו עצם ענייני אותם העולמות

כוונתו שבא ללמדינו את כל ענין הצלם על פי חלק הרמז שבו ,  את רוב סתרי פנימיות הזהרמה שכולל
  .דווקא הרי הוא חיצוניות הקבלה

כלומר חלק התורה , כולל את פנימיות סתרי התורה, שכן ענין הצלם הרי הוא קומת האדם, וטעמו
כ שאף אופן בריאתו ואפילו "עממילא ב. ברא הוא עבור האדם בעל הבחירה' המלמדינו כיצד כל מה שה

  .בחיצוניות הוא בצורה של אדם שהכל נברא עבורו
גם בצלם יש על יסוד זה ש דהיינו, )ולמעשה בעמקם של דברים כל הספר בנוי על זה ('שער אכלומר ב 4

אמנם למעשה יש לזכור שאין כאן .  כאןמדברהוא שמתגלה לנבראים ועל זה ' יתהוא כיצד  תבחינה חיצוני
אדרבא כל , ג המדות שהתורה נדרשת בהם"פ י"כלומר דברים המבוארים בהלכה ע, ים מתורת הנגלהדבר

אמנם רבינו בא בספרו זה ללמדינו . ה חיצוניות הזהר"הדברים בנויים על רמזי סודות התורה וחיצוניותם ה
  .כיצד ניתן להוציא מהסודות הלכה למעשה בהנהגה ובהרגשה

ש כל הני תקונין וכל הני מלין בעינא לגלאה למאריהון דאתקלו במתקלא " ארתנא: א"ר קמא ע"אד' עי
אלא לאלין דעאלו ונפקו דכל מאן דעייל ולא נפיק ) דעאלו ולא נפקו) א ולא"ס(א "נ(ולא לאינון דלא עאלו 

שמעון כל אלו התיקונים וכל אלו הדברים צריך לגלותם ' אמר ר, למדנו: תרגום [טב ליה דלא אברי
וכל מי שנכנס ולא . אלא לאלו שנכנסו ויצאו, שקלו במשקולת ולא לאלו שנכנסו ולא יצאולאנשים שנ

דמלין אלין סתימין אינון וקדישי עליונין נהירין בהו כמאן : א"ז רצ ע"אד' וכן עי]. טוב לו שלא נברא, יצא
טב ליה דלא   מלין אלין אלא למאן דעאל ונפיק דמאן דלא עאל ונפקודנהיר מנהירו דבוצינא לא אתמסר

לא נמסרו . וקדושים עליונים מאירים בהם כמי שמאיר מאור של נר, דברים אלו סתומים הם: תרגום [אברי
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åòîùîë åðéà ïàë úåîãå íìö úìî éë àåäå, ùøåôî áåúë éë )éòùéäçé î  ( úåîã äîå
åì åëøòú,øáã äæéàá äî ïåéîã åùåøéô àìà . åîë )æ á÷ íéìäú (øáãî úà÷ì éúéîã, åùòð àì éë 

úà÷ä úøåöì åúøåö äðúùð àìå íåèøçå íéôðë åì,åéúåìåòô äø÷îá æà äîãðù ÷ø , ãðå òð äéäù 
íå÷îì íå÷îî óôåòîå ããåá øåôö àåäù øáãî úà÷ä åîë,æ íéðåùàøä íéðèùôä éôì àåä êë "ì. 

äî ãöá íòîùîá íéîåã äîä éë íìö úìî ïéðò àåä äæ êøã ìò ïëå5.  
  

à øòù 'á ÷øô'  
øçà íù àìå à÷éã íé÷ìà íìöá åøîåà ïéðò ïéáäì íðîà6, íé÷ìà íù éë òåãé åùåøéô 

úé àåäù äøåî àåäù" ìòá ùîë íìåë úåçëä" øåèá ù)àå"ä ïîéñ ç'(. êøáúé àåäù äî ïéðòå 
úåçëä ìòá àø÷ð,á úãîë àì éë íãå øùá÷ä úãî "ä,õòî ìùî êøã ïéðá äðåáùë íãàä éë , 

õòä åçëî æà àéöîîå àøåá äðåáä ïéà,ïéðáá íøãñîå åàøáð øáëù íéöò ç÷åìù ÷ø , øçàå 
åðåöø éôì íøãñ øáëù, ÷ìúñðå øñåä åçëù íò íäî,ëò "íéé÷ ïéðáä æ.úé àåä ìáà " úòá åîë ù

úéìëú éúìáä åçëá ïéàî ùé êøáúé àåä íàéöîäå íàøá íìåë úåîìåòä úàéøá. íåé ìë æàî ïë 
úé àåäù äîá ÷ø éåìú íîåé÷å íøãñå íúåàéöî çë ìë ùîî òâø ìëå" åðåöøá íäá òéôùî ù

                                                                                                                                                                                     

עמוד (מים אדירים שם ' ועי]. טוב לו שלא נברא, שכן מי שלא נכנס ויצא. דברים אלו אלא למי שנכנס ויצא
הרי , חיצוניות'  לבחי-" יצאו"ו, ג גנזי תורה להשי-" נכנסו"הוא על כאלו ש' דעאל ונפיק'כ "שכוונת מש, )צא

אשר  ארור האיש'ב על הכתוב "ר קכז ע"א באד"בהגר' עי. ['הם המצות והבינום על בוריים וראו שהכל א
א קאי על עצם הלימוד נסתר "שכן דברי הגר, ולא פליגי, שהוא מגשים' שמאן דעאל ולא נפק פי', יעשה

ולכן מכאן נראה לכאורה שתכלית רבינו בספר זה הוא ]  בחיצוניותוא מבארים את העניין"ואילו דברי המ
לבאר כיצד כל הפנימיות צריכה ליראות ביציאה מהבנתם אל חיצוניות הדברים המעשית היוצאת 

כ מעצם לימוד הפנימיות הבנה חיצונית "ואז נוסף על חיצוניות הזהר יש ג, מהדברים בבחינת פועל היוצא
ח כאן שתכלית לימוד הנסתר בחיצוניותו היא לקבל ממנה תועלת " הנפהומשמע מלשון. שיצא מזה

 כמו הרב הקדוש איש אלקים 'וכוק "ש להשיג נסתרות תוה"ומי שזיכהו ית, ל"וז' סוף שער א' ועי. בהרגשה
לפי שכלו והשגתו ' ל אשר האיר עינינו בקצת טעמי וכונות המצות הוא רק כדי שיתבונן כל א"נורא האריז

 ותחתונים ם מגיעים כל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו וכל עניניו בהעולמות והכחות עליוניעד היכן
ש בתכלית הדקדוק ובאימה " כל מצוה וכל עניני עבודתו לבוראו יתםויתפעל ויתעורר מזה לעשות ולקיי

  . ל"עכ, ויראה ואהבה עצומה
ש יג "מבו' ועי. ל ודמות למה שלמעלהשבאדם היינו צ" צלם ודמות"שסוד עניין ' ש צמצום ג"פת' עי 5

ואם כן כל דמיון ומשל מעולם לעולם הוא , ס ביחס לעולם שתחתיו"שכל עולם הוא בבחינת אין וא, ד"ע
שהרי הוא אינו קרוב לאותו העצם כלל שכן אינו מצוי עמו באותו העולם , באמת אינו כי אם דמיון רחוק

  . וההשגה כלל
שאינו שייך לכנותו , ה"ה ב"שם הוי: מהם המה כלליים יותר מכולם' וב, שמות שאינם נמחקים' יש ז 6

 בעל שפירושה לשון כ" גשכן זהו, ושם אלקים שלפעמים משמשת בלשון חול, על נברא אלא רק על הבורא
ה הוא ביטוי לצורת "ה ב"כאשר שם הוי, השמות האלה' אמנם עיקר הדבר הוא שכל הקומה נכללת בב. כח

ואילו שם אלקים , )ה"ה ב" שכל מתקלא היא שם הויצ"א על ספד"בהגרריש ' עי(קון ההארה שלאחר התי
  . הוא צורת ההארה בהיותה מחוסרת תיקון

דף קמא (ר "ש בא"ק כמ"א שהוא נקרא אלקים נגד ע" זל"ה ועיקר וז"ג ד"צ א ע"א על ספד"בבהגר' ועי
אם כן השם הכללי השייך . כ"ע, קיםאל' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"רזא דע) ב"ע

  . והוא השם שמחוסר תיקון, למציאות אדם הוא שם אלקים דווקא
ל "ם וז"ש ברשב"וע, ה"ר יוחנן עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב" אמר רבה א)ב"ב עה ע"ב(' ועי

שכן עד , עתיד לבאאמנם יש ליישב שזהו רק ל. ע"כ לכאורה צ"וא, כ"ע, 'שיהא שמם ה,  על שמונקראוה "ד
אגדות ' חי(וכן הוא באפיקי ים ". בצלם אלקים"כ "לאותה העת הם נקראים בשם אלקים והיינו מאמה

ל שהצדיקים יקראו כן מכיוון שהם קרויים בשם "ועוד י. ה"ה ב"שעתידים ליקרא בשם הוי) ח"לגריא
  .ה לשם תיקון"אלקים ורק שם זה מתחבר עם שם הוי

' אמנם כאן הוא בעיקר עניין לנוק, )ב"ג יא ע"זהר ח' עי(מידת הגבורה השם אלקים הוא שם של 
בשם , ל"וז) 'ח שער התיקון פרק ג"ע' וכן עי(ר "א בפירושו להקדמת האד"כ הגר"במש' והנה עי, דאצילות

, כי כל העולמות תחת אצילות הן אלקים, ב"וכל מע, ש בראשית ברא אלקים"כמ, אלקים נברא העולם
שגם שם ' ש שער ז פרק ו אות ב"הקדו' ועי. ל"עכ, כ אלקים" מתעלמת בתוכם נקראת ג]'הנוק[והיא 

ה "ה ב"ששם הוי, אלא שיש חילוק ביניהם, ע"ה עיקרם באצילות ומתפשטים בבי"ה ב"אלקים וגם שם הוי
וממילא מובן למה . ע"ע רק בפנימיותם ואילו שם אלקים מתגלה בגלוי בעולמות בי"מתפשט ומתגלה בבי

  .שהרי על ידי כן הוא נקרא צלם אלקים, אל האדם'  הזה שייך לעצם הגילוי של ההשם
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ùãç øåà úòôùå çë òâø ìë êøáúé.å éàúé àåä äéä åì '÷ìñî úçà òâø óà åúòôùä çë íäî 
åäúå ñôàì íìåë åéä òâøë,äðë éùðà åãñéù åîëå "ùãçîä â * äùòî ãéîú íåé ìëá åáåèá

úéùàøá,òâøå úò ìë ùîî ãéîú åðééä 7, øåîàë úùøåôî íúééàøå )תהלים קלו ז(  íéøåà äùåòì
íéìåãâ,äùåò àìà äùò øîà àìù 8.  

äâä"äïéòì øëéð ùåãéç ïéàù óàå ,ä íðîà ã 'ïéàìò ïéãåñé,àìåëã ïäáàå ïéàîã÷ ïéùøùä ïåðéàã , 
æðë ' øäåæá)ë àøàå"ò â"á9(,ã íäå íìåë úåéîéðôå úéùàøá äùòî ìë ùøù íäù  'éåä úåéúåà"á ä"ä, 

ììë âùåî åðéà íùøù ùøùá òâøå úò ìë íúáëøäå íúåâæîúä10,úé àåäå " åðåöø éôì òâø ìë íùãçî ù
úúä íä òâø ìë íúåâæîúä ïéðòåø"á íùä éôåøö ó"øúú íäéúåãå÷ð úåðúùä éô ìò ä"äòùä éòâø ó11, ïëå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
כ "הרי טמון כאן ג, על מטבע הברכה דלעיל" בכל עת ורגע"ט מייסד רבינו את התמידות ש"ע מ"צ 7

) ב" עג רטז"ח(זהר וכן הוא ב ב" ע חגיגה יב'עיוכמו כן , ד בכל רגע"משמעות שהחידוש הוא בכל יום ול
, שבכל יום נברא העולם מחדש' אלא יש בחי. בכל יום ולא בכל רגעש לחידוש ים כי אםמתיחס אינםש

אמנם כאן . אכן יש להתפלל על דבר זה ולתקנו מחדש, ולכן מצד התקנה של אנשי הכנסת הגדולה להתפלל
  .וכמו שיתבאר לקמן, הארה תמידית' כ בחי"ל יש ג"רבינו מבאר שחוץ מהנ

מובא בקדמונים שעניינו האור של היום הראשון בו היו שני " אורים גדולים"של המציאות ' והנה פי 8
פ ומקבלים מוחין "ן הינם פב"שהיא כאשר זו' ח שבירה ב"בע' וביאור העניין עי, המאורות שוין בגדלם

נו ע דהאידנא עיני"וצ.  זה לזה כללם ואינם צריכי',הנוק גדול מא"ז ולא הא"ז גדולה מ'נוקלא הא ואז "מאו
" לעושה אורים גדולים"כ "והיאך יתקיים כעת מאמה, א"לז' הרואות שהלבנה צריכה למאור החמה והנוק

  .12לקמן בתחילת הערה ' אלא עי
כד אתברי אדם מעפרא דמקדשא דלתתא אתתקן וארבע סטרי דעלמא אתחברו בההוא : ל בשלימות"ז 9

קרי בי מקדשא ואינון ארבע סטרין דעלמא אתחברו בארבע סטרין דאינון יסודין דעלמא תתאה אתר דא
דעלמא ואתקין מנייהו קודשא ) א יסודין"נ(אש ורוח מים ועפר ואתחברו ארבע סטרין אלין בארבע סטרי 

  חד גופא בתקונא עלאה והאי גופא אתחבר מתרין עלמין מעלמא דא תתאה ומעלמא דלעילאבריך הוא
אמר רבי שמעון תא חזי ארבע קדמאי אינון רזא דמהימנותא ואינון אבהן דכלהו עלמין ורזא דרתיכא 

ואלין אינון אבהן דכלהו (עלאה קדישא ואינון ארבע יסודין אש ורוח ומים ועפר אלין אינון רזא עלאה 
א ותתא ותתאין תא חזי אש רוח ומים ועפר אלין אינון קדמאי ושרשין דלעיל' וכו) עלמין אבהן דכלא

  .ועלאין עלייהו קיימין
אותו מקום ל וארבעה צדדי העולם התחברו ,מטה נתקן  מעפר המקדש של,אדםהנברא ר שאכ: תרגום

ח "ש רו" ואותם ארבעה צדדי העולם התחברו בארבעה צדדים שהם יסודות העולם א,נקרא בית המקדשה
 והתקין מהם הקדוש ברוך הוא ,העולם) סודותי( והתחברו ארבעה צדדים אלו בארבעה צדדי ,ר"ם ועפ"ומי

אמר רבי .  ומהעולם שלמעלה, מהעולם התחתון הזה, וגוף זה התחבר משני עולמות.גוף אחד בתקון עליון
עולמות וסוד המרכבה האבות של כל ה והם , סוד האמונהמהראשונים הה ת ארבע, בא ראה,שמעון

ל ואלו הם האבות ש[ אלה הם סוד עליון ,ר"ם ועפ" ומיח"ש רו" ואותם ארבעה יסודות א.העליונה הקדושה
 והשרשים ,ר אלה הם הראשונים"ם ועפ"ח ומי"ש רו" א,בא ראה. 'וכו]  אבות של הכל,כל העולמות

  .ים עליהםקיימשלמעלה ושלמטה ותחתונים ועליונים 
' ש בפ"ל כלהו כמיסודות עלאין ע' ם של אצילות שהן ד"יסודות חגת' ל ד"ב וז"ב כז ע"יהל אור ח' ועי

אינון קדמאי רזא דמהימנותא ואינון אבהן דכלהו עלמין ורזא דרתיכא עלאה ' ח ד"ת' וארא דף כג כד וכו
אלה ' ד: תרגום[ע אלין אינון רזא עלאה ואלין אינון אבהן דכלהו עלמין אבהן דכלא "קדישא ואינון ארמ

העליונה הקדושה והם אש רוח מים עפר ראשונים סוד האמונה והם אבות של כל העולמות וסוד המרכבה 
אם כן החידוש התמידי הוא . ל"עכ, ]ואלה הם סוד עליון ואלה הם אבות של כל העולמות אבות של כולם

  .ומה שאנו רואים אינו כי אם תולדה מהחידוש ההוא, באצילות
ן מהעולם וכולם נעשים יש מאי, יש יסודות חדשים לכל עולם ועולםש, ב"א לו ע"ה ח"ו דע"לש' עי
וכל הויית היסודות של העולם התחתון נובע ממלכות , ס לגבי התחתון"והעולם העליון נחשב כא, שעליו

ב "חו: ם של כל עולם ועולם"היסודות והן החגת' הן ד, אותיות של שם' ושניהם ד. דעליון לכתר דתחתון
והם , ם הפנימיים"דהיינו החגתומזיווגם יצאה הדעת , והמה החומר והצורה של כל יסוד" תהו ובהו"הינם 

ה "היסודות התחתונים ה' ם העיקריים הרי הם ד"ואחר כך יצאו מהדעת החגת. היסודות העליונים' ד
א י "ביאורים ח' ועי. ב שהיסודות המה הכללים של אותו עולם"ע' א ז"ו חלק הביאורים ח"לש' עי. ע"ארמ

 .ו עולםשל כל עולם הוא בעיגולים של אותב ששורש היסודות "ע
ה לא השיג אלא "וידוע תדע שמרע, ל" וזצ"א על ספד"בהגרא הנדפסים בסוף "ליקוטי הגר' עי 10

, ח"ה בסוף תז"וכ, שתורתינו אינה אלא בבריאה' וכ, ל"י ז"ק והאר"ש מהרמ"בבריאה ובהיכל הרצון כמ
 רבינו לא יכול כלומר שאפילו משה. ל"עכ, והנביאים לא השיגו אלא ביצירה ודניאל בראש עולם העשיה

 .היה להשיג את עצם הגילויים שבאצילות אלא רק לידע שהוא קיים
ב צירופי "ב שעות היום הם נגד י"י, ל"זק "רמלהפרדס ספר ד שמביא מ"ג ע"י כ"סעל א "בגרב 'עי 11

קמץ (תנועות גדולות ' נקודות ה' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"ה יש תתר"ה ובכל הוי"הוי
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îíéøçà íéôåøöì äòù ìë ãåò íéðúù, åéðôìù åøéáçì äîåã íåé ìë àì äìéì úãîì äåù íåé úãî ïéà íâå 
æ ììë åéøçàå" ùãçîä ùëå 'à÷éã úéùàøá äùòî12.  

úé àåä àø÷ðù åäæå"íìåë úåçëä ìòá íé÷ìàä ù*,ä éèøô çë ìëù  úåîìåòä ìëá àöîð
úé àåä ìëä"íäìù çë ìòáä ù,äøåáâå çëä íäá òéôùîù 13 íúåðùì ãéîú åãéá íéåìúå òâø ìë 

úé åðåöøë íøãñìå'14.  
äâä"äàåäù óàå 15íéäìà íéàø÷ð äèîå äìòî éøù ìëå íìåòá àöîðù çë ìòá ìëì óúåùî íù , 

îë" ù)תהלים צו ה( íéîòä éäìà) מיכה ד ה (à åëìé íéîòä ìë éëåéäìà íùá ùé. àø÷éå øäåæ ïééòå )16ç '
ò"à(ôáå  ' ÷ìá)17ø" çרז ò"à(éô íòìáå ïáìå êìîéáàá áéúëã íé÷ìà àáéå ïéðòá  ' íä éë åìù øùä

íâéäðäì íäéìò íéðåîî.ìà íéàø÷ð äèî éðééã ïëå äíé, àáñáå )משפטים  åöò"à( øàù ìëî ãç àîùå 
ïäîù18åëå  'ò"ù.íîöòî íäìù çëä ïéà íìåë íðîà 19úé àåä íäá òá÷ù äîî ÷ø ',äøåáâå çë 20 úåéäì 

                                                                                                                                                                                     

נקודות ' ף בכל האפשרויות עם ב"ה מצרפים אות אל"א ולכל אות משם הוי"ושב) רי חולם חיריק ושורקצי
ה שהוא "ו פעמים שם הוי"ולכן יש ל) 'פעמים ו' ו(ו "הרי ל) 'דהיינו ִיְא ְיְא ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻא ואחר כך ִיִא ְיִא וכו(

 .ף" תתרסך הכל יש) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ו ועוד קמ"תתקל' גימ
ד "ש טו ע"הקדו' ועי, כ"ע, וכל דבר שהוא במקרה הן בשרשם בעצם, ל"ב וז"י ו ע"סעל א "בהגר' עי 12

ממילא בהכרח שיש . ב שכוונתו לגילויו שבעולם האצילות"ש מג ע"הקדו' ועי. ועומד שם בהווה תמיד, ל"ז
 בכל רגע כרגע בריאתו מקום בהשגה בו השמש והירח מצויים בשלימות והיינו מעשה בראשית המתחדש

  .שביום הראשון
 ,ק"כל הואת כולל השליטת החסד זמן הוא של מעשה בראשית יום הראשון הא ש"ב סב ע"ה ח"דע' עי

בכל עולם  שעליוניםהיסודות ה'  דונבראבאותה העת  . שהוא תכלית ותיקון הכל,אור הגנוזהנתגלה בו ו
כח החומרי שבכל ההם הרי  ,יסודות התחתוניםה' דמ ו"כח הנפשי אשר בכל חלקי הדצחההם הרי  ,ועולם

כלומר מציאות יסוד העפר השרשי  [לבדב היסודות הפשוטים אינו כולל כי אם אתז " וכ.מ"חלקי הדצח
הם הרי  ,כ הכלים והגוף שלהם" וכן נבראו אז ג].שאינו כולל מים ואש ואויר והוא אינו ניתן להשגה

הכלים דהיינו  ,אשוהרוח ה עם המים "והארץ" ,יסודות העליוניםה'  הכלים והגוף דכל דדהיינו "השמים"
' כלול מכל דמהם  'כל או ,כל הכלים והגופות הללו מורכביםהנה  ו.יסודות התחתוניםה' דשל והגוף 

ג שהם "ובו כלולים מים אויר ואש אע, כלומר אותו העפר של מטה בו יש לנו השגה [הפשוטיםהיסודות 
הנה  ו.כלל הבריאה כולה הרי הם כחות כל הפרטים כולםנברא ביום הראשון ש מראלמי ].אינם ניכרים בו

). א"ב סב ע"ה ח"דע( הפועל  אלא שלא יצאו עדיין מן הכח אל,ביום הראשוןנבראו אמנם כן אף המה 
וכל , א שערים"א שבחינה זו מתגלה בעיקר ברל"דף סא ע' ש שער הפונה קדים פרק א"בהקדו' אמנם עי

  .טה מהם אינו כי אם תולדתהבחינה שלמ
כוונתו " כח וגבורה"אם בנקטו בלשון ) וכן יש מקום לעיון במקומות רבים שנוקט בכהאי לישנא(ב "צ 13

 ידע בענייני התורה והחכמה ויאזין ויחקור ויוסיף כח ,הזוכה באותו שיר: ב"ב יח ע"זהר ח' וכן עי. ג"לחו
ם לא מצאתי בין מפרשי הזהר מי שמפרש את המילים אמנ, כ"ע, וגבורה במה שהיה ובמה שעתיד להיות

וממילא , הוא עניין בעיקר למידת בינה" יאזין"ו, עניינו מידת חכמה" חכמה"אבל בפשטות לשון . הללו
' ועי, ז כתבתי על דרך אפשר"כ. אם כן כח וגבורה יכולים להתפרש כחסד ודין. הוא עניין לדעת" יחקור"

 .20לקמן הערה 
  .6לעיל הערה ' עי 14
  .'אלקים' השם כלומר 15
ם אל "ויבא אלהי"ם דהכא ההוא חילא רברבא דממנא עלייהו הוה כגוונא דא "אלהי] שם[כל : ל"ז 16

  .ההוא חילא דאתפקד עליה) במדבר כב כ ("בלעם לילה
 -" ויבא אלהים אל בלעם לילה" :זהנה עליהם היה כמו וממה אותו כח גדול ,כל אלהים של כאן: םתרגו

 . עליונצטווהכח שהאותו 
 כתיב ויבא אלקים אל בלעם לילה הכי הוא ודאי ואוקימנא ההוא ממנא דממנא עלייהו והוא הוה 17

  .'אתי לקבליה כגוונא דא ויבא אלקים אל לבן הארמי וגו
נה וממהנה ואותו ממ] שהוא[ ובארנו , בודאיהוא כך "ויבא אלהים אל בלעם לילה" ,כתוב: תרגום

  .)בראשית לא(" 'ויבא אלהים אל לבן הארמי וגו" כגון זה .בא למולוהיה  והוא ,עליהם
 .המימרות שהבאנו לעיל בשם הזהר עולה שהשם אלהים שבפסוק הוא בלשון חול' מב

כלהו מתפשטן , דאית ליה לקודשא בריך הוא, כל כנויין דשמהןו, כל שמהן, תא חזי: ל בשלמות"וז 18
בר שמא יחידאה בריר מכל , וכלהו מתפלגין לארחין ושבילין ידיען, וכלהו מתלבשין אלין באלין, לארחייהו

) דברים לב ט(דכתיב , א"ו ה"א וא"ד ה"ואיהו יו, דאחסין לעמא יחידאה בריר מכל שאר עמין, שאר שמהן
ושמא . יתיר מכל שאר שמהן, בשמא דא ממש, ה"ואתם הדבקים ביהו) שם ד ד(וכתיב , מוה ע"כי חלק יהו

ואחסין שמא דא , ם"ואקרי אלהי, ההוא דאתפשט ואתפלג לכמה ארחין ושבילין, חד מכל שאר שמהן דיליה
כמה דאת אמר , ואתפלג שמא דא לשמשין ולממנן דמנהגי לשאר עמין, ואתפלג לתתאי דהאי עלמא



 נפש החיים

20 

åëå íéìùåî ') ל אדון- אתפילת( .úé àåä àø÷ð ïëì" áéúë ïëå íéäìàä é÷ìà ù)שמות יח יא( ä ìåãâ éë ' ìëî
íéäìàä) תהלים צז ז(íéäìà ìë åì ååçúùä ,ïéäìàã à÷ìà êøáúé åúåà íéàøå÷ íéáëåë éãáåòä íâå  

 íéàø÷ð ïëìå íéøçà íéäìà ,ø "åðîî äåáâä çëî ÷ø íîöòî íäìù çëä ïéàù ì, äåáâäå.)א"מנחות קי ע(
â êùåî åðîî"åéìòù çëäî åçë ë,úé àåä íìåë ìù éúéîàä çë ìòáä ãò "ù. øîàð ïëìå ) äéîøéé é (äå '
úîà íé÷ìà,íìåë ìù éúéîàä çë ìòáä àåäù ,úé åðîî íçë íéìá÷î íìåëù "ù,æ " ù)יח לט'מלכים א ( 
ðô ìò åìôéåä åøîàéå íäé 'ìàä àåä÷íé.  
  

à øòù 'â ÷øô'   
ìåëéáë äæ ïåéîãá ïë,íãàä úà êøáúé àåä àøá ,úåîìåòå úåçë ïååáø éáø ìò åèéìùäå 21 

øôñî ïéà,åãéá íøñîå 22,øáãîä àåä àäéù 23âéäðîäå 24ôò íúåà " åéùòî úåòåðú éèøô ìë é
åéúåáùçîå åéøåáãå25,ç êôéäì åà áåèì ïä åéúåâäðä éøãñ ìëå "å.  

                                                                                                                                                                                     

וכן כל , ם אל אבימלך בחלום הלילה"ויבא אלהי) בראשית כ ג(ם אל בלעם לילה "ויבא אלהי) ב טבמדבר כ(
, ז בשמא דא אקרי"ואפילו ע, בשמא דא כלילן, ממנא וממנא דאחסין לון קודשא בריך הוא לשאר עמין

 לעמא ,דאיהו יחידאה לעמא יחידאה, ההוא דמלך על ישראל, ולאו הוא שמא דא, ושמא דא מלך על גוים
  .דישראל עמא קדישא

 כלם מתפשטים לדרכיהם וכלם ,הקדוש ברוך הוא כל השמות וכל כנויי השמות שיש ל,בא וראה: תרגום
שם היחידי הנבחר של כל שאר מלבד ה ,מתלבשים אלה באלה וכלם נחלקים לדרכים ושבילים ידועים

" עמו' כי חלק ה" נאמר ש,א" הו"א וא"ד ה"הוא יוהרי  ,השמות שהוריש לעם היחיד הנבחר מכל העמים
ושם אחד מכל שאר .  יותר מכל שאר השמות,בשם זה ממש) שם(" 'ואתם הדבקים בה" נאמרו) דברים לב(

 ונחלק , והוריש את השם הזה. אותו שהתפשט ונחלק לכמה דרכים ושבילים ונקרא אלהים,שמותיו
 כמו שנאמר ,ים את שאר העמיםמנהיגהנים ו ונחלק שם זה לשמשים ולממ.לתחתונים של העולם הזה

 וכן כל .)בראשית כ(" ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה") במדבר כב(" ויבא אלהים אל בלעם לילה"
לו עבודה זרה נקראת י ואפ, הקדוש ברוך הוא לשאר העמים נכללים בשם הזהםנה שהורישונה וממוממ

 שהוא יחידי לעם היחידי "מלך על ישראל" ולא אותו השם שהוא "מלך על גוים"הוא  ושם זה ,בשם זה
 .לעם ישראל העם הקדוש

 ולכן , קבע להם כח מיוחדת"שישהמדבר על כך  הוא רק "אלהים"זה שהם נקראים שדבר  כלומר 19
'  המלבדעצמו  לשו לומר שיש לשום בריאה כח " אבל ח.בעל כח על אחרמי שהוא  השייך להזוכים לשם ז

 יסוד היסודות ועמוד ,ל"ז, )ד- אהלכות א "פיסודי התורה (ם "רמבה תורה לפירוש במשנכמו שכתוב בו' ית
החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא וכל הנמצאין משמים וארץ ומה שביניהן לא 
נמצאו אלא מאמיתת הימצאו ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להימצאות ואם 

ין כל הנמצאין מלבדו מצויין הוא לבדו יהיה מצוי ולא ייבטל הוא לביטולן שכל יעלה על הדעת שא
והוא ברוך הוא אינו צריך להן ולא לאחד מהן לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהן ; הנמצאין צריכין לו

 הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתו והוא .)ירמיהו י י" (ים אמתקאל' וה"הוא שהנביא אומר 
אמת הוא מי שקיים מצד [כלומר אין שום מצוי אמת ) דברים ד לה" (אין עוד מלבדו" אומרת שהתורה

  . כ"ע, מלבדו כמותו] עצמו ולא תלוי באחר
שמדבר על מטבע , שער הכוונות דרושי תפילת השחר דרוש אוכן , שער הזמירות פרק הח "פע' עי 20

. ע"וצ, גבורה לבד ולא נזכר שם ענין חסד כללשמשם משמע שלשון זו קאי על , ל אדון-לשון זו מתפילת א
 .13כ לעיל הערה "מש' עי

ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע "ועל דא כתיב ): א"ז קלו ע"וכן תיקו(א "ע' הא "הר חז' עי 21
 אמר רבי אלעזר מהו ובצל ידי כסיתיך אמר .השמים לא כתיב אלא שמים) שם נא טז(" שמים וליסוד ארץ

 עד דפומהוןליה בשעתא דאתמסר אורייתא למשה אתו כמה רבוא דמלאכי עלאין לאוקדא ליה בשלהובא 
ה איהו חפי על ההיא מלה וכסי על "ה והשתא דהאי מלה סלקא ואתעטרא וקיימא קמי קב"דחפא עליה קב

 יקנאון לגביה עד דאתעביד מההיא מלה שמים חדשים ה ולא"ההוא בר נש דלא ישתמודע לגבייהו אלא קב
 מלה דסתים מעינא סלקא למכאן דכ. ד ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ"וארץ חדשה הה

ד "ובצל ידי כסיתיך ואמאי אתחפי ואתכסי מעינא בגין לתועלתא עלאה הה) שם(ד "לתועלתא עלאה הה
לציון עמי אתה ולאמר לאינון תרעין ומלין דמצויינין אלין ולאמר . לנטוע שמים וליסוד ארץ כמה דאתמר

על אלין עמי אתה אל תקרי עמי אתה אלא עמי אתה למהוי שותפא עמי מה אנא במלולא דילי עבדית 
אוף הכי את זכאין אינון דמשתדלי  )תהלים לג ו(ה שמים נעשו "שמים וארץ כמה דאת אמר בדבר יהו

  . ל" עכבאורייתא
 נאמר לא ,"ע שמים וליסד ארץום דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטיואש" נאמרועל זה : תרגום

 בשעה שנמסרה התורה למשה , אמר לו?"ובצל ידי כסיתיך" ו מה,אמר רבי אלעזר". שמים" אלא "השמים"
 , עד שכסה עליו הקדוש ברוך הוא,ף אותו בשלהבת פיהםובאו כמה רבואות של מלאכים עליונים לשר
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äîëá çë ïúåðå íéé÷î àåä íéáåèä åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòîá éë26 úåîìåòå úåçë 
íéùåã÷ä íéðåéìò,øåàå äùåã÷ íäá óéñåîå ,îë " ù)æè àð äéòùé ( êéôá éøáã íéùàåëå ' òåèðì
õøà ãåñéìå íéîù,æ íøîàîëå " ì)ãñ úåëøáò "à (êéðåá àìà êéðá éø÷ú ìà, íéøãñîä äîä éë 

éìòä úåîìåòçë áø íäá íéðúåðå åðéðá øãñîä äðåáë íéðå.  
ç êåôéäáå"ò å"íéáåè àì øùà åéúåáùçîå åéøåáã åà åéùòî é,ø ñøäî àåä " úåçë äîë ì

øåòéùå êøò ïéàì íéùåã÷ä íéðåéìò úåîìåòå,îë " ù)æé èî äéòùé (å êéáéøçîå êéñøäîëå', åà 
ïéè÷î åà êéùçî27øåà íç íúùåã÷å "å,æ úîåòì çë óéñåîå ø äàîåèä úåøåãîá ä"ì28.  

 åäæ)כזבראשית א ( åâ íé÷ìà íìöá åîìöá íãàä úà íé÷ìà àøáéå') ובראשית ט (  íìöá éë
åâå äùò íé÷ìà' ,úé àåäù åîëù 'íé÷ìàä àåä åîù,íìåë úåîìåòä ìëá íéàöîðä úåçëä ìòá , 

åðåöøë òâø ìë íâéäðîå íøãñîå,åôä àåä àäéù íãàä úà êøáúé åðåöø èéìùä ïë çú29 øâåñäå 
úåîìåòå úåçë úåàåáø éôìà äîë ìù, òâøå úò ìëá åéðéðò ìëá åéúåâäðä éøãñ éèøô ìë éô ìò 

ùîî,ïåéìòä åùøù éôë 30åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìù ,â àåä åìàë " íäìù çë ìòáä ë

                                                                                                                                                                                     

 הוא מכסה על אותו הדבר ומכסה על אותו . עולה ומתעטר ועומד לפני הקדוש ברוך הואוכעת שדבר זה
ו עד שנעשה מהדבר ההוא שמים חדשים וארץ ב ולא יקנאו , להם אלא הקדוש ברוך הואיוודעהאדם שלא י

 מן העין עולה סתום מכאן שכל דבר ש".ד ארץוע שמים וליסוובצל ידי כסיתיך לנט" נאמר זהו ש.חדשה
 זהו . בשביל תועלת עליונה?מן העיןונעלם  ולמה מתכסה ".ובצל ידי כסיתיך" נאמר זהו ש,ועלת עליונהלת
 ולאמר לאותם השערים ,"ולאמר לציון עמי אתה. " כמו שאמרנו"ד ארץוע שמים וליסולנט" נאמרש

 , מה אני.יתף עמו להיות ש,מי אתהמי אלא ִע אל תקרי ַע,"עמי אתה" .ינים אלו על אלויוהדברים המצ
 אשרי אותם .אתהגם  כך ,)תהלים לג(" שמים נעשו' בדבר ה"בור שלי עשיתי שמים וארץ כמו שנאמר יבד
 . בתורהעוסקיםש

 .בחינות נתכוין' ע כנגד איזה ג"וצ, וגם מסרם בידו, השליטו עליהם, שהוא בראו: דברים' זכר כאן ג 22
  ). מז דתהלים" (ידבר עמים תחתינו"כ "שלטון כמאמה מלשון 23
אך לא כתב שהאדם , ת אמנם השליט את האדם שיהא מדבר ומנהיג"שהשי, יש לדייק בדברי רבינו 24

  .ז אינו בכוחו של האדם"וקצת משמע שבא לומר שד. הוא המחיה אותם
בו  שאופןא כח השלטון של האדם על כל הנבראים בובין האדם לבעל הכחות כולם השדמיון ה צד 25

.  לטוב ולמוטביש לו השפעהלטוב ולמוטב  וכל דבר ודבר שהאדם עושה ,רגע ורגעהאדם מנהיג אותם בכל 
ז קאי לא רק על מעשי מצוות גמורים כי אם גם על כל הדברים שאדם עושה לפי מה שמכווין בהם "והנה ד

שבכל ) 'פרק א (מעלות התורהספר א בתחילת "גרכ בשם ה"מש 'עיוהנה . המה נחשבים וממילא משפיעים
  . להםשרשיםה ל אינם כי אם"המצוות הנזכרות בחזג " ותרי,תורה יש מצות עשהאות שב

  .30 לקמן הערה 'ועי. מכיוון שאין שייך לבחינה זו כי אם שורש נשמתו בלבד ,"בכל" אמר לא 26
א "נתיב פרצוף זש "כ בפת" שזה רמז למשויתכן. נותן כח ומוסיף, מקיים: דרגות' הנה מנה רבינו כאן ג

 , ואם עשה גם בבחינת דיבור,עיבורבבחינת  רק המעשה הואפתח כג שאם עשה כמצות אנשים מלומדה 
' ועי,  בגדלותה ובשלמותה בסוד גדלות ומוחיןהיא י אז, ואם עשה באהבה ויראה.בסוד יניקהגם  הוא יאז

 .27הערה 
ו "ל כי יש כמה עונות שהנפש החוטאת באחת מהנה נתחייבה כרת או אבדון ח" לקמן בפרק יח וז' עי27

ואם האדם '  וכוהנשמה אינה נפגמת כלל לעולם' אבל בחי' ו בחינת הדיבור וכו"וכן אם פגם וקלקל ח' וכו
, והם כרת, דרגות של קלקול' זה גוהנה מצאנו ב, כ"ע, שיסתלק ותעלם ממנו' הוא גורם וכו' חוטא וכו

דרגות ' ונראה לכאורה שם מקבילים לג. נשמה שאינה נפגמת כלל אלא רק מסתלקת מהאדם' ובחי, קלקול
שהריסה היא קלקול גמור והוא מקביל , ת אורהקטנאור ו תהחשכ, ה הריסה"ה, של חורבן הנזכרים כאן

  .26הערה ' ועי, וא כנגד סילוק מעלת הנשמהוהקטנת האור ה, והחשכת אור הוא כנגד קלקול, לאבדון
  .א על ידי זה"ב שיש תיקון והשלמה לקומת הסט"ב ט ע"ה ח"ג ודע"פ' ח שער הקלי"ע' עי 28
  . 24לעיל הערה ' עי 29

צ טז "א על ספד"בבהגר' עי, עולמות" פתיחת וסגירת" שמונה כאן רבינו של לעניין ביאור בחינות אלו
דהא ) ב"טו ע( ש לעיל" כמ, שנקרא מפתח שלה,הוא בן הבכור פטר רחם שלה, ל"זאתא מפתחא ה "ב ד"ע

הוא פטר רחם , ל"ב לגבי סתים לאימא ז"טו עש "וכן עיי, והוא הדעת, )ג"טו ע( ל" וכמש,אתפתחא ליה
ש " וכמ, דהוא פתח וסגיר,ש בתקונים" וכמ, והוא ענין יעקב ולאה,המפתח דפתח לה וסתים לה והוא ,דילה

. כ"ע, 'מן המדה איהי אתפתחת כו' ם סתימא וכד אתפשט קו דאיהי ו" בקדמיתא איהי מ)ב"כ ע( 'בתיקון ה
  . מקום האדםוכאן הוא, תלויות בדעת והוא הרי תלוי בתיקון התחתונים" פותח וסוגר"של ' הבחי, למימרא

  .26לעיל הערה ' עי 30
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ìåëéáë31.æ åøîàå " éúáø äëéàá ì) ÷åñôá)איכה א ו( åëìéå åâ çë àìá' (ø"áéø íùá ò" øîåà ñ
äøåáâá çë ïéôéñåî íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùéù ïîæá32äìòî ìù ,ãë "ìéç äùòð íé÷ìàá à, 

÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùé ïéàù ïîæáååìåãâ çë ïéùéúî ìåëéáë í33äìòî ìù , êãìé øåö áéúëã 
åâ éùú',ëáå "äåæá î"áåçã ÷éá "åë àìéòì åîéâô ïéãáò ð'34,ðë êôéäì ïëå "ì,ùæå " ä)תהלים סח לה( 

íé÷ìàì æåò åðú. øäåæáå )ø"àá ô ב"לב ע
35 (åâ åàáéå íåéä éäéå 'ä ìò áöéúäì', ïàòá ãë ì ìò àîéé÷

ìàøùéã ïéãáåò ïåðéà,ä ìò  'ïéîéé÷ éàãå, ìåëéáë ïøùë àìã ïéãáåò ïéãáò ìàøùé ãë àäã 
á÷ã àìéç ïéùéúî"ä,á÷ì àìéçå àô÷åú ïéáäé ïøùëã ïéãáåò ïéãáò ãëå "ä,òå "åðú áéúë ã æò 

íé÷ìàì,ïøùëã ïéãáåòá äîá 36,ìéç äùòð íé÷ìàá ïëå íé÷ìàì øîà ïëìå ,éôù  ' úåçëä ìòá
ðëå íìåë"ì.  

  
à øòù 'ã ÷øô'  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
. כ"ע, שיכול להאמר בו כן,  נאמר בהקדוש ברוך הוא כבאדם,ל"ז, כביכולה "א ד"י מגילה כא ע"רש' עי 31

  .ה"ודוק בזה שכאן אומר להיפך באדם כבקב
ומזה שכתוב שהכח ניתן בגבורה משמע שהם מתאחדים יש בזה מציאות כעין , 13לעיל הערה ' עי 32

' ועי, )צ"א בריש ספד"ביאור הגר' עי(והוא כללות של כל מציאות של תיקון בעולם , זיווג בין זכר ונקבה
  . ג שכל יציאת אורות היא רק דרך זיווג"ש ד ע"מבו

ולפי ההערה קודמת אולי יש לפרשה שהרי קודם לכן לא היה כח , ל בתוספת תיבה זו"ע מאי קמ"צ 33
 .קאי על הנותן שכן גדולה היא לשון של חסד ונתינה" גדול"לתיקון וזיווג ו

 .ים למעלהמעבירות של בני אדם פוג: תרגום 34
, ויהי היום, ויבא גם השטן בתוכם, ה"ם להתיצב על יהו"ויהי היום ויבאו בני האלהי,  רבי אלעזר פתח35

ההוא , )ב ד יא"מ( כגוונא דא ויהי היום ויבא שמה, דקודשא בריך הוא קאים למידן עלמא, דא ראש השנה
לאשגחא בעובדין , אלין רברבין ממנן שליחן בעלמא, ם"ויבאו בני האלהי, יומא יום טוב דראש השנה הוה

). א כב יט"מ( ו ומשמאלוכמה דאת אמר וכל צבא השמים עומדים עליו מימינ, ה"להתיצב על יהו, דבני נשא
בגין דהני שליחן , בהאי קרא אשכחנא רחימותא דקודשא בריך הוא עלייהו דישראל, ה"אבל להתיצב על יהו

וביומא דקאי דינא , ונטלין אינון עובדין כלהו, אזלין ושאטין, דאינון ממנן לאשגחא על עובדין דבני נשא
מכל עמין דעלמא לא קיימין , ותא חזי. הו דבני נשאאתעבידו קטיגורין למיקם עליי, למיקם למידן עלמא

וכד לא אשתכחו עובדין , בגין דאלין בנין לקודשא בריך הוא, לאשגחא בעובדיהון בר בישראל בלחודייהו
ה ודאי "על יהו, ל אינון ממנן שליחן כד בעאן לקיימא על אינון עובדין דישראל"כביכו, דישראל כדקא יאות

וכד עבדין , ל מתישין חילא דקודשא בריך הוא"כביכו, עבדין עובדין דלא כשרןדהא כד ישראל . קיימין
, )תהלים סח לה( ם"ועל דא כתיב תנו עז לאלהי, יהבין תוקפא וחילא לקודשא בריך הוא, עובדין דכשרן

דהא כיון , ה ודאי"על יהו, ה"בההוא יומא כלהו רברבן ממנן אתכנשו על יהו, ועל דא, במה בעובדין דכשרן
   .ל"עכ, דעל ישראל אתכנשו עליה אתכנשו

 זה ראש "ויהי היום" ".ויבוא גם השטן בתוכם' ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה: "תרגום[
 אותו יום היה יום טוב "ויהי היום ויבא שמה" ה זעין כ. שהקדוש ברוך הוא עומד לדון את העולם,השנה

 ,מעשי בני האדםעל  שלוחים בעולם להשגיח ,גדוליםהנים וממה אלו "ויבאו בני האלהים. "של ראש השנה
להתיצב " אבל .)א כב מלכים ("מד עליו מימינו ומשמאלוווכל צבא השמים ע" כמו שנאמר "'להתיצב על ה"

נים ו משום שהשלוחים הללו שממ,אהבת הקדוש ברוך הוא על ישראלאת  בפסוק זה מצאנו ,"'על ה
ד ו וביום שבא הדין לעמ,לכים ומשוטטים ולוקחים את כל אותם המעשים הו,להשגיח על מעשי בני האדם

 עומדים ין מכל העמים שבעולם א, ובא ראה.אדםהד על בני וקטגורים לעמלנעשים הם  ,העולםאת לדון 
 המעשים של יןוכשא,  משום שאלה בנים של הקדוש ברוך הוא,ישראל לבדםב אלאמעשיהם על  הלהשגח
 ,מעשים של ישראלהד על אותם ונים כשרוצים לעמוממהשלוחים הכביכול אותם  ,כראוינמצאים ישראל 

כחו של את שים י כביכול מתהגונים ינם שהרי כשישראל עושים מעשים שא,הם עומדים' על השודאי ב
תנו עז " נאמר ועל זה . ברוך הוא,קף לקדושוים נותנים כח ותהגונ וכשעושים מעשים ,הקדוש ברוך הוא

נים התכנסו ויום כל השרים הגדולים הממה ועל זה באותו .יםהגונ במעשים ? במה.)ים סחתהל(" לאלהים
  .]הם התכנסועליו הוא ש ,כיון שהתכנסו על ישראלמ כן ש,ודאי' על ה - "'על ה"

, ה אלקים"ויתכן שעיקר הזיווג הוא הוי. ה ולא שם אלקים"ה ב"שהמדובר שם הוא בשם הוי, וקשה
 .ה"ה ב"וממילא בהשפעת שם הוי, קים גורם חסרון בזיווג הזהולכן כל חסרון בצלם אל

 .6לעיל הערה ' עי 36



 נפש החיים

23 

íãàä úøåú úàæå,ç åáìá øîàé ìà ìàøùé ùéà ìë " éùòîá ìåòôì éçë äîå éðà äî éë å
íìåòá ïéðò íåù íéìôùä.åáì úåáùçîá òá÷éå òãéå ïéáé íðîà 37,òî éèøô ìëù  åéøåáãå åéù

åéúåáùçîå38ç åãéáàúà àì òâøå úò ìë "å,åéùòî åáø äîå 39,åîøå åìãâ ãàîå .à ìëù  ' éôë äìåò
ÈùÀøÈùä40òá íéîåøî éäáâá äúìåòô ìåòôì åíéðåéìòä úåøåàä úåçöçöå úåîì*. ùéàä éë úîàáå 

úàæ úà ïáéå íëçä41åúéîàì ,åáø÷á ìéçé åáì ,äãòøå ìéçá ,åéùòî ìò åáì ìò åîåùá  àì øùà 
ç íéáåè"å,ç ì÷ àèçá ñåøäìå ì÷ì÷ì íéòéâî äîä ïëéä ãò "å,ð áéøçäù äîî øúåé äáøä " ð

ñåèéèå42.ð àìä éë "äìòîì ììë ìå÷ì÷å íâô íåù íäéùòîá åùò àì ñåèéèå ð, ÷ìç íäì àì éë 
íäéùòîá ììë íù òåâðì íéìåëé åäéù íéðåéìòä úåîìåòá ùøåùå43. ùúå èòîúð åðéàèçáù ÷ø 

åëéáëäìòî ìù äøåáâ çë ì,ä ùã÷î úà  'àîèåìåëéáë ,ïåéìòä ùã÷îä 44.éòå " çë íäì äéä ë
ðì"äìòî ìù ùã÷îä ãâð ïååëîä äèî ìù ùã÷îä áéøçäì ñåèéèå ð,æøàù åîë " ì)éúáø äëéà 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ויקבע ", דוחף למעשההחלק הא ו ה"ידע" ו, בראשיינו ה"יבין: "לשונות' לכאורה נקט כאן בג 37

ע "וצ, דל לפי זה בין ידע ויקבע במחשבת ליבויש הב. [ אפילו ברגשותיו ולא רק בשכלו'פי "במחשבת ליבו
, ל"ז, א"י ב ע"א בס"בהגר' ועי. הדעת דהיינו הדעת שבראש והדעת המתפשט בגוף' בחי' אם כוונתו לב

  .]כ"ע, כ הדבר"כ בגוף כשעושה אח" והוא מתפשט אח, הוא השגת הדבר"בדעת"
מ לעשות ולכן "ה לבד יש מצוה ללמוד עואף בתור',  באתר דתורה וכו,ל"ד וז"ח ע"א כ" יהל אור ח'עי 38

 ובמצוה יש תורה ולכן .לעסוק כנגד מצוה' ואשר בחר בנו וכו' ברכות לעסוק וכו' בתורה אנו מברכים ב
א עומק נוסף "כלומר יוצא לפי דברי הגר. ל"בתורתו עכ' ל קודם עשיית מצוה הריני עושה כאשר צוני ה"צ

למימרא שכוונתו שאין לזלזל . ומעשה , דיבור,)דהיינו תורה (כל מעשה מצוה יש מחשבהבש, ח"בדברי הגר
כלומר לא רק מצוות התלויות בדיבור או במחשבה אלא גם חלקי הדיבור (באף חלק מחלקי מצווה 

   ).ומחשבה שבמצוות המעשיות
ומשתמש בה כאן להורות , )תהלים קד כד" ('וכו ה"הוימה רבו מעשיך " הוא לשון המושאלת מהפסוק 39

וכן בעוד כמה מקומות בספר , יש לו את אותה התכונה" בצלם אלקים"שנברא , החידוש שאף האדםעל 
 .ומשייך אותם לאדם ולמעשיו' ית' תראה שהרב לוקח שבחים הנאמרים על ה

ז הוא " אך כ, אינו נוגע אלא רק עד שורש נשמתו'הגם שנודע הוא שכל א, ל"ד ז"ב ב ע"ה ח"דע' עי 40
' וכן עי. כ"ע, כ הענין ממילא גם למעלה למעלה"וון ובהדיא אבל באמת הנה נוגע אחרק מה שנוגע שם במכ

ש הרב " וכמ, כי יש מהם שהם בחיצוניות ויש מהם שהם בפנימיות,כן יש חילוק בהמצות, ל"ג ז"שם ב ע
 ויש שהם , ויש שהם ביצירה ובבריאה, ויש מהם שהם בעשיה,מ" ובכ)'ג' דרוש ב( וחיצוניות ותבפנימי

 .כ"ע, אצילות עצמוב
 אליו 'המי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי "כ "ש מאמה"אפשר שמליצת הרב כאן היא ע 41

 .דקאי על חורבן הארץ וכמו שממשיך לבאר לקמיה. )ירמיה ט יא" (ויגדה על מה אבדה הארץ
ה שמו עובדא "ה דלעילא מ" ליה ידענא דמחשבה איהי אדם קדמאה מאמרול "א וז"ז סוף קל ע"ת' עי 42

וכלא חכמה כח מה אם כן במאי הוו יכלי למחטי הכא ' ח אתוון דעובדא דבראשית ברא וכו"ח דיליה כ"כ
 דאתברי ואאמר לון בודאי כל מאן דחב בגופיה דתמן עובדא ובנשמתיה דתמן מחשבה כאלו חאב בהה

  . ל" עכ'ם את האדם בצלמו וכו"ד ויברא אלקי"איהו בדיוקניה הה
ח שלו עשרים " מעשה כ,ה שמו" מ,ה שלמעלה" ידענו שמחשבה היא אדם קדמון מ,רו לואמ: תרגום[

א ו במה היו יכולים לחט, אם כן.כח מה -  "חכמה"והכל '  וכו"בראשית ברא"ושמונה אותיות של מעשה של 
 כאלו חטא באותו -  ששם המחשבה, ובנשמתו, ששם המעשה,כל מי שחטא בגופוש בודאי , אמר להם?כאן
  .]' וכו"ם את האדם בצלמו"ויברא אלהי" נאמר זהו ש.רא בדמותושנב

 .ל בשיעור הקומה העליונה"כלומר רק כלל ישראל הנבראים בצלם אלקים חבים ומקלקלים רח
 ולכן לא הגיע מעשיו ,איוב לא היה מזרע אברהם יצחק ויעקב כלל, ל"וז' ב פתיחה אות ב"ה ח"דע' עי 43

. הכי אוליפנא'  כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו כותיבכ. א"ע' קרא חק וי"ש בזוה"וכמ. למעלה מאומה
ש שמבואר "ע. 'ואתעבר רברבא דלהון דלעילא משולטניה כו. 'ן דעלמא דלתתא אתפגים לעילא כוובחוביה

הבט ) ה"שם ל(שמעשיהם אינם גורמים אלא רק עד השר שלהם לבד ולכן אמר היטיב אליהוא לאיוב 
ל באותן העולמות אשר למעלה משרשך ובפרט בעולם האצילות "ור[קים גבהו ממך שמים וראה ושור שח

ולכן אמר לו אם חטאת ] אשר שם אין חלק כלל לשום אומה ולשון אלא רק לזרע אברהם יצחק ויעקב לבד
כ בישראל הנאמר "משא. מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח

בלק ' ופ' א' ק ויקרא שם ח"ש בזוה"וכמ.  גורמים במעשיהם למעלה למעלהגם הנה ,עמו'  העליהם כי חלק
 .כ"ע, ק רבו מלספר"מ בזוה"ובכ' ב' ז א"האזינו רצ' ב ובפ"ה ע"קפ

א " בבהגר'ועי. לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה) א" ע'תענית ה(' גמ' עי 44
אמנם . ל"עכ) ל"נתענית ה(ש "א כמ"כ אין זיווג בין או"נ ג" שאין זיווג בין זומןל זל וכ"ב וז"ע' צ ב"על ספד

  .ן דאצילות"הוא בזו" עליון"וה, הוא בארץ" תחתון"פשטות כוונת רבינו כאן לומר שהמקדש ה
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 úðéçè àðéçè àçî÷. íéðåéìò úåîìåò äìòî äåð åáéøçä åðéúåðåò éë éøä) ב"סנהדרין צו ע
íéùåã÷ä,áéøçä äîäå äèî äåð ÷ø å.òîä ãåã ììôúäù åäæå "ä )תהלים עד ה( äìòîì àéáîë òãåé 

úåîåãø÷ õò êáñá,ù÷éá 45 íù åòâð àì úîàá ìáà ñøä íéîåøî éîùá äìòîì åìàë åì áùçéù 
ðë ììë åéùòî"ì.  

*äâä"äæ íúðååë ììëá äæ íâù òåîùì áåø÷å " úåáàá ì)ô" áî"à (êîî äìòîì äî òã.ø " íà ì
 äàåø êðéà éëêéùòîî íéùòðä íéàøåðä íéðéðòä êéðéòá, äìòîì äùòðù äî ìë éë äðîàð òãú ìáà 

àåä êîî ìëä íéäåáâ éäåáâ íéðåéìòä úåîìåòá,åàåáéå åàöé íäéô ìò íéèåð ïàì êéùòî éô ìò 46.  
íìåë úåîìåòäå úåçëä ìë åúéðáúá ììåë àåäù ùã÷ä íòî íãàä áì ãøçé úàæ ìò íâ*, 

éà øàáúéù åîë" ïìäì ä)ôá"ô á øòùáå å"ä(,ä ïäù îïåéìòä ùã÷îäå ùã÷ä ä, ìù áìäå 
íãàä47,àôåâã àúéòöîà ,ìëä úéììë àåä 48,÷ úéáä ãâð "áåùéä òöîà ÷49,äéúù ïáà 50, ììåë 

åäåîë úåùåã÷ä øå÷î éùøù ìë,æ åäåæîøå " äðùîá ì)ô 'øçùä úìôú ב"כח ע ( ãâðë åáì úà ïéåëé
ä÷ úéá"÷, øäåæáå ) çìù óãò óåñ àñ÷"à51 (ú"á÷ àøá ãë ç"á ä"éì ïé÷úà àîìòá ð ' àðååâë

------------------ùôðä øéàî------------------ 
שמעון בן יוחאי בשעה שנכנס אנדריינוס ' א משכן העדות אמר ר"ד: ה"א פ"ר פנ"מומדרש ש' עי 45

ר חייא בר אבא אמר דוד רבון העולם כך תעלה "ים היה מתגאה שם ומחרף לאלהים אלבית קדשי הקדש
 עיוד) תהלים עד(ש "לפניך שאילו היו יכולין לקצוץ ארזים לעשות סולמות עולים היו למעלן מנין כמ

חשבו ) שם כא(ש "כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות אלא שאינן יכולים ומניחים אותך ובאים עלינו כמ
ועל מה כל אלו על ידי ' אלהים באו גוים בנחלתך וגו) שם עט(ל יוכלו ובאים עלינו שנאמר מזמה ב

 .שנתמשכן על ידינו שנאמר אלה פקודי המשכן משכן העדות
) בראשית מח יד ("המלאך הגואל אותי מכל רע"פתח רעיא מהימנא ואמר : ב"ב קטז ע"זהר ח' עי 46

יברך לכו בעלמא דאתי וידגו לרב בקרב ) שמות יד יט(" ם"ויסע מלאך האלהי"דאיהי שכינתא דאתמר בה 
הארץ בעלמא דין למהוי שלטנותכון בתרין עלמין דאתון חיין דמאן דאיהו מעלמא דא חי אתקרי כמה 

חיים תמן חיים הכא מה דלאו הכי מאן דאיהו מלובש ) משלי ג יח ("עץ חיים היא למחזיקים בה"דכתיב 
ות וגידים דגופא שפלא דרוחא הוא מית תמן מה מיתא לא חמי ולא שמע באלין קליפין דעור ובשר ועצמ

ולא ממלל ולית ליה תנועה בכל אברין דיליה הכי רוחא לא חזא דלעיל מניה דאתמר באורייתא עלייהו דע 
  .מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים

שהיא השכינה שנאמר ) בראשית מח("  מכל רעאל אתיוהמלאך הג"פתח הרועה הנאמן ואמר : תרגום[
כדי  , בעולם הזה"וידגו לרב בקרב הארץ" בעולם הבא "יברך אתכם") שמות יד ("ויסע מלאך האלהים"בה 

עץ חיים היא " שנאמר ,מי שהוא מהעולם הזה נקרא חיכן  ש,עולמות שאתם חייםהכם בשני ונהיה שלטיש
פות הללו של עור ובשר יבש בקלו מי שהוא מלןמה שאינו כ, ןחיים שם חיים כא) משלי ג(" למחזיקים בה

 ואין לו , מדברינו שומע ואינו רואה ואינו מה המת א.ועצמות וגידים של הגוף השפל שהרוח מתה שם
דע ) "א"ב מ"אבות פ( שנאמר עליהם בתורה .למעלה ממנהאת ש רואה ינה כך הרוח א,תנועה בכל אבריו

 ".]זן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים עין רואה וא,מה למעלה ממך
והוא כלל , ת"וזהו הת, ק"שהלב הוא כנגד בית קה, ה ואמר אתפרש"ב ד" לג עצ"א על ספד"בבהגר' עי 47

  ).א"י ה ע"א על ס" בבהגר'עי(ר "המה כנגד הג' והכלים ארון וכרובים וכו. א"הז
ועיקר , מתו היא למעלה ממנוא שנפשו היא למטה ממנו ונש"צ לט ע"א בסוף סד"ליקוטי הגר' עי 48

 .האדם הוא הרוח הרי הוא הלב
דהיינו ', יסוד דנוקשזהו ' ן פרק ה"שער הארת מוחין זו' ח שער ציור העולמות עשיה פרק א"ע'  עי49

  .ב"ג קסא ע"זהר ח' ועי. ת"מקום קבלת שפעת הת
האי היא אבן , ) כהיחזקאל א(וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר : ב"א עא ע"זהר ח' עי 50
זה הוא אבן שתיה שהיא נקודה : תרגום [וקיימא עלה קדש הקדשים, דאיהי נקודה חדא דכל עלמא, שתיה

א על "בהגר' והנה עי. ת"דהיינו שהיא שורש הת, כ"ע] ועומד עליה קדש הקדשים, אחת של כל העולם
ר "שכן כל הג, ולא פליגי.  בינהג משמע שזה"ואילו בדף קלז ע, א שאבן השתיה היא חכמה"ז קכח ע"תיקו

  .ת"שלם ויחד המה שורש הת' מהוים גילוי א
ויהב ליה חיליה ) יקירא(ה בר נש בעלמא אתקין ליה כגוונא עלאה "ח כד ברא קב"ת, ל בשלימות"וז 51

בדפוס [דכל גופא )  יהל אור גורסו-  ומזונא(ותוקפיה באמצעיתא דגופא דתמן שריא לבא דהוא תוקפא 
ואתקין שייפי דגופא סחרניה דלבא ולבא שארי ] א ביהל אור לא גורס"יע כמה שורות שהגרוילנא מופ

באמצעיתא דכל גופא וכל אינון שייפין אתזנו מההוא לבא דהוא תוקפא דכלא וכלא ביה תליין וההוא לבא 
 ה עלמא אסדר לימא דאוקינוס דאסחר כל"ח כד ברא קב"ת. אתקשר ואתאחד במוחא עלאה דשריא לעילא

וירושלם באמצעיתא דכל ישובא שריא . ישובא דעלמא וישובא דכל שבעין אומין כלא אסחר לירושלם
והיא אסחרא להר הבית והר הבית אסחר לעזרות ותנינן לית ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלחודייהו 

האולם להיכל אולם ו לולשכת הגזית אסחר נהדרי גדולה יתביןסללשכת הגזית דתמן ואינון עזרות סחרן 
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éì áäéå àøé÷é äàìòäéìéç äéô÷åúå äàôåâã àúéòöîàá ,éøù ïîúã äåë àáì ',âë " ïé÷úà ã
áå÷"éì ãéáòå àîìò ääåë àôåâ ãç ', ìåúéòöîàá éøàù àáàåë ',àìëã àô÷åú àåäã , äéá àìëå 

åë ïééìú',ä÷ úéáì ìëéääå "øåôëå äðéëù ïîúã ÷ïåøàå íéáåøëå ú52, àòøà ìëã àáì àåä àëäå 
àîìòå,åë åðæúà àëäîå  'ò"øåàá ùê.à ïë í øùà äáùçî åááìá áåùçì íãàä øåúé øùà úòá 

ø óåàéðá äøåäè àì"ì53,äðåæ ñéðëî àåä éøä 54äàð÷ä ìîñ 55 úéáá ä÷"÷ úåîìåòá àøåð ïåéìòä 
ç íéùåã÷ä íéðåéìòä"å,ø øéáâîå "ñäå äàîåèä úåçë ì"áá à úéä÷"÷ïåéìòä 56, øúåéå øúåé äáøä 

ò äàîåèä çë úåøáâúä íøâðù äîî"ñåèéè é,ä÷ úéáá äðåæ åòéöäá "äèî ùã÷îá ÷, ìë ïëå 
éðëî ìàøùé ùéà ìë øùà ïåòå àèçñç åáìá "äøæ ùà å,ø úåòø úååàú éøàù åà ñòëá "ì, àìä 

 áåúëä ïéðòë ùîî àåä)ãñ äéòùéé  ( øùà åðúøàôúå åðùã÷ úéáåëå'ä ùà úôéøùì äé, ïîçøä 
åðìéöé åîù êøáúé, ìà÷æçéì íùä øîàù äæå )âîæ  ,è (åâ éàñë íå÷î úà ' êåúá íù ïëùà øùà

åâ éùã÷ íù ìàøùé úéá ãåò åàîèé àìå íìåòì ìàøùé éðá 'åâ íúåðæá 'åâ íúåðæ úà å÷çøé äúò '
íìåòì íëåúá éúðëùå.  

äâä"äìåòäå úåçëä ìë íéììåë åéä ùã÷îäå ïëùîä éë íìåë úåùåã÷ éøãñä ìëå úåî, åéúá ìë 
æðâåëíéðåéìò úîâåãá åéä íìåë ùã÷ä éìë ìëå åéøãçå åéúåéìò åé, íéùåã÷ä úåîìåòä úéðáú úåîã íìö 

äáëøîä é÷øô éøãñå,ä ãéî ìëä äàåøä ìàåîùå ãåã ãñé äîä  'úéðáúä úåëàìî ìë ìéëùä íäéìò, åøîàå 
æ"ôá ì ' ïîå÷î åäæéà) íéçáæ ãðò"á (î"ãåë  ' ïé÷ñåòå äîøá ïéáùåé åéäù àìà äîø ìöà úåéåð ïéðò äî éëå

åë íìåò ìù åéåðá',æ " àîåçðúá ù)ø"éãå÷ô ô פרק ב'(íìåòä úàéøá ãâð ìå÷ù àåäù , ììë ïøãñë íù äðåîå 
éðééðòäíâ åéä äîäù äàéøáá åéäù "ïëùîá ë,ìàìöáá áåúëä øîà ïëìå  )שמות לא ג(ìîàå à çåø åúåà 

îëçá íé÷ìàòãáå äðåáúáå äú, åìàá éë âä 'íéøáãîë úåîìåòä åàøáð " ù)ë èé â éìùî (ä ' ãñé äîëçá
 äðåáúá íéîù ïðåë õøàåëå',éòå  ' éãå÷ô øäåæ)ëøò à"à57,ìø íùå ò à"á58(, äîåøú ùãç øäåæáå )ò äì"â 

                                                                                                                                                                                     

והיכל לבית קדש הקדשים דתמן שכינה שריא וכפרת וכרובים וארון והכא הוא לבא דכל עלמא ומהכא 
ד "ולבא דא אתזן ממוחא דרישא ואתאחיד דא בדא הה. אתזנו כל אינון אתרי דישובא דאינון שייפי דגופא

  .'מכון לשבתך פעלת יי
 ונתן לו כח ועוצמה , כדוגמת הכבוד עליון הוא תיקן לו,האדם בעולםאת ה ברא "כשהקב: תרגום

והלב , והתקין את אבריו להיות גוף סביב ללב,  שהוא כח ומזון לכל הגוף'הלב וכושורה באמצע גופו ששם 
ואותו . וכל אלה האברים ניזונין מאותו הלב שהוא הכח של כולם וכולם תלויים בו. שורה באמצע כל הגוף

סידר לים , ה עולם"כאשר ברא הקב, בא וראה. שורה מלמעלההלב מתקשר ומתאחד במוח העליון ש
וירושלים באמצע של כל , האומות כולם סביב לירושלים' והישוב של כל ע, אוקיינוס סביב כל ישוב העולם

אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית : ולמדנו. והר הבית סביב לעזרות, והוא סביב להר הבית, הישוב שורה
ולשכת הגזית סובבת את , ששם יושבים הסנהדרין הגדולה, ות שסביב ללשכת הגזיתואלה העזר, דוד בלבד

וכאן הוא . ששם השכינה שורה וכפורת וכרובים וארון, ק"האולם והאולם את ההיכל וההיכל את בית קה
ולב זה ניזון מהמוח , ומכאן ניזונים כל אלו מקומות הישוב הרי הם אברי הגוף, הלב של כל העולם

 ."'מכון לשבתך פעלת יי"ד "הה. מתאחדים זה בזהו, שבראש
 .47לעיל הערה ' עי 52
שכן בדבר זה האדם , דהיינו הרצון הראשון, כוונתו של רבינו כאן אינה לכאשר עולה המחשבה בלב 53

אשר , תבונן במחשבתו בדבר רעאלא כוונתו להמשך המחשבה כאשר האדם מכווין לה, הוא אנוס גמור
כ פשוט השייכות שבין הלב "וא. ושם הוא מקום העבודה של האדם, ז וראוי ליענש"האדם בוודאי פושע בד

  .שכן הלב מקום ההתבוננות בידיעת השכל, ל"למוח כדברי הזהר שלח הנ
 לא צ"ל ספדא ע"בבהגר' עי(א הרי הם שני אנשים מרגלים ושתים נשים זונות "בסט' יש דכר ונוק 54

 ).ג"ע
ה שנתנוה "צורת הקנאה מקנא ומקניט להקב, ל"ז  דפירש הקנאהסמלה "י על יחזקאל ח ג ד"ברש' עי 55

ל לית "ב ז"זהר שמות ג ע' אמנם עי. י צלם דקנאתא דמרגזין"וכן ת. כ"עה להרגיזו "שם להקנאות להקב
 .ה בר קנאה דברית קדישא"קנאה קמי קב

 .א" שזהו תיקון לסט28ל הערה "כנ 56
 ".ה בחכמה יסד ארץ"יהו" בחכמה דכתיב . בתלת סטרין אתקיים עלמא ואינון חכמה ותבונה ודעת57

הא כלהו ) שם כ(" בדעתו תהומות נבקעו"בדעת דכתיב ". כונן שמים בתבונה" דכתיב ,בתבונה) משלי ג יט(
  ".ם בחכמה בתבונה ובדעת"ואמלא אותו רוח אלהי" אתבני משכנא דכתיב בקיומא דעלמא ובאלין תלתא
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ד"מב ע
59(,êøåàá íù ïééò 60,æ åøîà ïëìå " ì) äð úåëøáò"à (úåéúåà óøöì ìàìöá äéä òãåé íäá åàøáðù 

õøàå íéîù.  
äìåë äàéøáä ììë äáëøîä éøãñå úéùàøá éøãñ ìë ïë íâ ììåëù ùã÷ä íòî íãàä ïëìå, íâ àåä 

åéìë ìëå ùã÷îäå ïëùîä úéðáúå úîâåã ïë,åéúåçë ìëå åéãéâå åéøáà é÷øô úåøù÷úä øãñá ïååëî , ïëå 
ãçà íãàá íìåë íéæåîø äîäù åéìëå ïëùîä úéðáú ììë øäåæá ÷ìçîåùâé ãçàá 61øãñë .  

íãàä àåä êøáúé åúðéëù úééøùå ùã÷îäå ùã÷ä ïéðò ø÷éò éàãå éë éøä úàæì, åîöò ùã÷úé íàù 
 ìë ììë ìù ìåëéáë äîå÷ øåòéùä éøáà é÷øôá ïåéìòä ïùøåùá ïë íâ ïééåìú íäù ïìåë úåöîä íåé÷á éåàøë

íìåë úåîìåòä)  áñ÷ äîåøú øäåæ ïééòåò"á62åâ äùòú ïëùîä úàå  'äåë àãåçéã àæø àëä à ' íù ïééò
                                                                                                                                                                                     

בחכמה יסד ' ה" נאמר ש, בחכמה. חכמה ותבונה ודעתיינו וה,ם העולםי בשלשה צדדים התקי:תרגום
כלם בקיום ש הרי ".בדעתו תהומות נבקעו" נאמר ש, בדעת".כונן שמים בתבונה" נאמר ש, בתבונה"ארץ

  ".תו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעתוואמלא א" נאמר ש,ה המשכן אלה נבנההעולם ובשלש
ל "שתיקון העולם נעשה על ידי בחינת מתקלא הרי הוא המידות הנ, צ"א על ריש ספד"ביאור הגר' ועי

 .קוין ימין שמאל ואמצע' בבחינת ג
שכנא ם את השמים ואת הארץ ואוקמוה דהא כלא כגוונא דא אתעביד מ" כתיב בראשית ברא אלהי58

כגוונא דעלמא תתאה עבד כגוונא דעלמא עלאה וכל עובדוי דעבד כגוונא דלעילא הכי נמי משכנא כל 
א ואוקמוה כגוונא דא אתעביד משכנא וכל עובדוי דעבד "ס) (עלאה(עובדוי אינון כעובדא וכגוונא דעלמא 

א כגוונא דעלמא תתאה בהאי עלמא כגוונא דלעילא עבד והכי נמי משכנא כל עובדוי אינון כגוונא דלעיל
ורזא דא כל עובדין דמשכנא כלהו עובדין ותקונין דלעילא ותתא בגין לאשראה ) וכגוונא דעלמא עלאה

  .שכינתא בעלמא בדיורין עלאין ובדיורין תתאין
 נעשה המשכן עין זה ופרשוה שהרי הכל כ"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" :נאמר: תרגום

 כך גם .מעלה  שלעיןו שעשה כי העולם העליון וכל מעשעיןעולם התחתון עשה ככמו ה] באותה המידה[
 זו נעשה המשכן וכל מעשיו שעשה עיןובארוה כ) (העליון( העולם עין כל מעשיו הם כמעשה וכ,המשכן

 העולם התחתון עיןגמת מעלה כומעלה עשה וכך גם כן המשכן כל מעשיו הם כד גמא שלובעולם הזה כד
מעלה ומטה כדי להשרות  קונים שליוסוד זה כל מעשי המשכן כלם מעשים ות )ם העליוןגמת העולווכד

  .שכינה בעולם בדיורים העליונים ובדיורים התחתונים
שזהו החידוש אותו רצה רבינו " דיורין עילאין"כ בזהר שהתכלית היא להשרות שכינה אף ב"ממש

וטלים עלינו תכליתם לתקן למעלה וממילא שחלק מהתיקונים המ, להשמיענו בציון מימרא זו של הזהר
 .כמו כן יש לתקן אף למטה

ה לא "ח כתיב בפרשתא דא עובדא דשמים וארץ וכל אינון חיילין דתמן דהא קב"ועשית כפרת תל "ז 59
. פקיד למעבד משכנא אלא כגוונא דעובדי שמיא וארעא למהוי דיורא דלתתא כגוונא דדיורא דלעילא

  . דנשמתא וגופא למהוי כלא חדולאתחברא דא בדא כגוונא
שהרי , נאמר בפרשה זו מעשה שמים וארץ וכל אלה הצבאות ששם, בא וראה" ועשית כפרת: "תרגום[
ה לא ציווה לעשות את המשכן אלא כעין של מעשי השמים והארץ להיות דירה של מטה כעין דירה "הקב

  ].'ולהתחבר זה בזה כעין של הנשמה והגוף להיות הכל א. של מעלה
 .כ מתאחדים למציאות אחת"ואח, י זה נעשה תיקון בעליונים ותחתונים"כלומר שע

 .פירוט הכלים והתיקון המיוחד לכל אחד ואחד 60
שער ' עי: ל עשה שימוש במליצה זו"אמנם אף האריז, מקור מליצה זו של רבינו הוא מאיוב מא ח 61

גופא דא יעקב ונשמתא דא משה ומסטרא ' ונשמת' ת שתי בחינות גופ"יש לת, ל"ז, ד"י כט ע"מאמרי רשב
דנשמתא אתקרו עמודא דאמצעיתא ישראל וכן יש למלכות שתי בחינות גופא ונשמתא גופא דא שכינתא 

 היינו ישראל וזה סוד יעקב וישראל דא מגופא דאמצעיתאונשמתא היינו כנסת ישראל דנשמתא דעמודא 
, נסת ישראל אחד באחד יגשו נשמה עם נשמהודא דנשמתא כמו יעקב ומשה ונשמתא דמלכות היינו כ

ל התכווין להוציא מתיבות אלו שהוא הזיווג העליון ולכאורה בא רבינו להשמיעינו "והנה האריז, כ"ע
 .בתיבות אלו שכן היה במשכן

הא הכא רזא דיחודא דהא תקונא דמשכנא מכמה '  פתח ואמר ואת המשכן תעשה עשר יריעות וגו62
בבר נש אית .  והיה המשכן אחד לאתחזאה דכל שייפין דגופא כלהו רזא דגופא חדדרגין איהו דכתיב ביה

ביה כמה שייפין עלאין ותתאין אלין פנימאין לגו ואלין באתגליא לבר וכלהו אקרון גופא חדא ואקרי בר נש 
חד בחבורא חדא אוף הכי משכנא כלהו שייפין כגוונא דלעילא וכד אתחברו כלא כחדא כדין כתיב והיה 

  .)א כגוונא דאדם"נ(המשכן אחד 
 שהרי תקונו של המשכן , הרי כאן סוד היחוד"'ת וגווואת המשכן תעשה עשר יריע" ,פתח ואמר: תרגום

 . להראות שכל האברים של הגוף כלם בסוד של גוף אחד"והיה המשכן אחד" בו נאמרהוא מכמה דרגות ש
 וכלם נקראים גוף , לפנים ואלה בגלוי לחוץ אלה פנימיים,אדם יש כמה אברים עליונים ותחתוניםבן ב

כאחד כולם  ותחברה וכש,מעלה  שלעין אף כך המשכן כל האברים כ.בור אחדי ונקרא אדם אחד בח,אחד
 .)גמת האדםוכד ("והיה המשכן אחד" נאמראז 
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áèéä63 (ùîî ùã÷îä åîöò àåä æà,ä åëåúáå  'åîù êøáúé,îë " ù)æ äéîøéã  (ä ìëéä 'ä ìëéä 'äîä64, 
æ íøîàîëå"ì65åë íëåúá àìà øîàð àì åëåúá íëåúá éúðëùå '.æø åøîàù äæå " ì)ä úåáåúë ò"à ( íéìåãâ

õøàå íéîù äùòîî øúåé íé÷éãö éùòî, äùòîá åìàã  äçôè éðéîéå õøà äãñé éãé óà áéúë õøàå íéîù
íéîù,êéãé åððåë éðãà ùã÷î áéúë íé÷éãö äùòîá åìàå ,ùã÷îî íúééàø åîééñå íé÷éãö éùòîá åçúô , éë 

ä ùã÷î íä ïä êøáúé åéðôì íééåöøä íäéùòî éãé ìò íé÷éãöäù úîàá ïë 'ùîî.  
ì ùéåøàá áåúëä äæ êøã ìò )ç äë úåîù ( ùã÷î éì åùòååâ 'å êúåà äàøî éðà øùà ìëëâå ' ïëå

åùòú,æøå " åùøã ì)æè ïéøãäðñò "á (úåøåãì åùòú ïëå, åáùçú ìà øîåì äöåøù ïë íâ øîåì ùé åðéëøãìå 
éðåöéçä ùã÷îä úééùò àåä éúðååë úéìëúù, æîøì ÷ø åéìë ìëå ïëùîä úéðáúá éðåöø úéìëú ìëù åòãú àìà 
öò úà íúà åùòú ïëå åàøú åðîîù íëì íìåë åéìëå ïëùîä úéðáúë íééåöøä íëéùòîá íúà åéäúù íëéî

ùîî íëëåúá éúðéëù úåøùäì íéðëåîå íéåàø íéùåã÷,à÷ééã íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå åäæ , øùà ìëëù 
 ïëùîä úéðáú úà êúåà äàøî éðàåëå',íëéîöò úà åùòú ïëù éúðååë úéìëú , åîù êøáúé àåä øîà ïëå 

ïéðá øîâ øçà äîìùì ùã÷îä )à íéëìî 'åáé  (åâ éú÷çá êìú íà ÷ø àåä äðåá äúà øùà äæä úéáä '
à÷éã ìàøùé éîò êåúá éúðëùå.  

 àðîçø åéúåãåñé åñøäðå éðåöéçä ùã÷îä ìéòåä àì æà íëåúáù ùã÷îä úåéîéðô åì÷ì÷ùë úàæì
ïìöéì, ìà÷æçéì íùä øîàù äæå )îâé   -àé  (åðåòî åîìëéå úéáä úà ìàøùé úéá úà ãâäåâ íäéú ' íàå

 ìëå åéúåøåö ìëå åéúå÷ç ìë úàå åéúåøåö ìëå åéàáåîå åéàöåîå åúðåëúå úéáä úøåö åùò øùà ìëî åîìëð
íúåà åùòå åéúå÷ç ìë úàå åúøåö ìë úà åøîùéå íäéðéòì áåúëå íúåà òãåä åéúøåú, åîåâøúëå øàåáî àåäå 

åë äéñå÷éèå àúéá úøåö ïåäéæçîá åãáòã ìëî ïåòðëúé íàå'66.   
 áåúëä ïáåé äæáå)בראשית ב ז( ä øöééå 'åâ øôò íãàä úà íé÷ìà ' íééç úîùð åéôàá çôéå

äéç ùôðì íãàä éäéå,åîåâøúë àåä éàãå àø÷î ìù åèåùôå ,àììîî çåøì íãàá äåäå 67,øå " ì
äòåðúå úåéç íåù àìá ùîî øôò ïééãò äéä åãáì óåâä äéä øùàëù, íééç úîùð åá çôåð øùàëå 

 äùòð æàøáãìå òòåðúäì éç ùéà,áîø ïééòå "éôá ï 'äøåúä, áéúë àì íãàá éäéå àø÷á íðîà 
íãàä éäéå àìà,ôò åùøôì íå÷î ùé úàæì "øàáúðù é, àåä åëåúáù íééçä úîùðá íãàäù 

øôñî ïéà úåîìåò éåáøì äéç ùôð äùòð,ò àåä åéúåòåðúå óåâä úåâäðä éèøô ìëù åîëù " çë é
åáø÷áù ùôðä,åä íãàä ïë äéçä ùôðå çëä à68 øåòéù ïéàì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåò ìù 

ðë åãé ìò íéâäðúî íìåëù"ì.   
  

à øòù 'ä ÷øô'  
úé åðåöøá äúìòù äîå" åâäðúéù íéðåéìò úåîìåòä éùàøì ïåúçúä íãàä úà áéëøäì ù

òåãé ì, éë òåãéæéøàä éáúëå øäåæá "úåîìåòä úåøù÷úäå úåìùìúùä øãñá ì, àåä íìåò ìëù 
ðúîóåâä úà äîùðë åâéäðîù åéìòù íìåòä çë úééèð éôë åéðééðò éèøô ìëå åáöî øåãéñá âä, ïëå 

ò êìåääæ ìúé àåä ãò äåáâ ìòî äåáâ øãñä "íìåë úîùð ù.ò  ' øäåæ)ê úéùàøá 'ò"à )ב"יט ע( (

------------------ùôðä øéàî------------------ 
שהחילוק בין תיקון הבריאה לקלקולה ' ח שער השבירה פרק ב"ע' ועי. הדגש הוא על כך שהכל אחד 63

המאחדת בתוכה באופן מסודר ) בחינת רשות היחיד(שהתיקון של הבריאה הוא היותה מציאות אחת , אהו
  .את כל הפרטים

" המה’ היכל ה’ היכל ה’ אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמר היכל ה"לשון הפסוק המלא הוא  64
  . השכינהשכן אתם בעצמכם צריכים להיות מקום להשראת, אל תסמכו על בית המקדש לבד, כלומר

ה רעותי לדיירא בינייהו אבל "אמר קב, ל"א ז"ג בשם זהר תרומה קמו ע"ז קו ע"א על תיקו"בהגר' עי 65
ל " ור,'ד ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כו"לא יכילנא עד דתתקון ההוא רוחא דילי דשריא בגוייהו הה

  .ישראלכל אחד ואחד מ בתוך הכוונה ,דושכנתי בתוכם
  . ומתכונתוצורת הביתכל שעשו במראיהם מאם יכנעו : תרגום 66
 .לרוח מדברת: תרגום 67
 .שהוא החיות המניעה' פי 68
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åë àîìò ìëå 'äàìò äãå÷ðã àæø ùéøî àúúå àìéò69ïéâøã ìëã àôåñ ãò ,äéà àìë é àùåáì àã 
àãì,åë àãì àãå  'åë àã ïî åâì àãå àã ïî åâì àã'70àáå " æ) àöøò"á (ïãéçà ïéøåäð åäìëå, àøåäð 

àã àøåäðá àã,àã àøåäðá àã àøåäðå ,åë àãá àã ïéøäðå  ' àùåáì éø÷à àéìâúàã àøåäð
àëìîã71åâì åâìã àøåäð 72åë  'ò"ù.òá øàåáî ïéðòä úåèøôå " ç) ùåøã úåéðåöéçå úåéîéðô øòù

á'73 (áåòô" ç)ô úáùä øòù úîã÷äá"æ74ôå "ç75ëô úáùä øòùáå "ã76 ( ìë ìù úåéðåöéçù
äîùðå úåéîéðôì åì äùòðå åéúçúù íìåòäå óåöøôäá ùáìúîå èùôúî íìåòå óåöøô.   

ãì íé÷ìçðå íéììëð úåîìåòä ìëå 'ëòåãé,éðôåàä ïäù í77úåéçäå 78åãåáë àñëå 79 
úåìéöàå80áúé åùã÷ ',òù íìåòä àåä ãçà ìë úîùðå åéì,îë " ù)à ìà÷æçéèé  ( úåéçä àùðäáå

åâ 'íúîåòì íéðôåàä åàùðé, åãåîòé íãîòáå åëìé íúëìá íéðôåàá äéçä çåø éë åâå'.â úåéçäå " ë
ò íéâäðúî"æøàùîë íäéìòù àñëä íìåò é"ì81åéàùåð úà àùåð àñëäù ,æáå " åøúé ç) äùòî

ì äáëøî" âò"à א"מ ע (åë ïåì ïéìèðãì ïéìèð úåéçã 'éñøëåéçì ìéèð àùéã÷ àéú íééçä úîùðå 
ãåñ àåä àñëä ìù82ììë ìù ïåéìòä ùøù ãçé ìàøùé úåîùð úå83, äìòð ãàîå äåáâ øúåé àåäù 

àñëäî íâ,àñëä ìòù íãàä àåäù ,îë " íù ù)יחזקאל א כו(  àñëä úåîã ìòååëå' ]דמות אדם[*, 

æå" øäåæá ù)84ò åøúé 'ò"á (éðúøö íã÷å øåçà ÷åñôä ïéðòá, øåçà éùàøáã àãáåòìú íã÷å 
äáëøîã àãáåòì.òîì øåçà àåä óåâä ãöîù úéùàøá äù , íééç úîùðä ìù ïåéìòä ùøù ãöîå

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .'א פרק ה"ח שער טנת"ע' ועי, חכמה' פי 69
 עד סוף כל הדרגות נה סוד הנקודה העליות מתחיל, עליון ותחתון,הוא בצורה זווכל עולם : תרגום 70
כאן מחדש שהם בצורת מוחא . ל"עכ' לפנים מזה וכולבוש לזה וזה לזה זה לפנים מזה וזה  זה ם ה,כולם
 .'וקלי

וכאן משמע שהוא קומה שלימה של . א"א שמחוץ לא"ב שהוא כינוי לז" יח עצ"א על ספד"בבהגר' עי 71
. שהם זה לפנים מזה, כ בזהר בראשית ועוד"ודלא כמש, ז קשורים זה בזה"אורות הנפרדים זה מזה ועכ

 .ז כאן מדבר על יושר ואילו בזהר בראשית מדבר בעיגולים"ע אם אפשר אולי ליישב שהאד"וצ
האור ' אור זה באור זה ואור זה באור זה ומאירים זה לזה וכו, ל האורות מתאחדיםוכ: תרגום 72

 .אור פנימי לפנימי, שמתגלה נקרא לבוש המלך
 שלנו ובפרט בענין התיקונים. שם מבואר שכל מה שיש בחיצוניות יש בפנימיות בבחינת שורש 73

 .המעשה הוא כנגד הכלי והכוונה הוא כנגד האור הפנימי שבו, שהברכה היא כנגד האור המקיף
 .בתיקונו הוא נעשה לפנימי, שם מתבאר שכל חיצוני 74
 .שם הוא מייחס את זה גם לעולמות וגם לבחינות פנים ואחור 75
 .ע" והיממקור זהבעניי לא הבנתי מה הרב רצה להשמיענו  76
  .עשיה הכנגד עולם 77
  .יצירהכנגד עולם ה 78
  .בריאהכנגד עולם ה 79
, מאציל מעצמו' ש שהוא ית"וגם שם פעולה ע) דהיינו עולם האצילות(היא גם שם עצם " אצילות" 80

 .ולא נתחדש ונברא בבחינה זו דבר
ח "בע' אמנם עי" (הכסא"ל האומר זאת על "מלבד דברי הזהר חדש דלקמן לא מצאתי שום מאמר חז 81

  .ע"וצ") הכסא נושא את נושאיו"ל כזה שלשונו "שמביא מאמר חז' ם פרק דעיבורי
 על –" סוד"ולכן מכונה הוא , ב שמה שקיים בעולם האצילות הוא אלקות גמור"ב כה ע"ה ח"דע' עי 82

 .סוד' ולכן הוה בבחי, שם שהעולם ההוא אינו מובן אצלנו לגמרי כי אם על דרך דמיון בלבד
מאסף לכל "א " כד. כנישו, דא איהו עצרת? מהו כנישתא. כנישתא דישראל:)א"ז ע"ג קצ"ח(זהר ' עי 83

. זוהי עצרת? מהו כנסיה, כנסיה של ישראל: תרגום [ל" עכ, מאן דכניש לכל משריין עלאין לגביה"המחנות
דהיינו מלכות ] מי שמכנס את כל המחנות העליונים אצלו" מאסף לכל המחנות"כמו שנאמר , כנסת

  .ש תיקון פתח כ"פת' ועי. א שורש נשמת כלל ישראלדאצילות שהו
אחור ברזא ) תהלים קלט ה(" אחור וקדם" ברזא ד,ם דיוקנא דשייפין דכר ונוקבא" בדמות אלהי84

 כללא , שית מאה ותליסר פקודי אורייתא, ובאלין תליין כל פקודי אורייתא, וקדם ברזא דזכור,דשמור
  . וכלא דא בדא תליא,קדם לעובדא דמרכבה ו, אחור לעובדא דבראשית, ותנינן.דכלא

וקדם , אחור בסוד של שמור". אחור וקדם"בסוד , דמות של אברי זכר ונקבה, בדמות אלקים: תרגום
אחור למעשה , ולמדנו. כלל הכל, ג מצות התורה"תרי, ובאלה תלויים כל מצות התורה, בסוד של זכור

 .והכל תלוי זה בזה. וקדם למעשה מרכבה, בראשית
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åìù85äáëøîã àãáåòì íã÷ àåä ,àñëä íìåòî íâ . åéô úîéùð ãåñ àéä íééç úîùðä éë íâå 
úé"îë ìåëéáë ù åúéù'éà " ïìäì ä)ô 'è"å (ò"ù,åîìåòä ïëì úò íéâäðúî "íãàä éùòî é, äîä éë 

íäéìòîù äðåéìòä åúîùð ùøù íéøøåòî íúééèð éôë,íäìù äéç ùôðä àéäù , åòåðé åòòåðúäá 
äðéôøú íãîòáå.æ "íúåéîéðôå úåîìåòäî äåáâ àéäù íééç úîùðä åéôàá çôåð øùàë ù, éäéå æà 

úåîìåòäì äéç ùôðì íãàä,ëå "çø ë"æ å" ì)ùåã÷ä øòùáäç "ù â"á ( éîéðôä àéä íãàä úîùðù
ùíìåëá.  

äâä"åúîùð ùøùá äìòîì òåèð àåä íãàä ø÷éò éë ä) íéðå÷úá ïééò ìòð óåâä àø÷ð úàæìå )86
כח 

íãàä óåâ êåúì ñðëð ùøåùäî íééá÷ò úðéçá ÷ø éë äîùðä ãâð87.æ íøîàî ïáåé äæáå " úéùàøáá ì) )א"ע
 äáø)éô"áô "ç( äáø àø÷éåáå )ô"èô "è(á÷ä äöø àìù "ùòîá äàð÷ ìéèäì ääúéùàøá ,à íåéáå  ' àøá

õøàå íéîù,õøàä àùãú éùéìùá òé÷ø éðùá ,ãá äæ êøã ìò ïëå  'äå', íà øîà íãàä úà àåøáì àá éùùá 
íìåòá íåìù ïéà íéðåéìòä ïî åúåà àøåá éðà,åë íéðåúçúä ïî åúåà àøåá éðà íàå ', åúåà àøåá éðéøä àìà 
äîãàä ïî øôò íéðåúçúä ïîå íéðåéìòä ïî,îùð åéôàá çôéå íééç ú. äàð÷ä øáâúú äúò àìä äøåàëìå 

ãáì íéðåúçúä ïî åúåà àøåá äéä íàùî øúåé, ÷ìçä íò äèîì åìåë àåäå íéðåéìòä ïî ÷ìç åá ùé äúòù 
åáù ïåéìòä.éåàøë íìùä íãàäù àåä ïéðòä êà ,äðåéìòä åúîùð ùøùá äìòîì òåèð àåä åø÷éò , øáåòå 

úåîìåò úåàåáø éôìà êøã88, éðùä åäö÷ù ãò äèîì íãàä óåâá ñðëð àåä89. åäæ )דברים לב ט( ä ÷ìç éë '
åúìçð ìáç á÷òé åîò,éåä ÷ìç äìòîì òåèðå øåù÷ åø÷éòù "ìåëéáë ùîî ä90, äàåá ãò ìáçë ìùìúùîå 

 íãàä óåâì)é ÷øô ïî÷ì ïééòå"æ(,ìáçä ïéðòë ïåéìòä åùøåù øøåòì íéòéâî åéùòî ìëå , åäö÷ òðòðé íàù 
òåðúîå øøåòúî ïåúçúäïåéìòä åäö÷ ùàø íâ ò91)  íéøáãä ùøåùá íâ ïéðòä àåä ïëù ì÷ð ïåáðì úòãå

äìòîì,ïåéìòä íãàä ãåñá 92 ïééò ìåëéáë ãà" ø) àî÷ò"á(ä øöééå ÷åñôá  'åâ íãàä úà íé÷ìà ' ãåñ ìò
ïåéìòä íãàä,ïéîéúñ ìëã àôåñ ãò àîéúñã íéúñ äéá àìééòìå àôìúùàì ïéâá äîì àã ìëå íééñå , 

ää"çôéå ãäá ïéîéé÷úîå àúîùð àåääî ïééìú àúúå àìéòã ééç ìëã àúîùð íééç úîùð åéôàá , éäéå 
âë ïéðå÷úá àìééòìå à÷øúàì äéç ùôðì íãàä" ìëã àôåñ ãò àâøãì àâøãî àúîùð àéääì àôìùàìå ã

èùôúîå àìëá àçëúùî àúîùð àéää éåäéã ïéâá ïéâøã 'åë àìëá 'íù ïééò93(.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .ל"דהיינו בחינת נשמת כלל ישראל יחד הנז 85
 הכא ". של נעליך,אל תקרב הלום" , אמר ליה הקדוש ברוך הוא, כד אתקריב תמן למחזי עובדא דא86

  .רמז דאתפשט מן גופא דיליה דאיהו נעל לגבי גופא אחרא דאתלבש
 כאן ".ל נעליךאל תקרב הלום ש" , אמר לו הקדוש ברוך הוא,כשהתקרב לשם לראות מעשה זה: תרגום

 .א נעל לגוף אחר שהתלבשו שה,רמז שהתפשט מן הגוף שלו
 .ל שכאן צריך להיות סוף הסוגריים"נ 87
  .בכל עולם ועולםחדש  לבוש עוטה ו88
 ,זה נותן אפשרות של קיום והשגה לכל החלק העליון שבודבר  ו,רק דרך הגוףומקבל אך פועל הוא  ו89

אין קנאה שהרי ואז  , החלק המיוחד לאדם בעולם הבאו וזה,נהמא דכיסופאבדבר משום ואז לא יהיה 
  .האדם שייך לכל מקום ומקום

ה ממקומו "בגין דנשמתייהו תליין מההוא אתר דאתמר ביה ברוך כבוד יהו: א"זהר בראשית כה ע' עי 90
שריא עלייהו ודאי , ממקומו שכינתא עלאה וכיון דאינון נשמתייהו מתמן, ה שכינתא תתאה"כבוד יהו

  .ה עמו"כי חלק יהו) דברים לב ט(ואתמר בהון , ה"יהו
 - " 'כבוד ה" ,"ממקומו' ברוך כבוד ה"משום שנשמותיהם תלויות מאותו מקום שנאמר בו : תרגום

 שורה עליהם בודאי , משם באותנשמותה ן וכיון שאות.עליונההשכינה ה "ממקומו" ,תחתונההשכינה ה
  ".עמו' הכי חלק ") דברים לב( ונאמר בהם ,ה"יהו

ה כלומר "ה ב"וזהו החלק של שם הוי, כלומר שיש דרגה שרשית שבכלל ישראל שהוא עצם השכינה
 .ה"ה ב"הבית שבו שורה שם הוי

91
 .מסוה משה שם, א"מאמר אדם דאצילות פ, ענינו בספר ויקהל משה' עי 

שיש ,  סליקוה ביה"ד ד"צ ד ע"א על ספד" בבהגר'ועי. כלומר שהתחתונות מעוררים למעלה למעלה 92
 .דברינו שם במאיר הספרא' ועי, ס"ן ממלכות דאצילות עד למו"עליית מ

. כדי להוציא ולהעלות בו את הסתום שבסתומים עד לסוף של כל הסתומות, וכל זה למה: תרגום[ 93
, הנשמה שכל החיים של מעלה ושל מטה תלויים מההוא נשמה" ויפח באפיו נשמת חיים"ד "הה

 לשפוך ולהעלות בתיקונים בצורה זו ולהשתלב באותה הנשמה -" הי האדם לנפש חיהוי. "ומתקיימים בו
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à øòù 'å ÷øô'   

ò íðîà øåàéá êéøö ïéðòä ïééã)åä éëàæ " éáúë ìëá åëøãë äøö÷ êøã åùã÷á øáéã ì
úåøúñðá åùã÷,îë "íù åúîã÷äá åîöòá ù,äîà íéôìà äñëîå çôè äìâî àåäù  ( àìù

æ åéøáãî äøåàëì òîùîãë"íù ì,ùîî ùôð àåä úåîìåòä ìà íãàäù , ÷åáãå ïúéðä ùôðä åîë 
íãàä óåâ êåúá,ò ùôðäù øáã äæéà øùà ò ÷ø àåä äùå"óåâä éìë é, óåâä íâ ùîî òâø åúåàáù 

ïëúé àì éàãå äæã åäùåò*94.  
äâä" íâ ùîî òâø åúåàá àìéîî äèîì äùåã÷ åðúøéîà úòáù äéä áééåçé äæ éôìù íâå ä

ãçàë åðúà íåøîá íéùéã÷î åéä íéëàìîä,æøå " åøîà ì)ö äùðä ãéâ ÷øôá" àò"á( úøùä éëàìî ïéà 
ò äìòîì äøéù íéøîåàäèîì ìàøùé åøîàéù ã,ø÷á éáëë ãçé ïøá øîàðù ,íéäìà éðá ìë åòéøéå øãäå . 

 ùåìéù ìàøùé åøîâé øùà ãò íøöåéì ùéã÷äì ììë åìéçúé àì äîäù òîùî éôè åòéøéå øãäåã àðùéìå
äèîì íúùåã÷,íùä úùåã÷ úëøáá äìåãâä úñðë éùðà åøãñ ïëå ,åëå ùåã÷ äúà ',íéùåã÷å êë øçàå 95 

äé íåé ìëáêåìì. äîåøú úùøô øäåæäã àðùéìîã íâä )ë÷"ò ùéø è"á96ñ÷ íùå "ò ùéø ã"á97( äøåàëì 
ùîî àãçë ãçé åðúà íúùåã÷ íéùéã÷î íéëàìîäù òîùî, øçà óëéú ùîî äôåëú íúùåã÷ù íåùî åðééä 

äì éø÷ àãçë åðéúøéîà íåéñ98.  
øáã ìù åø÷éò ìáà,úé àåä éë "úåîìåòä ìë àøáù øçà ù,çà íãàä úà àøá  øå

úéùàøá äùòîì99,úåðçîä ìëì óñàî çë äàìôð äàéøá 100úåøåà úåçöçö ìë åá ììëù 101 
åì åîã÷ù íéðåéìòä ïéìëéäå úåîìåòäå úåàìôðä, é÷øô øãñá ïåéìòä ãåáëä úéðáú ìëå 

äáëøîä*,åçëä ìëå úéàöîðä íéèøô ííéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëá , ÷ìçå çë åðúð íìåë 
åðééðáá íúåîöòî,åììëðå åáù åéúåçë éèøô øôñîá åá ,îë " øäåæá ù)ò åøúé äò"á (áå÷" ãë ä

éì àøáäáì "ð,éá øãñ äïéàìò ïéæøã ïéð÷åéã ìë ,àìéòìã àîìòã 102, ïéàúú ïéæøã ïéð÷åéã ìëå 

                                                                                                                                                                                     

זו ראיה .] כדי שתהיה אותה הנשמה נמצאת בכולם ומתפשטת בכולם, מדרגה לדרגה עד לסוף כל הדרגות
 .האידרא הללוכ במאיר האדרא על דברי "עוד במש'  ועי92כ בהערה "למש
ולא על  כל נשמת ישראל יחדבחינת  שנפש האדם הוא שורש העולמות עניינוהיא כל דבריו כוונת  94

  .ן"מכלל ישראל משפיע שם דרך התעוררות מ' וא' אמנם כל א. כל נשמה ונשמה של כל אחד ואחד
  . המלאכים95
מלא דאנן נטלין ומשכין עלן מלאכי עלאי אינון קדישין יתיר מינן ואינון נטלי קדושתא יתיר ואל 96

קדושאן אלין לא ניכול למיהוי חברים בהדייהו ויקרא דקודשא בריך הוא לא ישתלים עילא ותתא בזמנא 
  .ויסתלק יקרא דקודשא בריך הוא עילא ותתא בזמנא חדא ועל דא אנן משתדלין למהוי עמהון חברים, חדא

 ואלמלא שאנו נוטלים .ם נוטלים יותר קדושה וה,תנוימאיותר המלאכים העליונים הם קדושים : תרגום
ה לא ישתלם למעלה "של הקבכבוד ה ו,שות הללו לא נוכל להיות חברים עמםוהקדאת ומושכים עלינו 
ה למעלה "ויעלה כבוד הקב) עם המלאכים(ועל זאת אנו משתדלים להיות חברים עמהם ', ולמטה בפעם א
  .'ולמטה בפעם א

כל אינון משריין עלאין מסדרין שבחין ' א מסדרי צלותהון וכודבההיא שעתא דישראל לתתא ק 97
  .'ומתתקנן בההוא תקונא קדישא וכו

כל אלה המחנות העליונים ' שכן באותו רגע שישראל למטה מסדרים את תפילותיהם וכו: תרגום
 .מסדרים שבחים ונתקנים באותו התיקון הקדוש

שנאמר בהם , לאכים נשתבחו במדה הטובה הזאתתראה שהמ, ל"וז' י במידת הזריזות פרק ו" מס'עי 98
יחזקאל (" והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק"ואומר ). תהלים קג(" גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו"
, והמלאכים מופקעים מזה ולכן הכל הוא מיידי, כלומר שעצם שיהוי הזמן הוא חיסרון של החומר. כ"ע, )א

  .ראלז הכל הוא רק מכח כלל יש"אבל עכ
  .) אפרק(תנחומא תזריע ב לשון המדרש וא ה99

, והוא מציאותו של האדם. 83ד לעיל הערה "וכמו שמצינו בזהר הומלכות מידת ה כינוי ללשון זו היא 100
  .110לקמן הערה ' ועי, המלכות של כל העולמות' שהוא בחי

, אלא כך מכנים גילויים של מציאויות רוחניות, אין כוונתו לאור הנמצא אצלנו" אור"באומרו  101
וכוונת אומרו ). 'ש שער הצמצום פרק ג"פת(שכן הוא הדבר הגשמי המופשט ביותר , והמשל לכך הוא האור

  .הוא לאורות שלמעלה מהעולמות" צחצחות"
 .ל אורש ביה"וע. אצילות 102
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îìòãààúúìã 103,÷÷çúî àìëå àáá "ìà íìöá íéà÷ åäéàã ð÷éíåë  'éúëãáìà àøáéå ÷ úà íé
åîìöá íãàä104ò "ù.ôáå  ' òéøæú) çîò"à (åë íãà àøáðã ïåéë àðàú'105,øáãîá úùøô ùéøáå  

äì÷ò"à ( äàøîë (ø " åîìöá íãàä úà íé÷ìà àøáéå çúô àåâå'ú "åë ç'106,ãàáå " ø)א"קיז ע(
åë íãà'107, íùå )ãáóò óåñ àî÷ "à108 (åë ïéð÷åéã ìë ìéìëã àð÷åéã',òøáå " î)ô 'ìø ñçðô ç

ò"á109 (åë íãà äùòð íé÷ìà øîàéå 'ùòð åðééäå ãòåë åðîìöá íãà ä', øúåé ïåùìä äæ åøîà ïëå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
שיש למעלה ולמטה ' ש בזהר שהוא מדגיש שהכל הוא כמו האות כ"וע. ש ביהל אור"וע. ע"בי 103

" מחבר"וה, נפש' הוא בחי" למטה"ו, נשמה' הוא בחי" למעלה"ש, וביאר שם היהל אור, והחיבור ביניהם
 .הרוח' ביניהם הוא בחי

של העולמות , הסודות העליוניםה ברא את האדם סידר בו את כל הצורות של "כאשר הקב: תרגום 104
וכולם נחקקים באדם שהוא עומד , וכל הצורות של הסודות התחתונים של העולמות התחתונים, למעלה

 .שנאמר ויברא אלקים את האדם בצלמו, בצלם אלקים
אלא שתיקון הכל , מתבאר שלא זו בלבד שהכל טמון באדם. כ" ע,אתתקן כלא:] המשך הדברים[ 105

 .תלוי באדם
ה לאדם עבד ליה "ח בשעתא דברא קב"ת.  האי קרא אתמר"'יברא אלקים את האדם בצלמו וגוו" 106

  .וו דחלין קמיההבדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מכלא והוה נהוריה נהיר מסייפי עלמא עד סייפי עלמא ו
 והיה, עשה אותו בצורה של העליונים והתחתונים, ה את האדם"בשעה שברא הקב, בא וראה: תרגום

  .והיו יראים ממנו, והיה אורו מאיר מסוף העולם ועד סופו, כלול מכולם
 .כאן מבאר את עליונּות האדם מעל כל העולמות אחרות

תימין כל עלמין ס כמראה אדם דביה , כמראה אדם דכליל כל שמהן, כמראה אדם דכליל כל דיוקנין107
  . ג דלא אתקיימו" ואע, דלא אברי עלמא ואתתקנו עדאמרותדא כמראה אדם דכליל כל רזין ,עלאין ותתאין

כמראה אדם שבו , כמראה אדם שכולל את כל השמות, כמראה אדם שכולל את כל הצורות: תרגום[
כמראה אדם שכולל את כל הסודות שנאמרו ונתקנו לפני שנברא , סתומים כל העולמות עליונים ותחתונים

  .]ג שלא נתקיימו"ואע, העולם
כל 'כ "ומש. ס דאצילות כלולים בזעיר אנפין דאצילות" כל הספירות של יכלומר' כל הצורות'כ "מש
כ "ומש, א דאצילות"א ואו"א' פי' עליונים'כ "ומש. ה כולל את כל השמות"ה ב"כלומר ששם הוי' השמות

אם כן . א לצורך הנהגת התחתונים"כוונת הפרצופים העליונים ליתן עטרות לזשכל , ע"בי' פי" תחתונים"
  ).ע שם"ב(ללא דכולא א הוא כ"ז

 .א דאצילות ולא לאדם אבל הם דומים זה לזה"אמנם כאן הוא מתייחס לז
 כלא הוי כלא יהא לא ישתני ולא הוהעתיקא דעתיקין וזעיר אפין כלא חד כלא ,  כללא דכל מלין108
דיוקנא  , דיוקנא דכליל כל שמהן, ולא שנא אתתקן בתקונין אלין אשתלים דיוקנא דכליל כל דיוקנין,משתני

  . בגוונוי כהאי דיוקנא לאו האי דיוקנא הוי אלא כעין האי דיוקנאדאתחזי
לא , הכל היה הכל הווה הכל יהיה', הכל א, זקן הזקנים וקטן הפנים: הכלל של כל הדברים: תרגום[

צורה הכוללת את , הצורה הכוללת את כל הצורות, ישתנו ולא משתנים אם נתקנו בתיקונים אלה ונשלמו
  .ולא אותה הצורה אלא כעין אותו צורה, צורה שנראית בצבעיה כאותה צורה, שמותכל ה
א "א דאצילות מאוחד עם א"ח בא כאן להראות שצורת ז"והנפה, א"הוא גילוי של א" זקן הזקנים"

ה "דע(ו " לש'ועי. 'פ שהם מתלבשים זה על זה כולם א"שאע) א"עמוד רכח ע(ר "ע על האד"ב' ועי, דאצילות
והנעלם הוא שורש , אלא שזה בגילוי וזה בהעלם, שכל הגילויים מאצילות ולמעלה כולם חד) ב" עא נד"ח

וכל החילוקים אינם כי , ס"שכולם גילויים על מלכות דא) א"א כ ע"כללים ח(ו " לש'ועי, שעתיד להתגלות
 . אם בבחינת הגילויים

ה אומנותא " ואומן אמר לון קב כל אומן, בתר דאשלימו לעבידתייהו,"ויאמר אלקים נעשה אדם" 109
 , כל אחד ואחד מחולקא דיליה, אתחברו כלכו כחדא למעבד ביה,חדא אית לי למעבד דיהא שותפא דכלנא

 ואוקמוה רבנן דלית ,"נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" והיינו ,ואנא אשתתף עמכון למיהב ליה מחולקא דילי
ישמח ישראל "ד "ם ובג"אתם אדם ולא עכו. "תםואתן צאני צאן מרעיתי אדם א"ד " הה,אדם אלא ישראל

  ".בעושיו
, ה"אמר להם הקב. כל אומן ואומן, אחר שנשלמו למעשיהם" ויאמר אלקים נעשה אדם: "תרגום

מחלקו ' וא' כל א, התחברו כולכם כאחד לעשות בו, אומנות אחת יש לי לעשות שיהא השותף של כולם
ורבנן העמידוהו שאין ". נעשה אדם בצלמנו כדמותינו"מר וזהו שנא. ואני אשתתף עמכם ליתן לו מחלקי

ובגלל זה . ם"אתם אדם ולא עכו, "אדם אתם, ואתן צאני צאן מרעיתי"וזהו שנאמר . אדם אלא ישראל
  ".ישמח ישראל בעושיו"

כאן מתחדש שיש שיתוף מכל . כולם השתתפו בעשייתו של האדם ונתנו בו חלקים מעצמם, כלומר
 .וכל זה רק כדי לברוא את ישראל, ה"קבהעולמות יחד עם ה
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æúá êøåàá" ç)ò èô"à א"מח ע
110 (ò"ù,æáå " åøúé ç)ì äáëøî äùòîá"ò á"â ג"לח ע

111 ( àð÷åéã
ãàãíåë ïéð÷åéã ìë ìéìëã àð÷åéã åäéà àãã ', íùå )ì óã"ò ùéø â"à א"לט ע

112(, íùå )áåæ" ç
ùéä" çð ùò"á ב"עג ע

113 (åðîìöá íãà äùòð íé÷ìà øîàéååë  'ò"æðä úåîå÷îä ìëá áèéä ù',òå  '
òá" ç)ô íìöä øòù"à114(,÷ìáå " ú)ô 'àùú115ôå  'åðéæàä116(.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 נעשה אדם דא עמודא דאמצעיתא דאיהו ראשון : הכי אמר לספירן"נעשה אדם" דאמר לישראל 110

 ובגין דא איהו , דאנון חכמה בראש וחכמה בסוף דכל ספירה יהיב בה חולקה,למחשבה ואחרון למעשה
 , ודא מטטרון, ואמר למלאכין נעשה אדם. ורעיא מהימנא בדיוקנה,בדיוקנה מאסף לכל המחנות לצבאות

  .'דכל מלאך וחיה שוי בה חולקי
שהוא ראשון , זה העמוד האמצעי" נעשה אדם: "כך אמר לספירות, שאמר לישראל נעשה אדם: תרגום[

ובגלל זה הוא . שכל ספירה נתן בה חלק, שהם חכמה בראש וחכמה בסוף, למחשבה ואחרון למעשה
, ן"זה מטטרו" נעשה אדם"ואמר למלאכים . והרועה הנאמן בצורתה, לצבאותמאסף לכל המחנות , בצורתה

  .]שכל מלאך וחיה עשה בו חלקו
 ,ה מחשבה" הוי,י בסוף"של אדנ' ה בראש י"של הוי'  י-' דאינון חכמה בראש כו, ל"א ז"ש בבהגר"ע
 ,ם שבכל העולמותה בכל אד" וכ,ס"כולל ע'  ועמודא דאמצעיתא הוא י.' לא כשאני נכתב כו,י מעשה"אדנ

 שהוא כולל כל -'  איהו בדיוקניה מאסף כו.'וכן אמר לקמן בישראל קודם דאתברי כו' דחשיב הכל ראשון כו
ואומר , א"והנה לכאורה כוונתו היא לז. כ"ע, דעילת העילות' ה והוא בדיוק"הספירות שלכן נקרא בשם הוי

צ "א בספד"בהגר' ובביאור העניין עי. ות יחדדהיינו שהוא כולל את כל הספיר" מאסף לכל המחנות"שהוא 
, א"היא עצם הז' וו, א"האחרונה היא המלכות הקשורה לז' וה, א"ה המה מוחין לז"ה של הוי"ג שי"כא ע

דווגים יחד הם שכן מאחר שמז, א"ואין להקשות שלכאורה זהו פעולת המלכות ולא ז. 100 לעיל הערה 'ועי
 .ע"וצ', נחשבים כא

בר דיוקנא , לא אתחזי דיוקנא כלל, לגו רזא דעלייהו, דלא מסתכלין לעילא,  וכד אתחפיין כלהו111
כל דיוקנין דעלמא כד , כ"בג. וכלהו סתימין קמי האי דיוקנא. דדא איהו דיוקנא דכליל כל דיוקנין, דאדם

  . האי דיוקנאכלהו דחלי וזעאין מקמי, מסתכלן לדיוקנא דאדם
לא נראית צורה בכלל , שכן אין מסתכלים למעלה לתוך הסוד שעליהם, וכאשר כולם מתכסים: תרגום[

ובגלל זה כל הצורות . וכולם סתומים בפני צורה זו, חוץ מצורת אדם שהוא צורה הכוללת את כל הצורות
  .] זוכולם מפחדים ומזדעזעים מפני צורה, כאשר מסתכלים בצורת האדם, של העולם

 .כאן מדובר על הדמויות שבמרכבה
אנפין דכליל . והאי איהו גוון דכליל כל גוונין,  כדין אצטיירו ביה ציורא דפני אדם דכליל כל דיוקנין112

  כל אנפין
פנים , והוא צבע שכולל את כל הצבעים, כזה צויירו בו צורת פני אדם הכולל את כל הצורות: תרגום[

  .]שכוללים את כל הפנים
 .מבאר שהדבר מושרש ַּבָּפִנים של האדםכאן 

ודאי , האי קרא אתערו ביה חברייא. "'ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו וגו" כתיב 113
  .ואתייעט בהו למברי אדם כמלכא גו חילוי, למשריין עילאין, ה אמר דא"קב

ונועץ בהם לברוא , ת העליוניםה אמר זה למחנו"הקב, ברור. פסוק זה התעוררו בו החברים' וכו: תרגום[
  .]אדם כמלך בתוך חיילותיו

 .כלומר שכולם השתתפו בעיצה
הנשמה . המעבר שבין נשמה לכלי' והנה צלם הוא בחי, שם מדבר על כך שיש נשמה וצלם וכלים 114

ח לחדש שהנשמה של האדם "ע אם כוונת הנפה"וצ. וכל התיקון הוא בצלמים ובכלים, לעולם אינה חסרה
  .ומה ששיתף את המלאכים בו לא היה כי אם בצלמיו, היא מעל הכל

כולל כל הנשמות בעולם כן משה שקול ככל  ר היה" וכמו שאדה,ר"אדה' דע שמשה היה בחי: ל"ז 115
' רבים ולא עשה כן בכל השאר אלא יהי אור יהי רקיע ל' והנה בבריאת האדם נאמר נעשה בל, 'וכוישראל 

 ואין בעולם הבריאה כח להשיג אלא במדרגתה לבד ולא נקודה ,אלא המאציל העליון ברא הבריאה יחיד
 , ולא עשה כן אל האדם שרצה שישיג כל העולמות ויקשור את כולם. וכן עשיה, וכן יצירה,אחרת למעלה

 כדי שכולם ירחמו עליו ואם יחטא יפגום בכל ,ונמצא שרצה המאציל שיתנו כל עולם ועולם חלק ברצונם
נ " שיזדווגו זום ולכן רצה שיתנו לו חלק.ם יזכה יגילו וישמחו בו כלםא ליוהעולם וכולם יבקשו רחמים ע

 וכן מן . רוח מן המוח וחיות שלהם,נ דיצירה"י זיווג זו" וכן ע, ויתנו לו מחיות פנימיות שלהם נפש,שיהדע
 חיה , נשמה מאמא,א"רוח מז, לכותנפש ממ'  וכן בעולם האציל. הרי בעולמות למטה,הבריאה הנשמה

לם חלקם ברצונם  עליונים ותחתונים שיתנו כו, שנתיעץ בפמליא שלו,רבים' כ אמר נעשה בל" וע,מאבא
 , ולא נשאר לו אלא נפש לבד,שהיה לו' ר נסתלק ממנו כל הבחי" והנה אחר שחטא אדה.' וכו וכן היה,בו

אלקים לאדם '  משכא דחויא גבי ויעש ה,ואז ירד למטה והוצרך להתלבש בזה החומר העכור כמבואר בזוהר
חיות מן הקדושה אלא מן הלבוש  שלא רצה ליתן בו חלק ה, וזהו שהטיל זוהמא,כתנות עור וילבישם

ר עד חיה "שהיו באדה'  והנה כשבא משה חזר במעשיו הטובים וזכה לכל הבחי.'וכו, שבו נתן לו' והקליפ
זו דאבא השיגה משה כשקיבל את ' והנה בחי, 'וכו ,ל"אלא לע' א אין עדיין מי שהשיג"א'  כי בחי,מאבא
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äâä"àèçä íãå÷ äéä äæå ä, úåçëî àìå ãáì äùåã÷ä úåçëå úåîìåòä ìëî ÷ø æà ìåìë äéä àì 
òøä117,òøäå äàîåèä úåçë íâ åá åáøòúðå åììëð àèçä øçà ìáà ,â äæ éãé ìò íúåà áøéò àìéîîå  í

úåîìåòäá,íìåëî óúåùîå ìåìë àåäù íòèä äæî , ïéðò àåäå åéùòî úééèð éôë íéðúùîå íéøøåòúî íäå 
òøå áåè úòãä õò.  

àèçä íãå÷ éë ïéðòäå, áéèäì õåôçé øùà ìëì åîöò úåèäì øåîâ äøéçá ìòá äéäù éàãå éë íò 
ç êôéäì åà"å,äàéøáä ììë úðååë úéìëú äæ éë ,èç êë øçà éøä éë íâå à, åúøéçá ïéðò äéäù àì íðîà 

åëåúá íéìåìë åéä òøä úåçëù úîçî,éøîâì øùé íãà äéä àåä éë ,ãáì äùåã÷ä úåçë éøãñî ÷ø ìåìë , 
íéøùé íìåë åéä åéðéðò ìëå118ììë êôéää ãöì äéèðå áåøéò íåù éìá øåîâ áåè íéëëåæîå íéùåã÷ 119, úåçëå 

ôá ïéðòå ãöì íéãîåò åéä òøäíîöò éðåðîî õåç ,ç òøä úåçë ìà ñðëéì äøéçá ìòá äéäå " íãàäù åîë å
ùàä êåú ìà ñðëéì äøéçá ìòá àåä,ñä äöøùë ïëì "úåúôì õåçáî àáì ùçðä êøöåä åàéèçäì à, åîë àì 

åîöò àåäù íãàäì äîãúîå åîöò íãàä êåúá àåä íãàä úà äúôîä øöéäù äúò àåäù120, äöåøä àåä 
ïåòä úåùòì êùîðå,åðîî õåç øçàù àìå åäúôî .ñä éåúô øçà êùîðù åàèçáå "à, úåçëä åáøòúð æà 

úåîìåòäá ïëå ùîî åëåúá òøä,åè úòãä õò åäæå òøå á òøäå áåèä úåîìåòäáå åëåúá åáøòúðå åøáçúðù 
ãçé,ùîî äæ êåúá äæ ,ë úåøáçúä åùåøéô úòã éë òåãé121.   

                                                                                                                                                                                     

 אמרו . ובחטאו נסתלקו,' ליתן לו מכל הבחי,ר"הדז באוהנה ישראל כנגד נעשה אדם שנאמר א, ' וכוהתורה
אז ' כ הי" וע, וניתן להם העדי שהוא החיות שבתוך הקליפה,זוהמתן'  ואז פסק,הם נעשה ונשמע לתקן

 לזה העדי אלא בזכותו ים ולפי שהם לא היו ראוי, ולא היו מתים אם לא חטאו בעגל,חירות ממלאך המות
 . חזר ופתה אותן ועשו את העגלמ"ה לכן מ,של משה ולא בזכותן

 כי יש בו מכל , ולקשר את כולם ברא את האדם,ע''העולמות אבי' ברא כל הד' הוא ית: ל"ז 116
 רוח שהוא חלק רה ויצי, יתן בו חלק נשמהה כי עולם הבריא, ואל כל העולמות אמר נעשה אדם,העולמות
 .'ה וכו ואין לך אדם מישראל שאין בו חלק מלאך מלמעל,המלאכים

היו , שלאחר תיקון דמעשה בראשית לפני חטא אדם הראשון' אות א' סימן ג' ה חלק ב"ו דע"לש' עי 117
ועל ידי , שכוחם לא היה כי אם כאורות הנקודות בלבד, ן דקדושה קודם התיקון"ללא תיקון דוגמת זו' הקלי

 .ולםלפרצופים גמורים בכל עולם ועולם כפי אותו ע' חטא של אדם הראשון נבנו הקלי
ז (כ קהלת "מיוסד על מאמה" ישרים"אשר כל ענייניו המה " ישר"הנה עניין היות האדם מעיקרא  118

' בפי' ועי". לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים" ):כט
שאמר אשר לענין הזה כ] ר"בענין עץ הדעת טו[ ואפשר שנתכוון הכתוב ,ל"ז, )ב ט(ן על בראשית "הרמב

, שיאחוז דרך אחת ישרה" יושר" ה,)קהלת ז כט(עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים 
דברי ' ועי. כ"ע, ה"שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו וכאשר צוהו הקב" בקשה בחשבונות רבים"וה

 מכל באי העולם אשר  ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש)ג"ג הי"הלכות שמיטה ויובל פי(ם "הרמב
נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו 
האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה 

ספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי ז דבר המ"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"י
והנה מצאתי יסוד לדבריהם שהיושר הוא . ל"עכ, י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי"ה אומר י"דוד ע

י "הקבוע ע' הבחירה בטוב שאינו משתנה לעולם ואילו חשבונות רבים הם הפיזור והפירוד מרצון ה
חשבונות "שבחינת , א"ח נקודות פ"בע' ביתר עומק עיו. א"ב קנ ע"וכן ח, ב"א רכא ע"הבחירה ברע בזהר ח

ש "וכן משמע בפת(הוא עולם התיקון " ישר"ו, היא המציאות של עולם התוהו ועולם הנקודות" רבים
 ).'שבירה יג ופרק ב

   .רעה בלי שום רצון והנאה מכלומר 119
שמעתי (י הפיתוי  אומרים את דברנויעצמאנחנו בלו שידברי הנחש כאאת אנחנו שומעים דהיינו ש 120

, ל שכאשר מאזינים לדברי היצר שומעים אותו אומר אני רוצה לאכול"א דסלר זצ"צ רבי א"בשם הגה
מען דארף צו , איך ויל צו עסען(וכאשר מאזינים לדברי היצר הטוב שומעים אותו אומר שצריכים ללמוד 

היצר ' מפתחי הלב וכו' זבוב ויושב בין בהיצר הרע דומה ל, ל"וז) א יח(לרות ' א בפי"בדברי הגר' עי)). לערנן
והרוצה לחשבן . ואם יראה שאינו יכול לו מפתהו לעשות מצוה מעוטף כמה עבירות, הרע משיאו לעבירות

יבחין בעת עשיית המצוה אם אבריו נעים ונדים בעת ההיא , עת בא לידו המצוה אם הוא מיצר הרע או לא
כי איך יוכל להיות שאברי הגוף הכבדים אשר , יצר הרעובזריזות לעשות המצוה מסתמא היא מעצת ה

אין זה , מעפר יסודם וטבעם לילך אחר תאותם הגופני היורד למטה מטה כטבע העפר יתלבשו רצון לעשות
ואם בתשוקת נפשו הפנימיות להתקרב אל עושהו , כ ברשתו"כי עם עצת היצר הרע בכדי שילכד אח
  .ל" אז נראה שמדרך הטבע הוא עכבמעשי המצות אברי הגוף כבדים ועצלים

 ).בראשית ד כה" (וידע אדם", הזיווג בלשון דעת, ל"ה ז"ד בהגה"צ א ע"א בספד"בבהגר' עי 121



 נפש החיים

34 

 äâåð úôéì÷ øòù íééç õòá ïéáîì øàåáî ïéðòäå)ô"á122(ù øöé÷ù àìà  áèéä ïééòå ïéðòá í
 íéìåâìâá)à ÷øô'123(æø åøîàù äæå " ì) åî÷ úáùò"à ( øîåì äöåø àîäåæ äá ìéèä äåç ìò ùçð àáùë

ùîî äëåúá,åéùòîá äìåãâ àéáåáøò äæ éãé ìò íøâ æàîå , úåðúùäå àéáåáøòá äîä íãàä éùòî ìëù 
ãàî íéáø,áåèì òøîå òøì áåèî ãéîú êôäúîå òø íòôå áåè íòô 124,íâå  èòîë äîöò áåèä äùòîä 

éøîâì äé÷ðå äëæ ùã÷ äìåë äéäúù íìåòä áåøì øùôà éúìá125 äì÷ äáùçîå äéðô äæéàì äéèð íåù éìá 
äéîøâì .åðåéîã éôì áåèì äáùçî äæéà íéîòôì äá áøåòî ïë íâ äáåè àì øùà äùòîäá êôéäì ïëå, íâå 

äáåè àì øùà äùòî íåù äùò àì åéîéîù øåîâ ÷éãöä,î çù àìå ç äáåè àì øùà äì÷ äçéù íåù åéîé"å, 
éøîâì éúéîàä úåîéìùá íìë åéäé åééç éîé ìë íîöò íéáåèä åéùòîù ììë øùôà éúìá èòîë äæ ìë íò, 

ììë íâôå ïåøñç íåù äðäî úçàá åìéôà äéäé àìå,äæå å áåúëä øîàù )æ úìä÷ë  ( õøàá ÷éãö ïéà íãà éë
àèçé àìå áåè äùòé øùà.à éàù øîåì äöåø  äîöò áåèä äùòîá ïåøñç úö÷ íéðô ìë ìò äéäé àìù øùô

äùåòù,ë ïåøñç åùåøéô àèç éë òåãé126, úåðåáùç êéøö åîù êøáúé åéðôì èôùîì íãàä ïéñéðëîùë ïëì 
øåòéù ïéàì íéáø127, éðôåàá åéúåâäðä éèøô ìëå åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìë ìù íéèøô éèøôä ìë ìò 

íéèåð åéä ïàì íúééèð.ùæå " ä)íùèë  (ðë øùé íãàä úà íé÷ìà äùò øùà"ì, åù÷á íàèçá äîäå 
íéáø úåðåáùç, øäåæ ïééòå )ò óåñ æ÷ øåîà"à128(åðéøáã éô ìò íù øàåáî àåäå .   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .שם הוא מדגיש את היות הקליפות כעור על האדם 122
שם מבואר שכמו שנתערב הרע באדם ) ולא שער הגלגולים(ל "כוונתו לספר הגלגולים לאריז 123

ולכן , כך הטוב שבאדם הראשון נתערב בגוים. שהרי הוא שורש נשמתם, כלל ישראלהראשון וממילא בכל 
 .מ להוציא את הניצוצות משם"התחייבנו גלות ע

דור ' ורא הולך אל דרום סובב כוכדבקדושה ד, ל"ה כד הוה וז"א ד"ז קנה ע"א על תיקו"בהגר' עי 124
 .ל בקיומא סגי לעולם עומדת וכן בדכוראהארץ לעולם עומדת כתפארת אדם לשבת בית והכ' ונוק' הולך כו

לכן כל השרצים מתנענעים תמיד '  קביעות כלל לא בדכורא ולא בנוקין להםדא] א"בסט[כ בהם "משא
כ נקראו שרצים ואף בהלוכן אינן ניכרין הלוכן וכאלו הם במקומם אזיל יתיב יתיב אזיל וכן הוא "כידוע וע

 .ל"עכ, בתנועתן ובכל דברדלהון שהן מהירין '  הבאים מסטני אדםבב
רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה , ל"וזמסכת מכות פרק ג משנה טז , ם פירוש המשניות"רמב' עי 125

ג מצות כראוי וכהוגן "מעקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי', ה לזכות את ישראל כו"הקב
לשמה מאהבה כמו שביארתי לך הנה ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים אלא שיעשה אותה 

 זה אמר רבי חנניא כי המצות בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם לוע, זכה בה לחיי העולם הבא
וממה שיורה , בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה

, והשיבו המשיב כלום בא מעשה לידך, ב"חנניא בן תרדיון מה אני לחיי עוה' על העיקר הזה מה ששאל ר
 מצוה כהוגן השיבו כי נזדמנה לו מצות צדקה על דרך שלמות ככל מה שאפשר תכלומר נזדמן לך לעשו

למען כי יגדיל תורה , לצדק את ישראל, חפץ למען צדקו' ה) ישעיה מב(ופירוש הפסוק , ב"וזכה לחיי העוה
 .ל"עכ, ויאדיר
 .א" רס עהשמטות הזהר לבראשית' עי 126
 .118לעיל הערה ' עי 127
ואוקיר ליה . ה לאדם" דהא בני נשא לא ידעין ולא מסתכלין ולא משגיחין בשעתא דברא קב,ח"ת 128

' א יחידאי ובאתר דדביקותא יחידאיבביקירו עלאה בעא מיניה לאתדבקא ביה בגין דישתכח יחידאי ובל
ד ועץ החיים "הה. תני ולא יתהפך לעלמין בההוא קשורא דמהימנותא יחידאה דכלא ביה אתקשרדלא יש

ולבתר סאטו מאורחא דמהימנותא ושבקו אילנא יחידאה עלאה מכל אילנין ואתו לאתדבקא . בתוך הגן
דבקו לתתא תבאתר דמשתני ומתהפך מגוונא לגוונא ומטב לביש ומביש לטב ונחתו מעילא לתתא וא

ד אשר עשה האלקים את האדם ישר "ן סגיאין ושבקו עלאה דכלא דהוה חד ולא אשתני לעלמין ההבשנויי
כדין אתהפך לבייהו בההוא סטרא ממש . והמה בקשו חשבונות רבים ודאי. והמה בקשו חשבונות רבים

  . זמנין לטב זמנין לביש זמנין לרחמי זמנין לדינא
 משגיחים בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם בני אדם לא יודעים ולא מסתכלים ולא: תרגום[

מצא יחידי ובלב יחידי ובמקום של דבקות יחידה ידבק בו כדי שיי רצה ממנו לה,עליוןהוכבד אותו בכבוד 
ועץ החיים " נאמר זהו ש,תהפך לעולמים באותו קשר האמונה היחידה שהכל נקשר בותשתנה ולא תשלא 

דבק במקום י ובאו ל, ועזבו את העץ היחיד העליון מכל העצים,ואחר כך סטו מדרך האמונה". בתוך הגן
 ונדבקו למטה בשנויים רבים , וירדו ממעלה למטה,ון ומטוב לרע ומרע לטובון לגושמשתנה ומתהפך מגו

אשר עשה האלהים את האדם " נאמר זהו ש.ועזבו את העליון של הכל שהוא אחד ולא משתנה לעולמים
בם לאותו צד י אז התהפך ל, ודאי-" והמה בקשו חשבנות רבים") קהלת ז(" ישר והמה בקשו חשבנות רבים

 .] לפעמים לדין, לפעמים לרחמים, לפעמים לרע, לפעמים לטוב,ממש
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íëåúî àîäåæä äúåà ä÷ñô æàù äøåú ïúî úò ãò ïë ïéðòä êùîðå,æø åøîàù åîë " ì)íù úáù(, 
æø åøîà ìâòä àèçá êë øçà ïëìå" ì) èô íùò"à (åë ááøòå ïèù àáù', ïéðòá åîë õåçáî àáù åðééä 

ðë ïåùàøä íãà àèç"ì,ùøâúð íëåúî éë . íëåúá äáøòúðå àîäåæä äúåà äøæç ìâòä àèç éãé ìòå 
äìçúáë,ùæå " ä)å òùåäæ  (úéøá åøáò íãàë äîäå,ïåùàøä íãàì êøáúé àåä øîàù äæå  )בראשית ב יז( éë 

úåîú úåî åðîî êìëà íåéá,äù àì ùðåòå äìì÷ ïéðò äé,åë àöú àì ïåéìò éôî éë  ')çì â äëéà129(, àìà 
 êáéèäì éãë êîî äãéøôäì øçà ïå÷éú äéäé àìå òøä ìù àîäåæä êá áøòúú åðîî êìëà éãé ìòù åùåøéô

êúéøçàá,øá÷á ìåëéòäå äúéîä éãé ìò àì íà .êë øçà êøáúé àåä øîàù äî ïéðòä ïë íâ åäæå )  בראשית

 ãàä ïä äéä íâå 'íìåòì éçå ìëàå íééçä õòî íâ ç÷ìå åãé çìùé ïô äúòå, åîù êøáúé åöôç àìäå )ג כב
íìåòì äéçé íà äéì úôëà äîå åéàåøáì áéèäì.ø íðîà öååð íìåòì éçå íééçä õòî ìëàé øùàëù øîåì 

ç øàùé"ïå÷éú àìá å,ç íìåò ãò åðîî òøä ãøôúé àìù "å,Èéî äáåèå úåøåàî äàøé àìå Èîåé.àæì  åúáåèì ú
øá÷á ìåëéòäå äúéîä éãé ìò åðîî òøä ãøôúùë øåîâ ïå÷éú éãéì àáì ìëåéù éãë ïãò ïâî åùøéâ130, åäæå 

ãä ïéðò ' ùçð ìù åéèòá åúîù)äùà äîá ÷øô ב"שבת נה ע (ììë íîöò àèç íäì äéä àìù óàù, ìë íò 
î ïåùàøä íãà àèç éãé ìò òøä ìù ïåùàøä úáåøòúä úîçî äúéîì åëøöåä äæúöò131ùçðä , êùîéå 

çöðì úåîä òìá ïéîéä õ÷ úò ãò ïë ïéðòä.îë åúåàéöîî íìåòä ïî òøä æà øòáúéù ïåøúé ãåò íâå " ù
)âé äéøëæá  (õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå.  

íãàä ìë äæå,à çëå íìåò ãâð øãåñî åáù éèøô çë ìëù  ' ìù äîå÷ øåòéùä ãåñî éèøô
úåîìåòäå úåçëä ììë,ë íéøãåñîù íãà úîå÷ úéðáúë ìåëéá132,éùîë "éà ú" ä)á øòùá'ô "ä(. 

ïëå133äîå÷ øåòéùå äáëøîä é÷øô éøãñá ïåéìòä ïùøù øå÷îá ïéåìúå ïéøåù÷ ïìåë úåöîä 134 ìù 
íìåë úåîìåòä,äîå÷ øåòéùä éøãñî úåøåàå úåçë ïååáø éáø úììåë äùøåùá úéèøô äåöî ìëù , 

îë" øäåæá ù) äô åøúéò"á (úééøåà éãå÷ô ìë àùéøá ïåäðî äàìò àùéã÷ àëìîá ïãçàúî à
åë éåìâøá ïåäðîå àëìî éãéá ïåäðîå àôåâá ïåäðîå àëìîã'135. íéðå÷úá øàåáî øúåé ïéðòäå )ú" ò

 èë÷ò"á ב"קנג ע
136 (ò"ù, øäåæáå )äñ÷ äîåøú קסב ò"á (úééøåà éãå÷ôà ïéøáàå ïéôééù åäìë 

ìéòìã àæøáàì ï÷ìñ åäìë ïéãë ãçë åäìë ïøáçúî ãëå ãç àæø137, íùå )ãáó äñ÷ ò"á ( éàäá

------------------ùôðä øéàî------------------ 
מערכת בה מושלים , ק"דהיינו בע, דהיינו שאין בעליון, "לא תצא הרעות והטוב: "...המשך הפסוק 129

 .כר כי אם שכולו טוב וכולו חייםאלא שם יש רק מערכת שבה אין ני, טוב ורע כאחד
מדרש הנעלם תולדות קמ  (ימותו ויחיו מידתחילה צדיקים שיהיו בדור של תחיית המתים אפילו ה 130

והוא כדי להחליף מכתנות , ה יצתה נשמתן של ישראל"דוגמת מתן תורה שבכל דיבור שיצא מפי הקב, )א"ע
  ).ב"ב נח ע"ה ח"דע(עור לכתנות אור 

 ".עטיו של נחש"שזהו התרגום של ) ב"נה ע(ת י לשב"רש' עי 131
ובדוגמת זה נברא האדם מספר האברים וגידים , ל"א וז" לט עצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף ' עי 132

כ כוחות ואיכיות כמנין "ובנשמה כ', וכל אבר מסודר לעולם א, ושאר הפרטים כמנין כללי העולמות
 .וזהו שמכנין לספירות בשם אדם',  שיחה ברגל כו)א"ה מ"י פ"ס(ש "וכמ, האברים ומתפשטין בהן

ז תיקן חזרה "ובדפוס תקצ" וכל"הוא ' ח הגי"אמנם בשנת תקפ. ה"תקפ' ר ובמהד"כן הוא בדפו 133
 ".וכן"ל

 ".בצלם אלקים עשה את האדם"שהוא צורת האדם של  134
בגוף ויש בידי  ויש ,הם בראש המלךמ יש .ות התורה מתאחדים במלך הקדוש העליוןוכל מצ: תרגום 135
 .ומהם ברגליו, המלך

יחזקאל ( "והחיות רצוא ושוב" וכמה מלאכין ממנן עלייהו דאתמר בהון , אית פקודין דתליין ברגלין136
 וכל נימא ונימא , מגופא בשערא דתליא מרישאלהווהכי תליין כ, "ורגליהם רגל ישרה"ואתמר בהון ) א

  .אחזי דאיהו מלאך דתליא מרישא
" והחיות רצוא ושוב"וכמה מלאכים ממונים עליהם שנאמר בהם ,  שתלויים ברגליםיש מצות: תרגום

וכל שערה ושערה נראה , וכך תלויים הכל מהגוף בשיער התלוי מהראש" ורגליהם רגל ישרה"ונאמר בהם 
  .שהוא מלאך התלוי מהראש

 .ה על אותו האבר המכוון כנגדו"ה ב"א שבכל מצוה שורה שם הוי"ש בבהגר"וע
וכאשר מתחברים כולם כאחד אז כולם , עליוןות התורה כולם חלקים ואברים בסוד ומצ: וםתרג 137

 .יש את גילוי של כולם יחד', וא' דהיינו חוץ מהגילוי של כל א. כ"ע, עולים לסוד אחד
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éøú ïìéìë àîù"úééøåà éãå÷ô âàåë ïéàúúå ïéàìò ïéæø ìëã àììë ïåðéàã  ' åäìë ïéãå÷ô åäìëå
 éãå÷ôã ïéæøá ìëúñà àìå çâùé àìã ïàî àúåðîéäîã àæø åäá äàæçúàì ïéøáàå ïéôééù

âã ïéôééù äàìò àæøá ïéôééù ïð÷úúî êéä ìëúñà àìå òãé àì àúééøåà ìò ïð÷úúî åäìë àôå
àúééøåà éãå÷ôã àæø138ò "ù,ëå "æéøàä ë" ì)éãåçéä øòùáíô "á (úé åðå÷ ïåöø íãàä úåùòáå" ù

éé÷îåíä úåöîî úçà åáù çëå øáà äæéàá ', åìéá÷îä ïåéìòä çëå íìåò åúåàì òâåð ïå÷éúä 
úé ïåéìòä ïåöøå õôçî åúùåã÷ ìò äùåã÷å øåà óéñåäì åà åúåìòäì åà åð÷úì"ù139, êøò éôë 

åöîä úééùò úòá åúáùçî úùåã÷ úøäèå úåëëãæää áåø éôìå åúééùò ïôåàåä äáåèì úôøèöîä 
úéø÷òä äùòîì,ïåéìò çëäå íìåòä åúåà úâøãî êøò éôëå .  

íãàä ìù çëä åúåà ìò íâ úåéçå äùåã÷ä êùîð íùîå *åöî íéé÷ åáùúðååëîä åàøåá íé 
åãâð140, ìëá úåîéìùá úåöîä ìë íéé÷ øùàëå äé÷åã÷ãå íäéèøôíäùòîä ø÷éòá , íäéìò óñåðå 

äáùçîä úùåã÷å úøäè íöåò óøèöä, åìåë äùòðå íéðåéìòä íéøãñäå úåîìåòä ìë ï÷éú éøä 
íäì äáëøî åéøáàå åéúåçë ìëá,äðåéìòä íúùåã÷î íéùã÷úîå ,ä ãåáëå  'ãéîú åéìò óôåç141. 

òå ' øäåæ)ð÷ äîåøúò ä"à (142åéúàøá éãåáëìå éîùá àø÷ðä ìëåë  ' àæøå à÷éã åéúàøá éãåáëìå
åë àã 'åë ãåáë éàäã àðôéìåà ' ïéàëæ àùð éðá ïåðéà ãë àîìò éðáã àðå÷ú åâî àìéòì ï÷úà àìë

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 ניםתחתוה ונים העליוותהם כלל כל הסודהרי  ,ג מצות התורה" תרייםכלול] ה"הוי[בשם זה : תרגום 138

סתכל בסודות מח ולא ישגממי שלא . סוד האמונהראות בהם את ים ואברים להכלת כולם ומצווכל ה' וכו
 נתקנים של הגוף כולם אברים , בסוד העליוןאבריםם נתקניכל איך תת התורה לא יודע ולא מסושל מצו

  .ת התורהוסוד מצוידי על 
 .כאן משמע שיש לדבר זה שייכות לכוונת המצוות

נ המוזכרים לעיל "דרגות נר' ויתכן שהם שייכים לג, ותוספת אור, העלאה, יקוןת: דרגות' מנה כאן ג 139
 .27הערה 
ומקורו , ה"ה ב" דהמשכת הקדושה והחיות הוא שמות הוי136ה וזה כל האדם הערה "לעיל ד' עי 140
 .ב"ז קנג ע"מתיקו
  .שהוא משיג נשמה יתירה' חופף עליו' כבוד ה'שפירוש , ו"פרק ט'  לקמן שער ד' עי141

' כלומר שיש עידנא שכבוד ה', א בעידנא דעסיק בה וכו"מהגמרא במסכת סוטה כא ע, קשה' תמיד'לשון 
  . ע מה החילוק"אינו חופף עליו דהיינו בעידנא דלא עסיק בה וצ

ר חזקיה כל מאן דאשתדל בהאי שעתא "א: א"זהר לך לך צב ע' עי' תמיד'ש תיבת והנה לעניין פירו
ל הכי " ודאי אית ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי אמר רבי יוסי מאי טעמא תדיר א,באורייתא] חצות[

ה אתער בגנתא דעדן כל אינון נטיען דגנתא אשתקיין יתיר מההוא נחלא "אוליפנא דכל פלגות ליליא כד קב
נחל קדומים נחל עדנים דלא פסקן מימוי לעלמין כביכול ההוא דקאים ואשתדל באורייתא כאילו דאקרי 

ולא עוד אלא הואיל ) אמר רבי יוסי(ההוא נחלא אתרק על רישיה ואשקי ליה בגו אינון נטיען דבגנתא דעדן 
 דאית ליה וכלהו צדיקייא דבגו גנתא דעדן צייתין ליה חולקא שויין ליה בההוא שקיו דנחלא אשתכח

יש לו שתמיד  ודאי ,בשעה הזובתורה  עוסק כל מי ש,אמר רבי חזקיה: תרגום[ .חולקא תדיר בעלמא דאתי
 כשמתעורר הקדוש ברוך , שכל חצות לילה, כך למדנו, אמר לו?מה תמידל , אמר רבי יוסי.חלק בעולם הבא

 שאין , נחל קדומים נחל עדניםשל הגן משקים יותר מאותו הנחל שנקראהללו  כל הנטיעות ,הוא בגן עדן
 כאלו אותו הנחל מוריק על ראשו ומשקה , בתורהעוסק כביכול אותו שעומד ו.פוסקים מימיו לעולמים

 אלא הואיל וכל הצדיקים שבתוך גן העדן ,ולא עוד] ,אמר רבי יוסי [.אותו בתוך אותם הנטיעות שבגן עדן
  .]א שיש לו חלק תמיד בעולם הבא נמצ.מים לו חלק באותה השקאת הנחל ֹש,מקשיבים לו

ולכאורה שרבינו כאן . ויש דרגה שמושכת השפעה תמידית, יש דרגה שמושכת השפעה זמנית, כלומר
והנה הדרגה . רמז שאין שייך לדרגה זו כי אם אדם השלם בכל המצוות" תמיד"באומרו שההשפעה נמשכת 

  ). ב"זהר בראשית ל ע(התמידית היא מידת בינה 
ולכבודי בראתיו , "בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, כל הנקרא בשמי ולכבודי:] "ון הזהר במלואולהלן לש[ 142
לא אתתקן לעילא ,  דהא כבוד דלתתא רזא דכורסייא קדישא,אוליפנא, ורזא דא ולכבודי בראתיו. דייקא

דכתיב  הדא הוא .וידעי לתקנא תקוני, כד אינון בני נשא זכאין וחסידין, אלא מגו תקונא דבני עלמא
, ולקשטא ליה בתקונא וקשוטא דלתתא, לתקנא ליה בעמודין תקיפין, בגין ההוא כבודי, ולכבודי בראתיו

  .ל"עכ
וסוד זה ולכבודי . ולכבודי בראתיו דווקא, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו: תרגום

ה אלא מתוך התיקון של בני לא נתקן למעל, שהכבוד התחתון הוא סוד הכסא הקדוש, למדנו, בראתיו
, זה הוא שנאמר ולכבודי בראתיו. ויודעים לתקן תיקונים, העולם כאשר אלה בני אדם צדיקים וחסידים

 .בגלל שהוא כבודי לתקן אותו בעמודים חזקים ולקשט אותו בתיקונים וקישוטים שלמטה
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ð÷úì ïéòãéå ïéãéñçåàéðå÷ú íåë '143ò "êøåàá ù,òå  'òøá áèéä" î)ùøôú èìø ñçðô ò"à144(, 
æøùæå" ì)ו"ז פ"ר פמ"ב( äáëøîä ïä ïä úåáàä.  

ç êôéäì ïëå"á åà íåâô 'ò åéøáàå åéúåçëî"àèç øùà åúàèç é,â " éôì òéâî íâôä ë
íìåòä åúåàì åùøù,äîå÷ øåòéùä éøãñá åãâð ïååëîä ïåéìòä çëäå , åáéøçäìå åñøåäì ìåëéáë 

ç" úøäè çë èòîìå ùéìçäìå ùéúäìå åøåà çåöçö ïéè÷äìå êéùçäì åà åîâåôì åà åãéøåäì åà å
ç åúùåã÷"å,èçä êøò éôë ìëä à åúééùò éðôåàå,åúâøãî äáåâå íìåòä åúåà ïéðòå êøò éôëå , éë 

ìå÷ì÷äå íâôä ïéðòá ïøåòéùá ååù úåîìåòä ìë àì,ø ïáøåçå äñéøä àåä ïåúçúáù "ì,ìòîìå ä 
òéðîúøåàä ,åúðè÷ä åà åøåà úòôù úåèòîúä ÷ø íøåâ åðîî øúåé ïåéìòáå , íìòðå äåáâ øúåéáå 

åà çåöçö ìãåâá úåèòîúä ÷ø íøåâäàìôðä åúùåã÷ úøäèå åø145úåðåù úåðéçá úåáø äðäëå .   
äâä" ä  

êéúåöîá åðúùã÷å ïëå åéúåöîá åðùã÷ øùà úåöîä úåëøá çñåð åð÷úù äæå, ìò äìåòù úòî éë 
ïåéìòä äùøù øå÷îá äìòîì åîåùéø äùòð óëéú äåöî úåùòì íãàä ïåéòø146 øåà åîöò ìò íùî êéùîîå 

óé÷î147åéìò úôôåç äðåéìò äùåã÷å åúåà úááåñå , ùøåôî áåúëå )ויקרא יא מד(  íúééäå íúùã÷úäå
íéùåã÷148,æ íøîàîëå " ì)èì àîåé ò"à (äìòîìî åúåà ïéùã÷î äèîìî åîöò ùã÷îä ìë, øîåì äöåø 

äåöîä ìù ïåéìòä äùøùî äùåã÷ä åéìò êùîð äìòîìîù,îë " åö øäåæá ù)àì óãò ùéø "á ( áéúë
íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå,ã÷îã ïàî åë àìéòìî äéì ïéùã÷î òøìî äéîøâ ù 'åë àìéòìî äéì ïéùã÷î '

åë äéìò àéøù äéøàîã äùåã÷ àäã ' àéøùå éúàå àìéòì äùåã÷ øòúà äùåã÷á àéä àúúìã àãáåò éà
åë äéá ùã÷úàå äéìò 'íù ïééò149, íéùåã÷ úùøôáå )åô óãò "á ( çøàá àúúì àãáåò éæçà ùð øáã àúòùá

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ואילו לפי , " תיקוניםיודעים לתקן"שכן הלשון בזהר כאן הוא ש, לכאורה הדברים קשים להולמם 143

שרבינו לא בא להעמיד כאן ' ואולי אתיא כדברינו בפרק א, "שיודעים לקיים המצות"דברי רבינו מדבר על 
 .אלא את חיצוניות הזהר בלבד

 זכאה איהו מאן דאשתדל בגלותא בתראה למנדע לשכינתא לאוקיר לה בכל פקודין ולמסבל בגינה 144
  . כמה דוחקין

ולסבול בגללה , סק בגלות אחרון להכיר את השכינה ולכבד אותה בכל המצוותאשרי מי שעו: תרגום
  .כמה צרות

 ).'ש שער ו פרק ז" הקדו'עי(כאן מתחדש שכל צער גם מתקן את מה שנתקן במצוות 
 .27לעיל הערה ' עי 145
  .גהמשיעד היכן שנשמת האדם דהיינו  , של המצוה146
ואילו כל מעשה המצוות הם , שכל ברכות המצוות הם בבחינת האור המקיף' ח פרק ב"ח פו" ע'עי 147

  .בבחינת האור הפנימי
אלא שבהכרח הרעיון , לכן הוא שאפשר לברך למרות שהמצווה טרם נעשתה ועל מה מברכים כאן

  .והרצון לעשות את המצוה כבר קיים על ידי האור המקיף
. ממידת חסידותתוספת על תורה  נאמר לעניין הזהאת כוונת הכתוב ש מפרש ב ן ויקרא יט" הרמב148

  . הזו כעיקר הפעולה של המצוהרבינו מבארו כאן מנםא
, מאן דמקדש גרמיה מלרע, )ויקרא כ ז(" והתקדשתם והייתם קדושים",  כתיב, פתח רבי יוסי ואמר149

דהא , מקדשין ליה מלעילא יאות, מלעילאמסאבין ליה ,  מאן דמסאיב גרמיה מלרע.מקדשין ליה מלעילא
. וכי מסאבותא שריא לעילא, ואי תימא מלעילא, מאן אתר, אבל מסאבין ליה, קדושה דמאריה שריא עליה

אתער , אי עובדא דלתתא היא בקדושה, בעובדא דלתתא אתער עובדא לעילא, היינו דתנינן, אמר רבי חייא
, אתער רוח מסאבותא לעילא, ואי איהו אסתאב לתתא, הואתקדש בי, ואתי ושריא עליה, קדושה לעילא

, קדושה ומסאבותא, דהא לית לך טב וביש. דהא בעובדא תליא מלתא, ואתי ושריא עליה ואסתאב ביה
  .ובעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא, דלית ליה עקרא ושרשא לעילא

 מי שמקדש עצמו )א כ זויקר(" והתקדשתם והייתם קדושים"נאמר , פתח רבי יוסי ואמר: תרגום[
מקדשים אותו . מי שמטמא עצמו מלמטה מטמאים אותו מלמעלה. מלמטה מקדשים אותו מלמעלה

ואם נאמר ? מאיזה מקום" מטמאים אותו"אבל , שכן הקדושה של האדון שורה עליו, מלמעלה מובן
עורר מעשה במעשה התחתונים מת: הוא שלמדנו, אמר רבי חייא? וכי טומאה שורה מלמעלה, מלמעלה
ואם . ובאה ושורה עליו ונתקדש בו, מתעוררת קדושה למעלה, אם מעשי התחתונים הם בקדושה. למעלה

שהרי במעשה תלוי , מתעוררת רוח הטומאה למעלה ובאה ושורה עליו ומיטמא בה, הוא מטמא למטה
חתונים שהרי איך לך טוב ורע קדושה וטומאה שאין לו עיקר ושורש למעלה ובמעשה של הת. הדבר

  .]מתעוררים המעשים למעלה
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åë øåùéî 'øùå ÷éôðå ãéâðåë äàìò àùéã÷ çåø äéåìò àé 'àùéã÷ çåø äéìò àéøù àãáåò àåääáåçåø  äàìò 
åë íúùã÷úäå áéúëã äéì ïéùã÷î äùã÷úàì àúà äéá àùã÷úàì'150, àùð úùøôáå )áë÷ óãò "à ( êéùîã

íù ïééò íåøîî çåø åðéìò äøòé ãò úøîà úàã äîë äàìò àùéã÷ çåø äéìò151. äùåã÷ä äæ éãé ìòå 
àåä óé÷îä øåàäååééçá íâ êøáúé åá ìåëéáë ÷åáã , áåúëä øîàù äæå )ã ã íéøáã (äá íé÷áãä íúàå '

ìà÷íëé,íåéä íëìë íééç íëãåòá íâ 152.óé÷î øåàä äæå ,äåöîä øåîâì øæòì åì àåä ,øîâä éãé ìòå 153 
ïåéìò ùàø íéøéå øúåé ÷æçúî øåàä154.æ åøîà äæ ìòå "ì )ב"יומא לח ע(åúåà ïéòééñî øäèéì àáä 155. íâ 

                                                                                                                                                                                     

 .י מעשים רעים של מטה"כלומר שאין רע למעלה אלא ע
נ אחזי עובדא לתתא בארח מישר כמה דאצטריך נגיד ונפיק ושרייא עלוי רוח " בשעתא דב,ח" ות150

קדישא עלאה ובשעתא דאיהו אחזי עובדא לתתא באורחא עקימא דלית איהו ארח מישר כדין נגיד ונפיק 
נ לסטר ביש מאן משיך עליה ההוא רוחא הוי אומר ההוא "לוי רוח אחרא דלא אצטריך דסטי ליה לבושרי ע

עובדא דאחזי בסטר אחרא כתיב דרשה צמר ופשתים דרשה מהו דרשה דבעיא ודריש על צמר ופשתים 
מאן דמחבר לון כחדא ואי תימא בציצית אמאי שרי הא אוקמוה אבל התם הוא ההוא לבושא בתקונוי 

תו דרשה צמר ופשתים למעבד נוקמא במאן דמחבר לון כחדא אבל ) א ודא"נ(למות עובדא כדקא חזי באש
אימתי שרייא בשעתא דאיהו באשלמותא דכתיב ותעש בחפץ כפיה וציצית הא אוקימנא דהתם בההוא 
כללא דשלימותא אשתכח ולא עביד מידי אבל בשעתא דלא אשתכח בשלימותא מאן דאתי לחברא לון 

תער עליה רוחא דלא אצטריך מלה דא מאן אוכח קין והבל אוכחן דדא אתי מסטרא חד ודא אתי כחדא א
) ג מלה דא מאן אוכח קין והבל אוכחן"א ל"ס(מסטרא אחרא ובגין כך לא לבעי לן לחברא לון כחדא 

 ד ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך לא יעלה עליך סתם לא"וקרבנא דקין אתרחק מקמי קרבנא דהבל וע
נ לאחזאה עובדא דכשרא כמה דיאות ובההוא "יעלה עליך רוחא אחרא לשלטאה בך ואצטריך ליה לב

עובדא שריא עליה רוח קדישא רוח עלאה לאתקדשא ביה אתא לאתקדשא מקדשין ליה דכתיב 
 .'והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני יי

נמשכת ויוצאת ושורה עליו רוח , יבזמן שבן אדם אוחז במעשים התחתונים בדרך ישרה כראו: תרגום[
אז נמשכת ויוצאת , ובזמן שהוא אוחז במעשים למטה בדרך עקומה שאין לו דרך ישרה. קדושה עליונה

אותו , מי מושך עליו את אותה הרוח. שמטה את האדם לצד רע, ושורה עליו רוח אחרת שאין לו בו צורך
שמבקש ודורש על מי ? "דרשה"מהו , "שהדר". "דרשה צמר ופשתים"נאמר . המעשה שאוחז בצד אחר

אלא שם הוא אותו הלבוש , הא למדנו? בציצית למה מותר, ואם תאמר. שמחבר צמר ופשתים כאחד
. לעשות נקמה במי שמחבר אותם כאחד" דרשה צמר ופשתים"עוד . בתיקונים בשלימות המעשה כראוי

הרי העמדנו ששם באותו , וציצית". ותעש בחפץ כפיה"בשעה שהוא בשלימות שנאמר ? אבל אימתי שורה
מי שבא לחברם כאחד , אבל בזמן שלא נמצא בשלימות. ולא עשה כלום, הכלל של השלמה נמצא

וזה בא ' שזה בא מצד א, קין והבל מוכיחים? דבר זה מי מוכיח עליו. מתעוררת עליו רוח שאינה נצרכת
ועל זה נאמר , תרחק מלפני הקרבן של הבלוהקרבן של קין ה. ולכן לא צריכים אנו לחברם יחד, מצד אחר

לא תעלה עליך רוח אחרת לשלוט בך ובן אדם ,  סתם-לא יעלה עליך , "ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך"
הבא . רוח עליון להתקדש בו, ובאותו המעשה שורה עליו רוח הקודש, צריך להראות מעשה כשר כראוי

  ]."'הייתם קדושים כי קדוש אני ייוהתקדשתם ו"שנאמר . לקדש עצמו מקדשים אותו
ה "א ד" לב עצ"א על ספד"בבהגר 'עי. ומהו עיקר הכוונה בצמר ופשתים כאן, ויש לבאר מה נוסף בזה

. ע"וצ, ואם כן כאן בציצית יש תיקון המבטל אותם, והוא תיקון לצד הרע, שזהו החיבור של עשו וישמעאל
. א"שהוא תיקון לסט, ב"ב ט ע"ה ח"דע' עיו, ד הרעאלא תיקון לצ, אמנם כאן מתחדש לא רק חטא פרטי

 .28ל "וכנ
א עד יערה עלינו רוח " משיך עליה רוחא קדישא עלאה כד, דכד בר נש אזיל באורחוי דאורייתא151

מסאבא וסטרא  וכד בר נש סטי אורחוי משיך עליה רוחא אחרא מסטרא אחרא דהוא סטרא ד.ממרום
דמסאבא אתער מסטרא דנוקבא דתהומא רבא דתמן מדורין דרוחין בישין דנזקי לבני נשא דאקרון נזקי 

  .עלמא דהא מסטרא דקין קדמאה אשתכחו
עד יערה עלינו רוח "נ "כמש, מושך עליו רוח קדושה עליונה, כאשר בן אדם הולך בדרכי התורה: תרגום[

וצד הטומאה , מושך עליו רוח אחר מצד אחר הרי הוא צד הטומאהוכאשר בן אדם סוטה מדרכו " ממרום
ששם מדורים של רוחות רעות שמזיקים לבן אדם שנקראו נזקי , מתעורר מצד הנקב של התהום הגדול

  .]שהרי מצד קין הקדמון נמצאו, עולם
  .הוכן הגיהנם בכל עבירה ועביר, וזהו בכל מצוה ומצוה. כאן מעמיד את העניין בתחיית המתים

 .ש שזה מדבר על אלה שלא עבדו את בעל פעור"עי 152
 .כלומר בקיום המצוה 153
ד ביה סליקו "צ ד ע"א על ספד"בבהגר' ועי,  שושן סודות אות שט שזהו בחינת הכתר העליון'עי 154
 .ס הרי הוא הכתר"ן עולה למו"שכל מ
 ,"צמו מלמטההמקדש ע"הגמרא של רבינו את  המצוה מביא ההכנה למעשה לעניין ש, קצת קשה155

 היה צריך להיות הפוךכאשר לכאורה " 'וכוהבא לטהר "ל "את מאמר חזלגבי גמר המצוה הוא מביא אילו ו
כ אלא לעניין הכשר בסור מרע ואילו קדושה הוא בחינה של תוספת מעלה "שכן עניין טהרה אינו שייך בד
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åáì úà úøøåâå úëùåî156ùîî ïãò ïâá äúò áùåé àåäù øçà úåöî äîë ãåò ìâñì äæî 157, éôðë ìöá äñåç 
ïåéìò øúñá äùåã÷ä,úåöîä ÷ñòî åçéãäìå åúéñäìå åá èåìùì òøä øöéäì íå÷î ïéà ,åøîàù äæ  ) אבות

äåöî úøøåâ äåöîù .äåöîä úééùò úòá åáì åéìà íéùé øùàëå ,ùéâøéå ïéáé 158  ááåñî àåäù åùôðá)ב"ד מ"פ
äùåã÷äá úòë ùáåìîå,åáø÷á ùãçúð ïåëð çåøå 159,æå äå áåúëä øîàù )ויקרא יח ה

160
( øùà úåöîä äìà 

íäá éçå íãàä íúåà äùòé,ùîî íëåúá åðééä íäá ,äåöîä úùåã÷á æà ááåñî àåäù , ïâã àøéåàî ó÷åîå 
ïãò.  

ç êôéäì ïëå"å,ä úåöîî úçà ìò åøáò úòá '161îàîá ïë íâ åøîà æ íø"ðä ì" ì) øäæå èì àîåé
åö (äìòîìî åúåà ïéàîèî äèîìî åîöò àîèîä ìë,ðë ïë íâ ùåøéô "ì, äìòîì ïåòä åúåà ùøåùîù 

åúááåñå åéìò úôôåçå åîöò ìò äàîåèä çåø ïìöéì àðîçø êéùîî àåä äàîåèä úåçëá,îë " øîàîá ù)ô '
åö(ðä "ì,ñà åäéà éàå úàå àìéòì àúåáàñî çåø øòúà àúúì áàäéá áàúñàå äéìò àéøùå éú, úéì àäã 

àìéòì àùøùå àø÷éò äì úéìã àúåáàñîå äùåã÷ ùéáå áè êì,àìéòìã àãáåò øòúà àúúìã àãáåòáå 162, 
ò"ôáå ù 'íéùåã÷ )ב"פו ע(ðä "åë àîé÷ò àçøàá àúúì àãáåò éæçà åäéàã àúòùáå ì ' ÷éôðå ãéâð ïéãë

åë àøçà çåø éåìò àéøùå 'íù ïééò, øîà äæ ìòå  áåúëä)ויקרא יא מג( ç ùîî íëåúá åðééä íá íúîèðå"å, 
íìåòá éç åðãåòá íâ åôé÷îå åôôìî íðäéâã àøéåàå äàîåè çåøá æà ááåñîå øåù÷ àåäù,æø åøîàù åîë " ì

)ò"ä æò "à163 (åâ åúôìé øîàðù ïéãä íåéì åéðôì úëìåäå åúôôìî äæä íìåòá úçà äøéáò øáåòä ìë 'ø" à
åëå åá äøåù÷ øîåà'164,ò êìîä ãåã øîàù äæå " éðáåñé éá÷ò ïåò ä)èî íéìäúå 165(.   

                                                                                                                                                                                     

 ובשעתא דנפקו מה "תם תרח ולוטיצאו א"ו: ב"זהר לך לך עז ע' אמנם עי. ע"וצ ,כ בקום ועשה"והוא בד
ללכת ארצה כנען דרעותא דלהון הוה למיהך תמן מכאן אוליפנא כל מאן דאתער לאתדכאה ) שם(כתיב 

 שרצונם היה , ללכת ארצה כנען,ובשעה שיצאו מה כתוב. תם תרח ולוטיויצאו א: תרגום [מסייעין ליה
,  העליון זך מאד–ש ביהל אור "ועי.] תויעים אויטהר מסי מכאן למדנו כל מי שמתעורר לה.ללכת לשם

זמנה " הבא לטהר"כלומר שבחינת . כ"ע', א להיות למטה בלא התלבשות והוא בהתעוררות התחתון וכו"וא
  .אחרי המצוה הראשונה

  .כלומר מערכת הרוח הרי הוא ההרגשים 156
ם הבא במעשיו ולכן הוא בורא לעצמו עול,  תלוי במדריגת מצותוה עד כמה שהוא שייך לגן עדן ז157

  .ע"שהוא עושה בג
  .את בתורהכזע אם יש "וצ. בעלמא רק ידיעה ינהזה מורגש ואדבר  שכלומר 158

 .ב שדבר זה בא לאפוקי רוח שקר"א קצב ע"זהר ח' עי 159
ושמרתם את "והכתוב אמר , שכן פסוק הזה אינו בנמצא, רבינו סירס את הכתובים ודרשם כאחד 160

 'האלה המצות אשר צוה ") כז לד( ויקרא 'ועי, "'ההאדם וחי בהם אני חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם 
 .ט עשה כך"ע מ"וצ, "את משה אל בני ישראל בהר סיני

  .ה מצרפה למעשה"ב שמחשבה רעה אין הקב"עקידושין לט ש ב"וכמ ,חושב לעשותרק  ולא כשהוא 161
 .149לעיל הערה ' עי 162
ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין שנאמר ילפתו ארחות "וכל העובר עבירה אחת בעוה: 'ל הגמ"וז 163

א אומר קשורה בו ככלב שנאמר ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה " ר,דרכם יעלו בתוהו ויאבדו
 הדין או היא אם זה רק עד יום' משמע שהמח. ל"עכ, לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה לעולם הבא

 .אפילו לעולם הבא
, ל"ש נתיב פנימיות וחיצוניות פתח כג וז"פת' ועי. קישור' ליפוף וא' א', לשונות בגמ' משמע שיש ב 164

 והיינו בגופו ,בנפשו הפנימי' בגופו והב'  א,א מקפת אותו מבחוץ בשני מדרגות" שהסט,באדם התחתון
 כל העושה עבירה , ואמרו. קשורה בו ככלב)ב" ע' גסוטה (ש"ון בסוד מור המסיתו לכל חטא וע"בסוד היצה

 ולעומתו גם ,ר כורכו מבחוץ בכל אברי גופו להחטיאו"ז שהוא חי יצה"שכ , והיינו.כורכתו ומלפפתו לגיהנם
תהלים ( והם נקראים ,י עונות שלו שהם משחיתים נפשו"א שבורא ע"נפשו הפנימי מסובב מכחות הסט

 בצפרני הידים ורגלים ה והוא אחיז,אוחזים בלבוש החיצון שבגופו בעורו  הם ושניהם,מצרי שאול) קטז ג
י המצות עושים לבוש קדוש לנפש " שכמו שע, וכן בנפש הם מסבבים בלבושו,שהם עיקר אברי המעשה

ויהושע בן יהוצדק היה לבוש בגדים צואים ) זכריה ג ג(ש "י עונות כמ" כמו כן הוא ע,בסוד חלוקא דרבנן
 ראה ,' והלבש אותו מחלצות וגו,' וגו מעליךהסירו הבגדים הצואים) 'שם ד( וכתיב ,'מלאך וגוועומד לפני ה

 ובאלו הלבושים , שנשאו בניו נשים נכריות ולא מיחה בהםעון שזה היה ב,'העברתי מעליך עונך וגו
  .הצואים אוחזים כחות המסטינים ומקטריגים המענישים נפשו בכל מצירי שאול

אמר רבי שמעון בן ) א"ז יח ע"ע(' בגמ' ועי. מה זה מלמד,  הוא את הפסוק הזהט מביא"מ, קשה 165
זהר ' ועי,  עונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה מסובין לו ליום הדין,"בניון עקבי יסועו" מאי דכתיב ,לקיש

ראשית ב(עון עקבי יסבני מאן עקבי אלין אינון ברזא דמהימנותא דכתיב " כדקאמרן ,ימי רע: א"א קצט ע"ח
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æ íøîàî ïáåé äæáå" íéøåôëä íåé ÷øôá ì)åôò "á ( úåéëæë íäì úåùòð úåðåãæù äáåùú äìåãâ
 øîàðù)âì ìà÷æçéèé  (äéçé àåä íäéìò ä÷ãöå èôùî äùòå åúòùøî òùø áåùáå. äéàøä ïéà äøåàëìå 
úçøëåî,òã ùøôì ùé éôè àçååøáã åáåù éøçà äùòù ä÷ãöå èôùîä ìò éà÷ äéçé àåä íäéì, äî éôìå 

äðåëð åúééàø éúáúëù,éëä ÷ééã àø÷ã àðùéìã ,ä ä÷ãöå èôùîä ìò äéçé àåä íäéìò éà÷ éàã å äéì ä
ìéîéçé àåä íäá øîä,îë " ù)ויקרא יח ה( íäá éçå,øàáúðù åîëå ,íäéìò øîà÷ãîå , ìò éà÷ã éàãå 

ïéîãå÷ä åéúåðåòå åúòùø,ä÷ãöå èôùî êë øçà åúåùòå íéðåùàøä åéùòî úáéæòá åúáåùú éãé ìòù , äîä 
íìåò ééçå úåéëæì íúåà íâ êôäì íéðåùàøä åéùòî ìò åøáâúé166.  

æø åàø÷ù ïéðòä åäæå"ì167êìî ìù ïéðå÷éà íâø ïåòä íâôì úåîå÷î äîëá , øäåæáå ) åøúé
 äôò"á (âáå"ôåâá òùôã ïàîë àúééøåà éãå÷ôá òùôã ïàî ë åàøå åàöéå áéúëã äîë àëìîã à

éùðàä éøâôáíéòùåôä íéá ,ùîî éá , à÷ éàî ïéòãé àìå àúééøåà éîâúô ìò ïéøáòã àéáééçì éåå 
ïéãáò168, íéðå÷éúáå )ú" èë÷ òò"á ב"קנג ע( ð÷åéãá òùô åìàë àãå÷ôá òùôã ïàî ìëåà 

àëìîã169,ðë " øåòéùä úåîìåòäå úåçëä éøãñå é÷øôá òâåðå êùîð íâôäù ì íìåëù ãöî äîå÷
úåîöòî ÷ìç åðúðå åá åììëðíåúàéøáå åðéðáá *.  

äâä" ä  
 áåúëä ïéðò úåèùô åäæå)בראשית א כו( íãà äùòð,íéáø ïåùì , ÷ìçå çë åðúé íìåëù øîåì äöø 
íìåëî óúåùîå ìåìë àäéù åðéðáá, ùãç øäæ éðå÷úá êøåàá åùåøéô øàåáîë ) èôò"à א"מח ע

170( àéòøáå 

                                                                                                                                                                                     

וידו אוחזת בעקב עשו דא הוא עקב ואינון עקיבין דמסתכלין בהו תדיר בההוא חובא דדש ביה בר ) כה כו
ורגליה "ד "עכנסת ישראל הם בעקב השכינה כן  ש"עקב"נקראים '  הקלי,פירוש. כ"ע, נש תדיר בעקבוי

 .)א על הזהר"יצוצי אורות של החידנ( והם רודפים אחר עון עקבים ,"יורדות מות
 לו לאדם לטהר כל הפגמים שעשה בעוונותיו י אפשרוהן לזאת א): עמוד לח( שיח יצחק 'עי 166

והוא עולם , כי אם להוריד אור גדול ממקום יותר עליון ששם אין פגם מגיע כלל, בעולמות העליונים
 ממש והוא, מגיע ועבודת האדםעשה בראשית ששם כל מ, כידוע שהוא למעלה מימי בנין העולם, התשובה

כלומר שהתשובה מעלתה מעל המערכת של . כ"ע, באלף השביעי, תיד לבאכמו שיהיה לע, חידוש הבריאה
  .המצוות

שכן כל טעם קושי הדינים הוא מכח , ס"ב שהדינים נכפים בעלייתם במו"ב טו ע"ה ח"ו דע"לש' עי
 'ועי, שהם מתמתקיםהרי , י עלייתם של הדינים בו"בהיגלות שרשם ע, לכן. ס"ה המו"ריחוקם משרשם ה

 .ש שער ו פרק ח שהאריך בעניין זה"בהקדו
 .'מדרש תנחומא שמות פרק ה' עי 167
ויצאו וראו "כמו שנאמר , ולכן מי שעובר על מצוות התורה הוא כמי שפושע בגוף של המלך: תרגום 168

  . מה עושיםאוי לעבריינים שעוברים על מצוות התורה ולא יודעים. בי ממש, "בפגרי האנשים הפושעים בי
א במלכא קדישא "ד(כמה דתנינן כל פקודי אורייתא מתאחדן בגופא דמלכא : כ לפני כן בזהר"מש' ועי
כמה שלמדנו כל :  תרגום.ומנהון ברגלוי, ומנהון בידי מלכא, ומנהון בגופא, מנהון ברישא דמלכא, )עלאה

 .ואלה ברגליו, המלךואלה בידי , ואלה בגופו, אלה בראשו. מצוות התורה נאחזים בגוף המלך
זכאה נשמתא דאיהי בדיוקנא דמאריה דמקיים פקודין אלין דמינה תליין כל :] המשך הציטוט[ 169

וכל מי שעובר : תרגום [וכל תקונין וחיילין משריין דגופא דלעילא' אזני ה' מלאכין אלין דאתקריאו עיני ה
. ורה של אדון המקיים את המצוותשהוא בצ, אשרי נשמתו. על מצוות התורה כאילו פושע בצורת המלך

וכל התיקונים והחיילים מחנות של " 'אזני ה" "'עיני ה"אלה שנקראו , אלה שממנו תלויים כל המלאכים
 .דהיינו שעצם הפגם הוא בעצמו שכן האדם התחתון הוא גופא צורת המלך. ל"עכ, .]הגוף העליון

רן נעשה אדם דא עמודא דאמצעיתא ונא דאמר לישראל נעשה אדם הכי אמר לספיווכג:] ל"וז[ 170
דאיהו ראשון למחשבה ואחרון למעשה דאנון חכמה בראש וחכמה בסוף דכל ספירה יהיב בה חולקה ובגין 
דא איהו בדיוקנה מאסף לכל המחנות לצבאות ורעיא מהימנא בדיוקנה ואמר למלאכין נעשה אדם ודא 

מים למעבד לשמשא בדיוקנה וכל כוכבא יהיב והכי אמר לצבא הש' מטטרון דכל מלאך וחיה שוי בה חולקי
 .ן ובשמשא ולית לארכא בהאי"ת במטטרו"בה חולקה ועלת על כלא אשתתף בה בכל אתר בתפאר

,  היינו העמוד האמצעי-" נעשה אדם"כך אמר לספירות " נעשה אדם"וכמו שאמר לישראל : תרגום[
ה בסוף שכל ספירה נותנת בה את הרי הם חכמה בראש וחכמ, שהוא הראשון למחשבה ואחרון למעשה

ואמר למלאכים .והרועה הנאמן בצורתה, לצבאות" מאסף לכל המחנות"ובגלל זה הוא בצורתה , חלקה
להיעשות לשמש , וכך אמר לצבא השמים. שכל מלאך וחיה נותן בה את חלקו, ן"נעשה אדם וזה מטטרו

, ט ובשמש" בכל מקום בתפארת במטולמעלה על כולם השתתף בה, וכל כוכב נתן בה את חלקה, בצורתה
  .]ואין להאריך בזה
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 àðîéäî)éø ñçðô èò"á171(çø áúë ïëå "æ å" äùåã÷ä øòùá ì)ç"á øòù â172( äøåú éèå÷ìáå )ùøôú àùú 
ùøôåúåðéæàä 173ééò "ù(,æå " äáø úéùàøáá ù)øôç äù 'ô"â( ø êìîð éîá íãà äùòð íé÷ìà øîàéå" íùá é

ø"êìîð õøàäå íéîùä úëàìîá øîà ì,áùø "êìîð íåéå íåé ìë äùòîá øîà ð174, äáø úìä÷áå )á ïîéñ '
÷åñôé "á( åðîð åðéã úéáå àåä êåøá ùåã÷ä ìåëéáë åäåùò àìà åäùò ïàë áéúë ïéà åäåùò øáë øùà úà 

êðå÷éú ìò êãéîòîå êìùî øáàå øáà ìë ìò, êððåëéå êùò àåä øîàð øáë àìäå ïä úåéåùø éúù øîàú íàå 
øàåáî àåäå.  
  

à øòù 'æ ÷øô'  
ðä ïéðòä øàåáî äúòå"ôá ì"ä,úîùðå ùôðä àø÷ð íãàäù úåîìåò ïååáø éáø ìù íééçä , 

ïëúé àì äæã íãàä óåâ êåúá ùîî ÷åáãå ïåúðä ùôðë ùôð àì175, éèøô ìëù åîëù åðééä íðîà 
ò íä óåâä øáà úééèðå úåòåðú"åáù íééç úîùðä é,åúééèðå åúåéç úåòåðú éôë , ìëù ïéðòä ïë 

äáëøîä éøãñå úåîìåòäå úåçëä úééèð,úåñéøäå íðéðáå íðå÷ú íç "ä å ïéðò éôë ÷ø àå
øøåòúääåú176äèîì íãàä éùòîî ,òèîå í íäéøãñå åéúåçë éèøô øôñîá ììëåùîå ìåìë àåäù 

ò ìåîìåòäå úåçëä úåøù÷úäå úåìùìúùä éøãñ éôúéðåéìò íéðåúçúå ííìåë , ùøåù ãöî àåäå 
äðåéìòä åúîùð,éîéðôäå äåáâä àéäù úéàøáðä úåîìåòäî íðë íìåë "ôá ì"ä, ììåë àåä ïëì 

àíìåë ú,ôá øàáúðù íòèäå "úåîìåòäî úéîéðôå äåáâ àéäù åúîùð ùøåù úîçî ä, íòèäå 
à ìëä úåîìåòä ìëî ìåìë àåäù úîçî øáòä ÷øôá øàáúðù 'øàáúðù åîë.  

                                                                                                                                                                                     

וכולם נעשו , ט"ע הרי הוא בחינת המלאך מט"בבי' על המרכבה דאצילות וא' א: דברים' כתוב כאן ב
  .באותה הצורה

כ "לכך אמר נעשה להמרכבה שיעשו אדם ולא אמר עשו לצרף אותו ג, ל"ז, ד"א מז ע"שם בבהגר' ועי
 .כ"ע, ה בזיווגא דילהון שיעשה אדם"נ שיצרפו את הקב" לכל אדם זו והוא ללמד,עמהם בעובדא

 בתר "ויאמר אלקים נעשה אדם: "ב"בדף רלח ע, א"אמנם לכאורה מצאתי במק, לא מצאתי שם 171
ה אומנותא חדא אית לי למעבד דיהא שותפא דכלנא "דאשלימו לעבידתייהו כל אומן ואומן אמר לון קב

כל אחד ואחד מחולקא דיליה ואנא אשתתף עמכון למיהב ליה מחולקא אתחברו כלכו כחדא למעבד ביה 
ואתן צאני צאן "ד " הה.דילי והיינו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ואוקמוה רבנן דלית אדם אלא ישראל

   .ד ישמח ישראל בעושיו"ם ובג" ולא עכו"אתם אדם. "מרעיתי אדם אתם
ה "אמר להם הקב, עשיהם כל אומן ואומןאחר שהשלימו את מ" ויאמר אלקים נעשה אדם: "תרגום
ואני , מחלק שלו' וא' יש לי לעשות שיהיה השותף שכולם יתחברו כולכם כאחד לעשות בו כל א' אומנות א

ורבנן העמידוה שאין אדם אלא ". נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"וזהו . אשתתף עמכם ליתן לו מחלק שלי
ישמח "לל זה ם ובג" אתם אדם ולא עכו,"י אדם אתםואתן צאני צאן מרעית"וזה הוא שנאמר . ישראל

 ".ישראל בעושיו
וזהו . כי זה כל האדם) ד"קהלת פרק י(וזהו שכתוב ,  נתבאר כי האדם כלול מכל העולמותוהרי: ל"וז 172
וזה שכתוב נעשה בלשון רבים כי כל העולמות , נעשה אדם בצלמנו כדמותינו) 'בראשית פרק א(סוד 

' בראשית ב(וזהו סוד . יוהוא כולל צלם אדם בכל העולמות כי כולן צריכים למעשואז , נשתתפו בעשיתו
כי לא ) 'שם פסוק ה(וכמו שכתוב , במצות עשה ובמצות לא תעשה, ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה) ו"ט

ואשים דברי ) ז"א ט"ישעיה נ(וזהו סוד . לסבת כי אדם אין לעבוד את האדמה, אלהים על הארץ' המטיר ה
והרי הוא כאלו נטען ויסדן ,  לשמים ולארץייםכי האדם על ידי מעשיו ממשיך ח' פיך לנטוע שמים וגוב

אני בורא , שותף שלי) ט"ז תס"ח ובתקו"בהקדמת הזוהר ד(ל "ונמצא כי עמי אתה כמו שאמרו רבותינו ז
 .ואתה מקים

 נאמר במה שהקשו , שהאדם יתן עוז למלכוכיצד יתכן ,הנה בהבנת דבר זה יש להקשותו: ל"ז 173
הבורא כענין ראו עתה כי אני אני '  הוא לבדו יתהרי ,א אעשה אדם"רבים ול' ש נעשה אדם בל"המינים במ

 כי יש , ולקשר את כולם ברא את האדם,ע"העולמות אבי' ברא כל הד' אלא הוא ית, הוא ואין אלקים עמדי
יתן בו חלק נשמה '  כי עולם הבריא"נעשה אדם"אמר עצמם הוא ש ואל כל העולמות ,בו מכל העולמות

 .' ואין לך אדם מישראל שאין בו חלק מלאך מלמעל,רוח שהוא חלק המלאכים' ויצי
לוי אמר במלאכת השמים והארץ '  ויאמר אלהים נעשה אדם במי נמלך רבי יהושע בשם ר:ל"וז 174
 רבי שמואל בר נחמן ,ןולא היה עושה דבר חוץ מדעת] יועצים[סנקליטים '  משל למלך שהיו לו ב.נמלך

  .אמר במעשה כל יום ויום נמלך משל למלך שהיה לו סנקתדרון ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו
למעלה מכל העולמות גוף ולא שהוא פועל ה שהרי למעשה הוא פועל כאן בתוך ,' כמבואר בפרק ה175

  .להיות כנפש וכאילו שהוא יותר רוחני מהם
  .175ל הערה "כנם  מה שהם מתעוררים ולא שהם פועלי176
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äøéçáä èôùî äðúéð åãáì åì úàæìå,õåôçé øùà ãö äæéàì úåîìåòä úàå åîöò úåèäì . 
ñå íøâ øáë íà óà åàéç áá"ä úñéøä åéàèçá ååîìåòúáëøîä éøãñå äúãéøéå íðáøåçå íç "å, 

åðáìå úåéò øùà úà ï÷úì åãéá ÷åôéñå çë ùéúíìåëî óúåùîå ìåìë àåäù ãöî úåñøäðä 177.  
æå"òîä ãåã ù" ä)תהלים קכא ה( ä 'êðéîé ãé ìò êìö, äæéà ìù ìöä úééèðù åîëù åðééä 

äèåð ïàì øáãä åúåà úåòåðú éôë ÷ø ïååëî àåä øáã,ïåéîãá ïë úé àåä ìåëéáë äæ " øáçúî ù
åîìåòä úåèðìúäèîì íãàä éùòî úééèðå úåòåðú éôë .øãîá ùøåôî ïëå  ùá÷ä åì øîà" ä

à éîù éë ìàøùéì íäì øåîà êì äùîìäé"äà øùà äé"ä,à åäî äé"äà øùà äé"ä, äúàù íùë 
éîò äåä,êîò äåä éðà êë ,ä ãåã øîà ïëå  'êðéîé ãé ìò êìö,ä åäî  'êìöë êìö,î  äúà íà êìö ä

êì ÷çùî àåä åì ÷çùî,êãâðë äëåá àåä äëåá äúà íàå , åà úåîåòæ íéðô åì äàøî äúà íàå 
êë êì ïúåð àåä óà úåøáñåî,á÷ä óà "ä ä 'êìö,ò êîò äåä àåä åîò äåä äúàù íùë "ë178. 

 øäåæáå)ãô÷ äåöúò "á (ú"åë øéãú àìá÷ì àîéé÷ äàúú àîìò ç 'éì áéäé àì äàìò àîìòìåä 
ìààîéé÷ åäéàã àðååâë à,àúúî ïéôðàã åøéäðá àîéé÷ åäéà éà ,éì ïéøäð éëä ïéãë äàìéòìî , 

éì ïéáäé åáéöòá àîéé÷ åäéà åìéàåäéìá÷á àðéã éàä ä,ä úà åãáò àã àðååâë  'äçîùá179, äåãç 
áã"éáâì êéùî ðääàìò àøçà äåãç ,ä " êéùîà éëä øòúà åäéàã àðååâë äàúú àîìò éàä ð

åë àìéòìî'180.  
úåéåìå ùéà øòîë ïéøåòî åéäù íéáåøëä ïéðò àåäå )ז לו' מלכים א(

181åéçà ìà ùéà íäéðô  
  .ã"á ä 'ââé  (òá øàáúéù åîë úéáì íäéðôå"ä( áéúë äîìù éáåøëáå )שמות כה כ(

  
à øòù 'ç ÷øô'  
æø äðä"éáåøëä ïéðòá åøîà ìí) á"èö óã á ò"à (ïéãîåò ïä ãöéë,ø "øå é"ç àøîà ã 

éà íäéðôåéçà ìà ù,çå øîà ãúéáì íäéðô ,îìå "úéáì íäéðôå áéúëä åéçà ìà ùéà íäéðô ã,ì  à
äù÷íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùéù ïîæá ïàë ,íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùé ïéàù ïîæá ïàë ,òå  '

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 ,ל"ז' הלכה א' תשובה פרק ה' ם הל"רמב' וכן עי. שהתשובה והבחירה קשורים יחד, אם כן, יוצא 177

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה להטות עצמו 
שע הרשות בידו הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע כלומר לדרך רעה ולהיות ר

 הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו ההן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בז
יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן 

וטעם . ם מבאר את מציאות הבחירה דווקא בהלכות תשובה"למה הרמב, ע"ולכאורה צ. כ"ע, שלח ידוי
הרי מובן שאפשר , היא מכח עבודת האדם, שמכיוון שעצם היות העולמות על מעמדם כעת, הדבר הוא

  .שכן קיומם התמידי תלוי בידו, לתקנם
בשונה . לת בכל העולמות ובאופן תמידיוכאן בדברי ברב מתחדש לנו עומק מיוחד בכך שהבחירה פוע

 .מגוי שאינו יכול לתקן למפרע
משמע שפשטות הפסוק , שתחילה הביא את הפסוק ואחר כך את המדרש, מסדר דבריו של רבינו 178

ואילו המדרש מדבר על נושא של , ואפילו באצבע קטנה, מקבילה לכל תנועה שלנו' היא שהנהגת ה
 .'ובכעס או בשמחה וכ' אם ה, המעשה

 מתבאר כאן מנם א, עד כאן היה מקום להבין שהארת הפנים היא שלימות בקיום המצות במעשה179
ות ולדרגתו בגלל שהוא עשה מצזכה  ל"זהאריאמרו ש ט"מ ולפי זה מובן מאד ,אף את הכוונה כולל דברשה

  .ו שמכאן שהעצבות מידה מגונה מאד"ש בהגהות מהרח"עיי. בשמחה
 בצורה נותן לו אלא ינועולם העליון אאילו הו'  עומד לקבל תמיד וכועולם התחתוןה ,בא וראה 180

הפך  [ ואם הוא עומד בעצבות.ר אליו מלמעלהי כך הוא מא, פנים למטההארת אם הוא עומד ב,שהוא עומד
 של בן אדם שמחה ,"בשמחה' ו את הדעב" .ו במקביל ובצורה זההדין הזאת  נותנים לו ]הארת הפנים

 בצורה שהוא מתעורר כך הוא ממשיך ,עולם הזה התחתוןה וכן הוא ,למעלהמאחרת ה שמח אליו כתמוש
 .'מלמעלה וכו

ולפי זה . הוא לשון של חיבוק ידים" לויות"ש) א"ביומא נד ע' והוא כנראה על פי הגמ(י כאן "רש' עי 181
 שהיו על ואפילו שהפסוק עצמו לכאורה מדבר על הצורות, שהרי כך היו עומדים על הארון, נלמד לכאן

' וכן עי(ג "י כח ע"בשער מאמרי רשב' אמנם עי. ק"פ הם היו דוגמת מה שהיה בבית קה"אבל עכ, מכונות
  .ע" לקמן סוף פרק ט שמשמע דלא כדברי הב'ועי, הוא לשון של זיווג יסודות" לויות"ש) ב"ע קסא ע"ב



 נפש החיים

43 

ùø"é182,îìå "éãåãöà éããöîã åéçà ìà ùéà íäéðôå áéúëä úéáì íäéðô ã,ø " úö÷å úéáì úö÷ ì
äæì äæ,òå 'ùø "æ é"ì183.ìéòìãë éöåøúì àëéì àäå ,åë ïéùåò ìàøùéù ïîæá ïàë ', ø÷éòã ïåéëã 

éáåøë úééùòííå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùé ïéàù ïîéñì åúåùòì íäì äéä àì úéáì íäéðô ,ëå " ë
ñåú 'íù,ìçú íåãéîòä àîúñîã äíå÷î ìù åðåöø ïéùåò åéäù äî éôì . éù÷ú éúëà äøåàëìå 

åãéîòä äîìíäìçú ùîî åéçà ìà ùéà àìå ïéããåöî íäéðô äîìù éáåøë .   
îë àåä ïéðòäå"ô ù ' ïéëøáî ãöéë)äì óãò "á (ú"åë êðâã úôñàå ø ' ùåîé àì øîàðù éôì

åë êéôî äæä äøåúä øôñ 'ïáúëë íéøáã ìåëé,ú "êðâã úôñàå ì, éøáã õøà êøã âäðî ïäá âäðä 
ø 'ìàòîùé,áùø "éøç úòùá ùøåç íãà øùôà øîåà éåë äù 'äéìò àäú äî äøåú, ïîæá àìà 

ò úéùòð ïúëàìî íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùéù"íéøçà é184åë ', åðåöø ïéùåò ìàøùé ïéàù ïîæáå 
ò úéùòð ïúëàìî íå÷î ìù"ïîöò é,àðù øîêðâã úôñàå . úôñàåã àø÷ì é÷åîã äåîú äøåàëìå 

íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ïéàùë êðâã, áéúë äðéî ìéòì àäå )יא יגדברים (  ìà åòîùú òåîù íà äéäå
åëå éúåöî',åëå äáäàì  'åëå íëááì ìëá åãáòìå',êðâã úôñàå øîà÷ äìòå .   

ø úòã ïéàù éàãå éë ïéðòä ìáà 'ç ùåøôì íãàì äðåúð úåùøä àäéù ìàòîùé" ïîæ óà å
ç éøîâì äøåúä ÷ñòî úòä åúåà ìèá äéäéå äñðøôá ÷åñòìå äøåúä ÷ñòî èòåî"å, åæîø íðîà 

ø"÷ä åðåùìá é 'ã âäðî ïäá âäðäõøà êø,ø "äøåú éøáãä íò ïäîò ì, úòä åúåàá íâù åðééä 
ñðøôá ÷ñåò äúàù úèòåî äòùåäùôð úåéçì çøëääå êøåöä éãë ,ëò " êúáùçî éðåéòøá ô

ãá ÷ø øäøäî àäúäøåú éøá.éàî÷ åæçúú àì éøùúå ïñéð éîåéá åéãéîìúì øîà àáø ïëå , à÷éã 
ãî úéáì àáì àìùåùø,ç íéìèá åéä àì àáø éãéîìúù éàãå ìáà " íâ äøåúä ÷ñòî éøîâì å
íéîéä åìàá íúéáá.íù åøîàå ,øë åùò äáøä "íãéá äúìòå é,åùò äáøäå 185áùøë " äúìò àìå é

íãéá.à÷åã íéáø åðééä , ÷ñòá ÷ø íäéîé ìë åãéîúéù øùôà éúìá èòîë ïåîää ììëìù éàãå éë 
 úèòåî äòù óà úåðôì àìù äøåúäììë úåðåæî úñðøô ÷ñò íåùì,òå " úåáàá åøîà æ)ב"ב מ"פ( 

åëå äëàìî äîò ïéàù äøåú ìë', åúøåúá åéîé ìë ÷åñò êà úåéäì åì øùôàù åîöòì ãéçé ìáà 
úé åúãåáòå"ù, äñðøô ÷ñòì äãåáòå äøåúî èòåî ïîæ óà ùåøôì àìù åéìò úìèåî äáåçù éàãå 

ç"áùø úòãëå å"é186*.êðâã úôñàå ÷åñô äðäå åëå  ' úùøô ììëî àöåî àåä'äéäå' äøîàð äìåëù 
------------------ùôðä øéàî------------------ 

בכרובים של שלמה כתיב ,  לביתופניהם. בשל משה כתיב,  איש אל אחיוופניהם: ל"וז, ם"ל רשב"צ 182
ואינן כאותן של משה שהן על הכפורת ) להיכל(בדברי הימים דכתיב והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית 

ש כרובים שעל "ול,  ופניהם לביתהכתיב. ואלו על הקרקע ושל עץ שמן היו ומצופין זהב כדכתיב במלכים
הם ,  בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםאןכ. ש שעל הקרקע ראויין היו ליעשות בענין אחד"הכפורת ול

ה אוהב את ישראל ומתחלה "הופכים פניהם זה לזה דוגמת חבת זכר ונקבה האוהבים זה לזה סימן שהקב
כך נעשו פנים אל פנים כדי שתשרה שכינה בישראל וישראל יעשו רצונו של מקום וכשאין עושין הופכין 

  .פניהם לבית על ידי נס
 כאדם שמדבר אל חבירו והופך ראשו קצת לצד אחר ,קצת לבית וקצת זה לזה, ודי אצדדמצדדי, ל"ז 183

דכיון דעיקר עשיית כרובין פניהם לבית לא היה ' והכא ליכא לתרוצי כדלעיל כאן בזמן שישראל עושין כו
  .להם לעשותו לסימן שאין ישראל עושין רצונו של מקום

  ".ואספת"אין קיום של ש כלומר 184
  .ס שבידינו"אינו בדפוסי הש'  עשווהרבה'הלשון  185
 'גפרק (ת "תהלכות ם " רמב'עיהנה  ו.להלכההינם  י"גם דברי רבי ישמעאל וגם דברי רשבשכלומר  186

לומר לך מה ) ישעיהו נה א" (הוי כל צמא לכו למים"דברי תורה נמשלו כמים שנאמר , ל"ז )י-חהלכות 
כך דברי תורה אינן נמצאין , ומתקבצין במקום אשבורןהמים אין מתכנסין במקום מדרון אלא נזחלין מעליו 

בגסי הרוח ולא בלב כל גבה לב אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי החכמים ומסיר התאוות 
ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עוסק ; ותענוגי הזמן מליבו

הרי זה חילל את השם , בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקהבתורה כל המשים על ליבו שיעסוק 
וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא לפי שאסור ליהנות מדברי 

אמרו חכמים כל הנהנה מדברי ] שהוא מוריד אותם להיות תחת הרגשים ורצונות שלו[תורה בעולם הזה 
ועוד . ועוד ציוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קורדום לחפור בהן. ולםתורה נטל חייו מן הע

וסוף אדם . וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטילה; ציוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
כל איש ואיש מכל ) יבהלכה יג פרק (ל "ם שמיטה ויובל וז" רמב'עיו. כ"ע, זה שיהא מלסטם את הבריות

] 'פי[' לשרתו ולעובדו לדעת את ה' עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני הבאי ה
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éáø ïåùìáí,îàð úôñàå ÷åñôå øãéçé ïåùìá 187,éì éø÷ ïëì ä äðôîùë íå÷î ìù åðåöø äùåò ïéà 
äñðøô ÷ñòì èòî óà åîöò.  

äâä" ä  
êãàî ìëáå áéúë òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøôá ïëìå,ùøôáå úíëãàî ìëáå áéúë àì äéäå , éë 

á äìåë òîù úùøôäøîàð ãéçé ïåùì188, íéé÷ì êéøö àåä åì øùôàù ãéçéå )יהושע א ח(  øôñ ùåîé àì
ùîî ïáúëë íéøáã êéôî äæä äøåúä,êãàî ìëáå øîàð ïëì ,îë êðåîî ìëá ùåøéô "úåëøá óåñ äðùîá ù 

)א"דף נד ע(
189,ø "ììë äñðøôá ÷åñòì àìù ì.ùøô ìáà úíéáø ïåùìá äøîàðù äéäå 190, èòîë íéáøì 

äì íéçøëåîùôð ééçì ïåîî çåéøá íâ èòî íéðô ìë ìò ÷ñòú,íëãàî ìëáå äá áéúë àì ïëì .)  íâäå
áùø úòãì åîù êøáúé åðåöø úúéîà éôì úåäåáâáù äåáâä äâøãîäå êøãä åæ àì ïééãòù"é191, íâ äæ ìë íò 

ø÷î àì äéãéãìéç "íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ïéà äæá å192äñðøô ÷ñòì íâ èòî íîöò ïéðôîùë , úòáå 
ñòä úàøéå äøåú éøáãá íéøäøäîå äîëçá âäåð íáì äñðøôá í÷', åðåöø ø÷éò àéä åæ ìàòîùé éáøìå 

äðäá êøáúéâïåîää ììë ú193, ììë úâäðäá äåáâ øúåéä äâøãîäå êøáúé åðåöø ø÷éò àéä äî íúúâåìôå 
ïåîää194(.  

åòåãéíéáåøëäù ,àä  'úé åéìò æîø"åúìåâñ ìàøùé ìò éðùäå ù,áø÷úä øåòéù éôëå  íúå
úé åéìà ìàøùé ìù íúå÷éáãå"ç êôéäì åà ù"å, ñð êøã íéáåøëä úãéîò ïéðòá ìëä øëéð äéä 

àìôå.úé åéìà åæçé øùé íäéðô íà "åéçà ìà ùéà íäéðô æà åãîò íéáåøëä íâ ù, åëôä íà åà 
íéáåøëá óëéú ïéðòä øëéð äéä ïë éãåãöà éããöîå èòî íäéðô,ç íà åà " íéáåøëä íâ óøåò åðôä å

ç éøîâì åéçà ìòî ùéà íäéðô åëôä åðôä òâøë"å.æ åøîàù ïéðòëå " àîåéá ì)ãð óãò "à ( åéäù

                                                                                                                                                                                     

לעיל ' עי[ים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם קוהלך ישר כמו שעשהו האלו
עניינו " חשבונות הרבים"תיקון החטא ו' פי" ישר"ש" חשבונות הרבים"ו" ישר"שם נתבאר ענין , 118הערה 

 עד כמה שאפשרר " של אדהחטאובחינת זר מוחם מדבר על אדם ה"וכאן הרמב. מציאות של חטא וחסרון
הרי זה נתקדש קודש קודשים , ]דהיינו את עונש החטא" עול החשבונות"ולכן הרשות בידו לפרוק מעצמו 

ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה לכוהנים ; תו לעולם ולעולמי עולמיםחלקו ונחל' ויהיה ה
ויש לנו לדעת כי אין  .ל"עכ, )תהילים טז ה" (אתה תומיך גורלי, מנת חלקי וכוסי' ה"הרי דויד אומר . ללויים

 נתושכן בהלכות שמיטה ויובל המדובר הוא באדם שאין כוו, ם"כלל סתירה בין שתי ההלכות ברמב
כדי פרנסתו את ם הזה וזה כולל לעוהרוחו ודעתו דוחפים אותו להיבדל מכל ש אלא ,תורההלהתפרנס מ
 ' לדעת את השכן כל תאוותו אינה כי אםלשרתו ולעובדו ' לרוחניות ולעמוד לפני האך ורק להיות שייך 

ך הכללית השייכת ת שמבאר את הדר"ת' כ בהל"משא, י"ש רבינו שהוא דרך היחידים של רשב"והיינו כמ
  .201לקמן הערה ' ועי. לדרך הרבים של רבי ישמעאל

ויחיד הפורש מזה הוא בגדר שאינו עושה , י וחביריו"כלומר שאף המון העם חייבים להתנהג כרשב 187
 .ה" בהגה'ועי, את רצונו של מקום

  ).186ד לעיל הערה "וה(ם "חידים וכן ההלכה ברמבהיא הציווי ליפרשה זו  שכלומר 188
אמנם , כספואת מי שאומרים לו לעבור עבירה או ליהרג או ליתן ל על פסוק זה איירי ב"דרשת חז 189

] צדיקים[, ל"וז, א"ג ד ע"יהל אור ח' ועי. כאן רבינו מבארו כפשוטו לעניין הנהגת היום יום של היהודי
כלומר עצם זה [ועניות במעשה ] והוא קיום של בכל נפשך[ש "מקבלים עליהן מיתה במחשבה בק

  .ל"עכ, ]שממעטים במלאכה והיו עניים הוא קיום של בכל מאדך
  .186 הערה ל"ם הנ" וכן ההלכה ברמב, ציווי לרביםוזהדהיינו ש 190
דת יעמאת אופן קובע ה דבר הו לכן זה. שמפרש והולךכמוו ,עם חייבים בוה מה שהמון ו וזה191

  . וחבריוי"דרגת רשבאת התורה כהיחידים במלא קיימו העם המון ש פנו בגלל ,הכרובים וכשהם פנו
ואילו קודם  "אין עושין רצונו של מקום"שכן כאן משמע שרק חטא ממש הוא הנקרא , ע לכאורה"צ 192
ל "צ ואולי .קאי אפילו על מי שמתפרנס ממלאכת כפיו"  רצונו של מקוםיןאין עוש"בפירוש ש כתבה "ההגה

אילו  ו,זה חטאאין לרבים כן עם שה המון ענייןלה הוא הנכון "כ כאן בהגה"שכוונתו של רבינו הוא שמש
ל "והנ. ר בפירוש לעילט לא כתב רבינו את הדב"ע מ"וצ,  נחשב לחטאכןא זה קורא' י הסגולה אשר הליחיד

י וגם רבי "שלדבריו בפרק גם רשב, ה הוא"אולי ליישב שהחילוק בין דברי הפרק עצמו לדבריו בהגה
ה מבאר כיצד אין בכלל מחלוקת וכל פרשה זה כדברי "ואילו בהגה, ישמעאל באים לבאר את שני הפרשיות

  .תנא אחר
  .על פי זהעמידת הכרובים היא  ו193
בכלל החסרון של אף הם לא קיימו את זה היו אשר  וכ,ההמוןאת  תי מחייב"שב שגם דרגת רכלומר 194

  ".ואספת דגנך"
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 åàø ïäì íéøîåàå äæá äæ ïéøåòî åéäù íéáåøëä íäì ïéàøîå íéìâø éìåòì úëåøôä ïéììâî
çéåë íå÷îä éðôì íëúá', øäåæáå ) áð÷ äîåøúò"á195 (äéà éúîéàåà éîçøá " íéáåøëã àúòùá ì

åë ïøãäî'éáåøë ïåðéàã ïåéë ïéôðàá ïéôðà ïìëúñîå  ' ïéðååâ ìë ïéãë ïéôðàá ïéôðà ïìëúñî
åë ïð÷úúî 'áå÷ éáâì åäééðå÷ú ìàøùé ïéøãñîã äîë"øãñúà éëäå àìåë àîéé÷ éëä ä åë', 

ôáåúùø éøçà )ò ùéø èð"á196 (åë íéçà úáù ' ïéôðàá ïéôðà ïéçéâùî ãçá ãç ååäã àúòùá
 íéòð äîå áåè äî áéúëååâ'åë àîìòì éåå àá÷åð ïî éåôðà àøåëã øãäî ãëå ',æáå " ç)ñ úùøô óå

 åì äîåøúò"à 197) ב"מג ע àðîæ ìëáã ïéôàá ïéôà å÷éáãá ïé÷éáã ååä íéáåøë ïéàëæ ååä ìàøùé

------------------ùôðä øéàî------------------ 
אמר רבי יצחק האי דאמר מר תכלת כרסייא דדינא איהי וכד איהי קיימא :] להלן לשונו המלא[ 195

בגוונא דא כדין איהי כרסייא למידן דיני נפשאן אימתי איהי ברחמי אמר ליה בשעתא דכרובים מהדרן 
נפייהו דא עם דא ומסתכלן אנפין באנפין כיון דאינון כרובים מסתכלן אנפין באנפין כדין כל גוונין א

על דא בהפוכא דגוונין ) א חוור"נ(מתתקנן ואתהפך גוון תכלא לגוון אחרא מתהפך גוון ירוק לגוון זהב 
תקונייהו לגבי קודשא אתהפך מדינא לרחמי וכן מרחמי לדינא וכלא בהפוכא דגוונין כמה דמסדרין ישראל 

באינון גוונין ) ישעיה מט ג(" ישראל אשר בך אתפאר"בריך הוא הכי קיימא כלא והכי אתסדר ועל דא כתיב 
   .דכלילן דא בדא שפירו דכלהו

א כסא ו אזי ה,ן זהודין וכשהיא עומדת בגוהאמר רבי יצחק זה שאמר מורנו שתכלת היא כסא : תרגום
זה ומסתכלים פנים ל בשעה שהכרובים מחזירים פניהם זה , אמר לו?רחמים מתי היא ב.לדון דיני נפשות

 ,ון אחרותכלת לגהון ותקנים ומתהפך גנ כיון שאותם כרובים מסתכלים פנים בפנים אז כל הגונים .בפנים
ולכן בהפוך הגונים מתהפך מדין לרחמים וכן מרחמים לדין והכל בהפוך , )לבן(ן זהב וק לגווון ירומתהפך ג

 על זה נאמרמסתדר והוא  וכך , כך הכל עומד.נים כמו שמסדרים ישראל תקוניהם לקדוש ברוך הואוהגו
 .לםופי של כוהינמצא נים שכלולים זה בזה ובאותם גו )ישעיה מט ("ישראל אשר בך אתפאר"

תהלים (" שיר המעלות הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"פתח ואמר :] להלן לשונו המלא[ 196
 בשעתא דהוו חד בחד משגיחין ".ופניהם איש אל אחיו"כמה דאת אמר , "שבת אחים גם יחד"מאי , )אקלג 

ויש "כדין כתיב , ווי לעלמא,  וכד מהדר דכורא אנפוי מן נוקבא".מה טוב ומה נעים"כתיב , אנפין באנפין
דלא , )הלים פט טות(" צדק ומשפט מכון כסאך"וכתיב , בלא משפט ודאי, )משלי יג כג(" נספה בלא משפט
  .)"ויש נספה בלא משפט"כדין כתיב (ווי לעלמא ,  וכד משפט מתרחק מצדק.אזיל דא בלא דא

שבת " ומה) תהלים קלג(" שיר המעלות הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"פתח ואמר : תרגום[
 ,ם פנים בפנים בשעה שהיו אחד עם אחד משגיחי"ופניהם איש אל אחיו"כמו שנאמר ? "אחים גם יחד

ויש נספה בלא " נאמראז כן  ש. אוי לעולם,פניו מן הנקבהאת  וכשהזכר מחזיר ,"מה טוב ומה נעים" נאמר
שלא הולכים זה בלי זה וכשמשפט ) תהלים פט(" צדק ומשפט מכון כסאך" נאמר ו, בלא משפט ודאי"משפט

מדברי הזהר כאן משמע שכאשר ] ))משלי יג(" ויש נספה בלא משפט" נאמראז ( אוי לעולם ,מתרחק מצדק
זהר ' ועי, "יש נספה בלא משפט"שכן , פ מידת הדין"יש הסתר פנים אזי יש אפילו יותר פורענות מהראוי ע

 .א"בראשית קיג ע
הוו מהדרן , כיון דהוו סרחן, כרובים הוו דביקין בדביקו אפין באפין,  בכל זימנא דישראל הוו זכאין197

ובקורבנא על גבי , אבל בתננא דקורבנא. הכא אתפלגון עמודין דעלמא,  ידעימנא הוו. אפייהו דא מן דא
ה בעי "וקב, דהא כרובים מהדרין אנפין דא מן דא, באלין תלתא הוו ידעי, ובכהנא כד בריך ית עמא, מדבחא

יטורא עכ, תננא הוה סליק לעילא באורח מישר, כד הוו ישראל זכאין, תננא דקורבנא: תיובתא דבנוי
וכד לא סטא . באורח מישר הוה סליק, או בכל סייפי עלמא, אי לסטר מערב, אי לסטר מזרח, יןדקולפ

בקרבנא : ה אתרעי בעובדין דישראל בחביבו יתיר"וקב, כדין רעותא קיימא לעילא ותתא, לימינא ולשמאלא
: על מדבחאהוה מתחזי על גבי אשא דמדבחא דיוקנא דכלבא רביע , כד הוו ישראל זכאין. דעל גבי מדבחא

, ידוי הוו זקיפין בזקיפו, כד הוו ישראל זכאין ואתחזון לברכא, בשעתא דזקיף ידוי, כהנא כד בריך ית עמא
וכדין כהנא , ואזדקפן אינון מגרמייהו, כדין שכינתא שרייא עלייהו. ואתארמו בחידו וברעו, בלא טורח כלל

ולא , כד ידוי הוו יקירין ובטורח סגי אזדקפוו: ובריך לון ברעו דלבא, דאתחזון ישראל לברכתא, הוה ידע
וישראל לא אתחזון . דהא שכינתא לא שרייא על ידוי, כדין הוה ידע. אלא ברוב טורח, יכיל לארמא לון

הוו , כל אינון אצבען דאינון בדיוקנא עילאה, בגין דבשעתא דשכינתא הוה אתייא לשרייא על ידוי: לברכא
, כמא דהוו חדאן כרובין דהאי עלמא. ופרחי לאזדקפא לעילא, עלייהולקבלא לה לשכינתא , חדאן בחידו

בגין דההיא שעתא ישראל . ט"מ. וידי משה כבדים, ורזא דא: לקבלא לה לשכינתא על גבייהו, ש לעילא"וכ
דכתיב לעילא על ריב בני ישראל ועל . ולא יכיל לזקפא לון לעילא, וידוי דמשה איתייקרו. לא הוו זכאין

דכתיב . עד דקביל עליה עונשא, ולא יכיל לזקפא לון, ואתייקרו ידוי דמשה, וכדין ויבא עמלק. 'הנסותם את 
כרובים בההוא זמנא , ד"וע: כגוונא דכהנא, כגוונא דא לוחי אבניא. 'ויקחו אבן והיה כאשר ירים משה וגו

.  מהדרין אנפייהו דא מן דאהוו, וכד לא הוו זכאין. מתדבקין דא בדא, הוו אנפין באנפין, דהוו ישראל זכאין
דכתיב כי נער ישראל , וכלא ברזא חד קיימי. רביין כרובים, אי לא, אי ישראל זכאין, הוו ידעי, ועל רזין אלין

, ובגין נער. הכי איהו כלא, כמה דאתחדי דא בחדתותא, כ כלא בחדתותא דסיהרא קיימא"ובג. ואוהבהו
ואנפי , כרובים אנפי רברבי: בחדתותא עילאה, על תרין נעריםדקיימא , ורזא דא אשת נעורים. אינון נערים
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åäã ïåéëååë àã ïî àã åäééôà ïéøãäî ååä ïçøñ  'òå" ååä ïéàëæ ìàøùé ååäã àðîæ àåääá íéáåøë ã
åë ïéôðàá ïéôðà 'åë àì éà ïéàëæ ìàøùé éà éòãé ååä ïéìà ïéæø ìòå 'ä úà åãáò áéúë ' äçîùá

åë ïéáåøë ïéøúã àúååãç 'åë äåãçá øãäúà åäééìò éøàùã ïåéë 'åë éîçøá øãäúà àîìòå 'òå" ù
êøåàá.  

  
à øòù 'è ÷øô'  

                                                                                                                                                                                     

: ומילוי דילה, הוי חדתותא דסיהרא, ובגינייהו. דלא אתגליין, ודאי הכי אינון אנפין טמירין לעילא. זוטרי
אינון , את השמים ואת הארץ. לעילא ותתא ברזא חדא קיימא, כמה דאוקימנא בכפרת, אנפי זוטרי לתתא

לאסגאה , את. כמא דאיתמר, למהוי דביקין אלין באלין בחביבותא, וחד נוקבא, חד דכר, יןרזא דתרין כרוב
חדוותא דתרין , בשמחה' כתיב עבדו את ה: למהוי רזא דכרובין כלא בכללא חדא, עילא ותתא כחדא

י כיון דשאר, ורזא דא. וחדי עמהון, אתהדר אנפוי כרבייא, והכל מאן דשארי בגויי, דהא רביין. כרובין
כיון דשארי , ג דאתייא בדינא על עלמא"אע, וברעותא, בחידו דכלא, אתהדר נער, מאן דשארי, עלייהו
   .ועלמא אתהדר ברחמי. נער קטיר בחידו, אתהדר בחדוה, עלייהו

 , כיון שהיו סורחים. הכרובים היו דבקים בדבקות פנים בפנים,בכל פעם שישראל היו צדיקים: תרגום
 אבל בעשן הקרבן ובקרבן ,כאן נחלקו עמודי העולם?  מנין היו יודעים.ם זה מזהפניהאת היו מחזירים 

 שהרי הכרובים מחזירים פניהם זה . בשלשת אלה היו יודעים-שעל גבי המזבח ובכהן כשברך את העם 
 העשן היה עולה , כשהיו ישראל צדיקים- עשן הקרבן.  והקדוש ברוך הוא רוצה את תשובת בניו,מזה

 אם לצד מזרח אם לצד מערב או בכל קצות העולם בדרך ישר היה . ישרה כעטור של מקלותלמעלה בדרך
צה במעשי ו והקדוש ברוך הוא מר,ים למעלה ולמטהי אם הרצון היה ק, וכשלא סטה ימין ושמאל.עולה

 כשהיו ישראל צדיקים היה נראה על גבי אש המזבח דמות ,בקרבן שעל גבי המזבח ישראל בחביבות יתרה
.  היו רואים דמות של כלב רובץ על המזבח, וכשלא היו צדיקים,הקרבן על המזבחאת אריה שאוכל של 

 ידיו היו זקופות . כשהיו ישראל צדיקים וראויים לברכה-כשהכהן היה מברך את העם בשעה שהרים ידיו 
היה  ואז ,נעמדו מעצמםהם  ו, אז השכינה שורה עליהם. והורמו בשמחה וברצון,רח כללובזקיפות בלי ט

וכשידיו היו כבדות ובטרח רב היו מזדקפות .  וברך אותם ברצון הלב,הכהן יודע שישראל ראויים לברכה
,  וישראל לא ראויים לברכה, אז היה יודע שהרי השכינה לא שורה על ידיו,ולא יכל להרימן אלא בטרח רב

עליון היו שמחים ה בדיוקן  כל אותן האצבעות שהן,משום שבשעה שהשכינה היתה באה לשרות על ידיו
 , כמו שהיו שמחים הכרובים של העולם הזה,בשמחה לקבל את השכינה עליהם ופורחות להזדקף למעלה

משום ?  מה הטעם.)שמות יז(" וידי משה כבדים"וזה סוד . וכל שכן למעלה לקבל את השכינה על גביהן
 למעלה על ריב נאמר ש.הרימם למעלה וידי משה כבדו ולא יכל ל,שבאותה השעה לא היו ישראל צדיקים

נש ובל עליו עי עד שק, וידי משה כבדו ולא יכל להרימם"ויבא עמלק" ואז "'ועל נסותם את ה"בני ישראל 
ועל כן כשישראל היו .  כמו הכהן, כמו כן לוחות האבן"'ויקחו אבן והיה כאשר ירים משה וגו" נאמרש

 היו מחזירים , וכשלא היו צדיקים.דבקים זה עם זהי מהכרובים פנים בפניםהיו זמן ה באותו ,צדיקים
 והכל בסוד , תינוקות-כרובים .  ועל הסודות הללו היו יודעים אם ישראל צדיקים או לא.פניהם זה מזה

 ומשום כך הכל עומד בהתחדשות הלבנה כמו .)הושע יא(" כי נער ישראל ואהבהו" נאמר ש.אחד עומדים
) ישעיה נז(" אשת נעורים" וזה סוד . ומשום הנער הם נערים, הכל כך הוא. מתחדשת בהתחדשות,זה

 ודאי כך הם הפנים . פנים גדולות ופנים קטנות-כרובים , שעומדת על שני נערים בהתחדשות עליונה
פנים קטנות למטה כמו , לויהיה התחדשות הלבנה ומת ובשבילן הי, שלא מתגלות,הנסתרות למעלה

הם סוד שני ) בראשית א(" את השמים ואת הארץ" עומדים בסוד אחד  למעלה ולמטה,רתושבארנו בכפ
 לרבות מעלה ומטה "את" שיהיו דבקים אלו באלו בחביבות כמו שנאמר , אחד זכר ואחד נקבה,הכרובים

השמחה של שני ) תהלים ק(" בשמחה' עבדו את ה" נאמר. כאחד שיהיה סוד הכרובים הכל בכלל אחד
 כיון ששורה , וסוד זה,ם חוזרות פניו כתינוק ושמח עמםיניה מי ששורה ב כל, שהרי תינוקות,הכרובים

 כיון ששורה . אף על גב שבא בדין על העולם, חוזר להיות נער בשמחת הכל וברצון,עליהם מי ששורה
 . והעולם חוזר להיות ברחמים, נער קשור בשמחה, חוזר להיות בשמחה,עליהם
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äåáâ ïçìù éìëåàî úåéäì åëæù øáãîä øåã äðäå,íéîùä ïî íçì ,åîåéá íåé øáã 198 
 íìåòá äñðøô ÷ñò íåùì íéëéøö åéä àìå ,)דברים ח ד( íäéìòî äúìá àì íúìîùå 199,)טז דשמות (

ììë200,àà íå÷î ìù åðåöø ïéùåò åø÷î àì ìëä éøáãì " øùåéá äìòî éôìë ïéìëúñî åéä ë
øåîâ201,úé åúàøéå äãåáòå äøåúì ÷ø íáì úà ïéãáòùîå " ùíîåéäìéìå , íéøáã íäéôî ùåîé àì 

ùîî ïáúëë,èð éìá ãöä ìà úå202äñðøô ÷ñòì äì÷ äòù óà ììë ,æ íøîàîëå "ì ) תנחומא בשלח

 ïî éìëåàì àìà äøåú äðúéð àì 203. ìù åðåöø ïéùåò åéäù äî éôì íéáåøëä úà æà åãéîòä ïëì)כ
ùîî åéçà ìà ùéà íäéðô íå÷î,úé åîéðô åæçé øùé éë úåàøäì '204Äò íéðôá íéðô Çò íåùåã÷ í, 
 ììë åéäù äîìù éîéá íðîàãöä ìà èòî úåèðì íéçøëåîå íéëéøö ìàøùé ïåîä205 ÷ñòì 

ëò äñðøôä"ùôð ééç éãë ô,úé åðåöø úúéîà ø÷éò äæù  'ø úòãì ' éôè íéáøìã øáñã ìàòîùé
éëä ãáòîì êéøà,îëå "úåáàá ù) ô"î á"á (ú äôé"ã íò ú"åë à ' äëàìî äîò ïéàù äøåú ìëå

åë'206,åäðéð úåãéñçã éìéî úåáàã éìéî ìëå 207,÷ø  âäåð íáì àäé äñðøôá í÷ñò úòá íâù 
äîëçá208äøåú éøáã øåäøäá , åðåöø ïéùåò åéäéù äî éôì íéáåøëä úà äìçúá æà åãéîòä ïëì 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 ,ע"כל יום ירד להם מן בפל "א פרק יב וז"ש שער א"פת' עי. כלומר שתמיד יש שפע בגלוי מלמעלה 198
 בכל יום נעשים תיקונים ,ב"ימ' כי כל תיקון הוא יום מיוחד מז, ' תותירו ממנו גוולא) שמות יב י(וכתיב 
 שמשה זכה ,א"ת דבינה שהוא יסוד דבינה דרדל"שהוא סוד הדעת ז וירד להם המן בזכות משה, חדשים
א " בהגר'והנה עי. כ"ע, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן) 'תנחומא בשלח כ( ולכן )'רק וח זווגים פ"ע (לבינה

א שזהו באמת "ז מד ע"א על תיקו" בהגר'ועי. ה"שלחם מן השמים היא הארה של נו, ה מן"ד ד"ח לג ע"בתז
רי ה ה"ח כוונתו למקום גילויו שהוא מנו"כ בתז"ומש. מן השמים שהוא הדעת, ת שהוא הלחם"הארת הת

א שהחילוק שבין "ז צט ע"א על תיקו" דברי הבהגר'וביתר ביאור עי. הם השחקים שבו שוחקים מן לצדיקים
וממילא היה , ן"שאצל יהושע היה העיקר העבודה של התחתונים והעלאת מ, ימות יהושע לימות משה הוא

ידי השפעת התורה ואילו אצל משה עיקר ההשגה היה על , )והוא בחינת המשנה(צורך של מאמץ בלימוד 
 .201לקמן הערה ' ועי. מלמעלה בבחינת לחם מן השמים ובבחינת הלכה למשה מסיני

ח "א בתז" בהגר'עי. זו ה הנהגובמדבר לא חלה, שהנהגת הטבע היא שכל דבר סופו להתכלות כלומר 199
היו ) עולמות הנפרדים(כלומר שלבושי השכינה . ל"עכ ,רוניתאל לבושין דמט"ר -  שמלתך, ל"ד וז"כה ע

  .שלימים ובקביעות
  .תולדת החטא ושעבוד החומראינה כי אם פרנסה היא הכל עסק כן  ש200
ח " בשם הע118לעיל הערה ' עי(ע אם נקיטתו בלשון יושר הוא לאפוקי קצוות או לאפוקי עיגולים "צ 201

דהיינו , ישמעאל היה בסוד עיגולים' שר, י"ישמעאל לרשב' ע אם זהו החילוק בין ר"וצ). שער הנקודות
' עי(י ותלמידיו פטורים ממצוות "פ בסוד קצוות שהוא עניין מצוות ולכן היו רשב"או עכ, הנהגה של טבע

שכן היא איננה , בתיקון השכינהולא " לחם מן השמים"ולכן כל עבודתם היתה בבחינת ). ב"ע קמג ע"ב
  .ל"חסרה כלל וכנ

 .201הערה ' עי 202
ס שיתגלה אז ויתגלה רזין דאורייתא ששם הוא סוד תורה "גילוי אור המו, ל"ב וז"ע כו ע"ב' עי 203
דברים שכיסם ) א"פסחים קיט ע(ל " ואמרו רז,ז נאמר ולמכסה עתיק" וע,ך אתוון דאורייתא" והם ז,קדומה

ל "ן שהוא סוד תורה קדומה הנ"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המ"ש רז"ס מ" וז'וכו, 'י יתגלה להם כו"ע
ונהנים מזיו השכינה והוא '  יושבים כוצדיקיםב אין בו לא אכילה ולא שתיה אלא "ל עוה"ז אמרו רז"וע

והנה בחינה זו שייכת באופן מיוחד ללימוד נסתר והוא עיקר . 198הערה ' ועי, ל"עכ ,זיוא דחכמתא עילאה
 .ס"צ שעיקר הנסתר הוא גילוי המו"א בספד"ריש בהגר' ועי. י"עבודתו של רשב

 ,) זתהלים יא" (צדקות אהב ישר יחזו פנימו' כי צדיק ה"וזהו , ל"ד וז"סב עי "שער מאמרי רשב' עי 204
 אהב לבשל בהם הזרע העליון להורידו אליה דרך , צדקות שהם נצח והוד,צדיק' כי היסוד שבקדושה הנק

עוד ' ועי, ל"עכ,  יחזו פנימו מדת מלכות מקבלת ממנו דרך ישר, ישר שהוא הצינור הימיני,הצינור הימין
 .א"זהר ויקרא טו ע

 .201לעיל הערה ' עי 205
  .י"רשבכלא ד כלומר שכל המשנה הזאת היא 206
. "האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דאבות", )א" עבבא קמא ל(' ל בגמ"כ חז"מש פ"והוא ע 207

א "ת עם ד"כ לא יתכן שמעלת העוסק בת"א. ג שחסידות היא מעלה גבוהה יותר מצדקות"י פרק י"מס' ועי
  .ות שבדיעבדכרבי ישמעאל היא מציא

ושמעתי , ריש לקיש אמר אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, ל"א וז"סוטה ג ע' עי 208
 רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת 'ה ונחה עליו רוח )ישעיה יא ב(כ "שההיפך היא מש' מחכם א
אלא רוח חכמה ובינה כלומר שזה רוח שטות ) לבם( בא לאפוקי שלא יהיה רוחם שרבינויתכן ו', הויראת 

  . ת"יצר טוב שדוחף אותם לעשות המצוה ומחשבה של קיום המצוה כלול בהרהור ד
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èòî ïéããåöî íäéðô íå÷î ìù,ëòå " úåéåìå ùéà øòîë íéøåòî åéä æ)ז לו' מלכים א
209
(  ìù íéðôá

úé åúáéç úåàøäì äáéç 'åðìöà,úé åðåöø ø÷éò äæù  'ðë"ì) åøë øáåñ 'ìàòîùé,îå " íâù ã
 ùîî åéçà ìà ùéà íäéðô íå÷î ìù åðåöø ïéùåò åéäéù äî éôì äìéçú íåãéîòä äîìù éáåøëá

áùøë øáåñ"é(.  
á ãéîòäì åëøöåä äîì éúëà äøåàëìå 'ïéããåöî íéáåøëä,àä áåøëä àìä  ' åéìò æîøù

úé"ùîî øùé åãéîòäì íéëéøö åéä ù.îë ïéðòä íðîà "ù, åúåøáçúäù úé ' úåîìåòäì ìåëéáë
íìåë úåçëäå,äéøãñ ìëå íåøù÷úäå íúúé åúâäðä éøãñ ìë ïëå  'åðúà, äòåðúä øåòéù éôë àåä 

äèîì åðéùòîî íäéìà òéâîä úåøøåòúääå, äèîì åðéìà íâ êùîðå ìùìúùî øåòéùä äæ éôëå 
úåøáñåîå úå÷çåù íéðô,úé åéìò æîøù áåøëä íâ ïëì "â åéä ù" åãéîòäì íéëéøö ë èòî ããåöî

íòèä äæî åðéìò æîåøù áåøëä ìù ãåãöä øåòéù éôë*.   
*äâä" äæ íøîàî ïáåé äæ éô ìòå"ôá ì" úáùã è) óãçô ò"à (ø øîààðéðç éáøá àîç éá éàî 

åâ øòéä éöòá çåôúë áéúëã 'åë çåôúì ìàøùé åìùîð äîì', ìàøùé àì àø÷ éàäá àäã íù úåôñåú åù÷äå 
åøá ùåã÷ä àìà çåôúì åìùîðàåä ê,íéðáä ïéá éãåã ïë íééñîãë .òá áùééúé éúáúëù äî éôìå "ä, øçà éë 

çåôúä ïåéîãá åîù êøáúé åäåìéùîäå åäåâéùä ìàøùéù, íéîãúîå íéìùîð ìàøùéù úîçî àåä éàãå 
çåôúä ïéðòì íäéùòîá.úåàøéì àá åîù êøáúé àåä êë åîù êøáúé åéðôì íéàøúî åðçðàù êøãëå 210 ìà 

úåîìåòä,ò "ä æùîî øåòéùäå äâøãä. íéåöøä íäéùòîá ìàøùé åìùîðå åîãúð ïéðòå øáã äæéàá ìàåù ïëì 
çåôúì,çåôúä ïéðòë åîù êøáúé åäåâéùä äæ éãé ìò øùà 211.   

úé àåä øîà óåñ íé úòéø÷ úòá ïëìå 'äùîì )שמות יד טו( éðá ìà øáã éìà ÷òöú äî 
åòñéå ìàøùé.ø "àúìî àéìú åäãéãáã ì, åéäé äîä íàù ïåçèáäå äðåîàä ó÷åúá,åòñéå , êåìä 
íéä ìà òåñðå,àøéé àì íáì êåîñ ,éò åîøâé æà íäéðôì òø÷é éàãåù íðåçèá íöåòî " úåøøåòúä æ

íäéðôì òø÷éå ñðä íäì äùòéù äìòîì212.  
 åäæå)äéù"è à ù (éúéòø êéúéîã äòøô éáëøá éúññì,ø " äéäù äòøô éáëø éñåñá åîë ì

ëåøäù íìåò ìù åâäðî êôéäñåñì âéäðî á,åáëåø úà âéäðä ñåñä åìéçå äòøôáå ,æøùîë " ì
)åîù"ëô ø"éñ â 'ãé213 (ò éúéòø êéúìùîäå êéúéîã ïë"ùîî ïôåàä æ,úåáøò áëåø éðàù óàù , 

ëò"ò éúåà âéäðî úà ìåëéáë æ"êéùòî é, ïéðò éôë ÷ø àåä úåîìåòäì ìåëéáë éúåøáçúä ïéðòù 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .181הערה ' עי 209
דתניא יוחנן בן דהבאי אומר משום רבי יהודה סומא באחת , ל"א וז"חגיגה ב ע' והוא לשון הגמ 210

ור מן הראייה שנאמר יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף מעיניו פט
  . ל"עכ, ליראות בשתי עיניו

 המה תפוח ז' כתפוח בעצי היער וגו"ש ואמר "פתח ר, ל"ב וז"ר קלג ע" אד'המעלה שיש בתפוח עי 211
הצבעים המרמזים ' ולכן כלולים בה ג,  תפוח הוא כינוי לעמודא דאמצעיתא.כ"ע, )שיר ב" (כליל בתלת גווני
אזי יש גילוי של המתקלא , וכאשר נשלמו). ה כד סלקא"ג ד" לח עז"א על תיקו"בהגר(ת "על הספירות חג

ת "דהיינו אנחנו והשי, צדדים בדווקא' בחגיגה שיש בראיה ב' ז מובנים דברי הגמ"עפ. הצדדים' הרי הוא ג
 .הבאים כביכול לראות זה את זה

 ,אלי דיקא, )שמות יד טו(אל משה מה תצעק אלי '  ויאמר ה,ל"ב וז"צ לב ע" ספד'עי, ביאורוביתר  212
אמר "ולכן א " וביאר שם הגר.א דבעא לאוקיר דיקנ,תליהוה  במזלא , ויסעו דיקא,דבר אל בני ישראל ויסעו

 -" ויסעו" אמר ,א"ל שישראל כולם צעקו אל ז"ר , דיקא- " ויסעו"ש "וז ,א" הוא בז"'ה"ל ש"ר ,קאי די"אלי
 ולכן אין ,ק אין תלוי במעשה התחתונים" כי למעלה בע,ה שהם יתעוררו" ולכן לא רצה הקב.מהאי אתר

ק וממילא לא "ששורש הנהגת קריעת ים סוף הוא בהנהגת הדיקנא דע, ללמדינו. כ"ע, בחינת אודנין שם
הא , ה את הים היא בטחונםוכאן הרי מבאר רבינו שפעולתם של ישראל שקרע. היה נכון שם להתפלל

ח "ע מהו המקור של הנפה"ובאמת צ. למדנו שהדרך לעורר את הנהגת הדיקנא להתגלות היא על ידי בטחון
  .לדברים אלו

מהו דמיתיך רעיתי שנדמו גלי הים לסוסיות , 'וכו, לסוסתי ברכבי פרעה) שיר השירים א(ד "הה: ל"ז 213
ן והיו רצים אחריהם עד שנשתקעו בים שנאמר סוס ורוכבו נקבות ומצרים הרשעים לסוסים זכרים מזוהמי

והיה המצרי אומר לסוסי אתמול הייתי מושכך להשקותך מים ולא היית בא אחרי עכשיו אתה , רמה בים
 . רומו של עולם אני רואה בים, ראה מה בים"רמה בים"והיה הסוס אומר לו , בא לשקעני בים
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íéèåð ïàì êéùòî úåøøåòúä,ùæå " ä)ברים לג כוד( êøæòá íéîù áëåø,æøùî ïëå "ì214  äãåáòä
äåáâ êøåö.  
  

à øòù 'é ÷øô'  
ôòå"æ íéðåùàøä éìåãâ ïéáù úåòã éåðéù ïéðòá øáã øùô øàåáé æ"ì, ìàøùéî íãàä íà 

åðîî ìåãâ êàìî åà êàìîäî ìåãâ.à ìëå  ' úåàø÷îî úåùøåôî úåéàø àéáî úåòãä éðùî
íéùøåôî,ðä åðéøáã éô ìòå "é ìíééç íé÷ìà éøáã åìàå åìà úîàá øùà øàáú,éçáá ÷ø  '

íé÷åìç.åúâùä úåàìôðå åúùåã÷ ìãåâá ïä åúåäî íöòá ïä íãàäî ìåãâ êàìî éàãå éë , êøò ïéà 
ììë íäéðéá ïåéîãå,îëå "æá ù"íìòðä ùøãîá úéùàøá ç215 )ד"ח ע( ôá÷åñ øåàì íéäìà àø÷éå 

íåé,àùî äìåãâ äâùä àéä íéëàìîä úâùä "îì ëâùä íäî äèäåë äéðù  'éùéìù äâùäú àéä 
íãà éðá úâùä àéäå äãåñé øôòá øùà äðåúçúä äâøãîä úâùä, íùå )æèò "á 216) ג"ע íéëàìîä

 ìà íäîå íàáö ìëå íéîùì ãøåé íäîå äìçú äìòî ìù àéøì÷ôñà òôù çë íéìá÷î íéáåø÷ä
ò íãàä"ù,æáå å äîåøú øä) óãèë÷ò "á217 (é ïéùéã÷ ïåðéà éàìò éëàìîïðéî øéú.  

à øáãá íðîà 'ì ìåãâ ïåøúéäíéëàìîäî íãà, úåîìåòä úåøù÷úäå úàìòä àåäå 
à úåøåàäå úåçëäå 'åøéáçá,êàìî íåùì ììë çëá ïéà äæ øùà .ðä íòèî àåäå "ì, êàìîä éë 

à çë íöòá àåä 'ãçé úåîìåòä ìë úåìéìë åá ïéàù ãáì éèøô) ëå"òá ë" úåéîéðô øòù ç
 úåéðåöéçå) ùåøã ùéøåé"ã(éçá ÷ø åðéà êàìîäù  ' úîùð ìáà åá ãîåòù íìåòä åúåà ìù úéèøô

â ìëá íãàä 'øð é÷ìçä"úåîìåòä ìëî äìåìë àéä äìù ï218ò "ù(  êàìîä úìåëéå çëá ïéà ïëì
------------------ùôðä øéàî------------------ 

  .'כנודע מכמה ספרי קדושי עליון'ז "ב שלשונו ע"ש ז ע"והקד' והנה עי. ע מקורו"לא מצאתי וצ 214
באותו האור , ה שאר המלאכים"מלמד שעשה הקב, מאי דכתיב עוטה אור כשלמה, דתנינן: ד"ח ע 215

כך שאר המלאכים דברים , אלא מה הוא דבר מובדל ומושכל. ד כמוהו"ס. מאותו האור ממש, הראשון
,  גדולההשגההשגת המלאכים היא , כרוספדאי' דתאני ר. תואבל אין השגתם כהשג. מובדלים ומושכלים

מה שלמטה מהם אין משיגים , שמשיגים השגה, השגת השמים, השגה שניה היא. מה שאין כן למטה מהם
מה שאין , והיא השגת בני אדם, היא השגת המדרגה התחתונה אשר מעפר יסודה, השגה שלישית. כמותם

צורה הראשונה היא הנפש . יש באדם שלש צורות נפשיות, עלות הללווכנגד שלש מ. משיגין שאר הנבראים
והיא הנפש אשר , המתאות תאות, היא הנפש הבהמית, השלישית. היא הנפש המדברת, השניה. השכלית

נפש . כנגד המדרגה התחתונה שאמרנו, הנפש הראשונה היא נפש הבהמית, ואיתימא הכי. תמעול מעל
שהיא , המלאכים כנגד מדרגת, נפש השכלית. לה יתירה על הראשונהשהיא מע, כנגד השמים, המדברת

  .המעלה העליונה על כל אלה
 .ד בליקוט לגבי השגת משה רבינו"צ לז ע"א בספד"בהגר' עי

, ר אבהו"א. דכתיב ותחסרהו מעט מאלקים, ספיקא בלבאי, רישא דהאי קרא, ר יונתן" א:ג"טז ע 216
 ואם תאמר .ואתנטל מן ארעא, על דהוה גופא. אי גריעותא הואאבל מ. ודמי ליה, בנשמתיה דהיא קדישא

המלאכים , ר תנחום"ר אלעזר א"דהא רחוק הוא האדם מן העליונים דא, אי אפשר. בדעת ובחכמה
ומהם יורד , ומהם יורד לאותם שאינם קרובים, מקבלים כח שפע אספקלריא של מעלה תחלה, הקרובים

ומהם , וממנו למלאכים העליונים, כסא הכבוד מקבל תחלה,  יוסיר" א.ומהם אל האדם, לשמים וכל צבאם
.  אבל במה נדמה לו האדם.ומהם אל האדם, ומהם לשמים,  עליונים וגבוהים כמותםךלאותם שאינם כל כ

ולא כמו הגוף . מכחו ומגבורתו, על שנטלה ממנו, ולא תכלה לעולם, שהיא קדושה, בנשמה, ר אבהו"א
  .וישוב עפר כשהיהויכלה , שניטל מן האדמה

 .ש שישראל אומרים קדושה קודם למלאכים"ע 217
' י פנימיים וב"נרנח' בחי' ע יש בו עצמות וכלים והעצמות נחלק לה"דע כי בכל עולם מאבי, ל"וז 218

 וכמו שהעצמות נחלק , וזה העצמות מתלבש תוך הכלים. וזה נקרא עצמות האורות,מקיפים חיה ויחידה
 אלא . והחיצון גדול מהפנימי,חיצון ופנימי'  כן הכלים נחלקים לב,קיף גדול מהפנימי ומ,לפנימי ומקיף עליו

 והנה מכלי החיצון של העולם ההוא . מזדכך יותר מהכלי החיצון,פ בכלי הפנימי"י דביקות אוה"כ ע"שאח
הם נשמות  יוצאין טפין וניצוצין ונעשין מ,ווג כלים החיצונים הזכרים עם כלים החיצונים הנקבותימסוד ז

נשמה ' ס שבאותו עולם יספיק לעשות בחי"כלים חיצונים די'  כי מה שהוא בחי,המלאכים שבאותו עולם
 ונשמה זו של המלאכים מתלבשת תוך רוח ונפש וכלים של ,של אור ועצמות אל המלאכים שבאותו עולם

לים הפנימים הזכרים עם  בסוד זווג כ, ומבחינת הכלים הפנימים של העולם ההוא. והבן זה.המלאכים עצמן
 אמנם . הנקבות יוצאין טפין וניצוצין ונעשים מהם נשמת בני אדם הצדיקים עצמן,ווג כלים הפנימיםיז

' כ אותן הניצוצין הם בחי" וע, כי ענין המלאכים ישנם בכל עולם ועולם,המלאכים אינם כמו בני אדם
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íäéùàø ìò éåèðä íìåòäá íìåò ìë ãçééìå øù÷ìå úåìòäì ììë219, óúåùîå ìåìë åðéàù ïåéë 
íäî.ò êàìîä ìù åúåîöò úééìò íâå åúâøãî ã220åîöòá åá éåìú ïéà åéìòù íìåòá øù÷úäì , 

éàø÷ð ïëìíéëàìîä íéãîåò í,îë " ù)å äéòùéá  (íéãîåò íéôøù, ïéá íéëìäî êì éúúðå 
 äìàä íéãîåòä)á äéøëæ ג ז(, úåøåàäå úåîìåòä úà ãçééîå øù÷îäå äìòîä àåä ãáì íãàä ÷øå 

åéùòî çëá,íìåëî ìåìë àåäù úîçî , êàìîä íâ æàå  åúùåã÷ ìò äùåã÷ úôñåúå äéìò âéùî
íãàä äùòî çëá àá øùà, íãàäá ìåìë àåä íâù éðôî )òá äæ ïéòë ïééòå" ùéø íéøåáéòä øòù ç

ô"ã221(.   
âä íâå 'éçá 'øð" ìù úåøù÷úääå äàìòää çëä äæ íäì ïúéð àì åîöò íãàä ìù ï

íãàä óåâá éùòîä íìåòä äæì íúãø ãò íîöò ìùå úåîìåòä222,îëå " ù)אשית ב זבר(  åéôàá çôéå
íééç úîùð,íãàä óåâá ,äéç ùôðì íãàä éäéå æà ,ðë úåîìåòä ìë ìù "ôá ì"ã,â àåäå " ïéðò ë

ò åðéáà á÷òé ìù íìåñä äàøî"ä,éò  'òø" î)âë÷ àùðò "á223 (åë íééç úîùð åéôàá çôéå '
åë íééç úîùð åäéà éàãå íìñ íìñ äðäå íìçéå äéá øîúàã 'ò"ù,éùîëå "éà ú"ì äéôá ïìä"è, 

éòå"åá íéãøåéå íéìåò íé÷ìà éëàìî äðäå æ )בראשית כח יב(,ø "ò ì"äù íééç úîùðä éå áöåî à
íãàä óåâá äìù ïåúçúä äö÷ úùáìúî äöøà.  

  
à øòù 'é ÷øô"à  

 åðàù øçà ãò íúùåã÷ ùìùìî íéðéúîî íåøî éîùá íéùéã÷îä íéëàìîäù íòèä åäæå
 äèîì äùåã÷ íéùìùî)ðë"ô ì"äâäá å"ä(,åðúùåã÷î äìòîì íúùåã÷ù óà ,é÷ìåç íäù àì í 

ìàøùéì ãåáë,íøöåéì ùéã÷äì íäéô çåúôì íîöò ãöî ììë íúìåëéå íçëá ïéàù àìà , ãò 
äèîìî íäéìà ìàøùé úùåã÷ ìå÷ úééìò. úåîìåòä úàìòä àåä äùåã÷ä úøéîà ïéðò éë 

úåøù÷úäåíìåò ìë íìåòá íåéìòîù ,íøåà çåöçöå íúùåã÷ óéñåäì ,éòå  éãå÷ôã úåìëéäá ïé
 àðéðú àìëéäá)æîøóåñ ò "á (åðéúùåã÷ úøéîà çëî àáä íéëàìîä úùåã÷ ïéðòá,æ " ïéìàå ì

éøîàå àìéòì àúåòø é÷ìñå àúøéù éøîà àðéîéã é÷ìñå àúøéù éøîà àìàîùã ïéìàå ùåã÷ 
éøîàå àìéòì àúåòøåë êåøá  'àãåçéá ïåäéøàîì àùã÷ì éòãéã ïåðéà ìëá äùåã÷á ïàøáçúîå 

åë ' àãç àøåù÷ åãéáòúà åäìëã ãò àãá àã ïàøù÷úîå àãç àãåçéá ïéìàá ïéìà ïìéìë åäìëå
                                                                                                                                                                                     

 אמנם נשמות .אחרות' פם הם בחי ורוחם ונפשם וגו,נשמה לעולם לאותן המלאכים שבעולם ההוא
 כי הניצוצין הבאים מעולם הבריאה ,כ אותן הניצוצין אינם שוין" וע,עולמות' כל הדאת הצדיקים כוללים 

 ואל תטעה . וניצוצין של העשיה נקראו נפשות, וניצוצין שביצירה נקראו רוחין,נקראים נשמות הצדיקים
 .כן כי זה לא ית,שהכלים הפנימים מזדווגים לבדם

  .יחזקאל א כבמקור מליצתו זו  219
  . מדריגתו בשלימות,כלומר 220

הנה נשמות . חייא'  בכולהו גוהרקי תסתכל לבר מר,ב"ה ע"מ פ"ל במסכת ב"דע סוד שארז' א, ל"וז 221
ש כאן שבכל הכסאות של נשמות הצדיקים היו המלאכים " וז,הצדיקים הם למעלה ממדרגת המלאכים

 והיה נראה שיותר כבוד היה שיעלו אותו המלאכים .ייא שהוא עולה מאליוח' מעלים אותן חוץ מכסא דר
 ופירש שאלו המלאכים המעלין כסאות של נשמות הצדיקים .כ מה מעלה הזאת" א,משתעלה היא בעצמה

ל הכסא נושא את נושאיו והארון נושא " כמשרז,הם המלאכים שנחצבו עם הנשמה והכסא נושאת אותם
הכסא מעלה אותן עד מדריגתן שהמלאך אינו ) באמת( אבל ,ם מעלין את כסא ונראה שהמלאכי.נושאיו

 היתה , שהיתה למעלה ממדרגת המלאכים,חייא'  ולזה הכסא של ר,'עולה יותר ממדרגתו אפילו נקודה א
י " שע,ל" וזהו מגרמא סלקא ומגרמא נחתא כנ. שלא היו המלאכים יכולין לעלות עמה,עולה מאליה

 .ט מדרגתן למעלה מן המלאכים"תורה ובמעשהצדיקים עוסקין ב
 .ואפשרות לרע, שהרי רק כאן יש מקום בחירה 222
סלם ודאי איהי . נ דאתמר ביה ויחלום והנה סלם" דא איהי דיוקנא דעל ב, ויפח באפיו נשמת חיים223

ה דאיהו היראה והאהבה התורה והמצוה ובה שריא והאי כרסייא מנה "נשמת חיים כרסייא לשם יהו
  .נ"ת כל נשמתין דישראל ואיהי דיוקנא על רישא דבגזורו

" ויחלם והנה סלם"זוהי דמות שעל האדם שנאמר בה ) בראשית ב ("ויפח באפיו נשמת חיים: "תרגום
 . ובו שורה, התורה והמצוה,ה שהוא היראה והאהבה" כסא לשם יהו,סלם ודאי היא נשמת חיים) שם כח(

 .והיא דמות על ראש האדםוכסא זה ממנו גזורות כל נשמות ישראל 
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àãá àã àììëúàì ãç àìë éåäîì àìéòìã ïåðéàá ïøù÷úîå ãç àçåøå224,òôá ïééòå " ç)ô ìëá ÷ø
â'äãéîòä úøæç øòùî ( úåøù÷úäå úàìòä àåäù äùåã÷ä úøéîà ïéðò úðååë íù øàåáî 

åäì íéðåéìò úåîìåòéò íäá óéñ"ïåéìò øåàå äùåã÷ úôñåú æ)  ìàøùé ìù ïâäðî àöé äæî éìåàå
äùåã÷ä úøéîà úòá ïîöò úåìòäì íéâäåðù(.ëá ïéà äæå ç åîöòá åúåùòì óøùå êàìî íåù 

ðë äìçú"ì,äèî éöåá÷ ìàøùé úùåã÷ ìù íäéô ìáä úééìò ãò åéô çúôé àì úàæì . ìë åéä åìàå 
åù åôåñ ãòå íìåòä óåñî ìàøùéç íé÷ú" íé÷úùð äîä íâ åéä çøëäá àìéîî äùåã÷ øîåìî å

íúùåã÷ ùéã÷äìî, øäåæá ïééòå ÷ìá )ö÷ò "á225.(ùæå " ä)à ìà÷æçéãë  (íäéôðë äðéôøú íãîòá, 
ø"éãîåò äèîì ìàøùéùë ìíäìòî éðåîä ìù íäéôðë äðéôøú àìéîî íé÷úåù , úøéîà ïéðò éë 

ä íúùåã÷éíäéôðëá íâ à,æ íøîàîëå " ì)äâéâç âé ò"á226 (åëå øîåà ãçà áåúë 'î éäéäééðå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 , ואלין דשמאלא אמרי שירתא, דסלקא רעותא לעילא ואמרי קדוש, ואלין דימינא אמרי שירתא224

 אלין דקיימי לעילא לסטר , קדוש לעילא וברוך לתתא. ואמרי ברוך] יהל אור–לתתא  [וסלקי רעותא לעילא
 ואלין ,ריהון ביחודא ברזא דחכמתאימינא נטלי קדושה ומתחבראן בקדושה בכל אינון דידעי לקדשא למא

דקיימי בשמאלא נטלי קדושה ומתחבראן בכל אינון דלא ידעי לקדשא למאריהון כדקא יאות וכלהו כלילן 
 עד דכלהו אתעבידו קשורא חדא ורוחא חדא ומתקשרן ,אלין באלין ביחודא חדא ומתקשראן דא בדא

   .באינון דלעילא למהוי כלא חד לאתכללא דא בדא
ואלה של שמאל אומרים ,  ואלה של ימין אומרים שירה שעולה הרצון למעלה ואומרים קדוש:תרגום

אלו שעומדים למעלה לצד ימין . קדוש למעלה וברוך למטהשירה ומעלים רצון למעלה ואומרים ברוך 
 החכמה ואלו  שלסודבשה בכל אותם שיודעים לקדש את רבונם ביחוד ולוקחים קדושה ומתחברים בקד

וכולם ', ומתחברים בקדושה בכל אלה שיודעים לקדש לאדונם ביחוד וכו,  בשמאל נוטלים קדושהשעומדים
ומתקשרים זה בזה עד שכולם נעשים קשר אחד ורוח אחת ומתחברים , נכללים אלה באלה ביחוד אחד
  .ולהיות כלולים זה בזה' באלה של מעלה להיות כולם א

הם מתחברים עם , ל אותן שעומדים למעלה בצד ימין"ר, אלין דקיימא לעילא, ל"וביאר היהל אור ז
דידיע לכווני ואותם שבצד שמאל מתחברים עם אותם שבישראל שאינן יודעין , ישראל המקדישים אותם

  .לכוין וכולם כלילין ומתקשרין זה בזה ביחוד אחד
ציאות  להראות כיצד הכל הוא אחד רצון העליונים ומכלומר שעיקר הקדושה היא החיבור של הכל

 .ה הקדושהתנתגלבכך  ו עוד נסתרואז הגילוי מלמעלה אינכן  ש,התחתונים
אמר ההוא . אמר שבחא דא אשכחנא ולא אחרא.  וכי שבחא הא בלחודוי נטלו ישראל ולא אחרא225

. או אנת לא מנענעא ליה כדקא חזי שבק חרבא למאן דאגח קרבא. ינוקא כיון דחרבא דילך לא אצלח
ברכה אתמסר לון . ר למלאכי עלאי בלחודייהו אלא בהדי ישראל מאן איהו קדוששבחא עלאה דלא אתמס

בלחודייהו כמה דאתמסר לישראל אבל קדוש לא אתמסר לון בלחודייהו אלא בהדי ישראל דלא מקדשי 
ואי תימא והא כתיב וקרא זה אל זה ואמר אימתי בזמנא דישראל מקדשי . קדושה אלא בהדי ישראל

א מקדשי לתתא אינון לא אמרי קדושה בגין דקדושה מתלת עלמין סלקא ולא מתרין ועד דישראל ל. לתתא
כ "ובג. תלת עלמין אינון לקבלייהו תלת קדושות. ואמר הא תלתא. אל זה הא תרין. והיינו וקרא זה הא חד

  .שבחא דישראל דנטלין קדושה לתתא
 , אמר אותו תינוק. ולא אחר שבח זה מצאנו, אמר?וכי שבח זה בלבד לקחו ישראל ולא אחר: תרגום

שבח עליון שלא נמסר ,  קרבמגיח השאר החרב למי ש, או שאינך מנענעה כראוי,כיון שחרבך לא הצליחה
 כמו שנמסרה , ברכה נמסרה להם לבדם. קדוששהואלמלאכים עליונים לבדם אלא יחד עם ישראל 

 ואם ,שה אלא עם ישראלוד אלא עם ישראל שלא מקדשים ק, אבל קדוש לא נמסר להם לבדם,לישראל
 ועד שישראל לא . בזמן שישראל מקדשים למטה?מתי) ישעיה ו(" וקרא זה אל זה ואמר" נאמרתאמר והרי 

נו י והי.שה עולה משלשה עולמות ולא משניםומשום שקד, שהו הם אינם אומרים קד,מקדשים למטה
 .שותו כנגד שלש קד,לשה עולמות הםהרי שלשה ש - "ואמר" ,זה הרי שנים - "אל" , הרי אחד-" וקרא זה"

 ודברים אלו ,אמר רבי אלעזר כך זה ודאי. שה למטה לבדםו שבח של ישראל שלוקחים קד,ומשום כך
והתקדשתם והייתם קדשים " מפסוק זה ,שות נמסרו לישראל למטהו שהרי שלש קד,ארנוי ועוד ב.בארנום

 . הרי שלשה"'כי קדוש אני ה" שנים "תם קדשיםוהיי" "והתקדשתם אחד") ויקרא כ ("'כי קדוש אני ה' וכו
ולכן השבח של ישראל הוא שלוקחים , כנגדם שלשה קדושות, הם שלשה עולמות .שהוכאן נמסרה להם קד

 .קדושה למטה] שאומרים[
כתוב אחד אומר שש כנפים שש כנפים לאחד וכתוב אחד אומר וארבעה פנים לאחת וארבע , ל"ז 226

כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים כביכול כנפים לאחת להם לא קשיא 
 .'וכו רב אותן שאומרות שירה בהן מרשנתמעטו כנפי החיות הי מינייהו אימעוט אמר רב חננאל א
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øà åèòîà"à ç"åë äøéù ïäá úåøîåàù ïúåà ø',æ ïééòå " úéùàøá ç)é"ò ùéø â"á  מדרש הנעלם יב

ב"ע
227 (åë äìåîä ìå÷',éô íùù àìà  'àéôåðë ïåùì íäéôðë.  

úåúë úåúë äìòî úåàáö ïåîä úàæìå,îë íéôøùä íäå ùåã÷ úøîåà úçà ùé " ù
áã úåìëéäá àðééðú àìëéäá éãå÷ôå úéùàø)î íù" áò"à228 ( íùå)îø"ò óåñ æ"à229(,îëå " ù

)éòùéäå á  (åë åì ìòîî íéãîåò íéôøù 'åë ùåã÷ øîàå äæ ìà äæ àø÷å', íúîåòì úéðùäå 
êåøá íéøîåàå íéçáùî,úåéçå íéðôåàä íäå ,æøùîë "ø ì"â ôäùðä ãé )א"חולין צב ע(  àëéàäå

êåøá,îàã àåä íéðôåà êåøá éì éøä.øöåé úùåã÷á äìåãâä úñðë éùðà åøãñù åîëå , úë ìëù 
åîìåòäá äùøùå äøå÷î éôë úùã÷îú,êåøáå ùåã÷ íäéðù íéøîåà äèî éöåá÷ ìàøùé ìáà , 

ãçé íéùøùäå úåøå÷îä ìë íéììåë íúåéäì.â åäæå "äøéù ÷øô úøéîà ïéðò ë,æ åøîàù "ì  ìë
åë íåé ìëá äøéù ÷øô øîåàä',òù "ãàä úøéîà é ïúåð àåä íìåë úåçëä ìë ììåë àåäù åúåà í

úåøéùä åìà åøîàéù úåéøáä åìà ìë ìù íéøùäå íéëàìîäì çë,éòå " íúåéç íéëùåî íä æ
éðåúçúä ìëá òéôùäì íòôùåí.éòå  ' úååöî éîòèá äøåú éèå÷éìá äæá)ïðçúàå äùøô230(.  

  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
במטו מינך . בכד מסתלקין הויתא, גליפין דאמיד נתוזריטא, בקלידא דקלדיטין,  בכה רבי פנחס ואמר227

כל מלה , ה"דכד משבחן לקב, הכי תנינן. מאי קול המולה. ל המולה כקול מחנהקו, אמר. אשלים פסוקא
בעמדם תרפינה . כד משבחן ליה לתתא, כמלה דתושבחתא דמשרייתא דישראל, דאינון משבחין קמיה

מיד , ה לתתא"דכד האי משריתא דישראל לא משתחן להקב. כמו עמדו ולא ענו עוד, האי בעמדם, כנפיהן
. ולית להו חילא לשבחא תושבחתא שלימתא קמיה, מתרפן חיליהון דהאי כנופייא קדישא. תרפינה כנפיהן

. ויהי קול זה קולו של יעקב', דכתיב ויהי קול מעל לרקיע אשר על ראשם וגו, ועוד קרא אחר דמסייע להאי
 .ששם מונחת תפלתן של צדיקים, מעל לרקיע אשר על ראשם של חיות, כשמרבין בתפלה להיכן סלקא

כלומר בשתיקותם מהתורה ומן , בעמדם. מה כתיב, שפוסקים להשמיע קולם ולהתפלל ולקרות בתורהוכ
, שורייא, רוח חכמתא, מטול כן אתית למשמע מפומך, ל"א. תרפינה כנפיהן של החיות כדקאמרן, התפלה

  .ושלמא דלעילא דיהב בך
 הם עולים בעוד ,תומיםחה חקוקים האוצרות , במפתח של הפותחים,בכה רבי פנחס ואמר: תרגום

 שכאשר ,כך שנינו? "להוקול המ" מה זה ,"קול המלה כקול מחנה"אמר .  השלם הפסוק, בבקשה ממך.היית
 כל דבור שהם משבחים לפניו כדבור של תשבחתם של מחנה ישראל כאשר ,משבחים את הקדוש ברוך הוא

 ,"עמדו ולא ענו עוד") איוב לב(ו  כמ, זה"בעמדם") שם ("בעמדם תרפינה כנפיהן. "משבחים אותו למטה
 מתרפה כחם "תרפינה כנפיהן" מיד ,שכאשר מחנה ישראל הזה אין משבחים את הקדוש ברוך הוא למטה

ויהי " נאמר ש,ועוד פסוק אחר שמסיע לזה.  לפניום ואין להם כח לשבח שבח של,נוס הקדוש הזהישל הכ
 כשמרבין בתפלה להיכן . זה קולו של יעקב" קולויהי") יחזקאל א(" 'קול מעל לרקיע אשר על ראשם וגו

וכשפוסקים להשמיע  נחת תפלתם של צדיקיםו ששם מ"מעל לרקיע אשר על ראשם של חיות"? עולה
 כלומר בשתיקותם מהתורה ומן התפלה תרפינה ".בעמדם"? נאמרקולם ולהתפלל ולקרות בתורה מה 

  והשלום של, סדר,ע מפיך רוח של חכמהושמ אמר לו עבור כן באתי ל.כנפיהן של החיות כמו שאמרנו
  .תן בךימעלה שנ

 וההוא היכלא דלתתא כלא אתכליל הכא ובגין דכלא אתכליל הכא אתקרי עצם השמים מכללא 228
שש כנפים שש  שרפים עומדים ממעל לו"דנהורין אלין אתבריאו אינון שרפים דשית גדפין כמה דאת אמר 

  .גין דכלהו מעצם השמיםכלהו בשש ב) ישעיה ו ב(" כנפים לאחד
של כלל המ". עצם השמים" נקרא , והיות שהכל נכלל כאן. הכל נכלל כאן,מטה ואותו היכל של: תרגום

מדים ממעל לו שש כנפים שש ושרפים ע" כמו שנאמר ,אורות הללו נבראו אותם שרפים של שש כנפיםה
 . משום שכולם מעצם השמים, כולם בשש,)ישעיה ו(" כנפים לאחד

נון שליטין אחרנין דאתמנן על עלמא ואלין אינון שרפים דשית גדפין דמקדשי למאריהון תלת  אי229
  .זמנין ביומא ואלין אינון דמדקדקי עם צדיקייא אפילו כחד נימא דשערא

אותם שליטים אחרים שהתמנו על העולם ואלו הם שרפים של שש כנפים שמקדשים את רבונם שלש 
  .ערי עם הצדיקים ואפילו כנימה אחת של ש ואלו הם שמדקדקים,פעמים ביום

אבל קדושת ובא , ח שחרית ומנחה" והן דמקדשין עם ישראל בתפילת יוצר ובתפילת י–ל היהל אור "ז
 .לציון היא תוספת קדושה לנו על המלאכין ולכן אומרים בלשון תרגום

ם שבעולם יש עליהם שר דע כי כל הנבראי, ענין פרק שירה שצריך אדם לומר בכל יום מה ענינו, ל"ז 230
 אותו שר נמשך י"ע והנה .ל גדל''בשמים והוא סוד אין לך עשב מלמטה שאין מזל מכה עליו מלמעלה ואו

 אותו שירה י"עול להשפיע בתחתונים עד שאומר תחלה שירה וכאליו שפע וחיותו והנה אותו השר אינו י
, לפי מינו' ת הם של השרים ומזלות כל אמקבל חיותו ומזונו להשפיע בתחתונים נמצא כי כל אלו השירו

 .ד"י ס ע"בשער מאמרי רשב' וכן עי. כ"ע
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à øòù 'é ÷øô"á  
øðäù äîå"ãò úåîìåòä øù÷ì íúìåëéá ïéà íãàä ìù ïðë íãàä óåâá äèîì íúãø "ì, 

äéùòä íìåò ï÷úì éë,äùòîä íìåòá óåâá ùáìúäì çøëäá åëøöåä . úåàø÷î äîë åðéöî ïëå 
âä åìàá íéøáãîä 'éçá 'ðä" ïéðòá ìäìù úåøøåòúä ò äìòî"éçá é 'äùòîä,òîä ãåã øîà " ä

)åè âì íéìäú (íäéùòî ìë ìà ïéáîä íáì ãçé øöåéä.ì éåàø äéä åèåùô éôìå  ìë ïéáîä øîå
íäéùòî,íäéùòî ìë ìà øîàå ,ø "íäéùòîì òâåðä ì,öåéä àåäù åðééäå  íøúé" ãò ïéáîå òãåéä ù

íåìùå ñç êôéäì åà úåîìåòä éðå÷éúá íéòâåðå íéòéâî íäéùòî ïëéä. úìä÷ ïëå  øîà)ãé áé ( éë
åë íìòð ìë ìò èôùîá àéáé íé÷ìàä äùòî ìë úà',ôùîá àéáé íé÷ìàä éë øîà àìå  ìë úà è

 äùòîåâå',éô íé÷ìà éë åðééäå  'íìåë úåçëä ìòá,úé åéðôì èôùîì íãàä ãåîò úòáå "ù, àì 
àéäù éôë äãáì äùòîä úà åðåãé,ñå íøâù äî ìë íâ åáùçé êà éò áá"åéùòî é, íàå áåè íà 

òø,úåîìåòäå úåçëä ìëá ,íé÷ìàä äùòî åøîà åäæ 231 .  
äùòî ìë úà éë øîàå,ùòî ìë ìò éë àìå ä,îë ïéðòä " ù)ì áåéàãàé  ( íãà ìòåô éë

åì íìùé, äìòîì øàáúðù åîë àåäå )ôá"âäá å"ä(, íãàä úáùçî øäåè ìò äìåòù úòîù 
äåöî úåùòì, úåçëå úåîìåò äîë òåèðìå úåðáì ïåéìòä åùøùá äìòîì åîåùø äùòð óëéú 

íéðåéìò,îë " ù)éòùéäàð æè  (åëå êéôá éøáã íéùàå 'åë íéîù òåèðì', æ íøîàîëå" ì) ברכות סד

 ø÷ú ìàéùîë êéðåá àìà êéðá "ì. äùåã÷äî óé÷î øåà åéìò íâ êéùîîå øøåòúî àìéîîå )א"ע
äðåéìòä,äøîåâì åòééñîä àåäå ,åùøùì ÷ìúñî øåàäå äùåã÷ä äåöîä åøîåâ øçàå , ïéðò åäæå 

åîöò íãàä éãé éùòî àåäù àáä íìåòä øëù,äìåòä àåä óåâäî åùôð úãéøô øçàù  ïãòúäì 
 åéùòîî åáøúðå åôñåúðù íéùåã÷ä úåîìåòäå úåçëäå úåøåàä úåçöçöá åùôð òéáùäìå

íéáåèä.   
æøùæå" ì)א"סנהדרין צ ע( äåòì ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë"á,àáä íìåòá åøîà àìå , åòîùîù 

åîöòì øáãå ïéðò äàéøáä úòî ïëåî àåä àáä íìåòäù äéä, ÷ìç åøëùá åì åðúé íãàä ÷ãöé íàå 
îîåð,åîöò íãàä éãé äùòî àåä àåä àáä íìåòäù úîàä ìáà , ÷ìç ïé÷úäå óéñåäå áéçøäù 

åéùòîá åîöòì,à ìëì íäì ùé ìàøùé ìëù åøîà ïëì  ' úåçöçöäå úåøåàäå äùåã÷ä ÷ìç
íéáåèä åéùòîî àáä íìåòì óéñåäå ïé÷úäù232*.   

äâä" ä  
åë äáåè äãî äáåøî íðîà ')א"יומא עו ע( ,áø ïåøúéå ùøôäá, äùåã÷ úôñåúå úåçöçöä éë 

íìåòì íéîéé÷å íéçöð íä íéáåèä åéùòîî åôñåúðù,éçöð âåðòú íäá ïãòúî åùôðå , äàîåèä úåçëä ìáà 
åéàèçî åáøúðå åàøáðù ïé÷éæîäå,íäéìàî íéìëå íéúî íä åì áö÷ðä ùðåòä ìë ìåáé÷ øçà , úåîöò éë 

úåîìåòäå úåçëá íøâù äñéøääå àèçä íâôî ÷ø àåä ïúåéç éöåöðå úåéç òôù íäì êùîð äæîù íéùåã÷ä 
äáøçä äàìîà ïéðòë úåì÷ì÷ò úåçøà úåøåðö êøã èòåî øåà233, òìá ìéç íäéãé ìò åðéã ìáé÷ù ïåéëå 

åðàé÷éå )איוב כ טו(,íäéìàî íéìëå àìéîî íúåéç ÷ñôðå .ä÷åìò àø÷ð íðäéâäù ïéðòä åäæå  )ז יז "ע

א"ע
234
(,íéòøä íéîãä úööåî ä÷åìòäù ,äæîå óëéú äúî àéä ,ðë íðäéâä ïéðò àåä ïë "ì.  

â åðéðò íðäéâä ùðåò ïëå"åùðåò àåä åîöò àèçäù ë,îë " ù)ä éìùîáë  ( åðåãëìé åéúåðåò
òùøä úà,åë êúòø êøñéú êîúé åúàèç éìáçáå  ')éîøéäá èé (,àáúðù åîë ø, íãàä øùàëù 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .אדם המפעיל את בעל הכחות כולםהמעשה את  בכינוי זה מכנה 231

אין התורה סבה בעצם לעולם הבא רק : ל"ז, ראשונה שמשמע שונה מדבריו כאן' בהק' גבורות ה' עי 232
 .ל"ואכמ, לאריכת ימים

  . 235לעיל הערה ' עי 233
שתי בנות שצועקות מגיהנם ] קול[ לעלוקה שתי בנות הב הב מאי הב הב אמר מר עוקבא :ל"וז 234

 הבא הבא ומאן נינהו מינות והרשות איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הואומרות בעולם הז
בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה הבא הבא כל באיה לא קול גיהנם צועקת ואומרת הביאו לי שתי 

 .ישובון ולא ישיגו אורחות חיים וכי מאחר שלא שבו היכן ישיגו הכי קאמר ואם ישובו לא ישיגו
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ä úåöîî úçà äùåò 'äðùòú àì øùà,ç íùøð ïáøåçäå íâôä "éú ååùøùá äìòîì óë. úîåòìå 
äáéøçä äàìîà äæ235,úé ïîçøä úåôéì÷äå äàîåèä éìééçå úåçë øéáâîå íé÷î àåä "åðìéöé ù236, 

ïåòä úééùò úòá åúôôìîù äàîåèä çåø åîöò ìò íâ êéùîî íùîå, äàîåè çåøä åúåùò øçàå 
åîå÷îì ÷ìúñî,àèçä úééùò úòá åôé÷îä ùîî íðäéâá åééçá àåäå ,éâøî åðéàù ÷ø  ãò ïééãò ù

åúøéèô øçà237,åéùòîî åàøáðù ïé÷éæîäå äàîåèä úåçë ïä ïéëä øùà úùøá æà ãëìðù 238. 
æøùæå" ì)א"שבת לג ע( íðäéâ íäì ïé÷éîòî íéòùø,ø " íðäéâä ïîöòì íé÷éîòîä ïîöò ïäù ì

íäéàèçá åúåà ïéøéòáîå åúåà ïéáéçøîå,îëå " ù)àé ð äéòùé (ùà éçã÷ íëìë ïäåë ',  øåàá åëì
ùà éãéî íúøòá úå÷éæáå íëíëì úàæ äúéä239 åâå' .äðë éùðà åñôúùë ïëì"äöéäì â"ø240 äáëð 

åîöòî íðäéâä íâ æà,îë " äîåøú øäåæá ù)è÷ קנò ùéø "á ( àøåðá ïîîçúî àéáééçã àðååâë
äöéã"åë ø 'åë àîåîçå àîåîç ìëá 'äöé çëúùà àì àãç àðîæ íðäéâã àøåð ã÷åúà éëä" ø

åë àîìòá ' àåää ìëå åøàù äéøúàì òøä øöé øãäà ììë ã÷åúà àìå íðäéâã àøåð äáë àðîæ
 åîéîçá àìà ã÷åúà àì íðäéâ àäã àã÷åúàì íðäéâã àøåð éøàù äéá àîîçúàì àîìò éáééç

àéáééçã òøä øöéã àô÷åúã241.ùæ " ä)איוב לד יא( åì íìùé íãà ìòô éë,äîöò äìåòôäù , äáåèä 
ç äòø íà àéä"å,åìùúä äîöò àéä àéä ðë åìù ïéî"ì, øäåæ ïééòå )ò÷ çø÷" æò"à242(.æå " úåáàá ù

------------------ùôðä øéàî------------------ 
אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קסרי : א"מגילה ו ע' עי 235

תאמן שנאמר אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו אם וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי 
  . בר יצחק אמר מהכא ולאום מלאום יאמץחמןמליאה זו חרבה זו רב נ

 .28הערה ' עי 236
 .קודם הפטירתו, ה לעיל פרק ו שמצוה כן מרגיש האדם בעודו חי"הגה' עי 237
 שהוא נלכד אז ברשת הטומאה ועיקרו הוא לא מכיוון  הוא מרגישוינם שהוא אע כלומר שהט238

  .זה היה מקלקל את ענין הבחירהבדבר כן אם היה מרגיש שלהתיחס אל הרוחניות 
 ,בלשון תמיהה מבארו רבינו מנם א,הוא' המשפט שאכן מיד הן ענייא לו הפסוק הכוונת פשטות 239

  .'מידיו יתולא הוא כם  שלאשהשזה אור וכוונתו 
 .ב"יומא סט ע' עי 240
כגוונא דחייביא מתחממן בנורא דיצר הרע למעבר על פתגמי אורייתא בכל חמומא : ל בשלימות"ז 241

 , זמנא חדא לא אשתכח יצר הרע בעלמא.וחמומא דאינון מתחממן ביצר הרע הכי אתוקד נורא דגיהנם
נורא דגיהנם ולא אתוקד  וכל ההוא זמנא כבה ,דאעילו ליה גו גושפנקא דפרזלא בנוקבא דתהומא רבא

 דהא , שארי נורא דגיהנם לאתוקדא, שארו חייבי עלמא לאתחממא ביה, אהדר יצר הרע לאתריה,כלל
  .ר דחייביא"גיהנם לא אתוקד אלא בחמימו דתוקפא דיצה

כמו שהרשעים מתחממים באש של היצר הרע לעבור על מצות התורה בכל חימום וחימום : תרגום
וכל אותו הזמן כבה ' פעם אחת לא נמצא יצר בעולם וכו.  כך בוערת אש הגהנםשהם מתחממים ביצר הרע

וחזר אש הגהנם לבעור , חזרו רשעי העולם להתחמם בו, חזר היצר הרע למקומו. אש הגהנם ולא בער כלל
 .שכן הגהנם אינו בוער אלא בחמימות של כח היצר הרע של הרשעים

ה כי פועל אדם ישלם לו לאתדנא "דינין טמירין דקבהוא ב) אחרא( רבי יוסי אמר האי מלה רזא 242
בדיניה ובאינון עובדין דבר נש עביד בהאי עלמא וסליק ליה לאתדנא כעובדוי ויתאביד מעלמא מה כתיב 
בתריה מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה מי פקד עליו ארצה דא הוא אחוה דפריק ליה ומי שם תבל 

ותקונא וישובא מה כתיב בתריה אם ישים אליו לבו האי בר נש דפקיד כלה דבאני ביתא ובני בניין עלמא 
עליה למבני בניינא בעי לכוונא לבא ורעותא לגביה דההוא מיתא מכאן בר נש דאתי על ההיא אתתא בגין 
שפירו ותיאובתא דילה הא בניין עלמא לא אתבני דהא רעותא ולבא לא אתכוון לגבי מיתא ובגין כך כתיב 

 לבו ברעותא דלבא דיכוין לגביה כדין רוחו ונשמתו אליו יאסוף ואתמשך גביה לאתבנאה אם ישים אליו
בהאי עלמא מה כתיב בתריה יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב יגוע כל בשר יחד ההוא גופא יתבלי 
בעפרא וכל ההוא בשרא והשתא אדם על עפר ישוב הא חדתותין דבנינא כמלקדמין ויתוב על עפרא 

ה וחייס עליהו דבני נשא "א דגופא אחרא כמה דהוה בקדמיתא ועל דא רוחא ונשמתא בידוי דקבדבניינ
  .דלא יתאבידו מהאי עלמא ומעלמא אחרא בגין כך אל אלהי הרוחות לכל בשר

רבי חייא פתח חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה כמה ' ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו
רא מחובייהו ולנטרא עובדייהו דהא בכמה זמנין עלמא אתדן ובכל יומא ויומא אית להו לבני נשא לאסתמ

עובדין במתקלא סלקין ומשגיחין עלייהו לעילא ואכתיבו קמיה וכד עובדייהו דבני נשא לא מתכשרן קמי 
נ לאזדהרא "ד בכל יומא ויומא בעי ב"ד חמת מלך מלאכי מות וע"מלכא סליק רוגזא ודינא אתער הה

ש חכם יכפרנה בשעתא דמאריהון דדינין קיימין על עלמא ורוגזא תלי אי אשתכח בדרא זכאה מחובוי ואי
ה אשגח ביה ואשתכך רוגזא למלכא דאתרגז על עבדוי והוה תבע על סנטירא למעבד "דרשים לעילא קב
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äùòî ìë úà éëåâå',ø " ì  )קהלת יב יד(äøéáò äøéáò øëùå äåöî äåöî øëùù.æ " ù )ב"ד מ"פ(
ùîë àéäù úåîë úîùøðå úãîåòä äîöò äùòîä"ì.   

æøà ïëìå" ì)á"ò ð ÷"à (á÷ä øîåàä ìë"åë åééç åøúåé àåä ïøúåå ä',ëå "îìùåøéá ä é)ô" ä
íéì÷ùã(,ááå " ø)ñô"æéñ  'ã'(, àîåçðúáå )ô 'àùú פרק כו(,ùáå "íéìäú è )י' סי'(. àìôé äøåàëìå 

éôà àìä 'úåðøúå úãîá âäðúî ãñç ùéà íãà,ùîë àåä íðîà "ì, äîé÷ðå ùðåòä êøã ìò åðéàù 
ç"äòø óãøú íéàèç ÷ø å )משלי יג כא(,åùðåò àåä åîöò àèçäù , òá÷ äàéøáä úòî éë úé àåä" ù

ç íéòø íàå íéáåèä íãàä éùòî úåøøåòúä éôë íéåìú åéäéù úåîìåòä úâäðä éøãñ ìë"å243, 
à ìë íäéìàî íéîùøð åéðééðòå åéùòî ìëù 'åùøùå åøå÷îá,ò åðéã ìá÷ì çøëåî àåäå " ïúåà é

íâôä ïéðòå êøò éôë åéùòîá øéáâäù äàîåèä úåçë, ìùå úåîìåòä ìù íâôä ï÷åúé àìéîî äæáå 
ôðåù244,ò åà "äáåùúä íìåò ïåéìòä äùøåù ãò úòâîù äáåùúä çë é245,åøéçã àîìò 246, åøéäðå 

                                                                                                                                                                                     

דינא אדהכי עאל רחימא דמלכא וקם קמיה כיון דחמא ליה מלכא אתנהירו אנפוי שארי ההוא רחימא 
 לאשתעי בהדיה ומלכא חדי לבתר כד אתא סנטירא חזא אנפוי דמלכא חדאן אסתלק ואזיל ליה ולא דמלכא

כ ואיש חכם יכפרנה אוף הכא כד חמא "עביד דינא וכדין ההוא רחימא בעי למלכא על עבדוי ומכפר להו ובג
סלקא אלא משה דרוגזא הוה תלי מיד ויאמר משה אל אהרן בגין דאיהו שושבינא דמטרוניתא וקטרת לא 

בידוי דאיהו אסגי שלמא בעלמא וקשיר קשרא דמהימנותא קטרת הא אוקמוה חדוותא דעילא ותתא 
ינקי וידכי לההוא  ד שמן וקטרת ישמח לב וכדין ואיש חכם יכפרנה"קשורא דמהימנותא סליקו דרוגזא הה

   .רוגזא ורחמין מתערין
על אדם וכי פ" ,תרים של הקדוש ברוך הואהוא בדינים הנס) אחר( דבר זה סוד ,רבי יוסי אמר: תרגום

דון כמעשיו ויאבד יות ני ובאותם מעשים שאדם עושה בעולם הזה ומעלהו לה,דון בדינויות ני לה"ישלם לו
זה אחיו שגואל  - "מי פקד עליו ארצה" ".מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה" , מה כתוב אחריו.מהעולם

אם ישים אליו " מה כתוב אחריו .ישוביקון וית ובונה בנין עולם ות שבונה בי- " ומי שם תבל כלה" .אותו
 אדם שבא על אשה , מכאן. צריך לכוון לב ורצון אל אותו המת, זה שצוה עליו לבנות בנין-" לבו אדם
אם "ולכן כתוב .  שהרי רצון ולב לא התכוון אל המת, הרי בנין עולם לא נבנה,תאוה שלוהיופי והבשביל 

 .בנות בעולם הזהי ונמשך אליו לה,"אז רוחו ונשמתו אליו יאסף" ,ן אליוו שיכו"ו ברצון הלבישים אליו לב
 וכל , אותו גוף יבלה בעפר," יגוע כל בשר יחד, ואדם על עפר ישוב,יגוע כל בשר יחד" ,מה כתוב אחריו

ין של גוף אחר  וישוב על עפר של בנ, הרי התחדשות הבנין כמקדם,"אדם על עפר ישוב" ועכשיו .אותו בשר
 וחס על בני אדם שלא יאבדו מהעולם ,נשמה בידי הקדוש ברוך הואהרוח וה ,כן ועל .להיכמו שהיה בתח

  ."ת לכל בשרואל אלהי הרוח" בגלל זה .הזה ומעולם אחר
 "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה" רבי חייא פתח ,"'ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו"

 ובכל יום , שהרי בכמה זמנים העולם נדון,ר מעשיהםו מחטאיהם ולשמהשמר אדם לכמה יש להם לבני
 כשרים ינם וכשמעשי בני אדם א, ונכתבים לפניו,ויום המעשים עולים במשקל ומשגיחים עליהם למעלה

 בכל יום ויום צריך כן ועל ".חמת מלך מלאכי מות" נאמר זהו ש. עולה הרוגז ומתעורר הדין,לפני המלך
 אם יש , בשעה שבעלי הדינים עומדים על העולם והרוגז תלוי,"ואיש חכם יכפרנה". הזהר מחטאיואדם ל

 והיה ,למלך שרגז על עבדיו] משל[ . הרוגזקט הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ושו,רשום למעלההבדור צדיק 
 ,רו פניויאה ,ך כיון שראה אותו המל. ועמד לפניו, בין כך נכנס אהוב המלך.תובע את השוטר לעשות דין

 , כשהגיע השוטר וראה פניו של המלך שמחים, אחר כך. והמלך שמח,נשאר אותו אהוב המלך לדבר אתו
ואיש " כך ומשום ,בקש מהמלך על עבדיו ומכפר להםמ ואז אותו אהוב . ולא עשה דין,הסתלק והלך לו

 משום שהוא שושבין "רןויאמר משה אל אה" מיד . תלויהיה, גם כאן כשמשה ראה רוגז. "חכם יכפרנה
 הרי , קטורת.קשר האמונהאת  וקושר , שהוא מרבה שלום בעולם, בידואלאעולה אינו  וקטורת ,המלכה
 ואז ,"שמן וקטורת ישמח לב" נאמר זהו ש.לוק הרוגזי ס, קשר האמונה.מטה מעלה ושל  שמחה של,פרשוה

 . ורחמים מתעוררים, ינקה ויטהר אותו רוגז,"ואיש חכם יכפרנה"
 הרי שבא על אשת חבירו דין הוא שלא תתעבר אלא עולם כמנהגו נוהג והולך :)ב" עדף נד(ז " ע' עי243

ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין והיינו דאמר ריש לקיש אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לרשעים 
י ומחתימין אלא שמטריחין אות) שקר כאילו שאני מסכים לזה(שלי פומבי ) י חותמת"רש(שעושין סלע 

  ).ה"אלא שאני עצמי עושה כך שהרי השותף השלישי בילד זה הקב(אותי בעל כרחי 
 שעל ידי העונש ג"א לה ע"כללים חו "לש' ועי, מכאן רואים שהיסורים עצמם הינם תיקון לאדם 244

ולכן זוכה האדם לשכר גדול . שבביטולו נתבטל גם מציאותו בכח, ויותר מכך, נתקן הקלקול של החטא
 .גלל התיקון הזהב

  .'ס שער כב פרק ד"וכן פרד' א פרק ג"פרד' עי 245
 ולכן –ששם אין ליצר הרע שלטון , ה ודע"א ד" לד עצ"א על ספד"בבהגר' ועי, א"ב קפו ע"זהר ח' עי 246

 .הוא נקרא עלמא דחירו
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àìëã247, äàîåè ìë úåìëìå íúäì ÷éäáî øåàå äðåéìò äùåã÷ úôñåú òôùðå ìöàúî íùîå 
íã÷îë úåîìåòä ï÷úìå,ïåøúéáå 248íäéìò òéôåîä äáåùúä íìåòî ùãç øåà , êééù ïéà úàæì 

äæá úåðøúå,æå "úåáàá ù )א"ב מ"פ(éáúëð øôñá êéùòî ìëå í, íéîùøðå íéáúëð ïîöòîù åðééä 
äìòîì249.  

  
à øòù 'é ÷øô"â  

ò äìòîìù úåøøåòúää ïéðòá ïëå"éçá é 'ò àéáðä ñåîò øîà øåáãä" ä)âé ã ( øöåé äðä éë
çåø àøåáå íéøä *åçù äî íãàì ãéâîå. øäåæá åøîà éë )ô êì êì åò"á, ãìø éçéå ò"á, èîøå ò"à, 

åøúéô ò "à,ò ð òéøæú "á,ñ÷ çìù  àò"à,àáå ã"âöø óã ùéø æ,æáå "äù ç"ð ùò ä"ã ג"ע ע ( ïåùìù
àúìîã àæø ìò êééù äãâä, åðéàù ìôùä íìåòä äæá äúò åúåéä úîçî íãàä úà ïàë øéäæä 

åìù øåáãå øåáã ìëî úåîìåòäá äìòîì äùòðä íåìùå ñç äñéøää åà ïéðáä âéùîå äàåø, ìåëéå 
ã ìò úåìòäìç åúò"íìåòá ïéðòå äìåòô íåù ìåòôúù äì÷ äçéùå øåáã áùçð äîá øîåì å, ìáà 

åìù äì÷ äçéùå øåáã ìëù äðîàð òãé,åéúôùá àèáé øùà ìëì , êìåä åðéàå ãéáàúà àì 
ç äìèáì"å.îëå " àáñá ù) זהר משפטים óã÷ò "á (äéì úéà àúëåãå øúà àîåôã ìáä åìéôà250 

áå÷å"éðéî ãéáò ääàå ãéáòã äî áã äìî åìéôùð øàì÷ åìéôàå 251 øúàå àééð÷éøá éåä àì 
àìëì åäì úéà àúëåãå252.ôáå  ' òøåöî)ò äð"à (äìîå äìî ìë253á ÷éôàã "éîåôî ðä à÷ìñ 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
לי א, ותאנא בספרא דצניעותא, ה אל משה מה תצעק אלי" כתיב ויאמר יהו):ב"ב נב ע"ח(זהר ' עי 247
כדין ,  בכלהו עלמין עלאיןואואשתכח רע, ביה שעתא אתגלי עתיקא קדישא, בעתיקא תליא כלא, דייקא

  . נהירו דכלא אתנהיר
שכן הכל , בדווקא" אלי", ולמדנו בספר הצניעות" ה אל משה מה תצעק אלי"ויאמר יהו" נאמר :תרגום

ואז האור של הכל , ולמות העליוניםונמצא רצון כל הע, בו השעה שמתגלה עתיקא קדישא, תלוי בעתיקא
  .מאיר

עולם התשובה (וכאן קורא לזה בינה , "נהירו דכלא"אם כן הארת הדיקנא היא הבחינה המכונה 
 .ה בזמנא"ד ד"צ יט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. שכן התגלות הדיקנא היא רק דרך הבינה, )והעלמא דחירו

מורה על היות שם תיקון חדש שיצא " אור חדש"יתכן אולי שנתכווין רבינו לרמוז בנקטו בלשון  248
  . ע"וצ, ה שהיא אור חדש"מחמתו ככל הארת אור מ

יש  ם ש"עולם התשובה" קשר ליש לבעל התשובהשבכך  על הצדיק הגמורתשובה על הבליש יתרון 
אינון זכאין אינון צדיקייא ד: ב"זהר ויקרא טז ע' ועי.  שלא יתכן שיהיה לצדיק הגמור'ית' קשר מיוחד לה

מקיימין קיומא דלעילא וזכאין אינון מאריהון דתשובה דתייבין כלא לאתרייהו ועל דא תנינן אתר דבעלי 
תשובה יתבי צדיקים גמורים לא יתבי ביה מאי טעמא אלא אינון אתתקנו באתר עלאה באתר דשקיו 

אחרא דאקרי דגנתא משתכח מתמן ודא הוא תשובה ועל דא אקרון בעלי תשובה ואלין אתתקנו באתר 
צדיק ועל דא אלין יתבין באתר עלאה ואלין יתבין באתר זוטרא מאי טעמא אלין תייבין מיא לאתרייהו 
מאתר עלאה דנהרא עמיקא עד ההוא אתר דאקרי צדיק וצדיקים גמורים נגדין לון מההוא אתר דאינון 

בה וזכאה חולקיהון יתבי להאי עלמא ועל דא אלין עלאין ואלין תתאין זכאה חולקיהון דמארי תשו
  .דצדיקייא דבגיניהון עלמא מתקיימא

 ואשרי בעלי התשובה שמשיבים הכל ,מעלה הצדיקים שמעמידים את הקיום שלאותם אשרי : תרגום
תקנו נ אלא הם , למה. מקום שבעלי תשובה יושבים צדיקים גמורים לא יושבים בו,ועל זה שנינו. למקומם

 ואלו . ועל זה נקראים בעלי תשובה, וזוהי תשובה,שקאת הגןהשמשם נמצאת  במקום ,במקום עליון
 אלו , למה. ואלה יושבים במקום קטן, אלה יושבים במקום עליוןכךועל , תקנים במקום אחר שנקרא צדיקנ

 וצדיקים גמורים , עד אותו מקום שנקרא צדיק,קומשיבים מים למקומם מהמקום העליון של הנהר העמ
 אשרי חלקם של בעלי , ועל כן אלו עליונים ואלו תחתונים,ושבים לעולם הזהים מאותו מקום שהם יכמשנ

  . עומדלם שבגללם העו, ואשרי חלקם של הצדיקים,התשובה
ת רחום וחנון הוא ודרך הרחמנים "הרי השי, לכאורה עדיין לא ניתרצה הקושיא בה פתח רבינו כאן 249

 .ע"וצ, עשים רעיםת לוותר על מ"להעביר על מידותיהם ומדוע שלא יוכל השי
והיינו אתר הוא .  ודוכתא אית להו לכולאאתר, ל"מ ביאורי הזהר דף קעא וז"בכתבי הגרמ' עי 250

אינו כתוב בתורה ] ירמיה י[ואשר הבל המה מעשה תעתועים , שיש הבל ויש הבל, ודוכתא לסתם, בקדושה
 .ל"עכ, אך הבל דקדושה והבל סתם, הקדושה

 .לא חיתוך על ידי כלי הפה לאותיות ותיבותל, דהיינו קול הברה בעלמא 251
 ואפילו מלה של אדם ,ה עושה ממנו מה שעושה" והקב,אפילו הבל פה יש לו מקום ומעמד: תרגום 252

 .םואפילו קול אינם לריק ומקום ומעמד יש לכל
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úìàòã øúàì úìàòå ïéòé÷ø àò÷áå àìéòì254,øáå " àùð ô)ב"קכא ע( á ÷éôàã äìî àåääã" ð
éîåôî ä÷ìñààîéé÷ã øúàá àîéé÷å ïéòé÷ø ò÷áå 255.éä ìëëù äìòîì äùòé åéôî àöå256, øøåòîå 

íéùåã÷ä úåçëá çë óéñåî áåè øåáãá ïä ïåéìò çë,îë " ù)éòùéäàð æè  (åë êéôá éøáã íéùàå '
åë íéîù òåèðì'. øåîà øäåæáå ) ä÷ò"à (åë äìîå äìî êì úéìã ' äéîåôî àùéã÷ äìî ÷éôàã ïàîå

ìî éùåã÷ åøòúàå àìéòì ÷éìñå àì÷ äéðî ãéáòúà àúééøåàã äìîéùéøá ïøèòúîå äàìò àë '
åãç çëúùà ïéãëååàúúå àìéòì àú257.òå  'ôá êøåàá ' ìä÷éå)ò æéø"à ( ïéðò úåàìôð úåàøåð

î ìù øåáãäé ïéìëéäá äðàáú ìéâå úåçîùå àúååãçî ïéøéäð ïéîìò ìëù àúééøåàã ïéùéã÷ ïéì
ïéùéã÷ ïéøèòá åäì ïøèòîå ïéàìò ïéùéã÷258 ,ôá ïééòå ' íéùåã÷)ò óåñ äô"à259(. øàåáî ïëå 

íéðå÷úá úåáø úåîå÷îá,àúåìöã åà àúééøåàã ìáäå ìå÷å øåáã ìëîù 260 íéëàìî äîë íéàøáð 
íéùåã÷.   

äâä" äãä øãñ éôìå 'éáà úåîìåò"éä òääøéöé êë øçàå äàéøá ïåùì äìçú øîåì éåàø , íðîà 
ùéî ùé øáã úåøééèöä åùåøéô äøéöé ïåùì éë ïéðòä,çî øáã åùåøéô äàéøá ïåùìå ïéàî ùé ùãå, åîë 

                                                                                                                                                                                     
 שכן בכל, מ ביניהם"אמנם בדפוס מנטובא תיבה זו ליתא ואין נ. 'דצלותא'נוסף בדפוס וילנא תיבת  253

 .אופן הדבר ברור מתוכן הדברים
 רקיעים ועולה למקום שבו הוא תכל מילה ומילה שמוציא בן אדם מפיו עולה למעלה ובוקע: תרגום 254
  .עולה

ואילו דברי הזהר , כ"ואילו בפרשת אמור הדברים הם על תורה ג, דברי הזהר כאן נסובים על תפילה
 .ד לעיל"ומ ה"ש הגרמ"הראשונים מדבר על דיבורים בעלמא וכמש

איהי כדקא יאות מלה קדישא דאורייתא ה נ מפומי"דההוא מלה דאפיק ב: בדפוס וילנא הנוסח 255
  .  ובקע רקיעין וקיימא באתר דקיימאאסלק וצלותא ההיא מלה

] אותה מילה, היא כראוי דבר קדוש של תורה ותפילה[ מילה שמוציא בן אדם מפיו האותשכן : תרגום
  .ת במקום שעומדתד רקיעים ועומתעולה ובוקע

אינם מופיעים בדפוס " איהי כדקא יאות מלה קדישא דאורייתא וצלותא ההיא מלה"אמנם תיבות 
ע למה מרמז כאן אם לדיבורים "וממילא צ, ]בהקדמתינו' ועי, שהוא המהדורא שבו השתמש רבינו[מנטובא 

 .בעלמא או למילות של תורה ותפילה
 .ש"עיי, ל בליקוטי תורה פרשת עקב"זמליצה זו יסודה לכאורה בדברי הארי 256
 דלית לך מלה ומלה דנפיק מפומיה דבר נש דלית לה קלא וסלקא לעילא ואתער מלה אחרא ומאי 257

מאינון יומין דחול וכד אתער חול ביומא קדישא גריעותא הוא לעילא ודאי ) לעילא(הוא ההוא דאקרי חול 
א זווגא דילן מאן הוא דבעי חול הכא עתיקא ה וכנסת ישראל שאלי עליה מאן הוא דבעי לאפרש"וקב

קדישא לא אתחזי ולא שרייא על חול בגין כך הרהור מותר מאי טעמא בגין דהרהור לא עביד מדי ולא 
אתעביד מניה קלא ולא סליק אבל לבתר דאפיק מלה מפומיה ההוא מלה אתעביד קלא ובקע אוירין 

וא חפצך ודבר דבר כתיב ומאן דאפיק מלה קדישא ורקיעין וסלקא לעילא ואתער מלה אחרא ועל דא ממצ
מפומיה מלה דאורייתא אתעביד מניה קלא וסליק לעילא ואתערו קדושי מלכא עלאה ומתעטרן ברישיה 

  .וכדין אשתכח חדוותא לעילא ותתא
 ומה . ועולה למעלה ומעורר דבור אחר,אין לך דבור ודבור שיוצא מפיו של אדם שאין לו קול: תרגום
 ודאי זהו חסרון ,ל ביום קדושו וכשמתעורר ח.לומאותם ימים של ח) למעלה (?לוו שנקרא חהוא אות

 מי הוא ,ווג שלנויהזאת  מי הוא שרוצה להפריד אותו והקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל שואלים ,למעלה
  משום? מה הטעם.תרומשום כך הרהור מ. לו נראה ולא שורה על חינו עתיק הקדוש א, כאןולשרוצה ח

 אותו דבור נעשה , אבל אחר שהוציא דבור מפיו. ולא נעשה ממנו קול ולא עולה, עושה דברינושהרהור א
 ומי "ממצוא חפצך ודבר דבר" נאמר ועל כן . ובוקע אוירים ורקיעים ועולה למעלה ומעורר דבר אחר,קול

שות המלך העליון ו ועולה למעלה ומתעוררות קד, דבר תורה נעשה ממנו קול,שמוציא דבור קדוש מפיו
 . ואז נמצאת שמחה למעלה ולמטה,ומתעטרות בראשו

 וגיל מביאים ות ושמח,עולמות מאירים משמחהה שכל , של תורהותדיבור של מילים קדוש: תרגום 258
 .ם בעטרות קדושותאותבהיכלין קדושים עליונים ומעטרים 

 ההוא מלה ,ט ובארח מישר ולא משתדל בה בארח קשו,באורייתא) א דיליף"נ(ומאן דלעי ל " וז259
 . וכלא דחיין לה לבר ואזיל ושאט בעלמא ולא ישכח אתר, ולית מאן דיתחבר בה,סלקא וסטי אורחין

ואין מי . אותה מילה עולה וסוטה דרכים, מי שעמל בתורה ולא עוסק בה בדרך אמת ובדרך ישר: תרגום
  .מצא מקוםוכולם דוחים אותה החוצה והולך ועף בעולם ולא י, שיתחבר אליה

  .ואילו תורה ותפילה שייכים בעצם לדיבור, שכן אלה שייכים בעצם למעשה'  ולא חסד ותוכחה וכו260
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 íéðèùôä ìë åîéëñäù)äãîá úéùàøá ùãç øäæá åøîà ïëå"é ð"ò ùéø æ"à )א"יז ע
261
( (æ" éô ìò óà ù

ùéî ùé íéøä øöåé ÷ø àåä äàéøáä øçà äúòù åðì äàøðù, éîé úùùá äéä øáë ïéàî ùé úåùãçúää éë 
íã÷,é íùãçîå íúåà àøåá àåä òâøå úò ìëá äúò íâ ïë æàîë úîàä ìáà  çåøä úåéç éãé ìò ïéàî ù

òâø ìë êøáúé åðåöøá ùãçî íäá òéôùîù, úåáàá åøîà ïëå )ב"ד מכ"פ( ðë àåäå àøåáä àåä øöåéä àåä"ì.  
ãä ïéðò èåùô éô ìò ïééòîä ìéëùé øáã àöåîîå 'äéùò äøéöé äàéøá úåìéöà åàø÷ðù úåîìåò, éë 
äâøãîì äâøãîî äâøãäá åìùìúùð úåîìåòäù úòãåî,ùðù ìëå øúåé äáòúð äèîì øúåé ãøéå ìùìú, 

ãì íé÷ìçð íä úåîìåòä úåììëå ' íúìòî êøòá íéðåù úå÷åìç) íúåðëì ïéàù íéðåéìòä úåçöçöä ãáì
úåìéöà íùá åìéôà( .ãäî ïåùàøä íìåòå ' àø÷ð íùá åúåðëì ïéìåëé åðà øùà åîù êøáúé àåä ìéöàäù

úåìéöà,éô úåìéöàå 'åì íéðù ,åìöà åîë øåáç ïåùì , åîë éðçåø úåèùôúä ïåùìå )במדבר יא כה(  ïî ìöàéå
çåøä)  åîëå)יחזקאל יג יח( ãéîú óåâá íéøáåçî íäù åéãé éìéöà,åéãé úåèùôúä úìçúä íâå  ( íìåò éë

øåîâ úå÷ìà ìëä àåä úåìéöàä,îë " íéðå÷éúä úîã÷äá ù)ב"ד ע( åë ãç éäåîøâå åäéà úåìéöàá', õòáå 
éáà éùåøã øòù íééç" ò)÷øôæ '262(,éáà úåîìåò øåéö øòù ùéøáå " ò)çøä úîã÷äá"å263(, øòùáå 

éä úåìùìúùä ' úåøéôñ)â ÷øô'264(, íìöä øòùáå )à ÷øô'265(, úåîùä øòùáå )à ÷øô'266(, øãñ øòùáå 
éáà" ò)á ÷øô'267 ÷øô ùéøå â'268(íù ïééò , àø÷ðå 'ïéà269' øåáçäå úåìöàúää úåäî àñéôú äáùçî úéìã 

ãç éäåîøâå éäåéçå åäéàã. úö÷ íéðô ìë ìò âùåîù ïåùàøäî øúåé äâøãî ãøéå ìùìúùð éðùä íìåòå 
ùé àø÷äì ìëåéù åúåàéöî,ïéàî ùéä àåäå ,ìéòì éúáúëù åîëå äàéøá íùá àø÷ð ïëì .âä íìåòå  ' ìùìúùð

øúåé âùåî åúåàéöîù øúåé äáòúðå éðùä íìåòäî úåâøãîä øãñá,ùéî ùéä àåäå , äøéöé íùá øàåúî ïëìå 
åé åîëøîåç øö,ùéî ùé àåäù .ãä íìåòå  'íðå÷éúå åäåîã÷ù úåîìåòä ìë úëàìî øîâ àåä, úéìëú ìò 

Äëù éúîàä áåèäÅåéäìåë äàéøáä ììë ïéðòá åîù êøáúé àåä ï,ïåúçúä íìåòä äæ àåäå 270 íãàä úøéã åáù 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
כך , ר תנחום"א.  והלא מאותו האור של מעלה נבראו?ן נבראו"וכי השמים מאי, אמר רב חסדא: ל"ז 261

ואחר כך , ים בריאה ותמצא בשמ.וכן הוא האדם. וצורתם מדבר ממשות, אלא גוף השמים מאין היה, הוא
ר "וא. מהאור של מעלה, מדבר ממשות, לעושה השמים, עשיה. כלומר מאין, בריאה בורא השמים. עשיה

 ".ויעש דוד שם", כמא דאת אמר. עשייה הוא תיקון הדבר בגודל ומעלה מכמות שהיה, תנחום
ם של אצילות המה ולכן הכלי. ע"א דאצילות המה שורש הנשמות של בי"הכלים של ז' שג', ל ה"נדצ 262

 .ואינן נקראים כלים אלא לגבי חיה, ע הם אלקות"שהרי פנימיות בי, אלקות גמור
ע יש חילוק בין "יש שינוי אחר שבאצילות אפילו הלבושים נקרא אלהות וקדושה אך בבי, ל"וז 263

לם תא המלביש על כווהכלים ולבושים כי יש כלים ולבושים מסטרא דקדושה ויש לבושין מסטרא דמסאב
ר לכן המלכות דאצילות בהתמעטה וירדה להתלבש בתוכם אז "עולמות אלו נקרא עץ הדעת טו' ולכן ג

 .ר מה שאין כן כאן"כלומר שכל הנפרדים מושרשים בעץ הדעת טו. ל"עכ, ר"נקרא עץ הדעת טו
 כל העצמות יש לו גוף זך שבו מתלבש עצמותו כדי' ק שהוא בחי"א, ל"וז', ל שכוונתו לשער ג"נ 264

 וכמו שהעצמות מלבד ,ק נקרא עצמות"הכלים דא'  לכן אפי,כ בגוף האמיתי שהוא אצילות"להתלבש אח
ם ז משלח פארות מאורו בכל אברי הגוף מבית ומחוץ ובתוך עובָי"היות עקריותו בפנימיות הגוף עכ

 , האצילותס בערך" ואותו אור נקרא א,ק מאיר עצמותו בכל אברי הגוף דאצילות" כן א,להמשיך בו חיות
אלהות ' ע אינם מבחי" לכן בי, אך במלבושים אין אור עצמות מתגלה,ונקרא עילת העילות של האצילות
 .ק"מכאן מתחדש שיש שרש לזה אפילו בא. כ"ע, אלא נקרא נבראים נוצרים נעשים

 .נוסף כאן שגם הצלמים המה אלקות 265
 .וכן בעשיה, וכן ביצירה, ל שעיקר הענין שם הוא להראות היכן יש אלקות בבריאה"נ 266
 .ואילו בריאה אינה מקבלת כי אם דרך מסך, ס שלא דרך מסך"שם מבאר כי האצילות מקבלת אור א 267
 .לא מצאתי שם 268
  .ה"ל בהגה"א הנ"ח יז ע"ז' עי 269

פתח אליהו ואמר רבון עלמין א "ז יט ע"תיקו' מבוארת לראשונה בהק" לית מחשבה תפיסה"הכינוי 
חושבן אנת הוא עלאה על כל עלאין סתימא על כל סתימין לית מחשבה תפיסא בך דאנת הוא חד ולא ב

שנראה , ה בטהירו"א ד"ע' ח נ"א בתז"בבהגר' ועי, ס"כוונתו לא' רבון עלמין'א שבאומרו "ש בבהגר"וע. כלל
שבו דהיינו . ל"עכ, אין דביה תלייא איןק אקרי "ע ,ל"ב וז"ז רפח ע"דא' ועי. א"שעומק כוונתו היא לרדל

עניינו כתר שכן בו תלוי ' אין'אם כן ה. ה ומחסד"ב ד" ד עצ"א על ספד"בבהגרכ "וכמש, א"תלוי הרדל
 .והרי כאן בקומת העולמות אצילות שייך לחכמה ובריאה לבינה, א"רדל

  .דהיינו סוף מלכות דעולם העשיה הוא כל העולם החמרי 270
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åéùòî çëá úåîìåòä âéäðîä,îëå " ù)בראשית א לא( ìà àøéå÷î áåè äðäå äùò øùà ìë úà íéàã, 
 äáø úéùàøáá åøîàå)ç äùøô' ô"ä(,àî áåè äðäå íãà áåè äðäå ã271 . íù àåä ïëå)è äùøôá'272(, 

ã äùøôáå' )ט"ג פ"פ(,áùø øîà íù " úåôúåù úåùòì àåä êåøá ùåã÷ä äåàúð íìåò ìù åúééøá úìçúî à
íéðåúçúá,÷çá úùøôá àîåçðúá àåä ïëå éú )פרק ג'(, àùð úùøôå )פרק טז( íù ïééò273.ì  äéùò àø÷ð ïë

 ïåùìî øáãä ïå÷éú ìò äøåîä)בראשית יח ז( åúåà úåùòì øäîéå øòðä ìà ïúéå,àöåéë äáøäå , åøîà ïëå 
ãë äéäù úåîëî äìòîå ìãåâá øáãä ïå÷éú àåä äéùò íù ùãç øäæá"íù ãåã ùòéå à,ò "ë.  

ç áåè àì øùà øåáãá êôéäáå"åîìåòå íéòé÷ø äðåá àåä åúñì àåù ìù "í274ø "ì,âå  íøå
ç"åîìåòä ïáøåçå úñéøä åúøåáãä ùøåùì íéòâåðä äùåã÷ä äáëøîä éøãñ ,òå  ' øäåæ)àì åöò "á (

åë ùéáå áè êì úéì àäã'275,úåàåø íä äî úåòãåé ïðéàå úåàåøù úåéøáì íäì éåàå , êì ïéà éë 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
הרי הוא תיקון " טוב מאד"ויש , "ם כי טובוירא אלקי"כלומר שיש טוב של , "םאד" אותיות "אדמ" 271

  .האדם להעלות למעלה יותר עליונה
 רבי יוחנן אמר מלך בשר ודם "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" ,דבר אחר:  פיסקא ג272

ה מביט בעליונים ובתחתונים "בונה פלטין מביט בעליונים ראיה אחת ובתחתונים ראיה אחת אבל הקב
 הבא העולם עולםרבי שמעון בן לקיש הנה טוב מאד זה העולם הזה והנה טוב מאד זה הראיה אחת אמר 

 .כלומר שכאן רואים חיבור בין העולם הזה לעולם הבא. כ"ע, ה ראיה אחת"ב הביט בהן הקב"הזה והעוה
ויהי ביום כלות משה רב אומר כל מקום שהוא אומר ויהי דבר חדש הוא ורבי שמעון אומר כל : ל"וז 273

באתי לגני אחותי ) שיר ב(ה "ום שהוא אומר ויהי דבר שהיה נפסק להרבה ימים וחזר לכמות שהיה זשמק
 לו דירה בתחתונים כמו שיש אה את העולם נתאוה שיה"כלה אמר רבי שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב

תאכל בעליונים ברא את האדם וצוה אותו ואמר לו מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא 
ה כך הייתי מתאוה שיהא לי דירה בתחתונים כמו שיש לי "ועבר על צוויו אמר ליה הקב) בראשית ב(ממנו 

ה שכינתו לרקיע הראשון מנין דכתיב "הקבבעליונים ודבר אחד צויתי אותך ולא שמרת אותו מיד סלק 
קיע הראשון עמד קין אלהים מתהלך בגן כיון שעברו על הצווי סלק שכינתו לר' וישמעו את קול ה) שם(

ה שבעה רקיעים "אמר הקב) 'ו' כדאיתא לעיל סדר פקודי סי(' והרג להבל מיד סלק שכינתו לרקיע שני כו
 קפל את כל הדורות הראשונים הרשעים והעמיד אברהם עשהבראתי ועד עכשיו יש רשעים לעמוד בה מה 

 לששי עמד יצחק ופשט צוארו על גבי ה מן רקיע שביעי"כיון שהעמיד אברהם סיגל מעשים טובים ירד הקב
על סיני וכתיב ' וירד ה) שמות יט(עמד משה והורידה לארץ שנאמר ) שם(' המזבח ירד מששי לחמישי כו

כ רבינו לעיין כאן הוא "לכאורה כוונת מש. כ"ע,  אימתי כשהוקם המשכןלהבאתי לגני אחותי כ) שיר ה(
 . שהיה לאדם הראשוןשעצם התיקון של המשכן הוא חזרה למעלת גן עדן

וחדש מלין דלא ידע על בורייהון , ההוא דלאו אורחיה ברזין דאורייתא, תא חזי: א"ה ע' זהר בהק' עי 274
מגו נוקבא דתהומא רבא , ההיא מלה סלקא ונפיק לגבי ההיא מלה איש תהפוכות לשון שקר, כדקא יאות

ועביד בה רקיעא דשוא , מלה לגו נוקביהונטיל לה ואזיל בההיא , ודלג חמש מאה פרסי לקבלא לההיא מלה
  . דאקרי תהו

אותה , וחידש דברים שלא ידע ברור כראוי, שאין דרכו בסודות התורה) אדם(אותו , בא וראה: תרגום[
ומדלג , מתוך הנקב של התהום הגדול, ויוצאת כנגד אותה המילה איש תהפוכות לשון שקר, מילה עולה

ועושה בה , ילה ולוקחה והולך באותה המילה לתוך הנקב שלוחמש מאות פרסאות לקבל את אותה המ
  .]רקיע של שוא הנקרא תהו

 דכלהו מליין שקר ושוא וכל מאן ,כמה הבלים אית לון: ל"א לגבי דברי שקר ז"ז קלו ע"וכן הוא בתיקו
 .אמנם זה אינו עולה כלשון רבינו. כ"ע, דאפיק מלין דשקרא כמה מלאכי חבלה פתחין גדפייהו לקבלון

ובעובדא דלתתא אתער , דלית ליה עקרא ושרשא לעילא, קדושה ומסאבותאדהא לית לך טב וביש  275
כד , במלין, ומה דתלי במלין, ואתעביד עובדא, בעובדא אתער לעילא, מה דתלי בעובדא, עובדא דלעילא

ההוא ,  דברודבר) ישעיה נח יג(אלא הכי כתיב , ואי תימא מלה מה אתער. אתער הכי לעילא, אתגזר במלה
ה היה יקר "ודבר יהו) א ג א"ש(ה אשר היה "דבר יהו) הושע א א(דבר אתער מלה אחרא לעילא דאקרי דבר 

א "ס(עד דסלקא , ההיא מלה סלקא ובקע רקיעין, דהא תנינן, ה שמים נעשו"בדבר יהו) תהלים לג י(
ונשמרת מכל ) דברים כג י(ב ועל דא כתי, אי ביש ביש, אי טב טב, ואתער מה דאתער, בדוכתיה) דאתישבא

  . כי אין לך דבור שאין לו מקום,ואוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה הם רואות, דבר רע
ובמעשה של התחתונים , קדושה וטומאה שאין לו עיקר ושורש למעלה, אין לך טוב ורע: תרגום

ומה שתלוי , נעשה מעשהו, במעשה מתעורר למעלה, מה שתלוי במעשה. מתעורר המעשה של העליונים
אלא כך נאמר ? ואם תאמר מילה מה מעוררת.  כאשר נגזר במילה מתעורר כך למעלה- במילים , במילים

, )הושע א א(" ה אשר היה"דבר יהו", "דבר"אותו דבר מעורר מילה אחרת למעלה הנקראת " ודבר דבר"
אותה המילה : שהרי למדנו, )ם לג יתהלי(" ה שמים נעשו"בדבר יהו", )א ג א"ש(" ה היה יקר"ודבר יהו"

ועל זה , אם טוב טוב ואם רע רע, עולה ובוקעת רקיעים עד שעולה במקומו ומעוררת את מה שמעוררת
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íå÷î åì ïéàù øåáã, 276å÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éëì , äì ïéãçàã éôãâã éøàî éôìà äîëå
ìñåäì ïéðééãå ïéãîã éøàîì äì ïé÷,ç êôéäì åà áåèì ïä "å,îë " êì êì øäåæá ù)ò áö"à277(,ôáå  '

ðä íéùåã÷"ì )א"פה ע(,äìîå äìî êì úéìå 278åëå  'éîò ïéøáçúî ïéøåèñ÷ äîëåäåääã à ãò àì÷ 
åë äáø íåäúã øúà øòúàå à÷ìñã 'éìò ïéøòúî äîëåäá àåääã " àùéá äìî ÷éôàã ïàîì éåå ð

îéîåôä279ò "ù.éúëå á) ìä÷úä ä  (ìàä óåö÷é äîì÷éíêéãé éùòî úà ìáçå êìå÷ ìò , åøîàå 
)ïéëøòò åè "à (åë äùòî äùåòä ïî åéôá øîåàä ìåãâ',æ åøîàå " ì)ò áö ïéøãäðñ"à ( óéìçîä ìë

 ãáåò åìàë åøåáãáíéáëåë,æ "åçù äî íãàì ãéâîå ù,ø " ïåáùçå ïéã úúì íãàä ãåîò úòáù ì
úé åéðôì' ,àúé àåä æ 'íéðåéìòä úåîìåòá äìòîì åçù íøâù äî àúìîã àæø ãåñä åì ãéâî, 

ùîë"éô äãâä ïåùìù ì 'àúìîã àæø.  
  

à øòù 'é ÷øô"ã  
ò äìòîìù úåøøåòúää ìò ïëå"éçá é 'òîä ãåã øîà äáùçîä" ä)תהלים לג טו(  ãçé øöåéä

 ïéáîä íáì]אל כל מעשיהם[.ö äéäå "íäéùòî ìë ïéáîä ì, äìòîìå )áéô"á (éçá ìò åðùøéô '
äùòîä,â åùøôì ùéå "éçá ìò ë 'äáùçîä.ëòå úçà äøéáò ïéùåò íéùðà éðùù ïëúé éë àåäå " æ

äåù ïùðåò ïéà,àäù éðôî åà  ' íå÷îî åúîùð ùøåùù ãöî åøéáçî äìåãâ øúåé åúâùäå åìëù
åøéáç ìùî ïåéìòå äåáâ280,äìòîì íøâù íâôä ïéðò éôë àåä ùðåòäå .ìë ìù íâôäå à  ' ãò òéâî

åúîùð ùøåù,îë " íéðå÷úá ù)î ïå÷éú óåñ" â)ב"צב ע( ( øúàì àìéòì íéâô àúúì íâôã ïàî
éúîùð øæâúàãä281.úá íùå ò ïå÷é') ë÷ âò"à א"קמד ע ( ùð øá àåää íåôë ïéáåç ãéáò ùð øá ãëå
éáåç ÷éìñ éëääåë äéúîùð øæâúàã øúàì  'éùðåòåäéâøã íåôë éâñ åäéà '282.ëå "æéøàä ë" ì

                                                                                                                                                                                     

 כי אין לך דבור שאין ,ואוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה הם רואות, "ונשמרת מכל דבר רע"נאמר 
 .לו מקום

 .מכאן ואילך הוא זה מזהר לך לך 276
ואחדין לה מארי , ואזלא וטאסא ברקיעא, כמה דתנינן לית לך מלה בעלמא דלית לה קלא: ל"וז 277
קהלת י (דכתיב , ודיינין לה הן לטב הן לביש, )א דמדין"נ(א למאריהון דאמרין "ד(וסלקין ההוא קלא , דגדפין

שעתא דבר נש שכיב רבי חייא אמר ב, אימתי דיינין לההוא קלא. 'כי עוף השמים יוליך את הקול וגו) כ
  .וכדין דיינין לההוא קלא, והיא אסהידת ביה בבר נש, ונאים ונשמתיה נפקת מניה

ואוחזים בה בעלי , והולכת ומרחפת ברקיע, אין לך מילה בעולם שאין לה קול, כמו שלמדנו: תרגום[
מתי , " את הקולכי עוף השמים יוליך"שנאמר , כנפיים שעולים באותו הקול ודנים אותו גם לטוב וגם לרע

ואז , בשעה שבן אדם שוכב ויושב ונשמתו יוצאת ממנו והיא מעידה בו בבן אדם, דנים את אותו הקול
  .]דנים את אותו הקול

 .כאן מתחדש שההתעוררות למעלה מתעלה יותר ויותר
  .  סליק לעילא ההוא קלא. דלא אית ליה קלא,דנפק מפומיה:] השמיט כאן[ 278
כמה מלאכי חבלה , ואותו קול. שיוצא מפה של אדם שאין לה קולודבור אין לך דבור : תרגום 279

 אוי .וכמה מעוררין על אותו בן אדם'  וכוהגדולתהום המתחברים בקול הזה עד שעולה מעורר מקום של 
 . מפיוהלמי שמוציא מילה רע

אלא לשורש , תייחס למחשבותיו של האדם בשעת המעשהשכאן אינו מ, 286לקמן הערה ' עי 280
שהנשמה הפרטית שבכל מקום היא מקום השראת ' פרק ו' ש שער ג"ו ספר הקדו"בלש' ועי, נשמתו

 .ו"שבמקום השראת השכינה פועלים הן לטוב והן להיפך ח, ע אם זהו עומק דברי רבינו"וצ. השכינה
שמדבר על , ז שם"בתיקו' עי.]  נשמתוה שמשם נחצב למקום,ה פוגם למעלהטמי שפוגם למ: תרגום[ 281

 מכסא דשם נהורא ]ם[ נשמותלמידי חכמיםלת, ל"ז, ה בההוא זמנא"ג ד"א צב ע"ש בבהגר"וע, ר"ביטול פו
 .' וכודשם פקודא דעשה'  ולבעלי מצוות רוחין כו,דאורייתא

נחצבה ממנו למקום ש כפי אותו בן אדם כך עולה העבירה ,וכאשר בן אדם עושה עבירה: תרגום[ 282
וכנראה שהחילוק בין , כאן נוסף שזה שייך אפילו לאצילות.] דרגהה הועונשיהם הם כפי אות' נשמתה וכו

מי שנשמתו מושרשת בבריאה לבין מי שנשמתו מושרשת באצילות הוא אם הוא שייך רק ללימודי נגלה או 
 ). ב"ק א ע"שעה' עי(והם נסתר ונגלה , הב שיש תורה דאצילות ותורה דבריא"ע' ז ה" בתיקו'ועי. גם נסתר



 נפש החיים

61 

)éãåçéä øòùáíúåðåò ïå÷éú ùéø 283(,òôáå " ç)ô úáùä øòù úîã÷äá"à284 (íéìåâìâáå. åðéàå 
êìî ìù ïéèìô óðèîì êìîä øöç óðèîä äîåã,ëå "åúøàôú éãâá åà àñëä ù,ëå "øúëä ù. óàå 

ë ìåãâ íùåøå íâô åá ìåòôì ïåòä çëá ïéà äìòðå äåáâ øúåé àåäù íìåò ìëù"ë,ëò " ìåãâ åùðåò æ
øúåé,êìî ìù åøúë çöçöìå øäèì äðåîî àåäù éî éë ,éôà åéìò øéàùä íà  ' ïéà ãáì èòåî ÷áà

åùðåòì ïåéîãå êåøò, ùôø äáøä åëåúá çéðä åà øéàùä íà óà êìîä øöç úå÷ðì äðåîîä ùðåòì 
èéèå.ä éèôùî åáø ïëìå  'úîà285õ÷ ïéàì íéùðåòä é÷åìéç éåðéùá ,à ìëì  ' íâôä úâøãî éôë

 åúîùð ùøåùáäáöåç íìåò äæéàî.  
 úééùò úòá äåù íäéðù úáùçî äúéä àìù íòèî íéùðàä éðù ùðåò äåù äéäé àì íâ

ïåòä,äééùòä úòùá äáùçîä ïéðò éôì íâ úåîìåòäá êùîð íâôäå 286. øúåé ÷éáãä ãçàä íàå 
ìåãâ øúåé ùðåòì éåàø àåäù éàãå äøéáòäì åúáùçî,ç òéâî íâôä æà éë " øúåé úåîìåòì å

íéðåéìò,ãéæîäî ì÷ øúåé åùðåò ââåùä äæ íòèîå , åøîà ïëìå )èë àîåéò "à ( äøéáò éøåäøäù
äøéáòî ïéù÷.æ " ù)תהלים לג טו(  íáì ãçé øöåéä)åáùçî ãçé äàåøù åðééäúéôù åîë íáì  'æø" ì

ñîá 'ø"ò çé ä"à (íäéùòî ìë ìà ïéáîä,ø "úé ïåéìò øöåéäù ì" íáì úåáùçî ïéáîå äàåø ù
òî ìà óøèöîäà ìë úà ïãå íäéù 'ïåòä úééùò úòá äéäù åáì úáùçî ïéðò éôë.  øîà ïëå

òîä äîìù" ä)ãé áé úìä÷ (éäìàä äùòî ìë úà éëíåë íìòð ìë ìò èôùîá àéáé ',ø " ì
ìòåôá ïåòä äùòî ìò ùðåòä ãáìîù,éäìà àéáé ãåò íúé " äéìò ìâìâì äùòî ìë úà èôùîá ù

éàáå êéà äîìòðä äáùçîä ìò íâ äðåãìäéùòä úòá äúéä ïôåà äæ.   
 øîà ïëå)èé â éìùî,ë  (ä 'îëçáäéîù ïðåë õøà ãñé íåîåäú åúòãá äðåáúá úåò÷áð , 

úåîìåòä ìë úà ììë êøã ïàë ììë,éòöîàä íìåò àåä õøà ,éðåéìòä úåîìåòä ììë íä íéîù í, 
íéðåúçúä ììë íä úåîåäúå287.çà øîàå "æ) שם כא( êéðéòî åæéìé ìà éðá,ò ïåùìå  äîë åðéöî ïé

éîòôíîàð àø÷îá øáùçîä ïéðò ìò ä,îë " ù)קהלת א טז( åë äàø éáìå') קהלת ב יד(  åéðéò íëçä
åùàøá.îåî÷ò ïåùì àåäù äðùîá åðéöî åæéìéå éú, åéìò íéîùáù åéáà úà æéìîå àåä æåìð åîë 

)íéàìë óåñ ח"ט מ"פ(.æ "åîìåò ìò ìåîçå àð ñåç éðá ùúå äîëçá åàøáðù íéø÷éä  äðåáúá
úòãáå,Ääå ÈæÅäç íåøâú àìù ø"ç äáåè àì øùà úçà äáùçîá íìåëì ìå÷ì÷å íå÷éò å"å.   

âä åìàå 'éçá 'éçáä ììë ïä äáùçî øåáã äùòî 'íãàä ìù úåéîéðô,âä íäù  'éçá 'øð"ï, 
éçáî àåä äùòîä éë 'ùôðä,îë " ù)ויקרא טו ל( äùòú øùà ùôðäå ,)ויקרא יח כט(  úåùôðä

úåùåòä,áøäå äàöåéë ) דברים יב כג(ùôðä àåä íãä éë .øåù ùôðäù äíãàä íãá ùáìúîå , ïëìå 
ãáëá äðëùî ø÷éò288 ,íã åìåë àåäù289,íéøáàä é÷ìç éèøô ìëá íãä úöåøîå ,Åìë äùòîä é, 

äå äòåðúä úåéç íäì ïúåðä àåääíçëá øùà úà úåùòìå ìåòôì åìëåéù úåøøåòú. òðîåé íàå 
à øáàî íãä úöåøî 'áàä åúåàøáã íåù úåùòì äòåðú íåù åá ïéàå ùáéúî ø,úî øáà àåäå .   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
א שיתנבא תמן ומשם "דז' י נוק"א עצמו ע"ה דז"נמצא כי הנביאים מושכין נבואתן מנו, ל"ב וז"א ע 283

א לחוד "דז' א עצמו אלא מפרצוף נוק"י דז"ואמנם יש נביאים שאין מושכין נבואתם מנה, נמשך להם
 .'לו וכוא' בחי' ס גמורות וב"היושבת כנגד ויש בהם י

ומגיע עד , הנה גורם להכניס הקליפה בפנים בקדושה, מי שעושה מלאכה בשבת, ל"ב וז"פח ע 284
י "לפי שגורם להכניס הקליפות ולטמא מקדש י, לכן ראוי להיות חייב מיתה, השורש שנשמתו תלויה שם

 .מיתה מכאן משמע שאינו מתייחס לחילוקי הדרגות של הנשמה שכן בכל אופן חייב .ל"עכ, ו"ח
 .שערי בינה' ב שבפסוקי התהלים שם מרומז ענין נ"ב קלז ע"זהר ח' ועי. פ תהלים יט י"מלה 285
 .280לעיל הערה ' עי 286
 .א"ש שם בבהגר"כמ 287
 .'ח שער עגולים ויושר פרק ג"ע 288
 .א קרוש טעם דם לוכולו דם הו, ל"ה הכבד וז"ב ד"י חולין קט ע"רש' עי 289
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éçáî àåä øåáãäå 'çåøä,îë " ù)ùá ìàåî 'á âë (ä çåø 'éá øáã) àé äéòùéã  ( çåøáå
åéúôù.úù åîëå ñåì÷ðåà íâøò ÷åñô ì) éùàøáúá æ  (äéç ùôðì íãàä éäéå,àììîî çåøì 290, ïëå 

öåé åéôî àéöåî íãàäù øåáã ìëáù ïéòì äàøðäôäî ìáäå çåø à. àåä åø÷éò çåøä ïëùîå 
áìá291,áìäî äìåò àåä åúéùàøå åø÷éò øåáãä ìáäå çåø éë 292.   

éçá àéä äáùçîå'293äîùðä ,äåúá äðéáå äòéã íãàì úãîìîä àéäù "÷, ø÷éò ïëì 
äáùçîä éìë çåîá àåä äðëùî294,äå ééçáä à 'íäáù äðåéìòä.øîà ïëå åáá " ø)éô"ãô "è295( 

åàø÷ð úåîù äùîçåë äì  'åë íãä äæ ùôð 'åë çåø 'éúééøáã äéôåàä åæ äîùð] åëå'[296,ø " åúòã ì
éôù åîë åúáùçîå 'ùøå êåøòä"æ é"ì.   

  
à øòù 'è ÷øô" å  

äîéùð àåä åùåøéô äîùð íù àìä àìôé éëå, ìáää àåä íãàä úîéùðù ïéòì äàøð éøäå 
äìòîì äèîî áìäî äìåòä297,øæåç øåà úðéçá àåä éøä éë íâå 298àå éçá åðé 'äðåéìò. ïéðòä íðîà 

ëä ïéà äîéùð ïåùìá úàø÷ðùåúé åéô úîéùð ìåëéáë àìà íãàä úîéùð úðéçá äðå"ù,îë " ù
)æ á úéùàøá (íééç úîùð åéôàá çôéå,æø åìéùîä øáëå " ì) ïéøãäðñø" ÷ìç ôàöò "à ( ïéðò

åìùìúùäúééç çåøä íééùòì íãàá úééçú ïéðòì úéëåëæ éìë úíéúîä , åøîàå ÷" úéëåëæ éìëî å
åë íãå øùá çåøá ïìîòù 'áíãå øùá÷ä ìù åçåøáù "ëàò ä"å299,ëå àåä ïùá áåè øçå) éìäúí 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .676והערה , 675הערה ' עי 290

 .'י פרק ג"ח עגו"ע' עי 291
ואמר ליה מאי הבל אשר נעשה על הארץ וכי על הארץ אתעביד הבל אלא כמה : ב"ז קל ע" תיקו'עי 292

תא אתעביד על יאד יעלה מן הארץ דאית הבל אשר נעשה על הארץ הבל דצלותין והבל דאורידאת אמר ו
 ומאי ניהו הבל דאתעביד עליה "ם רגליווהארץ הד" הוא דאיהי שכינתיה דאתמר בה בריךארעא דקודשא 

אלא הפוך הבל ותשכחיה הלב ומיניה נפיק הבל ודא נפש וביה סליק דבור רוחא נפיק מאודנא שמאלא 
 דבורבא ומיניה נפיק קלא וקלא איהו אילנא דאתפלג לכמה קלין דאינון ענפין דאילנא ואיבא דיליה דל

  .אות הברית' ודא פרי י' ותרוייהו עץ פרי ואינון גוף וברית דא עץ ו
ואד יעלה מן " אלא כמו שנאמר ? וכי על הארץ נעשה הבל?"הבל אשר נעשה על הארץ" ומה: תרגום

 וההבל של התורה נעשה על הארץ של הקדוש ,לותיההבל של תפ -עשה על הארץ  שיש הבל אשר נ"הארץ
 "הבל"ך ו אלא הפ? ומהו ההבל שנעשה עליה".והארץ הדם רגלי" שהיא שכינתו שנאמר בה ,ברוך הוא

 וממנו , הרוח יוצאת מאזן שמאל של הלב, ובה עולה הדבור. וזו הנפש, וממנו יוצא הבל"הלב" הוותמצא
 ושניהם עץ , והפרי שלו הוא הדבור,הקול הוא האילן שנחלק לכמה קולות שהם ענפי האילן ו.יוצא הקול

  .אות הברית' י - פרי ו הזו'  ו-עץ זהו  . והם גוף וברית,פרי
באותה (כלומר פועל יוצא ממנה , הנשמה' שמחשבה היא מבחילא כתב ש, יש לדייק בדברי רבינו 293

והנה רבינו לא . הנשמה בעצמה ממש' וב שהמחשבה היא בחיאלא כת, )הרוח' מידה שהדיבור הוא מבחי
  .ט"ע מ"לראיה על חידוש גדול זה וצפסוקים מביא 
 .י שם"ח עגו"ע 294
כי הדם ) דברים יב(חמשה שמות נקראו לה נפש רוח נשמה יחידה חיה נפש זה הדם שנאמר :] ל"ז[ 295

ני האדם העולה היא למעלה נשמה זו מי יודע רוח ב) קהלת ג(הוא הנפש רוח שהיא עולה ויורדת שנאמר 
 יחידה שכל האברים ףהאופיה דברייתא אמרין האופיתא טבא חיה שכל האברים מתים והיא חיה בגו

 .אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו) איוב לד(ד "משנים שנים והיא יחידה בגוף הה
  . כלשונינו את האדם"יןימאפ"ה שהוא , מה שמנהיג את האדם'פי "אופי" 296

 .292ד לעיל הערה "ב הו"ז קל ע"תיקו' יע 297
ה אור והארה ושפע הבאים מלמעלה "ה" אור ישר"נקרא ' הא: מיני אורות' כל העולם קיים בב 298
ה וז, מעלים על ידי המעשים הטובים שלנו, דרי מטה, וזהו האור שאנחנו, "אור חוזר"השני נקרא . למטה

, בא מהלב למעלה אל הפה, וכאן האור הזה החוזר. ותמורתו יורד אור ישר, גורם לזיווג ותיקון למעלה
ולא לנשימה לתוך הגוף הנשפע לצורך עצם (וכאן רק מתייחסים לנשימה החוצה שזו היא השפעתנו 

  ).קיומנו
ת שעמלן ברוח בשר דבי רבי ישמעאל תנא קל וחומר מכלי זכוכית מה כלי זכוכי:] ש שממשיך"עיי[ 299

  .ודם נשברו יש להן תקנה בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה
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á øåîæî300(,ò "ù.äéàøì äîåã ïåãðä éë , úòá úéëåëæä éìëá ïîåàä éô úîéùðá ïéçáðùëù 
â åá àöîð åúééùò 'úåðéçá,á íãå÷ åéô êåú ïééãò àåä ìáää úîéùðùë àåä äðåùàøä äðéçá  åà

äìåìçä úøôåôùä ììç êåúì ,äîéùð íùá àìà æà äúåø÷ì ïéà, ìáää ñðëðùë úéðùä äðéçáäå 
çåø àø÷ð æà å÷ åîë úëùîðå úøôåôùä êåúì àáå,éçáäå  'âä ' çåøä àöåéùë àåä äðåúçúä

ââæîä ïåöø éôë éìë úéùòðù ãò äëåúá úèùôúîå úéëåëæä êåúì úøôåôùäî, åçåø àéìëî æà 
ì ùôð æà àø÷ðåäçåðîå äúéáù ïåù.  

ïéðò àåä äæ ïåéîãá ïë âä 'éçá 'øð"éòôùåîù ïíúé åéô úîéùðî ìåëéáë "ù. úðéçáù 
äðåúçúä äðéçáä àéä ùôðä,íãàä óåâ êåúá äìåë àéäù ,éçáå  ' éåøéò êøã àá àåä çåøä

ìòîì æçàðå øåù÷ åìù ïåéìòä äö÷å ÷ìçù äìòîìîäéçáá  'ðåúçúäääîùðä ìù , úìùìúùîå 
úñðëðåíãàä óåâ êåúá íâ ,ùôðä ìù äðåéìòä äðéçáá íù úøù÷úîå ,îë " ù)áì äéòùé åè ( ãò

íåøîî çåø åðéìò äøòé,åëå éçåø úà êåôùà '301) â ìàåé à(, äëéôù êøã íãàá òôùåî àåäù 
ðë éåøòå"ì,éà ïìäì ãåò øàáúéù åîëå "êøåàá íúåøù÷úä ïéðò ä.  

éçá íðîà 'äîöò äîéùðä àéä äîùðä,úåéîéðôù  äøå÷îå íìòäá úøúúñî äúåîöò 
êåøá302úé åéô úîéùð êåúá ìåëéáë "ù,íãàä óåâ êåúá ììë úñðëð äúåäî úåîöò ïéàù , 
äãàå"äúåîöòì äëæ àèçä íãå÷ ø,åéìò úôôåç ÷ø äøàùðå åëåúî ä÷ìúñð àèçä úáéñáå , 

òøùî ãáì"åôåâ êåú äúåîöòì äëæù ä, àø÷ð ïëìå )דברים לג א( íé÷ìàä ùéà,ë òåãé303â ìëù  '
éá úåîìåò"éçáî ò 'å ïåäìã äîùðäîë øåîâ úå÷ìà àåä äìòîì"òá ù" ç íìöä øòù)ô"à304(, 

éáà úåîìåò øåéö øòù ùéøáå" ò)çøä úîã÷äá"æ å"ì305(, úåîùä øòùáå )ôà ÷ø'(306. àì åúìåæå 
íãà íåù äéìà äëæ, ãçà ìë äéìà äëåæä íãàä ùàø ìò äðîî íéööåðúî øåà éöåöð úåøéäá ÷ø 

î éôìäéìéã àøåòéù íåôìå åúâøã.òå  'òø" î) âë÷ àùðò"á ( éäéà àã íééç úîùð åéôàá çôéå
á ìòã àð÷åéã"åë ð'307,æáå " ç)ò ãñ úåø"â )ג"פב ע( (åë éëæ éàå 'éìò àúçð ïéãë ' àìéòìî øéúé åáø

åë 'éìò øòúà'éøùå àùéã÷ åøòúà àìéòìî  'éìò'áã "éì àøçñå ðä åøòúà àåääå ïéøèñ ìëî 
àéøùãéìò äéîù éàîå àåä äàìò øúàî ääéîù äîùð 308ò "ù, äðéá íãàäì úðúåðä àéäå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 אמר ליה השמע לאזניך מה .אבל כלי זכוכית משהוסק קיומו ברור ואם נשבר יש לו רפואה:] ל"ז[ 300

 אדם . רפואה ואם נשבר יש לו, ומה כלי זכוכית על ידי שנעשה בנפיחה מרוח בשר ודם,שאתה מוציא מפיך
  .ויפח באפיו נשמת חיים על אחת כמה וכמה) בראשית ב ז(ה שנאמר "שהוא עשוי בנפיחה של הקב

בקטע הבא שמבאר ' אמנם עי', קשה קצת שכאן משמע שהרוח הוא לא הרוח שלנו אלא רוחו ית 301
 .את הענין

רי היא שורש המקום של ה, "מקורה"שכן אז , בינה' וזה שייך בבחי. פ משלי ה יח"מליצה זו יסודה ע 302
 .כלומר תמיד משפיע" ברוך", א"השפע היורד לז

ר של הרוח של "היא ג, שכללם הנשמה, באדם נשמה חיה יחידה, ל"ד וז"א יא ע"יהל אור ח' עי 303
. כ"ע, ס איש האלקים"ר עצמן אינן באים באדם כלל והן אלקות וז"האדם אבל הנשמה עצמה שהיא ג

דברים לג (איש כמה דאת אמר : ב"א ו ע"זהר ח' אמנם עי. א איש של אלקותאיש האלקים הו' כלומר שפי
, דזכה לאנהגא דרגא דא בכל רעותיה בארעא, ה"כביכול בעלה דההוא מראה כבוד יהו, "איש האלהים") א

 . משמע שיש גם הבנה אחרת בענין, כ"ע, מה דלא זכי בר נש אחרא
 .265ד לעיל הערה "הוב 304
 .263ד לעיל הערה "הוב 305
 .266ד לעיל הערה "הוב 306
  .ה"כרסייא לשם יהו, סלם ודאי איהי נשמת חיים, דאתמר ביה ויחלום והנה סלם:] המשך הדברים[ 307

כסא לשם , סלם ודאי הוא נשמת חיים. שנאמר בו ויחלום והנה סלם,  הצורה שעל בן אדםוז: םתרגו
 .ה"הוי

 תרין קטרין, נפשי אויתיך. נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך, פתח ואמר:] ל בשלימות"וז[ 308
,  לקיומא דגופא,נפש. ואינון נפשא ורוחא, לשמשא בהאי עלמא, ה בבר נש" טבין יהיב הקב)א כתרין"ס(

ורוח , ואי זכו נפש במצות. ולאנהגא ליה בהאי עלמא, לאיתערא ליה באורייתא, רוח. במצות דיתער מניה
אזיל בר נש , אליןכתרין ובתרין . כפום אורחוי,  כדין נחתו עליה רבו יתיר מלעילא,לאתעסקא באורייתא

כד עייל בר . ערו דרוח דשריא עליהאלא באת, דההוא נפש לא אתקיים בגופא. לשמשא בהו, בהאי עלמא
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åúá íéæåðâä íéîéðôä úåéìëùä ìéëùäì äøéúéä"÷,îëå "ñá ù" ú) èò êì êìò"á ( úøòúà äîùð
äðéáá ùðéàì309,æáå " ç) ãñ úåøò"à310 (éá øòúàåäåë äàìò àúîëçá ',òá ïééòå " ç) ïéçåî øòù

ô úåðè÷ã"â311 (æ" íðîà ìäæì äëåæ íãà ìë àì,åë åéùòîá çë åãéá ùéù éî éë òãå  ' åì äéäé æà
åë äøåúä éæø ìë ïéáéå äøåúá äàìôð äøéëæ',ò ïðå÷úë äøåúä éæø åì åìâúéå "ë,òå  ' ïéðòä ïìäì

ïéáúå ïåéìòä åùøåùá.   
æå" áåúëä ù) áåéàìá ç (íðéáú éãù úîùðå ùåðàá àéä çåø ïëà,ø "éçáù ì ' àåä çåøä

ìúùîíãàä êåúá ñðëðå òôùåîå ìù,éãù úîùð àéäù äîùðä ìáà ,ø "áúé åéô úîéùð ì', ïéà 
íãàä êåúá äìâúîå òôùåî äúåîöò,ïåëùú íéîåøî àéä éë 312úé åéô êåúá  'ìåëéáë, àéäù ÷ø 

úä éðåôöî é÷îòá åìéëùäì åéìò äøåà éöåöðá äðéá åì úðúåðääå"÷.  
îå"æ íéìáå÷îäå øäåæá ù"éçáù ì 'î äîùðäíãàä çåîá äðëù,æ íúðååë " åéæ éöåöðä ìò ì

åìëùå åçåî úìëùîä äøåà,ùîî äúåîöò àì ,æ íúðååë ø÷éòå "éçá ìò ì 'â" ãåñ çåøä ìù ø
ïéçåîä313,ë äæì äëåæù éîì úôñåú ãåñá íéàáå ïé÷ìúñî íéîòô íéööåðúî íéîòô ïäù òåãé314, 

éçá ìò àì 'úéø÷òä äîùðä.ëå " ãéñçä ïåàâä ìåãâä åðéáø ëøäåî"æ à" úåìëéää ìò åøåàéáá ì
àðééðú àìëéäá315,à ìëäå  'éçáù 'ä åìéëùäì åìëùå åòãá úööåðúîä äîùðä ìù äðåúçúäé à

âä àéä"åìù ïéçåîá çåøä ìù ø316îë "éà åðéðôì ù"ä.  
  

à øòù 'è ÷øô" æ  

                                                                                                                                                                                     

, ושריא עליה דבר נש, איתער עליה מלעילא אתערו קדישא. נש לשמשא ולמפלח למאריה באלין תרין
וההוא אתערו . למזכי ולמהוי בהיכלא דמלכא, ואיתער ביה בחכמתא עילאה. וסחרא ליה מכל סטרין

ואיהו . ועובדין טבין, תער לבר נש תשובהומיניה י. נשמה. ומאי שמיה. מאתר עילאה הוא, דשרייא עליה
  .ל"עכ, ורוח בן לה, אימא לרוח, חילא דתשובה, חילא עילאה

שני קשרים טובים נתן , נפשי אויתיך. נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך, פתח ואמר: תרגום
רוח לעורר . מנונפש לקיים את הגוף במצות שיתעוררו מ. והם נפש ורוח, ה באדם לשמש בעולם הזה"הקב

אז יורד עליו הרבה יותר , ואם זכה נפש במצוות ורוח לעסוק בתורה. ולהנהיגו בעולם הזה, אותו בתורה
שאותה הנפש לא . לשמש בהם, ובשני הכתרים האלה הולך בן אדם בעולם הזה. מלמעלה כפי דרכיו

ולעבוד לאדונו באלה כאשר נכנס בן אדם לשמש . מתקיימת בגוף אלא בהתעוררות הרוח ששורה עליו
ולא נכנס [ומסבבו מכל הצדדים , ושורה על הבן אדם, מתעורר עליו מלמעלה התעוררות קדושה, שנים

ממקום , ואותה ההתעוררות ששורה עליו. לזכות ולהיות בהיכל המלך, ומתעורר בו בחכמה עליונה]. בתוכו
, והוא כחו העליון, ומעשים טובים, וממנו מתעורר לבן אדם לעשות תשובה. נשמה, ומה שמו, עליון הוא

 .ורוח הוא הבן שלה, כח התשובה אמא של הרוח
 .ש שזה לאפוקי מהנשמה לנשמה שמתעורר לאדם על ידי חכמה"ע 309
 .וכנראה שזה טעות כאן, ג"ל שבדף פב ע"ח הנ"ח זה אותו ז"בדפוס שלנו בז 310
ודע כי יש מי שבידו כח במעשיו ] תכלומר כניסת המוחין בשלימו[לזה  אמנם לא כל אדם זוכה, ל"ז 311

א עד הגרון ויש מי שיוכל לדחותן עד החזה וכן כפי סדר כל המדרגות "להוריד האלקים דקטנות מרישא דז
י מעשיו למטה " ומי שיוכל להורידן ע, והנה כל כח שכחה שיש באדם נמשך לו ממוחין דקטנות אלו.ל"הנ
א לגמרי אז יהיה לו זכירה נפלאה בתורה "ת ויסלקם מזי שימשיך מוחין דגדלות וידחה אלקים דקטנו"ע

 ואמנם , כי כל זכור הוא בדכורא רק אלקים דקטנות מונע ההארה דדכורא בסוד זכור,ויבין כל רזי התורה
. ל"עכ, מי שיורידם גם מנוקבא עד הבריאה זהו ודאי לא יהיה שום שכחה לו ויתגלו לו רזי התורה כתקונן

וכל החסרון הוא כלפינו מכח חסרון המוחין , וא שגילוי התורה הוא בשלימותכלומר שהאמת לאמיתה ה
 .והשלמת דבר זה תלוי במעשים הטובים שלנו, שלנו

הוא " מרומים ישכון"ש, ז ריש תיקון מט" תיקו'ועי. מליצה זו יסודה הוא לשון הפסוק בישעיה לג טז 312
 .כינוי למקום השכינה

 .כלומר מוחין דרוח 313
הרי הוא , ר שלו"שתלוי במעשי התחתונים הוא תוספת הג, וכל תיקונו, ק" הרוח היא הועיקר קומת 314

 ".בסוד תוספת"וזה פירוש , המוחין
 .303ד לעיל הערה "הוב 315
נסת ולכן אפשר לומר שהנשמה אכן נכ, ר דרוח הינם בעצם החלק התחתון של הנשמה"כלומר הג 316

 .למוח האדם
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ïåéìòä åùøùá íâ ïéðòä àåä ïëù åðéáé íéìéëùîäå317,éçá ÷øù  ' íà ìù äðåúçúä
íéðáä318, ãåñ äàìò íééç úîùð,ïåéìòä íãàä úåéîéðôá úèùôúîå úñðëð àéä 319, ãåñá 

ò ïå÷éúä øçà úôñåú"íééåöøä íéðåúçúä éùòî é320,àåäå 321ïéùéã÷ ïéçåîä ãåñ ,â "éìéã øä322, 
å àåä åø÷éòù"÷323ë òåãé,òá ïéáîì øàåáîë "åà øòù ç" à)ô"ç324 (éò éèøô øòùáå"î )פרק א '

'וב
325
( íéâååæä øòùáå )ô ùéø"ã326( íìöã ïéçåî øòù óåñáå) פרק ח'

327( íìöä éùåøã øòùáå ) ùåøã
á 'ò ' áèéä íùùåøãä ìëá328,ç ùåøãáå  'íù329(,òôáå " ç)ô"ïéìéôúä øòùî â330( øòùáå 

 íéãåçéä)ô"úåðåò ïå÷éúî ä.(çåîá äøåù äîùðäù åøîàù àåäå ,îë "íù ù331ðà øòùá " ê)ô ÷ø
å'332( ïéçåîä øòùáå )ô ìëá"æ333ôáå "ç334éôáå "á335(,å ìöä éùåøã øòùáí )á ùåøã ùéø'336(, 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .כלומר בספירות האצילות 317

 . שער הזווגים פרק ו דהיינו בחינת פרצוף תבונה'עי 318
  .א"ז 319
כדי לתקן את , ולכן. י זיווג העליונים"ל שכל תיקון אינו בא כי אם ע"קמ" הרצויים"ד שבתיבת "נלענ 320

ששם בזיווג של אוירא ) דף כא "ז עם ביאור הגר"תיקו' עי(דהיינו בכתר , "לעלות לרצון"עליהם , ק"הו
  .ה ביה סליקו"ד ד" ד עצ"א על ספד"בבהגר' ועי, נ שבכתר נמצא השורש לכל זיווג"דו' ס שהם בחי"ומו

  . ק היא המוחין שלהם"התוספת על הו 321
 שעיקר האדם העליון הוא , של האדם העליוןונותראשה'  כלומר שהבחינה תחתונה של הבינה היא ג322

  .)י"חגתנה(קצוות ה' ו
ר אינה כי אם המוחין "הג' שהרי כל בחי, וזה כולל אפילו את הראש, ק הוא כלל הקומה"שכן הו 323

והוא סוד האור המתלבש ). א"א פה ע"ה ח"דע(ורק המוחין הם שחסרים לו , שבראש שהרי לתינוק יש ראש
 ).א"א ס ע"ביאורים ח(א "בתוך המוחין דז

 ,א בסוד מוחין דיליה"לה ולמטה היא מתלבשת בזהתבונה מחציה ולמטה שהוא מהחזה ש, ל"וז 324
 .326לקמן הערה ' ועי. ל"עכ, חצאין של תבונות זו עליהם נאמר ואיש תבונות ידלנה' ואלו הב

, שלוהמוחין ' הראשונות הם בחי' איתא שג' ואילו בפרק ב, ס" רק טישא "זא שם כתוב שב"בפ' עי 325
 .323הערה ' ועי

נקרא ם סתומה '  והב,ך ונקרא בינה"נקרא סמ'  א:'בחי'  כי למעלה באמא עלאה יש ג,ודע:] ל"וז[ 326
י שלה "היא אשר מתלבשת נה' הג'  וזאת התבונה שהיא בחי,כ תבונה" ונקרא ג,'נקרא ד'  והג,ונקרא תבונה

א בהיותן שניהן עולין "המתלבשת בז' הג' א ותבונה זו שהיא הבחי" וכאשר ז, להעשות לו מוחיןא"תוך ז
אל הבינה ועליה נאמר אני ישנה ' סתומה תבונה ראשונה אשר היא ב' שהיא ם' הב' למעלה אצל הבחי

ואיש א נאמר עליו "ואז שתיהם נקרא תבונות ואז ז' בתבונה הא' ה ואז נכללת תבונה הב"אותיות שני
 .תבונות ידלנה כי הרי עולה עמהם למעלה ונכלל בשתיהן

 .ע"וצ, א דאצילות"א ולא רק לז"שם משמע שדבר זה שייך לכל בחינות ז 327
ועטרא ' מהם כולל ה' א וכל א"מלכיות דאו' עטרין שהם ב' א כולל ב"כי דעת זה התחתון דז, ל"ז 328

הנקרא אש ונודע כי מקומם הם בעטרת יסוד ג "ח הנקראים מים ועטרא דגבורה כולל ה"דחסד כולל ה
כ נתחלפו ושניהם הושמו "ל בדרוש העבר אך אח"א כנ"עטרות דאו' ה כי תחלה היו בב"אמא כדלקמן בע

א הנה "א תוך גופא דז"י דאמא עם מוחין דז"ונודע כי בהתלבש נה' ש בדרוש ה"בעטרת יסוד אמא כמ
והענין , ל"ב וז"ש במ"וע. כ"ע, א"ת שהוא עד החזה דז"עטרת יסוד אמא הוא מגיע עד סוף שליש עליון דת

י דאמא ביחד "א שם מתחברין נה"א ועד סיום הגרון דז"כי היסוד דאמא כבר ביארנו כי מגיע עד החזה דז
י ומשם ולמטה הם "כי מבשרי אחזה אלוה כי במקום סיום הגוף במקום המתניים שם הם דבוקים יחד נה

  .א"י דאמא בז"ה במקום סיום הגרון ולמטה שם מתחילין להתפצל נהמתפרדין כל אחד בקו שלו והנ
 .י הוא שורש לעטרת היסוד שהוא עיקר המשפיע"כאן מתבאר שנה

א "א ונקרא נשמה של הז"ס רק שהוא רוחני מאד יותר מן הז"ברחם אשה נעשה פרצוף אחד בי, ל"וז 329
א שהוא המוחין שלו אינן נכנסים בו עד "ג שנים כן נשמת הז"כי כמו שנשמת האדם אינה נכנסת בו עד י

 .323לעיל הערה ' ועי, כ"ע, ג שנים"י
מוחין הנקראין ' הנה הב, יוצאין מן העיבור שבתוך הבינה העליונה, מוחין' כי כאשר אלו הד, ל"וז 330

ושרשם נשאר למעלה , רק הארה שלהם לבד, םאינם יורדים הם עצמ, ל"א כנ"שהם אחסנתוי דאו, ב"חו
הם , הנה עצמותם ממש, ל"א עצמו כנ"שהם חלק ז, מוחין הנקראים תרין עטרין' אבל ב. כולם' בכל הבחי

 .ולא הארתן לבד, א"אשר יורדין ונמשכין בז
 ".שם"ד שיש למחוק תיבת "נלענ 331
ב בכל קצה של כל אחד "כלומר חו[א "ר שמתקנים את הז"שיש כל מיני ג' א, שם מחדש שני דברים 332

ר למלכים הוא "ועוד שכל מה שנתקן על ידי תוספת ג, ]מהמלכים ואחר כך מתחברים יחד למציאות אחת
 .וכל תיקון אחר תלוי במעשה התחתונים, רק מה שנצרך לקיום מעשה בראשית
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çøä úäâäá íù ïéðòä øàåáî øúåéå"æ å"ì337, íéôåöøôä øòùáå )ô ùéø"à338(, úåéîéðô øòùáå 
 úåéðåöéçå)ãøã ùå'339øãå åè ù'340( äâð úôéì÷ øòùáå )ô ùéø"à341( áèéä ÷ã÷ãîì øàåáî àåäå 

íìöä éùåøã ìëá.íå÷î áåøé÷á åùàø ìò øéàîå óé÷îå óôåç äúö÷å ,ãåñ  )ש ג יא"שיה(  äøèòá
åîà åì äøèòù342,àîéà äôî àöåéä ìáääå äîéùðä ãåñá ,åéìà óé÷î øåàì ,îë "òá ù" øòù ç

 íéììëä)éô óåñ"à343(,÷ìáå "ð ú" ê)ôá íéìäúá 'åë âñ ìëä'344(.ùîë "éçáù ì ' àéä äîùðä
ïåéìòä äôä úîéùð,äôä êåúá ïåéìòä äøå÷îá äîìòðå äæåðâ äìòîì äìåë àéä äø÷éò ìáà  
íå÷î ÷åçéøá øéàîå.   

æ íúðååë ïáåé äæáå" ì)îô äáø úåîùá"àô "â (ò"ä éë ô ' äðåáúå úòã åéôî äîëç ïúé
åøîàù345äîì "ïá åì äéäù êìîì ã,åéáà éðôì éåçîú àöî øôñä úéáî åðá àá , åéáà ìèð 

åë åì äðúðå úçà äëéúç',à "êéô êåúáù äîî àìà ù÷áî éðéà ì,åë åì åðúð äùò äî '346.ééä  åð

                                                                                                                                                                                     
והמוחין , ק"ה ו"שכן אז הוא גדול יותר מעצם מציאותו ה, "גדלות אמיתי"ר "ש שקורא לתוספת ג"ע 333

 .ובהמשך מדבר בענין הצלמים, ק"שהיו לו לפני כן היו של נפש ורוח דהיינו ו
 .א"הוא המשך ביאור עניין קבלת מוחין מא 334
 .ק שלו"ר לגבי הו"כוונתו להראות שלעולם כל גידול הוא ג 335
 .ל"ע מאי קמ"פ צ"ך ועכ"ל לעניין אותיות מנצפ"שם שמבאר את כל הנ' עי 336
  .א והבן זה"אלו הם צלם שהם חיה נשמה רוח של ז' י גכ, ל"ז 337
דהיינו (והרוח , הם בפנימיות הפרצוף, הרי הם המוחין, ד"ל בכך שהחב"שם מבאר שורש כל הנ 338

 .בחיצוניותו) 'ה הנוק"ה(באמצעיתו והנפש ) ק"הו
ייך וזה ש, כ שהנשמה שורה במוח הוא לאפוקי זה שהנשמה אינה מחוברת למוח"שם מבאר שמש 339

  .אף בענין מוחין דיניקה ולא רק בענין מוחין דגדלות
 .דצלם' ל, ד דהיינו המוחין הם מקיפים"מבאר שהחב 340
 והנשמה מתפשט בכל הגוף מן המוח עד , והכבד לנפש, והלב לרוח,כי המוח כלי לנשמה, ל" וז341

 וזה הכלי ,ל הגוףכ רוח מתפשט בלב ומשם ולמטה בכ" ואח,א שהם מוחין" וזהו נקרא גדלות ז,הרגלים
כ " ע, ומלביש על הנשמה ועל המוח ומכסהו,ק הוא עומד שהוא יניקה" כי הלב בו,האמצעי הנקרא יניקה

 .כרת אלא במוח כי בגוף נעלמהיאין הנשמה נ
כמה , עטרה בריש כל צדיק לעילא) א שריא"נ( בההוא זמנא דשמחת תורה שויין :ב"ג ע"ז ס"תיקו' עי 342

, ביום חתונתו דא שכינתא תתאה, ביום חתונתו וביום שמחת לבו,  לו אמודאת אמר בעטרה שעטרה
  .וביום שמחת לבו דא שכינתא עלאה

 שעטורי ההנהגה וציורם ונתינת קו המדה לעטורי ההנהגה ,היינו, ל"ש עקודים יא וז"פת' והנה עי
כלומר שהיא ,  אמאהציור כאן הוא משורש. ל"עכ, י הבינה שבה הציור" הכל ע,בתוספת הארה או במיעוט

 .המידה הלוקחת את כל אורות אבא שהם רק שורש הדברים ונותנת להם ציור
א א רק בעת שרביע"א כולו ואין הבל זה יוצא ומקיף לז"מן הפה של אמא יוצא הבל המקיף לז, ל"וז 343

 וכאשר מסתלקת מעל בנין גם אותה הארה מסתלקת. א" על בניה כדי לתת לו קיום וחיות לז]רובצת[
 .א שזה בזמן היניקה ולא בגדלות"זהר תרומה קכז ע' ועי. ל"עכ, א"מז

הבל אור המקיף של בינה ' תר העליון וכוכל מקיף שרשו מבינה שהוא קו ירוק המקיף את כ, ל"ז 344
' הבלים שאמר קהלת והם היוצאים מפה הבינה לכן הם ז' נ ואלו הם סוד ז''ת זו''היוצא משם ומקיף לז

ת ''מוצאות הם כנגד חג' צאות הפה של הבינה והם גרון וחיך ולשון ושינים ושפתים והמו' הבלים נגד ה
ונוסף עליהם השישי , ע"מהם פועל פעולה בפ' הקצוות שכל א' מוצאות הפה הם כנגד ה' ה. כ"ע, ה''נ

  . המלכות' ונוסף עליהם הוא התגלותה לחוץ דהיינו בחי, הכולל את כולם והוא מידת היסוד
שכן רבינו רוצה להביא מכאן ראיה לכך שהנשמה מעניקה , ע בדברי רבינו"אן דבר קשה הצאמנם יש כ

ל בשעת יניקה ולא "א כי אם כנ"והרי לא מצינו דאמא משפיעה לז, א"מפיה להשגות התחתונות דהיינו ז
א ושבועה השורש הא לה ש"ש א"פת' ועי, הבלים' שכאן הוא משייך את זה לז, ועוד קשה. מפיה כלל

וכמו , כלומר שהתגלות הכתר היא רק דרך הבינה, ועוד הוא מזכיר שהבינה היא אור מקיף לכתר, יקנאבד
בזמנא דמטא ירחא שביעאה : "ב"צ יט ע"ספד' ועי, כן התגלות הדיקנא אף היא אינה כי אם דרך הבינה

' בהמצאו' הדרשו ' בההוא זמנא , ומתפתחי תליסר תרעי דרחמי,משתכחו ירחי אלין תליסר בעלמא עלאה
אם כן אולי אפשר ליישב שרבינו . א שם שהתגלות הדיקנא הוא על ידי הבינה"וביאר הגר, )"ישעיה נה ו(

 .ע גדול"וצ, שכל התגלותו היא רק דרך הבינה, א"א מקבל מפה דבינה כוונתו היא לדיקנא דא"באומרו שז
  .הלוחות בעניין מדבר 345

יתן חכמה וכל מי שהוא מחבבו '  לו מתוך פיו הוי כי הולמה על שהיה מחבבו נתן:] המשך הדברים[ 346
  .יותר מפיו דעת ותבונה
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 úîéùðá äîìòð äøå÷î øùà äîùðä úðéçá øåà éöåöéðî åá òôùåéù âéùäì øé÷é ïáä úù÷áù
úé åéô"ù.à÷åã øôñä úéáî àáä ÷åðéúì åìéùîäù ùåã÷ä íðåùìá ãåò åæîøå , äðîàð åòéãåä 

éçá âéùäì íìåòá àåáî ïéàù 'ò àì íà äîùðä øåà éöåöð" äøåúá úåððåáúäå ïåéòäå ÷ñòä é
äùåã÷á äùåã÷ä347,à øå÷îî íäéðù éë '348ë íéàá òåãéïéáîì *.   

äâä"éôòå ä" øäåæá øëæðä ïéðò èåùô éô ìò ïéáäì ïééòîä ìéëùé æ) âò éøçà úùøôò"à( àùãå÷ù 
àãá àã ïéøù÷úî ìàøùéå àúééøåàå àåä êéøá.íé÷åîò úåãåñì åúðååë ÷îåò éàãå , øéáñäì ùé äæ ìë íò 

äæ éô ìò úåèùôá íâ ïéðòä. éë ïéðòäå àéìâå íéúñ àåä êéøá àùãå÷349 )ב"א סד ע"זהר ח(, ïåãà úåîöò éë 
âùåî åðéà àåä êåøá óåñ ïéà ìë,ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå 350, ÷ø àåä èòîä ïî èòî åðì âùåîù äîå 

íâéäðäìå òâø ìë íîéé÷ìå íúåéçäì íùãéçå íàøáù úòî úåîìåòäì åúåøáçúä ãöî,îë " ù)נחמיה ט ו( 
íìåë úà äéçî äúàå.íéîìåòä éç àåäù åðéúìôúá êøáúé åçáùð ïëìå , úåìôúä ìëá åðáì úðååë ìë éë 

íìåò ìù åãéçéì ÷ø úåéäì øåñà úåù÷áäå351,àåä êåøá óåñ ïéà àåä , ãáì êøáúé åúåîöò ãöî àì íðîà 
úåîìåòäî ùøôåî åúåéä úðéçáá,úåîìåòäì èåùôä åðåöøá êøáúé åúåøáçúä ãöî àìà , íäá åøúñäå 

íúåéçäì,íìåë úåöîäå äãåáòä ïéðò ùøåù ììë åäæå ,åðéúâùä ìë ãáì äæå 352,ã ÷øô á øòùá ïî÷ì ïééòå  '
ä ÷øôå 'êøåàá ïéðòä.   

äá íé÷ñåò ìàøùéùë äùåã÷ä äøåúä éãé ìò ÷ø àåä íìåë úåîìåòä ìù íîåé÷å íúåéç ìëå, 
äð àéäùå ïéîìò ìëã åø)ב"ג קסו ע"זהר ח( ïåäìëã àúåéçå àúîùðå.éä åìàå  éåðô åäö÷ ãòå åäö÷î íìåòä ä

äùåã÷ä äøåúá úåððåáúäå ÷ñòî ãçà òâø óà,åäáå åäúì úåîìåòä ìë íéøæåç åéä 353.æ åøîàù åîë " ì
 åðëåúá òèð íìåò ééçå354.äùøåù øå÷î éë 355 )ברכת התורה(åëå äøåúä ìéáùá',îë " ù )י בראשית א א"רש(

úåîìåòä ìëî äìòîì àéä ïåéìòä, úåéçä éåìú äá ïëì íìåë ìù356. åøîàå )י שם"רש(  ìàøùé ìéáùá ïë íâ
åë 'øàáúðù åîë,á äîùðä úðéçá øåà úåööåðúäì âéùî àåä äùåã÷ä äøåúá åðåéâäå íãàä ÷ñò éãé ìòù  å

ìéã ïéùéã÷ ïéæø é÷îòá åìéëùäìä357,ë ìàøùé íùá äðåëî æàù òåãéøäåæá 358.ä éô àöåî ìë ìòå '359, àåä 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .'לקמן שער ד פרק א' כלומר לאפוקי מדרך עבודה של דביקות ועי 347
ה ויש תורה דבריאה ותור, ויש מאצילות, שיש נשמות שבאים מבריאה, 282לעיל הערה ' עי 348

  .כ לקמן שער ד פרק יא"או אולי כוונתו למש, 358ה ומה שהבאנו שם הערה "בהגה' אמנם עי. דאצילות
  . גילויהוא כנוי המורה על "ברוך"אילו  ומהסתובחינה  הוא "קדוש" 349

 הוא חד ולא בחושבן אנת הוא עלאה פתח אליהו ואמר רבון עלמין דאנת: א"ז יט ע"תיקו' בהק' עי 350
הוא ' רבון עלמין'א ש"ש בבהגר"וע. כ"ע, על כל עלאין סתימא על כל סתימין לית מחשבה תפיסא בך כלל

 .א"ה בטהירו שנראה שעומק כוונתו הוא לרדל"א ד"ע' ח נ"תז' ועי, ס"כינוי לא
וכשמתפללים אל . ת הללושהאצילות היא הנקראת בשמוא שער ה ענף ז אות ד "ה ח"ו דע"לש' עי 351

הרי היא , והשם הוא האצילות, הולכת התפילה אל המאציל עצמו הנקרא בזה השם, השם בכל השמות
ה ומזכירים את השמות התלויים בו "ה ב"לכן כאשר אנו מכוונים בשם הוי', היא מסך לאור עצמותו ית

ו לאופן שבו מתגלה באצילות אמנם כוונתינ, ס עצמו ממש"אנו מגיעים בזה לאור א, ומסתעפים ממנו
ע אם יוצא כי הדבר "וצ). ש היטב"עיי' אות ח' פרק ד' ש שער ז"והדבר הזה הוא מבורר יותר בהקדו(בלבד 

לקמן שמשמע שרבינו עצמו אומר שיחסינו אליו הוא מצד ' אמנם עי. ו לרבינו"הוא מחלוקת בין הלש
 אלא מצד ,בד בבחינת היותו מופרש מהעולמותאמנם לא מצד עצמותו יתברך ל", ל"התחברותו לעולמות ז

 ." והסתרו בהם להחיותם,התחברותו יתברך ברצונו הפשוט להעולמות
אמונה ה "ד ד"א טו ע"שם בבהגר' וכן עי. כ"ע, אתקריאת שכינתא אמונה דישראל: ב"ח יא ע"תז'  עי352

ישראל להון ולעלת העלות זה ס הכל בה שעל ידה מכירין "ל כל אמונת ישראל בע" ר,ל"ז, 'דישראל בהון כו
לפי זה משמע שהלשון בה . אם כן אי אפשר להבין למעלה מזה הגילוי ורק דרכו אפשר. ל"עכ, 'השער לה

 .שהוא למעלה מהמלכות' פי" מופרש מהעולמות"נקט רבינו לעיל 
 .945לקמן שער ד פרק יא הערה ' עי 353
חיה של העולמות היא התורה שנטע בתוכנו ולכן העולמות רק קיימים כל כמה שאנו עוסקים  המ354

  .בתורה
  . של התורה355

 .348הערה ' עי 356
והנה משמע מכאן שהשגה זו . כלומר באותה מידה שיורדת חיות מלמעלה כך יורד שפע של תורה 357

 .הערה הבאה' ועי, ט"ע מ"וצ" רזין"סק בסודות התורה שהרי נקט כאן בלשון זה הוא רק לעו
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íãàä úîùð úðéçá,úé åéô úîéùð êøá,úåîìåòäå úåçëä ìë ïë íâ åîéé÷úéå åéçé , ääåáâä ïë íâ àéäù 
úåîìåòä ìëî úéîéðôäå,àãá àã ïøù÷úî ìàøùéå àúééøåàå àåä êéøá àùãå÷ åäæå ,æå " ù)י בראשית א "רש

   .úéùàø åàø÷ðù ìàøùé ìéáùáå úéùàø úàø÷ðù äøåúä ìéáùá úéùàøá )א
æå" íù ù)ג"א פ"שמות רבא פמ( åãîòù äòùá åéä äøåúä úà ìá÷ì éðéñ øä ìò ìàøùé 

á÷ä éôî úåøáãä òåîùì íéù÷áî"ä,îëå " ù)ש א ב"שיה( åäéô úå÷éùðî éð÷ùé, ãîòîä úòáù 
íäéìò øéàîå óôåç äéäù íìåë åëæ ùãå÷îä360áúé åéô úîùðî äîùðä úðéçá øäæ éöåöéð åéæ  '

ìåëéáë361.éðéñá åëæù íéøúëä ãåñ àåäå 362,íùàø ìò íìåò úçîùå 363.  âéùäì åëæ êë éãé ìòå
äåúä úîùð úéîéðô éøúñ"÷364,îë " øäåæá ù) áð÷ êúåìòäáò"à365 (úééøåààåë àôåâ äì úéà  '

úîùðá àìà éìëúñî àì éðéñã àøåèá åîéé÷ã ïåðéà äàìò àëìîã éãáò ïéîéëçà àø÷ò åäéàã 
ùîî àúééøåà àìëã . äáø ùøãîá úåîå÷î äîëá øîàù àåäå)ח"א פ"שמות רבה פנ(  ïééæ íäì äéä

åéìò ÷å÷ç ùøåôîä íùå éðéñá366,ééøåàã ïéøúñå àúîùðá äðåéìò äâùää àåäù àú, àîù 
ùøôî367.ðë ïåéìòä åùøùá äìòîì æà ïéðòä äéä ïë éë "ôá ì 'øáòä, ãåñ )ש ג יא"שיה(  äøèòá

åîà åì äøèòù.ò åùøãå " úéæçá æ)ה"ג פכ"ש רבה פ"שיה(  åìà åáì úçîù íåéáå éðéñ äæ åúðåúç íåéá
                                                                                                                                                                                     

, "ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב") שם לג ו(וכדין מה כתיב : א" עב דף רכז"הר ח ז'עי 358
שמה שזכו בו הוא סוד , נמצינו למידים. כ"ע, ועדים הוה רזין דשמא קדישא דאעטר לון קודשא בריך הוא

 . משמע שהמדובר הוא בחכמת הנסתר. השם קדוש
ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון " כ"מליצתו זו של רבינו מיוסדת על מאמה 359

  ).דברים ח ג" ( יחיה האדם'אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה
הוא כינוי להיכל האהבה שהוא נסתם מאז " 'פי המוצא "ש, וביהל אור שם, א"ב רנג ע" בזהר ח'ועי

 .חורבן בית המקדש
שזכו ,  כחלקמן שער ד פרק שכן משמע ,בעצםמקרוב ו אלא , כמו השפעתו עלינו האידנא לא מרחוק360

  .ש"עיי, לנשמה דאורייתא
  .ה"ע משה רבינו בדרגתן שאז זכו לנבואה "ברמב' עי 361
ר "בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס) א"שבת פח ע(ל "ה וז"א בהגה" ג עצ"א על ספד"בבהגר' עי 362

 שעל ,ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם"ועתיד הקב' א מישראל שני כתרים כו"ה וקשרו לכ"מ
 ואלו הכתרים זכו ,'חיין לעולם בסוד חיי המלך כו  שלכן היו,א" והן המוחין שהן עטרות דאו,ראשם

  .ב"ספרים בסוד חו'  הן ב והלוחות,'ש בשעה כו"בלוחות כמ
 וזה שייך לחיבור של ,בהמה היא כח השמחההאדם על המהמעלות של ' אד ש"י יז ע"א בס"בהגר' עי 363

  ".אז ימלא שחוק פינו"לבא עתיד על ה נאמרגוף ולכן הנשמה עם ה
  .357לעיל הערה ' עי 364

א ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי תורה האי גופא מתלבשא בלבושין דאינון  אורייתא אית לה גופ365
טפשין דעלמא לא מסתכלי אלא בההוא לבושא דאיהו ספור דאורייתא ולא ידעי יתיר . ספורין דהאי עלמא

אינון דידעין יתיר לא מסתכלן בלבושא אלא בגופא דאיהו . ולא מסתכלי במה דאיהו תחות ההוא לבושא
חכימין עבדי דמלכא עלאה אינון דקיימו בטורא דסיני לא מסתכלי אלא בנשמתא . הוא לבושאתחות ה

  .ולזמנא דאתי זמינין לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא) ולעלמא(דאיהי עקרא דכלא אורייתא ממש 
אותו גוף מתלבש בלבושים שהם . והם מצוות התורה הנקראים גופי תורה, תורה יש לה גוף: תרגום[
טפשי העולם לא מסתכלים אלא באותו הלבוש שהוא סיפור התורה ולא ידעו , יפורים של העולם הזההס

אלא בגוף שהוא , לא מסתכלים בלבוש, אלה היודעים יותר. יותר ולא מסתכלים במה שתחת אותו הלבוש
יא לא מסתכלים אלא בנשמה שה, אלה שעמדו בהר סיני, חכמים עבדי המלך העליון. תחת אותו הלבוש

  .] עיקר של כל התורה ממש ולזמן שיבא מזומנים להסתכל בנשמה דנשמה של התורה
סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני , ל"ד וז"ח ע"ב כ" יהל אור ח'עי, בביאור ענין נשמה גוף ולבוש

גנוז ו כמו דברים בטלים ובהן "שהן לפי הנראה ח', ס וכו"והוא גנוז ברמז והן הגדות שהן בש, שהוא הסוד
וזהו מחולל מפשעינו , וזה שבקש משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו', כל האורה והתורה וכו

ל שכוונת הזהר "ל לכאורה י"א הנ" והנה לפי דברי הגר.ל"עכ, שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו
הלבוש הוא , )ומק הנגלהוהוא כולל גם את הדרש שהוא ע(שהפשט הוא המצוות והוא הגוף , ס"היא לפרד

ש שער ג פרק "הקדו' אמנם עי(הנשמה ' והסוד הגנוז בהם הוא בחי, א"כדברי הגר" סיפורים"והיינו ה, הרמז
, א למשלי א כ" בביאור הגר'ועי). ע"הסוד שבתורה וצ' ז שמפרש את הזהר שרק הנשמה דנשמה הוא בחי

לגבי עיקר טעמי תורה ,  לקמן שער ד פרק כח' ועי.ורמז הוא פתח השער להסודות, שדרש הוא סוד הפשט
  .שאין מתגלים כי אם לעתיד לבא

 .ה וזיוניהון"ד ד" ז עצ"א על ספד"בבהגר' וכן עי, 362לעיל הערה ' עי 366
 .ה והוא עיקר הגילוי שבאצילות"א שהשם המפורש הוא שם מ"ז ח ע"תיקו' עי 367
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åë äøèòá åäæå äøåú éøáã',ðä íéøúëä íä "êìîä ééç éðéñá åéäù ì368,òå  'òá" ç)ù íéììëä øò
ô óåñ"ä369(.  

  
à øòù 'é ÷øô" æ  

âä úåøù÷úä ïéðò øàáðå 'éçá 'øð"à ï 'åøéáçá370,äáåùúä ïéðò ø÷éòå ãåñé àåäå . ìë äæå 
úàèåçä ùôðî úåàèçä øñä éøô,äúàîåè úàìçî äøäèìå .ë íãàä ïðåáúéå  êéøö àåä äî

úé åàøåáì åúãåáò éðéðò éèøô ìë ìò ïðåáúäìå çéâùäì"ù, äùåã÷ äîéìùå äîú åúãåáò àäúù 
äøåäèå,ùîùîìå ùôùôì äàøéå 371åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìëá ãéîú ,âä íäù  ' úåðéçá

ðä"ì,áúé åðåöøå åöôç ïééãò íéìùä àì éìåà ',äâùäá åúîùð ùøåù éôì ,õîåà óéñåé åéîé ìëå  
íðúð øùàë íéøäåèî åúîùðå åçåøå åùôð íéìùäì úåöîå äøåúá, êéà åìëù ïéòá äàøéù øçà 

áúé àåä õôçù 'úàèåçä ùôðä úð÷ú ìò ã÷åùå åúéøçà áéèäì ìåãâä åãñçá, øáë íà íâù 
ëò òøä úìåöî ÷îåòá äòáèð"çãð åðî çãé éúìá åøå÷îå åîå÷îì øáã ìë øåæçú æ372.  

 éë ïéðòäåòåãéùìúùä øãñá  íò øù÷úî íìåò ìëáù äðåéìòä äðéçáäù úåîìåòä úåì
åéìòù íìåòä ìù äðåúçúä äðéçáä373.òå  ' øäåæ)é àø÷éåò "á ( àãá àã ïøù÷úî ïéîìò åäìëã

àãá àã øù÷úàã úìùìù éàäë àãá àãå374,ëå òåãéæéøàä éáúëá " ìë ìù úåëìî úéðåöéçù ì

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 דמיניה משמע דיש לחלק, ה ואמר דכתיב" דב" לג ע'ועי, ה והחיות"ד ד" יג עצ"א על ספד"בבהגר ' עי368

י "א ע"הבאים ממוחין דאו, הרי הוא חיי המלך' וחי לעולם'כח של הש ,אוהו .'חיי המלך' ל'אדםהחיי 'בין 
כ "מש' ין חיי האדם עיואילו לעני). שחיי מלך הם בחינת תפילין, א נב"ש גדלות דז"פת' ועי(פ "זיווגם פב

א המצויים בבחינת "באים מאו) כוונתו שם לִחיּות האדם(שחיי אדם , ה וענין רצוא"ד ד"א לקמן יג ע"הגר
חיי "שבחינת משמע ם  ש,ה ואיהו"ג ד"ח טז ע"תזא על "בהגר 'ועי. א בזיווג דלא מתפרשין לעולם"זיווג אב

  ".חיי המלך"היא חול לגבי בחינת " האדם
ס בעטרה שעטרה לו אמו ביום "וז. ן כדי שיזדווגו יחדו"עטרין הם מורישין לבניהם זו' והב] ,ל"ז[ 369

ג תחילה הם "עטרין הטעם לפי שהחו' ש בעטרה לשון יחיד ולא אמר בעטרות אחר שהם ב"חתונתו ומ
וד ג תוך יס"י של אמא אז נכללין החו"דצלם ואחר שיתלבשו תוך נה' מוחין בסוד ם' נפרדין ונחלקין לב

ואז נקרא חד עטרה וזהו בעטרה שעטרה לו אמו לשון יחיד וזה סוד . דצלם' אמא ונעשים חד מוחא סוד ל
ה "ס שהקב"וז. מוחין לבד' כ נעשו ג"מוחין ואח' ראשין שמתחלה היו ד' ראשין ושל ג' של תפילין של ד' ש

ן כדי שיחיו "לזו) א ומזון"נ(א לא מתפרשין לעלמין לתת חיות ומוחין "שאו' מניח תפילין בכל יום פי
ן אינו תלוי אלא במעשינו הטובים ובתפלתנו וביחוד "העולמות אמנם לתת להם עטרין כדי שיזדווגו זו

' ועי. ל"עכ, ה מניח תפילין"ס שהקב"ג וז"עטרין שהם סוד חו' א בב"ש ואז מתעברת אמא ומעטרת לז"ק
 .ן של ראשל הם תפילי"ה שהמוחין הנ"א בהגה" ג עצ"א על ספד"בבהגר
  .אין להם ביטוי בתוך הגוף אלא רק מקיפים סביב לגוףכן חיה ויחידה שכאן  לא זכר 370

בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא , ל"ב וז"עירובין יג ע' עי 371
ותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא י

קאי " יפשפש"א ש"שם בריטב' ועי. כ"ע, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו
 .קאי על ההווה" ימשמש"אלשעבר ו

  .יד יד' מליצה זו מיוסדת על הפסוק בשמואל ב 372
רחומאי האורה קדמה לעולם שענן וערפל סביביו שנאמר '  אמר ר:ידבהיר אות בספר ה 'והנה עי

, ל הן"א, אמרו לו קודם יצירת ישראל בנך תעשה לו עטרה, ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור) ג' ת אבראשי(
 לבן ומצא עטרה נאה קלוסה ומשובחת שמח שמחה ואמר זה לבני לראשו כי תאוהד למלך שה"משל למה

וחשב ) ד יד"י' שמואל ב( שנאמר , כך עלה במחשבה ונודע,אמר שתוק, ל ויודע הוא שבנו ראוי"א, לו נאה
  .מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח

כי , לפי שהנשמה הקדושה אי אפשר לה להכרת ממקום הקדושה, ל"וזהקדמה טו , שער הגלגולים 'ועי
וממקום קדושתו , אפילו נצוץ קטן של נשמה קדושה, הבורא יתברך חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח

, ומאותו השפע נותנים גם הקליפות,  הקליפות ההםוממשיך מזון אל אותם הנשמות שבתוך, יתברך משפיע
ולא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי , כאחד הרודף וטורח אחר מזונותיו, ולכן רודפים להחטיא את האדם

 .ירעב
  .הרי הוא עתיק דתחתון, שזהו המלכות דמלכות דמלכות דעליון' ח שער כג פרק ד" ע'עי 373
  .ה בזה וזה בזה וכמו השלשלת שמתקשר אחד בשנישכל העולמות מתקשרים ז: תרגום 374

  .י דברים באותו דףנאין כזה זהר אלא זה צירוף של ש
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øúë úåéîéðô äùòð óåöøôå íìåò375úçúù óåöøôä åà íìåòäì åé)  ìåò íãàä úìá÷áù åðééä
áúé åúåëìî',äåáâ øúåé äâøãîì úåöîå äøåúá åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìë úåìòäì , äæî 

åúá åéùòîå åøåáãå åçåî ãáòùì éîéðô ïåöø åì äùòðúååöîå äø376 (úåëìî øúë ãåñá377.ëå àåä ï 
âá ïéðòä 'éçáä 'øð"íãàä ìù ï,éçá ìë éë  'ÄîÈãÈáùòî ìåìë äùåã÷áù øéçá ø 'éä íäù íéèøô '

åìù úåøéôñ,éçáäå  'éçáä íò úøù÷úîå úæçàð ùôðä ìù äðåéìòä 'éçá ìù úéøéùòä äðåúçúä '
çåøä.éçáå  'éçá íò úøù÷úî çåøä ìù äðåéìòä 'äîùðä ìù äðåúçúä.â äîùðäå " úøù÷úî ë

ú÷áãúîå378éçáá  'äîùðä ùøåù,ìàøùé úñðë ãåñ 379, úåîùð ìë ìù äéñðëä ùøåù àéäù 
ëãçé ìàøùé ìì,éçá íâ êøãä äæ ìò ïëå  'â äîùðä ùøù" äâøãîî äìòî äìòîì úøù÷úî ë

á óåñ ïéà úåîöò ãò äâøãîì"ä380.  
æå" ãåãì ìéâéáà ù)כה כט' שמואל א( ä úà íééçä øåøöá äøåøö éðåãà ùôð äúéäå '

êé÷ìà381,ø "éçá íâù ì ' åùôðúúé åá ìåëéáë ÷áãú"ù382,îëå " øäåæá ù)áî÷ äîåøúò "á383 ( ãë

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .ב"ש יח ע"מבו' וע, כלומר העתיק, פנימיות כתר 375
ש לעיל "כאן מתבאר הקשר שבין הכתר למלכות כפי שהוא נראה בהנהגת האדם בעבודה שהוא כמ 376

 עול תוקבלש, והנה העולה מדבריו הוא. ו עיקר עניין ספר זהשזה" חיצוניות עניני הזהר"' בפי' פרק א
 ,מעשים לע קבלת עול ייך איך ש,קשהו. פעול פעולותשיהיה לו רצון לכדי  לו השפעה נתמלכות שמים נות

 משם ו,רוחמלכות דלהוא עניין עול הקבלת , אלא זהו העניין .נפשלבעיקר שייך הרי מעשים הם עניין ה
  . מעשים טוביםעשות פנימי להרצון ה דהיינו ,ע על הכתר דנפשישפמ

 כי הוא מהמלכות ,'ל שהכתר הוא המלכות על כל הט" ור,)א"ז יט ע"תיקו ( הנזכר בתפלת אליהו377
צ ב "א על ספד" על בהגרו"לשגליונות ה( וכן הוא בקבלת הראשונים שקורין לכתר בשם מלך עליון ,דהעליון

 .ג שכלול בזה שהמלכות הפרטי עולה עד הכתר"לז עצ "א בסוף ספד"ליקוטי הגר' ועי, )א"ע
אין שום לשון  בין רוח לנשמה ,"מתדבקת"בדבקות שבין נשמה לנשמה דנשמה הלשון היא  כאן 378

  .ע אם יש לזה נפקותא"פ צ"ועכ, "נאחזת" נקט בלשוןבין רוח לנפש אילו ו, מיוחדת
  .ל"עכ,  כנסת ישראל דכניש כולא בהנקראתששכינה , בית לה, ל"א וז"ז ח ע"א על תיקו"בהגר' עי 379

 .הרי הוא עתיק, א"ס הוא שם לרדל" שאג"ז עטב "יהל אור ח 'עי 380
". צרור החיים"ה ואמר שמקומו של דוד הוא בנצח והוא המכונה "ג ד" לג עצ"א על ספד"בבהגר' עי 381

 .ושם שורש נשמת דוד, הוא כינוי למלכות" צרור החיים"ב ש"ע נט ע"ב' ועי
, ברי רבינו כאן שאביגיל באה כאן לומר שבח על דוד למימרא שהוא מיוחד בדבר זהמשמע מד 382

, שער הגלגולים' אלא עי. ע"וצ, אמנם מדבריו לעיל משמע שזה בעצם כך אצל כולם ולא רק אצל דוד
, ה ודניאל" הצדיקים גמורים כדוד המלך עוהנה, ל"וז , שמעלה זו של דוד שייכת לכל הצדיקיםהקדמה כב

ש דוד "וכמ, שינוחו בעולם הבא ולא יצטרכו לעונשים ולגלגולים האלה, כו להתבשר מאתו יתברךהוצר
אותה אבקש שבתי ' וכתיב אחת שאלתי מאת ה. 'בארץ החיים וגו' ה לולי האמנתי לראות בטוב ה"המלך ע
, 'ור החיים וגובאמרה והיתה נפש אדוני צרורה בצר, י אביגיל הנבואה"ונתבשר ע. 'גוכל ימי חיי ו' בבית ה

  .כ"ע
בעפרא נפשא אתצריר ) א שכיך"נ(בתר תריסר ירחי נייחין כלא גופא שביק : ל"ב ז"זהר ויחי רכו ע' ועי

ואתנהיר ברוחא במאנא דאתלבש רוחא אתענג בגנתא דעדן נשמתא סלקא לצרורא דענוגא דכל ענוגין 
 ,בעפר] נח[ הגוף נשאר ,ם נחיםאחר שנים עשר חדש כול: תרגום [וכלא אתקשר דא בדא לזמנין ידיען

 והנשמה עולה לצרור של ענג כל , הרוח מתענגת בגן עדן, שמתלבשתכליהנפש נצררת ומאירה ברוח ב
שייך בעצם " צרורה בצרור החיים"כלומר בחינת . כ"ע, .] והכל נקשר זה בזה לזמנים ידועים,הענוגים
, ל"א וז"ז ג ע"א על תיקו"בבהגר' ועי. חייםאמנם לצדיקים גדולים אפילו נפשם צרורה בצרור ה, לנשמה

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

וכד . ין ידעת באינון מלין דעלמאוכד,  ביה בנייחא גו ההוא לבושאמתדבקא] נפש:] [ל בשלימות"וז[ 383
, ההיא נפש מתקשרא בההוא רוח ואתנהירת מניה, ההוא רוח סלקא לאתעטרא גו נשמה עלאה לעילא

, וההיא נשמתא מתקשרא גו סוף מחשבה, ורוח מתקשרא גו ההיא נשמתא, כסיהרא כד אתנהירת משמשא
 וההוא רוח אתקשר גו ההיא נשמה ,וההיא נפש אתקשרת גו ההוא רוח עלאה,  רזא דנפש דלעילאאיהיד

כלא ברזא , וכדין איהו נייחא דכלא וקשורא דכלא עילא ותתא. וההיא נשמה אתקשרת באין סוף, עלאה
 צרורה אדוניוהיתה נפש ) א כה כט"ש(ועל דא כתיב , וכדין דא איהו נייחא דנפש דלתתא, חדא וגוונא חדא

כד נחתא סיהרא רזא . דא כגוונא דא,  חדא דההוא אתבגוונא חדא וברזא, ה אלקיך"בצרור החיים את יהו
דנהיר , ועביד לון גופא חדא שלימא, איהי נהרא לכל רתיכין ומשריין, נהירא מכל סטרין, דנפש עלאה

מגו נהירו דנשמה ומגו ,  סטריןלאוף הכי כגוונא דא נחתא האי נפש תתאה נהירא מכ. בנהירו בזיוא עלאה
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åë àøèòúàì à÷ìñ çåø àéää 'åë äéðî úøéäðúàå çåø àéääá àøù÷úî ùôð àéää ' çåøå
 ùôð àéääå àæø éäéàã äáùçî óåñ åâ àøù÷úî àúîùð àéääå àúîùð àéää åâ àøù÷úî
 úøù÷úà äîùð àéääå äàìò äîùð àéää åâ øù÷úà çåø àåääå äàìò çåø àåää åâ úøù÷úà

àá" àìëã àçééð åäéà ïéãëå ñéò àìëã àøåùé÷åìåë àãç àæøá àìë àúúå à ' åäéà àã ïéãëå
òå àúúìã ùôðã àçééð"ä úà íééçä øåøöá äøåøö éðåãà ùôð äúéäå áéúë ã 'êé÷ìà,ôáå  ' éøçà

)àò óãò "á (åë äøåøö éðåãà ùôð äúéäå áéúë àðàú 'éì éòáî éðåãà úîùð ' ïøîàã äîë àìà
ã øù÷úà àìëã àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæãáå÷á äîùðå äîùðá çåøå çåøá ùôð àãá à" ä

åë íééçä øåøöá äøåøö ùôðã çëúùà'384,òå  'ôá ãåò ' àø÷éå)äë ùéøò "à385(,ïéðò åäæå  ) דברים לב

' ä ÷ìç éë  'åúìçð ìáç á÷òé åîò,ä ÷ìçë íä éë  'úé åá ìåëéáë íé÷áåãî"ù,ò "âä úåøù÷úä é)ט
éçá 'ðä"ì, ãøåéå ìùìúùîå äìòîì øåù÷ä ìáçë äèîì ãò.   

  
à øòù 'é ÷øô" ç  

úé ìåãâä åãñçå åáåè áåøî äæ ìëå"ù,åðúéøçà áéèäì åð÷éãöäì õôç øùà , àéìôä úàæì 
äöò386äæ ïéðòá íòá÷å ,éçá ìëù 'âäî  'éçáäá øù÷úú åìà 'éòù éãë äéìòù" íãàä ìëåé æ

úé åúãåáòå åúøåúá å÷ñò áåø éôì èòî èòî äìòîì äèîî øù÷úäìå úåìòì"ù, úøäèå  åáì

                                                                                                                                                                                     

ועביד לון גופא שלימא דנהיר , דאינון שייפין וגרמין, ל אינון רתיכין ומשרייןונחתא ונהרא לכ, נהירו דרוח
  .נפשך ממש, והשביע בצחצחות נפשך) ישעיה נח יא(הדא הוא דכתיב , בנהירו

וכאשר אותה . ואז נודע באלה הדברים בעולם, ו בשלום בתוך אותו הלבוש בתמתדבק] הנפש: [תרגום[
אותו הנפש מתקשר באותה הרוח ומואר ממנה כמו הלבנה , ה למעלההרוח עולה להתעטר בנשמה העליונ

, המתקשרת בסוף המחשבה שהיא סוד הנפש העליון, והרוח המתקשרת באותה הנשמה. שמוארת מהשמש
ואותה נשמה , ואותה הרוח מתקשרת באותה נשמה עליונה, ואותה הנפש מתקשרת ברוח העליונה

ואז הוא ' ואופן א' כולם בסוד א,  של הכל עליון ותחתוןוקשר, ואז הוא מנוחת הכל. ס"מתקשרת בא
' בצורה א, "אלקיך' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה"ועל זה נאמר , מנוחת הנפש של התחתון

היא , מאיר מכל הצדדים, סוד הנפש העליון, כאשר יורדת הלבנה. זה כעין זה. של האות ההיא' ובסוד א
יורד , כעין זה, גם כאן. ומאיר בהארה בזיו העליון, שלם' ועושה להם גוף א, חנותמאירה לכל המרכבות והמ

ויורד ומאיר לכל אלה , ומתוך הארת הנשמה ומתוך הארת הרוח, מואר מכל הצדדים, אותו הנפש התחתון
והשביע "וזהו שנאמר , ועושה להם גוף שלם שמאיר בהארתו, שהם אברים ועצמות, מרכבות ומחנות

  .] נפשך ממש, )ישעיה נח יא(" נפשךבצחצחות 
לכן היא כוללת , וכן מאחר שהיא בסוף הקומה, מאחר שהיא בקו האמצעי, שסגולת המלכות, כלומר
אז הכל בתיקון והכל , ש בריש המאמר"כמ, הרי הוא על ידי עליית הרוח, וכאשר היא בשלימותה. את הכל

שכאן אביגיל התנבאה על דוד , יוצא אם כן.  הכלויורדת בסוף, שכן היא עולה למעלה מעל הכל, בשלימות
 .שהוא תיקן את מידת המלכות

אלא , "נפש אדני"ולא " נשמת אדוני"והיה צריך לומר ' כתוב והיתה נפש אדוני צרורה וכו: תרגום 384
. ה"אשרי חלקם של צדיקים שהכל מתקשר זה בזה נפש ברוח ורוח בנשמה ונשמה בהקב, כמו שאמרנו

יוצא אם כן שבחינה זו אינה מיוחדת לדוד אלא היא משותפת לכל . כ"ע, רה בצרור החייםנמצא דנפש צרו
 . צדיק וצדיק

ומההוא חולקא , ואוקמוה נפש חיה סתם, תוצא הארץ נפש חיה) בראשית א כד(כתיב , תא חזי: ל"וז 385
ש אדוני צרורה ובגין כך והיתה נפ, ואחסין מלכותא כמה דאתמר, ואתקשר בקשורא עלאה, ירית דוד מלכא

זכאה חולקיה , ונשמה בקודשא בריך הוא, ורוח בנשמה, ברוח דנפש אתקשר, והא אוקמוה. בצרור החיים
, דנפשאן דלהון לא זכאן בעלמא דין כל שכן בעלמא דאתי, ווי לאינון רשיעיא. מאן דירית ירותא דא עלאה

ולא אשכחן ,  דאזלן ושטאן בעלמא,ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע )א כה כט"ש(עלייהו כתיב 
  .בגו סטרא דמסאבותא) א ואשתאבן"נ(ואסתאבן , אתר לנייחא לאתקשרא ביה

, ומאותו חלק ירש דוד המלך, ובארו נפש חיה סתם, כתוב תוצא הארץ נפש חיה, בא וראה: תרגום[
והרי . 'רור החייםוהיתה נפש אדוני צרורה בצ'ובגלל זה , כמו שנאמר. וירש מלכות, והתקשר בקשר עליון

אוי . ה אשרי חלקו מי שיורש ירושה זו העליונה"שנפש מתקשר ברוח ורוח בנשמה ונשמה בהקב, העמדנו
ואת נפש "לאלה הרשעים שהנפשות שלהם אינם צדיקים בעולם הזה כל שכן בעולם הבא ועליהם נאמר 

ונטמאים בתוך צד , להתקשר בווהולכים בעולם ולא מוצאים מקום לנוח ו, "אויביך יקלענה בתוך כף הקלע
  .]הטומאה

לכן יש , ומאחר שדעת מגלה על הכתר". עצה"ודעת " פלא"ע אם הוא מרמז לזה שכתר נקרא "צ 386
 .ז אינה כרת גמורה"ועכ, מקום לכרת
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åúàøéå åúáäàå387,ä úà ìåëéáë íééçä øåøöá ÷áãúéå äìòéù ãò  'åé÷ìà388úé " åùøù éôì ù
åúâøãîå. åà úøë äáééçúð äðäî úçàá úàèåçä ùôðäù úåðåò äîë ùé éë úøçà ãåòå úàæ 
ç ïåãáà"å,ïåéìòä åùøåùî úøëðå ÷ñôð ùôðä úðéçáù àåä úøëä ïéðòå ,øéå ÷ú äéäù ìáçä 

ãò åá ÷áåãîå øåù÷ò äðä "ðä úåøù÷úä é"ì.îëå "ðä äîåøú øäåæá ù" ì)áî÷ò "á389 ( úéàå
åë àùôð 'ä éðà éðôìî àéää ùôðä äúøëðå äá áéúëã ' ãëå àçåø äìò àéøù àìã éðôìî éàî

åë àìéòìã äîá ììë åôúåù äì úéì äìò àéøù àì àçåø 'òå"ù.òå  '÷ìá"ô ú 'àá390, àúìéëîáå 
ô 'ô óåñáå àá 'ô éøôñáå àùú 'òäáôå êúåì 'çìù,ä÷ñôä àìà äúøëä ïéà äúøëðå 391.æå " ù
)éòùéä á èð (íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðåò íà éë,ðë ùîî íëé÷ìà ïéáì åðééä "ì, 

ø úåôéì÷äå äàîåèä é÷îòá úòáèð æàå"ì.ò  'òá" ç)éáà úåììë øòù"ô ùéø ò"à392( øòùáå 
 íéãåçéä)ô óåñ"ô íùå ã"úåðåò éðå÷úî à(ìáå é÷ éèåðú" ê)ôá äéòùéá 'èòé éðôìî çåø éëåó393(, 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
כלומר שעצם המעשה מצות פועלים על המידות שלו שהם קשורים , כ במידות"מתחיל במעשה ואח 387

 .יחד הנפש והרוח
 .382ובהערה , פרק הקודם ב'עי 388
ואית נפשא דלא תשתצי עם , ולהאי לית לה דוכרנו כלל, ההיא דכתיב בה( והאי דתשתצי עם גופא 389

מאי , ה"ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני יהו ההיא דכתיב בה, )א עלאה"ס(ותשתצי מאתר אחרא , )גופא
ולא ידעת מאינון , לית לה שותפו כלל במה דלעילא, וכד רוחא לא שריא עלה, יא עלה רוחאדלא שר, מלפני

  .והאי איהי נפש כבעירי, מלין דההוא עלמא כלל
ולזו אין לה , "והכרתי אותה מקרב עמה") ויקרא יז י(ההיא שנאמר בה (וזה שתיכרת עם הגוף : תרגום

, )עליון(ותיכרת ממקום אחר , )שלא נכרתת עם הגוף] פשפ נ"כלומר יש לדייק שיש עכ[ויש נפש . זכר כלל
, שלא שורה עליו רוח' מלפני'מהו , "ה"ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני יהו") שם כב ג(אותה שנאמר בה 

ואינה יודעת מאלה הדברים של אותו , אין לה שותפות כלל במה שלמעלה, וכאשר הרוח לא שורה עליה
 .והוא נפש כבהמה, העולם כלל

ן והנשמה מקבלת שפע העליון ראשונה והיא נוטלת לעצמה עיקר ''ענין כרת דע שבאדם יש נר, ל"וז 390
האור והתמצית נותנת אל הרוח שהוא לבוש לנשמה וכן הרוח והנפש נותנים התמצית אל הגוף ואחר 
המות לעולם הנשמה נקשרת ברוח ואיש מעל אחיו לא יפרדו ואם האדם זוכה גם הנפש מקבלת מאור 

ש והשביע ''הנשמה ורוח ממקום העליון שנמשך לנשמה ורוח מלבד הנמשך לה ממקום המשפיע לנפש וז
ומן הצחות הנובע לנשמה ורוח לכן נכללו ' שגם הנפש נוטלת מן הצח הנובע אלי' בצחצחות נפשך והם ג

גם ממשיכין אל העצמות שבקבר  ,בתיבה אחת שאמר צחות משום שהנשמה לעולם נקשרת ברוח
ש ועצמותיך יחליץ מלשון חלוצי ''צמות מתחברין עצם אל עצם והנפש נכנסת בתוכן בעודו בקבר וזוהע

צבא והיינו סדר כלי זיין שהוא זה על זה העצמות הנפרדין מתחברין עצם אל עצם אבל אם לא זכה שעבר 
זהו ונכרתה  ורוח ונשמהעל כריתות הנה גופו נכרת שאין הנשמה שורה בה וגם הנפש נכרתה ומתפרדת מה

 .הנפש ההיא אבל הנשמה ורוח אין נפרדין ולא שייך בהו כרת כי אין הפגם פוגע בהם לעולם
  . ולא כליון391

 .לא מצאתי 392
רוחין וזהו נח נח משה משה והענין הנה ידענו ' ב' נח דלית צדיק דלית בי' הנה אמרו בזוהר פ, ל"ז 393

א ואמנם הנשמה הבאה מבינה יש לה שתי ''א זת שהו''כי הוא מסוד הת' כי רוח אין לו רק בחינה א
א הוא ''א אחר החזה דז''ברדתה למטה בגוף ז' בהיותה למעלה במקום הראש מקום הסתום וא' בחינות א

' א כי רוח מלפני יעטוף כי אינו רק רוח א'' ולז,מקום המגולה כנודע ושם משתנים הנשמות ברדתם למטה
א ולזה אמר יעטוף לאחרים ולא יתעטף והטעם ''ה מלובשת תוך זוהוא עוטף ומלביש הנשמה כנודע כי בינ

 מה שנמשכת דשנמשכת נגד הסתום ואח' מיני נשמות אני עשיתי א' כי ב' הוא כי הנשמות אני עשיתי פי
ת יעטף ויכסה אותה כדי שלא תגלה ''למטה נגד הגלוי ושם במקום הגלוי צריך שהרוח הבאה מבחינת הת

הנה מזה תבין סוד הרשעים , נשמות' רוחין לא דק ופי' ש בזוהר ב''עשיתי וזאורה וזהו ונשמות אני 
ל כי נשמות רשעים יורדות למטה לרגלין ''בחייהם קרויין מתים ומה ענין ונכרתה הנפש ההיא וענין משארז

והענין כי צריך שתדע כשהאדם חוטא הוא מוריד נשמתו לגיהנם בעודו , וכמו שכתוב ותשכב מרגלותיו
 כי בעת יצירתו ניתנה בגופו וכשחוטא יורד דרך מרגלותיו לגיהנם ונשקעת שם וכפי גדר חטאיו בחיים

 יורד לגיהנם לכן הרשע בחייו קרוי מת וכאשר הרשיע מאוד גרם להשליך כל נשמתו ובמדרגת נשמת
והעליונה ל והתחתונה בגופו ''נשמות יש לו כנ' לגיהנם אמנם אנו רואין שהוא חי אך הענין הוא כי הלא ב

צלם בראשו בסוד מקיף וכפי הגדר שיורדת תחת מרגלותיו כפי הדרך ההוא יורדת ונכנסת בו הנשמה 
העליונה סוד צלם שעל ראשו וכאשר נגמרת נשמתו לרדת לגיהנם אז נגמר הצלם לכנוס בו ואם עוד יחטא 

יה כתיב ונכרתה גם הצלם יורד תחת מרגלותיו ויוצא תחת מרגלותיו לגיהנם וכאשר נגמרה לצאת על
 .נשמתו נכרתת ויורדת למטה ולא נשאר לו למעלה שורש אחיזה' הנפש ההיא כי כל בחי
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 íéìåâìâáå)ñ"ì ô"ä394 (ëå"øäåî ìåãâä åðéáø ìù åùã÷ éáúëá ë"æ à"éôá ì ' úåìëéää ìò
àðééðú àìëéäá )ג"יא ע(

395.çãð åðîî çãé ìáìå ,ç åúøëåé àìù êøáúé åðåöø äøæâ " ìë éøîâì å
åéä"éçá é÷ìç ã 'ùôðä,èä ÷ø  'éçá 'îëçî íéðåúçúäíéúøëðä íä äèîìå äìéã ä, äðéçá ìáà 

äìéã øúëä ãåñ äðåéìòä *úúøëð äðéà396.úå÷éáã ãöîù äðë çåøä úðéçá íò äúåøù÷úäå "ì**, 
éðåãðúéçáë  'îë úøë åá ïéàù çåøä"ïìäì ù.á ïåéìòä ãñçî àåäå "ä,òù "éçá é 'çåøä,ò åðééä " é

åéçá àåäù áìî íéøáã éåã 'ðë çåø"ì,èä íâ åìòúé  'éçá 'éçáá íìåë øù÷úäì ùôðä ' çåøä
íã÷îë.   

*äâä" ä  
ç íéò÷åùî ìàøùé úåùôð íà óàù åðééä"ïìöéì àðîçø úåòø úååàúá å397, åðåöø ãñé äæ ìë íò 

åîù êøáúé åçåø úðéçá éãé ìò íùôð úåìòäì åîù êøáúé398, áåúëä ïéðòë )ישעיה נט כא(  éúéøá úàæ éðàå
ä øîà íúåà ' êéìò øùà éçåøåëå'é àì  åùåîåëå'399.íéøöî úàéöé ïéðòëå , åäæå )שמות כ א( ä éëðà 'à êéäì

íéøöî õøàî êéúàöåä øùà,å òåãé øäåæá )ב"מ פנחס רנו ע"רע( øúë úðéçá àåä éëðàù400,æ íúùøã åäæå " ì

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .'ס ונכרתה הנפש ההיא כי נכרתה ונכנס בקלי"וז, ל"ז 394
בכל עולם שמים וארץ והן נפש של ההיכלות כי הנפש בארץ כידוע ונהורין הן הנפש של , ל"וז 395

ת הרוחין ונהורין וכולם תחת הנהורין ועיקר הנפש הוא הנהורין וכן ההיכלות והחיות ואופנים הן תולדו
ל והרוחין הן באוירא של ההיכלות והרוחין הן רוח של ההיכלות ועד כאן הן גבול עולם "בארץ הזה וד

ואפילו , אפילו בארץ הזו התחתונה, ע"הפירוד אבל מנשמה ולמעלה הוא אלקות כידוע בכל עולמות בי
ס הן בכל עולם "נ שהן ע"א זו"א או"פרצופים א' והענין כי ה, מעלה חלק אלוק ממעלבאדם הנשמה שלו ל

והתחלת העולם אינו אלא , ר אין מושגין כלל וכלל בכל עולם ועולם"וג, י"וכן בנשמת האדם נרנח, ועולם
ר של "וג, נ"דו, נ"וכן פרצופי אדם זו, וכן האדם נפש ורוח. ש עולם חסד יבנה"כמ, והן נקראין עולם, נ"מזו

י כי נפש בארץ לכן תשוב אל הארץ בקבר "ח וס"ש בז"כמ', והן בשמים וכו, האדם אינן כלל בעולם הזה
ע והנשמה בשמים והיא צרורה תחת כסא הכבוד שהן הרקיעין "ורוח באוירא לכן הרוח מתלבש באוירא דג

רדין כידוע לכן אין נחשבין רק ואין מתפ' ר חשובין כא"כי כל ג' מדריגות הן רק ג' ש לעיל ואף שהם ה"כמ
, א"ר אינן מושגין אף לז"וג, א כידוע"והאדם במקום ז, ר"נ כידוע בינה כולל ג"א זו"וכן הספירות רק א, נ"נר
ר "והם ג, א הן תלוין במעשה התחתונים כידוע"ר של ז"רק ג' ר על פסוק אלקים הבין דרכה כו"ש באד"כמ
אבל הנשמה עצמה שהיא , ר של הרוח של האדם" הנשמה היא גי שכללם"וכן באדם נח, א"י שמשיג ז"נח
, והן בחטאי האדם מסתלקין בסוד המוחין, ס איש האלקים"וז, והן אלקות, ר עצמן אינן באים באדם כלל"ג

רק סילוקן , ר של הרוח עולין למעלה ואין פגם נוגע בהם"רק שג, תחתונות של הנפש מחכמה ולמטה' וכן ט
שהיא , ואין נשאר רק כתר שלה', אבל תשעה תחתונות של הנפש יורדין לקלי', לא כומאדם בסוד שיחת לו 
והוא עטרת היסוד דדכורא שלכן נקרא , מלכות עולם שלפניו' בכל כתר שהיא בחי. מלכות של רוח כידוע

וראשיתה מחכמה ולמטה כולה יכול להסתלק שלכן כל החטאים והעונשים נזכרים בנפש , עטרת כידוע
מסתלקים אז ' בחי' וסוד האבדון לקליפה וכן הכרת כשכל הט'  תחטא והאבדתי את הנפש כוונפש כי

  .כ"ע, ונכרתה הנפש מלפני
 .'ח שער המלכים פרק ו"מקורו בע' עי 396
 יש נפש כללי כמו כן ,כרתעוון פלילי אשר עונשו הא ו וכשלון בה ה, כמו שיש נפש פרטית של האדם397

ויש להדגיש שכאן הוא מייחס . גלות כמו שיכתוב לקמן פרק יטהא ו וה,תכרה ו ושייך אלי,של כלל ישראל
אלא רק שהנפשות משוקעים , שהרי לא נאמר שהם עושים עבירות, את זה לא למעשים אלא למידות

  .'המלכות דאצילות לקלי' שזהו עניין ירידת בחי' שער המלכים פרק ז' ועי .בתאוות רעות
יש ' וכאן מתחדש שאף לגילויו ית. וידוע שיש לו מידת החסד והדין, היא בכמה דרגות' התגלותו ית 398

ותיקונו ', נפשו ית' נפשות ישראל הם בחי. ה"מכונה קוב' עוד לקמן פרק יט שרוחו ית' ועי. נפש ורוח
 .'שהוא תיקונם הוא על ידי רוחו ית

י אשר שמתי בפיך  רוחי אשר עליך ודבר'הואני זאת בריתי אותם אמר : "לשון הפסוק במלואו הוא 399
' נפשו ית' כלומר אפילו שיש בחי, " מעתה ועד עולם'הלא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר 

' הוא בחי" רוח אשר עליך"במדבר יא יז ש' עי(שיכול לרדת לגלות אבל לעולם ועד רוחו קשור לכלל ישראל 
הוא " דבר"מקיפה ו" רוח"ש, "דברי"וגם " רוחי"בחינות דהיינו ' ע אם יש הדגשה על ב"וצ, )נבואה והיינו הך

 .לקמן' ועי, הרי הוא מלכות דרוח שאין בו הכרת, כתר דנפש
 .'דברי' 'שכאן הוא בחי, "לא ימושו"ל "ולכן מובן הנ', והוא תחילת דברי התורה שזהו רוחו ית 400
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)÷ úáùò ä"à401 (úéáäé úéáúë éùôð àðà éëðà,åëå äîéòð äøéîàå '402 çåøå ùôð úåðéçáä éðù íäå 
ïéáé ìéëùîäå.  

**äâä" ä  
ïåöø åðééä403äàøéä ãöî ìàøùéî ùôð øéúëîä éîéðôä ,íìåòì ú÷ñôð äðéà ,áîø ïééòå " í) óåñ

á ÷øô 'ïéùåøéâ úåëìäî(,éðà äöåø øîàéù ãò äùåòî èâ ïéãá , åúåà ïéôåëù ïúåð ïéãä íà øùë èâäù 
ùøâì,éôå  'úåöîä ìë úåùòì åðåöø úúéîàù ïåéë ñåðà éø÷î àìã íòèä íù,øöéù àìà åô÷úù àåä å, ïåéëå 

åðåöøì ùøéâ øáë éðà äöåø øîàå åøöé ùùúù ãò äëåäù,ùåã÷ä åðåùì íù ïééò 404.   
ç ì÷ì÷å íâô íà ïëå"éçá å 'åìù øåáãä,ò "øåáãá íéåìúä úåðåò é,ìá òøä ïåùàöåéëå , åà 

éåìúä úåðåò éøàùíéçáá íùøùá  'çåøä,éçá äæá ì÷ì÷úðå  ' çåøä)éçá ïéàù íâäå 'Àëð çåøä úø
ììë,éçá ìöà ÷ø úøëä ïéðò äøåúá åðéöî àì éë  'ãáì ùôðä, àéää ùôðä äúøëðå ) בראשית יז

ô 'íù àá405ôáå " å(äáøä àöåéëå,ëå "÷ìá ë" ú, )ויקרא יח כט(úåùåòä úåùôðä åúøëðå , )יד
íéìåâìâäî406íù åôåñáå 407(,ëò "ò æ"éçáá íùøùá íééåìúä úåðåòä é ' åîâåôå åì÷ì÷î àåä çåøä

éáâîåø äàîåèä çåø çë äæ úîåòì ø"ì (éçáäù ãöî ' íìåòì ÷åáãå øåù÷ åìù øúë ãåñ äðåéìòä
éçáá 'ðë äîùðä ìù äðåúçúä"ì,ò ï÷úäì àåä ìëåé "éçá é 'äîùðä,áùçîá äáåùú éøåäøäá ú 
áìä,éçá àåäù  'äîùðä408.  

éçá ìáà 'íìåòì ììë úîâôð äðéà äîùðä, òâîî øîåùîä íìåòî àåä äùøù øå÷î éë 
øæíé409,ë äîùðä ùøåùá íìåòì ä÷åáãå òåãé410,ïéîìòì ïéùøôúî àìã ïéòø íäù 411, éùòî ïéàå 

ç ì÷ì÷ì ììë äéãò íéòéâî íãàä"å412,ç äáåè àì øùà äáùçîá àèåç íãàä íàå "å, íøåâ àåä 
äîùðä øåà éöåöéð åðîî íìòúéå ÷ìúñéù ãáì åîöòì äòø,ç úîâôð àéäù àì ìáà "å.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 אמירה נעימה כתיבה רבי יוחנן דידיה אמר אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן אמרי: ל"ז 401
  .יהיבה
 . אלא גם רוחו, שלא רק שנמסר לנו נפשו, כלומר. אלא גם דיבור,לא רק נפשכלומר  ,יבה יהיבה כת402

וכן ליקוטי , פ יתרו"שעה' ועי. וזה כדבריו שזה גם נפש וגם רוח, ל"וכן מדויק הלשון בפסוק בישעיה הנ
  .שבת' ס על הגמ"הש

 .רצון' שכתר הוא בחיז דף כ "א על תיקו"בבהגר' עי 403
לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצוות : ל"וז 404

, ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גירש לרצונו
היינו רצון הפנימי " ("ישראל"מלהיות " רוצה"והנה נראה שרבינו מדייק את הדבר מזה שהוא . ל"עכ

בברכות יז ' והוא כלשון הגמ. ל"כלומר שזהו הרצון הטמון בלב כל כלל ישראל כנ, ")המכתיר נפש מישראל
 גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב , רבון העולמים,רבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכיא "ע

  .וכל השבירה היא רק בחיצוניות, שראל היא לעולם קדושהח יא שפנימיות כלל י"ש פו"פת' ועי', וכו
ס ''נ ונשארים למטה וז''הנה הרשעים אינם יכולין לעלות למעלה ואינם יכולין להעלות מ, ל"וז 405

ש לעיל זה הוא מי שאין ''אמנם דע דמ. ונכרתה הנפש ההיא כי היא נכרתה ממקום שחוצבה ונופלת למטה
 .כ"ע, לו רק נפש

' בבחי, גורם להפריד העשיה מן היצירה, וטא אדםחהנה כש, ש בו נפש מעולם העשיהמי שי, ל"ז 406
, ולכן היא תשובתו שיתקן עד שיחזיר להתחבר עשיה ביצירה, שהוא תלוי בו שרש נפשו, פרטיות המקום

  .המקום ההוא של שרש נפשו' בבחי
 .לא מצאתי 407
 ,טעם חיובוו הרוח וזהאת הרי זה מתקן  ש,שיש חיוב וידוי דבריםהדבר  ברור מנם באותה המידה א408

  .וכן בעשיית חטא יש חיוב הרהורי תשובה שבכריתת הנפש יש פגם לרוח
 .שהרי הוא עולם האצילות 409
. ה שורשה"והרי דבוקה היא לעולם בעולם האצילות ה, ולענין העולמות עולם הבריאה היא הנשמה 410

שהנשמה דבוקה בשורשה ועל כן אין שייך בה אמנם מאחר , כלומר מצד עצמה יש מושג של פגם בנשמה
 .פגם

וכן הוא (וכאן רבינו מבארו לעניין חלקי הנשמה , א" המדבר בעניין אוא"ע'  דזהו לשון הזהר ויקרא 411
 .והעולמות) 'ח שער עקודים פרק ה"בע

 .מ לתקן"ועל אף שאין מגיעים לשם לקלקל אבל מגיעים ע. 395ד לעיל הערה "א ביהל אור הו"גר' עי 412
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à øòù 'é ÷øô" è  
ðò åäæå áåúëä ïé)çé éìùîãé  (äðàùé éî äàëð çåøå åäìçî ìëìëé ùéà çåø.ø " äìçîä ì

éçá ìù ïåòä úàìçå 'ùôðä) éçáá úåéåöî úåðåòä áåø íúñù 'ùôðä413ðåúçúä àéäù ä äáåø÷ä 
ñä ìà"à,úåî úåãøåé äéìâø  )משלי ה ה(,îëå " ù)ויקרא ד ב( àèçú éë ùôðå, äìàä íéàèçä 

 íúåùôðá)במדבר יז ג( ,àöåéë äáøäå.òå  'ò"ô óåñ íéãå÷òä øòù ç"ä414,òôå "÷ øòù ç" ìòù ù
ô äèîä"ç415 (ò úåìòì íâå ï÷úäì àéä äìåëé"éçá é 'ðë çåøä"ì.äàëð çåøä íàå , ì÷ì÷å íâôù 

éçá 'ò åçåø"éçáá íéåìúä úåðåò é 'çåøä,äðàùé éî æà ,ò àåä åðå÷éú "éçá é 'î úàø÷ðù äîùðä" é
ëòåãéøäåæá  )א"ית א עהקדמת בראש(.  

ïéáé úåðåáú ùéàå,ðä íéøáãä ììëù "âä ïéðòá ì 'éçá 'øð"íãàä ìù ï,â íä " äæ ìò ë
âä åìà ìù ïåéìòä íùøåùá íâ êøãä 'éçá',áå÷ íäù "íéðáä íàå äéúðéëùå ä416, úåðåòù 

éðåúçúäíåðéæåò úðéëùì íéîøåâ ,àìéòìã ùôðã àæø 417, ãåñá ïåéìòä äúåøù÷úäî úããåðù 
úåìâ418)  åðééäç úåòø úåàúá íéò÷åùî ìàøùé úåùôðùë"å(,òå  'ò" ç)ô çøéä èåòéî øòù"á419 

éáà øãñ øòùáå"ô ò"á420ô ìë úåôéì÷ä øòùáå "â421òô úîã÷äáå "æ éììëá ç"÷åðå à'422 øòùáå 
ô íéãåçéä"úåðåò éðå÷úî à423(,äéúåðéçá øùò ìë àì íðîà 424,èä ÷ø  ' äèîìå äîëçî äéúåðéçá

ðë"íãàä ïéðòá ì,éçá ìáà  'ääøúë ãåñ äðåéìò,äìéã úéùøùä äãå÷ð àéäù , äøåù÷ àéä 
ìåòì ä÷åáãåíúøèòá 425ãåñé 426,éçá  'çåøä, íìåòì íùî úãøôð äðéàå ) àåäù äøèò àø÷ð ïëìå

äøúë427(.òå  'îã÷äáúòô "ðä ç"íéðéîä úëøá ïéðòá íù äãéîòä øòùáå ì428,ëå " ìåãâä åðéáø ë

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .395א לעיל הערה "גר' עי 413
ולכן , נחשבת לנפש לגבי זה שמעליו' כ שם הוא שכל בחי"ק אז מש"כ שם במ"אם כוונתו למש 414

 .ליואפשר לומר שבכל מקום יש אחיזה לחיצונים לגבי הרובד שמע
' וצריך לקבל עליו ד. ד"דאח' צריכין למסור נפשנו על קדושת השם בד, ל"וז' ש פרק ח"שער ק 415

' ולכך תכוין לקבל בד. כי שם שרשם, אותיות אדני במילואו' מן ד, סקילה שריפה הרג וחנק, ד"מיתות ב
' אתה מוסר נפשך בדש, ל"מיתות הנ' ד בד"של אח' גם תכוין בד. ד"של אח' שכוונת בד, אותיות של אדני

כי , והענין, ש"ולקבל עליך עול מלכות שמים זה של הק, ושאתה מקדש את השם בכל לבבך, מיתות אלו
  .י מסירה זו יש בה כח לעלות"וע, כי אין כח במלכות לעלות עד כאן, כבר ביארנו

" אם הבנים"ו', נפשו ית' הוא בחי" שכינתיה", 398הנזכר לעיל הערה ' רוחו ית' הוא בחי" ה"קוב" 416
  .'נשמתו ית' היא בחי

 אליהו רעיא מהימנא הכי הוא ודאי אבל בגין דבכל פקודא אמר, ל"א וז"מ משפטים קיט ע"רע' עי
ה ושכינתיה וכל "ה ושכינתיה בכל משריין דעילא ותתא הכי קב"ופקודא הוה אשתדלותא דילך ליחדא קב

  .'וכו, ייתיה עילא ותתא מתיחדין ברוחא דילך בכל פקודא ופקודאמשר
אבל מאחר ובכל מצוה ומצוה היה העסק שלך ליחד את , רועה נאמן כך הוא ודאי, אמר אליהו: תרגום[
ה והשכינה וכל מחנותיהם מעלה ומטה מתייחדים ברוח "כך הקב, ה והשכינה בכל מחנות מעלה ומטה"הקב

 .'כ נפילת אפים פרק ה"שעה' עי" אם הבנים" ולעניין בחינת .]שלך בכל מצוה ומצוה
 .ל"הנ' כלומר נפשו ית, סוד הנפש העליונה: תרגום 417
 .414הערה ' עי 418
 .א"ש שמדבר בעניין שינוי דרגות של אב"ע 419
 .'ל פרק ו"אמנם אולי צ, שם לא מצאתי 420
לבד וצור שהיא לילית הרשעה ' א דקדושה נחרב ונשארה בסוד נקודה א"דז' ם הוא נוקירושלי, ל"וז 421

' ס ממה שנחרבה ירושלים שהם הט"צרתה שפחה כי תירש גבירתה נתמלאה ונעשית פרצוף שלם מי
  .ספירות הראשונים וכן הוא בעולמות

 .לא מצאתי 422
 .לא מצאתי 423
 .'ן דאצילות ירדו לקלי"של הב 424
  . נכוןאינו ו"טהרת" תאאי בגירסתנו 425

 .אמנם אינה מתגלית כי אם בשעת התיקון ולא בשעת קלקול, המלכות' המתאחדת עם בחי 426
  .המלכות' כלומר סוף היסוד הוא הכתר של בחי 427
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æ" ì)éôá 'íù àðééðú àìëéäá úåìëéää ìò429) (åò 'òá"ô íéëìîä øòù ç"æ430 çøéä èåòéî øòùáå 
îá ïéáúå úåôéì÷ä øòùáå"òôá ù"á åìàá ç 'ðä úåîå÷îä"òå ì 'òôá ãåò"ø øòù ç"ô ä"á431 

ðä ìë ïéáúå"ì(,éçá ìáà  'ç ãøôð åðéà äàìéò çåøä"ò åîå÷îî å"éðåúçúä úåðåò éí, àìà 
ç ìå÷ì÷å íâô åá íéîøåâù"åá å"ë åìù ÷òåãé432,éçáá íðîà  'äâ ïéçåîä ãåñ àåäù äîùð" ø

éìéãäðë " ì)ôá ÷øè"å(,ç íîâåôì åà íì÷ì÷ì ììë íéòéâî íéðåúçúä äùòî ïéà íù "å, àìà 
éìåëéùíç åðîéä íúå÷ìúñä íäéùòîá íåøâì "ë åòåãéòá "ç,ãáì úôñåú ãåñá íéàá íäù 433, 

éåìúåíä éùòîá úéðåúçí,éàá íä éë íéçá úåèùôúäî 'ðåúçúä ä åá íéðáä íà ìù ëòåãé, 
ùîëå" ä)משלי ג יט( äðåáúá íéîù ïðåë434,ë íéøæ òâîî øîåùîä íìåò àåäå òåãé.  

åë äöøà áöåî íìñä äàøî ïéðò àåäå ')בראשית כח יב( ,õøàá áöåî øîà àìå, àìà 
äöøà,éôù  'õøàì.ìòîî íéîùá åùøù ø÷éò ùàøù åòîùîå , ãò ãøåéå ìùìúùî àåä íùîå 

òéâé õøàì.ù íééç úîùðä àåäå úé åéô úîéùðî ìåëéáë úìöàúîù íãàä ì"ù435, íùîå 
çåøä íò úøù÷úîå úìùìùå íìñë úìùìúùî,ùôðá çåøäå ,íãàä óåâá íìåòä äæì äúãø ãò , 

òøá ùøåôî ïëå" î) âë÷ àùðò"á (åë íééç úîùð åéôàá çôéå 'éá øîúàãä íìñ íìñ äðäå íìçéå 
åë íééç úîùð éäéà éàãå 'ò"ù436.åò íé÷ìà éëàìî äðäå ùîë åá íéãøåéå íéì" àéäù êøåàá ì

ïåéìò éëàìîå úåçëäå úåîìåòä ìù äéç ùôðä, òâø ìë íúâäðä éøãñ ìëå íúãéøéå íúééìò ìëù 
òâø ìë íãàä óåâá äúáùçîå äøåáãå äéùòî úééèð éôë ÷ø éåìú.) îå" êë øçàå äìçú íéìåò ù

                                                                                                                                                                                     
רק שלרוב גדלותו , כ בסוד תוספות"כי זה ג, א"אחרת והוא כתר דז' אך יש עוד בחי, ל"וז' פרק ה 428

ומשם ולהלאה הוצרכו לתקן הברכה , אז נסתלק בעונותינו, רבו המיניםאך אחר שנת. צ לתפילתינו"א
  .א"שהוא סוד הכתר דז, ולמלשינים

 .395ד לעיל הערה "הו 429
 והבן ענין השכינה בגלות ,א היא בגלות בין הקליפות"הנה בימות החול השכינה שהיא נוקבא דז, ל"ז 430
 , היא מבררת ברורין מתוך הסיגים,ן כנודע"ה דמלוי ההי" שהיא הוי,ן" והנה היא נקראת שם ב,נינהמה ע

 אמנם בשבת .נ מה ענינה" והבן זה מאד היטב ביאור מ.נ ושם נתקנים"והיא מעלה אותן למעלה בבחינת מ
א "נ( חדשות א הם נשמות" ואמנם הזווג אשר לה בשבת עם ז, למעלה ואינה בגלותותעולה מתוך הקליפ

 .ולא מן ברורים האלו) הם חדשים
  .א"ל תלוי בעמידתם אב"אולי כוונתו להראות שכל הנ 431
ח בשער "ואולי זהו כל פרשת המלכין קדמאין המבוארת בע, "כידוע"ע כוונת נקיטתו כאן בלשון "צ 432

  .שהוא עיקר הקלקול ומקום התיקון, הנקודות
ח שער כה "ע' ועי', בחי' יוצא שיש לו רק ט, ק נשארים"והור שמסתלקים "ע שהרי אם יש לו ג"והנה צ

 עשר ולא ,עשר ספירות בלימה) ד"א מ"פ (י"ס' וקשה שכן עי, ספירות' א יש רק ט"שכותב שלז' פרק א
שער ' אמנם עי', בחי' א לי"משלים את ז' ב שהנוק"ק עח ע"שעה' והנה עי. ה עשר ולא אחת עשר,תשע

' ולנוק' א ט"ס ובנסירה יש לז"א יש לו י"ן עומדים אב"שכאשר זו, ח"ה ונל"ג ד"דף מה ע' פרק ב' תיקון נוק
 .'א

אמנם המוחין הם , אינו מסתלק לעולם) ק"דהיינו הו(שמה שהוא בעצם ' ח מלכים פרק ו"ע' עי 433
 .לעולם בסוד תוספת

 .ק"הוא הו" שמים"ו, התחתונה של בינה' התבונה היא הבחי 434
 .כדלעיל פרק טו 435
נ דאתמר ביה ויחלום " דא איהי דיוקנא דעל ב"ויפח באפיו נשמת חיים:] "ן לשונו בשלמותלהל[ 436

 התורה והמצוה ובה , דאיהו היראה והאהבהה"והסלם ודאי איהי נשמת חיים כרסייא לשם י. והנה סלם
והנה מלאכי אלקים  נ"שריא והאי כרסייא מנה גזורות כל נשמתין דישראל ואיהי דיוקנא על רישא דב

  .בגופא בהאי סלם] פ היהל אור"תוקן ע[ין חתאלין הבלים דסלקין ונ. עולים ויורדים בו
וכסא , ה"כסא לשם הוי, הוא שם אלקים[זו היא הדמות שעל בן אדם " ויפח באפיו נשמת חיים: "תרגום

 שנאמר בו]  יהל אור שם–" ויפח באפיו"ולכן , ה דמכסא הנשמות כידוע"דבריאה סולם לעלות לשם הוי
ה שהוא היראה והאהבה התורה "ה ב"כסא לשם הוי, סלם ודאי הוא נשמת חיים, ויחלום והנה סלם

והנה , והוא דמות על ראש בן אדם, והוא הכסא שממנו נגזרו כל הנשמות של ישראל. ובה שורה, והמצוה
עולה מן שההבל [אלה הבלים שעולים ויורדים בגוף של אותו הסולם " מלאכי אלקים עולים ויורדים בו"

 ]. יהל אור–הגוף ויורד לגוף 
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íéãøåé,äìòîì äèîî íìåò ìë äìçú úåìòäì íãàä úøåú ø÷éò ìë éë ,éëùîð êë øçàå í úåøåà 
äèîì äìòîìî (çàù ãò" ë)בראשית כח יג( éåä äðäå"á ä"ðë åéìò áöð ä"ì437.  

æø éøîà åîòð äîå" éîìùåøéá ì)ô úéðòú"áä " åב"י ע (ø"ø íùá ì"á÷ä óúéù øîà é" ä
ìàøùéá åîù, éøä àéäù úåîë äçéðî éðà íà øîà äðè÷ ïéøèìô ìù çúôî åì äéäù êìîì ìùî 

ãåáà àéää,äéìò úçðåî úìùìù àäú äãáà íàù úìùìù äá òáå÷ éðéøä àìà . øîà êë 
á÷ä"ä,åë ïéòìáð ïä ïäù åîë ìàøùé úà çéðî éðà íà ',íäá ìåãâä éîù úà óúùî éðéøä àìà , 

æ íäå"äãéçé äîåàä ììë ïéðòá åøáã ì,æ íäéðéò íðîà " ìò íâ åæîøå ùã÷á íëøãë ïôééèî ì
éãéçé íãàä,æ íúçéùå "øö ìåîìú äëéã,úìùìùå çúôîì ïéðòä åìéùîäù ,ùîë " àåä íãàäù ì

úåîìåòäå úåçëä ìù øâåñäå çúåôä,äèî ìù ïéøèìôå äìòî ìù ïéøèìô 438. íéâäðúî íìåëù 
ò"éçá åéùòî çë é 'ùôð,éçáã àùøùå àø÷éò àåäù  'ïéîìò ìë ùôð.á ìë ïåãàå " ìåãâä åáåèá ä

åðéúð÷ú ìò ã÷ù åéàåøáì áéèäì, íà øîàå âä ïéá úåøù÷úä äéäé àìù àéäù úåîë äçéðî éðà '
éçá 'øð"ï,éçá ìåôéù ãçàä åìà  'ç òøä úåìåöî é÷îòì äðåúçúä ùôð"åîé÷äì éðù ïéà å, éøäå 

ç íìåòì íù äãåáà àéä"å, áåúëä ïéðòë )ויקרא כג ל( àéää ùôðä úà éúãáàäå, úàèåçä ùôðå 
øôëúú äîá .úé äöò àéìôä úàæì"âä òá÷å ù 'øãîøð úåâ"à ìëù ï 'éçá øù÷úú íäî '

éçáá äðåéìòä äìù äðåùàøä 'úìùìùä ïéðòë äéìòù äâøãîä ìù äðåúçúä, äðîî úòáè ìëù 
äéìòù úòáèä ìù ïåúçúä äö÷ êåú úñðëðå úæçàð äìù ïåéìòä äö÷,òå " ùôðä úøëé íà íâ ïë é

ç äàîåèä úåçë é÷îòì ìåôúå"å,ò úåìòìå ï÷úì àéä äìåëé "á úåøù÷úä ééç 'ðåéìòå äìù ú
éçáá 'çåøä,ðë çåøä íâôå ìå÷ì÷á äæ êøã ìò ïëå "ì.æå " ìåãâä éîù úà óúùî éðéøä àìà íù ù
íäá,âäù  'øð ïéâøã"îùðä ùøùå ïäãäî àåä íùøù øå÷î  'úé ìåãâä íùä úåéúåà"ù.   

 

à øòù 'ë ÷øô'   
ò íúåøù÷úäå íðå÷éú øãñ úåèøô øåàéáå"äáåùúä é,éçá íãàä íâô øùàëù  ' åà åùôð

ç íøâ íà óà"èä ìë åúøëðå å÷ñôðù å 'ðä äúåøù÷úäî äèîìå äîëçî äéúåøéôñ"ì, ãøúå 
ç úåôéì÷ä úåìåöî é÷îòì íéàìô"å.ò æà "å ééåéúôù úîé÷òá àáìã à÷îåòî úîàá íéøáã éåã, 

éçá 'çåøã ùôð439,éøáã ìå÷á øøåòî íàìéòìå àìéòì ãò åìù 440, äùåã÷ úôñåú ìöàúéù íøåâå 
úé åðîî"äìéçú äîùðä ùøåù ãò ù,åçåøå åúîùðì íùîå , òôùðä ìåãâä åøåà ÷éäáî çåøäå 

éçá ìò íâ åéìò 'ðë íäéðéá ïééãò øàùðù úåøù÷úää ãöî ùôðä"ì, òøä úåçëä íúäìå úåìëì 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
שכן האור ישר , ן ובאור חוזר"שכל העבודה שלנו היא רק במ, מ"כלומר זהו פירוש בדברי הרע 437

שהגילוי הזה אינו , וללמדינו בא, ה"והוא מהות הגילוי של שם הוי, ד תמיד יורדים אלינו בהתאם"והמ
  .בידינו
ה שלא "נשבע הקב) א"תענית ה ע(ל "א משארזוזה ה, ל"ז, ח שער הזיווגים פרק א"כ ע"זה רמז למש 438

, ן לגמרי" שהוא זווג שלים דזו,א עד שיכנס בירושלים של מטה"יכנס בירושלים של מעלה שהוא זווג או
ן "והוא בבחינת זיווג זו, התלוי במעשי אדם, הוא כינוי לבית המקדש של מטה" הפלטרין של מטה. "כ"ע

 .א"מעלה הוא בבחינת זיווג אוובית המקדש של , דאצילות
א ו וכל תיקון ה.היא החלק העליון של הנפשהרי  , של הרוחן היא החלק התחתו"נפש דרוח"הבחינת  439

הוא שאר קומת הרוח ממנה יוצא זה " עומקא דליבא"וה, א נפש דרוחו ודיבור ה,מקום שלא נותקהמ
  .הוידוי
 לגבי בני נשא וכד בני נשא תייבין מחובייהו  שעתא ושעתא תשובה זמינאבכל: ב"ג סט ע" זהר ח'ועי

אימתי . נ אתדכי מחוביה"ה וכפר על כלא ודינין אתכפיין ומתבסמאן כלהו וב"האי תשובה תבת לגבי קב
 יצחק אמר דתב קמי מלכא עלאה וצלי' ר. נ מחוביה בשעתא דעאל בהאי תשובה כדקא חזי"אתדכי ב

  . כ"ע', ד ממעמקים קראתיך יי" מעומקא דלבא ההצלותא
 וכשאנשים שבים מחטאיהם התשובה הזו שבה ,בכל שעה ושעה התשובה זמינה לאנשים: תרגום[

מתי נטהר . אדם נטהר מחטאוה ו, וכולם מתבשמים, והדינים נכנעים,לקדוש ברוך הוא והוא מכפר על הכל
פלל תפלה  רבי יצחק אמר ששב לפני המלך העליון ומת. בשעה שנכנס לתשובה הזו כראוי,אדם מחטאו

  ].' זהו שכתוב ממעמקים קראתיך ה,מק הלבומע
 .ובמידה זו גופא יורד שפע למטה, שהרי כפי הכוונה כן עולה למעלה 440
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äàîåèä úåâøãîå,éçá íò äðåùàøáë íøù÷ìå øåæçìå äéúåðéçá ìë øéñà øâñîî àéöåäìå  '
çåøä.  

çá ì÷ì÷å íâô íà ïëåé 'ç åçåø" íééåìúä úåðåò øàùá åà íéáåè àì øùà íéøåáãá å
éçáá 'íìåë ãâðë äøåú ìåèéáå çåøä,ø äàîåèä çåø çë äæ úîåòì øéáâäå "ì, äðéà åùôð íâ æàå 

íã÷îë äîéìù,ò äøåàå äúåéç òôù úìá÷î àéä éë "ë çåøä éòåãé.ò äðä " úéúéîà äèøçä é
áìá,åàèç ìãåâ ìò øîøîúîå ,÷òö ïéðòë ä ìà íáì  ')çé á äëéà ( äáåùú éøåäøä øäøäîå

äîùðä øåà éöåöð ïëùî àéäù äáùçîá) äðåáúã úåëìî àåäå441 (â øøåòî" òéôùäì àìéòì ãò ë
äîùðä ùøù ìò øåàå äùåã÷ úôñåú äìçú,åúîùðì íùîå ,äå é äéìò òôùðù äøåà åéæ ú÷äáî à

éçá ìò íâ 'çåøä, äøáùð çåø íé÷ìà éçáæå )תהלים נא יט(,  øéáâäù äàîåèä çåø çë øáåùå
åðåòá442,éçá øäèîå  'éçáá øù÷úäì ùåã÷ä åçåø 'äìçúáë äîùðä, ìò íâ òôùåé àìéîî íùîå 

ïåùàøä äúåîéìùá äîéìùäì åùôð.   
ç àèç íà ïëå"äøåäè àì øùà äáùçîá å, åúîùð øäæ éöåöð åéìòî å÷ìúñéù äæá íøâå 

åùàø éìò äøð åìäá äðä ãò äúéäù443 ,ò æà"ñò éäøéúé äðéáá äøåúä ÷444åúðåáú ÷îåòá 445 
åúîùð ùøåù ìò äùåã÷ úôñåú ìöàúéù øøåòî, äøåà åéìò øéàúù äøéæçäì åúîùðì íùîå 

åúá åìéëùäìä"÷,äéøåäè éøúñá äøéúé äðéáá , ìò íâ òôùðå ìùìúùî øåàäå äùåã÷ä åúåàîå 
íúåîéìùá íîéìùäì åùôðå åçåø.  

æ åøîà ïëìå" ì)èé÷ óã úáùò "á (ä ìëùé ïîà äðåò" øæâ åì íéòøå÷ åçë ìëá êøáî ø
åðéã446,éôàå  'ò ìù õîù åá ùéîåë"åì ïéìçåî æ. òôùåéå ìöàúéù àåä çáùä äæ úðååë ø÷éò éë 

ãä ìëì ïåéìò øåà úòôùå äëøá úôñåú 'éáà úåîìåò"ò447*. åðééä êøáî äáø äéîù àäé åäæå 
ôñåúå äëøá ìöàúéùúùåã÷ äúé åðîî "ù,ìåò àåä íìòì ãò úåìéöàä í,á íä éîìòì íâ íùîå  '

åîìåòúàéøá ääøéöé ,éùòä íìåò àåä àéîìò ä.ãä ùøåù íäå  'íãàä ìù ïéâøã, äîùðä ùøù 
øðå"ï, úôñåú åãé ìò òéôùäìå øøåòì çáùä äæ úøéîàá åúáùçî úùåã÷á íãàä ïéåëîùëå 

åúîùð ùøù ìò äëøáå äùåã÷,åùôðå åçåøå åúîùð ìò íùîå ,å íúäì äæá íøåâ  ïåò ìë äìëì

------------------ùôðä øéàî------------------ 
הרי הוא החלק התחתון של , כלומר המחשבה המעשית שיש בראש האדם דהיינו מלכות דתבונה 441

  .החלק העליון של הרוחהנשמה שהוא 
כ זבחי אלקים כדקא יאות הוא רוח "ובג: א"ג רמ ע" זהר ח'ועי. כאן התיקון הוא בעצם הרוח עצמו 442

רוח הולך "ועל דא מאן דיתבר ליה כדקא יאות עליה כתיב . נשברה דיתבר ההוא רוחא מסאבא ולא ישלוט
 ועל זה מי ,טו שישבר אותה רוח טומאה ולא תשל, הוא רוח נשברהראוי זבחי אלהים כ:תרגום[, "ולא ישוב

ל בעומק דברי רבינו ששבירת רוח "אם כן צ. כ"ע"] רוח הולך ולא ישוב" עליו כתוב ,יראושישבר אותה כ
א נשברו "כמאני חרס שבירתן זו היא טהרתן כד: א"מ בהעלותך קנג ע" רע'וכן עי. הטמאה היא גופא תיקונו

ר נשברו ככלי חרס שבירתן זוהי טהרתן כמו שנאמ: תרגום ['נטהרו ורזא דמלה זבחי אלקים רוח נשברה וגו
'  ו,ל"ב וז"ז סז ע"א על תיקו" בבהגר'ועי. כ"ע, ]'זבחי אלהים רוח נשברה וגו) תהלים נא(נטהרו וסוד הדבר 

כלומר , ל"עכ, 'ש זבחי אלקים רוח נשברה ורוח נכון חדש כו"ו כמ"הוא עצם התשובה והוא ברוח דהוא וא
 .שכלול בשבירה זו חידוש הרוח החדש והוא המבואר כאן

 .איוב כט גפ "כלה 443
פ דאינון אש ומים "אבל אינון דמשתדלין באורייתא דבכתב ובאורייתא דבע: ל"מ הנ" המשך הרע'עי 444

: תרגום[, ואינון דמשתדלין ברזי דאורייתא דאיהו אור דכתיב בה ותורה אור באורייתא אינון מתדכין בה
ם בסודות התורה שהוא אבל אלה שעוסקים בתורה שבכתב ותורה שבעל פה שהם אש ומים והם שעוסקי

משמע שהתיקון תלוי בדווקא בלימוד חכמת . כ"ע] בתורה הם מטהרים בה, אור שכתוב בו ותורה אור
  .הנסתר
, כ לעיל דהרהורי תשובה המתקן את חטאי הדיבור יסודם במלכות דתבונה"לכאורה יש לדייק ממש 445

ורש זה הוא בכל שיעור קומת בא רבינו לרמוז שש" עומק תבונתו"שנקטו כאן בעסק התורה בלשון 
 .התבונה כולה

 .א שם"הגר' ב ובמה שפי"ז ה ע"תיקו'  הק'עי 446
 .ג"ח נא ע"א על תז"כן הוא בבהגר 447
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æéàá àèç øùà àèçåäéçá  'âä åìàî',÷éò ìë äæå åéä àìë åéäå øðë úéúéîàä äáåùúä ïéðò " ì
åéúåðåò ìë ìò åì ïéìçåî ïëì.  

äâä" ä  
æ íøîàå"á ìáåñ åçë ìëá ì 'íéùåøéô,äðåòä ìù åçë ìëá åà ,é íùä êøáúéù åà "ä448 ìëá 

åéúåçë449, ïéðòë )במדבר יד יז(  çë àð ìãâé äúòåéðãà450.á íðîà  'àúçî àãçá äîä íéùåøéôä, ùøùù 
é íùá àåä úåëøáäå äùåã÷ òôù øå÷î"ä451, äáùçîä íìåò àåä äàéøáä íìåò àìîúîå ìùìúùî åðîîå 

ää éåìéîî"é íù ìù é"åéá ä"ã452, ïåéâäå øåáãä úìçúä ùøù àåä äøéöéä íìåò àìîúî äàéøáä íìåòîå 
ää éåìéîî áìä"ìàá à"ó,î äøéöéä íìåòîå ä úåà éåìéîî äùòîä íìåò àåä äéùòä íìåò àìîú ' íùáù

é"ä úåàá ä'.øðä ùøåù äîä ïäå "íãà ìù ï,é íùä ìù åéúåçë ìëå äðåòä ìù åéúåçë ìë íäù "ä, ìë åðééä 
é åäæå åéàåìî'ä'à 'é íù"åëå êøáî àáø ä',â úåëøá úåôñåú ïééòå  'ò"ã à"åëå ïéðåòå ä'453.  

â äæå"æ íøîàî ïéðò ë" ì)ò"ò ç æ"à454 (äãà áéø÷äù øåù" åéúåñøôì úåîãå÷ åéúåðø÷ ø
åéä,úåéò øùà ï÷úì åúáø÷äá ïåéëù ,úåñøäðä úåðáì ,÷éçøä øùà áø÷ì , øùà ãçéìå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .'ה"שם י'כוונתו ' שמיה'וממילא  448
ח פרקין דעשר אצבעות דבהון והיה כאשר ירים "ח איהו רזא דכ" כוהאי, ל"א וז"ז עו ע" תיקו'עי 449

בגין דא אוקמוהו זכרונם לברכה למי נושאים כפים לרום השמים דצריך האי כח משה ידו וגבר ישראל ו
א דשארי בעשר אצבעאן על האי כח "ו ה"אא ו" הד"ולסלקא ליה לגבי חכמה ודא איהו רום שמים ואיהו י

ה והאי כח עליה אתמר ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך לעמוד בצלותא דעמידה "ח מ"ואיהו חכמה כ
ז "ו במוכס"ק כוז"יקוו "ק אלקינ"ח איהו רזא דיקו"י דסליק לחושבן היכל והאי כ"סתם דא אדנבהיכל המלך 

ו ועליה אתמר כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו דאיהו כח דאתלבש בתרין דרועין דאינון "כוז
דעליה אתמר דאיהו שמים ' דאיהו רום שמים ולנחתא ליה לגבי ו' חסד וגבורה וצריך לסלקא ליה לגבי י

 לגבי עמודא דאמצעיתא למפרק בה לישראל בנוי וכד סליק לה לגבי הואתה תשמע השמים כד נחתא לי
ח הזה הוא סוד של עשרים ושמונה פרקים של "כוה: תרגום. [למיטל נוקמא מעמלק' רום השמים דאיהי י

 למי ,זכרונם לברכה ומשום זה פרשוהו ".והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" שבהם ,עשר אצבעות
 ,א"ו ה"א וא"ד ה" יוא והו, וזהו רום השמים, שצריך להעלות הכח הזה לחכמה. לרום השמים,נושאים כפים

ד וואשר כח בהם לעמ" והכח הזה נאמר עליו .ה"ח מ" כ, והוא חכמה,ששורה בעשר אצבעות על הכח הזה
ח הזה הוא " והכ,ל"שעולה לחשבון היכי " סתם זה אדנ,ד בתפלת העמידה בהיכל המלךו לעמ,"בהיכל המלך
 כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל , ועליו נאמר,ו"ז כוז"ו במוכס" כוז,ה"ו יהו"ה אלהינ"הסוד של יהו

 ולהורידו ,שהוא רום השמים'  וצריך להעלותו לי, שהוא כח שהתלבש בשתי זרועות שהן חסד וגבורה,כחו
ל בו את ישראל ו כשמורידו אל העמוד האמצעי לגא".מע השמיםואתה תש" שעליו נאמר ,שהוא שמים' לו

  ].ל נקמה מעמלקוטיל'  כשמעלה אותה לרום השמים שהיא י,בניו
ל "ה הרמוז במלת שמיה ר"כי השם של י' ר פי" ויתקדש שיתגדל: ל"ז' כ דרושי קדיש דרוש א"שעה' ועי
כ יהיה השם גדול "ה ועי"אחרונות ו' ותיוי שנתחברו עם שני א"ה רבא וזה ע"א יהיו שם י"ה שהם או"שם י

,  רבאהו אין השם שלם וגדול ולכן יתגדל שמו של יה ויעש"אלו נפרדות זו מזו ח' ושלם כי בעוד שהאותיו
 .כ"ע

  . 'ית' כלומר תוספת כח לשם ה 450
 זהר תרומה 'ועי. ה"ה הם תולדותיהם של האותיות י"שכן האותיות ו, ה"ה ב"הרי הוא שורש שם הוי 451
  .ה"והיינו שם י, הוא כינוי למידת חכמה' שמיה רבא'א ש"קה ע

ע אם יש לזה מקור "אבל צ. ן"ה במילוי יודי"שכל נשמה נקראת הוי' א פרק ד"ח שער א" ע' עי452
ה "והא הויאמצעיות '  ג,ן"מילוי יודיה ב"ר הוא הוי"שג' ן פרק ג"א וזו"ח שער הולדת או" ע'ועי. מפורש

 .ן" במילוי ההיתונותחת'  וג,ן"במילוי אלפי
 יהא שמיה רבא ויטרי מכאן יש לסתור מה שפירש במחזור ,ועונין יהא שמיה הגדול מבורך] ,ל"ז[ 453

 שלא יהא שמו שלם וכסאו "ה"כי יד על כס י") שמות יז(שזו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו כדכתיב 
לומר שאנו מתפללין שיהא שמו  כ,ה שם יה רבא" יהא שמי,שלם עד שימחה זרעו של עמלק ופירושו כך

כ "ורבינו פירשו כמש. כ"ע',  וכו ומבורך לעולם הוי תפלה אחרת כלומר ומבורך לעולם הבא,גדול ושלם
 .449ז לעיל הערה " תיקו'ועי. במחזור ויטרי

 שסרחתי בילעליו חמה אמר אוי לי שבשתנו רבנן יום שנברא בו אדם הראשון כיון ששקעה , ל"ז 454
] בתענית[עולם חשוך בעדי ויחזור עולם לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים היה יושב 

ובוכה כל הלילה וחוה בוכה כנגדו כיון שעלה עמוד השחר אמר מנהגו של עולם הוא עמד והקריב שור 
 אמר שמואל שור יהודהפר מקרין מפריס ואמר רב משור ' שקרניו קודמין לפרסותיו שנאמר ותיטב לה

משור פר מקרין מפריס מקרין תרתי ' במצחו שנאמר ותיטב לה] לו[שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה 
  .כ" עמשמע אמר רב נחמן בר יצחק מקרן כתיב
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ãéøôä455,éçáä ìò äùåã÷å øåà úòôù äìéçú ìéöàäì åúðååëå åúáùçî úùåã÷ øäåè äìòäå  '
åáù úåðåéìòä úåâøãîå,íéðø÷ä ïåéîã 456ùðå åúîùð ùøù íä åúî ,çà êéùîä íùîå" åçåø ìò æ

åéìâø ãòå åùàøî åéøáà ìë øäèì åùôðå, êøã ìò )דברים ז יב( éäåäåëå ïåòîùú á÷ò  ')א"ח ע"ז י"ע( 
ãàù úåöîíåéá÷òá ùã 457,úéîäáä ùôð ìù úåñøôä àåäå ,æå " ù)á ùøãî àø÷éå äáøô" áכ "פ

]גלגל החמה[ääëî äéä åá÷ò çåôúù ) ב"ח ס"פ ' æ úìä÷åב' סי
458 åëå'*.  

äâä" ä  
æå"ò êìîä ãåã ù" ä)תהלים יט ח( ä úøåú 'ùôð úáéùî äîéîú,òù "ä úøåúá íãàä ÷ñò é', àéäå 

éåàøë åìöà äîéîú,äúåîéìùá äùøåùì íãàä ùôð úáéùî àéä . íøîùá íäá øäæð êãáò íâ íù íééñå 
áø á÷ò,åëå åøéäæé ïåùìî øäæðå ', íéðååëîä úåöîä ìë øîùù éãé ìòù åðééä íãàä éøáà ìë ãâð, êëãæð 

åôåâå åùôð,áø øäåæå øåà äéä åá÷òá íâù ãò ,åëå ääëî äéä ïåùàøä íãà ìù åáé÷ò çåôú ïéðòë '. 
ïéðòä úåéîéðôå, øäæð êãáò íâ åëå'áø á÷ò ,ò êìîä ãåã úãî ìù äúééìò úéìëú éë " äùøù ùøùá ä

ìãøá àåä ïåéìòä"à459,äàîã÷ íãàã úåëìî àåäù ,ãà úîùð ùøåù ïåùàøä í460. áåúëä ïéðòëå )ã"à ä 'æé 
æè,æé  (ä éðà éî 'åâ 'íìä ãò éðúàéáä éë) úåëìî àìà íìä ïéàå )א"זבחים קב ע( (àæ ïè÷úå" êéðéòá ú

ä äìòîä íãàä øåúë éðúéàøå ÷åçøîì êãáò úéá ìò øáãúå íé÷ìà 'íé÷ìà) á ìàåîùáå 'æ 'é" úàæå è
íãàä úøåú(.éðãàã ïéôåìéâ àåä øåúå 461,äå ïéáé ìéëùî462. åéúåðù íéòáù ãåãì ïåùàøä íãà øéàùä ïëìå 

íéðåøçàä,æ "îã úúåëìàã "÷463,ì ãåò úåéçì äéä éåàøå  'â íéìùäì äðù"äìéã ø,ðòë  í÷ä øáâä íàð ïé
ò" ì)á ìàåîù 'ëâà (464. åéìò áåúëù çéùî úîùð ùøåù ïë íâ àåäå )áð äéòùéâé  (ãàî äáâå àùðå íåøé, 

æ åùøãå"äæ ìò ì465 àî ïåùàøä íãàîå äùîîå íäøá)àèçä øçà øîåì äöåø(, ìò í÷ä øáâä íàð åäæå 
á÷òé é÷ìà çéùî,ïåùàøä äùøù íå÷îá êøáúé åúåëìî ãåáë äìòúúå ìãâúú æàù .  

  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .ע ממטה למעלה"וכנראה שהם מקבילים לאבי, דרגות'  ד455
  . שהם מעל הגוף456
  .כלומר יקבל שפע אור" ישמע"  תחתון דהגוףחלק,  כלומר שהעקב457

 'עי. 'הנוק' ד שעקב הוא בחי" י עצ"א על ספד"בבהגר 'ועי. כלומר שתיקן את כולו עד לסוף קומתו 458
שהרי הוליד את , אם כי לא לגמרי(י הקרבן היה תיקון אחרי החטא "ד שע"ב קמז ע"ה ח"ו ספר הדע"בלש
  .ע"וצ, אבל שת נשאר עם יצרו, שת

ל שדבר "אם כן לכאורה צ. ר"של אדה" כתנות אור"א שמעלה זו של היא בסוד בחינת "ז יב ע"תיקו ב'עי
ר לאחר שחטא "ע שכן רבינו מביאו לעניין אדה"וצ] ב"וכן הוא בזהר תולדות קמב ע[זה היה קודם החטא 

] מערת המכפלהר בקברו ב"של אדה[ר בנאה נסתכלתי בשני עקיביו "א, ל"א ז"ב נח ע"ב' אמנם עי.  ונתכפר
ז לא " ועכ,י המיתה נזדכך"עשב כוונתו "כ בב"ד שמש"ב כט ע"ה ח"דע' ועי, כ"ע, ודומים לשני גלגלי חמה

  .ש שאינם מכהים אותו" וכגלגלי חמהל דומים שכן הם רק ,כך לגמרי כמו קודם החטאדנז
ח מלכים "ע(ל "זודלא כהארי, א"צ שקורא לעתיק רדל"א בספד"וכשיטת הגר, דהיינו עתיק דאצילות 459

  ).'ח
ג שכלול בזה "צ לז ע"א בסוף סד"ליקוטי הגר' עי(ן עולה עד לשם בסוד כתר מלכות "כלומר שהמ 460

שורש נשמת (ר "והנה כאן הוא מבאר את הקשר שבין סוף מדריגת אדה). שמלכות הפרטי עולה עד הכתר
  .אוממילא את הכרח החיבור בין שניהם אחרי שהאדם חט, לשורשו) דוד המלך

 .י"של המילוי של שם אדנ' הוא הגימ" תור"ח שער לח פרק ז ש" ע'עי 461
על ידי שנתמנה , ל שבא רבינו לבאר כאן שדוד"ז צ"ולפ. כלומר שמילוי הוא תמיד התגלות הענין 462
 .גילה את מידת המלכות הטמון בנשמת אדם הראשון, למלך

ת דמלכות המה שבעים "אה שנה והזז מלכות היא מ"ולפ, ק"ס דא"משמע ששורש נשמתו הוא כל י 463
 .שנה

, דתמן כל ברכאן לימינא. "הוקם על"מסטרא דימינא דאתמר ביה ,  עלוצונו: ב"פח עתיקוני זהר  'עי 464
',  וכומסטרא דאבא ראש, דאיהי קרבנא דכלא, אסתליק למאה' בק' דאת י, ל"דאינון מאה ברכאן כחושבן ע

  .ויתכן שלכך נתכוין רבינו
 מאברהם שנאמר ירום, ירום מאברהם ונשא מיצחק וגבה מיעקב: תולדות פיסקא יד תנחומא 'עי 465

כי תאמר אלי שאהו בחיקך וגבה כמלאכי ) במדבר יא(ונשא ממשה שאמר ' הרמותי יד אל ה) בראשית יד(
 .ר"לא מצאתי את המדרש המשוה את המשיח לאדה. השרת



 נפש החיים

81 

à øòù 'ë ÷øô" à  
äîùì äøåúá å÷ñò úòáù íãàä úøåú úàæå,äá áåúëä ìëë íéé÷ìå øåîùì 466, øäèî 

åéìâø ãòå åùàøî åôåâ úà, íùøãîë æ" ì)æè úåëøáò "à (åë íéìçðì íéìäà åëîñð äîì ' äî
äøäèì äàîåèî íãàä úà ïéìòî íéìçð,úåëæ óëì äáåç óëî íãàä úà ïéìòî íéìäà óà . 

æ åùøãù ïéðòëå" ì)ב"עירובין ד ע(  äå÷îá íéàîèä úøäè éáâ)ויקרא טו טז( íéîá åøùá ìë, íéî 
á äìåò åôåâ ìëùäí, ìù åôåâ ìë äøåú éøáãá êë íäá äìåò íãà)  äîà ìò äîà íéîëç åøòéùå
úåîà ùìù íåøá,âä ïä  'úåîìåò,øðå "ï,äøåúá äáùçî øåáã äùòî  ( íãà ìù åôåâ ìëù íùëå

ò êëãæîå äìåò"úåöîäå äøåúä ÷ñò é,ùîë íãà úîå÷ øåòéù äîä ïä øùà íìåë úåîìåòä êë " ì
)ô"å(,éëëãæî íä íéøäèúîå íéìòúîå í467.øùéä íãàäå 468 ãáåòä éúéîà, åúòã äðôé àì 

úé åì åúãåáò úòá åúáùçîå"éôà ùåìåùôðå åôåâ øäèìå úåìòì éãë , åúáùçî øäåè äìòéù àìà 
ìòîì äðôå åúðååëåäøäèå ïå÷éúì úéùåã÷ä úåîìåòä í469.   

 äøåúä úà åîéé÷ù íéðåùàøä íé÷éãöä ìëå úåáàä ìù íúãåáò ïéðò ìë íâ äúéä åæå
äúðéúð íãå÷,æøãù åîë " ì)י'  סיב"ויקרא רבה פי וכן "רש' עי'( ò" ô) בבראשית ז(  äøåäèä äîäáä ïî

åë 'äøåú çð ãîìù ïàëî åøîàå, åøîàå )æì àîåé ב"כח ע (à íéé÷åðéáà íäøá äøåúä ìë úà )ëå ï
àúéàáá "öô ø"á )ד"י' ב סי"פ' פ(éô äáø øáãîááå "à øåîæî íéìäú ùøãîáå øäá àîåçðúáå ã'(. 

éùåòå íéååöî åéäù àìïéãä ãöî êë í,àã "ç íéãéîòî åéä àì ë" åâéùäù óà íúâùäå íúòã ìò å
úîùð ùøù ïéðò éôìùíåðùìå øåáòì íäì çøëää úçàî úö÷î óà úä úåöî ìëî ', äéä àìå 

òà á÷òé"á àùåð ä 'úåéçà,ç åúãåã àùåð íøîò äéä àìå "å. íìëù øäèá íúâùä ãöî ÷ø 
îìåòäá äåöî ìëá íéùòðä íéàøåðä íéðå÷úäéðåéìòä úåçëå úåí íéìåãâä íéîâôäå íéðåúçúå 

ç äñéøäå ïáøåçäå"íåîéé÷é àì íà íäá åîøâéù å.äøåäèä äîäáä ïî à÷åã áéø÷ä çð ïëå , éë 
äáéø÷äå äùåã÷ä ãöî åùøåù çë íäî äæéà äéçå äîäá ìë ìù ïåéìòä ùøùäå çëä âéùäå äàø, 

ñäå äàîåèä ãöî íùôð çë íäî äæéàå"÷äì äá øçá àìå àúé åéðôì äáéø',äöøé àì éë 470.   
 åäæå)בראשית ה כב( íé÷ìàä úà êåðç êìäúéå) בראשית ו ט( çð êìäúä íé÷ìàä úà 

 åéðôì éúåáà åëìäúä øùà íé÷ìàä ,éôù  'íìåë úåçëä ìòá íé÷ìà, åðééä)בראשית מח טו(
 íúâäðä éøãñå íøèùîå õøàå íéîù úå÷çå íéðåúçúå íéðåéìòä úåçëä éðééðò åâéùäù

ò íúáëøäå íúåøù÷úäå"íãàä éùòî éðééðò ìë é,òå "à ìë äéä äæ ïéðòå øãñ ô ' êìäúî íäî
éðå÷úä âéùäå äàøù éôë åéðéðò ìëá âäðúîåíéðåéìòä íåúîùð ùøåù éôì .  

ò åðéáà á÷òé âéùäùë ïëì" úåîìåòå úåçëá íéìåãâ íéðå÷ú íåøâé åúîùð ùøåù éôìù ä
çø åìà úåéçà éúùä àùé íà íéðåéìòääàìå ì,ìàøùé úéá úà ïäéúù åðáé äîäå , äîë òâé 

åì åàùðéù íâéùäì úåãåáòå úåòéâé. äùî äðîî åàöéù åúãåã ãáëåé àùðù íøîòá ïéðòä ïëå 
íéøîå ïøäà.  

â äæå"à ë 'íéùåã÷ä úåáàäå çðì äøåúä äðúéð àìù íéîòèäî,íäì úðúéð äúéä íàù , 
á àùéì éàùø á÷òé äéä àì 'úåéçà,ã íøîò àìå åúãå, éôì íäì éåàø ïëù íéâéùî åéä íà óà 

íúîùð ùøù,äìåâñ íò ìàøùé úéá úééðá ìë äéä äæ úîàáå ,éðåéìò úåîìåòä ìë ïå÷éúå í 
æ íøîàî ïéðòë íéðåúçúå" ì)çð óã ïéøãäðñò "á (àå"äðáé ãñç íìåò åúåçà àùð ïé÷ ú.  

  
à øòù 'ë ÷øô" á  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .'פרק ג' שער דתכלית לימוד לשמה היא לשמור ולקיים כדלקמן  כלומר ש466
  . ולהחשיך, הורדה ופגם,חרבןלשונות ' גהם מקבילים ללכאורה  ו,לשונות'  כאן גאמר 467

 .118לעיל הערה ' עי 468
 .897כלומר לשם השכינה כדלקמן הערה , והוא פירוש לשמה 469
 .ע מקורו של רבינו לדבר זה"צ 470
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õøàì äãéøåäå äùî àáùîå471,àéä íéîùá àì  )רים ל יבדב(
472 . ìåãâä íãàä íëçúé ìáìå

ðåéìòä úåîìåòå úåçëá úåöîä éîòèå ãåñ äàåøä éëðà øîåì äáåøî åúâùäùé éôì éì éåàøù í
éúîùð ùøåù,ç øåáòì åùøåù éôì éîå éîì åà " éèøôî èøô íåù úåçãì åà äåöî äæéà ìò å

úòøâîá äúåùòì äùòîä,ãî ãçà ÷åã÷ã óà íéøôåñ éøáç äðîæ úåðùì åà "å473. äîééñ äæìå 
 äøåúä)דברים לד י( äùîë àéáð í÷ àìå474.æ åãîìù åîëå " ì)א"יומא פ ע(  àéáð ïéàù úåöîä äìà

äúòî øáã ùãçì éàùø. äøåúä äëîñù åîëå )âé íéøáã à (åë äåöî éëðà øùà øáãä ìë úà '
åðîî òøâú àìå åéìò óñåú àì475 åâå'. àéáð êáø÷á íå÷é éë íâù åâå' )דברים יג ב( ø" ìì åà óéñåä

ç òåøâì"å,àåää àéáðä éøáã ìà òîùú àì ,ä éøçà  'åëå åëìú íëé÷ìà'.   
äåøá äàøù êìîä åäé÷æç éøäå"éðéî ïé÷ôðã ÷äéìòî àìã ïéðá , àúúà áéñð àì ïëìå 

)é úåëøá 'ò"à (ùì åúðååëåíéîù ííìåò éòùø úåáøäì àìù ,ëò "ä øáãá äéòùé åéìà àá æ ' øîàå
 åì)אכ ' מלכים ב( åëå äúà úî éë 'àáä íìåòì äéçú àìå,ôá ú÷ñò àìã íåùî äéáøå äéø, àìå 

äåò ééçì åàéáäì íéàøåðä åéúå÷ãö íöåò ìë åì ìéòåä"á,à äåöîî øèôäì øáñù ìéáùá  ' úøåúî
äùî,éðéî ïå÷ôéã åùã÷ çåø úâùäá äàø ïëù óà äéìòî àìã ïéðá ,äùòú ìàå áùá äéäù íâå .   

éìëú ãò úåöî éîòè éëùîì óà íìåòá íãà íåùì ïééãò åìâúð àì íúò åðéáø ä"ä476. ÷ø 
äãàì"àèçä íãå÷ ø,é úùùî åéáðòá øîåùîä ïééä àåäå úéùàøá éî477. íåéá ùîéùù øåàäå 

äãà äéäù ïåùàø"åëå íìåòä óåñî åá èéáîå äôåö ø ') äâéâçò áé"à( ,äåúä éë" äìòîìî äìåöà ÷

------------------ùôðä øéàî------------------ 
' מנחם חתניה דר'  אמר ר"באתי לגני: "'פסקא א' ש רבה פרשה ה"זה הלשון שייך למדרש שיה 471

יוסנה באתי לגן אין כתיב כאן אלא לגני לגנוני למקום שהיה עיקרי ' שמעון בר' אלעזר בר אבונה בשם ר
ר "אלהים מתהלך בגן א' וישמעו את קול ה) ' גבראשית(ד "מתחלה ועיקר שכינה לא בתחתונים היתה הה

 אלא מתהלך מקפץ וסליק מקפץ וסליק חטא אדם הראשון ונסתלקה השכינה כאןאבא מהלך אין כתיב 
לרקיע הראשון חטא קין נסתלקה לרקיע השני חטא אנוש נסתלקה לרקיע השלישי חטא דור המבול 

חמישי חטאו אנשי סדום נסתלקה לרקיע הששי נסתלקה לרקיע הרביעי חטא דור המגדל נסתלקה לרקיע ה
 נסתלקה לרקיע השביעי כנגדן עמדו שבעה צדיקים והורידוה לארץ זכה הםחטאו המצריים בימי אבר

אברהם הורידה משביעי לששי עמד יצחק והורידה מששי לחמישי עמד יעקב והורידה מחמישי לרביעי עמד 
שלישי לשני עמד עמרם והורידה משני לאחד שהוא לוי והורידה מרביעי לשלישי עמד קהת והורידה מ

מאז והלאה הגילויים אינם בשמים , שמאחר שהורידה לארץ, כלומר. כ"ע,  לארץרידהראשון עמד משה והו
כלומר מתוך , אלא חייבים להשיג אותם מתוך הארץ, באופן שאפשר יהיה להשיג אותם מתוך השמים

 . התורה שניתן למשה והמסורה שהוא מסר לנו
שכפי הכרעתם על פי כללי ,  נמסרה לתלמידי חכמים שבעולם הזהשהתורה ,ל" אור תורה וז'עי 472

ונמצא שעל ידי תלמידי חכמים , ועושה רשם למעלה, כך הוא שורשו בעולם העליון, התורה המסורה בידם
 .ועל אופן זה נתן הוא יתברך תורתו למשה, שבדור בכל עת מתחדש פנים בתורה כפי הכרעתם

 .479 לקמן הערה 'א עי"לשנו' כ בהק"כנראה שדבר זה תלוי במש 473
ואפילו דקדוקי סופרים וזמנים ניתנו . כלומר שאי אפשר להשיג עד איזה עומק פועלת תורת משה 474

 .למשה ובכלל תורתו
לשון עקירה [התשיעי הוא עיקר הנסיחה והיסוד , ל"ז, מ על סנהדרין פרק חלק"ם פיה" רמב'עי 475

והוא כי זאת התורה היא תורת ] י שם לשון עקירה"רש' ופי, מה מעל האדונסחתם)  סגדברים כח(כ "כמש
ה לא תהיה נסוחה ולא נחלפת ולא תברא תורה מאת הבורא זולתה ולא תהיה בה תוספת "משה רבינו ע

 ביד 'ועי. כ"ע', וכו, לא תוסיף ולא תגרע ממנו)  אדברים יג(ולא גרעון לא בכתוב ולא בפירוש שנאמר 
 והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה 'וכושלשה הן הכופרים בתורה ): ח"ג ה"יסודי התורה פ(החזקה 

 .ההגריםהנוצרים וכגון ' פ שהיא היתה מעם ה"אחרת וכבר בטלה תורה זו אע
 מה שכתוב 'שכן עי, ם הוא לא ידעםואין להקשות כיצד יתכן שיהיו טמונים טעמים בתורתו א 476
כמו , לא כתב משה רבינו התורה כמדבר בעד עצמו כנביאים שמזכירים עצמם, ל"ז )בראשית א א(ן "ברמב

אבל משה . אלי לאמר'  בירמיה ויהי דבר הרוכמו שנאמ, אלי בן אדם' שנאמר ביחזקאל תמיד ויהי דבר ה
והטעם . 'וכוכשלישי המדבר , צמו ותולדותיו ומקריורבינו כתב תולדות כל הדורות הראשונים ויחוס ע

כמו שבא , אין צריך לומר ללידתו של משה רבינו, לכתיבת התורה בלשון זה מפני שקדמה לבריאת העולם
, הנה משה כסופר המעתיק מספר קדמון וכותב.  שהיתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנהבלהלנו בק

 .ולכן כתב סתם
ד יין "ה ע"ז צ"א על תיקו" בבהגר'עיו, ס"ב שזהו גילוי המו"ע לד ע" ב'ועי, ב" עברכות לד'  גמ'עי 477

 . והוא יין המשומר בענביו, אנפין'ע , כי טובים דודיך מיין,ה בניקוד אלקים"המשמח הוי
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úåâùää ìë ìòî ùàø,áãä àäéù øùôà êéàå  íðîæ øãñå íúëìäî úåðùì íãàä úâùäì øåñî ø
ôò"åúâùäå åúòã áçåø é,êì äîì àðîçøã éùáë éãäá äé÷æçì äéòùé åáéùäù åîëå , éàî 

á÷ éî÷ çéðã éàîå ãáòîì êì éòáà úã÷ôîã"ãéáòì ä478.   
ãáì äòù úàøåäì øáã ùãçì éàùø àéáð äéä ìàøùéá äàåáð äúéäùë ïééãòå, íâ óàå 

öîî úçà ìò øåáòìä úå',àöåéëå ìîøëä øäá åäéìà ïåâë . åðéåèöð øùàî àåä åîöò äæ íðîà 
äùî úøåúá, ïåòîùú åéìà )çé íéøáã åè (àéáðä éøáã ìà òåîùì äøäæàå éååéö àåäù, íâ 

áúé åîùá àáðúéùë 'êëì äëéøöä äòùá äåöî äæéà ìò øåáòì,æøãù åîë " ì)א"צ ע' סנ(  ãáì
òîîåë"æ.øáã ùãçì äìéìç àì ìáà úåøåãì åòáå÷ì , úåàéáð òáùî úçà äúéäù øúñà éøäù 

) ãé äìéâîò"à (ëò"íéîëçì äçìùùë æ,úåøåãì éðåáúë ,íéùìù êì éúáúë àìä äåáéùä , ãò 
çà äì åàöîù" àø÷îä ïî êîñ ë) æ íùò"à(.ð ïëå äëåðç úåøâ íäì åàöîù éàãå " êîñ ë

àø÷îäî,áîøä åàéáäù ùøãîá ïééòå "æ ï" êúìòäá äùøôá ì)ח ב( æ ïåàâ íéñð åðéáø íùî"ì.   
ìàøùéî äàåáð ä÷ñô åðéðåòáù úòîå, íäì øñîð øùà ìàøùé éîëç ìë åôñàúé íà óà 

äáëøî äùòîå úéùàøá äùòî,äåöî äæéàî èøô äæéà óà úåðùì íìëù øäåèå íúâùä å÷éîòéå , 
ç äðîæ øçàìå íéã÷äì åà"å,íäéìà òîùð àìå äáàð àì ,áá óàå ìå÷ ú åøîà )á"î èð ò"á ( àì

àéä íéîùá.øåúäî êîñ åàöîùë ïðáøã úåöî ùãçì íéàùø åéä ãåîìúä éîëç éîéá ïééãòå ä, 
ð ïåâëäëåðç úåøðë àöåéëå "ì,é åîë úåøéæâ øåæâì ïëå "àöåéëå øáã ç.   

äåúá áåúëä ìëë úåùòìå øåîùì àìà åðì ïéà åðà ùåã÷ä ãåîìúä íúçð øùàëå" ÷
òáå áúëáù"ô,å÷çå íèôùî ìëë äéèøôå íðîæáå íúííäé÷åã÷ãå , ìë äéèð íäî úåèð éìá 

åäã479.ïéåëé àì íà óà éåàøë ìàøùé ùéà íîéé÷éùëå , úåãåñå úåöîä éîòè ììë òãé àì íâå 
íúðååë,ëò " äåöî ìëá øåàå äùåã÷ íäá äáøúéå úåîìåòä íäéãé ìò åð÷åúéå úåöîä åîéé÷úð æ

äðéðòå äøå÷îå äúòù éôì,úé íé÷ìàì æò ïúåéå "ù.úé àøåáä òá÷ ïëù " úåîìåòä ìù íòáè ù
ò åâäðúéù"íãàä éùòî é,äì ãçåéîä äúìåòô ìåòôì äîöòî äìåòä àéä äåöî ìëå .  

úé åäëéæù éîå"äåú úåøúñð âéùäì ù"÷, éîëç ïéðåéìò éùåã÷ äëøá åðì åøéàùä øùà 
áùø ïåâë ãåîìúä"åéãéîìúå åéøéáçå é,åøåãá åéîéî ïéúåùùå ú åîë íéðåøçàä  ùéà ùåã÷ä áøä
æéøàä àøåð íé÷ìà"ì,úåöîä úåðåëå éîòè úö÷á åðéðéò åøéàä øùà ,à ìë ïðåáúéù éãë ÷ø àåä  '

åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî éèøô ìë íéòéâî ïëéä ãò åúâùäå åìëù éôì480, úåîìåòäá åéðéðò ìëå 
éðåéìò úåçëäåííéðåúçúå ,éé÷ìå úåùòì äæî øøåòúéå ìòôúéå íðò ìëå äåöî ìë  åúãåáò éðé

úé åàøåáì"áìä úøäèå äùåã÷áå äîåöò äáäàå äàøéå äîéàáå ÷åã÷ãä úéìëúá ù,éòå " íåøâé æ
úåîìåòäá íéìåãâ øúåé íéðå÷ú,äðååëä úøäèå úùåã÷ àìá äåöîä íéé÷î äéä íàî , íðîà 

íäáù äùòîä éèøô àåä àáåëéòì úåöîä ìëá ø÷éòä481.  
------------------ùôðä øéàî------------------ 

של כבשי ' שכותב שהבחי' פרק ב' ש שער ג"וכן הקדו', אות ח' ו ביאורים עקודים פרק ב" לש'עי 478
 .ע"וצ, וכאן משמע שזהו תכלית היושר, ולא יושר, פיםדרחמנא הם מקי

ולא כהן מורה הן ,  אין תורה,יםי מלכה ושריה בגו,כיון שגלו ישראל, ל"א וז" לשנורבינוהקדמת ה' עי 479
וטרם נגנז האור עוד הורשו להתבונן ', צבאות הפליא חסדו עמנו וכו' לולי ה, ו"פ ח"גוענו אבדנו תורה שבע

א ורבינא סוף הוראה ומיום שנסתם "ולהוסיף לנו מימרות עד ר, וע לנו הלכתא כמאןעל פי סברתם ולקב
 וכנראה .ל"עכ, נסתם כל חזון מלחזות להבין ולהורות מדעתינו רק כעורים נגשש, ונחתם התלמוד בבלי

וזהו הלך בדרך מרחוק , כ ובינת נבוניו תסתתר"ועכשיו אין בינה כמש, ל"א משלי ז כ וז"שמקורו מבהגר
כלומר שהתורה חתומה , תעודה חתום תורה בלימודי, הוא נגד תורה שנקראת צור, צרור הכסף לקח בידו

ע מקורו של רבינו לדבר " וצ.ל"עכ, ואף אם תיגע עצמך לא תדע כי מלכה ושריה בגוים אין תורה, עכשיו
  .ואולי הוא עצם הגדר של משנה ותלמוד, זה

 .ולא לשנות למעשה 480
ג היותר גדול "וכן קבלנו מרבינו הגדול רשכבה, ל"וז' עמוד כ] ה"הוצאת נצח תשמ[מגן וצינה ' עי 481

כ שבכל "ל שאין לכוין בתפילה כוונת העמוקות ואמר ג"א מווילנא ז"בחכמה זו מכמה דורות שלפניו הגר
ג ואין תפילה דומה "תפילה ותפילה יש כוונות אחרות מה שמכוון בתיקוני התפילות שסדרו לנו אנשי כנה

שכן , אמנם דברים אלו קשים להולמן. ל"עכ', לחברתה רק משתנה בכל עת לפי סדרי צירופי שמו הגדול ית
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קום לחברא לון בהאי חבורא דהא כד אית בישראל משכילים מאלין דאתמר בהון ): א"ד ע(ז "תיקו' הק' עי
אפקא אזכרות דשמהן והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע דא דאתקרי ספר הזהר דידעין למפלח למאריהון ול

וכן בעוד כמה , כ" עדקודשא בריך הוא ושכינתיה בכוונה ולחברא לון בקול דקריאת שמע ובדבור דצלותא
ל העוסקים בבירור "ז נתייסדו הרבה מכתבי האריז"וכידוע שע). א באריכות"א ע"זהר עקב רע' עי(מקומות 

ל לומר "א בא לבטל את כל הנ"מר שהגרולכאורה קשה לו, כוונת התפילות והמצוות כיצד לכוון למעשה
ה ואמר וכן "ה אבל וד"ב ד"קיג ע(ז "א על תיקו"שיש מקומות בביאור הגר, ועוד קשה. שאינו למעשה ממש

שהוא מדבר על אופן הכוונות למעשה ולא מזכיר שהדבר ) ה דאשתכח"ד ד"וכן קה ע, ה דרכי"ד ד"קב ע
אמנם אם כדברינו בביאור דברי רבינו . ע"ח וצ"רבינו וריאאינו כי אם לצורך אחר וכמו שכתוב כאן בדברי 

יוצא אם כן שבחיצוניות הלימוד אין לכוון אפילו , בריש הספר שכל דבריו הם רק בחיצוניות הדברים
וכל ענין הכוונות הוא אך ורק לגדולים שיכולים ללמוד את הסוגיא לתכליתה ולהבין ממנו את , במקצת
  .הכוונות
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äâä"éøäî ä"õ  

  
ïéðòøàä í÷ìéçù íìöä "éæ "âì ì 'éçá 'ö 'ìå 'îå'482ë àåä òåãé àìëã ïéàîã÷ä ïéùøùã 

åù àåäøãä ù 'øôò íéî çåø ùà úåãåñé,âä íä íéìòåôä ø÷éòå  'à úåãåñé"î"ø,÷ð  'ñá"â é 'Äà úåî
à"î"ù,àìëã úåîà íäù ,òôå åâä åìà ìù íúì 'ò àåä"øôòä ãåñé é,îå ìòôúî àåäù ìá÷íäî . 

â íäå '÷é úåéúåà"á íùä ìù å"ä,äå  'äìåôë äðåøçà483.î íäå  'à ìë íìöã 'ëáïåéìò øú484, 
â íä íéìòåôäå',ì  'íìöã485.éçáá íä ïééãòå  'âä ïéçåîäå ìëùä'486,çà íúåèùôúäáå " áìá æ
â íä äùòîáå 'â íéîòô,'úåãîä ùøù àåäå 487æá úèùôúîä äðåáúã úåëìîá "à. úåãîä íöòå 

âç"ú,çàå "å ùîî äùòîá úåãîä ëíääð "é488,ö àåäå  'íìöã.   
òå ' øäåæá)ë àøàå"ò â"á(á÷ àäã "éì ãáò àîìò àøá ãë ä 'éãá ùð øáìå äéìéã àð÷

åëå éåðå÷úá äéì ïé÷úàå'.øà "ú ù" åäìëã ïäáà ïåðéàå àúåðîéäîã àæø éàîã÷ ïåðéà òáøà ç
àùéã÷ äàìò àëéúøã àæøå ïéîìò,øôò íéî çåø ùà ïåðéàå , ïåðéà ïéìàå äàìò àæø ïåðéà ïéìà 

ïäáàåëå ïéîìò åäìëã '489.) ë íùò ã"à (ú"îøà ç" ïéàìòå ïéàúúå àìéòìã ïéùøùå ïéàîã÷ ïéìà ò
ã ïåðéà ïéìàå ïéîéé÷ åäééìò 'ãì 'åëå àîìò éøèñ 'éìò ìá÷î àã ìòå ùáéå ø÷ åäéà øôò ' åäìë

éãáò åäìëå 'éá 'ééúãáò 'ïåäìéçá à÷ôàì åäìëî àìá÷îå490.ðë àåäå "ìòåôä ø÷éòù ìíé íìåòá 
------------------ùôðä øéàî------------------ 

 .כו- וכן שערים כג', א פרק ו"וח שער א"ע'  עי482
' מצד עצמה היא כפולה שכן יש ה' ואילו אות ה, אחרונה של שם' כלומר שמידת העפר היא בסוד ה 483

את הכחות  ותמוציאשכן שתיהן , דומות זו לזו' ג שפעולות הבינה והנוק"י י ע"א על ס" בבהגר'עי. ראשונה
' ה ואמר בה"א ד"צ כא ע"א על ספד" בהבהגר'וכן עי. ולכן הן נרמזות באותה האות ,אל הפועלשמעליהן 

 .א"ש בליקוטים לח ע"וכן ע
 .פרטיות שבכתר העליון' ה הבחי"ה ה"ה ב"אותיות שם הוי' הרי הם ד, היסודות' כלומר ד 484
 .'נחלק לי' שכל א 485
 .ד"דהיינו חב 486
 .טים במלכות דתבונההרי הם הפר, מידות' שבכל אחד מהם יש ג, י"ת נה"ד חג"חלקים חב' שכן יש ג 487
י "והנה. ת"י דחג"ת ונה"ת דחג"ת חג"ד דחג"הרי הם החב, פרקים' ת יש ג"כלומר שלכל מידה מהחג 488

  .ת המה המידות הבאות לידי מעשה"דחג
קודשא בריך הוא כד ברא עלמא עבד ליה לבר נש בדיוקנא דיליה ואתקין ליה : ל בשלימות"ז 489

 באורחוי דהא כד אתברי אדם מעפרא דמקדשא דלתתא אתתקן בתקונוי בגין דישתדל באורייתא ויהך
וארבע סטרי דעלמא אתחברו בההוא אתר דאקרי בי מקדשא ואינון ארבע סטרין דעלמא אתחברו בארבע 

א "נ(סטרין דאינון יסודין דעלמא תתאה אש ורוח מים ועפר ואתחברו ארבע סטרין אלין בארבע סטרי 
שא בריך הוא חד גופא בתקונא עלאה והאי גופא אתחבר מתרין עלמין דעלמא ואתקין מנייהו קוד) יסודין

מעלמא דא תתאה ומעלמא דלעילא אמר רבי שמעון תא חזי ארבע קדמאי אינון רזא דמהימנותא ואינון 
אבהן דכלהו עלמין ורזא דרתיכא עלאה קדישא ואינון ארבע יסודין אש ורוח ומים ועפר אלין אינון רזא 

ומאינון נפקין זהב וכסף ונחשת וברזל ותחות אלין )  אבהן דכלהו עלמין אבהן דכלאואלין אינון(עלאה 
   .)כגוונא דאלין(מתכאן אחרנין דדמיין לון 

 עסוק שלו והתקינו בתקוניו כדי שימותברא הקדוש ברוך הוא את העולם עשה את האדם בדכש :תרגום
 וארבעה צדדי העולם התחברו .תקןמטה נ שהרי כשנברא אדם מעפר המקדש של. בתורה וילך בדרכיו

 ואותם ארבעה צדדי העולם התחברו בארבעה צדדים שהם יסודות ,באותו מקום שנקרא בית המקדש
 והתקין מהם ,העולם) יסודות(ר והתחברו ארבעה צדדים אלו בארבעה צדדי "ם ועפ"ח ומי"ש רו"העולם א

 מהעולם התחתון הזה ומהעולם ,י עולמות וגוף זה התחבר משנ. גוף אחד בתקון עליון,הקדוש ברוך הוא
 ,עולמותהאבות של כל ה והם , סוד האמונהמהראשונים הה ת ארבע, בא ראה,אמר רבי שמעון. מעלה של

עליון הסוד ה מה הור אל"ם ועפ"ח ומי"ש רו" ואותם ארבעה יסודות א.וסוד המרכבה העליונה הקדושה
 ותחת אלו ,ל"ת וברז"ף ונחש"ב וכס"מהם יוצאים זהו] אבות של הכלהכל העולמות ל ואלו הם האבות ש[

 .]אלול כמו ש[ להם הדומותמתכות אחרות 
תא חזי אש רוח ומים ועפר אלין אינון קדמאי ושרשין דלעילא ותתא ותתאין ועלאין : ל בשלימות"ז 490

מערב אלין עלייהו קיימין ואלין אינון ארבע לארבע סטרי עלמא וקיימין בארבע אלין צפון ודרום ומזרח ו
אינון ארבע סטרין דעלמא וקיימין בארבע אלין אש לסטר צפון רוח לסטר מזרח מים לסטר דרום בגין 
דדרום איהו חם ויבש מים קרים ולחים עפר לסטר מערב וארבע אלין בארבע אלין קטירין וכלהו חד ואלין 
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ôðáåâä íä ù 'íéî çåø ùà úåãåñé,òå "âä úåìåòô çë äìâð øôòä ãåñé é 'íìåòá ïéãåñé, ùôðá ïëå 
ðò äìâ"ãàä óåâ éíøôòî åãåñéù ,âä çë úìåòô  'à úåãåñé"ø"ðä øäåæá øàåáîë ùôðáù î"ì, 

éá éãáò åäìëå 'ééúéãéáò 'åëå 'ïåäìéçá à÷ôàì, íéçîö äàéöåî õøàäù ùåçá äàøðëå íäî 
ùà úåãìåú, ïéðòë )דברים לג יד( ùîù úåàåáú ãâîî,íéø÷å íéçì íéîä úåãìåú íäîå , ïéðòë )שם( 

íéçøé ùøâ ãâîîå,åáø à÷ àøéåàî ïéðòë çåøä úåãìåú íäîå  )ב"נדרים נה ע( , àøèî øúáã à÷éæ
 éøèî éøúë àøèî øúáã àùîù àøèîë)ב"תענית ג ע( .ëòåãééáâäì çåøäå ùàä òáèù äóåò , 

éîåíì ïéãøåé å÷îíøôòì êåîð .àå çåø ãåñé íâ íàå ùíéîä ãåñéá íéøù÷úî ,äîä íâå  íéðúåð 
õøàì íéëùîðå íòôù,ò äìâúî æà "âä ìë úåâæîúäá íéçîöä ìë øôòä ãåñé é 'éåàøë úåãåñé, 

ãä úåâæîúä éåðùî àåä ìëä íåø éîù ãò àòøà íåäúî íìåòáù íéàöîðä ìë éòáè éåðù ìëå '
ïéãåñé,àîã÷ ïéùøùä ïäù ïé,øáã ìë ùôð úåéîéðô ïä íúåâæîúäå . íúåâæîúä úåëéàîå 

éèøôä éìãáä êùîð íúåéîéðôáííéîîåãá åúéàøî ïååâå åùîî úðåîúá øáã ìëá íéáø , éåðù ïëå 
íðååâå íúðåîúå íîòèá íéçîöä, íúøåöå íúéàøî íäéøáà úðåîú íééç éìòáä ìë éòáè éåðù ïëå 

ãå íùôð úåâæîúä éôì úåðúùî íúìåòôåãî íî 'ãä ïåðéàã úåøî 'ïéãåñé.   
æîúä ìëåúåâãä  'éáëåëä úèéìùî êùîð úåãåñéíòé÷øá íäéúåøîùîá íéøãåñîä , 

æøàùîë" ì)ו' י סי"ר פ"ב'( ìãâ åì øîåàå äëîù òé÷øá ìæî åì ïéàù õøàá áùò ìë êì ïéà, 
éìá÷î íúåìùîîá íéáëåëäåíò "ãî íúåçéìùá íéëàìî é 'äáëøîä úåéç, êùîð ìëäå  íùî

éåä"äá "òá øàåáîë ä"úåëéøàá ç.ãä ìëù åðééä  'éàîã÷ ïéùøùïéåä ïä "äúçà ,ä ïåöøù  '
éåä úååäúäá íìåòä ìë àåøáì äéä åîù êøáúé"äåæë ,ãä çë åàöîé úåàéöîä ìëáù  ' íâ ïéùøù

ã âæî úåðúùä éôì íéðúùî åðåöø úééèðå åìëù úééèðå åòáèá íãàä úåçë ìë 'éìéã ïéùøùä, 
àåáîëåòøá ø" î)ìø óã ñçðôò ã"á( ïåðéàå ïéãåñé òáøàî ïåðéàã ïéôåâ ìò ïðîî úåéòáè ïåéç úéà 

ïééëã,ã ìò ïéáàñî ïéñøåã ïåéç òáøà åäééìá÷ìå  'ïøéøî, ä÷åøé äøî à÷îåñ äøî àøåéç äøî 
àîëåà äøî,àééñøåëì ïéøçñã úåéìëù ïåéç úéàå ,íäéìò íéäåáâå åäééðî àìéòì úéàå 491,ãäå  '

                                                                                                                                                                                     

ד תא חזי אש הוא בשמאלא עבדי ארבע מתכאן דאינון זהב וכסף ונחשת וברזל הא אינון תריסר וכלהו ח
לסטר צפון דהא אש תוקפא דחמימותא ביה ויבישו דיליה תקיף וצפון בהפוכא דיליה הוא ואתמזיג חד 

לון כחדא עביד ) א לאחזרא"נ(בחד ואיהו חד מים לימינא והוא לסטר דרום וקודשא בריך הוא לחברא 
   .מזגא דא כמזגא דא

 ותחתונים ,מטה מעלה ושל  הם הראשונים והשרשים שלולר א"ם ועפ"ח ומי"ש רו" א,בא ראה: תרגום[
ם "ן ודרו"צפו:  לארבעה צדדי העולם ועומדים בארבעה אלו, ואלה הם ארבעה.ועליונים עומדים עליהם

ח לצד " רו,ן"ש לצד צפו" ועומדים בארבעה אלו א, אלו הם ארבעה צדדים של העולם.ב"ח ומער"ומזר
 וארבעה .ב"ר לצד מער"עפ - מים קרים ולחים ,דרום הוא חם ויבש משום שה- ם"ם לצד דרו" מי,ח"מזר

 הרי ,ל"ת וברז"ף ונחש"ב וכס" שהם זה, ואלה עושים ארבע מתכות. וכלם אחד,אלו קשורים בארבעה אלו
 והיבש , שהרי האש בו תקף החמימות, האש היא בשמאל לצד צפון,בא ראה.  וכלם אחד,הם שנים עשר

 והוא לצד דרום והקדוש ברוך הוא , מים לימין. והוא אחד,ו ונמזגים אחד באחד וצפון ההפך של,שלו חזק
 .] עושה מזג זה כמזג זה,כאחד] להחזירם[לחברם 

אית חיון טבעיות ממנן על גופין דאינון מארבע יסודין ואינון דכיין ולקבלייהו ארבע : ל בשלימות"ז 491
 דאינון מרה חוורא מרה סומקא מרה ירוקא מרה מרירן' על ד) א מלאכין ממנן"נ(חיון דורסין מסאבין 

אוכמא ואית חיון שכליות דסחרין לכרסייא ואית לעילא מנייהו וגבוהים עליהם ואינון חיון אלהיות 
מסטרא דקדושה ואית חיון דסטרא אחרא ואתקריאו אלהים אחרים ואלהיות דקודשא אלהים חיים ואלין 

ת על כלא אל אדון על כל המעשים וכל זינא אזיל לזיניה אלהיות דקדושה אתקריאו אלהי האלהיות ועל
ה לבדו בגין דלא יתערב אלהים "ובגין דאית אלהים אחרים אמר עלייהו זובח לאלהים יחרם בלתי ליהו

  .)א ובחבורא קדמאה"ס(חיים עם אלהים אחרים 
מתן יש ארבע וע ול. והן טהורות, שהם מארבעה יסודות,נות על הגופיםוממהיש חיות טבעיות : תרגום[

קה מרה ו מרה יר,מהו מרה אד,מרה לבנה: הןהרי  ,על ארבע מרות) ניםומלאכים ממ(חיות דורסות טמאות 
 ויש למעלה מהן וגבוהות עליהן והן חיות אלהיות מצד ,הכסאאת  ויש חיות שכליות שסובבות .רהושח

שה נקראות וות מצד הקד והחיות האלהי".אלהים אחרים" ונקראות , ויש חיות מהצד האחר.שהוהקד
 . אל אדון על כל המעשים, הכלעילתשה נקראות אלהי האלהיות וו ואלו האלהיות של הקד".ים חייםקאל"

שמות (" לבדו' זבח לאלהים יחרם בלתי לה" אמר עליהם "אלהים אחרים" ומשום שיש ,וכל מין הולך למינו
 .])ור קדמוןובחב ("אלהים אחרים" עם "אלהים חיים"כדי שלא יתערב ) כב



 נפש החיים

87 

ïéùøùíìöä äîä ïä àìéòìù íãàã ,íãàá úåçëä úåøåö ìë íéàöîð íäîù , øàåáîë øäåæá 
 ùãç)ã úéùàøá íìòðä ùøãîóò è "à ד"ו ע(æå "úé àøåáäù ì" åúåà àøáå íãàä úà àøá ù

åöáå íìöáøåëå øôòîå íéîî çåøî ùàî äæî äæ íéìãáåî íéøáã äòáøàî åðéëäå ä'.  
øàåáîëåúá " æ)ò ãì óã çì ïå÷ú"á ב"כג עק( àøôòå àéîá úéçðå àçåøå àùàá ÷éìñ 

é÷ìà éëàìî äðäå äìîã àæøå 'éãøåéå íéìåò 'åëå éøú íéãøåéå éøú íéìåò åá 'øôò àðîàìëã 492. 
íòáèá àìéòì ïé÷éìñã íãàä ùôðáù çåøäå ùàä âæî úåéîéðô éôìù àåäå,éîéðô êùîð äëë å ú

äìòîì íãàä úåçë éèøô,íéîä ãåñé âæî úåéîéðô éôìå íãàä ùôðáù øôòäå , íéëùîð äëë 
äèîì åéúåçë éèøô. ïôåà éë íàå ä ùåçì íéâùåî íðéà íãàä ùôðáù úåãåñéä úåéîéðô úåâæîú

äîå êéà,àðîá úåâæîúä øåà øéàäá íðîà 493óåâä ùøåù øôòä ãåñé ïåäìã ,î óåâä éæà  øáì ÷éô
éçìà úåîà ùìùã ïåä"î"ò ù ìðä àøàå øäåæá øàåáîë åìòô éô"ì .çëåâã ïéùøù úåâæîúä  '

à éãåñé"ø"åìåòô ìë íéëùîð íäîù íéùøù äîä ïä îúíéâùåî íðéàå íéøúñð äîä êà óåâä .  
óàåãä úåâæîúäî êùîðä óåâä úåìåòô åðçðà íéàåø øùàë íâ  'úåøî, ïéà äðä 

ùåçì åðì úåìâð úåãåñéä ,÷ø êøò ñåôúì ìëåð åðì úåìâðä úåìåòôäî äúåéðçåøá íúåâæîú, 
 øàåáîëåøúé øäåæá494 æå øäåæ éðå÷úå äæçú äúàå ÷åñôá"ç.øäåæá åøîà úàæìå 495  éáúëå

æéøàä"ì496éçáî íìöù  'ïéîéúñ ïéîìò,éçáî úåîãå  'ïééìâúàã ïéîìò. àøëåã íìöù íøîàî íâ 
àá÷åð úåîãå,åô çë àåäå ìòìòôðå . åäæå )בראשית א כו( åðúåîãë åðîìöá,á÷äù åîë " øúñð ä

áùçî úéìå åúåîöò ãöîéá àñéôú ää éìéî ìëá åáåè åðì äìâð úåáåèä åéúåìåòô ãöî ÷ø 
áèéîã,ò ÷ø äáùçîì úâùåî äðéà íãàáù äîùð çåø ùôðä ïë  ìéúåìåòô éôäò "óåâä é. íâ óàå 

îë äúåàéöî úâùåî ÷ø äúåà íéàåø ïéà úàæ"æø ù" ì)úåëøáã óé ò "à ( éùôð éëøá äùîç éðä
åëå',á÷ä äî "óà äàøð åðéàå äàåø äðéàå äàåø äîùðä äúéàøð .òù äøåáã øîåú ïééòå " ááåñ æ

ä ùåã÷ éøáã ìë 'îøä"æ ÷"îë ì"ô ù"åúìçúäá à,æå " ãåñá äéäé æàå åðå÷ì äîãéù éåàø íãàä ì
åòôá àìå åôåâá äîåãé åìàù úåîãå íìö äðåéìòä äøåöäåì 'ëò äøåöä áéæëî àåä éøä"ì.  

åäæåòá áåúëù äî " ç)שער הצלם פרק א'( éòùéçá øøáì àåä óåâäì äîùðä úãéøé ø÷ '
íìöä, ñåôã åùåøéô íìöù åîë àåä ïéðòäå )éô ïééò 'ùø" ÷åñô ìò é)בראשית א כו(  åðîìöá

åðúåîãë(,ã åîë ìùî êø äùòîä óåñ úåùòì éèøô úåîã äæéà åúáùçîá øééöîù éî 
åúáùçîáù, ñåôãå íìö àéöîäì åìëù øøåòî äìéçú ïôåàáò úåùòäì ìëåéù "ä éíìö, úåîãä 

éèøô äöåøù,òù éîéðô ñåôã àéöîîå "éîéðô äùòú éåäöåøù ìåá÷ úéáä éôë éìëä ú, ñåôã íâå 
Çéáåòá úåðôãä ìéáâäì éìëä éðôåã óé÷îä éðåöéçåðåöø éôë íúãîå í, íìö äîä ãçàë íäéðùå 

à ñåôãå',éîéðôì ñðëð äæ êà åäãîä éôë äììç úåùòì éìëä ú, ãéîòäì óé÷îå ááåñ äæå 
ãéúåðôääãîä éôë .*ã äëë ìùî êøúé àøåáä äöøùë " éìëä àåäù øôòî íãà àåøáì ù

úé åðåöø éôì ùîúùäì" íéøáàå óåâá íãàä úåîã úåùòäì ìëåúù ñåôãå íìö äìéçú ïéîæä ù
òùåãé ìéùä ïåöø éôë íéèøô úåìåòô ìåòôì ìëåé "ú,ã àøáå  ' éîéðô íìö åàéöîä íäîù ïéùøù

íéðçåø óé÷îå.  
äâä"ä   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ם עולים "סליק באשא ורוחא ונחית במיא ועפרא ורזא דמלה והנה מלאכי אלקי: ל בשלימות"ז 492

   .ק עפר מנא דכולהו"ם רוח שור"א אש חל"ץ שב"ויורדים בו עולים תרי ויורדים תרי ואינון מים קמ
עולים "  ויורדים בווהנה מלאכי אלקים עולים"וסוד הדבר . ויורד במים ועפר, עולה באש ורוח: תרגום[

 -שהוא מאלפום ' עם ו[ק " שור-רוח , ם" חול-אש , א"ץ שב" קמ- והמה מים .  שתים-ויורדים ,  שתים-
  .] הכלי של הכל-עפר , ]א שם"גר

 .בכלי 493
 .ע"ועח אמנם לא מצאתי שם עניין הקשור לכאן והי' בזהר יתרו דורשים פסוק זה בדפים ע 494
 .לא מצאתי מקומו 495
 .'צלם פרק אדרושי ה 496
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åîëååâå øáãî úà÷ì éúéîã  ')á÷ íéìäúæ (,éô  'åìåòôù íùëùú ÷åòæìå áåùéî ÷çøúäì úà÷ä 
ìéìå íåéäéäð ìå÷á ,éäå åîå÷îî àåä ÷çøúä ïë ääìéìå íåé çðàðå ÷òåö , ìù äøåçù äøîä âæî úåøáâúäå 

÷åòæì úåáöò äì íøåâ úà÷ä,øáãîá äîå÷îá áùéì úåìöòå ,ö éáåøî ïë åéúåøîä åéìò äøáâ  äøåçù äø
éäð ÷åòæìå íãà éðá úøáçî çåøáì, íù øîàù åîë )תהלים קב י(  éëáá éåå÷ùå éúìëà íçìë øôà éë

éúëñî, úåîãá äàøð àìù óàå ãéîú úåëáìå íéìçâå íéîçô ìåëàì äåàú åì ùéù äøåçù äøî éìåç òáèë 
øôò úìéëàå éëáå úåããåáúä àìà åéúåìåòô, äøî úåøáâúäå åâæî úåéîéðô úåäîå ùåçá äàøð àì àîëåà, 

ëòå"øáë åá ñðëðù äâàãî äøåçù äøîä úåéîéðôù âùåî ìëùá æ, ãåò åäåôé÷äå åäåááñù úåâàãä úåøöå 
õåçáî,òù éðçåø ñåôãäå íìöä äîä ïä "ò ããåáúäìå ÷åòæìå úåëáì äæë éèøô úåîãá åéúåìåòô åéä é"ë.  

äúòåéçáá ïéçáð  'åéðçåøá éììëä úåîãå íìöú,ä äöø øùàëù øåáàúé " åðåöøá ù
íìåòä àåøáì èåùôä,ïäù åîë íìåòä éèøô ìë úåîã äìâéù ,à çë ìéöàä  ' íéôåñåìôäù

éìåéä åúåà íéàøå÷497,ïåöø åà øåà åà çë åà åäàø÷ð åðçðàå .ò åðåöø äìâúéù äöø êëù åðééä " é
ðùéúåçë ,à  'ã äìòîì êùîåéùìùî êø,ã äèîì êùîåé éðùäå ìùî êø,åãøôúé àì ïòîìå  

íäéðéá íéòöîà àéöîä.àìéòì ÷éìñù ùàä ïéðò åîë ,äèîì ãøåéä øôòå , àåä øéåà äðä êà 
ãøéì ìëåé íâå äìòîì úåìòì ùàä òáèì áåø÷ äèîì,éëùîðù óà íéîå íæøàùîë øéåàì " ì)ב "ב

àáéò àìãéî éñøô àúìú,ëò " êåîð íå÷îì íéãøåéå øéåàá íäìù äåáâ íå÷î íéçéðî æ )ב"עה ע
øôòì.ë óàå äèîå äìòî øîåì ïéà íéðçåøá é,ìöàðä ïåéìòä çëá èøôáå , äèîå äìòî ïéðò íðîà 

íå÷î éåðù ìò àì íâ øîàð,îì ÷ø úééäå åîë äìò äèîì äéäú àìå )âé çë íéøáã(, åùåøéôù 
úâéøãîî äèîì åãøé àìå úåéðçåø úåìòîá íéðåéìò åéäéùí**, ïéðòë )א"ברכות כח ע(  ùãå÷á ïéìòî

ïéãéøåî àìå. àìéòì ïé÷ìñã úåçë ïéðò ïë åîë,éô  ' äðåéìòä äâéøãîì úåéðçåøì êùîðù
úåðåéìòáù,éô àúúì ïéúçðãå  'úåðåúçú úåâøãîì,îìå úåìéöàä íìåòá óà éë äìòéçá ìë  '

äéìòù äâéøãîì äúåéîéðôá ÷áãúî,ðîéä äèîìù äâéøãîì íåé÷ òéôùäì úìùìúùî íâå ä, 
ã åîëåìùî êøéîùâ ìë úåìëì ùàä òáè úåéðçåøì úå,ë òåãéúåðáø÷ä ïéðò ,ëòå "çåø ãéìåî æ. 

òåðú òáèåúùà ãéìåäì çåøä ,ëòå "åîéé÷îå íùâá ñðëð æ, çåøä éøçà êùîäì íéîä òáèå 
ã ìë äòåðúáåä,ëòå "íéîùâ éðéî ìë çéîöîå øôòì êåîð íå÷îì ãøåé æ,ùä ïåöø äéä ïë " úé

áãúäì ãéîú ÷÷åúùéù çë àéöîéù÷øåùá ùåùøù ,ùéùå äèîìù úåâéøãî íåé÷ì íâ òôù òéô, 
äéàáöå õøàäå äéàáöå íéîùä äðä ïäå) áîø ïééòå"éôá ï 'ùîåçä ìò äæá(. àáö ú÷åùúù óà éë 

åâøãîá ÷áãäì íéðçåø íéîùäúíéðåéìò , øîàðù ïéðòë )תהלים יט ב(  ìà ãåáë íéøôñî íéîùä
ëò" æ)שם( íäéìî ìáú äö÷áå íå÷ àöé õøàä ìëá,á íúòôùä åðééä õøà) שם( ìäà íù ùîùì 

íäá, ïåùì )איוב כט ג( åøð åìäá, êåúá äøàä ïúéì íéîùä úåéðçåø úåøåà íéöá÷ð ùîùä êøãù 
âéøãîî õøàäääâéøãîì , øäåæá ïééòå )ò åì÷ äîåøú"ì÷å áò æ"à498(öøä åà çëäîå ïå àåää 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ש צמצום "פת' ועי. כ"ע, ב של כל דבר הוא חומר הראשון היולי"חו, ל"ג וז"י ח ע"א על ס"בבהגר' עי 497

חומר ההיולי אשר : ושם עקודים יח .כ"ע, יסודות הד׳ כל שורש שהוא היולי ומרח ,ל"יב בבית נתיבות וז
 כיון שלא באו לידי ציור ,ן צורה לצורה ואין אנו יכולים לעמוד עליו ולהבדיל בי,כולל בתוכו כל הצורות

 אין אנו יכולים ליתן לה ציור , שאם באנו להעמיק בהשגתו בצורה אחת, כמו פורח באוירהואו, גמור
 . כיון שכל הצורות ביחד,וגבול

ר כללא דאתוון ושבילין דנפקין מאבא ואימא וההוא רישא דנפיק מנייהו דאיהו ברא בוכרא " אמ498
רישא בוכרא כד מתחברי אתוון ' אם ר) א"ה(ואיהו ' בהדי א' ו סליק ונחית אתחברת מף אבא וכד איה"אל

ר דא נהירו דאבא ואימא וברא בוכרא ונהרין דא בדא בחבורא חדא שלטא ביומא דשבתא ועל "כלהו אמ
דא כלא אתכליל דא בדא בגין למהוי חד ובגין כך אוחו דא בדא ההוא אמר שליטו עלאה למהוי כלא חד 

כל האי אתנגיד ואתמשך להאי רקיע כדין איהו אשקי ואנהיר לתתא להאי כבוד אל למעבד תולדין וכד 
  .בדיוקנא דאינון שמים דנהרין לההוא כבוד אל

בן ה שהוא ,ראש שיוצא מהםה ואותו .יוצאים מאב ואםהר כלל של האותיות והשבילים "אמ: תרגום
 כשמתחברות .ראש הבכור'  ר".אם" יינו וה,'עם אד יח'  וכשהוא עולה ויורד מתחברת מ,ף אבא"בכור אלה

שולט ביום השבת ה ומאירים זה בזה בחבור אחד ,אם והבן הבכורהאב וה זה אור של ,ר" אמ,כל האותיות
 שליט עליון להיות הכל ,אמראחד  אותו . ולכן ממהרים זה בזה,ולכן הכל נכלל זה בזה כדי להיות אחד



 נפש החיים

89 

öîä ìëá íâ íòôù íéòéôùîù ãò äâéøãîì äâéøãîî úåãåñéä úåçë åîìâðå åìùìúùðéà úå
åæìä äðåúçúä,ò íéàøúîå  ìá÷ä ïåöø éôë íéðåùî íéèøô úåîã éô" íãàä úàéøá àöîéù ä

øôòî óåâá,òùå "ãåñéä ùìù éúåîà "éðçåø ñåôãå íìöä ïäù ù, ìëåéù ïôåàá åôåâ éìë ìë åàöîé 
úåìåòô ïäéãé ìò ìåòôì íãàä íéèøôúé åðåöø éôë "ù.òå " íãàä äùòéù úåöîä éùòî éèøô é

ä õøàáúé åðåöø éôë àìéòìã ïéàîã÷ä ïéùøùì åìù úåãåñéä åàùðúé äîùðä åæì"ù, àåä óåâäå 
éìéç à÷ôàì àðîòù ïéùøù êðäã ïåä"úá åéúåìåòô éåúåöîå äø åùôðáù úåãåñéä ú÷åùúù äìâé 

ùàøì àùðúäì àåä, ïéðòë øîàùã ò êìîä ãå" ä)כט יא' דברי הימים א(ä êì  ' äìåãâäåâå' ìë éë 
øàáå íéîùáä êì õ 'ùàøì ìëì àùðúîäå äëìîîä.ä êîî øîà àì  'äìåãâä,ä êì àìà ', åðééä 

ä êì úåëùîð äîä úçúî õøàá íéàöîðä úåçëä ìë óàù',õøàì àúúì ïéúçð ïåäðî éë íòå , 
ä êì äðä àòøàáå àéîùá ãéçàã ìë éë åðééä 'õøàá óà ùàøì ìëì àùðúîå äëìîîä.  

äâä" ä  
ù ùøã êøã øîåì ïëúéå'ééäåäìòîì ÷ø ú 'éååöå éàðú àåä ,úé àåäù åðééä ' ìë åðì çéèáî åîù

õøàä éîò úâøãîì äèîì ãøð àìå ùã÷á äìòîì ÷ø äéäðùëù ïôåàá äìòîì úåøåîàä úåëøáä , øàáîå
ùã÷á äìòîä éäî êë øçà ,ä úåöî ìà òîùú éë 'åâ êé÷ìà ' úåùòìå øåîùì)íù( , äðåéìòä äâøãîä åäæ

òáùìíéðåé,î øåñú àìå åâ íéøáãä ìë ' äèî äèî ãøé ïéîéì óà íéøáãä ìëî øåñá éëç" éøçà úëìì å
íéøçà íé÷ìà.  

äâä" ä  
 øäæá øîàðä íâ)ב"ז כו ע"ת(àìòì àçøô àì àîéçøå åìéçã àìá àúééøåà  , åì ïéàù éîù ùåøéô

éåàøë äøåú éøáãì äáäàå ä÷åùú ,øôìî àøé åðéà íâååíééçä ïî ùøåôë äðîéä ù ,øôì ãîåìù óàà íé÷" à
éåàøë äðåéìò äâøãîá åãéá åãåîìú íéé÷úúù ,øîåì ìëåð ùøã êøã íâ , ïéøúì äàøéå äáäà åìéùîäù äîù

ïéôãâ ,éôâà åøáùðù óåò åîëå ,äøùë äúåîöòá àéä äæ ìë íò , äøåúä ìå÷ ìëåéù äàéøä á÷ðú àìù ÷øå
òîùäì , íéé÷ì)ç à òùåäé (åé åá úéâäåîò äìéìå í"ë.  

äðäåá÷ä ïåöø "äò àéöîäì äéä "îà úåîà ùìùä é" úåâéøãî íéàöîð íéìë åàöîéù ù
úåâéøãî,íéðåù íéðôåàá úåãåñéä åâæîúé äâéøãî ìëáùå ,òùå " øëåé äúðéçá éôì éìëå éìë ìë é

éçáá 'úåðåù,äðîéä äèîìù éìëäì äèîì òéôùäì íâå äìòîì êùîäì ïú÷åùúù , íâù éãëá 
áéìëäðååëä åàöîé úåðåúçúáù äðåúçúä ùàøì àùðúî àéäù äðåùàøä , àöîð úàæì 

ãáëáå áìá çåîá íéìë äùìùá íãàá íúåâæîúä,íãàáù äîùðå çåø ùôðä éìë äîä ïäå , 
âäî éìë ìëáå 'îà úåîà ùìùä íéîìâúî íéìë"íéðåù íéåìâá ïçë úåàøúäì ù, éìëá åðééä 

ôò ïéùøùä úåâæîúä øëéð çåîä"äáùçîä é.  
àåäåøäåæá úòãåîù ,æîúä éôìù ã úåâ 'åá ìëùä éåìâ àäú äëë çåîä éìëáù ïéãåñé, 

äøåçù äøîå ä÷åøé äøîä úåøáâúä åòáèù éî àåä ÷åîò ìëù ñåôúìå ìá÷ì øùëåî øúåéäå499, 
åéðçåø ÷îåòì àìéòì ÷éìñã ùàä ãåñéî àåä ä÷åøé äøî éëúìëùä ,òå "øéåà éàìâúî àçåîáù í 

øééèöäìéùøùðå àçåîáù àéîá àøåéö íéøåéöä íéìëùä åñéã àðîá úåãåçåîáù øôòä , òá÷ðå 
ö÷ä ïî úåçëä ìë áèéä øáçì úòãä ïéðòë åúòãá ÷æç úåòéá÷äö÷ ìà ä åçåî éìë ìë àäéù 

éàìåîîíáùçîá úäøåú ,éùä úåðåöø ìë âéùäì "úé åúãåáò úáùçîå ú"ù,äàå åúìåãâå áåú 
àøéååú,éòå "ìëùá êùîåé æåúé åðåöøì "ù,äì éúìá åéúåáùçî ìë åéäéù  'ãåáòå äøåúá åãáìä, 

ãò àìùìòé äåù íäöøé àì øùà ìåâô úáùçî .  
ãåòåáìä éìëì úåãåñéä âæî íéìùìúùî ,ë úå÷ãá íðéà áìáù óàå "çåîá åîë ë, éë 

øúåé íéùâøåî äîä áìá íúòåðú,çééðå èé÷ù àçåî éë ,÷æç øúåé çëá úåãåñéä íéìòåô áìáå , 

                                                                                                                                                                                     

 לעשות תולדות "כבוד אל"אותו ע הזה אז הוא משקה ומאיר למטה לוכשכל זה נשפע ונמשך לרקי, אחד
  ".כבוד אל"אותם שמים שמאירים לאותו של בדיוקן 

  .ב"מ פנחס רכז ע"רע' עי 499
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éä êë íðîàäùä ïåöø "éäéù éäåé äìâúî íâæî áìä éìëá øú, íù éë îéøáàä ìë úåéç øå÷í, 
éäéùåä÷æç øúåé çëá úåãåñéä åâæîúð áìä øåéö øçà íéëùîð íéøáàä úåìåòô , øøåòì ìëåéù 

éîùåâî øúåéä íéøáàä úà ÷æç çëáíøúåé ùàä ãåñé øáâúî áìáå éðçåøä íøåéöì , åáì äéáâäì 
ä éëøãá',ìåòä úåéîùâî óåâä úåçë ìë êéùîäìå í,îúùäì äàå äãåáòå äøåúá ùãå÷á ù äá

äàøéåàä òáèë ùúåéîùâ ìë êåôäì ,àìéòì ïåì àìòàì , çåøä ãåñé øøåòî åááìáù ùàä çëå 
éìéã àììîî çåø ìë àéöåäìäåçåîá ïéáäù éôë äìéôúå äøåúá , àçåøå ùàî ìéìëã àì÷ àåäå 

àéîå,îë "òøá ù" î)ô 'ã ñçðôóò æëø "á(ä ìå÷  'äéàã àéîã àøèñî íéîä ìò ÷éìñ ïîúã àçåî å
ä ìå÷ äàéø éôðëá 'åáäì áöåçúøåáã éø÷úà àîåôî ÷éôð ãë àáìã àøèñî ùà 500. ìë àöîðå 

äå áìä éìëå äìôúå äøåúá åøåáã 'ïåäéìéç à÷ôàì àðàî äîä äôä éàöåî501îà úåîà ùìùã " ù
íâæî éôì,äì éúìá àäéù  'íéìèá íéøáãá àìå íá åøåáãå åãáì.  

ïîåíúåâæîúä íéëùîð áìä äùòîä éìë ìëì ,ä úååöî ìë ùîî ìòåôá íéé÷ì  ' äáäàá
àéîã àøèñî äàøéå,àùàã àøèñî äåöî ìù äçîùáå ,çåøã àøèñî äàìôð úåæéøæáå , ìëù ãò 

äì éúìá íéëùîð äîäù øëéð àäé åôåâ éøáà úåòåðú 'åãáì, àåä øôòä ãåñéîù óåâä éìë ìëå 
ïåäéìéç à÷ôàì àðî502îà úåîà ùìù ïéàìéò ïéùøùã "äùòîá ù.  

ìëåîà úåãåñé ùìùä åáøé øùà "ðë ïåäìéã ïéùøùá øù÷úäì ù"ì, ïøåà äáøúé 
ïôé÷äáå ïúåéîéðôá,óåâä éøáàá úåãáëå úåìöò íåù àäé àìù øôòîù óåâä ìë åëëãæéå , äéäéå 

á ùåã÷ä ïåöø úåùòì øùðë ì÷å éáöë õø"ä, ïéðòë ù øäåæá áåúë)ëø ñçðô" äò"à( êéëæ åäéà áì 
îàìë,ðéî è ìë äåá åúåàéøá ìëàìëå åäìë ïéôééùã  àô÷åú êéøèöéàã åîéìù ìëå äåãç ìëå 

ïéôééù ìëì503. ìä÷éå øäåæáå )ò çð÷ óã"á(ú "éúåòø éåù ùð øáã àúòùá ç ' àðçìåô éáâì
éøàîã',àôåâ ìëã àãåñéå àîåé÷ åäéàã àáì ìò àúééî÷á ÷éìñ àúåòø àåää ,  àåää ÷éìñ øúáìå

ôåâ éôééù ìë ìò àúåòøà , ïéëùî ïåðéàå àãçë ïàøáçúî àáìã àúåòøå àôåâ éôééù ìëã àúåòøå
òåäééìá àåääå ïåäîò àøééãì àúðéëùã àøäéæ "á÷ã à÷ìåç åäéà ð"ä504.  

éôìåãä íã÷ù äî  ' ñåôã åàöîé ïãé ìòù éðçåø ñåôãäå íìöä äîä ïä ïéàìò ïéùøù
ãáëå áì çåî íéìëä äùìù úðåîú ìò íãàä éøáà éèøô,øð äîäù "ï, úåìåòô ïãé ìò äàøúéùå 

ïåéìòä ïåöø éôë äùòî øåáã äáùçîä,éåä úåéúåà òáøàî íéëùîð íäå "á ä"ä.åà éë úåéäå ø 
ãåàî áø åùøùá ïéàìò ïéùøùä,íãàä ìò ïéôé÷îå ïéãîåò ÷ø äîä , úåéîéðô êëãæéù äî ìëù 

úåîéðôá øúåé ñðëìå ìùìúùäì ïøåà ìëåé åôåâ éìë,î àåäå "íìöã í,ãä àåä 'ïéàìò ïéùøù . ìëå 
éçá øùòì ÷ìçð ùøåù 'òãåðë.îìäå " éôì ïåäéúãéáò éãáòã úåîà ùìùã óé÷î àåä íìöã ã

á ïúåâæîúäàçåî.éãöäå " çåî íéìë äùìùá óåâá ïéñðëðù úåîà ùìùä éôì íéîéðô ïéçåî àåä ÷
ãáëå áìå. íééç õòá øàåáîù äî åäæå )שער הצלם פרק א'( éãöù"æ óåâ ìëá èùôúî ÷" àáè ' ïé÷øô

îìå"æ éöçá ã"à.  
äîåöä íã÷ù  'çàå äìçú"îìä ë"çàå ã"îä ë"í,á÷ä ïåöø äéä íà äðä " ïéùøùäù ä

åãìåä íåéî íãà ìù åôåâá ïåäìã àðîá ïøãñë íúìåòô åìòôé ïéàìò,åëæì íãàì åì ì÷ð äéä ú 
ðë íìöã ïéçåîì"ì.á÷ä ïåöø íðîà "åìåòô ìë åéäéù àåä ä 'øðá ïéàìò ïéùøùä"åî ï íéøúñ

------------------ùôðä øéàî------------------ 
חוצב ' קול ה. "מהצד של המים שהוא המוח ששם עולה בכנפי הריאות" על המים' קול ה: "תרגום 500

 .רא דיבורנק, כאשר יוצא מהפה.  מהצד של הלב-" להבות אש
 .כלי להוציא כחם: תרגום 501
 .כלי להוציא כחם: תרגום 502
זק וכל שמחה וכל ו וכל ח, יוצא כל טוב וכל בריאות האברים כולםה וממנ,לב הוא זך מכל: תרגום 503

 . לכל האבריםךשלמות שצרי
 , אותו רצון עולה בראשונה על הלב,רצונו לעבודת רבונואת  בשעה שאדם שם ,בא וראה: תרגום 504

 כל אברי הגוף ורצון הלב מתחברים כאחד והם מושכים עליהם שלרצון וה .שהוא קיום ויסוד של כל הגוף
 .נו חלקו של הקדוש ברוך הואי ואותו אדם ה,השכינה לדור עמהםשל זהר 
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äìçúáøòðä ìãâé ãò åãìåä íåéî óåâä éìëá óëéú åìòôé àìå ïúåîöòá *ùåçá äàøðëå , äî ìëù 
 éìëá ãìåä ìãâðùåéùòîå åøåáãå åìëù ìãâð ïë óåâä.  

äâä" ä  
ëåòåãéòá "÷ð ïëìù úåðè÷ã ïéçåîä øòù ç 'æ"à , ïéçåîä úìåòô íðîà ïéçåîä éìë ìë ùéù óàù

ìåòô íéìòåô íðéà íìöä éìëã øäæá øîàðä ïåùì ïéðòëå íúåîöò íéøúñåîå íú)ò äô÷ ÷ìá"à ( åäéà
ùð øáã éáâì äéúùåã÷ èéî÷å äéøåäð øéòæà ïéîìò ìë ìò äàìòå áøå àùéã÷505 ,ò"ë.  

åàðîí àìå ïéôé÷î ïéàìò ïéùøùå íéøúñåî åúåéîéðôáù åìù íéáåèä úåãåñé ãåòá 
øä úåçë åéìò åèìùéù íå÷î ùé úåéîéðôì ïúøàä åçìùò ç"å) òá òãåðë"ç  ùøåù íå÷îáù

ñä úèéìù"éîéðô ïéá àåä àíïéôé÷îì  (àøô øéòå íãàãìåé ,ãã àøèñî  ' ìò ïáàñî ïéñøåã ïåéç
ã 'ïøéøî,îëåà äøî ä÷åøé äøî à÷îåñ äøî àøåéç äøî àïééëã ïéãåñéã åäééìá÷ì ïåðéàã ,ðë " ì

òøá" î)ìø óã ñçðô ãò"á.(ëì ïéøçñã úåéìëù ïåéç úéà éë óàå àééñøå, åäééðéî àìéòì úéàå 
íäéìò íéäåáâå, àìä íðîà ïéùøùäéçáá íùøùá äîä  'ïãò åñðëð àìå ïéôé÷î, íéäåáâå åäæå 

äéìòí.éëùîð àáàñîã àøèñ úèéìùîå íãî úåòø úåãîä  'ïéøéòáã ïéãåñé, ùàä ãåñéî 
ñòëå äåàâ øøåòúî*,ã çåøä ãåñéî ééøåáííéòø ,úåòø úåàú çîöð íéîä ãåñéî ,å  øôòä ãåñéî

ìéç à÷ôàì àðîéì óåâá äùòî øåáã äáùçîá ïåäíéùòîíéáåè íéùòîìå íéòø ,ìöò óåâä  ãáëå 
öòåááèá çøä êéøàäù åîë åò"ùåã÷ä øòùá åä.  

äâä" ä  
 øäæá øàåáîä åäæå)ב"ב קנ ע"ח(  éáééç ïîú ïãéîì åäéàã àðôéìåà àä íðéäâá àéáééçã àðéã

àîìò ,å àîîé ÷éìã øåð åäéà íðéäâåíðéäâ ã÷åúéà éëä òøä øöéá ïéîîçúî àéáééçã àðååâë àìéì , áéúëã
ìëàú ïåãáà ãò àéä ùà ,íìëàú ùàäå åàöé ùàäî éë ,áìá àåä òøä øöéä ïëùî ø÷éò éë ,àùà àáìå .

ä äåö àì øùà äøæ ùà íãàä áì øòåá øùàëå 'áìä úåäáâå äåàâá ,ä úáòåú ,' àîö àåä äåàâä ùàî éæà
ø äåàúä éðéî ìëì"ì , íéîä ãåñéá úåàúä ïåàîö úååøì åì àéöîî ïë íéîá íðåàîö úååøì íéàîöä êøãëå

çåîáù ,ìòåôä ìà çëî åáì úåàúì àéöåäì êéà úåáùçî åì àéöîäì , áåúëù ïéðòë)ë æð äéòùé ( è÷ùä éë
èéèå ùôø åéîéî åùøâéå ìëåé àì ,åéøåäøäå åéúåáùçî àçåîî åì ãéøåîù íéçåøñå íéôðåèî íéîä ïäå 

íéòøä ,àáì ìò ïéáùðã äàéø éôðëî çåøä ãåñé åì øøåòîå , úåðöéì úåìéëø òøä ïåùì íéøáã àéöåäì
äîåãëå .âã ïåäéìéç à÷ôàì àðî øôòä ãåñéå 'ïéãåñé ,òå"øà äðçî úåìåòô åìâð é"í506 , íãà ïéà øùàìå

øôòä òáèë åáì ìà áöòúî úàæì åãéá åúåàú éöçå úî.  
ìéã ïéùøù øéáâî íãàä øùàëåäùåã÷áù äé ,ä éëøãá åáì äéáâî åáìáù ùàä ãåñé äðä ' ÷áãúäì

åùøùá ,é úáäìù ùà éôùøá øòåáå"ä ,äãåáòå äøåúì àîöå , øîàðù ïéðòë)תהלים סג ב(éùôð êì äàîö  ,
 áéúëå)ישעיה נה א(íéîì åëì àîö ìë éåä  , äøåúá áåè ìëù åì çéîöîå åçåîáù íéîä ãåñé øøåòúîå
äãåáòå , ìò âðòúäìåä 'åéúåöîá ,òøá øàåáîëå" î)ò æëø ñçðô"á (ä ìå÷ ' åäéàã àéîã àøèñî íéîä ìò

ä ìå÷ äàéø éôðëá ÷éìñ ïîúã àçåî 'àáìã àøèñî ùà úåáäì áöåç507 , çåøä ãåñé íäîò øáçúîå
àáì ìò áéùðã äàéøä éôðëáù508çåîáù ïé÷ùî éðéî ìë úáàåùù à ,àéîå çåø àùàî ìéìëã àì÷ åäæå ,

 íéé÷ì) חיהושע א(äìéìå íîåé åá úéâäå  . øåáãá ïéùéã÷ ïéùøùã ïåäéìéç à÷ôàì àðî àåä øôòä ãåñéå
äùòîå ,ç øåáòì àìù úåãáëå úåìöò åá øëéðå"éùä ïåöø ìò å"ì÷ øåñéàá óà ú .åéúåðåò ìò úåáöòå , ìëáå

 ïéðéã ïéøòúî äðéîã àçåîáã äðéá øøåòúî àáìáã àáè àùàîù øúåî äéäé àã àðååâë áöò)יחי רכ זהר ו

, äî ÷åçø àéä êéàå äùòîå øåáéã äáùçîá íøâ íéìå÷ì÷ äîë øáã êåúî øáã ïéáäì ,'äáåæòä äáøå, )ב"ע

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .אדםגבי השתו לו קדצמצםאורו הקטין את  ,מות הוא קדוש גדול ועליון על כל העול505
 .אש רוח מים 506
צב להבות אש וח'  קול ה.אהי ששם עולה בכנפי ר,על המים מצד המים שהוא מח' ל הקו: תרגום 507

 .מצד הלב
 .א"ז נה ע"תיקו 508
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 äùáìúðù ìò åùôð ìò úåøéøîá øîøîúîå úåùåã÷ úåøåáâ íéøøåòúî øå÷çìå åéëøã ùôçì äáøîù äî ìëå
çî ùåáìáäùòîå øåáéã äáùíéáåè àì øùà  ,äòîã àéöåäì àçåîáù àéî øøåòúîåò "æ , úå÷úîúîå

ä ãñçá úåøåáâä 'äòîã éøòù íéçúôðùë ,åé úåà äîäù"éåä íùî ã"á ä"é÷ä íé÷úîð ä"ã è÷îù ïéðé" ë
ã ïéðîëù íé÷ìà éôåøöîòä ,îë àçé÷ô àðéòá åùøùá ÷úîð åìù ïåùàøä ùøåùå" ù)איכה ג כט( äøâð éðéò 

ä àøéå óé÷ùé ãò äîãú àìå 'ò íéîùî"ë.  
á÷ä äöøùëå"é úà úåëæì äòù úåöîå äøåú íäì äáøä êëéôì ìàøù"éôëàì åìëåé éà 

ñì"éåä íùî íéëùîðä ïéàìò ïéùøùä øøåòìå à"á ä"åôåâ ìë êëæì ä, åçåî éìë ìë åéäéù 
äøåú úáùçîá íéàìåîî,å ìëáìéìå íîåé äâäé åááì ääøåú éøáãá , úåöîá ÷åñòé åôåâ ìëáå 

ò úàéøáì äîã÷ù ïéàìò ïéùøùä ìë ùøåù àéäù úåéùòîíìå.  
ïäåá÷ä ïåöø íöò ïä "ä,ãä àéöîäì  'æ íúùøãë ïéàìò ïéùøù"ì )י בראשית א א"רש( 

úéùàø úàø÷ðù äøåúä ìéáùá úéùàøá,úéùàø àø÷ðù ìàøùé ìéáùáå .éé÷îùëå íú å äø
éåä íùì äùòîå øåáã äáùçîá úåöîå"äá "ä,ä íù åéìò êéùîî éøä '  ìàøùé àäã ïàøù÷úî

á÷á àúééøåàå àúééøåàá"ä.  
 øäåæáå)ô ' äì éðéîùò"á(ø  'òáù äøåúå áúëáù äøåú øîà àééç"éì åäåî÷åà ô ' øáì

àîìòá ùð,ää "åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð ã, åðøàáù éôì úåîãå íìö úàø÷ð äøåúäù éøä 
ïééìâúàã ïéîìò úåîãå ïéîéúñ ïéîìò íìö ïéðò,óåñ ãò ùàøî äìåìë äøåúä êë . äî àåäå 

îàðùø øäåæá )ô 'ö øåîàò ç"á(øåà àúééàéìâå íéúñ àùéã÷ àîùã äîë àéìâå íéúñ àìë , ïéâá 
àéä àùéã÷ àîù àìë àúééøåàã.éìâå íéúñ éäéà àã ìòå à.éô  'úé àåäù åîë" ìà àø÷ð ù

øúúñî,úåáø úåâéøãîá úåîìåòä åàøáðù óàù ,éáâì  'éåðù íåù ïéà,÷øå  éáâì àåä ïãéã 
øúúñî,âéøãîá åéúåìåòô åðéðéòì åàøúéù åðåù úåúà âéùðùå úé åúåãç" äâéøãîä øúñá ù

äðåúçúä.  
éò ÷øù éãë àåä åøúúñä ìëå"à÷åã ïôåàä äæá åðéìà åúåãçà ãåáë äìâé æ, àáé øùàë 

íéàáä íéøòùá.å÷úøð éãé ìò úåìâäì ìëåéù úìòåú àåä øéäá øåà íìòäù òãåðë , øàåáîë 
 øäåæá)ò åè úéùàøá"à(éôçúàã  'ìâåëå å 'úçáùåú åäéàãéìéã à 'åäìëã àúìòåúå509íù ïééò , 

éòå íéúñ åäæå"éìâ àåä æ'.   
ú ïëåä"÷,åçöçöä ìë äá æåðâù íò  úåðåéìòúéðåéìòáù í, äîäù úåâéøãî äá åàöîð 

éùøù 'äáùçî øåáã äùòîä éìëì,øð ãâð "íãà ìù ï,ïéøúñ éøúñ äëåúá íéøúñåîå , åðì íéìâðå 
ò"úåöîä äùòî éãéì àéáîù ãåîìú úåìâðä é,òù éãë "åú úåöîäå äøåúä é äøëáùáúòáùå "ô, 

 åðéìò êéùîäì ìëåðåáëåúéíìö åðïéîéúñ ïéîìòî ,ôåâ úåìåòô úåîãå éðïééìâúàã ïéîìòî å. êëì 
éòå íéúñ àéä íâ øîà"úé åðåöøë àéìâ àéä æ"ù,ò íåúñä âéùðù "éåìâä é. äæå ÷øåðéãöî , éãë 

ñ àééôëàì"úåöîä éùòîá à,äáù øåàîä àìéîîå ïéàìò ïéùøùä åðì øéàî .   
æ íúùøã åäæå" ì)ò áé äâéâç"ô úéùàøá äáø ùøãîå à 'é" àéñ 'á (á÷ä àøáù øåà" ä

åëå åôåñ ãòå íìåòä óåñî åá èéáî íãà ïåùàø íåéá',àáì ãéúòì íé÷éãöì äæðâå .éô  ' óåñî
àéöîä ìë àåä åôåñ ãòå íìåòäúå,äùòîä íìåò óåñ ãò úåîìåòä ùéøî *,éä  ' øéàîãçàë àáå, 

æ úùøã ïéòë" íù ì)âéâçäé "áò "à (éä ïåùàøä íãàùäòé÷øì ãò õøàäî äåáâ , óåñî øîà ãçå 
åôåñ ãòå íìåòä,æ íøîàîëå "àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéàã ì.) àåáîëå 'òá" ç)י פרק ב"עגו'(  íãàã

åîìåòä ìëá øáåò ïåîã÷ú (åàäù øäåæá øàåáîåøééøåàá æðâð úà.  
äâä" ä  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .דאתחפי לגו ועביד ליה היכלא דאיהו תושבחתא דיליה ותועלתא דכלאל "ז 509

 .כל הלשותועלת שלו א שבח וההרי  ,שמתכסה לפנים ועושה לו היכל: תרגום
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ïî ïéðòëå åðé÷úäù íìåòä ãòå íìåòä )ò ãð úåëøá"éòå à 'ùø"íù é ,ñå"ò â"ã à" úà åëøáéå ä
íù ( øäæá åøîàå)ò çð÷ àöéå"á (àéñëúàáå àéìâúàá ïéîìò ïéøúã ïàëøá ìë ,åë ãç àìë àã ìë íòå '

áéúëãä êåøá  'òå íìåòä ïî ìàøùé é÷ìàíìåòä ã .éîùâä íìåò óåñ ãò éðçåø úåîìåòä óåñî åäæå ,éë 
úîàá ïéáùçð àãçë .ëìåê íò ïéøáçúî åéä ïéîéúñ ïéîìòå úåîéìùá äðéëù úàøùä äúéäù ïåùàø ùã÷îá 

úåìâðä ,íìåòä ãò ÷ø íéøîåà åéä àãçë äîäù íìåë åàøå ,íéøáã äùîçä øñçù éðù úéááå , éìåë åàìå
íéì÷ì÷îä åì÷ì÷å úåãçàä åâéùä àîìò ,íìåòä ãòå íìåòä ïî øîåì åðé÷úä ,ò úåøåäìë" äæ àìù ô

ø÷éò àåä íìåòä ,ìôè àìà . àîìò íò àãç àåä àéñëúàã àîìòù íéâéùîì ãåò åøåä íéîëç ïåùìáå
àéìâúàã ,íìåò ãòå íìåò ïî åøîà àì êëéôì ,íìåòä ãòå íìåòä ïî àìà ,úîàá ïéáùçð àãçë éë .  

åôåñ ãòå íìåòä óåñî äéä ïåùàøä íãà úîå÷ ïëå ,ìöä àéñëúàã àîìò øàåáîä éôìåí ,
úåîãä àéìâúàã àîìòå , åì íéàáå íéøéàî åéäàãçëõéîà øù÷áå  . åäæå)תהלים קלט ה(éðúøö íã÷å øåçà  ,

óñëä úøöå ïåùì ,íéôé÷îäá ïéîéðôä ïéçåî íéøùå÷î åéäù ,íäéìòù ïéôé÷îá ïéôé÷îäå . ãò õøàä ïî åäæå
òé÷øì ,éëãïéôé÷î äîä íéîùäù òå ,øå"ììë êøã àìà ïéôé÷îä øéëæä àì à ,øå"à é" íéôé÷îä íâ øéëæä ø

íéðåéìòä ,î àåäå"ïéàìò ïéùøùä íìöã í , åúùøã åäæå)חגיגה שם(íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷îìå  , éë
ø"äìâðä óé÷î òé÷øì ãò íúñ øîà à ,çà àø÷ðù òé÷øä äö÷î íâù ãåò óéñåä àåäå" äö÷ ãò íéîù ë

íéðåéìòä íéîùä éîù) .éòå 'éô 'áîø"åñô ìò ùîåçä ìò ï ÷)בראשית א ח( íéîù òé÷øì íé÷ìà àø÷éå 
åëå ïåëð øúåé ìáà íù áúëù äîå'510( ,òå"àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéà àøîâá åøîà æ .òå 'ñåú ' íù)ה "ד

éò ' íù äâéâç á÷òé ïéòá. ( äîà äàî ìò åúîå÷ èòîúð ïéôé÷îä íìöä åðîî øñåäå çøñù ïåéëå)מסוף
ùøäîáå"ç à"íù à511( ,â ïéðò àåä 'ä éìëúéîéðôä íìö ,âî ìåìë ãç ìëå 'íéìòåôä ïéãåñé , úîìùîä åôåâå

éçáä ìë åúåîãá 'øùòì íéìùî .åòåãéøåòéù ïéà úåéøéùòìù åîëù  ,à ìë ïë 'äàî àåä øùòî ìåìë . íòå
íéîéðôä íò àãçë íéôé÷îä åéä äìéçúá éë . íéîéðô ïéá àåä òøä øöéä úèéìù íå÷îù øàåáîä éôìå

éôé÷îìï ,ò"á ìùëð ëåè úòãä õò"ø ,äâåð úôéì÷512 ,ò äô íøàáì íå÷î ñôàå íéëåøà íéøáãäå"ë.  
 øäåæ ïééòå)בראשית  àìò"á(íé÷éãöì æðâð øåàäù ,éé÷éãöì øéîè àåäå íù íééñîå ', 

à÷ééã àé÷éãöì,éô  'ëá ÷éãö"äùòîá àåä î,ò à÷åã éë "éøøåòî ùîî ìòåôá úåöîä äùòî éí 
äøåúá æåðâä ïåéìòä øåà,ä ïä íùå íìöáù ïéàìò ïéùøù,à äæì æ" ì)ô úåáà"è äðùî â' ( ìë

îëç åúîëçî ïéáåøî åéùòîùåúåë úîéé÷úî '*,çöðì àåä ø÷éòä éë  äìçú åøöé úà óåëì 
ìã ïéçåî ïãò åì ïéàù óà úåöîä éùòîì ãáòúùäì'íìöã .   

*äâä" ä  
ìéòì øàåáîä éôìå ,ééìâúàã ïéîìòî àåä úåîãå ïéîéúñ ïéîìòî àåä íìöù åîëï , àåä äëë

íãàä ìù åìëùå åúîëç ,úåöîä éùòîá ùîî ìòåôá äùòîä éìë úåîã àéöåäì åëåúá íåúñä íìöä , åîëå
åòä úàéøá úìéçúáùîá äìòù úåöîá äùòîä éìë úåîã íìçùíìöä éìë àéöîäì äøøåò äìéçú äá , ïë

ã÷ ïéùøùî íìöä åéìò êéùîäì øøåòî ùîî ìòåôá íéé÷î íãàäù úåöîä éùòî äúò íâïéàî . úàæìå
 áéúë íãàä úàéøáá)בראשית א כו(åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð  , áéúë íù úà åãéìåäá íãàäå) בראשית ה

åîìöë åúåîãá ãìåéå  ,á÷ä àøá íãàä úàéøá úòáù" ìåòôì íãàä ìëåéù íìöä ïäù ïéùøùä úåçë ä)ג
------------------ùôðä øéàî------------------ 

כי השמים הנזכרים בפסוק הראשון הם השמים ,  פשט הכתובים שנאמראבל יותר נכון לפי: ל"ז 510
כענין ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח , אבל הם למעלה מן המרכבה, העליונים אינם מכלל הגלגלים

ולא , )דברים לג כו" (יםרוכב שמ"ה "ומהם נקרא הקב, )יחזקאל א כב(הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה 
רק , כאשר לא הזכיר המלאכים וחיות המרכבה וכל דבר נפרד שאינו בעל גוף, אתם דברסיפר הכתוב בברי

  .כלומר שקדמותם אפס, הזכיר בשמים שהם נבראים
ה נברא האדם מתחלה כדאמרינן במדרש "דבשתי ידים של הקב: ה כיון שסרח"א ד"יב ע, ל"ז 511

ק דכתובות " כמבואר דבר זה באורך ברפמדותיו שהם הרחמים והדין' והידים הם ב' מדכתיב ידיך עשוני גו
ידים שהם הרחמים והדין ומיעטו ובמדרש ילקוט הוסיף בזה המאמר ומיעטו ' בב' וכיון שסרח בראו שני

אמה והיינו אחר שסרח ומיעטו ' ה בפרק הספינה דקומתו של אדם הראשון היה ק"וכ' והעמידו על מאה כו
  .מאה' ויש רמז בזה ותשת עלי כפך כף גי

 .מקומו בין האורות המקיפים לאורות הפנימייםש 512
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úåöîä éùòî , áéúëãë)בראשית ב טו(øãå äøîùìå äãáòì ùæø å" ì)א"ית כז עזהר בראש(î äæ "ìîå ò"ú ,
ìòåôá àìå çëá úåîãä ïãò äéäå åãéá äéä äøéçáä ìáà ,ëá åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð áéúë úàæì" ó

ïåéîãä ,çà áéúë êëìå" ë)בראשית א כז(åúåà àøá íé÷ìà íìöá åîìöá íãàä úà íé÷ìà àøáéå  , øëæð àìå
úåîã . úù úà åãéìåäá íãà éáâå)בראשית ה ג(á ãìåéå ïåéîãä óëá íìöä øéëæä åîìöë åúåîã , øçàù

ðë äîà äàî ìò ÷ø èòîúðå åðîî íìöä øñåäù"äâäá ì"ä , øøåò åúìåòô úåîãáå úåîãä ÷ø øàùð àì
íìö êéùîäì ,ò ìåëé äéä íù íâå"ò åîìö íéìùäì äáåèì åéùòî éèøô úåîã é" úåëìî åúìá÷å åúøéçá ô

íéîù ,î úìá÷å"ðôä äãå÷ð ø÷éò àåä äùòîá ù ìëåéù íéîìåòä ìë úàéøá íöîöì ìåëéáë åì äîøâù úéîé
äéùòä íìåòá íãàä úåàøáäì ,úé åúåëìî úãî ìò øäæá øîàð ïëå 'åîù) א" ע'ז כ"ת( ìëã åîéìù éäéàù 

ïàøéôñ ,èä úîìùîå 'úåðéçá , äæå)ד"א מ"פי "ס(ìå øùò àòùú  ,òá øàåáîëå" åúåëìî úãî ø÷éòù ç
úé"úìòá úåéäì úìãâð äéäúù ùò óåöøô úðéçáá øùò "ë.  

)éô úàøåä íâ 'éãö äìéçú àåä úåéúåàä"ùòîá ÷ä,çàå "ä ëìî"ãéçá àåä  ' ìëùä
ïéçåîá ïéôé÷îä,çàå "îä ë"éçá àåä í 'éäð"äðéáã î) משלי ב ג( éë àø÷ú äðéáì íà, ïéðò àåäå 

 î ïá 'äðéáì,îå  ' íåéìùãìåä úøéöé ,îäå "à úáéú óåñá äîåúñ íë íòåãé )א"ה מכ"אבות פ(
ò äîåúñ àéä øåáéòáù"ë.(  

äæåæ íøîàî " ì)א" עסוטה ב(  éôì àåä éðù âååéæå íãà ìù åéùòî éôì åðéà ïåùàø âååéæù
åéùòî,ë òåãé øäåæá )ã øåîàóã÷ ò "á (òáùúåã âååéæ "àîìåö ãç äéìò íéà÷ ð,âä ïéðò àåäå  'éçá '

ðä íìöã"ì,ãä úåâæîúä éë  ' åðéà ïéàîã÷ ïéùøùå ïéãåñéøð ìëá äåù"ï,ãî ùåáìäù  'ñéïéãå 
ãî ïéçåîäå 'âååéæä úòá íàå áàä úùåã÷ ïéðò éôì ïéëùîð ïéùøù, äùòî éôì ïééãò æà éåìú åðéàå 
éäéù ãìåää,åâååãæäå ïúëùîä øãñ æàå  úîä àåä íâæî"äìçú í,ãä  'ïéàìò ïéùøù,çàå " ë

îìä"ëùîä ãúâä àåäù ïúìåòô  'øà ïéãåñé"øôòä ãåñéî ãáì î,éçáá ïééãò ìëäå  'ä äìëù
é÷îåóãáì ïéçåîä .çàå "â äùòîáå úåãîá ïéèùôúî æ 'â íéîòô'ö àåäå  'ðë"ì, ïåùàøä âååéæ åäæå 

àîàå àáà úùåã÷ éôì ÷ø éåìúù, àéöåäì âååãæäì ïéçåîä úëùîäå íéðå÷úä ìë äàìäå æàîå 
åéùòî éôì éåìú éðùä âååéæ àåä íìåòá íúìåòô,ö àåä æà íøãñå "ì" íá ïéðòä ïéáú äæîåùøù å

éìò úåîìåòáíéðå.  
ïëìåæéøàä éáúëå øäåæá àø÷ð úåîìåòä éðå÷ú ìë "íéâååéæ íùá ì, àéäù àìôé äøåàëìå 

éðéðò øåáç ìò ìùî ÷ø àåäù úòãåî 'éðçåø 'á åìëùá äìçú øáçîä íãà ïéðòë 'ìëùá úåøáñ, 
øåáçîåá  'ò äùãç àøáñ åì ãìåð úåøáñäô" úåøáñä éðù úîã÷ä éúåðåùàøä, íàéáä äîå 

ë éîùâ ìùîá éðçåø øáã ìéùîäì ïåéìò éùåã÷ìæä,åãä éô øåëñì àåä ïéðòä êà áéáéçøîå íéøí 
ìàøùé éðåîà éîåìù ìò ÷åçù íäéô íéàìîîå ïåùìå äô, äùåòù úååöîä éùòî ìëù íéøîåàù 
íéðåéìò úåîìåòá íéìåãâ íéðå÷ú íéîøåâ äèîì íãàä, àìù åîëù àîâåã åàøä ïëìå  ìëåð

 ïéáäìå ìéëùäìêéàäîå÷å äàìôð äéøá äçåøñ äôèî øöåð âååéæ ïéðòë äìôù äùòîîù  äîéìù 
éðçåø ìëù àìî,íéùåã÷å íéðçåø íéàìôð íéðéðò âéùäì ,îà ùøåù ïéáäì ìëåð àì ïë é éðå÷ú úú

éðçåø úåøåàá íéáìúùîä íéðåéìò úåçëäå úåîìåòä 'ò"ãàäù úåöîä éùòî éí äæá äèîì äùåò 
ìåòää åðåéöù éôë ìôùä í 'úé"ù* â øîàî éøæåë ïééòå  'éñ 'ë"â.   

äâä" ä  
åòåãéïé÷éùðä âååéæ óàù  ,àçåøá àçåø úå÷áãúà , íééìëù íéëàìî úåîùð ÷ø íéãéìåî íðéà

íéìãáð ,åæ âååéæîå"íãà éðá úåîùð íéãìåð ð513äåáâáù äåáâî íéëùîðä  , íçëî õøàá íúìåòô ìåòôì
ïåéìòä .ä êéîñäì ïëúéå áåúëá ïéðò)ä àé úìä÷ (øùàëåë òãåé êðéà  'àìîä ïèáá íéîöòë òãú àì äëë ä

ùòî úàäìëä úà äùòé øùà íé÷ìàä  .éô ' äùòé øùà íé÷ìàä äåö øùà äùòîä àåä íé÷ìà äùòî

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .'ן פרק ד"ד ומ"ח שער מ"ע 513
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íäá éçå íãàä íúåà ,ìëä úà äùòé äùòîäù ,øáãä ïå÷éú ïåùì äùòéå ,òì øäîéå åîëù åúåà úå) úéùàøá
æ çé (ìå åîëå åîôù äùò à)á ìàåîù 'äë èé (ò"ë.  

 éìåëåàîìòéøøåòúî íéðåéìòä úåìæîä úåçëù íéãåî  'æø øîàîë íãàá ÷ìç ïúéì"ì 
 ,'éëçå øéäð øáâ àäé áëåëáã ïàî éàä íåëå  'åëå ï÷ãö øáâ àäé ÷ãöáã ïàî éàä)א"שבת קנו ע(

ëòå"øøåòúäá àìà íçëî ÷ìç íéðúåð íðéà æåìòåôá âååéæä äùòî ú,ä ïë  íéðåéìò úåîìåòî úåçë
 úîåòì àìà íééçá í÷ìç íéðúåð ïéàäùòî àéáîä äøåú ãåîìúáå úåöîá ùîî ìòåôá íãàä 

äùòî éãéì,ãä úåâæîúäá äèîì íâ ïåéìòä íøåàî òéôùäì íéøøåòúî æà  ' ïéàìò ïéùøù
äùòîáå úåãîá áìá ïëå ìëùá àúîùðá.å àéøáãä éë ííéëåøà íéçá éèøôá  ' éáúë éôì íìöä

àäæéø"ëçéå íëçì ïúå äæá éã ììë êøã íðîà ìíãåò 514.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 למישרים לכל מי י כאשר יחזה"ץ אינ הביאור דביר האר"ה זו של מהמרי"כל הגה, והנה זאת למודעי 514

דהיינו לפרש ענייני , ל שכאן הוא ממשיך את דרך אביו בספר זה"אלא נ, שמעיין בדבריו בעניינים אלו
 הדברים הנוגעים לעבודה נחשבים שאין 4כ בהערה "לעיל מש'  עיויותר מזה.  דרך העבודהנסתר על

ץ בא להראות כאן שבכל חלקי "שהמהריעוד ויתכן לומר .  אלא חיצוניותם גרידא,פנימיות הדברים כלל
אלא שכן , הקו וצמצום, נו לא רק כללות ענין העולמותדהיי, י יש דרך הבנה על דרך העבודה"דברי האר

 .הוא בכל פרט ופרט
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 á øòù à ÷øô  
 áéúë)דברים יא יג( ä úà äáäàì 'íëùôð ìëáå íëááì ìëá åãáòìå íëé÷ìà,æøàå " ì

ôá"úéðòúã ÷ )א"ב ע( éøôñáå )עקב ה'( ,äìôú åæ øîåà éåä áìáù äãåáò éäåæéà. äáäàä äðä 
èåùô àåä áì ìëá úåéäì äëéøöù øîàù,éë áìá úåéåìúä úåöîî àéä , ìëá äáäàä ïéðò ïëå 

øîàù ùôð,úé åéìò åùôð øåñîì íâ óà åðééä "úé åì äáäàä úàìôð íöåòî ù',îëå "ôá ù '
 äðåùàø)דברים ו ה( ä úà úáäàå 'åë êùôð ìëáå êááì ìëá êé÷ìà'.ôá íðîà äùøåæ , ùåãéç 

äùãéçù àåä, áì ìëá úåéäì äëéøö äìôúä àéä äãåáòä íâù ùôð ìëáå.   
)ôá íëãàî ìëáå áéúë àì éîð éëäìåäùøôá åîë åæ äùø éîð äá áéúëã äðåùàø ) דברים

 êãàî ìëáå,ãåçì äáäàä úåöî ïéðòî éøééî äðåùàø äùøô éë , äáäàä äéäúù øîåì êééù )ו ה
ãàî ìëá íâ,îë ïåîîä äæ "æø ù" ì)àñ óã úåëøáò "á (åôåâî åéìò áéáç åðåîîù íãà êì ùé íà, 

ìëøîàð ïêãàî ìëáå .äìôú àéä äãåáò éîð äá áéúëã åæ äùøôá ìáà ,ë äìò êééù àì êë ì 
ãàî ìëáå(.   

î äðäå"øàåáîå èåùô àåä äìôúä ïéðò ìò íëááì ìëá ù,áì áåúëä úðååë  'íéðéðò, àä '
úåáùçîä úãøèî åáì úåðôì åðééä,íìù ááìá äìôúä úåáéúì äîéìùä äðååëä ìà äúåèäìå , 

 à÷îåòîåàáìã,æ íøîàîë " àúééøáá ì)ø"ïéãîåò ïéà ô א"ברכות לא ע ( úà ïååëéù êéøö ììôúîä
åë íáì ïéëú øîàðù íéîùì åáì',äðçã éàø÷î íúä éîð åäì òîùîãëå , ìò úøáãî àéä äðçå 

åáì ïååëéù êéøö ììôúîì ïàëî äáì,îëå "ò êìîä ãåã ù" ä)תהלים קיט י( êéúùøã éáì ìëá, 
 øäåæáå)âñ çìùáò "á (éúåòá éòáîì éòá àùéã÷ àëìî éî÷ àúåìö éìöîã ïàî ìëä äàìöìå 

á÷á íéìù äéáì çëúùéã ïéâá àáìã à÷îåòî"àúåòøå àáì ïéåëéå ä515,æ åøîà ïëìå " ì)ñ íù" ô
øçùä úìôú ב"ברכות לב ע (åëå úåäùì êéøö ììôúîäù 'åéìò åúòã ïðåçúúù éãë, ìëá åðééäå 

íëááì,úðååëá ÷ø áìä ìë àìîúúù äìôúä úåáéú ,úøçà äáùçî äæéà åáìá äìòé íàù , 
áá ä÷åìç áìä éøä 'úåáùçî.áäå  ' íìåòä éâåðòú äìôúä úãåáòá åáìî ùøùì íâ åðééä

ìëå ìëî åéúåàðäå,êøáúé àøåáä úåîîåøá äìòî éôìë ìëúñäì êàå , åøîàù åîë )ä÷ úåîáé 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
צריך לבקש בקשותיו ולהתפלל מעומק הלב כדי , כל מי שמתפלל תפילה לפני המלך הקדוש: תרגום 515

  .ה ויכוין את הלב והרצון"שימצא לבו שלם עם הקב
 ,ודא קרא סגי) תהלים קיט י(" יךבכל לבי דרשת" והא כתיב ;ומי אמר דוד הכי: ש המשך דברי הזהר"ע

) א לבא"נ( בעי לכוונא דעתא , כל בר נש דבעי בעותיה קמי מלכא, אלא הכי תאנא?מאי בעי ממעמקים
בגין ) א דכלא"נ( לאמשכא ברכאן מעמקא דבירא ,)א מעומקא דכל עומקין"נ(ורעותא מעיקרא דכל עקרין 
ונהר " ואשתכח מניה ההוא נהר דכתיב ,פיק מניה ההוא אתר דנ? ומאי הוא.דינגיד ברכאן ממבועא דכלא

 ,ודא אקרי ממעמקים) תהלים מו ה(" ם"נהר פלגיו ישמחו עיר אלהי"וכתיב ) בראשית ב י(" יוצא מעדן
 ודא הוא שרותא לאמשכא ברכאן מעילא , עמקא דבירא דמבועין נפקין ונגדין לברכא כלא,עמקא דכלא

  .לתתא
? "ממעמקים" מה צריך ,פסוק זהדי ב ו"בכל לבי דרשתיך" נאמר  והרי?דוד כךאמר ם מנהא: תרגום[

קר של כל יעה מןרצוהו) לבה(דעת את הן י צריך לכו,מבקש בקשתו לפני המלךה כל אדם :אלא כך שנינו
 אותו ? ומהו.ן של הכליכדי שישפיע ברכות מהמעי) של הכל(מק הבאר וך ברכות מעימשה ל,קריםיהע

נהר פלגיו ישמחו עיר " נאמר ו"ונהר יצא מעדן" נאמרנהר שהמנו אותו מש ונמצא .מקום שיוצא ממנו
 וזוהי .נות יוצאים ושופעים לברך את הכלי עמק הכל עמק הבאר שמעי"ממעמקים" וזה נקרא "אלהים

  .]ך ברכות ממעלה למטהימשההראשית ל
שים כי יכוון כי האדם בתפלתו יכוון דעתו ורצונו בשרש השר, ל"וז, ג"י ל ע"שער מאמרי רשב' עי

להמשיך שפע וברכה מעומק הבאר והוא הנתיב שבנקודת בינה הנקרא עמיקא דבירא כדפרישית לעיל כדי 
 שבתוך בשעל ידי כן ימשיך ברכות ממבועא דכולא שהוא סוד דעת עליון נתיב זכרות כי בהתעורר הנתי

מבועא דכולא לאושדא מיין הבינה על ידי תפלת הצדיק בסוד מיין נוקבין יתעורר הנתיב העליון שהוא 
 .דכורין ולנגדא ברכאן לקבל מיין נוקבין שעלו מנתיב תחתון שבבינה וזה בדרך יסוד עם מלכות כנודע
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ò"á (äìòîì åáì ïúéù êéøö ììôúîä516,åùî åáì çë ìë àäéù ãò ä ìò âðòúäì äìòîì ÷ø äë '
äìôúä úåáéúá ãáì517.à äòù íéäåù åéäù íéðåùàøä íéãéñçä ïéðòëå  ' íáì úà åðååëéù éãë

íå÷îì,éôù ïéðòëå  'æ äðåé åðéáø"ò äðéðò íù ì"ù518,úéùú êáìå ,å  äáø úåîùá åøîàù åîë)ô '
ë"áéñ  'â(ììôúéù íãå÷ åáì øäèéù êéøö íãà )  úøäè ïéðò ø÷éò ìë íðîà äåöîì ÷ø àéä áìä

àáåëòì àìå,äìôúä ïéðòì íâ , ìéòì úö÷ øàáúðù åîë áìáù äãåáò úàø÷ðù óà )ù óåñ øò
à'(,ò äùòîä àéä úåöîä ìëá ø÷éòäù "ù(.  

î ïéðò ïéáäìå"äìôúä úãåáò ìò íëùôð ìëáå áåúëä ù,ô äìçú øàáì êéøö é ' ïéðòå
úé åì ìåëéáë äëøáä"ù, àø÷îá íéîòô äîë åðéöîù )ים ח ידבר( ä úà úëøáå ' êé÷ìà) תהלים פט

úåëøá (ä úà éùôð éëøá 'àöåéë äáøäå,æø éøáãá ïëå " åðéöî ì )תהלים קג ב(' ä êåøá 'åë íìåòì )יג
ò æ"à (øì ìåëéáë øîàù"éðëøá éðá ìàòîùé é, åãñéù íìåë úåëøáäå úåìôú òáèî çñåð ìë ïëå 

ðë éùðàäìåãâä úñêåøáá íéîééñîå íéçúåô íä .   
  

 á øòù á ÷øô  
ïåîää éôá äîåùù åîë çáùå äìäú ïåùì åðéà êåøá úìî éë ïéðòäå,øì øîàùë éøäù " é

íéîçø úù÷áå äìôú àìà åúëøáá çáù íåù íù øîà àì éðëøá éðá ìàòîùé,áá ïëå " î) óã
ãé÷ò "à (àù ùã÷ä àöé êëøáå ïðéøîà"äëøá ö,ùä êéøôå " úòáùå úìëàå áéúë àäå àìå ñ

ä úà úëøáå'åë '.éåáøå úôñåú ïåùì åùåøéô êåøá éë úîàä ìáà , ïéðòëå )בראשית לג יא(  àð ç÷
åë éúëøá úà') שמות כג כה(êîçì úà êøáå ) דברים ז יג( åëå êðèá éøô êøáå ' àø÷îá àöåéë äáøäå

àù"éåáøå úôñåú ïåùì àìà çáùå äìäú ïåùì íùøôì à.ëá øîà øäåæáå "ïàëøá àëùîàì î519 
åë ')א"קסא עא "זהר ח(, ïàëøá à÷øàì520 )ב"א קנ ע"זהר ח( ,ñåàìåïàëøá éô  ïàëøáã àéåáø úôñåú
åë' )ב"א רלג ע"זהר ח(.òå  'òøá" î) á÷òò òø"á (éåä äúà êåøáù"éô ä ' à÷øàìå àëùîàì åòîùîë

éîùì ééçã àøå÷îî ïééç 'á÷ã"åë àùéã÷ ä 'ä úà úëøáå úòáùå úìëàå áéúëå ' ïåðéàå êé÷ìà
------------------ùôðä øéàî------------------ 

) 48לעיל הערה ' הרי הוא עיקר האדם עי(הלב ' שכוונתו לבחי" צריך שיתן לבו"מדוייק באומרו  516
דהיינו " למעלה"אלא רק , שלא להרגיש את ענייני העולם הזה, ק בלתי נפרד מעצם התפילה הואכלומר חל

 .הערה הבאה' ועי. זו שביבמות' וראייתו מגמ, בעניינים רוחניים
רק  טוב הוא חסרון וכל ,רוצה להשפיע טוב תמיד' ית שהרי הוא , תענוגחשובה " כל קשר עם הקב517

  . הטובת אד כדי לקבל וכדי שאנחנו נעבב
 עומד על רגליו מתענג בלבו ובשפתיו ידיו י" יהיה פונה אל השהמתפלל, ל"ם פרקי הצלחה וז" רמב'עי

 ויגיעלפי שהוא לפני מלך גדול ונורא ', וכו,  הוגים מדברים ויתר חלקיו חרדים ונרעדיםדבורופרושות וכלי 
 ואחר כל ,ל"ז, )ה'  סיגמאמר  (כוזריב 'ועי. כ"ע, אליו השקיעה והפלצות עד שימצא נפשו בעולם השכלים

 המשמשים אותו לעשות האבריםמעורר כח הרצון את כל ) של התגברות על המידות(ההכנה הזאת 
 וישתחוו כשיצוו ,דו שעליהם לעמבשעה וככה יעמדו ולא יתעצלו ,מלאכתם מתוך זריזות חריצות ושמחה

 והידים נמנעות , כהביט עבד אל אדוניויטותמב ותהיינה העיניים , וישבו בהגיע עת הישיבה,להשתחוות
 , וכל האברים יעמדו כאלו ביראה ופחד, בעמידתןשוות והרגלים , ולא תחבקנה אחת עם האחת,מבטלה

 אשר ללשון של החסיד שוה היא בכל , בנזק המגיע אליהםאו ולא יחושו בכאב ,לעשות רצון מנהיגם
 ונמצא שאין ,]שעיקרו הוא לבטלו לנפש, גוף החסידאחרי כל העבודה שב[למחשבה ואינה מוסיפה עליה 

אלא כל מלה , ]מיני עופות העושות קולות[ או שבהרגל כשירת הזרזיר והתכי שבמנהגתפלת החסיד דבר 
 ושאר השעות תהיינה לו ,בדרך זו תהיה שעת התפלה לחסיד לב זמנו ופריו,  וכונה בה,עמהמחשבה 

 ומתרחק , כי על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחניים,וא מצפה שלבואה ה, המוליכות אל שעה זוכדרכים
 יום השבת לפרי לו כך יהיה ,וכשם שהיו לו שלש עתות התפלה שבכל יום פרי יומו ולילו. מן הבהמיים

 לא בכניעה כמו שבארנו בשמחה וכל עבודת החסיד היא ,מן להדבקות בענין האלוהיו כי יום זה מז,השבוע
 האדם טובה לנפשו כשם שהמזון תפלת שכן ,אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף והנה ערך כל ,למעלה

 . כ"ע, תועלת לגופו
ל כדי שיכוונו שיהיה לבם שלם בעבודת המקום ויבטלו מלבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם כי " וז518

כשיטהרו לבם מהבלי העולם הזה ויהיה כוונתם ברוממות השם תהיה תפלתם רצויה ומקובלת לפני 
  .המקום
 .להמשיך ברכות: תרגום 519
 .לשפוך ברכות: תרגום 520
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á ÷éøà ïàëøá"åë ïéìî ïåðéàá ð'521,ò "êøåàá ù.ëå "òôá ë" ç)ô íéùéã÷ä øòù"à522 (æ" ãåñ ì
ïééåáø éðéî ìëá êåøá,ëå " íù ä)äàéøáä øòù óåñ523ôñå "äãéîòä øòùî á524ô ùéøáå "íù â525 
éô ùéø úáùä øòùáå"á526ø úìôú øòùáå "ô ä"â527 (ò"ù,ëå "áùøä ë"æ à" éðá ìàòîùé ïéðòá ì

ò éðëøá"ù528.   
ëøáä ïéðò íðîàúé åì ä"á ãéçé ïåãà úåîöòì äðååëä ïéà ù"äìéìçå äìéìç ìåëéáë ä, éë 

äëøá ìë ìòî íîåøî àåä529.îë ïéðòä ìáà "á÷ã øäåæá ù"àéìâå íéúñ ä,à úåîöò éë "á ñ" ä
ç åúåðëì ïéàå ïéîéúñ ìëî íéúñ àåä"éåä íùá åìéôà ììë íù íåùá å"á ä"ä,éôàå  ' ìù åöå÷á

åé"äéáã ã) äæáù äî íâ óàå"úé åäðëî ÷ 'óåñ ïéà íùá530, àìà åîù êøáúé åéìò éåðë åððéà 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ה קדישא ולארקא עליה " אתי לאמשכא חיין ממקורא דחיי לשמיה דקב,ה"נ לקב" ברכאן דבריך ב521

ואינון  אלקיך' וכתיב ואכלת ושבעת וברכת את יי. ואתי לאתמשכא מתמן לכל עלמא. מההוא משחא עלאה
 מקורא עלאה ואתברכאן כל אינון דרגין ומקורין ואתמליין לארקא על נ באינון מלין מההוא"ברכאן אריק ב

נ לשואה רעותיה ברזא דברכאן בגין דיתברכון אבהן "ד אצטריך ב"וע. כל עלמין ואתברכאן כלהו כחדא
כיון . ה אתברך ונטיל חולקיה מאינון ברכאן בקדמיתא דכל עלמא לתתא"ין כלא כחדא ומאן דמברך לקבנוב

והא אוקימנא דכתיב בכל המקום אשר . ברך מתמן נחית ושרא על רישיה חולקא קדמאהה מת"דשמא דקב
כיון דההיא ברכה אתייא ושרייא על ). א יזכור כל מנחותיך"אזכיר כד(אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך 

רישיה מתמן אתפשט בכל עלמא בשעתא דאינון ברכאן נחתין מתעטרן גו חקל תפוחין קדישין ופגעי בהו 
  .ה"מה דרגין דממנן בעלמא ונחתי בהו ואמרי ומכריזי דא איהו דורונא דשדר פלוני לקבכ

ה הקדוש "ה באים להמשיך חיים ממקור החיים לשמו של הקב"ברכות שמברך בן אדם את הקב: תרגום[
' ונאמר ואכלת ושבעת וברכת את ה. ובא להמשיך משם לכל העולם, ולשפוך עליו מאותו השמן העליון

ואלה הברכות שופך בן אדם באלה המילים מאותו המקור העליון ומתברכת כל אלה דרגות אלקיך 
רצונו את אדם לשים הועל זה צריך . ומתמלאות לשפוך על כל העולמות ומתברכת כולם כאחד, ומקורות

את  ולוקח , ומי שמברך את הקדוש ברוך הוא מתברך, כדי שיתברכו אבות ובנים הכל כאחד,בסוד הברכות
 משם יורד , כיון ששמו של הקדוש ברוך הוא מתברך.קו מאותן הברכות בתחלה של כל עולם שלמטהחל

בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך " נאמר והרי בארנו ש,ושורה על ראשו החלק הראשון
 משם ,ברכה באה ושורה על ראשוה כיון שאותה ,)"יזכר כל מנחתך"אזכיר כמו שנאמר (" וברכתיך

 מתעטרות בתוך שדה התפוחים הקדושים ופוגשות ,בשעה שאותן הברכות יורדות. בכל העולםמתפשטת 
 ברוך זהו הדורון ששלח פלוני לקדוש: נים בעולם ויורדות עמן ואומרות ומכריזותובהן כמה דרגות של ממ

  .]הוא
 'עיו). א"ר קלא ע" אד'עי(ס "הרי הוא התגלות המו" משח רבות"ה' פי" משחא עלאה"כ כאן "מש
וכוונת הברכות היא להעלות את . ס"ה ביה סליק שכל התפילות עולים למו"ד ד"צ ד ע"א על ספד"בבהגר

 .הכל למעלה כדי שממילא ירד שפע למטה
 .ששם הוא סוד ברוך בכל מיני ריבוין כנודע, כאן אנו אומרים ברכו שהוא בריאה, ל"ז 522
דבריאה נכללים עם מלכות דאצילות ונעשין ביחד ק "ר דהיכל ק"ג' ק בריבוי דברכאן וכו"היכל ק, ל"ז 523

 .ממש' עצמות א
אנו בהיכל קדשי קדשים דבריאה וכוונתינו להמשיך לו שפע ) שפתי תפתח' ה(עתה בפסוק זה , ל"ז 524

  .מן האצילות ולהעלותו ולכללו באצילות במלת ברוך רבויא דברכאן
 אצילות עליון על ידי יסוד העליון ק דבריאה שנתברך מכל"ברוך היכל ק, סוד ברכת אבות, ל"ז 525

י רבויא דברכאן "היסודות אלו עליון ותחתון וע' ברוך על ידי ב' ק נק"כי היכל ק' הנקרא ברוך לעולם וכו
  .דכולהו דרגין דידה

 .ונקרא אז ברוך, והוא מתברך ברבוי ברכאן, הוא עליית היצירה בבריאה, ברכו' כל בחי, ל"ז 526
, שנכללה הנקודה הזו בכל היכלותיה כנזכר בזוהר, י רבוי ברכאין" כי עתה ע,אנו מכוונים עתה: ל"ז 527

, שיורד ברבוי דברכאן עלאין, שהוא היסוד העליון, כ לברוך העליון"אז אנו רומזין ג, כי על ידי כן נקרא ברוך
  .ונותן לה סוד הדעת

 .ברך מהעליון שעליומת' ע אם אפשר לומר שכוונת רבינו בריבוי המקורות כאן לרמז על שכל א"וצ
, לא יעלם ממך כי הוא ענין כל הברכות, ה ברכני"ל וענין רבי ישמעאל בן אלישע שאמר לו הקב"וז 528

שהברכה לשון , ואל תחשוב כי הברכה ענין הודאה', אלקיך וכו' והוא שצונו בתורתו השלימה וברכת את ה
ותפלת ישרים רצונו . למדני חוקיך'  הוככה ברוך אתה, מלשון וברך את לחמך ואת מימיך, תוספת ורבוי

 .וכענין שאמרנו למעלה ותפלת הצדיקים כובשת את הכעס, וגורמת לרבות הרחמים על בריותיו
 .'כ בשם תיקוני הזהר תיקון ע"מש' לקמן פרק ד' ועי, כ בנחמיה ט ה"כעין מאמה 529
 דכתר רק לפי שאין מדה 'ז מסט"ס ג"אפילו מה שאנו קוראים לו א, ל"א וז"ב ג ע"יהל אור ח' עי 530

 .'ש שדרך הכתובים להמשיל במדת הגבורה אריה שאג וכו"ס כמ"גבוה מן הכתר לפיכך אנו מייחסין לו א
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úåîìåòäì åðåöøá åúåøáçúäá åúàî íéòôùðä úåçë ãöî åúåà åðúâùä ìò äðååëä531, úàæìå 
à åäåðë"úéùàø ïéà àìå ñ532úé åúåîöò ãöî úîàá éë " ãöî ÷ø úéùàø àìå óåñ àì åì ïéà ù

úé åéúåçë åðúâùä 'ùàø ÷ø àåä åðúâùä ìë àìä úà âéùäì äâùäá òéâäì óåñ ïéà ìáà úé
úé åéúåçë"íéòôùðä ù(. úåîùå íéøàú äîë íéøàúîå íéðëî åðàå úö÷ åðéìöà âùåîù äîå 

úåãîå íééåðëå533äøåúá íåðéöîù åîë ,íìåë äìôúä òáèî ìëáå , êøáúé åúåøáçúä ãöî ÷ø íä 
äàéøáä úòî úåçëäå úåîìåòä ìà,ðåöøë íâéäðäìå íúåéçäìå íãéîòäì úé å"ù.)  øùà íäå

úåøéôñä úåìùìúùä íùá íåàø÷(, äæì êùîðå ìùìúùîù äâäðää éøãñ éèøô ééåðù ìë éôìå 
 úåîùä íéðúùî íúåâæîúäå íéðåéìòä úåçë éãé ìò íéîçøì íà ãñçì íà ïéãì íà íìåòä

íéøàúäå íéåðëäå.éèøô íùå éåðë åì ãçåéî äâäðää éøãñî éèøô ïéðò ìëìù ,íùåøéô íéøåî ïëù  
ïåðçå íåçø åîë íéàåøáä úåçëä ãöî íäù íéøàúä ìë ìù,éô  'íéàåøáä ìò äðéðçå úåðîçø. 

éåä ãçåéîä íöòä íùä åìéôàå"á ä" ãöî àìà åì íéãçééî åðà ãáì êøáúé åúåîöò ìò àì ä
úé åúåøáçúä 'úåîìåòä íò534,ìëä äåäîå äéäéå äåäå äéä åùåøéôë ,ø " øáçúî êøáúé àåä ì

úåîìåòäì åðåöøáòâø ìë íîéé÷ìå íååäì *.æå "ùæéøàä "÷ä åðåùìá ì 'òô úîã÷äá àáåä"ç535 
ééåðëä ìëùíåîùäå úåîù íä úåîöòä úòå úåøéôñá íéèùôúîä "ù.  
äâä" ä  

ø é÷øôá øîàù äîå" à)פרק ג'( á÷ä àøáù íãå÷ù"ìåòä úà äíãáì åîùå àåä äéä . àøáù íãå÷ 
ø à÷éã"äàéøáä íìåò ì536,úé åúåîöò àåä äéä ',å ìåò åðééä åîùíåìéöà úãáì .úé ìéöàä éìåìà ìáà " ù

úé åúåîöò ìò êééù äéä àì úåìéöàä íìåò åúàî 'äéäéå äåäå äéä537.  
  

 á øòù â ÷øô  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
' ה אין לחשוב בו כלל וכלל וכו"ס ב"כי א, דע, ל"ב ז" לח עצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף ' עי 531

א "אמנם האמת לאמיתה היא שא, ס"אאמנם המאציל מכונה , כלומר. ל"עכ, ס אסור לקרותו"ואפילו א
הוא הגילוי של אור ' הגילוי הראשון ממנו ית, ז"עכ). ב"א א ע"כ בביאורים ח"וכ(לתארו אפילו בתואר זה 

' עי(שכן עיקרה של בחינה זו היא שלילה , אם כי לא יתכן שיהיה שם לגילוי זה, )'י ב"ח עגו" ע'עי(בלי גבול 
 .ין לו סוף וממילא אין לו הגדרה מה הוא בעצםכלומר שא, )'ש שער ד פרק ג"הקדו

ולכן שפיר , ס הוא ההתפשטות הראשונה של הקו"שאור א) 'ענף א' כלל ב(ו בספר הכללים " לש'עי 532
 .אך כנראה שכוונתו שם למאציל עצמו, ס ראשית"שאין לא' י א"ח עגו"ע' אמנם עי. יש לו ראשית

צבאות '  אהיה אל כו, שבעה שמות שאינן נמחקין'וכוהשמות הן , ל"ז, ד"ע' י ד"א בס"בבהגר' עי 533
 והן כל ,'וכינויין אחרים כלחם כו' חנון כו'  וכינויין המורין עליו ית'וכו,  והן כוללין כל השמות,י"י אדנ"שד

  .התורה
 .א לתארו כי אם דרך גילויו שבאצילות"שא) 'ש שער ד פרק א"הקדו(ו "לש' עי 534
כי זה ל "וז' לשער השבת פרק ה' ח הק"ח אלא רק בהקדמת הפע"לפע' לא מצאתי דבר זה בהק 535

  .כי נשמתן ממש נקרא כלי בערכו, ס המתפשט בתוכם"העצמות הוא בחינת א
עליהם  שאפשר להתבטא ,)א"זהר בראשית כב ע' עי ( כלומר עולמות ברואים שהם נפרדים ממנו536

כלל וממילא משם ואילך ן מקום לנבראים איולמעלה הימנו  ,נבראהגבול ה ואהכן  ש,הם בעלי גוףכאילו ש
  .הכל הוא ושמו

א ב "ביאורים ח(ע "אף כל השמות אשר באצילות אינם כי אם לשם הארתם והתגלותם בעולמות בי 537
  ).א"ע
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æ íøîàî àåäå" äáø úåîùá ì)ô"âä úåà÷ñô  'å'538(íëéìà éðçìù íëéúåáà é÷ìà , äúåà 
åë åé÷ñò ìò äùî øøáúð äòù',òéãåéù äùî ù÷áî äéä äòù äúåàá á÷ä åð" ìåãâä íùä úà ä

åë 'à"á÷ä ì" éðà íéîòô àø÷ð éðà éùòî éôì òãéì ù÷áî äúà éîù äùîì äðàá àø÷"ãù ì" é
åàáöá"éåäá íé÷ìàá åà ú" äîçìî äùåò éðàùëå íé÷ìà àø÷ð éðà úåéøáä úà ïã éðàùë ä

åàáö àø÷ð éðà íéòùøá"ú,íãà ìù åéàèç äìåú éðàùëå 539à àø÷ð éðà "ãù ì"é,î éðàùëå  íçø
éåä àø÷ð éðà éîìåò ìò"åë ä',é÷à éåä "é÷à øùà ÷"éùòî éôì àø÷ð éðà ÷.òøáå "ô î ' àá)áî óã 

ò"á (åë äðåîú ìë íúéàø àì éë 'ä úðåîúå áéúë àäã 'åë èéáé 'ì äðåîú éàä åìéôàãäéì úé 
éøúàáäåë ïééøá ìò èùôúéå åäéìò àëìîàì úéçð ãë àìà  ' àîìòá àð÷åéã àøáã íã÷ àäã

éöå øáì åäéàã äàéøá íã÷ äéì òãåîúùàã ïàîå ïåéîãå äøåö àìá éàãéçé àåä äåä äøåö øé
åëå àîìòá àð÷åéãå äøåö äéì ãáòîì øåñà àð÷åéãî ' úåà íåùá àìå àùéã÷ àîùá åìéôàå
åë äðåîú ìë íúéàø àì éë åäéà éàäå àîìòá äãå÷ðå ' äáëøîã àð÷åéã àä ãéáòã øúá ìáà

úàå ïîú úéçð äàìò íãàãéåä àð÷åéã àåääá éø÷" äïéâáåë äéìéã úåîãá äéì ïåòãåîúùàã  ' ìà
é÷à úåàáö éãù íé÷ìà" àðéãáå ãñçá àîìò âäðúé êéà äãîå äãî ìëá äéì ïåòãåîúùéã ïéâá ÷

åë 'åë äãî íåùá äéì éåùéã ïàîì äéì éåå ' äãî àåää ìò äéúåðèìù íåôë äéìéã àðåéîã àìà
éôàå 'åë ïééøá ìë ìò 'ìúñà ãëò ïåéîã àìå äãî äéì úéì äðî ÷é"ù540 ,ôáå ' ñçðô)ò äëø"à (

------------------ùôðä øéàî------------------ 
סימון ' שמעון לודייא בשם ר' ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אמר ר: להלן לשונו באורך 538
'  סרסור בינך וביניהם כשתתן להם את התורה ותאמר להם אנכי הל אמר משה עתיד אני להעשות"בשם ר

 שמו מהאלהיך אלהי אבותיכם שלחני אליכם אותה שעה נתברר משה על עסקיו שנתיירא אם ישאלו לו 
ויאמר אלהים אל משה  ה את השם הגדול"מה יאמר להם באותה שעה היה מבקש משה שיודיענו הקב

ה למשה שמי אתה מבקש לידע לפי מעשי אני נקרא פעמים שאני "אמר רבי אבא בר ממל אמר ליה הקב
כשאני דן את הבריות אני נקרא אלהים וכשאני עושה מלחמה ' נקרא באל שדי בצבאות באלהים בה

ברשעים אני נקרא צבאות וכשאני תולה על חטאיו של אדם אני נקרא אל שדי וכשאני מרחם על עולמי 
ה "ה אשר אהי"אל רחום וחנון הוי אהי' ה' ה) שמות לד(ם שנאמר אלא מדת רחמי' שאין ה' אני נקרא ה

 .כ"ע, אני נקרא לפי מעשי
  . לו לחזור בתשובהמתיןמ' פי 539

דכל חיון דאינון חיות הקודש באתוון דשמא קדישא אתקריאו הדא הוא דכתיב : ל בשלימות" ז540
או בהון ולית בריאה דלא אתרשים כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו אפילו כל בריין דאתברי) ישעיה מג ז(

' דיוקנא דה' ה' ד איהו דיוקנא דרישא דכל בריין ה"בהאי שמא בגין לאשתמודעא למאן דברא ליה והאי יו
  דיוקנא דגופא ' דשמאלא ו' אצבעאן דימינא וה
ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש לית בכל בריה דאשוה כוותי ואף על גב ) שם מ כה(ובגין דא אמר 

ראתי לה כדמות אתוון דילי דאנא יכיל למחאה ההיא צורה ולמעבד לה כמה זמנין ולית אלוה אחרא עלי דב
 ואי יקשה בר נש דהא כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים) דברים לב לא(דיכיל לממחי דיוקני ובגין דא 

) במדבר יב ח(תיב כי לא ראיתם כל תמונה איהו יתרץ ליה האי תמונה חזינא דהא כ) שם ד טו(כתיב 
דבר נש דיצר באתווי ובגין דא אמר ) א דברא ויצר באתווי"ס(יביט ולא בכל תמונה אחרא ' ותמונת ה

ואל מי תדמיוני ואשוה ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו ואפילו האי תמונה לית ליה ) ישעיה מ כה(
ון לכל חד כפום מראה וחזיון ודמיון באתריה אלא כד נחית לאמלכא על בריין ויתפשט עלייהו יתחזי ל

וביד הנביאים אדמה ובגין דא יימא איהו אף על גב דאנא אדמה לכו ) הושע יב יא(דלהון והאי איהו 
בדיוקנייכו אל מי תדמיוני ואשוה דהא קדם דברא קודשא בריך הוא דיוקנא בעלמא וצייר צורה הוה הוא 

תמודע ליה קדם בריאה דאיהו לבר מדיוקנא אסור למעבד דאש) א ואית"נ(יחידאי בלא צורה ודמיון ומאן 
ואפילו בשמא קדישא ולא בשום אות ונקודה בעלמא ' ולא באות י' ליה צורה ודיוקנא בעלמא לא באות ה

והאי איהו כי לא ראיתם כל תמונה מכל דבר דאית ביה תמונה ודמיון לא ראיתם אבל בתר דעבד האי 
ה בגין דישתמודעון ליה במדות דיליה "מן ואתקרי בההוא דיוקנא יהודיוקנא דמרכבה דאדם עלאה נחית ת

ה בגין דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה איך יתנהג עלמא "בכל מדה ומדה וקרא אל אלהים שדי צבאות אהי
ד ובדינא כפום עובדיהון דבני נשא דאי לא יתפשט נהוריה על כל בריין איך ישתמודעון ליה ואיך "בחס

מלא כל הארץ כבודו ווי ליה מאן דישוה ליה לשום מדה ואפילו מאלין מדות דיליה כל )  ו גישעיה(יתקיים 
אשר בעפר יסודם דכלים ונפסדים אלא דמיונא דיליה כפום שלטנותיה על ) איוב ד יט(שכן לבני האדם 

  .ההיא מדה ואפילו על כל בריין ולעילא מההיא מדה וכד אסתליק מינה לית ליה מדה ולא דמיון
כל הנקרא בשמי " זהו שכתוב ,שכל החיות שהן חיות הקדש נקראו באותיות השם הקדוש: תרגום[

 כדי להודיע למי , אפילו כל הבריות שנבראו בהם ואין בריאה שלא נרשמה בשם הזה"ולכבודי בראתיו
של ' דיוקן של חמש אצבעות הימין וה' ה'  ה,ד הזו היא דיוקן של ראש של כל הבריות" והיו.שברא אותו

  .דיוקן הגוף' שמאל ו
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éåä éø÷úà àì åäéàå" äéì úéì åäééðî ÷ìúñà ãëå åäééìò äéøåäð úåèùôúàá àìà ïäîù ìëáå ä
åë ììë íù äéîøâî'541ò "ù.ú íéðå÷úáå " ò) óãàë÷ ב"קמא ע ( øåòéùä éøáà é÷øô ïéðòá êéøàä

ìåëéáë äîå÷,çà øîà "àåä ïéðòä ìëù æ äéúåðèìù äéôåâã øáàå øáà ìëá äàæçàì 
áì àòãåîúùàì" äéîù éðúùà êéàå úåàé à÷ãë øáà ìëá äéì éø÷îì òãðéå àîìò âéäðúà êéà ð

éåä äéá éø÷úàã øáà úéàå øáà àåää íåôì" øáà úéàå íé÷ìà äéá éø÷úàã øáà úéàå éîçø ä
éá éø÷úàã 'åë 'é÷à"åë úåìòä úìò ìò éæçà ÷ 'åìòä ìë ìò úìòã àìå ïäîù ìëá ãç åäéà ú

äéá åàìå ïåðéà ïäîùá ïééåðùã åäìëá éðúùà542åë  'ò"ù.òå  'òøá ãåò" î) æðø ñçðôò"á, çðøå 
                                                                                                                                                                                     

 ואף על גב שבראתי . אין בכל בריה שתשוה כמותי,"ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש"ולכן אמר 
 ואין אלוה אחר ,אותה כדמות האותיות שלי שאני יכול למחות את אותה צורה ולעשות אותה כמה פעמים

שם  (הרי נאמר,  ואם יקשה אדם."נו פליליםיביוכי לא כצורנו צורם וא" ולכן ,צורתי עלי שיכול למחות את
 ולא בכל "יביט' ותמונת ה" נאמר שהרי , הוא יתרץ לו הרי תמונה ראיתי"כי לא ראיתם כל תמונה") ד

ואל " "ואל מי תדמיוני ואשוה" ולכן אמר ,של אדם שיצר באותיותיו) שברא ויצר באותיותיו(תמונה אחרת 
ך על הבריות ו אלא כשיורד למל,פלו תמונה זו אין לו במקומווא" מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו

ולכן הוא ". וביד הנביאים אדמה"ומתפשט עליהם יראה להם לכל אחד כפי מראה וחזיון ודמיון שלהם וזהו 
 שהרי קדם שברא הקדוש ברוך הוא ".אל מי תדמיוני ואשוה" ,יאמר אף על פי שאני אדמה לכם בדיוקנכם

שנודע לו קדם בריאה שהוא מחוץ ) ויש( ומי , היה הוא יחידי בלי צורה ודמיון,צורהר ידיוקן בעולם וצי
 אסור לעשות לו צורה ודמות או דיוקן ,]'ש שער ז פרק ד אות א" הקדו- כלומר למעלה מאצילות  [לדיוקן
איתם כי לא ר" וזהו .דה בעולםולו בשם הקדוש ולא בשום אות ונקי ואפ,'ולא באות י'  לא באות ה,בעולם

אדם האבל אחר שעשה דיוקן זה של המרכבה של ,  מכל דבר שיש בו תמונה ודמיון לא ראיתם,"כל תמונה
ל "קרא אנ ו.ו אותו במדות שלו בכל מדה ומדהכיר כדי שי,ה"עליון ירד לשם ונקרא באותו דיוקן יהוה

ד ובדין כפי מעשי "חסו אותו בכל מדה ומדה איך יתנהג העולם בכיר כדי שי,ה"ת אהי"י צבאו"ם שד"אלהי
מלא כל הארץ ") ישעיה ז(ם יו אותו ואיך יתקיכיר שאם לא יתפשט אורו על כל הבריות איך י,בני האדם

) איוב ד( כל שכן לבני האדם , ואפלו מעשר המדות הללו שלו,אוי למי שישוה אותו לשום מדה". כבודו
לו על כל הבריות ינו על אותה המדה ואפ אלא הדמיון שלו כפי שלטו. שכלים ונפסדים"אשר בעפר יסודם"

  .] אין לו מדה ולא דמיון, וכשמסתלק ממנה.מדההולמעלה מאותה 
ש "יביט כמ' ל מלכות שעליה נאמר ותמונת ה" ר-' האי תמונה חזינא כו, )ד"ב ב ע"ח(ל היהל אור "ז

ס דכל תמונה " והוא אל דשם כתיב כל תמונה" ר-' ולא בכל תמונה וכו. אחור' וראית את אחורי כידוע שנק
ל תמונות הספירות " ר-ואפילו האי תמונה . וביה עצמו אין תמונה וזהו לא ראיתם, ש והולך"מיניה כמ

' ועי. כ"ע, ס"אדם והן מרכבה לא' ל ספירות שבכללם נק" ר-' דיוקנא דמרכבה דאדם וכו. ו"כידוע כמש
 שהיא ,ל שלכך ירשו השכינה" ר-' קריאו כוס ומתמן את"דאיהו כלילא מע, ל"ב ז"ז א ע"א על תיקו"בבהגר

 כלומר כל המידות –  וכן כל המדות נקראו על שמה, ולכך ירשו אותה, ומתמן נקראו צדיקים,כלולה מכולם
  .נקראים על שם המלכות שרק נתגלים דרך המלכות

 אין ,לק מהםת וכשמס,שמות אלא כשמתפשט אורו עליהםהה ובכל "והוא לא נקרא הוי: תרגום 541
  .להם מעצמם שם כלל

כלומר , ס בהם"שקדושת עולם האצילות היא רק בהתפשט אור א' פרק ד' ש שער ד"ו הקדו" לש'ועי
  .ה הוא אשר מייחד את האצילות מעולם הנקודות"שתיקון המ

ם דשלטנותהון בשמיא ובארעא "ה אלהי" תרין אברין עלאין מניה דאתקריאו יהו ואית:ל בשלימות"ז 542
ם "ם בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ואית אבר דאתקרי אלהי"הוא האלהי' כי ה) 'דברים ד(ד "הה

ם ואית אחרא דשלטנותיה איהו בתרין " אלהירץכל הא) על(מלך ) ז"תהלים מ(ד "ושלטנותיה בכל ארעא הה
א על ם אין עוד מלבדו ואף על גב דהאי קר"הוא האלהי' כי ה) 'דברים ד(אברין במוחא ובלבא ועליה אתמר 

קודשא בריך הוא אתמר דאין עוד מלבדו עם כל דא הכא רזא דדיוקנא עלאה דיליה לאחזאה בכל אבר 
 לבר נש איך אתנהיג עלמא וינדע למקרי ליה בכל אבר כדקא יאות אואבר דגופיה שלטנותיה לאשתמודע

קרי ביה ה רחמי ואית אבר דאת" אבר דאתקרי ביה יהוואית ליה ואיך אשתני שמיה לפום ההוא אבר
ל ואית "ת ואית אבר דאתקרי ביה א"ה ואית אבר דאתקרי ביה צבאו"ם ואית אבר דאתקרי ביה אהי"אלהי

' קול ה) ט"תהלים כ(ד "ה ממנא על קלא הה" יהו,י"י ואית אבר דאתקרי ביה אדנ"אבר דאתקרי ביה שד
לות סתים וטמיר ולא ה איהו עלת על כל הע"ה על הויה והבל דלבא ההוא דרכיב על קלא דיהו"בכח אהי

 ויהיה ואיהו הבל דסליק הוהה אחזי על עלת העלות דאיהו היה "אתגליא ואיהו רכיב ושליט על כלא אהי
 ועליה אמר איוב ,ת דעלת על כל העלות"ל אחזי על אלקו"עד אין סוף וביה רכיב עלת על כל העלות א

ם ומזדעזעין "ל אשתמודעין ליה כל אלהי"ם וכד רכיב על א"י האלהי"ל אל אלק"אני אדרוש אל א) 'איוב ה(
י "ל דאיהו אלק"ל כלהו מזדעזעין מהאי א"ל גבריא"ל כגון מיכא" בהאי אריאומניה וכל מלאכיא דאתק

ה "ם ומאן דקרא לון ביה מיד עונין ליה בכל שעתא והכי כל מלאכיא דאתקריאו קלין בשמא דיהו"האלהי
מיד עונין ליה בקליה דעלת על כל העלות איהו חד בכל ה בעלת על כל העלות "כל מאן דקרא לון ביהו

 ולא אשתני בכלהו דשנויין בשמהן אינון ולאו ביה דאיהו בכלהו כנשמתא בכל אבר ואבר אית אבר הןשמ
על עלמא ואית אבר דארח ביה כל ריחין ) א ביה"נ(דשמע ביה כגון אודנין ואית אבר דמסתכל מניה 
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ò"à543( ,òå 'òá" ç)øùåéå íéìåâéò øòù ùéø544àðéðú àøåãäîä ùéø øòùä äæ óåñá íùå ( ïéáúå 
ò íù"åðéøáã ô.  

*úé åúåà ìåëéáë åðéúâùä ìë äæå 'åøáçúä ïéðò ãöî ìëä åúåèùôúäå úåîìåòä ìà åú
úé 'íëåúá545,îë "òøá ù"ô î 'ðä àá"ì,ôàã é 'äéøúàá äéì úéì äðåîú éàä, úéçð ãë àìà 

 ãéáå åäéà éàäå ïåäìã ïåéîãå ïåæçå äàøî íåôë ãç ìëì éæçúé ïééøá ìò èùôúéå åäééìò àëìîàì
äîãà íéàéáðä546.   

äâä" ä  
æ íøîàî ïáåé äæáå" ì úéæçá)ג"פה "פש רבה "שיה(ò "æ éúîú éúðåé ô"ì,ø  ' éúîåàú øîà éàðé

éðîî äìåãâ àéä àìå äðîî ìåãâ éðà àì ìåëéáë.úàìôð äøåàëìå àåä , ìëù øçà øàåáî àåä åðéøáãìå 
úé åá íéøáãîù úö÷îá úåâùää 'úåîìåòä ìà êøáúé åúåøáçúä ãöî ÷ø àåä, êøáúé åúðååë úìçú ìëå 

ø äéä íäéìà åúåøáçúäå úåîìåòä úàéøááåë ìàøùé ìéáùá ÷',øîàîë íæ " ì)י בראשית א א מביא "רש

   .åë ìàøùé ìéáùá úéùàøá ',æ "åë àéä àìå äðîî ìåãâ éðà àì éúîåàú ù 'ø"Èyá ìÄðïáäå íé)ר"ב
äðë éùðà åòá÷ ïëìå"øúñðå çëåð ïåùìá úåöîä úåëøá ìë ìù çñåðä â, êåøá íúìçú 

çëåð ïåùì àåä äúà,åðùã÷ øùà íéîééñîå 547åë  'åðåöå,øúñð ïåùì . êøáúé åúåøáçúä ãöîù 
úåîìåòä ìà åðåöøá,éòù "åäã ìë äâùä úö÷ åðì ùé æ,ä äúà êåøá çëåðì íéøáãî åðà  'åë', éë 

úé åúåîöòî äëøá éåáøå úôñåúä ïéðòì íéëéøöä íä úåîìåòä 'íäéìà øáçúîä, êìî åäæå 

                                                                                                                                                                                     

מא דבני נשא ודא ריחא דחוטמא ואית אבר ובלים דנפקין מאורייתא מפובוסמין דצלותין וריחין טבין דה
   .דמליל ביה ובאלין אברין אית שנויא אבל ביה לית שנויא

' כי ה" נ" זש. ששליטתם בשמים ובארץ,ה אלקים"ויש שני אברים עליונים ממנו שנקראו הוי: תרגום[
 . ושליטתו בכל הארץ,שנקרא אלקיםויש אבר . "הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

'  במח ובלב ועליו נאמר כי ה:י אבריםנ ששליטתו הוא בש,ויש אחר. "ם"כל הארץ אלהי) על(מלך " נ"זש
דמות הז כאן סוד " עכ,ה שאין עוד מלבדו"ג שפסוק זה נאמר על הקב"ואע. ם אין עוד מלבדו"הוא האלהי

 וידע לקרא , העולםמתנהג ולהודיע לאדם איך ,נו שלטו את להראות בכל אבר ואבר של גופו, שלונהעליוה
 ויש אבר ,רחמים -ה "ויש אבר שנקרא בו הוי. לו בכל אבר כראוי לו ואיך משתנה שמו לפי אותו אבר

 ויש ,ל" ויש אבר שנקרא בו א,ת" ויש אבר שנקרא בו צבאו,ה" ויש אבר שנקרא בו אהי,שנקרא בו אלקים
" בכח' קול ה" הו הדבר שנאמרזו, ממונה על הקולהה "י יהו"שנקרא בו אדנ ויש אבר ,י"אבר שנקרא בו שד

 נסתר וטמון ולא , הוא עילת על כל העילות,ה"רוכב על הקול של הויהאותו , והבל הלב. ה על הויה" אהי-
הבל ה והוא ,רה על עילת העילות שהוא היה הוה ויהיהמוה "אהי.  והוא רוכב ושולט על הכל,מתגלה

 , כל העילותה שלעילל האלקות שה )ידי (ה עלמורל "א.  ובו רוכב עילת על כל העילות,ס"אשעולה עד 
נודע לכל אלהים הוא  ,וכאשר רוכב על אל. ם"י האלהי" אל אלק-" ל"אני אדרוש אל א"ועליו אמר איוב 
הזה שהוא " אל" כולם מזדזעין מ"גבריאל" ,"מיכאל"כ" ל"א"וכל המלאכים שנקראו בזה ה, ומזדעזעים ממנו

 כל ,ה" וכך כל מלאכים שנקראו קולות בשם הוי. מיד עונים לו בכל שעה,ם בולה ומי שקרא .אלקי האלהים
 שעילת על כל העילות הוא אחד בכל ו מיד עונין לו בקול, בעילת על כל העילות,ה"מי שקרא להם בהוי

 יש .נשמה בכל אבר ואבר שהוא בכולם כ, בונם ואי,ים בשמות הםי ששנו, ולא משתנה בכולם,שמותם
כל הריחות את  ויש אבר שמריח בו ,ויש אבר שמסתכל בו על העולם,  האזנייםעיןאבר ששומע בו כ

 . ריח החוטםובני אדם וזהשל  הפהצאים מהתורה מוהבלים שיל  שיםוריחות טוב, בשמים של התפילותהו
  .] ובאלה האברים יש שינוי אבל בו אין שינוי,ויש אבר שמדבר בו

ל "ה כמש"וכל מצוה היא הוי, ח פקודין"ח אברין הן רמ"דרמ, ה"ובכל אבר איהו הוי, א שם"ל הגר"ז
ש הוי "ת ב"צ בא"כלומר מ(' ש כו"ת ב"צ באותיות א"ובגין דאיהי כלילא מכלהו אברהא אתקראית מצוה מ

 ).ה"ה של מצוה נוצר יהו"ה וו"י
 .שכן כל שם הוא גילוי אחר 543
 .הרי הם הספירות והנהגות שונות', העולם היא לגלות את שמותיו יתשכן כל תכלית בריאת  544
' והתפשטותו ית"כוונתו לאורות המקיפים ואז באומרו " התחברותו אל העולמות"ע אם באומרו "צ 545
כוונתו לאורות " התחברותו אל העולמות"או אם כוונתו באומרו , כוונתו לאורות הפנימיים" בתוכם

 .כוונתו לאורות היושר" בתוכם' יתוהתפשטותו "ו, העיגולים
 אלא כשהוא יורד למלוך עליהם ולהתפשט על אין לו במקומושאפילו התמונה הזאת : תרגום 546

 .' אדמהםוביד נביאי' מה שכתוב ו וזה,ברואיו הוא מראה לכל אחד כפי המראה והחזיון והדמיון שלהם
  .ר"וא בסוד גק ולשון נסתר ה"א שלשון נוכח הוא בסוד ו"כ ג ע"שעה' עי 547
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íìåòä,îë "òøá ù"ðä î"ì,èùôúéå åäééìò àëìîàì úéçð ãë åë ïééøá ìò '548. åðúåà äååöîäå 
åðùã÷îå,úé åúåîöò àåä  'á óåñ ïéà"ïéîéúñ ìëî íåúñä åãáì ä549, øùà øúñð ïåùìá åð÷ú ïëì 

åðåöå åðùã÷.  
  

 á øòù ã ÷øô  
á äëøá ìëá ììëðù øáã ìù åîòèå 'éçáä 'ðä"ì,÷ä åðúðåîà úðô ãåñé éë  ' úîâî ìëù
úåù÷áå úåìôúäå úåëøáä ìëá åðáì úðååë,à à ãéçé ïåãà íìåò ìù åãéçéì ÷ø ê"á ñ"ä. íðîà 

áúé åúåîöò ìò ìåëéáë åéìà íéøáãî åðàù àì 'ãáì,éçáá  ' éøîâì ìåëéáë ùøôåîå èùôåî åúåéä
åîìåòäîú,äàéøáä íãå÷ äéäù ïéðòë 550.àã "ç åäøàúð êéà ë"åëøá ìëá ååðéú íåùá åðéúìôúå 

ììë íìåòá éåðëå íù.úé åðàøäù ãöî àì íàã íâå ' ìò àëìîàìå úåîìåòäì øáçúäì åðåöøù 
ïåäéãáåò íåôë ïééøá551,éàùø åðééä àì íúé åúåîöòì ììôúäì ììë  'åîìåòäì øáçúéùú 

ïééøá ìò àçâùàìå552.ä äúà øîåì åðçðà ïéîéã÷î ïëìå  'íìåòä êìî,éô  ' äéä êðåöøù øçà
ïåäéìò àëìîàì íäéìà øáçúäìå úåîìåòä úååäì553,÷î êøáúéù åðúù÷á úàæì  ïåöøä øå

ïéîìòì ïë àëìîàì554.éçá éôìù íâå  'úé åúåîöò 'úåîìåòä ìà åúåøáçúä éúìá, íå÷î ïéà 
ììë úåöîå äøåúì555.òå " øîàð æ)äì áåéàå  ( åá ìòôú äî úàèç íàåâå' åà åì ïúú äî ú÷ãö íà 

ç÷é êãéî äî,éúë ïëå á) è éìùîáé  (êì úîëç úîëç íà.åîöòì éë úá ìë ïåãà "ä, äùòî ìë 
äç ììë íöòá åì úòâåð äððéà äòø íà àéä äáåèä íãà"å.æ íøîàî àåäå "áá ì" ø)ô ùéø 'î"ã סי '

ä úøîà  'åë äôåøö 'åë óøöì àìà úåöîä åðúéð àì áø øîà'556,éì úôëà äî éëå äá÷äì " ä)'א
åë óøåòä ïî èçåùù éî åà øàååöä ïî èçåùù éîì'.ëå àåä ï àîåçðúá )ô 'éðéîù פרק ח'( ÷åñôá 

àæåë äéçä ú', íéìäú ùøãîáå )é øåîæî"ç(ò "ù.ú íéðå÷úáå " ò) óãò óåñ ì÷"á א"קנד ע( úìò 
úåìòä557éìò úéìã àøçàî ïàëøá åäéà êéøö àìå àìëì êéøá åäéà àìåë ìò äìòúî ä ïàî 

éì òôùàãä558ää " ìò íîåøîå ãëäìäúå äëøá ì.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .ך עליהם ומתפשט על הבריותוכשהוא יורד למל: תרגום 548
ש "ס ית"א לאור איוהכוונה ה, א"היינו רדל" סתימא דכל סתימין"ג שלשון "א ו ע"ה ח"ו דע"לש' עי 549

 .א"המתלבש ומיוחד ברדל
פרק ' ר אש שע"הקדו' ועי. אמנם יתכן שכוונתו לפני גילוי האצילות. ס"כלומר לפני התגלות אור א 550

באופן אחר . ולאו דווקא עולם הבריאה, ה לא נתחדש אלא מעולם האצילות ומטה"ה ב"שאפילו שם הוי' ב
, 537ל הערה "מכיוון שהוא הראשון המשתמש בשמות האצילות כנ, יתכן לבאר שכוונתו לעולם הבריאה

 .שהרי היא נתגלתה לעולם הבריאה, לכות דאצילות לחולשהרי מכאן ואילך מתחילה מ
 .בריות לפי מעשיהםהולמלוך על : תרגום 551
  .ולהשגיח על ברואיו: תרגום 552

א על "בבהגר' ועי. והוא עצם גילוי הרצון, שורש כל בקשותינו הוא אך ורק הבקשה לקבל הארת פנים
 .סדים בפניםשכל הדינים הם באחוריים וכל הח, ה לא הוו"ב ד"צ ב ע"ספד

בהוויית ' שכן שורש רצונו ית, כאן הוא עומק החיוב של שם ומלכות שבכל ברכה וברכה, כלומר 553
דאצילות ויחדיו המה בחינת ' למלוך עליהם הוא נוק' ואילו שורש רצונו ית, א דאצילות"העולמות הוא ז

 ".שם ומלכות"
,  כך שכאשר זה בשלימות זה לא נפסק,ן דאצילות"כאן תכלית הברכה היא התגלות אור מזיווג דזו 554

ס הוא שורש השפע הגורם זיווג "ה שהמו"ד בהגה"צ ד ע"א על ספד"בבהגר' ועי. ס"ומקור הרצון הוא המו
 .ן"לזו

 .'פרק ד' שער ג' ועי. שהרי מצדו לא נשתנה כלום 555
  .הבריותבהן את  556
הכינוי " עילת על כל העילות"ואילו , היא כינוי לאוירא" העילותעילת "ד ש"א יג ע"ה ח"דע' עי 557

 .ע אם זה מתאים לדברי רבינו כאן"וצ, שמו' למאציל ית
 אין עליו מי שכןברכה ל צריך אינוכולם ואת לת כל העלות מתעלה על כולם הוא מברך יע: תרגום 558
 .ע עליוישישפ
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*úåîöòì äéäúù êéøö úåìôúäå úåëøáä ìëá åðáì úðååë ìëù àìàà "á ñ" ãöî ä
úåîìåòä ìà êøáúé åðåöøë åøáçúä, ìåòôì íéôìçúî úåîùäå íéøàåúä ìë íä íãöîù 

úé åúåîöòî äùåã÷ úòôùå øåà íäá êéùîäìå',ìù íãàä éùòîî íäéìà òéâîä úåøøåòúä éôë  
äìåâñ íòî ùéà ìë,áø íàå èòîä íéîçøá íà ä÷ãöá íà èôùîá íà ãñçá íà ,ò àåä äëë " æ

òéùäå ïôåàäúé åúåøáçúä ïéðò ì÷ùîáå äãîá íåöò ÷åã÷ãá øå ' úåðùì úåîìåòäå úåçëä ìà
íúâäðä éèøô ìëå íøåà úòôù úëùîäì íúåøù÷úä øãñ,íéîçøå ãñçì íà æâåøå ïéãì íà , íâå 

áø íàå èòîä ãñçäå ïéãä øåòéù.æ "ðä íéøîàîäá ù" úà ïäá óøöì àìà úåöîä åðúéð àìù ì
úåéøáä,ä ìåãâ êøåöù åðééä íéàåøáä úåîìåòäå úåçëä ìëî ïéâéñä ùéøôäì ÷÷æìå óøöì äî, 

ïáìúéå óøöúé.âå " íéð÷åúî íéàåøáä úåîìåòäå úåçëä ìë øù÷ìå øáçì åðééä óøöì òîùîá ë
éøãåñîåíá ïåéìòä ïåöøäå äðååëä éôë "ä. íùá åãçàúé äìåâñ íò ìàøùé úéá íâ àìéîîå 

úé ãçåéîä 'åúìçðå å÷ìçì,ò ÷øù " úéìëúä æäììëá äìåë äùåã÷ä äãåáòäå úåöîä ìë åàá.   
äâä"ä  

úãçåéî äøéôñì úãçåéî äðååë äëøá ìëá ïéååëì úåëøáäå úåìôúä úåðååëá åáúëù äîå,ç àì " å
äøéôñä úåîöòì559,ç úåòéèð õåöé÷ àåä éë "å560.æøà ïáø÷ä úãåáò ïéðòáù åîë éë " óåñ àúééøáá ì

 úåçðî)א"קי ע(  éøôñäî àåäå)ô 'ñçðô(,á ôá áéúë äî äàøå à 'à àì ïäá øîàð àìù úåðáø÷" àìå ì
éåä àìà íé÷ìà"ä,ãä ìòáì äô ïåçúô ïúéì àìù ïé÷åìçì ,îëå " ù)שמות כב יט( éäìàì çáåæ" éúìá íøçé í

äì 'åãáì.ùá ïìäì ïééòå â øò 'è ÷øô'äìôúä úãåáòá ïë ,úãçåéî äøéôñå éèøô çë íåùì ïéåëì äìéìç , 
éçé ïåãà úåîöòì àìàà ã"á ñ"íìåë úåçëä ììë ä,êøáúé åìöà ñåîëä íòèî êøáúé åðåöøá øáçúîù , 

çëä åúåàå äøéôñ äúåàá ìåòôì,áúé àåä òá÷ù úåìùìúùää øãñá íäù  'åðåöøá, úãçåéî äøéôñ ìëù 
úåîìåòäá äæ ïéðò ìòåô äãé ìòù éèøô ïéðòì.) òå 'åùúá 'áéø"éñ ù 'î÷"øä áéùä øùà æ"ï é ' äæá ïàùåù

áéøäì"æ ù"ïáäå øúåé áùééúé äìà åðéøáãìå ì(.òå  'øàä ïåùìá"æ é"ô óåñ ìéòì íéðôá åðøëæäù ì"á, ïééòå 
 íéðå÷úá ãåò) ïå÷éúë" áò âñ óã" àב"עב ע(åë ïäîù ìëá éø÷úà åäéàå  ' øúàî ìàøùéî ãç ìëì äàæçàì

éì ïàø÷ãäåë ïåäéëøö íåôì '561ò "ù.úá ïëå "íéðôá øëæðä ò )ב"קמא ע(,ì åøîà åë øáà ìëá äàæçà '

------------------ùôðä øéàî------------------ 
כל ענין אלהות אשר אליו הוא כל העבודה  ,ל"ז' אות ד' סימן ז' דרוש הא "ה ח"ו דע" לש'עי 559

 כי שם הוא ,ש אשר מסיום האצילות ולמעלה" הנה הוא רק בגילויו ואורו ית,והדביקות האמיתית בו
איהו וגרמוהי חד בהון בעולמות ) ב"ד ע(ל שכוונת תיקוני הזהר "וממילא צ. כ"ע,  יחיד ומיוחד,אלהות גמור

ה שבאצילות ואין הכוונה לומר שאנו עובדים אותו על ידי "שאפשר להתפלל לשם הוי, האצילות הוא
אלא הוא והאצילות , כ הרי שאין האצילות חשוב אמצעי כלל"א, כי מאחר שהם חד עמו ממש, ו"אמצעי ח
. י האצילות נתגלה באופן שאפשר מעתה לתפוס אותו בשם"אלא שהאצילות הוא גילוי באופן שע, כולו חד

ה שם אות "דע' ועי". לעצמות הספירות"כ שהאיסור הוא להתפלל "ח מש" הגרואולי דבר זה מדוייק בלשון
 שם האצילות הנה הוא רק על עיקר עצמותם לבד המתייחס להם מצד ,ל"ז, שאסור לעבוד לספירות' ה

ת "ב חג"ס שהם כח" וכן שמות הפרטיים דהי, והם אינם אלהות כלל מצד עצמם,עצמם אחר שנאצלו
 הנה הגם שכל השמות הללו הוראתם הוא באמת על ,ן"א זו"א או" שהם א,פים וכן שמות הפרצו,מ"נהי

 זה ,אות לו בשם הָי' ונקרא כל א,רוממותם ועילויים שנעשו בהם מיחוד אור המאציל אחר שנתייחד בהם
 .'כתר וזה חכמה כו

 .'אות ד' ש שער ז פרק ו"ב והקדו"תיקוני זהר קלה ע' עי 560
בכל שמהן לאשתמודעא תוקפיה בכל שמא ושמא מההוא דרגא וממנא  אתקרי ואיהו: ל בשלימות"ז 561

) א אחדין"נ) (אחרנין (דאינון דשריא עליה וליה לית שמא ידיעא ואיהו אתקרי חד בחושבן כד שריא בדרגא
ועל כל ממנא דלהון אתקרי על ) א עלאין"ס(משאר דרגין ואיהו לית ליה חושבן כד שריא על כל עלמין 

חד מישראל מאתר דקראן ליה לפום צרכייהו כמה דאוקמוהו הרוצה להעשיר יצפין שמיה לאחזאה לכל 
  .להחכים ידרים

נה ששורה עליו ואין לו ו להודיע תקפו בכל שם ושם מאותה דרגה וממ,והוא נקרא בכל השמות: תרגום
 אין  והוא,משאר הדרגות) אחדים) (אחרים( בדרגה של אותם נמצא והוא נקרא אחד בחשבון כש,שם ידוע

 להראות לכל אחד ,נה שלהם נקרא על שמווועל כל ממ) העליונים(לו חשבון כששורה על כל העולמות 
 . הרוצה להעשיר יצפין להחכים ידרים:מקום שקוראים לו לפי צרכיהם כמו שבארוהוהמישראל מ
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òãåîúùàìàáì "åë ð 'éì éø÷îì òãéå '÷ãë øáà ìëá 'úåàé562.æå "æúá ù" ç)ò àô óã"ã ד"כח ע(éàå ú 
á÷ì ïéàìöî äîì ìàùîì"éì ïéìöî ïéðîæ ïéâøã äîëá ä ' àðéîéì àúåìö ïéðîæì àòéãé äãîáå äòéãé äøéôñá

åë 'åë àìàîùì ïéðîæì 'ãåîòì ïéðîæì 'éòöîàã 'åë 'åìö ìëéåä éàãå àìà àòéãé àâøãì à÷ìñ àú" åäéà ä
åë äøéôñå äøéôñ ìëá 'åë éòáã àðîæáå àðéîéì ú÷éìñ àîìò ìò àîçøì éòáã àðîæá 'éåä éáâì àìëå" ä

åë øúà ìëá åäéàã'563.æøùæå "éøôñá ì564 )דברים ד ז (äë 'åéúåãîì àìå åéìà åéìà åðàø÷ ìëá åðé÷ìà.   
úé åì äëøáä ïéðò åäæ 'åëøáä ìëáú åìôúäåú, åòîùîë ùîî éåáøå úôñåú àåä åùåøéôù 

ðë"ì,áúé åðåöø åäæù  'úé åúà ñåîë íòèî',ò ãçééðå ï÷úðù "úåìôúäå úåëøáä é, úåçëä 
íéðåéìòä úåîìåòäå,ïåéìò øåà úùåã÷ úòôù ìá÷ì íéåàøå íéðëåî åäéù 565, óéñåäìå êéùîäìå 

áúé åúåîöòî úåëøá áøå øåàä úùåã÷ íäá 'äéìà øáçúîäííëåúá èùôúîå , òôùåé àìéîîå 
ùåã÷äå äëøá úôñåúä äæäìåâñ íò ìò íâ ääæä ãåáëä ìëì åááñå åîøâù ,ø øîàù äæå  '

ìàòîùé,úé àåä ù÷éáùë  ' éðëøá éðá ìàòîùé åúàî)א"ברכות ז ע( , úà êéîçø åùáëéù ïåöø éäé
åë êéîçø åìåâéå êñòë 'î íéðôì íäì ñðëúå íéîçøä úãîá êéðá íò âäðúúåïéãä úøåù.òå  'æ" ç

) æñ úåøò"á ג"פו ע
566(ø "åë úìëàå çúô ð 'ä úà úëøáå 'åë êé÷ìà 'øàå" ïåæîä úëøá çë ìåãâ é

äìòî ìù àéìîôá äëøá çë óéñåîù.æø åøîà ïëìå " ì)øá"ïéëøáî ãöéë ô ב"ברכות לה ע (æáå" ç
íù,åë åîàå åéáà ìæåâ øîàðù ïìæâ àø÷ð êøáî åðéàå ìëåàä ìë  'éáà ïéàåá÷ä àìà å"åë ä', éë 

ò íäá òéôùäì êéøö äéäù äùåã÷äå äëøáä úòôù úåîìåòäî òðåîå ìæåâ àåä"åúëøá é. ìë ïëå 
 úåàø÷îä)תהלים קג ב( ä úà éùôð éëøá') כט י' דברי הימים א(ä äúà êåøá  'åë ìàøùé é÷ìà', ìëå 

åá àöåéë,ò àåä ìëä "ïéðòä æ,úé åðåöø ãöîå  'äàéøáä ìà øáçúäì,ò " êøåö äãåáòä øîàð æ
äåáâ567.  

  
 á øòù ä ÷øô  

ò úåîìåòäá äëøá éåáøå úôñåúä ïéðò ìù åø÷éò ïéáäì íðîà"íãàä éùòî é, úåäîå 
äæì úåîìåòä êøåö ïéðòä,æø äðä " åøîà ì)é óã úåëøáò "à ( ïøîà éî ãâðë éùôð éëøá äùîç éðä

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 לבר נש איך א רזא דדיוקנא עלאה דיליה לאחזאה בכל אבר ואבר דגופיה שלטנותיה לאשתמודע562

  .אתנהיג עלמא וינדע למקרי ליה בכל אבר כדקא יאות ליה
להודיע לאדם איך , סוד הצורה העליונה שלו להראות בכל אבר ואבר של גופו את שלטונו: תרגום

 .מתנהג העולם ולדעת כיצד לקרא לו בכל אבר כראוי לו
דיעה לזמנין  אית למשאל למה מצלאין לקדשא בריך הוא בכמה דרגין זמנין מצלין לה בספירה י563

צלותא לימינא הדא הוא דאמר הרוצה להחכים ידרים לזמנין לשמאלא הדא הוא דאמרי הרוצה להעשיר 
יצפין דאבא ואמא לימינא ושמאלא אנון לזמנין לעמודא דאמצעיתא לזמנין לצדיק כל צלותא סלקא לדרגא 

 דבעי לרחמא על עלמא ה איהו בכל ספירה וספירה וצלותא איהי שכינתא בזמנא"ידיעה אלא ודאי יהו
  .ה דאיהו בכל אתר"סליקת בימינא ובזמנא דבעי למעבד דינא בעלמא סליקא לשמאלא וכלא לגבי יהו

 ,מתפללים אליה בספירה ידועה לפעמים , בכמה דרגותה"קב מתפללים להלמה ,יש לשאול: תרגום
 שאמרו הרוצה להעשיר זהו, לפעמים לשמאל. הרוצה להחכים ידרים, זהו שאמרו, לפעמים תפילה לימין

כל תפילה עולה לדרגה , לפעמים לצדיק, לפעמים לעמוד האמצעי, לימינא ושמאלא הם, דאבא ואמא. יצפין
עולה , בזמן שצריך רחמים על העולם. ותפילה היא שכינה, ה הוא בכל ספירה וספירה"אלא ודאי הוי. ידועה
 .שהוא בכל מקום, ה"ל אצל הויוהכ. עולה בשמאל, ובזמן שצריך לעשות דין בעולם, בימין

וכן מצאתי , אמנם הדבר נמצא ברבינו בחיי על פסוק זה, ל שכזה בשום מקום"לא מצאתי מדרש חז 564
 .ובמאה קשיטה פרק סב, כי הובאו דברים אלו בשם המדרש בפרדס שער לב פרק ב

וזהו שורש ', כלומר כל ברכה וכל תיקון אינו כי אם הכנה לקבלת אור ונתינת אור זה מצדו ית 565
 .לקיום התמידי

, ואכלת ושבעת. אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך' ואכלת ושבעת וברכת את ה,  רבי נחמיה פתח566
שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא . נקרא משחית וגזלן, כל האוכל ואינו מברך ברכת המזון

גדול , ר חנינא"א. סיף כח ברכה בפמליא של מעלהשמו, גדול כח ברכת המזון, יודאי'  ואמר ר.לאיש משחית
  .שמוסיף ברכה על מעשה ידיו של אדם, כח ברכת המזון

  .'כנודע מכמה ספרי קדושי עליון'ז "ב שלשונו ע"ש ז ע"הקדו' והנה עי. ע מקורו"לא מצאתי וצ 567
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ãåã,á÷ä ãâðë àìà ïøîà àì "äîùðä ãâðëå ä*,á÷ä äî "ë àìî ä äàìî äîùðä óà íìåòä ì
åë óåâä ìë'. äáø àø÷éåá åøîà ïëå )ô" ãéñ 'ç'( äáø íéøáãå )ô óåñ"á éñ 'åì(éìäú ùøãîáå í 

)÷ øåîæî"â( íéðå÷úáå )é ïå÷ú ùéø"â568(òøá øàéáù åîëå " î)ôúùø æðø ñçðô ò" çðøå áò"à569(, 
òå 'òá" ç)é ùåøã óåñ úåðåöéçå úåéîéðô øòù"à570(,æøùæå "ñîá ì 'ø" ä)ò ãë óã"á(òáå " æ) âî óã
ò"á(ééøáá àúíãà óåöøôî õåç íéøúåî úåôåöøôä ìë , áéúëã àîòè ùøôîå )שמות כ כ(  àì

éúåà ïåùòú àì éúà ïåùòú.ëå òîùî ï øäåæá )ò óåñ åô åøúé"à571(ò "ù,ááå " ø)ëô ùéø"æ éñ 'à'( 
åë äîëçá åìîòù íãà ùé éë áéúë åøîà 'à"éàéáð ìù ïçë ìåãâ ïãåé øíøåö ïéîãîù ääøöåéì , 

àðù ')ç ìàéðãæè  (éìåà ïéá íãà ìå÷ òîùàå,øà "á é"ïéã ïî øéúé øååçîã ïøçåà àéø÷ ïì úéà ñ, 
àøîë úåîã àñëä úåîã ìòå øîàðùäåë íãà '.å á äáø øáãîá)éô"è éñ 'ã(îëç ú øéàú íãà 

åéðô,øà " íãà úøåöì äìòî ìù äøåáâ úåîã ïéîãîù íéàéáð ìù ïçë ìåãâ éåë 'ò"ù,ëå àåä ï 
 äáø úìä÷á)éñ 'ç 'à ÷åñô'( àîåçðúáå )ôúùøú÷ç  אות ו'.(   

 éë àìôé äøåàëìå)ישעיה מ יח( åëå ïåéîãú éî ìà'.ùîë ïéðòä íðîà "ì, åðúâùä ìëù 
úé åúåà ìåëéáë"úé åúåøáçúä ãöî ÷ø àåä ù 'úåîìåòäì, íìåë úåçëäå úåîìåòä áöî øãñå 

ììëá ãçé íéðåúçúå íéðåéìòäíãà úîå÷ úéðáúë íäéèøô ìëá ìåëéáë íéøãåñî , ìë øåãéñá 
åáù íéðéðòä éèøô ìëå åéãéâå åéøáà é÷øô,à íúåãçàúäå  ' ìë åëåúá ãçé íììåë àåäù åøéáçá

åîìåòäå úåçëäú,îë "à øòùá ìéòì ù,åòéùä ïéðò àåäå øæ íäéøáãá øëæðä äîå÷ "éùøãîá ì í
íéìåâéò øòùá óðò øùåéå 'âå 'ãå ' àøåãäî ùéøá øòùä óåñá íùå íù (òå  'òá" ç,)א"ז לז ע"ת(

àðéðú572(íù áúëå , áåúëä æîø äæù )כזבראשית א (  íìöá åîìöá íãàä úà íé÷ìà àøáéå
íé÷ìà.òå  'íìöä øòù ùéøá ãåò )פרק א'

573
(éáà úåîìåò øåéö øòùáå "ò574úé åúåîöòå íù '575 

íàìîîå íìåë êåúá øúúñîå èùôúî,áë ïåäìã àúîùð àåäå ìåëé,ùôúîä äîùðä ïéðòë è ú
íãàä óåâá úøúúñîå.úé åøàúì åðéùøåä ïëì  'òäæ ìïôåàä *.áîøä íâå "æ í" äøåîá áúë ì)ôá '

ò"àä ÷ìçî á'(òéù àø÷ð åììëá íìåòä äæ ìëù åäîå÷ ø, íìåòä é÷ìç ììë ìéùîäì êéøàäå 
åáù åéðéðò ìëå íãàä éøáà é÷ìçì,úé àåäùå  'ùðä ïéðòë íìåòä úîùð àåäò íãàä óåâì äî"ù. 

æ åéøáãå"éåàø ìííøîàù éîì 576, øäåæá øàåáî ïëù )åãìåúúò ãì÷ "â ב"ע
577(ò "ù.æ åéøáãîå " ì

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .לא מצאתי שם 568
 ,תכסי בהון ודר בהון ובאלין שמהן מארי עלמא איהו אתפשט ואמליך בהון ואתקרי בהון וא569

  .כנשמתא לגבי אברים דגופא
ודר בהם , והתכסה בהם, ונקרא בהם, ובאלה השמות אדון העולם הוא התפשט ומלך בהם: תרגום

 .כדוגמת הנשמה לגבי אברי הגוף
 .לא מצאתי שם 570
ה עמו יעקב "כי חלק יהו) דברים לב ט( זרעא דישראל דאשתלימו בכלא אקרון אדם ממש וכתיב 571

  . נחלתו אמר רבי יוסי בגין דא כל פרצופין שרו בר מפרצופא דאדםחבל
אמר . עמו יעקב חבל נחלתו' ונאמר כי חלק ה, נקראים אדם ממש, זרע ישראל שנשלמו בכל: תרגום
 .בגלל זה כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף האדם, רבי יוסי

 .ולא בסוף השער' אצלנו זה ענף ב 572
 וכל הצלמים וכל הכלים נקרא אלהות גמור אחד יחיד ומיוחד כנזכר באצילות כל האורות, ל"ז 573

הנשמה ' ע אינו כן כי אם עד בחי"ל אך בבי"הנ' בחי' בהקדמת תקונים איהו וחייו וגרמוי חד בהון שהם ג
ה וכל זה בצורות אך הצלמים וכלים כולם "ר נעש"א נוצ"אלהות ומן הרוח ואילך משם יפרד ונקרא נבר

' צורות וה' ע ויש לו ה"ז הוא באדם תחתון הכולל כל עולמות אבי"ם ונעשים והנה עדנבראים ונוצרי
  .כלים דאצילות וכנגדן בבריאה וכנגדן ביצירה וכנגדן בעשיה' צלמים וה

 .לא מצאתי שם 574
 ס לעיל הערה" ענין אור א'ועי. עצמו אלא עצמותו כפי התחברותו לנבראיםביחס ל עצמותו אין זה 575

532.  
  . עומק דבריו שםדברי רבינו כאן המהט ו"הא "פ יסודי התורה 'עיוכן  576

 תא חזי כל מאן דאשתדל באורייתא איהו קיים עלמא וקיים כל עובדא ועובדא על תקוניה כדקא 577
עלמא דהא כמה דבר נש יאות ולית לך כל שייפא ושייפא דקיימא ביה בבר נש דלא הוי לקבליה בריה ב
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ãçé íìåë úåîìåòä ììë øãñ ïéðòì ïãéãì òîùð.æø éôá äøåâùå " ï÷åéãå ïéðå÷éà àåä íãàäù ì
úé íìåò ìù åëìî"ù,îë " ïéøãäðñá ù) åîò"å àò"á (åë åúìáð ïéìú àì 'ì÷ éëéåìú íé÷ìà úì, 

øà àéðú"äîì ìùî åìùî î"åë íéîåàú íéçà éðùì ã 'úåéèñìì àöé ãçàå êìî åäåðéî ãçà, äåö 
åë éåìú êìîä øîåà åúåà äàåøä ìë åäåàìúå êìîä',ùøéôå "íå÷î ìù åð÷åéãá éåùò íãà óà é. 

 äáø úåîùáå)ô"èô ì"æ (578åëå úîå ùéà äëî 'åë êìî ìù ïéðå÷éà çô÷ù íãàì ìùî 'à êìîä øî
åë úàø÷ àì 'åë ãáà àåä éìù ïéðå÷éàá òâåð àåäù éî ìëù 'åë ùôð íãà âøä íà êë ' àåä åìéàë

êìî ìù ïéðå÷éà øéáòî,ø "ì.éôéñá íééñù äæ  'ò íòèä àø÷ã" úà äùò íé÷ìà íìöá éë æ
íãàä579.  

äâä"æø éë íòå ä"áúé åúåøáçúä åìéùîä ì 'îùðä úåøáçúäì úåîìåòäìäóåâäì ,äòèé ìà ç " å
ç ìùîì äîåã ìùîðäù íäéøáã äàåøä"å,ïôåà íåùá íäéðéá ïåéîãå êåøò ïéà úîàá éë , øäåæá øàåáîë 

òøáå"åîå÷î äáøäá îú.åúëä øáã àìî àø÷îå  á)יחישעיה מ (à ïåéîãú éî ìàå "ì. ìëù éðéòù éî ìë íâå 
úé àøåáä ìò íéàøáðäî ïåéîã ç÷éì øùôà êéàù ïéáé åì"ù,æ åìéùîä àìå " ì úåîöòì äîùðä úåîöò

úé àøåáä',úé åúàî àøáð çë àéä äîùðäù óàù åîéã äæ øáãì ÷ø ',ëò "à æ" äì úåðëì äúåîöò âéùäì à
óåâì äúåøáçúä ãöî àì íà äìåòôå øàåú íåù,ëî "úé àøåáä ù ' åúåøáçúä ãöî ÷ø åâéùäì ïéàù

úåîìåòäì.àøáð íåùì åìéùîäì ïéàù øçàîù úðúåðä àéä íâå ,øúë íâù  úìéò éáâì åäéà àîëåà ïåéìò 
éòä ìëìúå )ב"ז קנט ע"ת(,äåùé àì åîãé øùà øáã ìëìå ,æéàì ïåéîã êøã øåçáì åçøëåä äéðçåø àøáð . 

åúëä ïéðòëåá )משלי ג טו( íéðéðôî àéä äø÷é.äåúä ïéá êøòå ïåéîã ïéàù óàå "íéðéðôäå ÷, íééñ äæì 
åîöò áåúëä,äá ååùé àì êéöôç ìë éøä .  
äâä"äéøàúä ìë ïéðò åäæå íêøáúé åéìò äøåúá íéøëæðä ,àöåéëå ìâøå ãé ïéò , ãöî ìëä 

úé åúåøáçúä 'úåîìåòäì,éøãåñî íäù íò "ãñä æøíéøáàä åìà ìëá , úåçëäì íééîöò úåîù íäå 
úåîìåòäå,éìàùåî àì í,íéìàùåî úåîù íðéà íãàá íâ ïëå , íéðéðòäì æîøå ïîéñì ÷ø íãàá íäù àì íâå 

ðåéìòäíéîìòðä íé,íùä äæá äúåø÷ì íëñåäù úéðáúäå äøåöä äúåàì ïîéñ àåäù íãàä ìù íùä ïéðòë , 
íééîöò íä íãàá íâù àìà,úåîìåòä úéðáú úåîã íìöá øãåñîå ììëåùîå ìåìë àåäù ïåéë . äøåîá ïééòå 

)ç"ôá úåèøôáå à÷øë "íù å( ùãå÷ä úãåáò øôñáå )ô 'ë"úéìëúä ÷ìçî å(,îøä ìò âéùäù äîå á"ôá í '
ñ"÷ìçä äæî ä,ñ ùéøáå  ' ñãøôáå äøåà éøòù)ô íééåðëä øòù"à(ìùáå " ä)îã÷äá 'íãà úãìåú(.   

  
 á øòù å ÷øô  

ò àåä åôåâá íãàä úîùð íåé÷å øåáç ïéðòù åîëå"äéúùå äìéëà é, ÷ìúñúå ãøôú íúìáå 
óåâäî ,úé åúåîöò øåáéç ïë 'ìåãâä íãàä ãåñ ïäù úåîìåòä ìà580, íãéîòäì éãë  àìå íîéé÷ìå

íúåà åùôð ìòâú,úé åðåöø äøæâ  ' íò ìù äìôúä úãåáòå úåöîä éùòîå äøåúä ÷ñòá éåìú àäéù
                                                                                                                                                                                     

איהו מתפלג שייפין וכלהו קיימין דרגין על דרגין מתתקנין אלין על אלין וכלהו חד גופא הכי נמי עלמא כל 
גופא ממש וכלא כגוונא ) חד(אינון בריין כלהו שייפין שייפיין וקיימין אלין על אלין וכד מתתקנן כלהו הא 

  .יימין אלין על אלין וכד מתתקנן כלהו אתעבידו חד גופאדאורייתא דהא אורייתא כלא שייפין ופרקין וק
כל מי שעמל בתורה הוא מעמיד את העולם ומעמיד כל מעשה ומעשה על תיקונו , בא וראה :תרגום

 שהרי כמו שאדם נחלק לאברים ,אדם שאין כנגדו בריה בעולםשעומד בואין לך כל אבר ואבר , כראוי
ם אלו על אלו וכולם גוף אחד כך גם העולם כל אותם בריות כולם קניווכולם עומדים דרגות על דרגות מת

התורה דוגמת והכל כ ממש] אחד[קנים הנה גוף ואברים אברים ועומדים אלו על אלו וכאשר כולם מת
 .נעשים גוף אחדכולם  נתקנים רשאשהרי כל התורה אברים ופרקים ועומדים אלו על אלו וכ

שופך דם האדם באדם ) בראשית ט(נסתכל בתורה שכתוב בה  מכה איש ומת מי גרם לו מיתה שלא 578
דמו ישפך משל לאדם שקפח איקונין של מלך ועלה לבימה אמר המלך לא קראת בדיוטגמא שלי שכל מי 
שנוגע באיקונין שלי הוא אבד למה לא חסת על עצמך כך אם הרג אדם נפש מישראל כאלו הוא מעביר 

 . כ"ע, איקונין של מלך
" ם עשה את האדם"שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהי"כ במלואו "מהשכן הוא מא 579

 .)בראשית ט ו(
 .ק"כלומר א 580
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äìåâñ,úé åúåîöò ÷ìñî êøáúé àåä äéä íúìáå  'íäî,ïéàå ñôàì íìåë íéøæåç åéä òâøëå . ïëìå 
æøà" ì)â úéðòú 'ò"á (îáéúëã éàåë íëúà éúùøô íéîùä úåçåø òáøàë éë  'àù íùë éøùôà 

úåçåø àìá íìåòì *à êë"ìàøùé àìá íìåòì à. äáø àø÷éåá åøîàù àåäå )ô óåñ"ã éñ 'ç'( éëøá 
ä úà éùôð 'åë 'á÷äì åùôðá ñì÷î úåéäì ãåã äàø äî éëå"ä,åë åæä ùôðä øîà àìà  ' ùôðä

á÷äå óåâá úìëåà äðéà úàæä"åë äìéëà åéðôì ïéà ä'. íéìäú ùøãîá äæ ïåðâñá åøîà ïëå )åîæî ø
÷"â(äúåù åðéàå ìëåà åðéà àåä êåøá ùåã÷ä êë äúåù äðéàå úìëåà äðéà ùôðä äîå , íøéëæäá 

éúùå äìéëàäúåàðää øàùî øúåé ,ðä ïéðòä äæ åðåòéîùä "ì. àì äîöò ùôðäù íâäù àåäå 
äúåù àìå úìëåà,ëò "íéáåö÷ä åéîé øôñî åîåé÷å ãçàë óåâä íò ùôðä øåáéç ø÷éò ìë éøä æ581 

 éåìú àåäò"óåâä úééúùå ìëàîä é,à ãéçé ïåãà úåîöòìù éàãå éë íò ïéðòä ïë "á ñ" òâåð åððéà ä
ç"ììë äãåáòå äøåúå úåöîä äùòî íåù å,ììë äéì úôëà àìå ,îë "ù,á÷ä êë " ìëåà åðéà ä

äúåù åðéàå,ùîëå "éøîàîäá ìíæðä  'ôá"ã.   
äâä" ä  

 øäåæ ïééò) âë àøàåò"á א"כד ע(îøà ïéãåñé òáøàã "ò ïéàúúå àìéòìã ïéùøùå éàîã÷ ïåðéà 
àîìò éøèñ òáøàì ïåðéàå ïéîéé÷ åäééìò ïéàìòå582.òå  'òø" ñçðô î)ò æëø"á583(ã ìòã  ' øáã ïéáè ïéãåñé

ã ïéèìù ùð 'ä äáëøîä éëàìîòåãéãá íé 'íìåòä úåçåø,ò "ã ïîù ïùøù ùøù é 'éåä úåéúåà"á ä"ä,òùå " æ
 áåúëä øîàð)יחזקאל לז ט( çåø òáøàîåëå çåøä éàá úå'.  

úé åúåøáçúä ïéðò ø÷éò ìë íðîà ' ìëá íãà úéðáúë ãçàë íéøãåñîù úåîìåòä ìà
ìéëàä éøáàå íéèøôääíìåë ,úé åðåöø äøæâ  'åùåã÷ íò ìù íéáåèä íäéùòîá éåìú àäéù, ïäù 

úåîìåòä ìà äéúùå äìéëà ïéðò äîä*,îéé÷ìå íãéîòäì í éãé ìò íøåàå íúùåã÷ çë óéñåäìå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ובכל גלגול וגלגול , כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין, ל"ז' ח שער הצלם פרק א"ע' עי 581

הוא מספר כך , וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה, באים מקצת מהם
כי כמספר ) א"ד ע"רכ(לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי , ניצוצין שיש בצורה ההוא

 . ל"עכ, ניצוצותיו כך מספר ימי חייו
תא חזי אש רוח ומים ועפר אלין אינון קדמאי ושרשין דלעילא ותתא ותתאין ועלאין עלייהו , ל"ז 582

  . רי עלמאקיימין ואלין אינון ארבע לארבע סט
 והשרשים שלמעלה ושלמטה ותחתונים ,ר אלה הם הראשונים"ם ועפ"ח ומי"ש רו"בא ראה א: תרגום

  . ואלה הם ארבעה לארבעה צדדי העולם,ועליונים עומדים עליהם
כד אתברי אדם מעפרא דמקדשא דלתתא אתתקן וארבע סטרי דעלמא אתחברו , ל"ב ז"לעיל כג ע' ועי

א ואינון ארבע סטרין דעלמא אתחברו בארבע סטרין דאינון יסודין דעלמא בההוא אתר דאקרי בי מקדש
דעלמא ואתקין מנייהו ) א יסודין"נ(תתאה אש ורוח מים ועפר ואתחברו ארבע סטרין אלין בארבע סטרי 

קודשא בריך הוא חד גופא בתקונא עלאה והאי גופא אתחבר מתרין עלמין מעלמא דא תתאה ומעלמא 
עון תא חזי ארבע קדמאי אינון רזא דמהימנותא ואינון אבהן דכלהו עלמין ורזא דלעילא אמר רבי שמ

  .דרתיכא עלאה קדישא ואינון ארבע יסודין אש ורוח ומים ועפר אלין אינון רזא עלאה
 וארבעה צדדי העולם התחברו באותו מקום , מעפר המקדש שלמטה נתקן,שהרי כשנברא אדם: תרגום[

ש "הם יסודות העולם אהרי  ,בעה צדדי העולם התחברו בארבעה צדדים ואותם אר,נקרא בית המקדשה
 והתקין מהם הקדוש ברוך ,העולם) יסודות( והתחברו ארבעה צדדים אלו בארבעה צדדי ,ר"ם ועפ"ח ומי"רו

אמר .  ומהעולם שלמעלה, מהעולם התחתון הזה, וגוף זה התחבר משני עולמות,הוא גוף אחד בתקון עליון
עולמות וסוד המרכבה האבות של כל ה והם , ארבעה ראשונים הם סוד האמונה,ראהו  בא,רבי שמעון

  .]אלה המה הסוד העליון, היסודות אש ורוח ומים ועפר'  והם דהעליונה הקדושה
ם של אצילות "יסודות חגת' יסודות הידועין והן משורש הד' חיות הן ד' אלו ד) ב"ב כז ע"ח(ל יהל אור "ז

 ).ל"הנ(וארא ' כ בפ"ן על כלהו כמשיסודות עלאי' שהן ד
נ דאינון מיא ואשא "טבין דב) א יסודין"ס(סטרין ' ל שלטין על ד"ל רפא"ל נוריא"ל גבריא"מיכא: ל"ז 583

 .ורוחא ועפרא
טובים של בן אדם שהם מים אש ) יסודות(צדדים ' מיכאל גבריאל נוריאל רפאל שולטים על ד: תרגום
  .רוח ועפר

: היסודות האלו יש בהם מידות טובות ומידות רעות כאחד' שבכל אחד מד, ו"שער הקדושה לרח' עי
ברוח יש . במים יש פרישות מצד אחד ותאוה מצד שני. באש יש ענווה מצד אחד וגאוה וכעס מצד שני

ובעפר יש שמחה וזריזות מצד אחד ועצבות ועצלות . שתיקה ודיבורי תורה מצד אחד וליצנות מצד שני
 .מצד שני
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çúäúé åúåøá 'äéìàíéåàøë ,åîù êøáúé ïåéìòä ïåöøä éôë . äìåâñ íò ìù äùòîä áåø éôì ìëä 
 äîäùäéð÷úî'éãçàîå 'úåîìåòä ,ôñåúå øåàä úòôù ìá÷ì íéåàø åäéù úúé åúùåã÷ '.* * ïéðòë

åúåà ïãòîå óåâá çë óéñåî àåäù ïåæîä. áåúëä ïéðò åäæå )משלי ט ה( éîçìá åîçì åëì, åäåùøéôù 
æø"òøáå ì" åö î)ìò â"á584(,ôáå  ' á÷ò) àòøò"á585(øåúä ìò äò "ù, ìåëéáë ùîî éîçìá åðééä 

úé åîçì 'îëå"ôá ù ' á÷ò)íù(åë êøàîì àøåúô ïé÷ú  'ò"ù,ôáå  ' ÷ìá)ò óåñ áø"à( åðîî éë 
ìëàú,åë àôé÷ú àøðè àåää  'åë àðåæî äì áéäéå äì ñðøôî åäéà ìåëéáë äàëæ àåääã 'âá" éë ë

àú åðîîìë,îìò éàäá àðåæî úéìå àò åðîî àìà "ù586.òå  'òøá ãåò" øäá î)ò é÷"à587(ùøôáå ú 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
, בכמה מיני מאכלין, דבה מתקנין מאכלין דקרבנין דמלכא בנין קדישין, לית רעיתי אלא פרנסתי: ל"ז 584

, ובחמרא דאיהו יינא דאורייתא, מימינא, לכו לחמו בלחמי) משלי ט ה(בנהמא דאורייתא דאתמר בה 
  .משמאלא
דושים  שבה מתקנים מאכלים של קרבנות של המלך הבנים הק, אלא פרנסתי"רעיתי"ואין : תרגום

 וביין שהוא יין התורה , מימין"לכו לחמו בלחמי"שנאמר בה   בלחם של התורה,בכמה מיני מאכלים
 .משמאל

 ואמר רעיא מהימנא תקין פתורא למארך ליה ולמטרוניתא מכל מיני עדונין , סבא אזדמן לגביה585
 לכו לחמו בלחמי ד" כלהו מתענגי מפתורא דמלכא ההכעןוהא עד ' לקיימא ביה זה השלחן אשר לפני יי

ודא נהמא דאורייתא דבכתב ויינא דאורייתא דבעל פה ותמן כמה מטעמים מיני טעמי תורה דמתיקין מכל 
  .מאכלין ועדונין דעלמא ודמלכא

 מכל מיני עדונים , לו ולמלכה,נךאדו תקן שלחן ל,רועה הנאמןה , ואמר, זקןצלובין כך הזדמן א: תרגום
 נאמרזהו שו . והרי עד עתה כלם מתענגים משלחן המלך,)יחזקאל מא(" 'זה השלחן אשר לפני ה"לקים בו 

 ושם כמה מטעמים מיני טעמי , ויין התורה שבעל פה, וזה לחם תורה שבכתב,)משלי ט(" לכו לחמו בלחמי"
 .תורה שמתוקים מכל המאכלים והעדונים של העולם ושל המלך

א דכל רוחין תקיפין וקדישין נפקין מנה דלית כי ממנו תאכל ההיא טנרא תקיפא ההי: ל בשלימות"וז 586
הנאה ותיאובתא לרוח קודשא בהאי עלמא אלא אורייתא דההוא זכאה כביכול איהו מפרנס לה ויהיב לה 

עלמא יתיר מכל קרבנין דעלמא בקרבן מה כתיב אכלתי יערי עם דבשי אכלו רעים ומיומא  מזונא בהאי
ה אלא אינון מלין דאורייתא ואורייתא דאתחדשא בפומיה "קבדאתחרב בי מקדשא ובטלו קרבנין לית ליה ל

כ כי ממנו תאכל ולית לה מזונא בהאי עלמא אלא ממנו ומאינון דכוותיה וכיון דממנו תאכל ואיהו זן "בג
  .לה אותו לא תכרות

 שאין ,קדושות יוצאות ממנההחזקות והרוחות הכי ממנו תאכל אותו סלע קשה אותה שכל : תרגום
 כביכול הוא מפרנס אותה ונותן לה מזון ,ה לרוח הקדש בעולם הזה אלא תורתו של אותו צדיקהנאה ותאו

שיר השירים  ("אכלתי יערי עם דבשי אכלו רעים" נאמרבקרבן מה . בעולם הזה יותר מכל קרבנות העולם
רה הוא אלא אותם דברי תורה והתו-ברוך-ומיום שנחרב בית המקדש ובטלו הקרבנות אין לו לקדוש) ה
 וכיון . אלא ממנו ומאותם שכמותו, ואין לה מזון בעולם הזה"כי ממנו תאכל" בשל כך .מתחדשת בפיוה

 ".תותו לא תכרוא" והוא זן אותה ,שממנו תאכל
 הכי בקרבנין 'הת דסתרי תורה ולעילא סתרי סתרים ל"ת סודו"ת דרשו"ם ראיו" באורייתא פשטי587

א ופליג קרבנין למשריין דיליה מנהון פליג לכלבים אינון קרבנין ה איהו נטיל כל"ג דקרבנין כלהו ליהו"אע
פסולין דיהיב להון לסמאל כלב ולמשרייתיה ובגין דא הוה נחית דיוקנא דכלבא ומנהון לשדים דאית בהון 

לאינון דעובדיהון כשדים פליג קרבנהון לשדים אלין א כבעירן ומנהון כמלאכי השרת ומנהון כבני נש
ד את קרבני לחמי לאשי דאינון קרבנין דלהון לאו "כין פליג קרבנין דלהון למלאכים ההדעובדיהון כמלא

דבני נשא צלותין ועובדין טבין ) דמלאכין(תליין בבעירן דקרבנין דבעירן אינון דעמי הארץ אינון קרבנין 
מיה לקבלא ה נחית הוא בגר"ח מארי מדות אלין מארי רזי דאורייתא וסתרין גניזין דבהון קב"קרבנין דת

מדות ותלמידי דרבנן אינון מלין דלהון כאכילת ' תמימה שכינתא קדישא מי' קרבנין דלהון דאיהו תורת יי
שירי מנחות ואית אחרנין דמתגברין עלייהו דאורייתא דלהון כאכילת מנחות עצמן ולא שירי מנחות ואית 

ל מנחות דמאכלין דקרבנין מני אחרנין דאורייתא דלהון אכילת קדשים מאכלים מכמה מינין למלכא וכ
ה לקרבא ליה כלהו בביתא דיליה דאיהו שכינתא והאי איהו פקודא לקרבא קרבנות בבית הבחירה "קב

  .'לקיים כי אם בזאת יתהלל המתהלל וגו
 כך ,' ולמעלה סתרי סתרים לה,ת של סתרי תורה"ת סודו"ת דרשו"ם ראיו"בתורה פשטי: תרגום
 מהם מחלק . הוא לוקח הכל ומחלק את הקרבנות למחנותיו,ה"לם ליהוות כקרבנוה אף על גב ש.בקרבנות
 . ולכן היתה יורדת דמות כלב,ל הכלב ולמחנותיו" אותם קרבנות פסולים שנותן אותם לסמא- לכלבים

 , לאותם שמעשיהם כשדים. ומהם כבני אדם, ומהם כמלאכי השרת,ומהם לשדים שיש בהם כבהמות
את " נאמר זהו ש. מחלק את קרבנותיהם למלאכים,לה שמעשיהם כמלאכיםא. מחלק קרבנותיהם לשדים

קרבנות של בהמות כן  ש. תלויים בבהמותינםקרבנותיהם אשאותם כן ש )במדבר כח ("קרבני לחמי לאשי
 תפלות ומעשים טובים הקרבנות של תלמידי ,של בני אדם) של מלאכים( אותם קרבנות ,הם של עמי הארץ

 הקדוש ברוך הוא יורד בעצמו , והסתרים הגנוזים שבהם,תורההאלה בעלי סודות  , בעלי מדות,חכמים
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 ñçðô)ò ùéø ãëø íù"á588( íù øäåæáå )äëø óãò ùéø "á589(äæá .áäì ãéâîä øîà ïëå " é)ôá '
çìùá (ïîä ïéðòá,øö íéàøáðä ìëã åë ïåæî íéëé 'éôàå 'ðéàã úåøéôñéìöàð ïåí ìåëéáë éëéøö 

åë àðåæî 'î àäåòîå äøåú éäéà ïøéôñã àðåæ"ò àúúì ïéãáòã è"êøåàá ù.òøáå " íéèôùî î) óã
ò àë÷"à(äì ìàøùé ùã÷  'åë åúàåáú úéùàø ' àìëì ïåæîå óé÷úå äáø àðìà åàéø÷úà ìàøùéå

éáä,éá äéá àìéòì àðåæî åäéàã àúééøåà äåë àðåæî åäéàã àúåìö  'éôàå ' àðåæî ïåì úéì íéëàìî
åàì éàã ìàøùéá àìà àúééøåàã àøèñî àðåæî ïì úéçð äåä àì àúééøåàá ïå÷ñòúé ìàøùéã 

ää õòì àìéúîàã" àéä íééç õò ãåâå'äåöî éäéàã àáéàìå 590.îøäå "æ ÷"ñá ïéðòä æîø ì ' äîéìà
ñá äæá åéøáã åàáåä 'ò íéðåîà øîåù"ù,ñ ùéøáå á÷òé úòìåúáå  'åìù äðåîà êøã, ïéðò åäæå 

æ íøîàî" ì)ב"זהר ויקרא ז ע( íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî ìàøùé.  
*äâä" ä  

ã ÷æçì ÷ø íçëù íéìëàî ùé ìëàî éðéîáù åîëå 'åãåñéúóåâä 591,ïåùàøä íçëá åéäéù . ùéå 
éìëàîíãä çë óéñåäì íçëáù  'úåëéà éåáøá úåãåñé, å÷ éãë ìò øúé åôåâ çë åì óéñåäì íãàä ìîò ìëå 

÷ éãë íåöîöá úèòåî äìéëàá ÷ôúñî åðéàå åúåàéøáåúåéç å. ìù úèòåî äìéëàá àìîú àì ùôðä íâ ïë 
òîå äøåú"è.úåöî óéñåäìå äøåú úåáøì íãàä ìë äæå , íéðåéìòá äëøáå äùåã÷ éåáø úôñåú êùîåéù ãò 

                                                                                                                                                                                     

ותלמידי רבותינו אותם , תמימה שכינה קדושה מעשר מדות' היא תורת ההרי  ,לקבל את קרבנותיהם
שתורתם כאכילת מנחות מכיוון  ויש אחרים שמתגברים עליהם .הדברים שלהם כמו אכילת שירי מנחות

 ואת כל המנחות . מאכלים מכמה מינים למלך, ויש אחרים שתורתם אכילת קדשים,נחותעצמן ולא שירי מ
 שהיא השכינה וזוהי המצוה ,כלם בביתואת וה הקדוש ברוך הוא להקריב לו יקרבנות צהמאכלים של השל 

 .)ירמיה ט(" 'כי אם בזאת יתהלל המתהלל וגו"ים ילהקריב קרבנות בבית הבחירה לק
 לקרב קמיה איהו פליג לכל משריין מאכלין דקרבנין לכל חד כדקא חזי ליה  כל קרבנין צריכין588

לשכליים מזוני דאורייתא ומשתייא דיינא ומיא דאורייתא לטבעיים דאינון שדים דאינון כבני אדם יהיב לון 
אלין מאכלין טבעיים דנחית אשא דלהון למיכל לון כמה דאוקמוה רבנן אי זכו הוה נחית כמו אריה דאשא 

נ אי זכי נחית בדמות אריה "מיכל קרבנין ואי לא הוה נחית תמן כמין כלבא דאשא ואוף הכי כד מית בל
  .לקבלא נפשיה ואי לאו בדמות כלב

קרבנות לכל אחד כראוי של  ם הוא מחלק לכל המחנות מאכלי.כל הקרבנות יש להקריב לפניו: תרגום
 נותן ,הם שדים שהם כבני אדםהרי  , לטבעיים.לו לשכליים מזונות התורה ומשתה היין ומים של התורה

 אם זכו היה יורד כאריה של ,כמו שפרשוה רבותינו  אש שלהם לאכל אותםתלהם מאכלים טבעיים שיורד
 יורד בדמות , אם זוכה, וגם כך כשמת אדם.אש לאכל הקרבנות ואם לא היה יורד שם כמין כלב של אש

  .כדמות כלב -אריה לקבל את הנפש ואם לא 
 טובים , כי הם מלאכים ממש,ט והיצר הרע" הנפש היא זולת היצהכי, ל"ז' ע ז"ח שער קיצור אבי"ע' עיו

 .ל"כ בזהר הנ"כמש ,ורעים
כדקא ' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה בטח ביי' פתח ואמר בטח ביי: ע אם הרב כיוון לזהר זה" צ589

יה כדקא יאות ואי תעביד דא אנת תהא יאות ועשה טוב תקונא דברית קדישא דתהא מתקן ליה ונטיר ל
  .הכא בארעא ויתזן מנך ויתפרנס מנך ההיא אמונה דלעילא

ועשה " , כראוי"'בטח בה") תהלים לז ("ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה' בטח בה"פתח ואמר : תרגום[
רץ  ואם תעשה את זה אתה תהיה כאן בא, תקון של ברית הקדש שתתקן אותה ותשמר אותה כראוי"טוב

 .]ואותה האמונה שלמעלה תזון ממך ותתפרנס ממך
ה ראשית תבואתה לאחר לקיטתו "ליהו) א קדש ישראל"ד(קדש ) ירמיה ב ג(ישראל : ל בשלימות"ז 590

ה וישראל אתקריאו אילנא רבא ותקיף ומזון לכלא ביה ביה "מן גלותא עשורו ואתקריאו קדש ליהו
ואפילו מלאכין לית לון מזונא ) א לעילא"נ(י מזונא לתתא אורייתא דאיהי מזונא לעילא ביה צלותא דאיה

אלא בישראל דאי לאו דישראל יתעסקון באורייתא לא הוה נחית לון מזונא מסטרא דאורייתא דאמתילא 
   .עץ חיים היא למחזיקים בה ולאיבא דאיהי מצוה) משלי ג יח(לעץ הדא הוא דכתיב 

 ,ו לאחר לקיטתו מן הגלות עשור"ראשית תבואתה' ישראל לה) קדש ישראל(קדש "ישראל : תרגום[
 , בו תפלה, שהיא מזון למעלה, בו תורה. ובו מזון לכל,וישראל נקראו אילן גדול ותקיף". 'קדש לה"ונקראו 

 לא היה יורד , שאם ישראל לא יתעסקו בתורה, ואפלו למלאכים אין מזון אלא בישראל.שהיא מזון למטה
ולפרי שהוא ) משלי ג(" עץ חיים היא למחזיקים בה" נאמר זהו ש,לה לעץצד של התורה שנמשהלהם מזון מ

  .]מצוה
הרי היא , למטה' והא, הרי היא של התורה, למעלה' הא, סוגים' יש להתבונן שהזהר מורה על קיום ב

 .וזה העץ וזה הפרי, של המצוות
 .ה הקודם לזה"הגה' עי 591
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úé àøåáä äèðù å÷ä úãî éãë ìò øúé íéðåúçúå" äàéøáä úòá ù)òá øàåáîë" àåä åðéúãåáò ìëù ç
 øúé ìåãâ øåà úåáçøúäá íéôé÷î êéùîäì äàéøáä úòá êøáúé àåä êéùîäù øùåéä øåà å÷ úãî éãë ìò

úåîìåòä íåé÷å úåéç çøëä êøåöì(.  

*äâä" ä  
åîöò íãàä úîùð ìà íâå,îë "æ ù" äáø úìä÷á ì)á ïîéñ 'é ÷åñô"è( ìëàéù íãàá áåè ïéà 

åë äúùå 'àðù äéúùå äìéëà ìë 'òîáå äøåúá úàæä äìéâîá"øáãî áåúëä è,ëå àåä ï íù )ä ïîéñ ' ÷åñô
é"éñáå ã 'ç 'é ÷åñô"á( áéúëå )â äéòùéé  (äéììòî éøô éë áåè éë ÷éãö åøîàíåìëàé .ç êôéäá ïëå " áéúë å
 .èë åöò"á(øðã àðåæî éäéà àúééøåàã àðåæîã "åë ï 'ò"ù592 (íëøã éøôî åìëàéå.òøáå " î )משלי א לא(

ôá íùå ' ñçðô)ò óåñ æëø"à(ã àúééøåàã ïéìîá úñðøôúà àúîùðã äì àîäð ïåðéà, àôåâã àîäð ïéðòë 
àîìòã ïéìîî593. íùå )ò óåñ ãîø"á(åë ìëàú äéáà íçìî àúééøåàá ú÷ñòúàã àùôðã '594.òå  ' íù ãåò

) áðøò"á595(äæá ,òì íé÷éãö ìù íðçìù ïéðò åäæå "îëå ì"òäã ù" ä)תהלים כג ה( åë ïçìù éðôì êåøòú '
 åäæå)משלי ט ה( éîçìá åîçì åëì.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
שייה לקבל עליה עול מלכות שמים דא קבלת יסורין ע, ל"כ לפני כן וז"ש אולי כוונתו למש"באמרו ע 592

  ].דבהמות [דעניות לתלמידי חכמים איהו מות לגופא דבעירן
 .ש ועניות במעשה"ל שמקבלים עליהן מיתה במחשבה בק" ר-ל דא קבלת "ש ביהל אור ז"וע

פה צריך למטחן בהון מלין דאורייתא עד דיהון כקמח סלת נקיה ובנפה דאיהי ש: ל בשלימות"ז 593
עד דישתכח הלכה סלת נקיה בההוא זמנא נטיל לה לבא ומוחא ) דאורייתא(אתבריר פסולת דאיהי סובין 

וכל אברין דגופא דאתפשט בהון נשמתא ואתפרנסת בה נשמתא כגוונא דגופא אתפרנסת במלין דעלמא 
  .מא דגופא ונהמא דאורייתא הדא הוא דכתיב לכו לחמו בלחמיהדזה לעומת זה עשה אלקים נ

 מתבררת , שהיא השפה, ובנפה, עד שיהיו כמו קמח סלת נקי,ן בהן דברי תורהוצריך לטח: תרגום
 נוטל אותה הלב והמח , באותו זמן. עד שתמצא הלכה סלת נקיה,)של התורה(בין וסההוא הרי לת והפס

 שזה . כמו שהגוף מתפרנס מדברי העולם,מתפרנסת ממנהווכל אברי הגוף שהנשמה מתפשטת בהם 
  .)משלי ט(" לכו לחמו בלחמי" נאמר זהו ש. לחם הגוף ולחם התורה,מת זה עשה אלהיםולע

 .ל לאפוקי ממקרא ומשנה"הנ" הלכה"והוא ה', ש ביהל אור שהמדובר כאן הוא בלימוד גמ"וע
 ודאי כען מתחברין מה שמו ומה שם בנו חדו חברייא ואמרו זכאה הוא מאן דזכי למיכל , פתח ואמר594

וכל זר לא ) שם(מר ביה לכו לחמו בלחמי וזכאה נפשא דאתמר בה מלחם אביה תאכל מהאי נהמא דאת
ה ביה אתמר הלא אב אחד לכלנו ונפשא דאתעסקת באורייתא מלחם אביה תאכל ומאן גרים "יאכל בו דקב

  .כנעוריה) א ואתחדת"נ(ואתאחדת   לה דאכלת מלחם אביה בגין דתבת בתיובתא
 "מה שמו ומה שם בנו" ודאי כעת מתחברים ,ה ואמרה פתח,ושה המנורה הקדמהבין כך ק: תרגום[

" לכו לחמו בלחמי" שנאמר בו , אשריו מי שזוכה לאכל מהלחם הזה,שמחו החברים ואמרו. )משלי ל(
שהקדוש ברוך הוא  )ויקרא כב ("מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו"ואשרי הנפש שנאמר בה ) משלי ט(

מכיוון ששבה ,  תאכל"לחם אביה" מ,והנפש שעוסקת בתורה) מלאכי ב(" הלא אב אחד לכלנו"בו נאמר 
  ".]כנעוריה) "והתחדשה(בתשובה והתאחדה 

 .ללימוד הנסתר" 'תורת ה"ע אם כוונתו כאן באומרו "צ
ש לגבי עמודא דאמצעיתא דאיהו " ובאתר דקרבנין תקינו צלותין ומצפצפין בקלין דשירין בקול דק595

' עם ה' בגלותא ומיד דנחית קשרין לה בברתא דאיהי יד כהה למהוי קשיר ולעילא דהא אימא וברתא 
ה מן חכמה "מ' ד גי"ד כבו"בשית ספיראן מיד מלחשין לגבי חכמה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אח

ד בארבע פרשיין דתפלין "דנחית ליה לגבי אמה ומיד דנחית קשרין ליה עמא בקשורא דתפילין דרישא ובג
ספירן בשית תיבין והיה אם שמוע מלכות ' מה והיה כי יביאך בינה שמע ישראל תפארת כליל וקדש לי חכ

ה דסנדלפון קושר כל צלותין ועביד לון כתר בההוא זמנא "על רישיה אין קדוש כיהו' יד כהה צלותא כתר כ
שמושא לסעודתא דמלכא ומשכנא ומנרתא וארונא ומדבחא וכל מיני ) א פתורא"ס(' ורנצריך לסדרא מ

ה דלא אזלינן אלא בתר פתורא דאיהו עובדי ידוי "דביתא דמלכא ולאו בתר פתורא אזלינן דלאו עובדא דקב
ה דאיהו שכינתיה משכן דיליה פתורא דיליה מנרתא דיליה ארונא דיליה מדבחא דיליה איהי כלילא "דקב

דאתמר בהו את קרבני  אינון דמתקני חמרא ונהמא דמלכא עלאה ונהימכל מאני שמושא למלכא עלאה א
ד את קרבני לחמי לאשי דעליה "ובג' לחמי לאשי דלית לקרבא ליה לגביה אלא אלין דאתקריאו אשי יי

ה תריסר "ה ישא יהו"ה יאר יהו"ב אנפין יברכך יהו"אתמר לכו לחמו בלחמי ואתקרי לחם הפנים דאינון י
א ואית ליה נהמא בארבע "ו ה"א וא"ד ה"אנפין דתלת חיון מאי לחם דאלין פנים דא נהמא דאדם דאיהו יו

ה האי נהמא דפתורא דמלכא איהו סלת נקיה כבשן דיליה דאופה ביה נהמא "אנפין דאינון ארבע אתוון יהו
ד אין בוצעין אלא מאתר דגמר בשולא כגוונא דשלימו דפרי איהו גמר "שכינתא תמן אתבשל ואשתלים ובג

 דאיהו לחם הפנים אלקים כבשן דיליה דאיהי כבושה תחות ה"בישולו והאי איהו אדני גמר ושלימו דיהו
  .בעלה
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**äâä" ä  
ëå ïàåä úåîìåòä ïåæî êøò éôë úìåñô âéñî êæå é÷ð äèîì íãàä úìéëà ïéðò ùîî êøòä äæ éôì 

äáøä íàå èòî íà íéëæä åéùòîî,äãà àèç íãå÷ ïëìå "éé÷ðå íéøøåáî åéìëàî åéä øí âéñ ìëî 
úìåñôå, åøîàå ) èð ïéøãäðñò"á (ïéé åì ïéððñîå øùá åì ïéìåö åéä íéëàìîäù) éìöä äæ ïéðòåäñäå ïåðé, 

ëù"äãà ìù åùôð çë äìãâ ë"äàîã÷ íãà ãåñ ø,íéðåéìòä éðåéìò úåçë ìë êøòî øúåé , íâù ãò 
ìëàîä åì åìö íéëàìîä,äàìò àøåð àäéù ,ùà äìëåà ùà 596, éôìù ìëàîä úåéáò íåù ìë áéàù áéàùî 

ãàî äåáâä åëøò,íéøîù ìëî ïðåñî äéä ïåéìòä ïééä úçîù íâå 597,éðòëå åëøò äáåâ éôìù  øîåùîä ïéé ï
åéáðòá(.úåîìåòä ïåæîá áåèá òø áøéòù àèçä øçàå , áéúë )בראשית ג יח( åë øãøãå õå÷'. åëæ äæ ïéòîå 

â"ìâòä àèç íãå÷ øáãîä øåã ë,íäéøáàá òìáðå íéìëàîä øàù íâ âéôäù ïîä ïéðòá ,æøùîë "ôá ì '
äé" ë) äòò"á (éäú ãúéå íéé÷î éðà äî àìà 'åë êì 'åçøñù øçàì,å æøà ïë" ì)ò ì úáù"á ( àåáì ãéúòìù

åë àéöåúù ìàøùé õøà äãéúò'.  
  

 á øòù æ ÷øô  
êôéäá ïëå,ç íéáåè àì øùà íéùòîä " øùà íéòø íéìëàîä ïéðòë úåîìåòä ìà íä å

òá åðéðò øàáúé"ä.îëå "òøá ù" î)ô 'ã øåîàò èö ó"á ,ò ÷ óãå"à(æ "øã àîåéá ì" ÷çöé ÷éôð ä
îòèàì åùòì éø÷å éåãåçìáéì àäàîìò ìëã ïéìéùáú ,åë éåçøà íåôë ãç ìë ',éñøò ìò áéëùå ä 

åë íéîòèî éì äùòå ãéö éì äãåöå øîàå åùòì éø÷å àðéãã',åë àöé êà éäéå  ' åãéöî àá åéçà åùòå
åë úåðòè ïòèîì äéðùì ãéãç íéîòèî àåä íâ ùòéå àîìòã éãáåòî éðåòè ïéòè ' éáà íå÷é øîàéå

                                                                                                                                                                                     

 כנגד בקול של קריאת שמע . ומצפצפים בקולות של שירים,במקום הקרבנות תקנו תפלות: תרגום
 , ומיד שיורד קושרים אותו בבת שהיא יד כהה,העמוד האמצעי שהוא למעלה שהרי אמא ובת בגלות

אחד , ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:  החכמהכלפימיד לוחשים  .בשש ספירות' עם ה' להיות קשורה ו
 ומיד שיורד קושרים אותו עמה בקשר של תפלין של ,ה מחכמה שמוריד אותו אצל אמא"וכבוד גימטריא מ

 שמע ישראל , והיה כי יביאך בינה,קדש לי חכמה:  שהם, ומשום זה בארבע פרשיות של התפלין.ראש
על ראשו אין קדוש '  יד כהה תפלה כתר כ. והיה אם שמע מלכות,בשש תבותתפארת שכוללת שש ספירות 

לסעודה ) שלחן(באותו זמן צריך לסדר מנורה . כל התפלות ועושה מהן כתראת  שסנדלפון קושר ,ה"כיהו
 שאינו , ולא אחר שלחן אנו הולכים. ומשכן ומנורה וארון ומזבח וכל מיני שמוש של בית המלך,של המלך

 שהוא , שאין אנו הולכים אלא אחר שלחן שהוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא,וש ברוך הואעבודת הקד
,  היא כלולה מכל כלי שמוש למלך העליון. מזבח שלו, ארון שלו, מנורה שלו, שלחן שלו,השכינה משכן שלו

ב לו אצלו  שאין להקרי"את קרבני לחמי לאשי" שנאמר בהם .הם אלו שמתקנים יין ולחם של המלך העליון
 "לכו לחמו בלחמי" שעליו נאמר "את קרבני לחמי לאשי" ומשום זה נאמר .'אלא אלו שנקראים אשי ה

 שנים "ה"ה ישא יהו"ה יאר יהו"יברכך יהו") במדבר ו( שנאמר .ב פנים"ונקרא לחם הפנים שהם י) משלי ט(
 ויש לו ,א"ו ה"א וא"ד ה"ו שהוא י,מהו הלחם של אלו הפנים זה לחם של אדם. עשר פנים של שלש חיות

הכבשן שלו   זה הלחם של שלחן המלך הוא סלת נקיה,ה"לחם בארבעה פנים שהם ארבע אותיות יהו
גמת ו כד, ומשום זה אין בוצעים אלא ממקום שנגמר בשולו. השכינה ששם מתבשל ונשלם,שאופה בו לחם

י הוא " אדנ.ה שהוא לחם הפנים"הושם ישל  גמר ושלמות ,י" וזהו שם אדנ.שלמות הפרי שהוא גמר בשולו
 . שהיא כבושה תחת בעלה,הכבשן שלו

: ב"מ ויקרא טז ע"רע' וכן עי. ב שם נראה שזהו עניין המכוון דווקא על השכינה" יומא כא ע'עי 596
 ונשמתהון ,וההוא נהר אתמר ביה נהר די נור נגיד ונפק מן קדמוהי נשמתהון דצדיקייא טבלין ומתדכין ביה

יקה דיליה  איהו חמה נרתה" הויאש והיינו אש אוכלת ,ונין ביה ואתבעירו קמיה כקש לפני אשדרשיעי ניד
 צדיקים מתרפאין בה ורשעים ,ה חמה מנרתיקה"לעתיד לבא מוציא הקב.  רזא דאוקמוהוהיינו, י"אדנ

 הרשעים  נשמות הצדיקים טובלות ונטהרות בו ונשמות, נהר דינור שופע ויוצא מלפניו:תרגום [.נדונין בה
 והינו ,י"ה הוא חמה ונרתיקו אדנ" יהו,נדונים בו ובוערים לפניו כמו קש לפני אש והינו אש אוכלת אש

 צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונים ,הסוד שפרשוהו לעתיד לבא מוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה
  .]בה

 ".צדיקים מתרפאים בה"וכאן מתבאר בחינת 
יין , ל"זד "ה ע"ז צ"א על תיקו" בבהגר'עיו, ס"ב שזהו גילוי המו"ע לד ע" ב' ועי.ב"ברכות לד ע'  גמ'עי 597

ר קכח " אד'עי ו.כ"ע,  והוא יין המשומר בענביו, אנפין'ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע"המשמח הוי
 .כ במאיר האדרא שם"ומש, ב ענין כחמר טב על דורדיא"ע
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äîë ìëàéå éåðéãá øòúéåë àîìò ìëã ïéùéá ïéãáåò '598. íéðå÷úáå )ë ïå÷éú 'ò æî" áב"סב ע( äùòå 
åë äùòã ïéãå÷ôî éúáäà øùàë íéîòèî éì 'ìã ïéãå÷ôå"ñì äñðøô ú"åäééìò øáòã ïàîì î, 

éì øîàå ÷çöéì åùò áéø÷ äåä ïéìàåäåðá ãéöî ìëàéå éáà íå÷é ,ñå " áéø÷ äåä åäééðéâá î
á÷ì àîòèàì àìàîùì"ïéáåçî äéðáã  'åë ïøéøî ïéìëàî ïåðéàã'599.òøáå " î)ô ' ñçðô áìø óã

ò óåñ"à(åë éåçøà åàì áì àåääå  'éîòã ïéãáåòã åøéëòá 'åë åøéøá ìë èé÷ð àìà ' ìëå ïååëæ ìëå
 ìëå ïéáè ïéãáåòðéàã àëåìëìå ïéôåðèå åøéëò àåääéá øîúàã ãáëì çðà ïéùéá ïéãáò ïå ' åùò

åë øéòù ùéà 'ìò øéòùä àùðåíúåðåò ìë úà åé600.ëå àúéà ïãåîòä óåñá äæ ïéðòë íù ãåò 601 
ò"ù.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
חק בלחודוי וקרי לעשו לאטעמא ליה תבשילין דכל עלמא כפום ה נפיק יצ"ביומא דר: ל בשלימות"ז 598

ארחוי דהא בההיא שעתא ותכהין עיניו מראות דנפיק מניה מאן דאחשך אפי בריין ואתפרש ושכיב על 
ערסיה דדינא וקרי לעשו ואמר וצודה לי צידה ועשה לי מטעמים והביאה לי ורבקה אמרה אל יעקב בנה 

סר לה מיומא דאתברי עלמא ופקידת ליה לאתערא איהו באינון מטעמים רחימא דנפשה בנה רחימא דאתמ
מתתא מתלבש בצלותין ובעותין והקול קול יעקב בההוא שופר דקא סליק ואתער  דיליה ויעקב אתער

ש לו ויאכל ואתכליל דא בדא כיון דאתכליל בהדיה ויבא לו יין דא יין גיעקב לגביה ואתקריב בהדיה וי
ו דלבא רזא דעלמא דאתי כדין וירח את ריח בגדיו צלותא דסלקין ובעותין ויברכהו דמנטרא יין דהוא חד

נח רוגזא וחדי לבא וכלא איהו רחמי כיון דאיהו אתכליל ביעקב כל אינון חיילין ותוקפין ורוגזין דהוו זמינין 
 פני יצחק אתבדרו ולא אשתכחו תמן וישראל נפקין מן דינא בחדוה ובברכאן ויהי אך יצא יצא יעקב מאת

אביו ביומא דא בחדוה ובברכאן עלאין ועשו אחיו בא מצידו טעין טועני מעובדי דעלמא ויעש גם הוא 
מטעמים חדיד לישניה למטען טענות אתקין סהדי ויבא לאביו ויאמר יקום אבי יתער בדינוי ויאכל כמה 

   .עובדין בישין דכל עלמא דקא אשכחנא
 כל ,חק לבדו וקורא לעשו להטעים אותו תבשילים של כל העולם ביום של ראש השנה יוצא יצ:תרגום[

שיצא ממנו מי שהחשיך את פני ) בראשית כז(" ותכהין עיניו מראת"אחד כפי דרכו שהרי באותה השעה 
". וצודה לי צידה ועשה לי מטעמים והביאה לי" ואומר , וקורא לעשו, ונפרד ושוכב על מטת הדין,הבריות

 ומצוה אותו שהוא , הבן האהוב שנמסר לה מיום שנברא העולם, בנה אהוב נפשה"ורבקה אמרה אל יעקב"
 - "ל קול יעקבוהק" ו,לבש בתפלות ובבקשותת מ, ויעקב מתעורר מלמטה.יתעורר באותם מטעמים שלו

 . כיון שנכלל עמו, ונכללים זה עם זה"ויגש לו ויאכל" ,באותו שופר שעולה ומתעורר יעקב אליו ונקרב עמו
 -  "וירח את ריח בגדיו" אז . הסוד של העולם הבא, היין שהוא שמחת הלב,מרויין המשה ו זה" לו ייןויבא"

 ביעקב כל וכיון שנכלל.  והכל הוא רחמים,גז ושמח הלבונח הר -  "ויברכהו" .לות שעולות והבקשותיהתפ
 .ן בשמחה ובברכות ישראל יוצאים מן הדי,מנים התפזרו ולא נמצאו שםוגבורות שהיו מזה ו,אותם חילות

ועשו אחיו בא " . ביום הזה בשמחה ובברכות עליונות-" ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו"
 .ן טענות מסדר עדיםו לשונו חדה לטע"ויעש גם הוא מטעמים" . טוען טענות ממעשי העולם-" מצידו

  .]של כל העולם שמצאתיויבא לאביו ויאמר יקם אבי יתעורר עם דיניו ויאכל כמה מעשים רעים "
 .כאן מצינו כי העבירות נותנים כח לקטרג

  .28לעיל הערה ' ועי. מ"כאן מגדילים את כח הס 599
ח "דאברהם דכליל רמ'  מפקודין דעשה דכלילן בה,"ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי": ל בשלימות"ז

 אתר ואתר בכל  דא איהו קריבו דקודשא בריך הוא עם שכינתיהרבנאוק'  לגבי ו'פקודין דבהון אתקריב ה
ח ובשמאלא דתמן לבא יטול נוקמין מאומין "אלף הששי ברמ' חמשת אלפים לבריאת עולם ו' ה ה"קריבו י

דעלמא ורזא דמלה כי יום נקם בלבי ודאי אתכלילן בעמודא דאמצעיתא דפקודין דעשה אתייהיבו מימינא 
י ופקודין דעשה אינון מאכלין דקודשא בריך הוא "י טעמ"ן דלא תעשה משמאלא ואלין אינון תרופקודי

א ובאלין "נ) (א אקדים"נ) (ואלין הוה קריב( ל למאן דעבר עלייהו"ופקודין דלא תעשה פרנסא לסמא
 לשמאלא )א קריב"נ(ל בגינייהו הוה אקדים "עשו ליצחק ואמר ליה יקם אבי ויאכל מציד בנו וסמא) מתקרב

   ".ואת עשו שנאתי"לאטעמא לקודשא בריך הוא מחובין דבנוי דאינון מאכלין מרירן דבגינייהו אתמר 
ח מצוות "כולל רמהשל אברהם '  ממצוות עשה שכלולות בה,"ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי: "תרגום

אבר (ום ומקום בכל מק  וקרבן זה הוא קרוב של הקדוש ברוך הוא עם שכינתו,'אל ו' שבהם מתקרבת ה
ל ו ובשמאל ששם הלב יט,ח"אלף הששי ברמ'  ו,חמשת אלפים לבריאת עולם'  ה,ה" קרוב של י.)ואבר

תנו יודאי נכללים בעמוד האמצעי שמצוות עשה נ - "כי יום נקם בלבי",  וסוד הדבר.מות העולםונקמות מא
 ומצוות ,כלי הקדוש ברוך הוא ומצוות עשה הן מא.י" ואלו הם תרי טעמ,מימין ומצוות לא תעשה משמאל

עשו ליצחק ) ובאלו מתקרב) (מקדים) (ואלו היה מקריב(  מי שעובר עליהם.ל"לא תעשה פרנסה לסמא
לשמאל להטעים את הקדוש ) מקריב( בגללם היה מקדים ,ל" וסמא".יקם אבי ויאכל מציד בנו"ואמר לו 

 ".עשו שנאתיואת " שהם מאכלים מרים שבשבילם נאמר ,ברוך הוא מחטאי בניו
מה דההוא כבד נקיט אקריב   בתרועה ותקיעה ושברים אתבסם כלא דא בדא וכל:ל בשלימות"ז 600

וההוא לב לאו אורחיה ולאו תיאובתיה בעכירו דעובדין דעמיה ) א לדיינא"ס(לגבי לב דאיהו מלכא לזיינא 
וטנופין ולכלוכא דאינון עובדין אלא נקיט כל ברירו וכל צחותא וכל זכיין וכל עובדין טבין וכל ההוא עכירו 
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óåâä úà ãòåñå ïæ åðéà óåâä ìà ìá÷úî åðéàå áåè åððéà øùàë óåâä ìëàîù íùëå, àìà 
äàåöå àîäåæå úìåñôì åëåúá êôäð,óåâä ìë úà ùéìçîå ùéúî àåä íâå ,éò éë " ùôðä ïéà æ

éåàøë åëåúá èùôúî,éîòôìå íäæî äìçé .éùòîäù ïéðòä ïë íéáåè àì øùà íééåöøå íç "å, äîä 
ìåëéáë êåìëìå úìåñôì úåîìåòä êåúá íéëôäð,åøáâúä àåäå úúåôéì÷äå äàîåèä úåçë  *

åðìéöé ïîçøä,àø÷ðù éíäàåö àé÷ 602 )ישעיה כח ח(,æ íøîàîë " ì)א"שבת פב ע
603
(  àö ÷åñôá

 åì øîàú)ì äéòùéáë (,òøá øîà ïëå " î) óãá ñçðôøìáò "à(ðä "ì,òå "ù,ôá íùå  ' àöú) áôø
ò"à(äàåöå úôðåèî äôùà úàø÷ðù 604.ëå àúéà ïéðå÷úá  í)ò ïå÷éú 'ò èë÷"à605(æáå " ç)úñáø é

úùøô úåéúåàå úéùàøá  'ò"â ב"א וע"ה ע(ôá ÷åñ )ש ה ג"שיה( ëëéàäíôðèà ,ñä àåäù " à
àáàñî.ôá íùå  ' øäá)ò èì"ã ד"מח ע(öé àìà äàåö ïéàå "åë øä'606,å ò 'òèáúåöîä éî 

                                                                                                                                                                                     

אנח לכבד דאתמר ביה עשו איש שעיר וכל ) ם ההוא כבד"זריק לון לשאר עמין עכו) (א ליתא"בס(בישין 
ד ונשא השעיר עליו את כל עונותם מאי עונותם עונות תם "ם הה"ערקין דיליה דאינון שאר עמין עכו

  ".ויעקב איש תם"דאתמר ביה 
אותו כבד אל הלב שהוא מלך לוקח  וכל מה ש,ושברים נמתק הכל זה בזה בתרועה ותקיעה :תרגום[
רר וכל הצח ו אלא לוקח כל המב, ואותו הלב אין דרכו ואין חשקו במעשים העכורים של עמו,)לדון(לזון 

זורק ) (אין (,נוף והלכלוך שהם מעשים רעיםי וכל אותה העכירות והט,וכל הזכיות וכל המעשים טובים
] אחי[עשו ") בראשית כז( לכבד שנאמר בו םמשאירו) ים עובדי כוכבים ומזלות אותו כבדאותם לשאר עמ

ונשא השעיר עליו את " נאמרמות עובדי כוכבים ומזלות זהו שו שהם שאר א, וכל העורקים שלו"איש שער
  ".]ויעקב איש תם" שנאמר בו , עוונות תם?"עונתם"מהו " כל עונתם

 .ך הרע לגויים והטוב ליהודיםכאן מתבאר שעל ידי הבירור הול
מלבא אתי כל בריאותא לכל אברין דהכי הוא כיון דלבא : ל"מ ז"כלומר בסוף העמוד בזהר ולא ברע 601

נטיל כל זכיכו וברירא וצחותא כבד נטיל כל מה דאשתכח ואשתאר מן לכלוכא וטנופא וזריק לכל שאר 
  .ם אחרנין בעל כרחיהו"שייפין דאינון שאר עמין עכו

 הכבד .כיון שהלב נוטל כל הזך והמבורר והצח, שכך הוא, מהלב באה כל הבריאות לכל האברים: וםתרג[
שהם שאר אומות עובדי כוכבים , וזורק לכל שאר האברים, נוטל כל מה שנמצא ונשאר מהלכלוך והטנופת

  .]אחרים בעל כרחםהומזלות 
 . 'א פרק ג"ח שער מ"א וע"זהר פקודי רנב ע' עי 602
 ".תזרם כמו דוה צא תאמר לו" שנאמר , מניין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה,עקיבא אמר רבי 603
 ' עי-ת "א לילי"דסט' כאן השפחה היא נוק (גבירתה גן שפחה אשפה מטונפת מסטרא דערב רב, ל"ז 604
 ).ב"ז ב ע"א על תיקו"בבהגר
 .לא מצאתי שם 605
ין בחדווא וכד אתי שכינתא ומלאכין ויחזו כל דא אם איניש יעיל לביתיה בחדווא ויקבל אושפיז: ל"ז 606

שרגא נהרא ופתורא מתתקנא ואיניש ואיתתיה בחדוה האי שעתא שכינתא אמרת זה שלי הוא ישראל 
ואם לאו שכינתא אזלת ומלאכין עמה וייתי יצר הרע עם חיליה ואתחברו עמהון ויאמר זה  אשר בך אתפאר

ה מן איש ואשה וישתאר אשא עם אשא "אתו ויסתלק ישלי הוא ומן חיילין דילי ומיד שורה עליו ומטמ
ה ואין צואה "א צוא"ד ואל תתאו למטעמותיו של רע עין ודאי פתורא דיליה היא מלאה קי"ומאכלו טמא וע

ח מלאכין קדישין "ד הבא ליטהר מסייעין אותו בא לטמא פתחין לו ות"וע אלא יצר הרע שהוא טמא
נ זכאה הוא אזדווגו ליה מלאכין קדישין וינטרון ליה "ר דאזיל אם בנ בכל את"ומלאכין מסאבין אזלין עם ב

ואם לאו יסתלקון מניה מלאכין קדישין  ד כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך"בכל אתרא דאזיל הה
וישלטון עליה מלאכין מסאבין ואנהיגו לי לגיהנם ובהאי שעתא קראתי ואין עונה בשעת דחקו ובשעתא 

ע סכותה בענן לך מעבור תפלה וגם תפלתו "סאבא או מרעין או שלטין עליה אוהדשליט עליה רוח מ
   .תועבה

 , השכינה והמלאכיםים וכשבא. ויקבל אורחים בשמחה, אם האיש יכנס לביתו בשמחה,כל זה: תרגום[
ישראל אשר " זה שלי הוא ,בשעה הזו אומרת השכינה, קן ואיש ואשתו בשמחהוויראו נר מאיר ושלחן מת

יצר הרע עם צבאותיו ה ויבא , ועמה המלאכים,השכינה הולכת, ואם לא. )ישעיה מט(" תפארבך א
ה מן איש " ויסתלק י, ומיד שורה עליו ומטמאתו. זה שלי הוא ומהצבאות שלי, ויאמר,ומתחברים עמם

ודאי ) משלי כג(" ואל תתאו למטעמותיו של רע עין" ועל זה . וישאר אש עם אש ומאכלו טמא,ואשה
 ,עים אותויטהר מסייהבא ל" כןועל .  שהוא טמא, ואין צואה אלא יצר הרע,ה"א צוא"א מלא קיוחנו הששל

 , מלאכים קדושים ומלאכים טמאים הולכים עם אדם בכל מקום שהולך: ובא תראה".בא לטמא פותחים לו
כי " אמרנ זהו ש, וישמרו אותו בכל מקום שהולך,ו מלאכים קדושיםילא מתחברים ,אם אדם הוא צדיק

ממנו מלאכים קדושים וישלטו עליו  יסתלקו ,ואם לא. )תהלים צא ("מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך
רוח בשעת צערו ובשעה ששולט עליו " קראתי ואין עונה"מלאכים טמאים ומביאים אותו לגהנם ובשעה זו 

 ".]ה וגם תפלתו תועבהסכותה בענן לך מעבור תפל"או שולטים עליו אומות העולם , או צרות, הטומאה
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æéøàäì" ì)ô 'åøúé(äæá 607.ïåéìòä ùøùá íú÷éðé íå÷î àåä ïëå ,ò  'òá" ç) ïéçåîä úøàä øòù
ô"ä608(â äéä äæå "øåòô úãåáò ïéðò ë,îëå "éðå÷úä øîàîá ùíðä "ìã ïéãå÷ôå ì"ñðøô úäñì " î

åë åäééìò øáòã ïàîì', áåúëä ïéðò åäæå )ישעיה ד ד( ä õçø íà 'ö úåðá úàåö úàïåé.æå "æá ù" ç)ô '
 èñ éøçàò"à א"מח ע(éìâò éøú ãáò ãë íòáøé ïéðòá ,á÷ä øîàù " òôù ìë éøä íéëàìîäì ä

åäãààîäåæá ïåëì êôäúà ïåëì áéäé .ç çë úåùúå ìåãâ ìå÷ì÷å éìåçå íâô äæá íøåâå " å
åîìåòäáúäùòîä ïôåàå ïéðò éôì 609,úåîìåòäá åùøåùá åúâøãî éôìå 610,ìåòä ïúåàá æà éë  úåî

éùòîä ïúåàùíéòéâî ííäéãò ,úé åúåîöò úåøáçúäå úåèùôúää ïéà  ' úåîéìùä ìò íäá
úé åðåöø úðååë éôë éåàøë éúéîàä',íéâô øúàá éøù àìã ,äëåúá äúàìç ïãò øùà ãåò ìë , 

õçåø àì äúàåöîå.åîìåòä ìëù øçàîå úéãçåéîå íéøùå÷î íä ììëá íãçàë , ìë íâ àìéîî 
òî íéùéâøî úåîìåòäíâôä äæî úö÷îá è, éúéîàä íðå÷úå íúåàéøá ïúéàì íéøæåç íðéàå 

äàîåèä úåçë åìà åð÷åøúé øùà ãò íã÷îë,ò "åì éåàøä åùðåò íãàä ìåáé÷ é,îëå "òøá ù" î
)ò óåñ ãìø ñçðô"ò ùéøå à"íù á611(ò "ù,éòù "åîú åôñ òâøëå åùøåâé åâî àìéîî æ,òå  ' ìéòì

à øòùá'612.å íâôä àôøúî àìéîî æàå úåîìåòä ìù ìå÷ì÷ä,éøæåçå íúîäåæ úàìçî íéøäèðå í 
ïåùàøä íðå÷úì, ò åà" íìåò àø÷ðä ïåéìòä äùøåù ãò úòâîù úéúéîà äîéìù äáåùúä é

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ז במקום שאין בו חיות "ע הנה כח ,ז"עענין : ל"ז, והוא על הפסוק לא יהיה לך אלהים אחרים על פני 607

' כ נק"ע ו,ז אין שם כלל מן הניצוצות לחיות"עה'  בבחי,ח נצוצין בעמקי הקליפה''פ שנפלו רפ"ע כי א,כלל
 ולפי שהאדם בגופו , מה שהוא אוכל יש בו חיות עליוןכי הנה מאכל אדם כל. צואה' כ נקר'' ועי,זבחי מתים

 המותר שלא נשאר בו שום חיות כלל ,החיות שבו  ואחר שניזון הגוף מן. גם המאכל הוא גשמי,הוא גשם
 אבל שאר . כי כל המן היה אוכל בלי פסולת, ולכן אוכלי המן לא היו מוציאים כלל רעי,יוצא לחוץ
 ,ז"ע וכן הענין בעצמו ב, יוצא הפסולת לחוץ בלי שום חיות,את האדם אחר שנברר חיות לזון ,המאכלים

 כי זאת הטומאה היותר חזקה וקשה בלי ,ז כאילו כופר בכל התורה"ע ולכן המודה ב,שאין שם חיות כלל
 .כ"ע, השום קדושה מעורב בתוכ

ש צא תאמר "מ וכ,ז נקרא צואה בלי מקום"ס שהקליפה וע"וז: ל"וז, א"שכל יניקתם מנקב אחורא דז 608
 כי שם , לכן הושם הצינור זה באחוריים, ומצד הפנים אי אפשר לחיצונים להתאחז. כי משם הם נזונים,לו

 , לפעור עצמו ולהוציא הזוהמא אליה, אשר עבודתה בכך,ז הנקרא פעור"ס שיש ע" וז,הם נאחזים וניזונים
 .ז" ואין שפע נמשך לה כי אם עד,כי זהו מזונה ממש

 .'ות או כשלון או מרד וכואם זה בטע 609
 .40לעיל הערה ' עי 610
אמר רעיא מהימנא ודאי הכי הוא דכבד איהו דרגא דעשו עשו הוא אדום הוא כניש : ל בשלימות"ז 611

 איהו ישראל כל דמין בין צלולין בין עכורין ולא אבחין בין טב לביש לא עביד אפרשותא בינייהו לבא
דאבחין בין טב לביש בין דם טמא לדם טהור ולא נטיל אלא ברירו ונקיו דההוא דמא כבורר אוכל מגו 

עשו בפסולת  פסולת ולבתר דנטיל לבא דאיהו יעקב ברירותא דדמים דאיהו לעילא ואשתאר כבד דאיהו
יהי נוקבא בישא אש זרה איהו כעיס עליה במרה דאיהי גיהנם דאתבריאת ביומא תניינא מותא דרברבי וא

ז "כל הכועס כאילו עובד ע' ז קרינן לה ובגין דמינה אתער כעס לכבד אוקמוה רבנן במתני"עבודה קשה ע
ולא עוד אלא דלית שריפה וחמימות בכל מרעין דאברין דגופא אלא ממרה דאיהי אדליקת בשלהובין על 

הו כעיס דגלי ימא סלקין עד רקיעא ובעו ערקין דכבד ובעי לאוקדא כל גופא ואיהו כגוונא דימא כד אי
עלמא אי לאו שכינתא דאיהי לחולה כחול דאסחר לימא דלא נפקת ) א לחרבא"נ(לנפקא מגבולייהו לתברא 

  .יסעדנו על ערש דוי' א יי"מפומהא אוף הכי שכינתא אסחרת לגופא וסמיך ליה כד
 הוא כונס את , עשו הוא אדום.ו ודאי כך הוא שהכבד הוא מדרגה של עש,אמר הרועה הנאמן: תרגום

 הלב הוא . עושה הבדלה ביניהםואינו , מבחין בין טוב לרעינו וא,כל הדמים בין הצלולים בין העכורים
 כבורר ,רר והנקי של אותו דםו ולא לוקח אלא המב, בין דם טמא לדם טהור,מבדיל בין טוב לרעהישראל 

 ונשאר כבד שהוא עשו , שהוא למעלה,רר שבדמיםובואחר שנוטל הלב שהוא יעקב המ. לתוכל מתוך פסוא
 ,נקבה הרעהה והיא ,גיהנם שנברא ביום השני מיתת הגדוליםה הוא כועס עליו במרה שהיא ,לתועם הפס
 פרשוה חכמי המשנה ,ומשום שממנה מתעורר כעס לכבד.  עבודה זרה קוראים לה, עבודה קשה.אש זרה

ד אלא שאין שרפה וחמימות בכל המחלות של אברי הגוף אלא  ולא עו,לו עובד עבודה זרהיכל הכועס כא
גמת הים ו והיא כד,ף את כל הגוףו ורוצה לשר,ממרה שהיא מדליקה בשלהבות על העורקים של הכבד

העולם אם לא את ) להחריב( שגלי הים עולים עד לרקיע ורוצים לצאת מגבולם לשבר ,כאשר הוא כועס
 אף כך השכינה סובבת לגוף וסומכת אותו .הים שלא יוצא משפתוהשכינה שהיא לחולה כחול המקיף את 

 ".יסעדנו על ערש דוי' ה") תהלים מא(כמו שנאמר 
 ).עניין התשובה(' או לפרק כ) שהרשעים עושים לעצמם גיהנם(ב "כוונתו לפרק י 612
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äáåùúä613,åøéçã àîìò 614,àìëã äàìò åøéäðå 615. øùà ùåã÷ ïåéìò øåà êùîðå øøåòúî íùîå 
äøäè äå÷î éî àåä,àîåèä úåçë úìåñô êåìëì ìë øäèìå õåçøì ä,Èëå íéìèá íäå íéì, ïéðò àåäå 

 áåúëä)ישעיה ד ד( ðãà õçø íà"ïåéö úåðá úàåö úà é, ïëå )יחזקאל לו כה(  íéî íëéìò éú÷øæå
åëå íéøåäè'.  
äâä"ä   

æ íøîàî ïáåé äæáå" ì)äë óã äìéâîò "á (éìî øá àøéñà àúåðöéì ìëòã àúåðö" áéúëã àéøùã æ
)î äéòùéåà á  (åë åáð ñøå÷ ìá òøë',àùî èìî åìëé àì éë 616.éôì äøåàëìå " éàäã äéôéñ ãàî àìôé æ

íù àðéðò,íééñù  )שם ד'(èìîàå ìåáñà éðàå .ò éúàìôð éãåòîå "æ,ôòå " ìéëùîì øàåáî àåä äìà åðéøáã é
ùîë"ì,úé åá íéøáãî åðàù äî ìëù  'úåîìåòäì êøáúé åúåøáçúä ãöî ÷ø àåä ìëä, íìåë íéøãåñîù 

ãà úåîã äàøîë ãçàëéðééðòäå íéøáàä ìëá ìåëéáë ííùîî åáù . úåîìåòäì äîä ìàøùé ùéà éùòî ìëå 
óåâì ïåæîä ïéðòë,ç íéáåè àì øùà íéùòîäå "úôåðéèå êåìëìì íëåúá íéëôäð äîä å, úåçë íäå 

äàîåèä,òäù áåúëä øîàù åäæ " àîäåæä àùî ïâåäë àéöåäìå èìîì ìåáñìå ÷ôàúäì äìåëé äðéà æ
äúåà íéàîèîù,ìà åë åéãçé åòøë åñø÷ à', íúàî àéöåäìå ùøâì åìëåéù úåéîöò çë íåù íäì ïéàù åðééä 

îäåæäàíîöòî 617.úé àåä ïë àì "äìéìò àøåð ù,åãé èôùîá æçàú éë ,ç çåìùì øäîî åðéàå "à íòôá å '
úåôéì÷äå ïéãä úåçëä ìë,éìùáî éøáàì íéðååëîå íéìéá÷îä úåîìåòäá åùòðù êåìëìäå úåôåðéèä ïäù  

íãàáù äìéëàä,ç ïéáéøçî åéä éë "íìåòä ìë úà å,ìåëéáë íìáåñå íàùåð àåäù àìà 618, íèìîîå 
èòî èòî ïâåäë úåîìåòäî,ïîæ êùîäá èòî èòî ïéøåñé éãé ìò íìåòá ïéãä ìåòôì , áåúëä ïéðòë 

)â ñåîòá  (åë éúòãé íëúà ÷ø 'ò"íëéúåðåò ìë úà íëéìò ãå÷ôà ë,ë òåãéæ íøîàî " äæ ìò ì)ò"ã óã æ 
ò"à619(.úôåðéèä êåìëì ï÷åøúé íéîéä úåáøáù ãò , øîâåéù øçà ìëå ìëî úåîìåòäî äàîåèä úåçë íä 

îë íãàä ìù åùðåò ìåáé÷"íéðôá ù,íäéìàî íéìë íä ùðåòä ìåáé÷ øîâ øçàù , úåîìåòä åøæçé æàå 
ïáäå ïåùàøä íðå÷úå íúåàéøá ïúéàì.   

  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .שהוא בינה' ק שער כב פרק ד"פרדס לרמ' ועי', א פרק ג"פרד' עי 613
 .ששם אין מגע ליצר הרע, ה ודע"א ד" לד עצ"א על ספד"בבהגר' ועי. א"זהר תצוה קפו ע' עי 614
אלי , ותאנא בספרא דצניעותא, ה אל משה מה תצעק אלי" כתיב ויאמר יהו):ב"בשלח נב ע(זהר ' עי 615
כדין ,  בכלהו עלמין עלאיןואואשתכח רע, ביה שעתא אתגלי עתיקא קדישא, בעתיקא תליא כלא, דייקא

  . נהירו דכלא אתנהיר
שכן הכל , דווקא" אלי", ולמדנו בספר הצניעות, " מה תצעק אלי,ה אל משה"ויאמר יהו" נאמר :תרגום[

  .]ונמצא רצון כל העולמות עליונים אז אור הכל מאיר, בו השעה שמתגלה עתיקא קדישא, תלוי בעתיקא
דיקנא היא רק שכן התגלות ה, וכאן מכנהו בינה, ל שהארת הדיקנא היא בחינת נהירו דכלא"אם כן צ

 .ה בזמנא"ד ד"צ יט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. דרך הבינה
 ,ָּכַרע ֵּבל ֹקֵרס ְנבֹו ָהיּו ֲעַצֵּביֶהם ַלַחָּיה ְוַלְּבֵהָמה ְנֻׂשֹאֵתיֶכם ֲעמּוסֹות ַמָּׂשא ַלֲעֵיָפה: ל הפסוק במלואו"ז 616

כרע בל קורס נבו  - ל "ז, י בפירושו"כ רש"מש' ועי. ְּׁשִבי ָהָלָכהָקְרסּו ָכְרעּו ַיְחָּדו א ָיְכלּו ַמֵּלט ַמָּׂשא ְוַנְפָׁשם ַּב
ם הוא כמי שיש לו חולי מעים ואינו מספיק לישב על " אלהותיהם של בבל כרעו קרסו לשון שחוק של עכו-

 צורתם של בל ונבו היו לחיה ולבהמה נדמו להיות כחיה מי צל- היו עצביהם . כ עד שהוא נתרז"מושב בה
 רעי שבמעיהם כבדות הם - נשואותיכם עמוסות משא . זהימין ומלכלכין עצמן ברעי שלהםוכבהמה שמ

 להפליט -לא יכלו מלט משא : לעמוס כמשא לאדם עיף לפיכך קרסו כרעו יחדיו הקריסה עם הכריעה
  . ' וכו לשון הוצאה ממקום בלוע- מלט . הצואה שבמעיהם כשאר המוציאין כהוגן

והנראה שאין להם את כח הבירור לברר בין . ז" אין איסור ליצנות על עט"רבינו לא פירט בדיוק מ 617
וממילא אין . שהרי הרע הוא עיקר מציאותם" לא יכלו מלט משא"וממילא נאמר עליהם הפסוק , הטוב לרע

שכן אין בהם כי , וכאן הרי אין שום ערך כלל, שהרי כל ליצנות הוא זלזול בערך קיים, ז"איסור ליצנות על ע
  . והמת הרעאם ז

 .והיינו מידת נושא עון 618
 "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם"כתיב :] להלן לשונו[ 619

אמשול לכם משל ]. ?הוא זורקו על אוהבו, מי שיש לו זעם[? מאן דאית ליה סיסיא ברחמיה מסיק ליה
ו אוהבו נפרע ממנו מעט מעט שונאו נפרע ממנו א אחד אוהבו ואחד שונא"ד לאדם שנושה משני בנ"הלמ

 .אלא דווקא דרך זה שהוא נותן לנו את כל ענשינו אנו זוכים לטהרה שלימה]. כ"ע [בבת אחת



 נפש החיים

117 

 á øòù ç ÷øô  
æ íøîàî åäæå" ì)á"ð ÷ò "à (á÷ä øîåàä ìë"éäåéç ïåøúåé àåä ïøúå ä. äøåàëì øùà 

à øòùá äìòîì úö÷ øàáúð øáëå úàìôð 'é ÷øô"á, áåèá øàåáî øúåé ïéðòä ïàë åðéøáãìå 
íòè,ò åðéàù êøã ìç äîé÷ðä "å. àåä åòáèáù ìëàî ìëàé íàù íãàä òáèîù åîëù àìà 

îî äìçé íâ åà ìëàîä åúåà åì ÷éæé åôåâì ÷éæîå ì÷ì÷îåð,åðîî úåîé àåä úåîä íñ íàå , åîöòáå 
åùôðá áééçúð.ç úàèåçä ùôðä ìù úåðåòä ïéðòá àåä ïë "å,úé àåä òá÷ ïëù ïåéë  ' òáè åðåöøá

ç íéòø åà íéáåèä íãàä éùòîù úåîìåòä ìù íäéðéðòå íáöî øåãéñ" ïåæîå ìëàî ïéðòë íä å
íäì,äæá úåðøúå êééù ïéà ,èä êåìëì ÷éøäì çøëåî àåäå ò úåîìåòäá åðåòá øéáâäù äàîå"à é '
áî 'ðä íéðå÷úä"ì.   

äëøá éåáøå úôñåúä ïéðò ïéáú ïéáå äæçú äúòå, äùåã÷ä åðúãåáò êøåö íöåò áø äîå 
úåîìåòä úãîòä íåé÷ úåîöò ìà äììëá, äùåã÷ úôñåúå úåëøá áø íëåúá òéôùäìå êéùîäìå 

áúé åúåîöò úåøáçúä ãöî 'é ïåéìòä ïåöøä éôë íäéìàú"ù,ðë ïåæîäå äìéëàä ïéðòë "ì. åäæå 
úé åãåáëå åðåöø 'úé åúà ñåîë íòèî"ù,âéùäì åðúìëéá ïéà øùà , ùã÷ä íòî ùéà ìëì éåàøå 

úé åéðôì íéåöø åéùòî åéäéù ãøç åáì øùà', ÷ñòá äéåöøä äðååëä øäåèå äáùçîä úàæ óøöì 
íìåë úåöîä éùòîå äøåúä,ò óéñåäìå êéùîäì "÷ ïåæîä åúåà éúåîìåòäá ùãç øåàå äùåã.   

  
 á øòù è ÷øô  

êøáúé åéðôì ììôúäì åãîò úòá èøôáå,äì úãçåéîä äúòùá øùà , ïåæîä ø÷éò àéä 
åîìåòäìúãàä ùôðìå íåîöò , *îëå" øäåæá ù) ãë úéùàøáò"à(éìéã àðåæî ä àáéùçã àúåìö 
àðáø÷ì620,òøáå "ô î 'ðä øåîà" ì)èö óãò "á (åë á÷òé ìà äøîà ä÷áøå 'ì ïåðéàá åäéà àøòúà

éîòèîíéìéã äåë ïéúåòáå ïéúåìöá ùáìúî àúúî øòúà á÷òéå  'îëá ãéö ãöä äôéà éî øîàéå '
ìëî ìëåàå ïéúåòáå ïéúåìö621åëå ',ôáå  ' ñçðô)ò äìø"à( ïéúåìö ïåðéà ïéìà åðá ãéöî ìëàéå 

åë ïéëøúúîå ïéìæàã'622, íù øäåæáå )ò åëø"òå à"á( éúìëà áåúëä øãñ ìë øàéá  éøòéåâå' ìò íâ 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ב "א ורזא דמלה ישראל עלה במחשבה להבראות מחשבה חש"ו ה"א וא"ד ה"ישראל דסליק ביו, ל"ז 620

ם את האדם בצלמו בדיוקנא "אתמר ויברא אלהי וביה תשכח שמא קדישא ובגין יעקב דאיהו ישראל .ה"מ
דמאריה בני חיי ומזוני מסטרא דעמודא דאמצעיתא דאיהו בני בכורי ישראל ואיהו עץ החיים ואיהו אילנא 

בראשית ל (דמזון לכלא ביה ובגין דא אינון ישראל מזונא דיליה צלותא דחשיבא לקרבנא ובגלותא אתמר 
  .הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי) א

ת מחשבה ובראי וסוד הדבר ישראל עלה במחשבה לה,א"ו ה"א וא"ד ה"ישראל שעולה ביו: תרגום[
ויברא אלהים את האדם " שהוא ישראל נאמר , ומשום שיעקב,ה ובו תמצא את השם הקדוש"ב מ"חש

ם "י בכורי ישראל והוא עץ החיי" בנים חיים ומזונות מצד עמוד האמצעי שהוא בנ,אדונו בדמות "בצלמו
הבה לי בנים " תפלה שנחשבת לקרבן ובגלות נאמר , ולכן ישראל הם המזון שלו,לכל בון "והוא עץ שמזו

  .])בראשית ל(" ואם אין מתה אנכי
ופירושו שהדבר תלוי , שבני חיי ומזוני תלויים במזל) א"ק כח ע"מו(יש להקשות על זה שהרי ידוע 
  .שפיע מעבר לזה ואינו משועבד אליוותפילת ישראל מ, במזלות הרי הוא מקור השפע הטבעי

  .598ד לעיל הערה "הו 621
 .ה בכלל ולתקיעת שופר בפרט"ש שדבר זה שייך לתפילת ר"וע

אית לאקשויי על האי אי כבד איהו עשו איך הוא מתקן מזונא ללבא אלא ודאי לבא :] ל בשלימות"ז[ 622
יצחק כבד עשו דאיהו הצד ציד ויימא ליה יקום אבי ויאכל מציד בנו אלין אינון צלותין איהו כגוונא ד

דאזלין ומתתרכין מעניים ויצחק בצערא וביגונא דלא יכלין לכוונא לצלותא ובגין דא לא אמר ויאכל מצידי 
  .ומין דעלמאי א"אלא ויאכל מציד בנו בני בכורי ישראל כגוונא דא לית לון לישראל מזונא בגלותא אלא ע

גמתו ו אלא ודאי הלב הוא כד? איך הוא מתקן מזון ללב, אם כבד הוא עשו,ויש להקשות על זה: תרגום[
לות י אלו הן התפ.)בראשית יז(" ויאמר לו יקום אבי ויאכל מציד בנו" שהוא הצד ציד ,עשו -  כבד ,של יצחק

 ומשום זה לא אמר .להיתפאת הן יו בצער וביגון שלא יכולים לכ, ויצחק.ענייםהשהולכות ומתרחקות מ
 זה אין להם לישראל מזון בגלות עין כ,)שמות ד ("רי ישראלובני בכ" ,"ויאכל מציד בנו" אלא "ויאכל מצידי"

  .]מות העולםואלא על ידי א
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ò äôåñ ãò äúéùàøî äìåë äìôúä òáèî øãñ"ù623.òøá ïëå " íù î)ò ãîø"à(â åùøéô " ìò ë
ìôúä øãñäò úö÷ øçà ïôåàá "ù, íùå )ò àîø"á(øà "ñà àã àæø ìò ùéáì ø" ãò íåìë íåòèì ð

åë àúåìö åäéà äîå äàìò àëìî ìåëééã 'â åðééäå ìéëà äàìò àëìîã ãò"âå ø 'éë úåðåøçà ïå
ìéëà åäéàã624åë  'ò"êøåàá ù.ðä äðååëä ìò ìëäå "ì, äëøáå äùåã÷ úôñåú úëùîä àéäù 

ðä éçéå øäåæá ùøåôîëå ïéîìò ìëì åøéäðå"ò ì"äæì ïéåëì éúéîàä ãáåòä êéøöå áèéä ù.  
äâä"ä   

äåð÷ú ïéãéîú ãâð äìôúä úãåáòå )ב"ברכות כו ע(,â åéäù "úòùá ëàíäì òåá÷ä ,÷éò ø ïåæîä 
ðä"ì,  ïéðòë)במדבר כח ב(  éîçì éðáø÷ úà) ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ø÷áá äùòú ãçà ùáëä úà

íéáøòä )שמות כט לט(,ïåæîä ø÷éò ïäù áøòäå ø÷áä úãåòñ ïéðòë (. áéúëå )ויקרא כא ח(  íçì úà éë
áéø÷î àåä êé÷ìà,îà àåäå øæ í"úéæçá ì ãéîú éðùá éúåà åòøéù ïä éúñðøô àìà éúéòø ïéà éúéòøåë ïé'. 

òå 'äåæø ) ãñ÷ àöéåò"à(åë çúô  'åë éîçì éðáø÷ úà'625,ôáå  ' éçéå) æîøò" çîøå áò"à( óøèé áàæ ïéîéðá 

                                                                                                                                                                                     

וזהו הטעם שמזונות , "בני בכורי ישראל"כ "ע אם כאן קשור לזהר הקודם שגם שם נזכר מאמה"וצ
ל לא היה המזון מגיע כי אם דרך הגוים והשר שלהם "שלולא התפילות הנ, תפילהתלויים במזל לולא ה

  .ע"וצ
כ "אם כן כאן מתחדש שזה שייך לתפילת כל יום ויום משא. ח"ש ותפילת י"ק, ש"דהיינו ברכות ק 623

 .הראשונים' הב
ה איהו נ לטעום כלום עד דייכול מלכא עלאה ומ"ש על רזא דא אסיר ליה לב"אמר ר: ל בשלימות"ז 624

נ כגוונא דא בקדמיתא מזמנין לדיוקנין דחקיקין בכורסייא על אינון בריין דמתפשטי "צלותא צלותא דב
ולבתר כהנא רבא דקא מייחד שמא קדישא היינו אהבת עולם ' וכורוחין דלהון על עופי ובעירי לקרבנא 

 ליואי דקא מתערי לנגונא אחד ולבתר' אלקינו יי' יחודא דקא מייחד היינו שמע ישראל יי' אהבתנו וכו
א לאתערא "ס(דא נגונא דליואי בגין לאסתרא סתרא ' מרו לכם פן יפתה וגושה' היינו והיה אם שמוע וגו

א קרבנא "ס(דא בקורבנא דא ולבתר ישראל דא אמת ויציב ונכון ישראל סבא דקיימא על קרבנא ) סטרא
מא על פתורא אבל לית רשו לחד מנייהו למיכל דרגין עלאין פנימאין דכלא קיי' דאיהי י) עלאה הא דרגין

אחרונות כיון דאיהו אכיל יהיב רשו ' ראשונות וג' ולאושיט ידא לקרבנא עד דמלכא עלאה אכיל והיינו ג
   .דיוקנין ולכל אינון סטרין דמתפרשן מנייהו למיכל' לד

 ומה .המלך העליוןם כלום עד שיאכל ו סוד זה אסור לו לבן אדם לטעמכח ,אמר רבי שמעון: תרגום[
 אותן הבריות םחקוקות בכסא עהיות ו בתחלה מזמנים לדמ:זהעין לה של בן אדם כי תפ.להי תפ?הוא

 .יחד את השם הקדושימהולבסוף הכהן הגדול ', וכו עופות ובהמות לקרבן םרוחות שלהן עהשמתפשטות 
 .)דברים ו(" אחד' אלהינו ה' השמע ישראל "חד זהו י והיחוד שמי,'וזהו שאומרים אהבת עולם אהבתנו וכו

 נגון ו זה.)שם יא(" 'השמרו לכם פן יפתה וגו' והיה אם שמע וגו"גון זהו יים שמתעוררים לניולבסוף הלו
 ישראל סבא , אמת ויציב ונכוןו ואחר כך ישראל זה,זה בקרבן זה) לעורר צד(הלוים כדי להסתיר סתר 

עומדות ה עשר מדרגות עליונות פנימיות של הכל רי הואה ,)קרבן עליון אלו המדרגות(עומד על הקרבן ה
' ו גיינ וה.ידו לקרבן עד שהמלך העליון אוכלאת ל ולהושיט ואבל אין רשות לאחד מהם לאכ. על השלחן

 ולכל אותם הצדדים שנפרדים מהן ,יותו נתן רשות לארבע דמ, כיון שהוא אכל,אחרונותה' ראשונות וגה
  .]לאכל

 . התפילה בחינה של סדר שלם של סעודהכאן מתבאר שיש בסדרי
ה בכל "קרבנא דקב' את קרבני לחמי לאשי וגו) במדבר כח ב(פתח ההוא יודאי ואמר : ל בשלימות"ז 625

יומא בגין למיזן עלמא ולמיהב ספוקא לעילא ותתא דהא באתערותא דלתתא אתער לעילא ובדא מסתפקין 
אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם ) שיר ה א(יב כל חד וחד כדקא יאות את קרבני לחמי הדא הוא דכת

בגין ) לתתא(ה פקיד לאתערא מזונא לעילא "ומה קב' אכלו רעים וגו) שם(חלבי לאשי הדא הוא דכתיב 
ה "לתתא מההוא מזונא מאן דיהיב מזונא לקיימא נפשא על אחת כמה וכמה דקב) לעילא(לאתערא מזונא 

  .יתברך עלמא בגיניהבריך ליה ויתער ליה מזונא דלעילא ו
 הקרבן של הקדוש "'את קרבני לחמי לאשי וגו") במדבר כח(בינתים פתח אותו יהודי ואמר : תרגום[

מטה מתעורר   שהרי בהתעוררות של, ולתת כלכלה למעלה ולמטה,ברוך הוא בכל יום כדי לזון את העולם
אכלתי יערי עם דבשי שתיתי " אמרנ זהו ש"את קרבני לחמי. "למעלה ובזה מתכלכלים כל אחד ואחד כראוי

 ומה הקדוש ברוך הוא צוה לעורר ".'אכלו רעים וגו" נאמר זהו ש,"לאשי" .)ההשירים שיר (" ייני עם חלבי
 על אחת כמה , מהמזון ההוא מי שנותן לקיים נפש,למטה] למעלה[כדי לעורר מזון ] למטה[מזון למעלה 

  .]  מזון שלמעלה ויתברך העולם בשבילו לוויוריק ,וכמה שהקדוש ברוך הוא מברך אותו
 .דברי הזהר כאן מדברים על מעלת מצות הצדקה
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------------------ùôðä øéàî------------------ 
בנימין זאב יטרף זאב אמאי אלא ' פתח רבי אלעזר קרא אבתריה בנימין זאב יטרף וגו: ל בשלימות"ז 626

יות ח) תהלים קד כה(בגין דהכי אתרשים בכורסייא דהא כל חיוון רברבין זעירין רשימין תמן כמה דכתיב 
קטנות עם גדולות וכרסייא דעבד שלמה הכי אתרשים כגוונא דלעילא תו זאב יטרף דהא מזבח בחולקיה 
הוה ומזבח איהו זאב דאי תימא בנימין איהו זאב לאו הכי אלא מזבח דהוה בחולקיה הוא זאב דהוה אכיל 

זן להאי זאב תו זאב יטרף בשרא כל יומא ובנימין הוה זן ליה בגין דהא בחולקיה הוה כביכול איהו מפרנס ו
זאב יזון ומאן איהו אלין מארי דבבו דאינון קיימי לעילא לקטרגא וכלהו מתהנו ומתתקנן מקרבנא ומתערי 
אתערותא לעילא בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל מאי בבקר יאכל עד אלא בצפרא דאברהם אתער 

דברים ל (ד ההוא אתר דכתיב "ד עבעלמא ושעתא דרעוא אשתכח קרבנא עביד אתערותא ונייחא וסלקא ע
וישכם אברהם ) בראשית כב ג(ך תו בבקר מאי בבקר דא אברהם כדקאמרן דכתיב "אלהי' ושבת עד ה) ב

בבקר בזמנא דרעוא אשתכח בההיא שעתא לא הוה אכיל קרבנא אחרא ומאן הוה אכיל ההוא אתר דאקרי 
הכי (ד הוא והאי עד "וזמן אכילה בצפרא דע' ד ואיהו כרסייא עלאה דאיהו עדי עד כדכתיב עד עד וגו"ע

ה ודאי יאכל "ה עדי עד ובבקר היינו קרבן ליהו"בטחו ביהו) ישעיה כו ד(דכתיב ) הכי אתקרי(לעילא ) נמי
) א ושרגא"נ(עד ולא אחרא תננא סליק ואתערותא דרחימו קשיר ואתער לעילא וקיימא דא לקבל דא ונורא 

וכהנא אתער וליואי משבחן ואחזיין חידו וכדין חמרא אתנסך דליק ואנהיר בהאי אתערותא דלתתא 
לאתקשרא במיא וחמרא נהיר ואחזי חידו בגיני כך חמרא טב לתתא לאחזאה חידו לחמרא אחרא דלעילא 
וכלא אתער לאתקשרא שמאלא בימינא ולחם דאיהו סלת מלכותא דאתער אתערותא נקטין לה שמאלא 

 משחא עלאה ולקטא ליה על ידא דצדיק ועל דא בעי למעבד וימינא ומקשרי לה בגופא וכדין נגיד
אתערותא דסלת במשחא ואתקשר כלא כחדא וכדין עדונא ונייחא דיחודא חד ולקטין עדונא ונייחא 
דיחודא כל אינון כתרין ואתקשר דא בדא ואתנהיר סיהרא ואתקשרא בשמשא ויתיב כלא בעדונא וכדין 

יאכל עד ויתעדן ויתקשר בקשוריה ) עד(יאכל עד ולא לאחרא ה ולא לאחרא ועל דא בבקר "קרבן ליהו
בקדמיתא אימתי בבקר דבעי לאתברכא שמא קדישא בקדמיתא ולבתר יתברכון אחרנין ועל דא אסיר ליה 

  .ה דאיהו בעי לאתברכא ברישא"לבר נש לברכא לחבריה בצפרא עד דיברך לקב
 אלא משום ? למה זאב"בנימין זאב יטרף" "'וגובנימין זאב יטרף "פתח רבי אלעזר פסוק אחריו : תרגום[

" לותוחיות קטנות עם גד" מו שנאמר שהרי כל החיות קטנות וגדולות רשומות שם כ,שכך נרשם בכסא
 , שהרי המזבח היה בחלקו"זאב יטרף"עוד . מעלה והכסא שעשה שלמה כך נרשם כמו של) תהלים קד(

 שהיה אוכל ,הוא זאב  אלא המזבח שהיה בחלקו, כך לא, שאם תאמר שבנימין הוא זאב.ומזבח הוא זאב
 עוד . כביכול הוא מפרנס וזן את הזאב הזה, משום שהרי היה בחלקו, ובנימין היה זן אותו,בשר כל יום

 , וכולם נהנו ונתקנו מהקרבן,עומדים למעלה לקטרגה אלה בעלי יריבות , ומיהו. זאב יזון"זאב יטרף"
 , אלא בבקר?" עדאכלבבקר י" מה זה "בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. "מעלה ומעוררים התעוררות של
ד אותו "ע -  ועולה עד , הקרבן עושה התעוררות ונחת רוח, ונמצאת שעת רצון,שאברהם מתעורר בעולם

 כמו שאמרנו ,זה אברהם - ?"קרובב" מה זה -" קרובב"עוד . )דברים ל(" אלהיך' ד ה"ושבת ע" נאמרמקום ש
 . באותה שעה לא היה אוכל קרבן אחר,בזמן שנמצא רצון) בראשית כב(" אברהם בבקרוישכם " נאמרש

 וזמן "'עדי עד וגו" מו שנאמר כ,"עדי עד" והוא כסא עליון שהוא ,ד" אותו מקום שנקרא ע?ומה היה אוכל
) ה כוישעי(" עדי עד' בטחו בה" נאמרש] כך נקרא[למעלה ] כך גם כן[ד הזה " והע,ד הוא"אכילה בבקר של ע

אהבה נקשרת ומתעוררת של והתעוררות עולה  עשן . ולא אחר,ודאי יאכל עד' ובבקר היינו קרבן לה
ים י ולו, וכהן מתעורר,דולק ומאיר בהתעוררות הזו שלמטה] ונר[למעלה ועומדים זה כנגד זה ואש 

ך יין טוב  משום כ. והיין מאיר ומראה שמחה, ואז מתנסך היין להתקשר במים.משבחים ומראים שמחה
 שהוא סלת מלכות ,ולחם.  והכל מתעורר לקשר שמאל בימין,מעלה למטה להראות שמחה ליין אחר של

עליון ולוקטת השמן ה ואז שופע , לוקחים אותה שמאל בימין ומקשרים אותה בגוף,שמעוררת התעוררות
דון ונחת של י ואז ע, ועל זה צריך לעשות התעוררות של סלת בשמן ונקשר הכל כאחד.ק"אותו על יד הצדי

 והלבנה מאירה ונקשרת , ונקשרים זה בזה,דון ונחת של היחוד כל אותם כתריםי ולוקטים ע,יחוד אחד
יאכל עד ] עד[ ולא לאחר "בבקר יאכל עד" ועל זה .ולא לאחר' ואז קרבן לה. דוןיבשמש ויושב הכל בע

 ואחר כך יתברכו ,דוש בתחלה שצריך להתברך השם הק"בבקר" ? מתי.ויתעדן ויתקשר בקשרו בתחלה
 שהוא צריך , אסור לו לאדם לברך את חברו בבקר עד שיברך את הקדוש ברוך הואןועל כ. האחרים

  .]יתברכו האחריםכך  ואחר "בבקר יאכל עד" והיינו .להתברך בראשונה
עשאו אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו : א"ברכות יד ע' גמ' ועי. נתינת שלום' פי
  .במה

 אלין קרבנין דאתקרבו קמיה "ויאכל פרי מגדיו" מאי "יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו: "ל בשלימות"ז 627
   .מנשמתיהון דצדיקיא האי בפלגות ליליא בשעתא אחרא שאר קרבנין

 שנקרבו לפניו מנשמות , אלו קרבנות?"ויאכל פרי מגדיו" מהו "דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו: "תרגום[
  .]קרבנותה בזמן אחר שאר , זה בחצי הלילה,דיקיםהצ

 .כאן מתבאר גודל מעלת התיקון המיוחד של תיקון חצות
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רבי : ר נראה כי כוונתו לדברים דלהלן"אמנם לפו. יש להסתפק לאיזה לשון של הזהר כיוון רבינו 628

יה רבי אלעזר שמעון אמר כלא שפיר אבל רזא דמלה אכלו רעים לעילא שתו ושכרו דודים לתתא אמר ל
מאן אינון לעילא ומאן אינון לתתא אמר ליה יאות שאילתא דא אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא 

ונהר יוצא מעדן ועדן וההוא נהר ) בראשית ב י(דלא מתפרשין לעלמין אלין אקרון רעים הדא הוא דכתיב 
 דודים אלין אינון לתתא לא מתפרשן לעלמין ואשתכחו לעלמין ברעותא באחדותא בחדוותא שתו ושכרו

דאקרון דודים לזמנין ידיען והא אוקימנא תא חזי באינון עלאי כתיב בהו אכילה בלא שתיה מאי טעמא 
מאן דאית ליה גרבי דחמרא אכילה בעיא ובגין דתמן שריא חמרא דמנטרא כתיב בהו אכילה ובאינון תתאי 

חלא דעמיקא ועל דא באלין אכילה ובאלין דבעיין שקיו כתיב בהו שתיה דהא כל נטיען שקיו בעיין מנ
  .שתיה אלין רעים ואלין דודים

 . למטה"שתו ושכרו דודים" למעלה "אכלו רעים" אבל סוד הדבר , הכל יפה,רבי שמעון אמר: תרגום[
 זה המקום העליון שהם באחדות , יפה שאלת, אמר לו? מי הם למעלה ומי הם למטה,אמר לו רבי אלעזר

ועדן ונהר ) בראשית ב(" ונהר יצא מעדן"נאמר  זהו ש.ים לעולמים אלו נקראים רעיםובשמחה שאין נפרד
 אלה הם למטה "שתו ושכרו דודים" . ונמצאים לעולמים ברצון ובאחדות ובשמחה,אין נפרדים לעולמים

 מה , אכילה בלא שתיהנאמר באותם עליונים :בא ראה,  והרי בארנו. לזמנים ידועים"דודים"נקראים ה
 ובאותם . בהם אכילהנאמר , ומשום ששם שרוי היין המשמר, מי שיש לו נאדות יין צריך אכילה,הטעם

 ולכן באלו ,קו שהרי כל הנטיעות צריכות השקיה מהנחל העמ, שתיהנאמר ,התחתונים שצריכים השקיה
  .] אלו רעים ואלו דודים.אכילה ובאלו שתיה

כי אכלו ריעים ) 'כ ג"ח יוה"ופרע' כ ב"כ יוה"שעה(רים הרב בכוונת יום הכיפו, ל"ב ז"ב לד ע"ה ח"דע' עי
א אחד משפעת עתיק "מיני אכילות דאו' א והם ב"א המקבלים אכילתם מעתיק יומין וא"הוא האכילה דאו
ן הנקרא בשם "מיני אכילות דהזו' א עצמו ושתו ושכרו דודים הם ב"א ואחד מא"י א"א ע"יומין הנמשך לאו

א עצמו וכמו שמבואר שם בדברי הרב "א ואחד מאו"י או"ן ע"ך להזוא הנמש"שתיה אחד משפעת א
אכילה יותר עליונה ויותר גבוה הרבה מאד '  והרי נמשך להם אכילה הזה מלמעלה למטה והוא בחי,בארוכה

ק "ש בזוה"האכילה הזה והוא ביום התענית כמ' כ בחי" ובאמת הנה נמצא באדם ג.והוא מעין תיקון העתיד
א כי אז נמשך המזון "ב ושם ע"סע'  ובדברי הרב בשער רוח הקודש בכוונת תענית דף ז'ג א"תרומה קנ

מעילא לתתא מן המוח אל הלב ומהלב לכל האברים והוא מזון רוחני וכן המן שאכלו ישראל במדבר היה 
כ מעילא לתתא ולכן לא היה בו פסולת והוא מעין תיקון העתיד שיומשך אז כל הקיום והחיות רק "ג

' אלא צדיקים יושבים כו' העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה כו' ז א"ש ברכות י"א לתתא וכממעיל
ונהנים מזיו השכינה שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו ולא יהיה לעתיד אלא רק אותה האכילה 

 הלחם ש כי לא על"האכילות ביחד וכמ' העליונה לבד אבל עכשיו הנה משתמשים באמת ובדקדוק אלו ב
יחיה האדם והוא השפע הרוחני הנמשך מלמעלה בכל מזון ומזון ' לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה

 .י כל מאכל ומשקה"והוא המקשר את הנשמה עם הגוף ע
דנשמתא קדישא מזווגא דמלכא ומטרוניתא נפקת ובגיני כך היך גופא דלתתא מדכר : ל בשלימות"ז 629

כי תהיה אלמנה מההוא גופא דאזדווגת ביה ומית וגרושה דאתרכת מההוא ונוקבא אוף הכי נשמתא לעילא 
חולקא דשמא קדישא וכל כך למה בגין דזרע אין לה לאשתכחא כגוונא דלעילא ולאתקשרא בשמא קדישא 
ושבה אל בית אביה מאן ושבה ושבה סתם לאתתקנא כמלקדמין וכדין ושבה אל בית אביה דא קודשא 

וכל ) ויקרא כב י(תא מלחם אביה תאכל לאתענגא בענוגא דמלכא מכאן ולהלאה בריך הוא כנעוריה כקדמי
אוקים שמא קדישא לתתא ולית ליה ביה חולקא לא ) א אוקיר"ס(זר לא יאכל קדש מאן הוא זר ההוא דלא 

אכלו רעים אכילה דלעילא ) שיר ה א(יאכל קדש לית ביה חולקא מענוגא דלעילא דאית ביה אכילה דכתיב 
קודשא בריך הוא הוי והאי ענוגא שריא באתר דשריא כד ריחא דקרבנא הוה סליק תא חזי בשעתא ענוגא ד

דאשתכח מזונא לתתא אשתכח מזונא לעילא למלכא דאתקין סעודתא דיליה ולא אתקין לעבדוהי כד 
אכלתי יערי עם ) שם(אתקן לעבדוהי אכיל הוא סעודתא דיליה ואינון אכלי סעודתייהו הדא הוא דכתיב 

  .דבשי דא סעודתא דמלכא
מטה הוא   שהגוף שלכמו ומשום כך .ווג של המלך והגבירה יוצאתיזההנשמה הקדושה היא מ: תרגום[

 וגרושה שגרשה מאותו ,וגה בו ומתו כי תהיה אלמנה מאותו הגוף שהזד,מזכר ונקבה אף כך הנשמה למעלה
 ,מעלה ולהתקשר בשם הקדוש מו של להמצא כ"זרע אין לה" משום ש, וכל כך למה.החלק של השם הקדוש

 זה הקדוש ברוך "ושבה אל בית אביה" ואז , ושבה סתם להתתקן כמו מקדם? מי ושבה.ושבה אל בית אביה
וכל זר לא  ")שם(. מכאן והלאה  להתענג בענג של המלך, מלחם אביה תאכל. כבראשונה, כנעוריה.הוא

 "לא יאכל קדש" ואין לו בו חלק ,ם הקדוש למטההקים את הש )בדיכ(  אותו שלא? מי הוא הזר"יאכל קדש
מעלה היא  אכילה של) ההשירים שיר (" אכלו רעים"נאמר מעלה שיש בו אכילה ש נג שלואין בו חלק מהע

 בשעה ,בא ראה.  והענג הזה שרוי במקום ששרוי כאשר ריח הקרבן היה עולה,נג של הקדוש ברוך הואוהע
הוא  - כשתקן לעבדיו . ולא תקן לעבדיו,למלך שתקן את סעודתו - . נמצא מזון למעלה,שנמצא מזון למטה

  .] זו סעודת המלך-" אכלתי יערי עם דבשי") שם(נאמר  זהו ש. והם אכלו את סעודתם,אכל את סעודתו
אזי כל האוכל הוא בחסרון באופן ', א ונוק"ע אם כוונתו כאן לבאר שמאחר שבגלות אין זיווג בין ז"צ

 ".וכל זר לא יאכל קודש"ס "וז, שבו הכל גשמי
  .שכל המזון שהיה מהקרבנות בא אך ורק דרך הצדיקים ודברי התורה שלהם, 586לעיל הערה ' עי 630



 נפש החיים

121 

 áåúëä)ש ה א"שיה(  éøòé éúìëàåâå'ò úåðáø÷ä ïéðò ãåñ ìò "ù.ôá íùå  ' ñçðô)ò áðø"á632(òå  ' íù) îø
ò"á633(äæá àìôð ïéðò .ãàáù äìéëàä éìëòîå éìùáî éìë éøáà ìë íù øàéáå èøô ïëå í,â äîäù " ë

 íéðåëî íéðåéìò úåçëå úåîìåò äáëøîä é÷øô éøãñáùîî íéøáàä ïúåà úåîùá, éøøáîå éìùáî éìë ïäù 
ò ïáø÷ä" áèéä ù)áãóëø "ò ã"ãå àóìø "ìøå ã"òøáå øäåæá ä"íù î(ã ãåñáå  ' ïáø÷ã ïéâøã)ויקרא א ט( 

äì ççéð çéø äùà',â  'âá ïøãñë ççéð çéø äùà ïéâøã 'äìéëàä éøáà éø÷ò,çåî áì ãáë ,ãáëá äùà , çéø 
áìá,çåîá ççéð )  øåàéááåëà íðééðò"êéøàäì î (âä ïéáùééúî íãé ìòù 'éçá 'øð"ï, àåä íðëùî ø÷éòù 

â åìà êåúá 'íéøáà,éçá àøéîè äàìò àâøã ãåòå  'àúîùðì àúîùð, åá ìåëéáë ä÷åáãä äîùðä ùøù ãåñ 
úé',äì åäæå '.æøà ïëìå " ì) äð úåëøáò"à ( íãà ìù åðçìù åéùëò øôëî çáæî íéé÷ äéä ùã÷îä úéáù ïîæá

ôëîåéìò ø634.  
  

 á øòù é ÷øô  
äúà êåøá úáéúáù ãáìá åæ àìå, úàæ êééù òôùå äëøá éåáø úôñåú àåä åùåøéôù 

äðååëä,â êééù äìôúä çñåð ìëî äáéúå äáéú ìëá íâù àìà "÷ä äðååëä úàæ ëäùåã. ìë éë 
ò äìòî äìòîì äìåòä àéä äëøá äæéà ìù åà äìôúäî äáéú"äì ïéìèðã ïéôãâå ïéì÷ éøàî é635, 

äì ãçåéîä ïåéìòä äùøùá äúìåòô ìåòôì, úéùàøá øöåé ìù åôúåù ìåëéáë äæá äùòð àåäå 
úåîìåò äîëå äîë òåèðìå úåðáì,îë " íéðå÷úá ù)é ïå÷ú" çסט  äìò"á א"קכג ע(á ãëå " ÷éôà ð

ää ïåì àìá÷ì åäééîåôå åäééôãâ ïéçúô ïéôåò äîë äéúåìöá íéøåáãå íéìáä" íéîùä óåò éë ã
 úà êéìåéåë íéôðë ìòáå ìå÷ä 'á÷ ìéèðå" øùàë éë ïåäá øîúàã ïéîìò ïåäá éðáå ïéìî ïåðéà ä

åë äùãçä õøàäå íéùãçä íéîùä ' êéôá éøáã íéùàå äìîã àæøååâå' íéîù òåèðì åâå' øîàìå 

                                                                                                                                                                                     
אכלתי יערי עם דבשי דא יעקב ברחל דא אכילה כדקא יאות שתיתי ייני עם חלבי דא : ל בשלימות"ז 631

עלאין דאתהני בהו מלכא קדישא בקדמיתא ודא ) א קרבנין"ס(בירכא ימינא הא כלהו דרגין דרועא שמאלא 
דיוקנין ' מיכלא דיליה והנאה דיליה עד הכא מיכלא דמלכא עלאה בקדמיתא מכאן ולהלאה יהיב רשו לד

אכלו ד אכלו רעים שתו ושכרו דודים "דחקיקין בכורסייא ולכל אינון דמתפשטן מנייהו לאתהני ולמיכל הה
רעים אלין אינון ארבע דיוקנין דאמרן שתו ושכרו דודים כל אינון דמתפשטי מנייהו וכלהו אכלי ומתפשטי 

  .ואתהנון כדקא יאות ואנהירו אנפין ועלמין כלהו בחדוה
 זו זרוע , שתיתי ייני עם חלבי, זו אכילה כמו שצריך, זה יעקב ברחל,"אכלתי יערי עם דבשי: "תרגום

 וזו האכילה שלו .עליונות שנהנה מהן המלך הקדוש בראשונה) קרבנות(לן מדרגות ו הרי כ.שמאל בירך ימין
חקוקות היות ומכאן ולהלאה נתן רשות לארבע דמ,  עד כאן אכילת המלך העליון בראשונה,וההנאה שלו

אכלו " "אכלו רעים שתו ושכרו דודים" נאמר זהו ש.לוהנות ולאכי ולכל אותם שמתפשטים ממנו ל,בכסא
 וכלם אוכלים ,כל אותם שמתפשטים מהן - "שתו ושכרו דודים" .יות כמו שאמרנוו אלו הן ארבע דמ"רעים

 . והעולמות כלם בשמחה, ומאירים הפנים,ומתפשטים ונהנים כמו שראוי
ובנהמא דאורייתא אית סלת דיהב ליה מלכא לאינון דאתמר עלייהו כל ישראל בני : ל בשלימות"ז 632

ד "ייא ואית נהמא דאורייתא דאיהו פסולת לאינון עבדין ושפחות דבי מלכא ובגמלכים מיכלא דצדיק
   .במטרוניתא אתמר ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה דאינון מארי מתניתין

 מאכל .ר עליהם כל ישראל בני מלכיםו לאותם שאמ,ובלחם התורה יש סלת שנתן לו המלך: תרגום[
 ומשום זה במלכה ,לת לאותם עבדים ושפחות של בית המלךוורה שהוא פס ויש לחם של הת,הצדיקים

  .]הם בעלי משנההרי  "תיהוותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנער") משלי לא(נאמר 
" למטרוניתא"יש , מיני מאכלים' ע אם כוונתו לדייק שיש ב"וגם צ. אם למאמר זה כיוון רבינו, ע"צ

 .דהיינו ללומדי הנגלה" לנערותיה"ויש , דהיינו ללומדי הנסתר
בזה ביהל ' ועי, שם שהזהר מביא איך הקרבנות מושרשים במרכבה ואיך הם מתקנים למעלה 'עי 633
אמנם . ואילו האדם והאריה המה מקבלי הקרבנות, השור והנשר המה שורש הקרבנות. א"ג כח ע"אור ח

ב שהוא חלק של "ב קנו ע"ה ח"דע'  ועי.מכאן ומעוד כמה מקומות משמע שגם החיצונים נהנים מהקרבנות
 .כ"נותן לכל המשרתים קיום ג' שה, קיום העולם

ע אם כוונתו של רבינו לומר שכל "וצ, שכל זה נאמר בהכנסת אורחים, א"י חגיגה כז ע"רש' עי 634
 .629ל בהערה "והוא התיקון החסרון הנ', א ונוק"הכנסת אורחים הוי בגדר זיווג של ז

 .בעלי קול וכנפיים לוקחים אותה: תרגום 635
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à äúà éîò ïåéöì"éôúåùá éîò àìà éîò ú636,å àåä ïë íù )ò å÷ èñ ïå÷éúá"á א"קכ ע.( ìéëùîäå 
ù åúòãî ïéáéåæë äøö÷ äìôúå äðè÷ äðçú ïå÷éúì åëøöåä íðçì àì637÷ " äîë íäîå íéð÷æ ë

íéàéáð )ב"מגילה יז ע(,äðåéìòä íúàåáð úâùäå íùã÷ çåøá åâéùä äîäù àìà , åäì àøéäðå 
äáëøîä é÷øôå úéùàøá éøãñ ìëã ïéìéáù, åìàá úåìôúäå úåëøá òáèî åð÷úå åãñé úàæì 

à÷åã úåáéúä,éà åâéùäå åàø øùàî  àéä øùà íäî úéèøô äáéú ìë ìù äøåà ïåëùé êøã äæ
äáëøîä øåãñå íéðåéìò úåçëå úåîìåò éåáø ïå÷éúì ãàî úëøöð,æ íøîàîëå "ì638 êøåö äãåáòä 

äåáâ.æ íøîàî ïéðò åäæå " ì)א"יבמות סד ע( á÷äù"íé÷éãö ìù ïúìôúì äåàúî ä, àîåçðúáå )ô '
úåãìåú ט"פ(åäîàä åø÷òúð äîìå åøîà ú,à  øîø"á÷ä äéäù ì"íúìôúì äåàúî ä. øäåæáå 

) æì÷ úåãìåúò"à(ú " ïéâá äéúåìö éìöã ãò úãéìåà àìå äéúúà íò ÷çöé éäúùà ïéðù ïéøùò ç
á÷ã"åë àéé÷éãöã ïåäúåìöá éòøúà ä',î " ïàî ìëì àùãå÷ úåáø óñåúéå éáøúéã ïéâá è

àéé÷éãöã ïåäúåìöá êéøèöàã639. ùøåôî áåúëå )è éìùî"å (éøùé úìôúååðåöø í.  
æø åàø÷ ïëìå" íìåò ìù åîåøá íéãîåòä íéøáã äìôúä ïéðò úà ì)å úåëøáò "á(, åðééä 

éøáãäùíúåîìåòä íåøá íéãîåò äìôúä úåáéú íä íîöò , øäåæáå ) àø ìä÷éåò"à(áã àúåìö " ð
áã àúåìö àäã ïéòãé àì àùð éðáå ïéàìò ïéæøá àîéé÷ éäéà àçåøã àðçìåô åäéà" ïéøéåà úò÷á ð

áàìéòì à÷ìñå ïéçúô úçúô ïéòé÷ø úò÷640,òå  'òá"íù á641ø óãáå "ò á"ò ùéøå à"á642åàøåð ú 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 אינון באסכמותא . זכאה חולקנא דעלאין ותתאין, רבי שמעון לחבריאאמר: ל בשלימות"והנה ז 636

 דבר נש דאשתדל בפולחנא דמאריה דכל בריין דעלמא אינון ,לסייע לן האי איהו דאוקמוהו מארי מתניתין
 ואופנים ת ואפילו שרפים וחיו, כמה דאוקמוהו כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזה,יהבסייעתא דיל

בורים בצלותיה כמה עופין פתחין גדפייהו י וכד בר נש אפיק הבלים וד.לא אתבריאו אלא לסייעתיה
דשא כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר ונטיל קו) 'קהלת י(ד "ופומייהו לקבלא לון הה

 החדשים והארץ החדשה אשר אני השמיםבריך הוא אלין מלין ובני בהון עלמין דאתמר בהון כי כאשר 
 אלעשה ורזא דמלה ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה 

   .תקרי עמי אלא עמי בשותפו
 זהו ,ותחתונים הם בהסכמה לסיע לנו שעליונים , אשרי חלקנו,אמר רבי שמעון לחברים: תרגום

 כמו שבארוה , כל הבריות של העולם הם בסיועו,משתדל בעבודת רבונוהשבארוהו בעלי המשנה שאדם 
 וכשאדם ,יעוי ואפלו שרפים וחיות ואופנים לא נבראו אלא לס,כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזה

כי עוף " נאמר זהו ש.נפיהם ופיהם לקבל אותם כמה עופות פותחים כ,בורים בתפלתוימוציא הבלים וד
 , ונוטל הקדוש ברוך הוא הדברים הללו ובונה מהם עולמות" ובעל כנפים יגיד דבר,השמים יוליך את הקול

ואשים דברי בפיך ",  וסוד הדבר".כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה"שנאמר בהם 
 .תפותו בש, אל תקרי עמי אלא עמי"ולאמר לציון עמי אתהובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ 

  . שמנה עשרה637
  .'כנודע מכמה ספרי קדושי עליון'ז "ב שלשונו ע"ש ז ע"הקדו' והנה עי. ע מקורו"לא מצאתי וצ 638
 משום ,תפלתואת  עשרים שנה השתהה יצחק עם אשתו ולא הולידה עד שהתפלל ,בא ראה: תרגום 639

 כדי שיתרבה ויתוסף משחת קדש לכל מי , מה הטעם.'וכותפלות הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מתרצה ב
  .שצריך בתפלות הצדיקים

ולכן הם חסרים כדי לתקן את כל העולם , משמעות דברי הזהר היא שכל העולם מתברך מתפילת צדיק
 .ל"ז הנ"וכן הוא בתיקו

לת ינשים לא יודעים שתפ וא. והיא עומדת בסודות עליונים,תפלת האדם היא עבודת הרוח: תרגום 640
  . פותחת פתחים ועולה למעלה, בוקעת רקיעים,האדם בוקעת אוירים

 .ע"עולמות אבי' דרגות הרי הם ד' לשונות אלו הם כנגד ד' ז שד"כ בשם הרמ"ש בניצוצי אורות מש"ע
ישראל עאלין לבי כנישתא לשבחא למאריהון פתחין בשירין ותושבחן דבעי ליה לבר : ל בשלימות"ז 641

נש כיון דאתקין גרמיה בפולחנא דעובדא בתקוני דמצוה וקדושה ליחדא לביה בתקונא דפולחנא פנימאה 
דהא מלה סלקא ואינון ממנן ) א דקאמר"ד(דמאריה ולשואה לביה ורעותיה בההוא פולחנא דאינון מלין 

הוא סטרא דקיימין באוירא אתמנון לארבע סטרי עלמא לסטר מזרח אתמנא ממנא חד דקיימא באוירא לה
א שמיה ועמיה סרכין ממנן אחרנין דאינון מחכאן לההיא מלה דצלותא וסלקא באוירא בההוא סטרא "גזרדי

ונטיל לה האי ממנא אי היא מלה כדקא יאות הוא וכל אינון סרכין נשקין לההיא מלה וסלקין עמה עד 
ה פתחי ואמרי זכאין אתון ההוא אוירא דרקיעא לעילא דתמן ממנן סרכין אחרנין בשעתא דנשקי לההיא מל

ישראל דידעיתו לאעטרא למאריכון בעטרין קדישין זכאה איהו פומא דמלה דעטרא דא נפקא מניה כדין 
פרחין אתוון דקיימין באוירא דבשמא קדישא דתריסר אתוון דההוא שמא שליט באוירא והאי איהו שמא 

  .דהוה טאס ביה
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àúåìöã äìîå äìî ìë úééìò ïééðò úåàìôð,ô ùéøáå  ' ïðçúàå)ò ùéø ñø"á( àúåìöã àúòùáå 
á ÷éôàã ïéìî ïåðéà ìë àîéé÷" ãò ïéòé÷ø ïéò÷áå àìéòì ï÷ìñ åäìë àúåìö àéääá äéîåôî ð

åë åèîã 'òúîååë éøè'643.   
ïåéìòä ìå÷ä úà àúúìã åìå÷á øøåòî àåäå,ä ìåãâ ìå÷ òåãé644 øäåæá )îëå"ëá ù" î

àìëã à÷îåòî ïàëøá àëùîàì à÷ìñ àúåìöã øäåæá645,ìåãâ ìå÷ä àåäå (.æå " ìå÷ ìå÷ä ù
á÷òé646,ïåéìòä ìå÷ä åúîåòì øøåòúî íãàä úìôú ìå÷ìù ,ã ïëìå  åùøæø" ì)æè úéðòú (ò" ô

ò äìå÷á éìò äðúð"äéúàðù ë,ù äæ åøîàå "ïåâä åðéàù ö,ø " íøâ àìå ãáì åìå÷ ÷ø àöîð ïéàù ì
 ïåéìòä ìå÷ä íâ øøåòì åìå÷òåî,æ "ò ãáì äìå÷á éìò äðúð ù"åë ë',ùæå " ä)á ìàåéàé  (äå ' ïúð

åìéç éðôì åìå÷.æø åàø÷ù óà úàæìå "áìáù äãåáò äìôúä ïéðò úà ì,ëò " äðçã éàø÷î åøîâà æ
 êåúçéù êéøöùåéúôùá647.  

  
 á øòù àé ÷øô  

îå" ù)שםיואל ( åìéç éðôì,äìôúä ïéðò ìù ìåãâä ø÷éòä äæ æîø , ïéåëì àåä äúðååë ììëù 
äùåã÷á çë óéñåäì ÷ø,ãâðî åîöò éëøöå åéðééðò ìë êéìùî ìéçä éùðàî ùéàäù åîëù , øñåîå 

êìîä ãåáë ìò ÷ø åðåöøá åùôð,äðéãîä äúåà ìù äëåìî øúëä âéùéù ,àùðúå åúåëìî . éåàø ïë 
øùéä íãàäì ãàî648 úåîìåòäá çë úú óéñåäì ÷ø åúìôúá åúáùçî øäåèå åúðååë ìë íåùì 

                                                                                                                                                                                     

 ,אדםהשצריך  ונם ופותחים בשירות ותשבחותביישראל נכנסים לבית הכנסת לשבח את ר: תרגום
לבו בתקון של העבודה הפנימית את  ליחד  וקדושהכיון שהתקין עצמו לעבודת המעשה בתקוני מצוהמש

ואותם ,  שהרי הדבור עולה,)שאומר(של אדונו ולשים את לבו ורצונו באותה עבודה של אותם דברים 
נה אחד שעומד באויר ו התמנה ממ. לצד מזרח,ולם התמנו לארבעת צדדי הע,נים שעומדים באוירוהממ

 ועולה באויר .נים אחרים שהם מחכים לאותו דבור של תפלהו ועמו שרים ממ,א"לאותו צד ושמו גזרדי
 וכל אותם שרים נושקים את אותו דבור .אם הדבור הזה הוא כראוי נהו ונוטל אותו הממ,באותו צד

נים שרים אחרים בשעה שנושקים את אותו ו ששם ממ,ועולים עמו עד לאותו אויר של הרקיע למעלה
 אשרי הפה , שאתם יודעים לעטר את אדונכם בעטרות קדושות,אשריכם ישראל: דבור פותחים ואומריםה

ואז פורחות האותיות שעומדות באויר שבשם הקדוש של שתים עשרה , שדבור של העטרה הזו יצא ממנו
 .היה טס בושם שה וזהו ,אותיות שאותו שם שולט באויר

 .הרקיעים' ש באריכות שתפילה עולה בכל ז"ע 642
ובשעתא דצלותא קיימא כל אינון מלין דאפיק בר נש מפומיה בההיא צלותא כלהו : ל בשלימות"ז 643

סלקין לעילא ובקעין אוירין ורקיעין עד דמטו לההוא אתר דמטו ומתעטרו ברישא דמלכא ועביד מנייהו 
  .עטרה

 כלם עולים ,להיתפה כל אותם דבורים שמוציא אדם מפיו באותה ,ומדתעובשעה שהתפלה : תרגום[
 ומתעטרים בראש המלך ועושים , עד שמגיעים לאותו מקום שמגיעים,למעלה ובוקעים אוירים ורקיעים

  .]מהם עטרה
 ,ב"ע' צ ל"א על ספד"בבהגר' עיל "והנה בעניין סנד). ו"מהרח(ל הקושר כתרים לרבו " סנד- לההוא אתר 

והיא , שהיא נקראת בית כידוע, נ שתחת המלכות"הן זו, יכין ובועז, עמודים שהבית נכון עליהם' סוד ב, ל"ז
ב רביין "ע' ח צ"ש בתז"נ דבריאה כמ"שהן זו, ט וסנדלפון דבריאה"נ דבריאה מט"והן זו, רביין' קביע על ב

 .ש היטב כל העניין"עיי, ל"עכ' קביען תחותה כו
והוא , ל"ז, ד"י י ע"א בס" בהגר'ועי. הוא כינוי לבינה" קול גדול"ו, למלכותהוא כינוי " קול תחתון" 644

 לחד מאלין ואשתני תמטא'  וכד אתפשט,ל"וז) ג"יט ע( ח"תז' ועי.  קלא פנימאה- קול גדול דלא פסק
ה "ד ד" יג עצ"א על ספד"בבהגר 'ועי. כלומר נשימה, כ"ע,  רוח דלא שכיך לעלמין ונביעו תדירדואתעבי

 .ן רצואועני
בזהר בשלח שם ' פרק א' לעיל שער ב' עי, עומק של הכלהשתפילה עולה למשוך ברכות מ: תרגום 645

 .515ובהערה 
ואכן . ת"הוא ת' הוא כינוי לבינה ועם ו' בלא ו" קל"א ש" זהר ויגש רי ע'ועי. כלומר פעמיים קול 646

 .וכדאמרן, קל ברישא וקול בסיפא"  קול יעקבהקל"בחומש איתא 
  ".קול גדול" ת בחינת ורק אז מתעורר, שרק אז יש לו מציאות של קול647

  .118לעיל הערה ' עי 648
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íéùåã÷ä649ïåéìòä ìå÷ä åìå÷á øøåòìå , ìàìëì åøéäðå ïàëøá äéðî àëùîà650, çåø øéáòäì 
íìåòä ïî äàîåèä,úé åúåëìîá íìåò ï÷åúéå "ù,ììë åîöò éëøöå åéðéðò ìò àìå .   
åøä åðéðéòåø úìôú çñåðá úåà" åúåëìî ãåáë ìò ÷ø åôåñ ãò åùàøî øãåñî àåäù ä

úé"ù,ãà àèç íãå÷ äìçúáë äìòúúù ä"ø, äàøðä åèåùô éôìù óà äðùä ìë úìôú çñåð íâå 
åðîöò éëøö éðéðò ìò øãåñî åìåëë åáåø,ïéáî ìëì øåøá éàãå 651, åðåéë àìù òøëåî àåä åîå÷îîå 

ñðëä éùðàúôî äàøðä ìò äìåãâä éô éèåùùåøùîë ãáì úåìîä "ô ì"é, ïéãéîú ãâð úåìôúå 
íåð÷ú,ììë èåéãä ÷ìç íäá äéä àìå à÷ìñ äåáâì äìåë íéùéàì ìéìë úåìåò åéäù .   

ùá äì àøéîâ àúëìäã óàå"ñ )א"שבת קד ע( éëøö ìò åúìôúá øáã ùãçì éàùø ãéçéäù 
äðéðò éôì äëøá ìëá åøòöå åîöò,ë úéìëú àäú àìù êéøö äæá íâ åøòö ìò åúðåå, êøãä åæ àìå 

íúåáìá íéøùéì äðåëðä,úé åéðôì ììë ïðçúäì ù÷áì êééù êéà àìôé úîàá éë " åéìòî øéñäì ù
åéøåñéå åøòö,íéôéøç íéðîñ åä÷ùî àôåøä óåâä úåàåôø ïéðòá åîë , íâ óà çøëåî àôåøä íà åà 

øúåé éìåçä ñøà èùôúé àìù éøîâì ãçà øáà êåúçì,åéìà ïðçúé íàä  åä÷ùé àìù äìåçä 
íéðîñä,øáàä êåúçé àìù åà ,êëì åøëåù åîöò äìåçä àìä .úé åéðôì çéù êåôùé êéà ïë " ù

íéøåñéä åéìòî øéñäì,åéúåðåò øôëì ééçã àîñå äéèø äîä àìä ,æ íøîàîë " ì)äð úáùò "à ( ïéà
øôëúú äîá úàèåçä ùôð àåôà àì íàå ïåò àìá ïéøåñé.  

äëéøö äðååëä úéìëú íðîàäåáâ êøåö ÷ø äéäúù ,éë 652úé åîù ìåìéç ùéù íå÷îá ', 
 øåîàá ìàøùé ììë úøö ïåâë)ë åì ìà÷æçé (ä íò 'íéðåòîå íéëåî äîäå äìà653, ù÷áì íéáééåçî 

úé åéðôì çéù êåôùìå"úé åîù ìåìéç ìò ù',äùòé åîù ïòîì êàå , ïéà íà óà åøòö ìò ãéçéä íâå 
øáãá íùä ìåìéç,â íå÷î ùé "ë *ì ù÷áìäìòî ìù øòöä ìãåâ ìò êøáúé åéðô, íãàäù ïîæá 
äèîì øòöá éåøù,æ íøîàîë " äðùîá ì) ïéøãäðñô" åî"ä(øà " äðéëù øòèöî íãàäù ïîæá î

øîåà ïåùìä äîúéòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷ 654**. äáø úåîùá åøîàå )ô"áô "ä( ÷åñôá úéæçáå 
äðùé éðà,åë éúîú ',à ùùç íà åììä íéîåàúä äî  ' åùàøáùéâøî åøéáç,á÷ä øîà ïë " ä

 ìù àéä ìàøùéì äàáù äòåùé ìë )ב"פי ñ"éøçà ô( äøöá éëðà åîò. àîåçðúáå )תהלים צא טו(
á÷ä"ä,åë äøöá éëðà åîò øîàðù ',ø "éúòåùéá åäàøàå íééñîå ì,àðù àéä êìù äòåùéä  ' äëìå

åðì äúòåùéì.ùáå  áåè øçå)é øåîæî íéìäú"â(êúòåùéá éáì ìâé ,øà " àåàø÷îä ïî ãçà äæú 
íéù÷ä,á÷ä ìù åúòåùéù "ìàøùé ìù ïúòåùé àéä ä,åë êúòåùéá àìà áéúë ïéà åðúòåùéá ', 

åðúòåùé àéä êúòåùé.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
חסרונות של עניני ה כל נהתמלאתזה שכן על ידי  ,היה השפעת קדושה לתחתוניםתממילא כ "עי ו649

  . הקיים בעולםסרון ברוחניותיחתולדה של א וסרון של גשם הי שכל ח,עולם הזהה
 .להמשיך ממנו ברכה ואור לכל: תרגום 650
 כלד, ה בכמה תחנונים" דב" עא תיקונים מח"גרבוכן , א" מה"פשנות אליהו ברכות בא "גר 'עי 651
) ב" עברכות ל( שאמרו ו וזה.'על צרכי גילוי כבודו יתרק אלא , כלל על צרכי הפרט איננה ח" יתפילת

 'פי .ונו את לבם לאביהם שבשמיםוכדי שיכ, ומתפללים' וכו היו שוהים שעה אחת הראשונים חסידים
 מנם א.שבשמים על עצמם אלא על אביהם וחשבי לא ,בקשתםאת  שכאשר מבקשים ,"לאביהם שבשמים"

 .רכי הפרטתפילת אלקי נצור היא על צ
 עומק הכוונה בכל ו ולכן זה,'א חילול שמו יתוחסרונות ההורש כל  נראה לי שכאן הוא אומר שש652

  .'למען שמו יתשיהיה תפילה 
 אינה ' ששכינתו והנהגתו ית"'חילול שמו ית" ופירוש .' והוא חילול שמו ית, מדובר על הגלות653

  .באתגליא
 דכל - ' נים כובכמה תחנו, ל"זה בכמה תחנונים "ג בד"ע על תיקוני זהר דף מח א"הגרבביאור ' עי 654

ה וכד "ב ד"ע'  ובדף נ,כ"ע, הבקשות דצלותא הוא הכל על כלל ישראל דהוא בשכינתא שהיא כלל ישראל
ד "ושם ע, כ"ע, כל קשוטי ומעשה ישראל וכל עניניהם הכל בה, ל"זה ולקבל נעימו "ג בד"ז ע"ובדף פ' כו
ובדף , כ"ע, א אליה דאנן אברים דילהש אליו הו"כל התיקונין בדידן הכל אליה ומ, ל"זה מה כתיב בה "בד
א "ובי, כ"ע , דהוא התפשטות רוחא דילה,כל תיקון השכינה הוא נשמתין דצדיקיא בהאי עלמא, ל"זג "ו ע"ק

הישראל הן ענפין דשכינתא כפי , ל"ז) ב"קסז ע (ה אלא בליל שבת"בד' תיקונים האחרונים בריש תיקון ו
 .שהישראל מאירין כן שכינה
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äâä"ä  
á åìàå ' äðùîá íäéðù àðúä íæîø íéðôåàä)ø"ô ä"î â"ç655( øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå 

åë ìàøùé',åë äîçìî úåùåò äùî ìù åéãé éëå ',åì àìà åëå êì øî',åëå øîåà äúà øáãá àöåéë '. äðä 
àä ïôåàä 'ëæðäøúé åîù ìåìéç ùéù íå÷îá  ' åîù ìåìéç äæá äéäù ÷ìîò úîçìîá áåúëä åðì æîøù øîà

úé',ë òåãéæ íøîàî "åëå éèáîàì ìùî àú÷éñôá ì',äìòî éôìë ï÷øæå úåìéî êúåç äéäù íù åøîà ïëå , 
æ"éäå ùäåëå äùî íéøé øùàë  'é éëååëå äùî ìù åéã',ë àìà "ãáì äìòî éôìë ÷ø ïéìëúñî ìàøùé åéäù æ, 

úé åéðôì íúìôú ú÷òö äúéä àìù"úé íéîùáù íäéáà íù ìåìéç ìò ÷ø àìà íøòö ìò ù"ù, íéøáâúî åéä 
äîä íâ,åë åàì íàå '.øáãá íùä ìåìéç ïéàù íå÷îá íâù ãåò øîàå , úùçðä ùçð ïéðòá áåúëä åðì æîø 

÷áä ïéðòå ïôåàúé åéðôì äéåöøä äìôúäå äù"ù,åëå úéîî ùçð éëå  ' íîöò øòö ïéëéìùî åéäù ïîæá àìà
úééùò úòá åîøâù äìòî ìù øòöä ìãåâ ìò ÷ø íúù÷áå íúðçú ïéëôåùå ïéìëúñî åéäå éøîâì ãâðî 'ïåòä, 

ø" åéä æà íðåòá ùðåòä éøåñéî øòöá äúò íéåøù äîäù úîçî äìòîì äùòðù äúò ìù øòöä íâå ì
øúîåë ïéàô'.  

**äâä"ä  
îå"éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷ ù,ù ïéìéôú íä ïéðòä "ùúå ø"é656,æøà éë " ì)ò å óã úåëøá"à (

á÷äù"ïéìôú çéðî ä.úé åìù ïéìôúä ïéðòå "úé åúå÷áãúä àåä ù"ìëá åðîò áéèäì ù,îë "ù ù í ïéìôú
ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå åäá áéúë äî àîìò éøàîã,åëå ìåãâ éåâ éî éë ', ÷ø íä íùã íé÷åñôä ìë ïëå 

ìàøùé éçáù,éòøãàá éáéúë åäìëå .ä úà ïéðòë àåäå  'äå íåéä úøîàä ' íòì åì úåéäì íåéä êøéîàä
åë äìåâñ',á÷ä éçáù íéáåúë åðìù ïéìéôúáù åîëù "ä,åðìù íéçáù íä ìåëéáë åìù ïéìôú ïë , àåä íùù 

úå÷áãúää ïéðò,àôúà êá øùà ìàøùé áåúëä ïéðò àåäå ø,îìò éøàîã ïéìôúä ãåñ à íéàø÷ð ïéìôúäù 
æøùîë øàô"ì )א"ברכות יא ע(,òå  'äåæø )ò ùéø áñ çìùá"á657.( úåøù÷úää ïéà æàå øòèöî íãàùë ïëì 
å÷áãúääåúúé åðéáì íãàä ïéá ìåëéáë  'éåàøë åúåîéìùá åîù,éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷ ïéðò àåä , íäù 

 úåéäì éåàø äéä íùù ïéìôúä úåîå÷îäùåã÷ä úå÷áãúää.  
òå ' øäåæ)ö øåîà 'ò ùéø"á658(äì áåúëä ïéðòá  'äòåùéä,Äò åäæå äøöá éëðà åî, ïîù åðééä 

úé åúåà óúùî øöîä"ù,åëå åäöìçà æà  'ãàäùëåí åúåøéøî ìãåâî åéøåñéî åøòö ùéâøî ïéà 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
וכי ידיו של משה עושות ) שמות יז(' והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו: מותל בשלי"וז 655

כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם , אלא לומר לך. מלחמה או שוברות מלחמה
עשה לך שרף )  כאדברבמ(כיוצא בדבר אתה אומר . היו נופלין, ואם לאו. לאביהם שבשמים היו מתגברים

בזמן שישראל , אלא. או נחש מחיה, וכי נחש ממית. והיה כל הנשוך וראה אתו וחי, ים אתו על נסוש
 . היו נמוקים, ואם לאו, היו מתרפאים, מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהן שבשמים

בשעה שהרשע מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי , ל"ז, ב"ב לד ע"יהל אור ח' עי 656
 .שהן חותם דבני ישראל בתפילין

 דבגין , מאי משמע, אתפאר ודאי,)ישעיה מט ג(" ישראל אשר בך אתפאר"דתניא מאי דכתיב : ל"ז 657
 דאתחבש בתפילין דמתחברא גווני , ומאי פארא דיליה.ישראל לתתא קודשא בריך הוא מתפאר לעילא

  .לאתפארא
 , מה משמיע,"אתפאר"ודאי ) ישעיה מט(" פארישראל אשר בך את" נאמר שו הדבר מה,שלמדנו: תרגום[

 שמניח תפלין שמתחברים , הפאר שלוו ומה. הקדוש ברוך הוא מתפאר למעלה,שבשביל ישראל למטה
 .]ונים להתפארוהג

הישועה הכי תנינן זכאין אינון ישראל ' הישועה על עמך ברכתך סלה ליי' תו פתח ואמר ליי: ל"ז 658
ה "יא בהדייהו כד יפקון ישראל מגלותא פורקנא למאן לישראל או לקבדבכל אתר דאתגלו שכינתא אתגלי

ה ישגח "הישועה ודאי אימתי על עמך ברכתך סלה בשעתא דקב' אלא הא אוקמוה בכמה קראי והכא ליי
ה "הישועה ודאי ועל דא תנינן דקב' בברכאן עלייהו דישראל לאפקא לון מן גלותא ולאוטבא להו כדין ליי

  .אלקיך את שבותך ורחמך' ד ושב יי"אל מן גלותא ההייתוב עמהון דישר
 אשריהם ,כך שנינו) תהלים ג(" הישועה'  לה,הישועה על עמך ברכתך סלה' לה"עוד פתח ואמר : תרגום[

 לישראל או לקדוש ,להו למי הגא, כשיצאו ישראל מהגלות, שכינה גלתה עמהם,ישראל שלכל מקום שגלו
 בשעה , מתי על עמך ברכתך סלה, ודאי"הישועה' לה" וכאן ,ובים אלא הרי פרשוה בכמה כת?ברוך הוא

 "הישועה' לה" אז ,שהקדוש ברוך הוא ישגיח בברכות על ישראל להוציא אותם מן הגלות ולהיטיב להם
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ìåëéáë åøòöî,äæá øôëúîå åéòùô ÷åøéî íöò ïä ïä åììä úåøåøîä ,åîöò éøåñéù ãò  ïéìãá 
åðîéä.) úåùåã÷ úåøåáâä ïä ïäå,úé åëøãë "øîá øî ÷éúîäì ù,ïùøùá úåãîä ïå÷éú àåäå 659(.  

  
 á øòù áé ÷øô  

æøà ïëìå" ì)âñ óã úåëøáò "à (åúñðøô åì ïéìôåë åøòöá íéîù íù óúùîä ìë, ïéðòäå 
äìòîì äùòðù øòöä äæ ãáìî éë,ø íéøåñéá åùðåò ìá÷îùë "ì,ììë ïåéîãå êåøò ïéà  øòöä äæ 

ø ïåòä åúåùò úòá äìòîì íøâù øòöä íöåò ãâð äìòî ìù"ì, åðééá äúôúðù øé÷é ïáä ïéðòë 
åôåâå åú÷øôî øáùðå õøàì ìôðå,åùôð úðëñ ììë æà ùéâøî åðéà åîöò àåäå ïëåñî àåäå 660, 

îë" ù)âë éìùî äì (éúòãé ìá éðåîìä éúéìç ìá éðåëä661,ò ãàî øîøîúî åáì åéáà íðîà "æ. 
ùàëåéèø åçéðäå íéøáùä åøù÷ íéàôåøä øäíéôéøç íéðîñî úùåáçúå , ìò çøåö øî ïáäå 

éðîñäî åìù áàëäíéôéøçä íéìëåàä íåøùá , åéúåçðà úåáøå åú÷òöì øòèöî åéáà éë íòå 
äúò, øáéùå ìôðù úòá åéáàì äéäù ïåùàøä ïåâéäå øòöä ãâð äúò ìù øòöä ììë êøò ïéà 

åéúåîöò,éçî ùàéúð èòîë øùà æà åé.ò ùîî ïë "ø ïåòä ïéðò àåä ïôåàä æ"ì, íãàäù úòáù 
êøò ïéàì íåöòå ìåãâ øòö äìòîì íøåâ àåä åäùåò, òãé àìå ììë äæá æà ùéâøî åðéà åîöò íãàäå 

àåä åùôðá éë,ä éë åç úîë æà áùçð à"å,æ íøîàîë " ì)øá"åúîù éî ô  ב"יח עברכות ( íéòùø
íéúî íééåø÷ íäééçá,òù úåðåò ùéå ç äúøëð åùôð íäéãé ì" ìáç úåøù÷úäî éøîâì å

äùåã÷ä662,úé àåä ìáà "øòö åì åúøöá ìåëéáë ïîçøä áà ù,úé åéãñçå åéîçø áåøîå " çìåù ù
ïéøåñé åì,åðåò ÷øîì úùåáçúå äéèø äîä øùà ,øòèöîå åéøåñé áàë ùéâøî íãàä æàå , äæáå 

â øøåòúî"ðë äìòîì øòö ë"ì.òöä äæ ììë êåøò ïéà íðîà  åúåùò úòá äìòîì íøâù øòöä ãâð ø
ç ïåòä"å,úé åéðôì íãàä úìôú úéìëú ìëùë ïëìå " ìù øòöä ìò ÷ø àåä åøòö åéìòî øéñäì ù

åøòöá åîò óúúùîä äìòî,äìòî ìù øòöä åãé ìò íøâù åðåò ìò úîàá èøçúîå áùå , æà 
åéìòî ïé÷ìúñî ïéøåñéä,ðøô åì ïéìôåëå åúãîë åì ïéããåîù àìà ãåò àìå áä ãâð åúñ ' øòö éðéî

äìòîì íøâù,úåéëæì åì ïéëôäúî úåðåãæ íäéðù ìò èøçúî äúòå 663.  

                                                                                                                                                                                     

אלהיך את שבותך ' ושב ה" נאמר זהו ש. ישוב עם ישראל מן הגלות, ועל כן שנינו שהקדוש ברוך הוא.ודאי
  .])דברים ד(" ורחמך

 ).ו"מהרח(כ ישוב עמנו מהגלות "שהוא ג" ושב"אלא , לא נאמר" והשיב "-" 'ושב ה"
, הוא מפאת ריחוקם משרשם, שכן כל טעם היותם דינים, ב דמבאר הטעם"ב טו ע"ה ח"ו דע"לש'  עי659

שכן כל דין מושרש , לכן בהיגלות אותו השורש הם מתמתקים, והלוא בשרשם הדינים בוודאי ממותקים
 .נהפך הכל לטוב, ולכן כאשר הוא נשרש בשרשו, ובשורשו הוא כולו טוב' תברצונו י

 .238 והערה 237לעיל הערה ' עי 660
 בו ואם רע הוא אל תאמר אלך וארוה דודים ביין ואבחנה אם טוב הוא אדבק, א שם"ל הגר"ז 661

תנחומא (ל במדרש "כ רז"כמש, אעזבנו ואנטשנו כי כאשר תדבק בו ינעמו לחכך אף רעותיו והכאותיו
נ לתפלה וראה שכור אחד שהוא "א היה יורד מטר ויצא החסיד לשוק והיה הולך לבהכ" פ)שמיני פרק יא

בצרורין ומשליכין חומר בפניו שוכב בשוק ואמת המים יורד עליו והבחורים והנערים מכין אותו באבנים ו
ובתוך פיו כשראה זה החסיד אמר בלבו אלך לאבא ואביאנו לכאן ואראה לו זה השכור והחרפה שעושין 

 , וכן עשה הביאו לשם והראהו לו, היין ולהשתכרבביתממנו הבחורים והנערים אולי ימנע פיו מלשתות 
 אמר לו בנו .תה אותו יין שהיה משתכר בומה עשה אביו הזקן הלך אצל השכור ושאל לו באיזה בית ש

 , אלא שתראה החרפה שעושים לזה כי כן עושים לך בעת שאתה שותה, בשביל זה קראתיך, אבא,החסיד
 . בחיי אין לי תענוג וגן עדן אלא זה,י אמר לו בנ.אולי שתמנע פיך מלשתות בבית היין

 .פרק יח' לעיל שער א' עי 662
 שנאמר ובשוב רשע יותלקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכאמר ריש : ב"יומא פו ע' עי 663

שכן התם , וקשה .כ"ע,  לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה,מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה
ע דברי רבינו " וצתפילה על צער שמיםי "עתשובה מאהבה ולא ידי על מבואר כי הזדונות נעשות זכיות 

שכל תשובה הופכת את הרע לתיקון וממילא אז הוא עובר ' נוגה פרק ח' ר קליח שע" ע'אמנם עי. מנליה
ויתכן לומר שעצם דבר זה שחושב על צער , לצד הטוב ונהיית החובה לזכות לכאורה יש לומר שאין חילוק

  .712לקמן הערה ' עי. ע"צ וצ"ואין הדברים נהירים כה, שמים זה נחשב כתשובה מאהבה
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ãù àåäå åùøæø" äðçá ì)àì óã úåëøáò "à (ä ìò ììôúúå ùôð úøî àéäå ' äçéèäù
éøáãíäìòî éôìë ,ø "ùôð úøî äúéä äîöò àéäù íâä ì,ëò " úôëà àìå ãâðî äøòö äëéìùä æ

ò ììôúäì äì"ììë æ,ù àìà úé åéðôì äúìôú éøáã äçéèä" úîçî äùòðä äìòî ìù øòöä ìò ù
øòöá äúò äéåøù àéäù.éøáã çéèä äùî íâù íù åøîà ïëìå íåë äìòî éôìë  'ä ìà éø÷ú ìà '

ä ìò àìà'.æøì íçéøëä éî åèåùô éôìå "äìòî éôìë íéøáã çéèäù øîåìå éø÷ú ìà ùåøãì ì, 
éëä åùøãã àåä àúåéìòîì íðîà,îëå "ù.   

)åáäì ïéáî éðô úàéãò ï"î æ"äìòî éôìë íéøáã çéèä åäéìà íâù ãåò íù ù,àðù  ' äúàå
úåáñä íáì úà úéðøåçà )à íéëìî 'æì çé(, ïéðòë àåäå )תהלים עג כו( åëå éááì øåö'664.òå  ' øäåæ

 äîåøú)ë÷"ò ùéø ç"á665(,îëå " ù)à ð äéòùé (åðéîé øåçà áéùä íëîà äçìåù íëòùôáå, åäæ 
úåáñä äúàåúéðøåçà íáì úà ,òôá ùøåôî ïëå " ç)÷ä øòù"ô ù"ç(ò "ù666(.  

667ãáì äåáâ êøåö ÷ø åúðååë àäúù êéøö åøòö ìò ãéçéä úìôú ïéðòá íàå,ë " òáèîá ù
éñðëä éùðàî äøåãñå äòåá÷ä äìôúä úåëøáäéåàø éàãå íéùåã÷ä 668 ììë íäá ïéåëì àìù 

íèåùôî äàøðä åîöò êøåö,ú êéùîäì ãáì äåáâ êøåö àìà  äùåã÷å äëøá éåáø úôñå
úé åúåøáçúä ãöî úåîìåòäì"ùîë íäéìà ù"êøåàá ì.   

æø íâù óàå" åøîà ì)äñ óã ïéáåøòò "à (ìåòä ìë øåèôì éðìåëéíàðù äìôú ïéãî  '
ïééî àìå úøåëù.ìáç ùàøá áëåùù àåä ùéà ìë øùà åììä úåøåãá äúò øîàð äîå 669 áìáå 

úåñðøôä úòéâé ìåòî íéîéä ìë íéîé,ìå  éìåáìáî åúáùçîå åáì úåðôì áì ìò íù ùéà ïéà úàæ
éîåöòä åéúåãøèíìôùä íìåòä äæ éìáäá ,úé åé÷ìà úàø÷ì åîöò ïéëäì "ù.ëò "à ìëù éàãå æ '

äåöî úîçìî úåìåáçú ù÷áìå åùôðá úåöò úéùì áééåçî åúâùäå åìëù éôì, ìåáìáî èìîäì 
íéøåäè àì øùà úåáùçîä, úãåáòì åéìò åúòã ïðåçúúù éåàøë äìôúä, àéä äìôúä úãåáò éë 

ïáø÷ä úãåáò íå÷îá äúò åðì,ïäëä ìù åúáùçîá åìåë éåìú äéäù , ìåëé äéä åúáùçîáù 
åìâôì,òå "úé åéðôì çåçéð çéøì äìòúî ïáø÷ä äéä åúáùçî úùåã÷ é"ù.   

  
 á øòù âé ÷øô  

áäì ãéâîä øîàù åîë àåä äæ ìò äöåòéä äöòäå"á äøäæàá é 'âî øôñä ùéøáù ãé
íéøùéî,æ "úåöîå äøåú ìù åìéôà äáùçî íåùá äìôú úòùá áåùçìî øäæéì ì, úåáéúá íà éë 

íîöò äìôúä670.úðååëá ïååëì øîà àìù åéøáãá ÷åã úðååë úåéîéðô ÷îåòá úîàá éë úåáéúä  
äìôúä,äî ãò òãåé åðúà ïéà ,ìôúä úåðååë úö÷ åðì äìâúðù äî íâ éë ä íéðåùàøä åðéúåáøî 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
אמר , )רמז תתקפח(ילקוט שיר השירים ל ב"ה כמאמרם ז"כלומר שלבם של כלל ישראל הוא הקב 664

 .ה נקרא לבן של ישראל שנאמר צור לבבי וחלקי אלהים לעולם"רבי חייא בר אבא היכן מצינו שהקב
ודשא בריך הוא כמה דאת אשר ידבנו לבו מאי אשר ידבנו לבו אלא דיתרעי ביה ק: ל בשלימות"ז 665
וייטב לבו כלהו ) רות ג ז(וטוב לב ) משלי טו טו(צור לבבי ) שם עג כו(לך אמר לבי ) תהלים כז ח(אמר 

ולאו באתר  בקודשא בריך הוא קאמר אוף הכא אשר ידבנו לבו מניה תקחו את תרומתי דהא תמן אשתכח
  .אחרא

לך " כמו שנאמר . שיתרצה בו הקדוש ברוך הוא אלא?"אשר ידבנו לבו" ו מה"אשר ידבנו לבו: "תרגום
 ממנו - " אשר ידבנו לבו"קדוש ברוך הוא אף כאן ה אמר ,לםו את כ"אמר לבי צור לבבי וטוב לב וייטב לבו

  . שהרי שם נמצא ולא במקום אחר,תקחו את תרומתי
לכן בימי ו, ז"וכן בכל הזמנים אשר היו ישראל עע, היתה תגבורת אל הקליפות בימים ההם: ל"ז 666

בהיות שעורא עד טיבורא דלבא , כי לבם הוא סוד מלכות, ואתה הסיבות את לבם אחורנית, אחאב כתיב
, ל"ן כנ"י תפלת אליהו להעלות מ"ולכן ע, כי נתגברו הקליפות, לכן גרמה להם שיכשלו, א"א לבד אב"דז

 .ולא עד הלב, א"כי אז העלה המלכות אחור עד למעלה עד רישא דז, נתקן
  .ת נפש בתפילהו מסירמשיגים לתרץ איך ומכאן ואילך בא, כ הוא ההקדמה" ע667
  . וכל המתפלל רק לצורך עצמו מקיים מצוה,תפילה בטהרתהאלא  , חיובינו זה אמנם א668

 .כ במשלי כג לד"פ מאמה"מטבע לשון זה הוא ע 669
  .בצורת האותיותכלומר  670
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æ" éùéã÷ ìæéøàä àøåð íé÷ìà ùéà ùåã÷ä áøä ïåøçà ãòå ïéðåéìò"ì, úåùòì ìéãâä àéìôä øùà 
íéàìôð úåðååë,äðë éùðà úðååë ÷îåò úåéîéðô ãâð ììë íéä ïî äôèë óà êøòá íðéà " éð÷úî â

äìôúä,÷ åéäù "íéàéáð äîë íäîå íéð÷æ ë. ìëåéù àúùáé ìò ùðà éúéà àìã ïéáé ïéáî ìëå 
ðå àìôð ïå÷ú ï÷úìäæë àøå671,à çñåðá äøåãñå äòåá÷ äìôú òáèîá æåðâìå ìåìëì  ' ìù íéðå÷úä

äáëøîä é÷øô éøãñå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë. íéðå÷ú íøâåé ïéììôúîù íòô ìëáùå 
íéøçà íéùãç ïéçåî úëùîäå úåçëäå úåîìåòä øåãñá íéùãç, ìàåâä úàéá ãò äåð÷úù úòîù 

áåðéîéá äøäî,ù äéäé àìå äéä àì ììë äéøçàå äì íãå÷ù äúøáçì äîåã úåèøôá äìôú íå. 
åë àùîøá ùéáìãå àùîøá ùéáì àì àøôöá ùéáìã ïéùåáìã 'îë" íéðå÷úá ù)ú ïå÷éë"á  דף עב

' è óã äâéâçò"á ,ô øáãîá äáøáå"è éñ (åéøçàå åéðôìù åøáçì íåé ìë ïëå ,æøà ïëìå " ì.672)ב"ע
å' (÷ ìèéáù äæ ïå÷úì ìëåé àì úååòî"åë ù'åë äìôú åà ',îëå "òôá êøåàá ù" ç)ô" øòùî æ

äìôúä673(ò "ù.ò àì íà øùôà éúìá àåäå "úé åùã÷ çåøå äðåéìòä äàåáðä é ' íäéìò òéôåä øùà
úåëøáäå äìôúä òáèî çñåð ïå÷ú úòá äîåöò äòôåä,úé àåä íù " úåáéúä åìà íäéôá ù

íéðå÷úä ìë íëåúá úåæåðâå úåøåôñ.åñá ãîò øùà àåä éî úàæì ä ã 'úé åúðååë ÷îåò ìò" äæéà ù
íäî úéèøô äáéú ìë ìù äøåà ïåëùé êøã.  

äìôúä úãåáòá ø÷éòä àìà,äìôúäî äáéú ìë åéôî àéöåî íãàäù úòáù , æà åì øééöé 
äúøåöë äéúåéúåàá äáéúä åúåà åúáùçîá * éøô äùòéù äùåã÷ä çë äãé ìò óéñåäì ïéåëìå

äìòîì,ùîë íøåàå íúùåã÷ úåáøäì "ôá ì"é. äìôúä úàø÷ð ïëìù )ב"ברכות ו ע(  íéøáã
íìåò ìù åîåøá íéãîåòä, äøå÷îì úçà ìë äìòî äìòîì äìåòä àéä ùîî äúøåöá äáéú ìëù 

éðå÷úå úåìåòô ìåòôì äùøùåííéàìôð . äæá íîöò íéìéâøîì äñåðîå ÷åãá äàìôð äìåâñ àéäå 
äè úåòéðîå úåãøåèä íéìáää úåáùçî ìë äæá åéìòî øéñäìå ìèáìäðååëäå äáùçîä úø, ìëå 

úéèùô äðååë àéäå äìôúá åúáùçîá äøäè åì óñåúé äæá åìâøä óéñåé øùà.  
äâä" ä  

ùá ä÷åñô äëìäù íâäå"ïåùì ìëá úøîàð äìôúù ñ, øàáúðù åîë äìôú úåöî éãé úàöì åðééä 
ù óåñ ìéòìà øò',éôàå úåöîä ìëáù åìáìáù äãåáò úàø÷ðù äìôú úåöî ,ëò "áåëòì ïø÷éò æ ÷ìç àåä à
ïäáù éùòîä.áùçîä øäåè íâ óøöì êéøö éàãå øçáåîä ïî äåöîì íðîà ääîéìù äðååëå , øäåè ìãåâ éôìå 

äåöîä äùòî ìãâú ïë äðååëä,áìä úãåáò èøôáå ,é àöé ïåùì ìëá ììôúäù éî éë íò äìôúáù "ç, ìáà 
äìá ììôúîù éîì êåøò ïéà"éãîåòä à÷åã úåáéúä åìàá ÷íìåò ìù åîåøá í íäá åéúåçë ìë ÷áãîå.  

  
á øòù  ãé ÷øô  

ðä áåúëä øåàéá íðîà"åðéøáã úìçúá ì )דברים יא יג(åë åãáòìå  ' úãåáòù íëùôð ìëáå
ùôðä íò äéäúù äëéøö äîéìùä äìôúä,úö÷ íéðéáîå íéòãåéì ìåãâ ïéðò àåä 674. ãéîúé øùàëå 
éà øàáúéù äâøãîä úàæá åúìôú íãàä"ä,åúøäè ìò äøäè åì óñåúé ,  úåîå÷î äîëá åðéöî éë

æø éøáãáå àø÷îá"ùôð íùá úàø÷ð äìôúäù ì,úëìä äîë éë à àëéà äìôúä éø÷éòá éúååøáâ 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 היא התפילה הקבועה ועל ידה באים עיקר אמנם עיקר עבודתינו, ז שיש מקום לתפילה פרטיית"עכ 671

 .התיקונים
מנחה גבורה ומעריב , שחרית הוא בסוד חסד, מ"ד. בכל רגע יש גילוי אחר המצריך תיקון חדש', פי 672

והראשון , חדשי הקיץ המה חסדים', גבורה וכו' יום ב, יום ראשון הוא בסוד חסד: וכן הימים. תפארת
י שהוא בסדר הפוך "א על ס"בליקוט בסוף בהגר' אמנם עי(' ין וכושבהם הוא בסוד חסד והשני בסוד ד

' והב, והאלף הראשון הוא בסוד חסד, אלפי שנין' יש ו: וכן הוא בשנים). 'כ יסוד וכו"שמתחיל במלכות ואח
 .וכן בעשרות ויחידות' חכמה וכו' והב, המאה הראשונה היא בסוד כתר: וכן במאות. 'דין וכו
 .ע אם אכן לזה נתכוון"י תפילה וצ"התיקון של העולמות עשם מבאר את אופן  673
, 697 לקמן הערה 'ועי. ע אם כוונתו לרמז לדברי המשנה שמעשה מרכבה צריך חכם ומבין מדעתו"צ 674

 .ולכאורה רמז כאן שאינו צריך רמה שכזאת
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äðçã éàø÷î òîùîì ) א"לא עברכות דף(ä éðôì éùôð úà êåôùàå äá áéúëå  ')א טו' שמואל א( ,
 áéúëå)תהלים קד א( ä úà éùôð éëøá') א"תהלים קמו ע( ä úà éùôð éììä',æøå "ôá ì" úåëøáã ÷

)ä óãò "á (à íã÷å ììôúäì åñðëðù íéðù åøîà ' àöéå åøéáç úà ïéúîä àìå ììôúäì íäî
åéðôá åúìôú åì ïéôøåè,àðù  ' åôàá åùôð óøåèåâå',ùøô " úà óåøèì êì úîøâ øùà øîåà êì é

êéðôá êùôð,àðù åîë äìôú åæ ùôðä àéä äîå  'åë éùôð úà êåôùàå'.   
ôúä úãåáòù ïéðòäåïáø÷ä úãåáò íå÷îá àéä äì*, ùôð úåìòäì äéä ïáø÷ä ïéðòù åîëå 

äìòîì äîäáä,ùôðä àåä íãä ú÷éøæá éåìú äéä äøôëä ø÷éò ïëìå . íéøåîéàä úøè÷ä ïëå 
ùôðä úàìòä úðååëì äéä íø÷éò,äìòîì åùôð ÷áãìå øåñîìå úåìòäì àåä äìôúä ïéðò ø÷éò ïë . 

ùôð àø÷ð íãàä ìù øåáãä çë éë,îë " ù)בראשית ב ז(  ñåì÷ðåà íâøéúå äéç ùôðì íãàä éäéå
àììîî çåøì675.áìä ìáäå çåø åéôî àöåé åéôî àéöåî íãàäù øåáã ìëáù ïéòì äàøð ïëå , 

íãàä ùôð ø÷éò àåä øåáãäå,äîäáä ïî íãàä ïåøúé äæù ,à " íãàä éôî úàöåéä äáéú ìë ë
åùôðî ÷ìçå çë àéä676.   

äâä" ä  
òù"äéäù ùã÷îáù úåðáø÷ä éäðåéìò àîâåãá åìåë , åéä íäá åúøùé øùà åéìë ìëå åéøãçå åéúåéìò 

íéùåã÷ä úåìëéää ìù ïéøåäðäå íéðåéìòä úåçëäå úåîìåòä íäéãé ìò íéãçééúîå íéøù÷úî, øãñá íìåë 
à ãò àìéòìå àìéòì úåâøãîä"á ñ"ä, øäåæá úåáø úåîå÷îá øàåáîë )ôá 'î úéùàøá äò"á,ñ çð  äò"à, 

ìô êì ê èò"á,ø ùâéå  åò"á, ãîø éçéå ò"à,ðø éãå÷ô  èò"á,ä àø÷éå ò ùéø "á,ë åö  åò"á,æ "ì åö ç ç
ò"à ג"מו ע,äùá íùå "ð ù àò"á  ג"עסד(,ùò "ïéðòä úåàøåð úåîå÷îä åìà ìëá ä.òå  'òôá" ç)ô"ôå ä" æ

äìôúä øòùî(úåèøôá úåøù÷úääå äàìòää øãñ ,îë ïáø÷ àø÷ð ïëìå "øéäáá ù )אות קט(à éàîà  éø÷
åëå úåùåã÷ä úåøåöä áø÷îù íù ìò àìà ïáø÷ 'åë ççéð çéøì åøîàå ' úåùåã÷ä úåøåöá ãçééúîå ãøåé çåøä

ò áø÷úîå íää"ëò ïáø÷ éø÷àã åðééäå ïáø÷ä é"ì.òå  ' øäåæ)ä óã ùéø àø÷éå'677ç óãå  'ò"à678òøáå " î
ðø ñçðô åò"á679(ò ïáø÷ úàéø÷úàå "åë äá åáéø÷úàã ù',òå  'òô" ç)ô"òùî ääìôúä ø680(. úòîå 

äîå÷îá äìôúä úãåáò ÷ø äøàùð àì åðéùã÷ úéá úãåáò ä÷ñôð åðéðåòáù, øù÷ì äúìåâñ àéä íâù 
àá àìéòì àìéòì ãò úåîìåòä ãçééìå"á ñ"ä,øäåæá úåáø úåîå÷îá øàåáîë .ôá ùøåôî øúåéå  ' ìä÷éå) âéø

ò"á(éøàîì çìô ãë  'éúåòø ÷áãà àúåìöáäïåðéà àãçéì àúìçâá àøåðë  äùåã÷ã àøèñã ïéàúú ïéòé÷ø 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
נפש בפעולת הדיבור היא ש כלומר ,כתוב נפש ומתרגם רוחן כשולכאורה יקשה  .לרוח מדברת' פי 675

  .290לעיל הערה ' ועי. בצירוף הרוח
, לכלל המערכת הפנימית של האדם ולא רק לחלק הנפש" נפש"מכאן משמע שכוונת רבינו באומרו  676

 .ש בהערה הקודמת"ודלא כמ
קרבן קירוב מבעי ליה או קריבות מאי קרבן אמר ליה הא ידיע הוא לגבי חברייא האי דאקרי : ל"ז 677

קרבן מאינון כתרין קדישין דמתקרבי כלהו כחדא ומתקשרן דא בדא עד דאתעבידו כלהו חד ביחודא שלים 
  .ה"לאתקנא שמא קדישא כדקא חזי הדא הוא דכתיב קרבן ליהו

 הרי זה ידוע , אמר לו?"קרבן" מה זה -" קריבות"יות או  היה צריך לה"רוביק" ,זה שנקרא קרבן: תרגום[
 עד שכלם נעשים ,לחברים קרבן הוא מאותם הכתרים הקדושים שנקרבים כלם כאחד ונקשרים זה עם זה

  ".]'קרבן לה" נאמר זהו ש.אחד ביחוד שלם לתקן את השם הקדוש כראוי
 . קירוב של כל הספירות יחדואילו כאן רואים, ב שהכתרים הם הספירות"זהר ויקרא יא ע' עי

 קרבן אתקריב מאי קרבן האי דקאמרן דכתיב ובפשעכם שלחה אמכם דהא חטא גרים פירודא 678
   .בחוביה קרבן קריב עלמא עלאה בעלמא תתאה ואתעביד כלא חד

 שהרי החטא גורם "ובפשעיכם שלחה אמכם" נאמר זה שאמרנו ש? איזה קרבן,נקרב קרבן: תרגום[
  .] והכל נעשה אחד,קרבן מקרב את העולם העליון לעולם התחתון ה,רוד בחטאויפל

 .כאן רואים שזה גורם לקירוב של העולמות
   .ה"והה ואתקריאת קרבן על שם דאתקריבו בה כל כנויין לי"לוון אינון ליהויד כל קרבנין וע" ובג679

בה כל הכנויים  ונקרא קרבן על שם שמתקרבים ,ה"ומפני זה כל הקרבנות והעולות הם ליהו: תרגום
 .ה"ליהו

כי הוא , כ נקרא קרבן"וע, ר דעשיה למעלה ביצירה"עולין פנימית ג, י פרשת קרבן התמיד"ע, ל"ז 680
 .ומעלה אותם במקום העליון, ומקרב התחתון, מקרב העולמות כולם
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åë ãç åäìë éåäîì ïéàîéðô ïéàìò ïéòé÷ø ïåðéà àãçéì äàìäìå ïîúîå äàúú àãç àîùá ïåì àøèòàì '
éîåôã ãåòáå 'éúååôùå 'éáì ïùçøî ' ïéåëé681éúåòø 'àìéòì àìéòì ÷ìúñé682 ïîúã ïéæøã àæøá àìë àãçéì 

àá àîéé÷ã àæøá ïéáùçîå ïéúåòø ìëã åòé÷ú"ñ683,áîëå òôá øàå" äìôúä ïéðò úðååë ø÷éò ìëù ç
äìòîì äèîî íúåìòúäå úåîìåòä ïå÷éú àåä äãéîòä øçà ãò äúéùàøî,à ìë ììëúäìå øù÷úäì  '

à ãò àìéòì àìéòì åéìòù íìåòäá"á ñ"ä,òå "ô ù"ôå ã"ôå ä"ôå å"úåììëá ïéðòä äìôúä øòùî æ.òå  '
òøá" î)ô ùéø 'á÷ò684 א" עארע(åëøá ïéá ÷åìéçä åäæù äìôúä úåëøáì ïéðäðäå úåöîä ú, úåöîä úåëøáù 

äèîì äìòîìî ïàëøá à÷øàì òôùä úëùîä íä ïéðäðäå, ïîöò úåîìåòä ïå÷éú íä äìôúä úåëøá ìáà 
åøù÷úäå íúåìòúäåíúåéìòîù íìåòá íìåò ìë .òå  'òôá" ç)ô ùéøáå úåëøáä øòù ùéø"íù â() îå" ãåò ù

òøá íù"òôùä úëùîä åðééä àúúì àìéòîå î íéøæåçù ãöî àåä äæ íâå äãéîòä øçà äèîì äìòîî 
à ìë úåîìåòä úà íéìòîå 'îë åðîéä äìòîìùá"òôá ù" ç)ôñá" íéùéã÷ä øòù ùéøáå äìôúä øòùî ä

îá"ñáå á"íù à((.  
ì åãîåò úòá úàæìúé åðå÷ éðôì ììôúä"åôåâ èéùôé ù åùôð ìòî685*, ìë øéñéù åðééä 

ðù óåâä úåçëî íéàáä íéìáää éðåéòøå÷÷ç686åùôðá å÷áãúðå , ÷ø åúìôú úãåáò äéäú àìù 
éìéã äàìò àúåòøå ùôðäáä687, åúáùçîá åéìòî øéñäìå ìèáì êéøö äìôúá åãîåò íãå÷ù àåäå 

åéðéðò ìëå åúàðäå óåâä éâåðòú ìë,ììë óåâ ìòá åðéà åìàë óåâä ñàîì åúáùçîá òá÷åéù ãò . 
------------------ùôðä øéàî------------------ 

 .כ למעלה"אמנם במהדורת מנטובא גורס כמש', ורעותיה'בזהר וילנא כתוב  681
ש לביה יכוון והכוונה הוא על הרצון הפשוט והתשוקה " נוסף עמ,ל"וז' אות א' ב דרוש ד"ה ח" דע'עי 682

 והוא כח ,הנה זה לבד אשר עולה באצילות ממש. הפנימית אשר נמשך מהעובד בלב ונפש נוסף על הכוונה
ה "והוא אכילה דלעילא עינוגה דקוב'  וזה אשר עולה למעלה לקרבן אשה ריח ניחוח לה,הפנימי של האדם

 .'בנים אתם כו' ישראל אחידן ביה והוא אחיד בהו כו' ישראל מפרנסי לאביהן שבשמים כו' כו
כד פלח למאריה בצלותא ברעותא בכוון לבא אדבק רעותיה כנורא בגחלתא ליחדא : ל בשלימות"ז 683

אינון רקיעין תתאין דסטרא דקדושה לאעטרא לון בשמא חדא תתאה ומתמן ולהלאה ליחדא אינון רקיעין 
ן פנימאין למהוי כלהו חד בההוא רקיעא עלאה דקיימא עלייהו ובעוד דפומיה ושפוותיה מרחשן לביה עלאי

יכוון ורעותיה יסתלק לעילא לעילא ליחדא כלא ברזא דרזין דתמן תקיעו דכל רעותין ומחשבין ברזא 
  .דקיימא באין סוף

אותם את בגחלת ליחד  מדביק רצונו כאש ,אדונו בתפלה ברצון ובכונת הלבאת כשעובד : תרגום
 ומשם והלאה ליחד אותם רקיעים עליונים ,שה לעטרם בשם אחד תחתוןורקיעים תחתונים של צד הקד

 ,ןו לבו יכו,ובעוד שפיו ושפתותיו מרחשות. פנימיים להיות כלם אחד באותו רקיע עליון שעומד עליהם
 הרצונות והמחשבות בסוד ורצונו יתעלה למעלה למעלה ליחד את הכל בסוד הסודות שם תקועים כל

  .שעומד באין סוף
רזא דרזין לאינון דידעי חכמתא דמאריהון למנדע רזא דברכאן בפקודי אורייתא ובכל הנאין : ל"ז 684

ברכאן דצלותא ) ] יהל אור- והוא עיקר  [א בר"ס(וכסופין דהאי עלמא לארקא ברכאן מעילא לתתא כד 
תתא ברכאן דלאו אינון בצלותא סלקין מתתא לעילא עד דאינון תקונא דמאריהון מתתא לעילא ומעילא ל

 ) יהל אור-בינה  (בתוקפא לההוא נהורא דלא נהיר בההיא ברכה) לעילא(דמטו גו נהורא דלא נהיר ומתערי 
וסלקא אתערו לעילא עד דמטו לכרסייא עלאה מקורא דכל חיין כדין נפקו מההוא מקורא עלאה ברכאן 

שקי אלין לאלין ואתאן ושריין לריש צדיק לארקא לתתא וכד נחתין אתברכן אחרנין ואערעו אלין באלין ונ
  .אבהן ובנין וכל שרגין דלהון ורזא דאלין ברכאן לאתערא מעילא לתתא ברזא דא

 לדעת את סוד הברכות במצוות התורה ובכל ,בונםי סוד הסודות לאותם שיודעים חכמת ר:תרגום[
לה שהן יברכות התפ) פרט(כאשר , ק ברכות מלמעלה למטה להורי,סופים של העולם הזהיההנאות והכ

לה עולות מלמטה למעלה עד י הברכות שאינן בתפ,בונם מלמטה למעלה ומלמעלה למטהיקון של ריתה
 מאיר באותה הברכה ינוקף לאותו האור שאובת) למעלה( ומתעוררים ,שמגיעות לתוך האור שלא מאיר

 ואז יוצאות מאותו המקור העליון ,העליון מקור כל החייםועולה התעוררות למעלה עד שמגיעים לכסא 
 . ובאות ושורות על ראש הצדיק להריק למטה, ופוגשות אלה באלה ונושקות אלה לאלה,ברכות אחרות

לעורר מלמעלה למטה בסוד הוא וסוד הברכות הללו ,  מתברכים האבות והבנים וכל נרותיהם,וכשיורדות
  .]זה

 .ב" עי דף מח"ש במאמרי רשב"עיי
  .ה"וכן הוא בדברי רבינו יונה לקמן בהגה, מתוך שערי קדושה ג ה 685
ואם אכן לכך נתכוון רבינו יוצא שרמז , דהוא לשון של התלבשות, "גליפו"בלשון הזהר חקיקה היא  686

  .והתלבשות זו הוא שצריך האדם לפשוט מעליו, שעתים שגופו מתלבש בנפשו, רבינו כאן דבר נורא
 .העליון שלורצון ה: תרגום 687
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äúìôú úøáãîä àéä äãáì åùôð ÷øå,äáéú ìë åøáãáå åùôðî ÷ìçå çë àéäù 688, äá ÷éáãé 
éúåòøä689éøîâì ùîî åùôð äá êåôùìå ïúéì ãàî , äìôúä úåáéú ìù ïåéìòä ùøùá ä÷éáãäìå 

íìåò ìù åîåøá íéãîåòä,îëå "ëæðä ìä÷éå øäåæá ù 'äâäá"ä,éîåôã ãåòáå äéúååôùå äïùçøî , 
éáìäïéåëé ,éúåòø äïéæøã àæøá àìë àãçéì àìéòì àìéòì ÷ìúñé 690,úã  ïéúåòø ìëã åòé÷ú ïî

ïéúáùçîå691àá àîéé÷ã àæøá "ñ. äéìò éðáî àåäå íìåòä äæî ÷ìåñî àåä åìàë áùçé æàå 
äìòîì,íìåòä äæ éðééðòì åúáùçî úåðôäì ãàî åì äù÷é äìôúä øçà íâù ãò , åéðéòá àäéå 

àú÷éîò àøéáì àîø àøâàî ãøåéå ñôèîå ìôåð åìàë.éäåù åéäù íéðåùàøä íéãéñç ïéðòëå ï äòù 
 äìôúä øçà íâ úçà)ב"ברכות לב ע( ,â áúëù àåäå"æéøàä ë" ì)ח שער התפילה פרק ז"פע'(  íòèä

ò"åëå ïéçåîä ãåò úåäùäì éãë æ'692.æ íøîàî ïéðò àåäå " ì) ä÷ úåîáéò"á ( ïúéù êéøö ììôúîä
äìòîì åáì,ëå "úé åúáäà èäìúúå äáøú ë ' åøáãáù úîàá äåàúîå ÷ùåç àäéù ãò åùôð çëá

úòéøîâì óåâäî úàöåé åùôð àäú äìôúä çñåðî äáéú äæéà ìù ùåã÷ä øåáãä åúåà ä, äìòúúå 
úé åá ìåëéáë ÷áãúäì"ù.   

äâä" ä  
îë"æ äðåé åðéáø ù"ô ì ' ïéãîåò ïéà)ë úåëøáò ã"á ( åáìå äèîì åéðéò ïúéù êéøö ììôúîä ïééðòá

äìòîì )ב"יבמות קה ע(,æ åðåùì äíù ùåã÷ä ,áìá áåùçéù øîåìë  ìë åáìî øéñéå íéîùá ãîåò åìàë å
ò éâåðòúåä"óåâä úåàðä ìëå æ,éðåîã÷ä åøîàù ïéðòë íêúîùð ìòî êôåâ èåùô ïååëì äöøúùë , øçàìå 

îäáá ãîåò àåä åìàë ïë íâ áåùçé äáùçîä åæì òéâéù"äèîì àåäù ÷,òù éðôî "éåöø åúìôú äéäú äæ éä 
øð áøä éøåî éôî íå÷îä éðôì øúåé"ëò å"ø ì"é.øäù úòãåîå "éä éää ùåã÷ ãéîìú  'áîøä"æ ï"ì, åéøáãå 

áîøä éøáã äîä ïä"æ ï"ôá ì 'éøçà, ÷åñôá )ויקרא יח ד( åùòú éèôùî úà åëå',æå "íù ì693 ìë íéáæåòäå 
äåò éðééðò"óåâ éìòá íðéà åìàë åéìò íéçéâùî íðéàå æ,ãáìá íàøåáá íúáùçîå íúðååë ìëå ,éä øùàë ä 

 åäéìàå êåðçá ïéðòäíùôðáå íôåâá ãòì åéçé ãáëðä íùá íùôð ÷áãäá.â åäæå "ø àéáäù äî ë" íùá é
êúîùð ìòî êôåâ èåùô íéðåîã÷ä,ëù åðééä "éäé ëäñàîð åéðéòá äæáð åéâåðòúå åéðééðòå óåâä , àäéù ãò 

ãâðî åùôð êéìùäì äîåöò ä÷åùú åì,úé åàøåáá åùôð ú÷åùú ìë àäúùå "ù,óåâ ìòá åðéà åìàë , àìà 
àëíåøîá íéùîùîä íåøîä àáöî ãç,äæä íìåò éðééðò ìëî íéìãáåîå íéùøôåî .ø úðååë åäæå "æ é" ì

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .ה והענין שעבודת"ל ד"כנ, כלומר שהדיבור הוא בעצם חלק של פנימיות האדם 688
אמנם הוא הנה כל פעולותינו , ל"ד ז"ב לח ע"ה ח"דע' ועי. כלומר שאר חלקי נפשו חוץ מדיבורו 689

 י הרצון" אלא רק ע,י שום פעולה מעשית וגופניית"בתיקון הבירורים הראוים להאצילות הנה אינו ע
 כל מצוה ומצוה וכן בעבודת ,ה במעשה" כי כל רצון ותשוקה אשר יש מאתנו אל הקב.והתשוקה לבד

 הנה אותו הרצון והתשוקה ,ש" כאשר נעשים בלב ונפש ורצון ותשוקה אליו ית,התפילה ולימוד התורה
 אני  ובסוד, אלא רק תשוקה לבד, והוא הרצון הפשוט בלי שום מחשבה כלל,הוא עולה באצילות עצמו

 והוא , והוא התדבקות רוחא ברוחא בסוד ישקני מנשיקות פיהו. אני לדודי ועלי תשוקתו.לדודי ודודי לי
 שאז הוא התגלות הרצון , ובשבת במנחה, ולכן מת בנשיקה,ה פה אל פה אדבר בו"דרגא דמשה רבינו ע

ז " ובקיצור היכלות פקודי ל,ג"ע' דף כ' א בספר יהל אור בהיכלות בראשית היכל ו"בהגר'  עי.רעוא דרעוין
 ובעוד דפומיה ,ב"ג ע"ק ויקהל רי"ש בזוה" והוא מ.ש"ק ע" כאן אין גוף כלל ק,טמיר בטמירו' ד היכל הז"רע

נוסף על '  הרי אמר רעותיה יסתלק כו,'ושפוותיה מרחשין לביה יכוון ורעותיה יסתלק לעילא לעילא כו
 והתשוקה הפנימית אשר נמשך מהעובד בלב ונפש נוסף על  והכוונה הוא על הרצון הפשוט.ש לביה יכוון"מ

 וזה אשר עולה למעלה לקרבן , והוא כח הפנימי של האדם, הנה זה לבד אשר עולה באצילות ממש,הכוונה
 ישראל .' ישראל מפרנסי לאביהן שבשמים כו,'ה כו" עינוגה דקוב, והוא אכילה דלעילא,'אשה ריח ניחוח לה

ב ואלו הכחות פנימיות "ע' ק ויקרא ז"ז בזוה"ש כ" כמ,'בנים אתם כו' הו כואחידן ביה והוא אחיד ב
 מגשם שהם הרצון והתשוקה דהאדם העולים למעלה הם אורות הניצוצין העולים באצילות ותהמופשט

 .כ"ע, ן"מהבירורים בסוד מ
 .הרי הוא שורש לכל הארת תיקון האצילות, ק"ב שזהו יסוד דא"ע ט ע" ב'עי 690
 .ויש הנעשה על ידי מחשבות, ב שיש סדר תיקונים הנעשה על ידי מילים"ב רמד ע" ח זהר'עי 691
 .פ"שתכלית דבר זה הוא להשאיר את הזיווג בבחינת פב' כ סדר שבת א"ח שם ושעה" בפע'עי 692
אלא בקיום כל המצוות באהבה לשמה שלא על מנת , בענין התפילה כללשם  מדבר ינון א" הרמב693

  .לקבל פרס
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íéîùá ãîåò åìàë åáìá áåùçéù,óåâä úåùâøä ìë åìöà åìèáúðù åîöòá ùéâøéù åðééä , ïî øôò àåäù 
äîãàä,äáø äáäàá íéîùá äùøùá äøù÷ì ùôðä éðéðòá åéäé åéúåùâøä ìëå ,éîòî åéä íàù ãò  ãâð íéã

äåò éâåðòúî âåðòú äæéà åéðéò"ïúãîçî íãà ìù åùôðù æ,äàðùå ñåàéîä úéìëú äá ñàåî äéä , åäæå 
  .ä úà åììä 'íéîåøîá åäåììä íéîùä ïî )תהלים קמח א( ä éáäåà 'òø åàðù, åäæå )תהלים צז י(

æ" ïàë ù)דברים יא יג( åë åãáòìå 'íëùôð ìëáå,î ïëå " äðç ù)א טו' שמואל א(  úà êåôùàå
ä éðôì éùôð',øàåáî àåäå .é ïëå "æ íøîàî ì" ì)ò ç úéðòú"à (àà úòîùð íãà ìù åúìôú ïéà" ë

åôëá åùôð íéùî694,äìòîì åùôð úà åúìôúá ÷áãìå úåìòäì åðééä ,éô åôëå  ' ïåùìî åùøù
 äððòø àì åúôëå)åè áåéà áì(.  

  
 á øòù åè ÷øô  

îå"ù )דברים יא יג( íëùôð ìëáå, òåãéìô æø úúâå"ùá éúëåã äîëá ì"ñ,î ãçì " úáéú ã
éô ìë 'åìåë,î ãçìå "éô ã 'åäù ìëå úö÷î.ïàë ïéðòä àåä ïëå ,éúéîà íäéðù í,éçá äîë éë  '

äæá ùé úåâøãîå,åúáùçîå åáì úøäè çë éôì íãà ìë , äáùçîä úøäèá äôé åçëù íãàäù 
úé åì ä÷åùúäå äáäàä ìãåâî åùôð ìë úà ÷áãì ìëåé äðååëäå"ù,à ìëå  ' ïéðò éôì íâå åçë éôì

æà åáì úøäè úðëä,äáùçîä úøäèá íãàá úååù íéúòä ìë àì íâ éë .ïåëðå éåàø úàæ ÷ø , 
ëòù"äáéú ìëá åùôð úö÷î åáì úøäèå åúáäàá êøáúé åì ÷áãì äéåöø åúðååë àäúù äàøé ô, 

ëìøîà ïáåúëä  )דברים יא יג( íëùôð ìëáå,ðë éôà éøúì òîúùî éåäìã "ì,à ìë  ' åçë éôì
åúðëäå åúâøãîå.   

úåöîå äøåú ãåîìúá äìéìäå íåéä ìë åúâäðä éôì àåä äæì äðëää ø÷éòå. äðç úâøãîå 
úé åéðôì äúìôúá äëôùù äúéä"äùôð ìë ù, äøîà ïëì )א טו' שמואל א( åë éùôð úà êåôùàå '

éô äëéôùå 'ë éøîâìòåãéùá "ñ) äò éðéðòì ïåöø íåù äì øàùð àìù åðééäå"ùôð éë æ,éô  ' ïåöø
îë" ù)à ìàåîù 'ëã  (êì äùòàå êùôð øîàú äî,ùôðä ììëá øåù÷ éììëä ïåöøå (.  

ðä ìë äðäå"áúé åì ä÷áãì ùôðä úëéôù äø÷éòù äìôúä ïéðòá ì 'äáéú ìëá, åðééä 
úé åì ùôðä ììë úëéôù',éçáá äðçáäå äðååë àìá  'éìåìëä íéèøôäíùôðá . äâøãî ùé íðîà 

 äåáâ øúåééçáá ïååëì àåäå äæá 'éèøôäíùôðá íéìåìëä , åîöò ìéâøäì êåðéç êéøöù àìà 
âøãîîääâøãîì ,ùôðä ììë úå÷áãúäå úåëéôù ïéðòá ïîæ äæéà åúìôúá ìâøåä øáëù øçàù , 

çà"éçáá ïååëì åîöò ÷éúòé æ 'íäî äìåìë åùôðù íéèøôä,àåäå   
äâä" ä  

 éèøô úåøù÷úä úâøãîá åììôúäá óàù òãúù êéøöåäæá äæ ùôðä, úåøù÷úäî åîå÷î çéðé àì 
ùôðä ììë,èøôì êéøöä ììëå ììëì êéøöä èøô àåä éë . åùôð ììë øù÷ì ø÷éòä äìôúä íãå÷ù åðééä 

åðåöøå,ä øåàá ììëäì åéúåðåöøå åéúåçë éèøô ììë íéôé÷îä ',áéúå äáéú ìë ìòå äììôúîù , éèøô ÷éáãé 
øð úåçë"ï,ôòå "êùîåé éììëä úåøù÷úä çë éèøô ìë ìò øùé øåà å÷ , ììëäì åðåöø éèøô ìë åìëåéù 

éììëä óé÷îä çë úåøù÷úäá.ò ïééòå "øùåéå íéìåâò éùåøã ç )ענף ב'(,íù øàåáîä ïéðò åäæå , øåàä å÷ù 
à øåàî êùîðù"á ñ"óé÷îä úéúçú äö÷ ãò òéâä àì ä695,ô íéøòù àåáîá ïééòå "á )ד"א ע

696
(. ïéðò ïáåéå 

éôé÷îäíòðä äæ êåú äæ éùíøåàä å÷ úëùîä êøã ,ììëá åøù÷ì êéøö åúâøãî éôì éèøô çë ìëù åðééä , 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .תפילה בציבור אינה צריכה לזהש ש"עיי 694
ומזה שהקו אינו נוגע במקיף מתבאר . והמקיפים הם חלקי הכללות, הפרטיות' כלומר הקו הוא בחי 695

 .וכן הוא בתפילתנו, שהפרט נשאר על מעמדו אפילו אחרי שרואים את הכלל
 .הכתר' המלכות ותחילת הקו הוא בחי' שם אומר שסוף הקו הוא בחי 696
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èøôä êøò éôì àåä ììëä íâå. àúéòöîà àáéìì úéììëä äáùçî úëùîä àåä çáåùîä øåà å÷ úéùàøå 
àôåâ ìëã,åúòãî ïéáîì øàåáî àåäå áìä ìáäî úëùîð äáéú ìëù 697. 

  
 á øòù æè ÷øô  

 éëòåãé àéä äììëá íãàä ùôðù âî äìåìë 'éçá 'éèøô',øð íäå "ï,âä íîöò íäù  'éçá '
äáùçîå øåáã äùòî,íãàä ìë äæù 698,â ùé äáéú ìëá íâå  'éçá',ùòî äáùçî øåáã ä,øð "ï, 

åéúåà íäåúéîòèå úåãå÷ðå íäáù ,îë "éðå÷úä úîã÷äá ù ')æ 'ò"áא" ט ע( ïéúîùð ïåðéà éîòè 
åúàå ïéçåø ïéãå÷ðååïéùôð ï699*,ëå àúéà ï íù ú ùéøá ïå÷éñ"æ )ב"קיג ע

700
(ò "éçá íä úåéúåàä ù '

äùòî,àéöî éë åà úåãå÷ð àìá àãéøâ úåéúåà ú"éçáá àìà åéäéù à 'äùòî, äùòî åðééä 
äáéúëä,éáåúë íäù åîë íñá "åãå÷ð àìá úú.à øåáãá éë "àéöåäì àíò àì íà äôäî " óåøéö é

íäéìà úåãå÷ðä,åéúåàä ïëì úéàø÷ð úåãå÷ð àìá ãáì íçá é 'ùôð) îë ïéâúä íò åðééä"âäá ù"ä (
éçá àåäù 'ë äùòîòåãé.   

äâä" ä  
æéøàä éáúëáù óàå"ãì í÷ìçî ì 'éçá 'úðè"à701ë òåãé,à ìëä ',â ÷ø íä íø÷éòå  'éçá 'íééùøù, 

 ìëá éëøôñéðå÷úä íâì ÷ø í÷ìçî ',éçá  'ðè"à702ãáì ,åéúåàä ìë ìù ïéâúä ïéðò åá åøëæð àìå ú,âä ÷ø  '
ù ìù ïéðåéæðèò"â æ"ôá ïéðò íäù õåîöò éð.òá ùøåôî äæá íòèäå " ç)úðè øòù"ô à"å(,æ "øåöé÷á íù ì, 

éðå÷úä øîàî ïéðò ïáåé äæá íâíåë àôåâ íä úåéúåàä éë øîåà àåä íòô éë  'åîå÷îáåúéøçà í éë åðàöî 
åë ùôð úåéúåàä',à "éàø÷ð úåéúåàä ëíåë óåâ  'åë ïéâúäå 'åéúåàäã ùôðä íäú.äù åîëå  úãøôð äðéà ùôð
óåâä ïî íìåòì,ñá úåéúåàî ïéãøôð ïðéà ïéâúä êë "íìåòì ú,àùî "åãå÷ðä ëúéîòèå íåë ', íä ïéâúä éë 

óåâ íäù úåéúåàä úåîöòá ïéøáçúîå íéôúúùî,åë úåéúåàä úåììë íä ïéâúäå '. ïéâúä ïéà äæ øåáòáå 
íéðå÷úá íéøëæðå íéæåîø,åë ãçé íéôúúùî úåéúåàäå íä éë ïòé ',ìéîî óåâä úà øéëæäá éë àììëá ùôðä , 

ðë íéôúåùî íä éë"ëò ì"ã,òå "êøåàá ù703.   
éçá íä úåãå÷ðäå 'íäìù çåø,ðë "åãå÷ðäù ìúéúåàä íò íéàá úåò "íãàä ìù øåáãä é, 

éçá àåäù 'çåø.ò íãàä úåéç ø÷éòù åîëå "éçá é 'åáù çåøä,úî àåä çåøä åðîî úàöáù , óà 
ãò åá øàùð åùôðî ÷ìçùë ïééòåãé704.åòåðú úåéç ø÷éò ïë úúåãå÷ðä íä úåéúåàä ,à íúìáù " à

äôäî úåéúåàä àéöåäì.îëå "ëá ù"éìéëùîäå íéðå÷úá îíéãå÷ð ïéìà ,ïååúàá ïéøäðã åøéäæé 705.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
, ב"ע רכז ע" ב'ועי. לא במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו) ב"א ע"גה יחגי('  גמ'עי 697

  .ובמעלת עולם התיקון, דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא
אמנם . ואין להם כפי פשטם שום קשר לענין התפילהבורא הל הם צורת התגלות של "המקורות הנ

מכוונת תהיה  שכל תפילה , להיות באותה צורה שתפילה צריכה,ח"כנראה שכך למד רבינו את דברי הע
  .דבק בבוראיהאדם צריך לשאוף לצריך  מו כן וכ,מתגלה לנבראים' הבו  שבאופן להיות
 .שלמעלה מהנשמה הוא מקיף 698
 . הנקודות הם הרוחות והאותיות הם הנפשות,הטעמים הם הנשמות: תרגום 699
 תשעה נקודין פעולה דיליה שכינתא ,ך"דחנום איהו לחשבן זעיר "אד: ד שלזה כיוון רבינו"נלענ 700

  .כלילא בכל אתוון דאורייתא וכלא כגוונא דלעילא
פעולה שלו שכינה הכלולה בכל אותיות התורה , נקודות' ט, אדם הוא חשבון קטן של חנוך: תרגום[

 .ז מדבר על שאי אפשר לה לנשמה לפעול אלא דרך גוף"ש שתיקו"וע.] והכל כצורה שלמעלה
  .תגין ואותיות , נקודות, טעמים701
  . אותיות, נקודות, טעמים702
שלא נזכר שהתגין מתגלים רק כאשר הגוף עומד , א"ב לב ע"ביאורים ח', ח נקודות פרק ו" ע'עי 703

  .וכל תיקוני הזהר אינו מדבר כי אם בתיקונו. ובלא זה רואים רוח, בצורת חורבן וגלות
 כל הענין להתקשר לצדיקים ו וזה,נפשחלק של ה שעצם הלוז הוא , האפשרות של תחיית המתיםו ז704

  .)'ח א"ח שער רפ" ע'עי (נפשה והוא החלק הקטן ביותר של ,אחר מיתתםל
 . שהם מאירים את האותיות"יזהירו" . אלה הנקודות"והמשכילים: "תרגום 705
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éçá íä úåáéúä ìù íéîòèäå 'áìä úðååëå äáùçîä,éçá àåäù  'ë äîùðäòåãé, íä éë 
èðå úåéúåàäå úåãå÷ðä úâäðäå úåòåðúãö äæéàì íúéé,ìëùá äáùçîá éåìúä øáã àåäù .æáå " ç

)äù"ð ù"ò æ"ã ב"עג ע(åë éîòèã éòåðú ïåðéà áäæ éøåú  ' áäéîì àëìîã àùéøî ïééúà ïåðéàã ïéâá
åäìë ïååúàì åðúìëñå àúòã706.òå "âä ïéðòá ãåò ù 'éçá 'è 'ð 'à 'êøåàá. íùå )ãóò çð "â ב"עד ע( 

ìùå àðå÷ú ïåðéàã éîòèã äòåðúòéãé òãðîì åðúìëåñå àúòãá åîéàåë  ' àúîëçá ïåäéðìèî åäìë
åë åðúìëñáå 'áá ïåðéà ïà àìëã åîéìù åäéàã éòåðú"åë àã àæø àìà ð 'åë òãîå åðúìëåñ åâì ' ïä

åë ìæéîì ïä åôé÷æá 'åë åðúìëñå òãðî åäéà àìë'707ò "ù. íòèäù åîë íéîòè íéàø÷ð ïëìå 
éôäåùåøñðä ìëùä àåä ïéðò ìë ìù ïéðòáù øú,åúáùçîá åðéáäì íãàä ìëåé åëåúîù . ïå÷éúáå 

é" ç) äìò"á ב"קכה ע(ðéà ïåååúàå åçåø éáâì àôåâë ïéãå÷ð éáâì ïàåë  ' ùôð åäéà ïéãå÷ðã àðàîå
åäìë ìò øúë éäéà àúîùð, àéìú éäéàå ïååúàå ïéãå÷ðã äòåðú éîòè ïåðéàã ïéøúë äðîå 

ïååúàå äøéîàá ïééìú ïéãå÷ðå àúáùçîáäéùòá 708.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
, כאבגין דאינון אתיין מרישא דמל, ומה דאמר זהב אינון תנועי דטעמי, תורי זהב: ל בשלימות"ז 706

  .למיהב דעתא וסכלתנו לאתוון כלהו
דעת משום שהם באים מראש המלך ליתן ? ולמה אמר זהב ,אלה תנועת הטעמים" תורי זהב: "תרגום

 .ושכל לכל האותיות
, בדעתא וסוכלתנו, דאינון תיקונא ושלימו, בצלמנו אלין תנועי דטעמי, דבר אחר: ל בשלימות"ז 707

, איהו סתים ולא אתגלייא כמלכא דאיהו חכים בסוכלתנו בחכמתאכמה ד, למנדע ידיעה לאסתכלא לעילא
, תנועי דטעמי, כגוונא דא, אוף הכי, בר בחכמתא ובסוכלתנו ובמנדע, ולא נטיל לסטרא דא או לסטרא דא

, אלין רזין דנקודי, ודא איהו בצלמנו כדמותנו, כמה דאתחזי, כולהו מטלניהון בחכמתא ובסכלתנו ובמנדע
ומגו דנפקי מגו נקודה , מההוא דיוקנא סתימא דלא אתחזי, ו דיוקנא חדא דנקודה עילאהדאינון נפקו מג

דאיהו שלימו דכלא רזא הכא , אלין תנועי,  בצלמינו'וכודיוקנא דנקודה עילאה , חדא אקרון נקודי דמות
 דבר נש הא איהו צולמי, אלא רזא דא בצלמנו, אן אינון בבר נש, תנועי דאיהו שלימו דכלא, לידעי מדין
, ומדברא ליה לבר נש בנטירו, ההוא צולמא דאזלא עליה, לבר, סוכלתנו ומדע וחכמה, לגו, מלגו ולבר

כגוונא דא בכל אינון רזין עילאין , נ איהו שלים בכלא"ב, בעוד דהני תנועי אינון בבר נש, למהוי נטיר מכלא
, באינון נקודי, ודרכו יחפץ, תנועין דטעמיבאינון , למיטל במטלנוי, מצעדי גבר כוננו' מה, דלעילא ורזא דא

כגון אזלא , מצעדי גבר כוננו' למהוי לתתא כלא כגוונא חדא ורזא חדא מה, מיניה אתנטיל רזא דא', מה
, ושאר תנועי, ודא איהו כוננו, דמתתקנן כל חד וחד כדקא חזי ליה, דאינון מצעדי גבר, מקפא שופר הולך

, הן למיהב דינא, הן למשתק, הן לנגנא בחדווא, הן למיפסק, הן למיזל, קיפוהן בז, ודרכו יחפץ, אינון דכתיב
  .כלא איהו מנדע וסוכלתנו למיטל במטלנוי כדקא יאות

 לדעת ,קון ושלמות בדעת ובהשכלי שהם ת, אלו התנועות של הטעמים-דבר אחר בצלמנו : תרגום
 ואינו נוסע , חכם בהשכל בחכמה שהוא,כמו מלך. ידיעה להסתכל למעלה כמו שהוא נסתר ולא התגלה

 התנועות של הטעמים כל מסעיהם בחכמה , אף כך כמו זה, רק בחכמה ובהשכל ובמדע,לצד זה או לצד זה
סודות של הנקודות שיצאו מתוך דיוקן אחד ה אלו -  "כדמותנו בצלמנו" וזהו . כמו שראוי,ובהשכל ובמדע

דות ודה אחת נקראות הנקוומתוך שיוצאים מתוך נק . מאותו דיוקן נסתר שלא נראה,עליונההדה ונקהשל 
 שהרי הדיוקן אינו למעלה ולא תלוי שם , לא כך- שאם תאמר האותיות . דמות הדיוקן של הנקודה העליונה

 ,דם לכןו מה שלא היה מק,ריםי שהרי לאחר שיוצאים מסוד העולם העליון כלם מתגלמים ומצטי,דיוקן
גלתה תהראשית הסתומה שנ.  ידוע ואין מי שמכיר בו כלוםינוכן א ועל ,שאין דיוקן וציור למעלה כלל

 אבל . ואין מי שמכיר אותה, גלויהינה ידועה ואינה ידועה היא נקודה אחת סתומה ואותה הנקודה אינהוא
 אלו - "כדמותנו" ועל כן , שהרי אין שם כלל דיוקן,ן תלויות למעלהנירו בה ואייהאותיות לא הצט

 שהן שלמות ,כאן הסוד ליודעי דין התנועות.  שהוא השלמות של הכל, אלו התנועות- "בצלמנו" ,הנקודות
 -  לפנים .אלו הם הצלמים של האדם מבפנים ומבחוץ - "בצלמנו"סוד האלא זה ?  איפה הן באדם.הכל

 . אותו הצלם שהולך עליו ומנהיג את האדם בשמירה שיהיה שמור מן הכל- ומבחוץ .השכל ומדע וחכמה
וזה .  כמו כן בכל אותם הסודות העליונים שלמעלה. האדם הוא שלם בכל,התנועות הללו הן באדםבעוד ש

באותן  -  "ודרכו יחפץ" ,ע במסעותיו באותן התנועות של הטעמיםו לנס-" מצעדי גבר כוננו' מה"סוד 
 "בר כוננומצעדי ג' מה "-   וסוד אחד. אחדעין ממנו נטל הסוד הזה שיהיה למטה הכל כ-" 'מה" ,הנקודות

 ".כוננו" וזהו , שמתקנים כל אחד ואחד כראוי לו"מצעדי גבר" שהם ,כמו אזלא מקפא לפני שופר הולך
 הן בעמידה הן ללכת הן להפסיק הן לנגן בשמחה הן לשתק הן ,"ודרכו יחפץ" נאמרושאר התנועות הן ש

 .ע במסעות כראויו הכל הוא מדע והשכל לנס- לתת דין 
והכלים של הנקודות הם הנפש והנשמה ' כגוף לגבי הרוח וכוהמה ת ו הנקודבילג יותהאות: תרגום 708

 ונקודות , ומן הכתר הם טעמי תנועה של הנקודות ואותיות והיא תלויה במחשבה,היא הכתר על כולם
 .רה ואותיות במעשהים באמיתלוי
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âä ìë åúìôúá ãçé ÷áãìå êåôùì ïéåëé äéåöø äðååëá éúéîàä ãáåòä ïëìå 'éçá ' çåø ùôð
åùôð øùà äîùð709íäá äìåìë ,âä ìë äá ùéù äìôúäî äáéú ìë åéôî àéöåîù úòáù  'éçá '

øð"äéîòèå äéúåãå÷ðå äéúåéúåàá ï, äãé ìò ÷áãìå øù÷ì ä÷åùúä íöåòá åáì øäåèá íöòúé 
ìòîì äèîîúåâøãîä øãñá ä,åçåøá åùôð ,åúîùðá åçåøå *, äáéúä äúåà ùøùì íìåë åìòúéå 

éðåéìòä úåîìåòáí.æúá åøîàù ïéðòä åäæå " ç)ò ùéø åò"à ג"י ע(éìéëùîäå íåë  ' ïåäá úéàã ïåðéà
úåìöá òãåîúùàì ìëùàåë à÷ìñ êéà  'éîòèå éãå÷ðå ïååúàá710åë  'ò"ù, íùå )ò ùéø çò óã"â  טז

øùàå åë àúåìöã äãéîòá êìîä ìëéäá ãåîòì íäá çë ' éãå÷ðå éîòè àìëî àìéìë )ב"ע
ïååúàå711.  

äâä" ä  
éòå"âä ìë åð÷åúé æ 'éçá 'åìà,ç íâô íà óà "æéàá åäò íäî " åéúåáùçî åà åéøåáã åà åéùòî é

íéáåè àì øùà,ç íøâå "äéãé ìò åíùîë íäéðéáù úåøù÷úää ãéøôäìå ÷çøì "à øòùá ì 'éô"ç, äúò 
éò"à ìë øù÷úäìå øåæçì åð÷åúé æ 'äìçúáë åéìòù åøéáçá,áåùúä ïéðò ø÷éò ùøåù åäæù äùîë " êøåàá ù
ò"ù712.  

åúëä ïéðò åäæåá) éòùéäå é  ( åéðæàáå åéðéòá äàøé ïô òùä åéðéòå ãáëä åéðæàå äæä íòä áì ïîùä
åì àôøå áùå ïéáé åááìå òîùé ,éôéñáùäéøãñî êåôä øåãéñä àø÷ã äéùéøã ä éë éçá àåä áìä ' äáùçîä

ëòåãé713,éðæàäå íøåáãä úòéîù éìë íä ,éðéòäå íéàøä éìë íä äìòåôá íéùòîä éðééðò úåàøì ,âä íäå  '
éçá 'øð"ï.øãñë èòî èòî åðîî íé÷ìúñî äîä íãàä éàèçáå , ãöî ãáì íãàä ïåéòø ìò äìåòù úòîù 

ùôðä714àèç íåù úåùòì ,éçá ú÷ìúñî æà  'óëéú äîùðä,çá àéä éë é 'ãàî äìòðå äåáâ.ç íàå " àèç å
øúåé715,éçá íâ  'ç ì÷ì÷úðå íâôð åà éøîâì åðîî ÷ìúñî çåøä"å,éçáá åúåøù÷úä ïéà æàå  ' äîùðä

éåàøë úåîéìùá.ç íàå "Ää åéçá íâ æà øúåé àåèçì óéñåäå äáø 'ç úúøëð åà úîâôð åùôð" éøîâì å

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .676ל הערה "וכנ, אין כוונתו כאן לנפש הפרטי אלא כל המערכת הפנימית של האדם 709
 .וטעמים  נקודות,באותיות' אלה שיש להם שכל לדעת בתפילה איך עולה וכו: תרגום 710
תא וקוצא דילה ונקודה דילה וטעמי דילה אית לון רזין סתימין יכל אות ואות דאורי: ל בשלימות"ז 711

לא למיקם בהיכלא דמלכא כגונא דאתמר בחנניה מישאל לא והמשכילים אשתמודען בהון דאית בהון חיילע
ועזריה ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך בעמידה דצלותא דאיהי היכל המלך כלילא מכל טעמי ונקודי 

ן לאשתמודעא בהון סגולתא דאתמר בה זרקא מקף שופר ואתווואתון דלית ידיעה כידיעה דנקדי וטעמי 
  . סגולתאהולך

 יש להם סודות נסתרים ,קוד שלה והטעמים שלהי והקוץ שלה והנ,ל התורה וכל אות ואות ש:תרגום
 ,ד בהיכל המלך כמו שנאמר בחנניה מישאל ועזריהו והמשכילים מכירים אותם שיש בהם כח לעמ,למעלה

 מכל הטעמים והנקודים הכלולה שהיא היכל המלך ,ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך בעמידת התפלה
 , סגולתא שנאמר בו:יעה כמו ידיעת הנקודות והטעמים של האותיות להכיר בהםאין ידכן  ש,והאותיות

  . סגולתא שופר הולך, מקף,זרקא
וכן . כ"ע, דהיכל המלך כלילא מכולם והיא היכל לשם הויה דכלהו תליין בשמיה -ל "ז, א"שם הגר' ופי

דכתר דשם סליקו דילה ' סגולתא מסט' ל השכינה שנק" ר- ל "זדעא בהון סגולתא ולאשתמה "כ ד"מש' עי
ש לעיל "יודין הללו כמ' ש לעיל ונקראת סגולתא בתלת יודין דטעמים ונקודין ואתוון דכלילא בג"כמ

נקודין דסגולתא דמשם סגול דנקודות ואותיות ' ובסגולתא נרמזו טעמים שהיא רישא דטעמים ונקודות בג
 .ו"יודין כמש' ג

 מה 663663663663 לעיל הערה 'ועי. כן בשניהם הכל חוזר לשרשוש, כלומר התפילה היא בעצם כעין התשובה 712
 .שהקשינו על הקשר שבין תפילה לתשובה

חכמה עלה במחשבה דאיהו בינה מחשבה והרהור כלא חד חכמה לא : ב"מ פנחס רכט ע"רע' עי 713
  .הרהור בלב ובינה בלב ובגין דא מחשבה בלב האשתמודע אלא בבינ

, חכמה לא נודע אלא בבינה. 'הכל א, חכמה עלה במחשבה הרי הוא בינה מחשבה והרהור: תרגום[
  .]הרהור בלב, ולכן מחשבה בלב, ובינה בלב
צ שעצם העובדה שהשומע ומקבל "א בריש ספד" בביאור הגר'עי. אין קליטה לחכמה בלא בינה, כלומר

 .ולכן זה רק דרך בינה, דהחכמה קלטו משהו הוא רק מתוך דברי המלמ
 .676ל "מצד החלק הרוחני שבאדם כנ, כלומר 714
 .כלומר לא רק שהוא חשב על העבירה אלא שעלו בו רגשות לחשוק בעבירה 715
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éçáá äúåøù÷úäî 'çåøä. øæåç àåä äáåùúá øæåç àåäùëå äìòîì äèîî øãñë íúåà âéùäì, øãñî êôéä 
äìçú íúå÷ìúñä.éçáì âéùî àåä äìçú  'ùôðä,çàå "åá úøù÷úîå çåøä äéìò äøåùå àá ë,çàå " íéàá ë

äîùðä øåà éöåöéð íäéìò íéôôåçå716,åéìàî áåúëä øàåáî äæáå éåàøë åøéáçá ãçà ìë íéøù÷úî æàå .  
à øòùáù óàå 'ôë ÷ø'øëä åà íâô íàù øàáúð ç úé"éçá å 'è ìë ãéøåäå åùôð ' äéúåøéôñ

òøä úåìåöîá,ò "àìéòìî ïåéìò øåàå äùåã÷ êéùîîå ìéöàî àåä åúáåùú é,éçá ìò  ' äðîîå äìçú åúîùð
åçåø ìò êùîð,ðä ìåãâä øåàä åéæî ÷éäáî çåøä æàå ùùôðä ìò íâ åéìò òô,éòå " é÷îòî úìòúî àéä æ

éçáá øù÷úäì òøä 'íã÷îë çåøä.ãò ïëå "ç çåøä íâôð øùàë æ"ùîë å"ù,ëå òåãéæéøàä éøáãá " ì
éçáå óåöøô äæéà ïå÷éúìù 'éôåöøôä ìë êøã àìéòì àìéòìî íéùãç ïéçåîå úåøåà êéùîäì êéøöí úåâøãîäå 

íìåë,éçáäå óåöøôä åúåà ãò  'åð÷úì êéøöù,ïéçåîä åëùîð åéìàù 717, é÷îòî ùôðä úåìòäì éãë ÷ø åðééä 
åëåúá äò÷ùðù äàîåèä,äúåîéâô ï÷úì åà , ùøâì äèîì äìòîìî ïåéìò øåàå äùåã÷ êéùîäì êéøöå 

íëåúá äò÷ùðù äàîåèä úåçëä úà äæä úáäìùä ùà éôùøá úåìëìå,äúîéâô úåàìîì åà , äúåìòäìå 
çåøä íò øù÷úäì ìëåúù úð÷åúîå äøäåèî,ãò ïëå "éçáá æ 'íâôðù çåøä,äìçúáë åð÷úìå øåæçì éãë , 

åð÷úð øáëù øçà ìáàò "çà íúñéðë øãñ äáåùúä é"ðë äìòîì äèîî àåä íãàä óåâá æ"ì,éô áùå åäæå  '
éçá ìë áéùî äéäùë 'äîå÷î ìò,àôøð äéä æà .  

  
 á øòù æé ÷øô  

äùåã÷á íé÷ìà ãáåòä éðôì ïéìî äåìàì ùé ãåò íðîà,éçáá  'úéèøô øúåé,éçáá àåäå  '
øäåæá øëæðä àúîùðì àúîùð àéä äîùðä ùøåù,éç úàø÷ðå ä.äãàå "äâéùä ø,éçáìå  ' äãéçéä

äá úììëðä718,äàîã÷ íãà íìåò ãåñ 719,òá ïéáîì øàåáîëå "ïéçåîä øòù óåñ ç720,äãàù " ø
éçáì äëæúåðéø÷éòä íîå÷îá íéúéîàä äãéçé äéç 721.òå  'íéìåâìâ ùéø )א"ספר הגלגולים ג ע

722
( 

éôáå"íù æ )א"דף כז ע
723
(,æ íúðååë ø÷éò åäæå " ì)תנחומא תזריע פרשה א'(  ÷åñôá åùøãù) à úéùàøá

åë (éôà äéç ùôð õøàä àöåú ' ìù åùôðäãà"ø,éôà  'çéùî ìù åùôð724,éçáä úàæ éë  ' ãåñ àéä
ìàøùé úñðë725,äðåéìòä íééçä õøà 726) ãäî øôòä ãåñé ùøù åðééä ' ïéàîã÷ ïéùøù ïéãåñé

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .303 הערה 'דהיינו כל מה שיש לאדם מהארת נשמו מאז אחרי חטא העגל וחטא אדם הראשון ועי 716
זו  ולא . אלא רק מצד מה שלמעלה ממנו, כלומר שכל מקום שנפגם אי אפשר לתקנו מצד עצמו717
 - מקום שבעלי תשובה עומדין "ל כי "אמרו חזשמה  יתבאר ועל פי זה .מקבלים נשמה חדשהש אלא ,בלבד

  ).ב" עברכות לד" (צדיקים גמורים אינם עומדין
   .373לעיל הערה ' עי 718
  .ח"ק כנזכר בריש ע"א' כלומר העולם שמעל לעולם האצילות הנק 719

ר לא נכנסו "שם בחטא אדה: ח המצוי בידינו"ל בע"וז' ה בפרק י"הדבר היחיד שמצאתי שם הוא הגה 720
ומזה שכתוב שלא נכנסו בו , ן"ה וב"ג דאמא הם ממ" נמצא החו,ן ואז אין חליפי,בו רק מוחין דאמא לבד

ע אם לכך נתכוון "וצ. חיה המוזכר כאן' רק מוחין דאמא כלומר קודם לכן היה לו גם מוחין דאבא והוא בחי
 .הרב

י של "נ שלו היה אז גדול יותר מהנרנח"והנר, נ"ד שזה מכיוון שהיה לו נר"ב ל ע"ה ח"דע' עי 721
 .ההאצילות של עת

הנזכרים מן נפש דאצילות עד ' והנה אדם הראשון היו נכללים בו בעת שנברא כל אלו בחי, ל"ז 722
  .יחידה דאצילות

בעת בריאת אדם שהתחיל עולם הבריאה ממקום שהוא עתה זעיר דאצילות ונסתיים עולם , ל"ז 723
י ורגליו "ע וגופו בא"ר ראשו וגרונו תוך ג"ואז היה אדה' של יצירה של עתה וכו' העשיה בסוף ספירה ו

 . כ"ע, ס ראשונות דיצירה של אז"ע בכללו שהם ד"י בג"ר הכניסו הש"ל ואמנם אחר שנברא אדה"בחו
נגדו הארץ בעולם שממנו )כ(נפש שיתופא דגופא , ל"וז) ב"ע' דף ג(' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר' עי 724
' ועי. כ"ע, ר" חיה ואמרו נפשו של אדהז נאמר תוצא הארץ נפש"יסודות כידוע שע'  וכן הנפש מד,הגוף

א על "בבהגר'  ועי.בניינההוא מקום כאן כן  שכינה בארץ שיינו בחינתהד, ד"ז ע"ז קט"א על תיקו"בבהגר
ר "שכן שורש נשמת אדההמלאכים ממעלת  גבוההאדם הנפשו של מעלת א שמוכיח מכאן ש"ח ע"צ כ"ספד

  .קצוותה' הוא בקו האמצעי ואילו המלאכים המה בסוד ו
, הארץ דא כנסת ישראל, דכתיב תוצא הארץ נפש חיה, והא אוקמוה רזא: א"זהר שמות יב ע' עי 725

 .כלומר שעצם המלכות דאצילות היא גופא נשמת אדם הראשון. כ"ע, נפשא דאדם קדמאה עלאה, נפש חיה
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 øäåæá øëæðä ïéîìò åäìëã ïäáà)ë àøàå"ò â"á727(ò "ù(.òå  ' úåîù øäåæ) áéò"à728(ôáå  ' çìù
) ãò÷ò"á729(åëå äéç ùôð õøàä àöåú áéúëã àæø ',ôáå  ' éðéîù)ò èì óã"á( äéçä ùôð ìë úàå 

åë'730,òå  'ñ úùøô óåéðúîá ïðçúàå' )ב"ער ע
731
(,òå  'áîø"æ ï"÷åñôá ì )בראשית א כו(íãà äùòð , 

                                                                                                                                                                                     
  .שהמלכות נקראת ארץ החיים' ק שער יז פרק ד"פרדס לרמ' עי 726
 .9לעיל הערה ' עי 727
 .725לעיל הערה ' עי 728
 .לא ראיתי תוספת על הזהר שמות 729
 כל אתר ,ם"ויברא אלהי'  וגו"ם את התנינים הגדולים"ויברא אלהי") בראשית א כא( פתח ואמר 730
 אתר דנפקו מניה הכי קרי ליה הכא ואף על גב דרחמי הוא ,לאהיר ע וההוא את. אקרי"ם"אלהי"דדינא 

קיין בקדמיתא ומשתרשין על תמניה נפקו דינין וביה תליין את התנינים הגדולים אלין אבהן דאינון מש
כלא ואת כל נפש החיה הרומשת ואת כל נפש החיה דא נפש דההיא ארץ עלאה אפיקת מההיא חיה עלאה 

ארץ נפש חיה ודא איהי נפש דאדם קדמאה דמשיך בגויה הרומשת דא איהי חיה על כלא דכתיב תוצא ה
  .לעילא ותתא) א סטרין"ס(דרחשא בכל טורין 

 כל מקום של "יםקויברא אל"'  וגו"ליםום הגדיים את התנינקויברא אל") בראשית א(פתח ואמר : תרגום
 , ואף על גב שהוא רחמים.א לו כאן כך קור, המקום שיצאו ממנו, ואותו מקום עליון"יםקאל"דין נקרא 

 שהם משקים בראשונה ומשתרשים , אלו האבות"את התנינם הגדלים. "יוצאים ממנו דינים ובו הם תלויים
 זו הנפש שאותה הארץ העליונה הוציאה -" ואת כל נפש החיה" "ואת כל נפש החיה הרמשת" .על הכל

 כתמשנאדם הראשון שה וזוהי הנפש של "יהתוצא הארץ נפש ח" נאמר ש.עליונה על הכלהמאותה חיה 
  .למעלה ולמטה) הצדדים( זוהי הרוחשת בכל ההרים "הרמשת" .בתוכו
' ת וזהו חי"ר שמלכות אפיקת מת"ל נפש של אדה" ר-דא נפש דההיא ארץ עלאה , ל"ז, ש ביהל אור"'עי

 .עילאה
ן דאתחכם וידע בשעתא  מתניתין לכון בני נשא מארי דחכמתא מארי דסכלתנו קלא קרי מאן מנכו731

דרישא חיוורא אתקין רישא רשימא מעילא ולתתא ומתתא לעילא אתקין סטר צפון בעטורא דקונאריתא 
ביה רשים עומקא דתהומא עלאה דסליק ונחית בגוויה נחית חד דרגא טמירא באלף וחמש מאה רשימין 

ינין כעייני אנשא לחיותא דאלף וחמש מאה עלמין תחותיה תטלל חד חיות ברא וקרנין עשר לה וארו ע
ופום ממלל רברבן כד סלקא אזלא ביממא טמירא בליליא כד נחתא טמירא ביממא ואזלא בליליא כד נטלא 
מזדעזען ארבע מגרופי דאחידן בידהא ונטלין עמה שתין פולסין דנורא כל חד חרבא שננא על יריכיה סליק 

עפרא דקיקא כליל מכלא נשב ביה אתפשט ברעותא לאפקא בר נש שליטא לתתא אתקין בהאי חיותא חד 
פולסין אתגלגלו חד לעילא חד לתתא חד לצפון חד לדרום אילנא חד רברבא ותקיף ' סטרי עלמא וד' בד

א יפה נוף משוש כל הארץ ביה אזדווג אפיקו "אתחבר ואזדווג בה בחד ענפא שפירא דחזו חדוותא דכלא כד
ד "אים על רגלוי ואמלכיה על כל עלמא ושלטיה על כלא ההחד רוחא טמירא ומליא לההוא גבילו דעפרא וק

אתפקיד על ההוא אילנא לנטרא פקודא אתיב מלכא רוחיה לגביה וההוא חיותא ' תמשילהו במעשי ידיך וגו
א "ס(נטלא ליה כדין זמינין מנא אחרא וקאים בינייהו בקוטרא דגליפין בין מלאכין קדישין בטופסרא 

ין בתראין תפיסין בחוביייהו אשתליף רוחיהון מההוא מאנא דלבושא לבתר דעטורין אתאחדן דר) בטפסא
אגניז בעפרא בין רגבי נחלא אתטמרו ואתגניזו בחד גרמא תקיף דההוא מאנא יתבנון בקדמיתא ויקומון 

ה למגבל ההוא עפרא קדמיתא דההוא מאנא ממש "חילין חיין תניינות בארעא קדישא מתערין וזמין קב
לו דקיק כהאי חמירא דעיסה ומההוא גבילו דאיהו צחותא דלעילא יתתקן ויתישר מאנא ולאעלא ביה גבי

יצא והשקה את נחל השטים בגין דההוא נחל אסגי חביבותא ' דכשרא כגוונא דאמר קרא ומעין מבית יי
בעלמא וכד ההוא מעיינא קדישא יפוק וייעול לגביה כדין יתתקן ויתישר ולא יהא בסורחניה ) א זנותא"ס(

ד ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה "דנא בדינא דמלכא עלאה ההתכקדמיתא ואינון דלא זכאן יקומון לא
לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם וכדין כתיב כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני 

   .כן יעמוד זרעכם ושמכם' עושה עומדים לפני נאם יי
 בשעה ,מי מכם שהתחכם ויודע:  קול קורא,בעלי התבונה, החכמהמשנה לכם בני אדם בעלי : תרגום[

התקין את הצד הצפון בעיטור , ומלמטה למעלה, שהראש הלבן התקין את הראש הרשום מלמעלה למטה
ירדה דרגה טמירה אחת באלף וחמש . בו רשום העמק של התהום העליון שעולה ויורד בתוכו, של אגם מים

דניאל  ("ולה עשר קרנים" אחת חוץת וות עולמות תחתיו בצלו חוסה חי של אלף וחמש מאותמימאות רש
 , כשיורדת. נסתרת בלילה, כשעולה הולכת ביום, ופה מדבר גדולות,ואלו עינים כמו עיני אנוש לחיה) ז

 מזדעזעים ארבע מגרפות שאחוזים בידיה ונוסעים עמה ששים , כשנוסעת.נסתרת ביום והולכת בלילה
 התקין בחיה הזו עפר דקיק , עלה ברצון להוציא אדם שליט למטה.חרב שנונה על ירכו כל אחד ,שבטי אש

 אחת , אחת למעלה: וארבע חתיכות התגלגלו, בו והתפשט בארבעת צדדי העולםף נש,אחד שכלול מהכל
וג עמה בענף אחד יפה שמראהו ו אילן אחד גדול וחזק התחבר והזד. אחת לדרום, אחת לצפון,למטה

 , אחתחבויה הוציאו רוח ,גו עמו הזדו,)תהלים מח ("יפה נוף משוש כל הארץ"כמו שנאמר  ,שמחת הכל
 נאמר זהו ש. והשליט אותו על הכל, והמליך אותו על כל העולם, ועמד על רגליו,ומלא אותה עסת עפר

ו  השיב המלך את רוח, לא שמר את המצוה, נצטוה על אותו האילן.)שם ח(" 'תמשילהו במעשי ידיך וגו"
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ä çåø éë 'åá øáéã732. äéä ïëìå äãà"øíìåòì úåéçì ïëåî ,àéä éë 733éçú äîëçä  'äéìòá ) קהלת ז

   . äéç úàø÷ð ïëìå ,äéç ùôð õøàä àöåú åäæå,)יב
åðîéä ä÷ìúñð åàèçáå,òå  'î"æéøàä ù"èôá ì"å734ô ùéøáå  'ë"à735ôáå  'ì"íéìåâìâäî ä, 

íìåòä äæá åãåòá íãà íåù äéìà äëæ àì æàîå. ìù åúìòî ùøéå äâøãîä úàæì òéâäùë êåðçå 
äãà"ø,îë "æá ù" ç)ò äì äîåøú"â ד"מב ע

736,äùá íùå "ò ãð ù"ã ב"סט ע
737(,ò "ù,òøáå " î

                                                                                                                                                                                     

 אז הזמינו כלי אחר ועמד ביניהם בקשר החקוק בין מלאכים קדושים . ואותה החיה לקחה אותו,אליו
 נשלפה רוחם מאותו הכלי , הדורות האחרונים תפוסים בחטאיהם.טוריםישל הע) בדפוס(שנאחזו בציור 

 ויקומו שנית ,י של אותו הכלד בין רגבי הנחל נטמנו ונגנזו בעצם קשה אח, אחר כך נגנז בעפר.של הלבוש
אותו העפר הראשון של אותו את  ועתיד הקדוש ברוך הוא ללוש ,חילות חילות מתעוררים בארץ הקדושה

קן ו ית,מעלה  שהיא הצחות של, ומאותה עסה.הכלי ממש ולהכניס בו גבול דק כמו השאור הזה של העסה
משום שאותו ) יואל ד(" השטיםיצא והשקה את נחל ' ומעין מבית ה" כמו שאמר הכתוב ,ישר כלי כשריוית

קן ויתישר ולא יהיה ו אזי ית, וכשאותו המעין הקדוש יצא ויכנס אליו,בעולם) הזנות(הנחל מגדיל החביבות 
ורבים " נאמר זהו ש. בדין של המלך העליוןניםדויות ני ואותם שלא זוכים יקומו לה,בסרחונו כבראשונה

כי כאשר " נאמרואז ) דניאל יב(" לדראון עולם]ו[חרפות מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה ל
ישעיה (" ד זרעכם ושמכםוכן יעמ' מדים לפני נאם הושה עוהשמים החדשים והארץ החדשה אשר אני ע

  ]).סו
ד בספר "דף לה ע(ל שם "וז, א בתוספתא"שמציין לדבריו בפרשת קדושים פג ע, י"שער מאמרי רשב' ועי

אמנם גופו . אשון לא היה לו שום חלק מן האי עלמא שהוא עולם העשיה כללאדם הר, )י"שער מאמרי רשב
ונשמה ' א דאצי"א דאצילות ונשמתו מן ז"היה מעולם היצירה ונפשו מעולם הבריאה ורוחו מנוקבא דז

 וטעם הדבר למה לא היה לו חלק בעולם העשיה הוא במה שנבאר סדר ,'לנשמה מן אבא ואימא דאצי
 וישוב העולם מחולק לחלוקות ,' נגד הקליהי הנה מקום החורבה שבו הוא בחינ כ,העולם והתחלקותו

ונמצא כי אדם הראשון ',  וכו כי ישוב חוצה לארץ הוא כנגד העשיה וארץ ישראל כולה כנגד היצירה,רבות
',  וכו ואחר שחטא נתהווה ביומין דחול,לפי שממקום כפרתו נברא לכן היה אז העולם תמיד בסוד בריאה

ר שחטא אדם הראשון בעץ הדעת שהוא עולם העשיה שנצטוה שלא יאכל ממנו כי אין לו חלק בעשיה ואח
 וכיון שעבר ואכל מעץ הדעת שהוא עשיה גרם פגם בכל העולמות וכולם ירדו ,ל"רק מן היצירה ולמעלה כנ

ה מקבלת ממדרגתם באופן זה כי היצירה נתלבשה בעשיה ונמצא כי ארץ ישראל שהיתה כנגד היצירה אינ
י העשיה כיון שהיצירה מתלבשת בה וכן הבריאה מתלבשת ביצירה ונוקבא דאצילות "ממנה אלא ע

 .ד זה בכל העליונים ממנו כולם ירדו ממדרגתם"א נתלבש בנוקביה וכן ע"נתלבשה בבריאה וז
יש כי האלהים ברא ) לעיל פסוק א(מפני שכבר הראית לדעת , הוא" נעשה"והפשט הנכון במלת , ל"ז 732

ואחר כך מן היסודות ההם הנבראים יצר ועשה וכאשר נתן במים כח השרוץ , מאין ביום הראשון לבדו
אמר באדם , "ארץתוצא ה"והיה המאמר בבהמה , "ישרצו המים"לשרוץ נפש חיה והיה המאמר בהם 

, חיהשתוציא הארץ הגוף מיסודיה כאשר עשתה בבהמה וב, כלומר אני והארץ הנזכרת נעשה אדם, "נעשה"
כדכתיב , ויתן הוא יתברך הרוח מפי עליון, "אלהים את האדם עפר מן האדמה' וייצר ה") להלן ב ז(כדכתיב 

  ".ויפח באפיו נשמת חיים") שם(
 .אמנם טרם נתברר לי מה רצה רבינו להוציא מכאן

 .ר"ל ונפשו של אדה"כלומר המלכות הנ 733
ל והנה בעת שחטא "אלפין שנין כנ' ם וע הנקראי"ר נתמעט חלקי בי"כי אחר שחטא אדה, ל"ז 734

לא ' כי כבר ידעת כי בעולם אצילות כתיב בי, נ דאצילות"שהם נר, נסתלקו ופרחו ממנו ההוא זיהרא עילאה
פרחו ממנו ונסתלקו ההיא זיהרא עילאה ואמנם זה החלק ' ותיכף כשחטא ונמשך עליו הקלי, יגורך רע

 .'ר לא הוטבעו בקלי"שנסתלק מאדה
כ ונמצא כי הנפש של אצילות עצמה "ע ג"ולל כל נפש דאצילות שיש בשלשה עולמות ביכ, ל"ז 735

ע לא נסתלקו והם "עולמות בי' אצילות שיש בג' נסתלקה לגמרי מן האדם בעת שחטא אך נפש דבחי
  .הנקראים חלתו של עולם

ה דאיטמר מגו דחילו דאזל בקושטא בגו ארעא הוה משכח נהירו דאביד אדם קדמא:] להלן לשונו[ 736
ההוא נהירו בגנתא דעדן סלקא לעילא לא אתיישבא בדוכתיה דהא לא הוה אשתלים מכל סטרין דהא 
שלימו דלתתא הוה גרע דהא אתאביד בחובא דאדם קדמאה נחת לתתא ואתטמר גו אילני גנתא אתפשטא 

ריאת ההיא תמן בכל סטרי גנתא עד דאתייליד חנוך בן ירד כיון דאתייליד הוה אשתכח סמוך לגנתא ש
נהירו לאנהרא בגוויה אתרבי ברבו קודשא ושריא עליה נהירו דא מנצצא עאל לגנתא דעדן אשכח תמן 
אילנא דחיי ענפוי ואנבי דאילנא ארח בהו ואתיישב בגויה ההוא רוחא דנהירו דחיי אתו שליחן מלאכי 

וליף מניה וידע אורחוי עילאי ואוליפו ליה חכמתא עילאה יהבו ליה ספר דהוה טמיר גו אילנא דחיי וא
ד ויתהלך חנוך את האלקים עד דההוא נהירו אשתלים בגויה כיון דההוא "ה ואשתדל אבתריה הה"דקב

חזאה ההוא שלימו ברזא דחנוך יומא חד עאל גו לאנהירו אשתלים לתתא בעא לסלקא לדוכתיה ובגין 
   . ואיהו צניע בגו חברייאגנתא דעדן ואחמו ליה טמירין דגנתא ואנח ההוא ספר וכל מה דחמא לבר

בד אדם הראשון שנטמן אותו האור יהאור שאאת  מצא , שהלך באמת בתוך הארץיראהמתוך ה: תרגום[
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)âô íéùåã÷ò "á738(ñ ïéúéðúîáå "ïðçúàå ô )ב"ער ע
739
(,æéøàä íùøéôù åîë "ôá ì ' úéùàøá

äãà ùåøãá"ø,éô íéìåâìâáå "ç740ò "ù,îëå "ìô íù ù"éìáñîì àîìò ìéëé äåä àì ää, çøëåäå 
íìåòä äæî ÷ìúñäì,÷ âéùäùë íìåòä äæî ÷ìúñð åäéìà ïëå äàìò àøäéæä äúåàî úö,îë " ù

éôá"íéìåâìâäî è,îëå " øäåæá ù)ò ùéø èø ùâéå"á(à "á÷ ì"åë ä ' íò êìáñîì ìéëé àì àîìòå
àùð éðá741.éå÷î åðçðàå íéçúä øçà äâéùäì äéà "ä,íåøîî çåø åðéìò äøòéù 742

.  

éçá àåäå 'íãà ìù äáùçîä ùøåù,éçá éë  ' áåùçì åúáùçî ÷áãîùë àåä äáùçîä
ò äæéàéèøô ïéð,éçá àåäå  'äîùð,îë "ãù úîùðå ù" íðéáú é)ì áåéàáç (,áùçîä æàå ä úâùåî 

ëò"áùçîä åîöò íãàäì ô,äáùçîä çë úéììë àöåî øå÷î ùøåù ìáà , íìòðå øéîè àåä 
åîöò íãàäì íâ âùåî åðéàù éøîâì,àöîú ïéàî 743,éçá àåäå  'åúîùð ùøåù.   

éçá àéä äîìòðä äðéçáä úàæå 'åàä éôåøöäáéúä ìù úåéú744, úîùð ùøåù àåäù 
ïåéìòä íùøùá íäéúåéðçåø çëå úåéúåàä, âùåî åðéà ïåéìòä íùøùá íôåøö éøãñ úåäî úúéîàå 

äîùðä ùøåù úðéçá äúò íéâéùî åðçðà ïéàù øçà äúò åðì, ãåñá äðéá ïðåáúð äéçúä øçàå 
íúùåã÷ ùøåùá úåéúåàä éôåøö éøãñ, êúåìòäá øäåæá åøîàù àåäå )áð÷ ò"à(åë àúééøåà  '

                                                                                                                                                                                     

מטה   שהרי השלמות של,מכל הצדדיםעצמו ם י שהרי לא השל, לא התישב במקומו,בגן עדן ועלה למעלה
די הגן י והתפשט שם בכל צ,י הגןאדם הראשון ירד למטה ונטמן בתוך עצשהיתה חסרה שהרי אבדה בחטא 

שמן  התגדל ב, התחיל אותו האור להאיר בתוכו, היה נמצא סמוך לגן, כיון שנולד.עד שנולד חנוך בן ירד
 את ענפיו ופרותיו של , ומצא שם את עץ החיים, נכנס לגן עדן, קדש ושרה עליו האור הזה הנוצץמשחת
 ולמדו , באו שליחים מלאכים עליונים. אור החיים והתישבה בתוכו אותה הרוח של, הריח בהם.האילן

 וידע את דרכי הקדוש ברוך הוא , ולמד ממנו, נתנו לו ספר שהיה נסתר בתוך עץ החיים,אותו חכמה עליונה
 כיון .שלם בתוכונעד שאותו האור ) בראשית ה(" ויתהלך חנוך את האלהים" נאמר זהו ש.והשתדל אחריו
 יום אחד , וכדי להראות אותה השלמות בסוד של חנוך.עלות למקומו רצה ל,שלם למטהנשאותו האור 

 והוא מוצנע בתוך ,חוץב והניח אותו ספר וכל מה שראה ,נכנס לתוך גן העדן והראו לו את נסתרות הגן
  ].החברים

 וההוא זהרא דנשמתא עילאה דפרחה מניה סליקא לעילא והות גניזא בחד אוצר דאיהו גוף עד 737
ך לעלמא כיון דאתא חנוך ההוא זהרא עילאה נשמתא קדישא נחתת ביה והוה חנוך וק חנדאוליד בנין ונפ

  .'ד ויתהלך חנוך את האלקים וגו"בההוא רבו עילאה דשבק מניה אדם הה
א וההרי '  באוצר אהזוגנהיתה ו, פרח ממנו עלתה למעלהש נהעליוהזוהר של הנשמה האותו : תרגום[
והיה , עליון נשמה קדושה ירדה בוההר וזה אותו ,א חנוךבכיון ש, עולם עד שהוליד בנים ויצא חנוך ל,גוף

 ]."'וגחנוך את האלקים וויתהלך " זהו שנאמר .ו אדםאות עזב עליון שכבודחנוך באותו 
ה מארעא ואבריר פסולת וקסטורא מכספא וכן בכל אינון צדיקייא די " עד דאתא חנוך ונטל ליה קב738

  .בארעא לבתר אתתקן ההוא אתר
 וכן , מן הכסףאהמולת והזסו ונבררה הפ,עד שבא חנוך ונטל אותו הקדוש ברוך הוא מן הארץ: תרגום[
  .]תקן אותו המקוםנ אחר כך , אותם הצדיקים שבארץלבכ

 .'וא' מכאן משמע שמה שהיה אצל חנוך שייך לכל א
 .731לעיל הערה ' עי 739
 .ט"ך נעשה למלאך מטשחנו 740
 עד מתי אתה מקנא לי טרקת גלא דלא יכיל לשלטאה בך מותא לעלמא ועלמא לא יכיל ,ה"ל קב" א741

  .למסבלך עם בני נשא
 סגרת את הדלת שלא יכול לשלוט בך המות , עד מתי אתה מקנא לי,אמר לו הקדוש ברוך הוא: תרגום

 . והעולם לא יכול לסבול אותך עם בני אדם,לעולם
  .מנם לחיה יזכו כולם שרק יחידי סגולה יזכו ליחידה לעתיד לבא א, משלי יז כבא"בהגר' י ע742
 והוא רמז על היות) איוב כח יב ("והחכמה מאין תמצא"לשון הפסוק הנה לשון זו מיוסדת על  743

 כ ז"א על תיקו" בהגר'עי" (רצון"והוא המכונה בלשון הקדמונים . נקרא איןועל שם זה מקורה בלתי מושג 
' נגד ההוא כ בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור , שכתר הוא רצון- בריש הורמנותא ה "ג ד"ע

 כמו באדם המחשבה שרוצה לעשות ,ל"ה בריש הורמנותא וז"א ד"ח נ ע"א על תז"בבהגר 'עי) פרצופים
  .ותראשונ'  והן ג,בו וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחש,הדבר והרצון הוא קודם למחשבה

וכנראה , א ענין זה בנוגע לתפילה"ל והגר"שכן לא מצאתי בכתבי האריז, ע בדיוק למה כוונתו"צ 744
ז "ועכ, והאופן בו הם שייכים לכל תיבה ותיבה שבתפילה, א השערים פנים ואחור"שכוונתו לענין רל

 .צריכים מקור לדברים
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àúééøåàã àúîùðì àúîùðá àìëúñàì ïéðéîæ éúàã àîìòìå745 .éçá àåäå ' ììë úåîùð ùøåù
ìàøùé úñðë úàø÷ð úàæì úåìéöàã úåëìî ãçé ìàøùé746*.  

äâä" ä  
äåúá úàø÷ðå" ÷)áë æè øáãîá (à"øùá ìëì úåçåøä é÷ìà ì,ò  ' øäåæ) åò÷ çø÷ò"á(à åøîàéå " ì

åë úåçåøä é÷ìà 'éàãà åäúåëå ïéúîùðã ø 'ïééúà ïîúîå ïé÷ìñ ïîú747.æøå " åùøã ì)ב"ברכות לה ע(  åéáà
åë åîàå 'ë åæ åîàìàøùé úñð.òå  ' øäåæ) èé÷ øáãîáò"à,ô ùéøáå  'ñçðô )א"ריג ע(,ò îø íùå "á, 

òøáå" æòø àöú îò"á,ãàä óåñáå " åöø æò"à,æáå " èð úåø çò"á ג"עה ע(,òå  'òá" ç)éëìîä øòùíùéø  
ô"æ748(òôáå " ç)éùòä íìåò øòùäô "÷ä øòùáå á"ô ù"ä749èô óåñ äãéîòä øòùáå "æ750( ïéðò àåäå 

 áåúëä)ישעיה מו ג( åëå ïèá éðî íéñåîòä',òå  'òôá" ç)ø øòù"ô ç"â751(. ïéàø÷ð ãçé ìàøùé ììë ïëìå 
àúðéëùã ïéøáéà,ò  ' øäåæ) àìø ñçðôò"á752,ò ùéø çìø íùå "á753,ò óåñ áðøå "á754(ò åäæå  áåúëä ïéð

 åë íéìùåøé éðæàá úàø÷å êåìä 'åë êì éúøëæ 'åë øáãîá éøçà êúëì', ìàøùé ììë áåúëä äðéë )ירמיה ב ב(
ä ïåãàä éðô úåàøéì íúåìòá ìàøùé ììë úéñðë äúéä àéä éë íéìùåøé íùá 'áìâø, ìàøùé ììë åìá÷ íùå 

äàøéå äùåã÷ äøåú òôù,øùé úñðëî åúîùð úæéçà ùøù éôì ãçà ìë ìà,úàø÷ð äæìå 755 ìù íéìùåøé 
äìòî,æ "ø êéúìåìë úáäà ù"úåìéìë ì.  

íå÷î ìëá úøëæðä äðéëù ïéðò åäæå,éô  'äøéã úåòéá÷ åðééä äðéëù ìù èåùôä.æ íøîàîë " ì)á" ø
ô"ã ט' ד סי"פ, éú÷çá àîåçðúáå פרק ג' (á÷ä àøáù íåéî"íéðåúçúá äøéã åì àäéù äåàúð åîìåò ä, 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .365לעיל הערה ' עי 745
 ועצם הביטוי של שורש נשמת כלל , למציאות של כלל ישראל בעולם הזההקדמון השורש ו זה746

  .ללא פירוט של נשמות פרטיות, כלומר .ישראל יחד
שכינה דהיא מדברת בעדנו דהיא כלל , ל" זד"ה הוא וב"ד ד"ח ע"דף מא על תיקוני זהר "בבהגר' עי

דכל הבקשות דצלותא הוא הכל על כלל     ,ל"ז, ה בכמה תחנונים"ג בד"שם ע' עיו, כ"ע ,ד"ב' ישראל והיא נק
' וכן בצלותא והכל הוא מסט, ל"וז, ה וכד"ב ד"ע' בדף נ' עיו, כ"ע ,ישראל דהוא בשכינתא שהיא כלל ישראל
  ].של השכינה [דתחתונים באדם דלתתא שהן ענפין דילה

ח משה ואהרן מסרו גרמייהו "לכל בשר תויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות : ל בשלימות"ז 747
כ אילנא "ו ובג"למיתה במה בגין דכתיב ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות רוחת כתיב חסר וא

ד ואל זועם בכל יום אלהי "ד אל אלהי אל הה"דמותא הוא ובכל אתר נפילת אנפין לההוא אתר הוי וע
  .תין תמן סלקין ומתמן אתייןהרוחות דאיהו אתר צרורא דנשמתין דעלמא וכל נשמ

משה ואהרן מסרו עצמם , בא וראה, "י הרוחות לכל בשר"ל אלה"ויפלו על פניהם ויאמרו א: "תרגום[
ומשום , ו" חסר וא"רוחת"כתוב , "ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות "נאמרמשום ש,  במה.למיתה

ואל  "נאמרל זהו ש"א, "י"ל אלה"א" ועל זה .או לאותו מקום ה,יםפנובכל מקום נפילת , זה עץ המות הוא
, וכל הנשמות לשם עולות, העולםשל נשמות של השהוא מקום צרור " אלהי הרוחות". "זועם בכל יום

 ].ומשם באות
ת " ויצאו ז,אלא נשארו כלולים תוך אמא] ביציאת עולם הנקודות[ר שבו "א לא יצאו הג"ז: ל"ז 748

 .מדעת ולמטה בלבד
  .א"ין כניסת מוחין דאמא אל תוך זמבאר שם עני 749
  .'אלא שמוסיף גם את עניין הנתינה לנוק, ל"הוא המשך הנ 750
ת "ולפי שהיא יוצאת בת, ח"מתחדשת בר] 'הנוק[מפני שהיא , ח" כי לכך אנו אומרים ברכה זו בר751

ולפי , והם עמוסים, שכולם יוצאים מבטן שלה, לעמוסי בטן הם ישראל, נקראת עטרת תפארת, ]א"דז [שלו
  .שהם שם מקום שלה

 . כל אברין דאינון ישראל אינון בעאקו דאינון אברי דמטרוניתא752
  .ישראל דאינון אברים ואיהי נשמתא עלייהו, ל"ז 753
ה ההוא דאתקרי נשמה "לתקנא דורונא למלכא ולקרבא כל אברין דאינון ישראל קרבנין לקב, ל"ז 754

  .שכינתא קדישתאדלגבי אברים 
 שנקרא נשמה וא הה"ב קרבנות להק,הם ישראלהרי  ,נה למלך ולהקריב כל אבריםלתקן מת: תרגום[

  ].שכינה הקדושההאברים ל ביחס
 לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא , אמר הקדוש ברוך הוא:)תענית ה( זכר בגמראנזה דבר  755

  .לירושלים של מטה
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 åúøéã úòéá÷ ø÷éòåúé"éìùåøéá äéä ùí,ïéùåáì úåùáìúä éìá åúùåã÷ úåìâúä .æ åøîàù àåäå " ì) úáù
 äî÷ò"á (éàáúåú àúî àìá éàîù àúîá éùðéà éøîàã,æ íúçéùå "åîìú äëéøö ìã.   

  
á øòù ' çé ÷øô  

øåãñå ìâøåä øáëù øçà äðäåäâä úåøù÷úäá åúìôú åì  'éçá 'øð"ò åùôð úåììëáù ï" é
òèå úåãå÷ðå úåéúåàäùîë äáéú ìëáù íéî"è ÷øô ì"æ, ÷áãì åúðååëå åúáùçî øäåèá íöòúé 

çà"âä ìë æ 'éçá 'øð"éçáá ï 'ðä àúîùðì àúîùð"ì,åúîùð ùøåù àåäù * ,ò" úåéúåàä éôåøö é
ïåéìòä íúùåã÷ ùøåùá äáéúä ìù,äâøãîä úàæá ÷áãúéùëå , åðéà åìàë áùçäì ìëåé æà 

ììë íìåòá,å ìëî åéðéòá ìèáúé àìéîîå ìë, äúò íãàä úâøãîî äìòð àéä úàæ äðéçá éë 
ùîë"ì,ãçé ìàøùé úåîùð ììë ìù ïåéìòä ùøåù ììëá åúîùð ùøåùá åîöò ìåìëéå .   

äâä" ÷åñôá äúéîì éøîâì åúîùðå åçåøå åùôð øåñîé äãéîòä øçà óëéúù åð÷ú ïëìå ä) תהלים כה

ä êéìà 'àùà éùôð756,øðä íò íúåìòäìå "â ìù ï 'ìå úåîìåòäììåëíéöàã úåëìîá ãçé úåì,îë " ù )א
òôá" ç)ñô"äìôúä øòùî æ757(äøåúá øëæðä íéôà úìéôð ìë úðååë ø÷éò àåäå ,îë " øäåæá ù) åò÷ çø÷

ò"á(æðä "íéðôá ì,ú "éúëã ïéâá äîá äúéîì åäééîøâ åøñî ïøäàå äùî çá ìà åøîàéå íäéðô ìò åìôéå 
åë úåçåøä é÷ìà',úà àåääì ïéôðà úìéôð øúà ìëáå åë éåä ø', àîìòã ïéúîùðã øúà åäéàã úåçåøä é÷ìà 

ïééúà ïîúîå ïé÷ìñ ïîú ïéúîùð ìëå758,éøîâì íìåòä ïî øèôð åìàë àáìã àúåòøá ïéåëì êéøö ïëìå ,îë " ù
 øäåæá)ñ"øáãîá ô ב"קכ ע

759ô ùéøáå  'ïðçúàå א"רס ע
760(òôá áèéä ïééòå "ô ìëá ç" úìéôð øòùî á

íéôà761ïáäå ,ôá íù ãåò ïééòå "â762 ôå"ã763÷ìáå "ô ú 'çìù764ò "ù.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
אמנם .  אפים ולומר את זה המזמורליפול על, שכן זוהי המסירות נפש הגמורה, כן הוא עיקר הדין 756

ז היה קלקול גדול יוצא "אם היינו עושים ד, ואדרבא ,התפילהלמעשה איננו ראויים לדרגא זו של עבודת 
 ם כי אוומרא לא לואילו מנהג בני אשכנז, ולכן מנהג הספרדים לאומרו אם כי הם אינם נופלים אפים. מכך

  .לים על אפיםפנו
ושאלה טרף , כי כבר עלתה עד הבינה, המלכות דבוקה ביסוד) שים שלוםאחר ברכת (ויניח , ל"ז 757
אבל כל זה . שהוא מדרגה אחרונה שבמטטרון, כ יורדת עמו עד היסוד"ואח. ועלתה לו עם תפלתו, לביתה

כי אין ראוי להמצא בעת , ואז יפסע פסיעותיו, כי שם נתעלו כל רתיכין עילאין, גם עתה בהיכל הנזכר
ויכלול , ניופלכן יפול על , ומשפיע בה טיפת זרע נשמות דישראל הקדושים, זדווגת ביסודואז מ, הזיווג

בזמן שהם , נפשי אשא' בפסוק אליך ה, וימסור נפשו שם בנפילת אפים, גרמיה בהדי אותן נשמות
 .ל"עכ, ואחר שמזדווגים מורידה טרף לביתה וחק לנערותיה. מזדווגים

סרו גרמייהו למיתה במה בגין דכתיב ויפלו על פניהם ויאמרו אל ח משה ואהרן מ"ת: ל בשלימות"ז 758
כ אילנא דמותא הוא ובכל אתר נפילת אנפין לההוא אתר הוי "ו ובג"אלקי הרוחות רוחת כתיב חסר וא

ד ואל זועם בכל יום אלקי הרוחות דאיהו אתר צרורא דנשמתין דעלמא וכל נשמתין "ד אל אלקי אל הה"וע
  .תמן אתייןמ

ויפלו על פניהם ויאמרו אל  "נאמרמשום ש,  במה.משה ואהרן מסרו עצמם למיתה,  בא וראה:תרגום[
 לאותו מקום ,יםפנובכל מקום נפילת , ומשום זה עץ המות הוא, ו" חסר וא"רוחת"כתוב , "אלהי הרוחות

של ר שהוא מקום צרו" אלהי הרוחות". "ואל זועם בכל יום "נאמרל זהו ש"א, "י"ל אלה"א" ועל זה .ואה
 ].ומשם באות, וכל הנשמות לשם עולות, העולםשל נשמות ה

 כיון דבר נש עביד צלותא כגוונא דא בעובדא ובמלולא וקשיר קשורא דייחודא אשתכח דעל ,ח" ת759
ידיה מתברכן עלאין ותתאין כדין בעי ליה לבר נש לאחזאה גרמיה בתר דסיים צלותא דעמידה כאלו 

לנא דחיי וכניש רגלוי לגבי ההוא אילנא דמותא דאהדר ליה פקדוניה אתפטר מן עלמא דהא אתפרש מן אי
א ויאסוף רגליו אל המטה דהא אודי חטאוי וצלי עלייהו השתא בעי לאתכנשא לגבי ההוא אילנא "כד

נפשי אשא בקדמיתא יהיבנא לך בפקדונא השתא דקשירנא ייחודא ' דמותא ולמנפל ולימא לגביה אליך יי
 כדקא יאות ואודינא על חטאי הא נפשי מסירנא לך ודאי ויחזי בר נש גרמיה כאילו ועבידנא עובדא ומלולא

ו אילנא דחיי הוא והאי "ו דוא"פטיר מן עלמא דנפשיה מסיר להאי אתר דמותא בגין כך לא אית ביה וא
דאית חובין דלא מתכפרן עד ) ל רזא דמלה"א מאי קמ"ס(ל דרזא דמלה "אילנא דמותא הוא והא קמ

ד אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון והאי יהיב גרמיה ודאי למותא ומסיר "ר נש מעלמא ההדאתפטר ב
נפשיה להאי אתר לאו בפקדונא כמה בליליא אלא כמאן דאתפטר מן עלמא ודאי ותקונא דא בעי בכוונא 

ה מרחם עלוי ומכפר ליה לחוביה זכאה הוא בר נש דידע למפתי ליה ולמפלח למאריה "דלבא וכדין קב
א ויפתוהו "ברעותא ובכוונא דלבא ווי ליה למאן דאתי למפתי למאריה בלבא דחיקא ולא ברעותא כד

נפשי אשא ולאו כל מלוי אלא בלבא ' בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו הוא אומר אליך יי
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ד דינא רחיקא הא גרם עליה לאסתלקא מעלמא עד לא מטון יומוי בזמנא דהאי אילנא אתער בעלמא למעב
ועל דא בעי בר נש לאדבקא נפשיה ורעותיה במאריה ולא ייתי לגביה ברעותא כדיבא בגין דכתיב דובר 

ה קלא "מאי לא יכון אלא בשעתא דהוא אתקין גרמיה להאי ולביה רחיקא מקב שקרים לא יכון לנגד עיני
ש אי אתי "נא דיתתקן כהאי בעי לאתקנא גרמיה לא יכון לא בעי) אמאי(נפיק ואמר לא יכון לנגד עיני 

ליחדא שמא קדישא ולא מיחד ליה כדקא יאות זכאה חולקהון דצדיקיא בעלמא דין ובעלמא דאתי עלייהו 
  .'וכתיב אך לשמך וגו' כתיב ובאו וראו את כבודי וגו

 נמצא שעל ,היחודשל קשר את ה כך במעשה ובדבור וקושר ,ה כיון שאדם עושה תפל,בא ראה: תרגום
ים תפלת עמידה כאלו נפטר יתחתונים ואז צריך האדם להראות עצמו אחרי שסהעליונים והידו מתברכים 

בראשית (נס רגליו לאותו עץ המות שהחזיר לו פקדונו כמו שנאמר י שהרי נפרד מעץ החיים וכ,מן העולם
ו צריך להתכנס לאותו עץ י עכש. והתפלל עליהם, שהרי הודה על חטאיו"ויאסף רגליו אל המטה") מט

 ועשיתי , כעת שקשרתי את היחוד,לה נתתי לך בפקדוןי בתח"נפשי אשא' אליך ה" ,ולל ולומר ופי ול,תומוה
 ויראה אדם עצמו כאלו נפטר , הרי נפשי מסרתי לך בודאי,דיתי על חטאיוותמעשה ודבור כראוי וה

 .ה עץ המות הוא וז,ו עץ החיים הוא" שוא,ו" משום כך אין בו וא. שנפשו מסר למקום המות הזה,מהעולם
 מתכפרים עד שנפטר ינםשיש חטאים שא) מה בא להשמיענו סוד הדבר(וזה בא להשמיענו שסוד הדבר 

ות ו וזה נתן עצמו ודאי למ.)ישעיה כב ("תוןואם יכפר העון הזה לכם עד תמ" נאמרהאדם מהעולם זהו ש
נת הלב ו ותקון זה צריך בכו,י אלא כמי שנפטר מהעולם ודא, לא בפקדון כמו בלילה.ומסר נפשו למקום זה

רבונו ברצון את ד ו אשרי האיש שיודע לפתותו ולעב.ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומכפר לו על חטאיו
ויפתוהו בפיהם ובלשונם " כמו שנאמר ,רבונו בלב רחוק ולא ברצוןאת  אוי למי שבא לפתות .ובכונת הלב

 , ולא כל דבריו אלא בלב רחוק"נפשי אשא' אליך ה"אומר  הוא .)תהלים עח ("יכזבו לו ולבם לא נכון עמו
 ולכן . בזמן שאילן זה מתעורר בעולם לעשות דין.זה גורם עליו להסתלק מהעולם טרם שלא הגיעו ימיו

בר שקרים לא יכון וד" נאמר ולא יבא אליו ברצון כוזב משום ש,ונואדצריך אדם להדביק נפשו ורצונו ב
 קול ,ק מן הקדוש ברוך הואו בשעה שהוא מתקין עצמו לזה ולבו רח?"לא יכון" מה זה) שם קא(" לנגד עיני

 כל שכן אם ,קןואינו רוצה שית - "לא יכון" ,זה צריך לתקן את עצמו) למה ("לא יכון לנגד עיני"יוצא ואומר 
 . אשרי חלקם של הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא. מיחדו כראויינושם הקדוש ואאת ההוא בא ליחד 

 ).תהלים קמ(" 'אך צדיקים יודו לשמך וגו" נאמרו) ישעיה סו(" 'ובאו וראו את כבודי וגו"נאמר עליהם 
קמי מאריה הא אוקמוה דבעי למימסר נפשיה ) א וקאים בעיטא"ס( בתר דמסיים צלותא ברעו 760

  .ברעותא דלבא לההוא אתר דאצטריך
הרי בארנו שצריך למסור עצמו ברצון , וןלפני האד) עומד בעצה(אחר שנסתיים תפילה ברצון : תרגום[

  .]הלב לאותו מקום שצריך
 .ז כאן"וקשה להבין מהו אשר כיוון רבינו לבאר בהביאו ד

כי הלא בעמידה העלינו , פירוש. שתפיל עצמך מלמעלה עד סוף עשיה, פילת אפיםס שתכוין בנ" וז761
ואנו מפילין , ן"ובניה המעלין לה המואנו עבדיה , א"ואז נכללין שם תוך נוקבא דז, עד עולם האצילות

ותפול על פניך . כאדם שנופל מראש הגג עד הקרקע, א גמור"פס נ"וז. עצמינו מן אצילות עד סוף עשיה
ונראה ' וכו .ותברר משם, ואחר כך תעלה ביצירה, ן מעשיה"ותכוין לירד עד עשיה ואז תכוין לברר וללקט מ

כי הזרוע עצמו אין לנו כח , כ הזרוע"למה אין אנו נוטלין ג, י"ל למעלה בברכת ענט"ש הרב ז"כמ, נ"לעד
אולי יוכל להמתיק הזרוע , לכוין, שהוא מוסר נפשו למיתה, א"לכן צריך בנ. ש"ע, ל"עד לע, לבסמו ולמתקו

' כל הה, אצבעות היד שם הם מתגלין' אבל בה, ש שם"כמ, כי בזרוע הגבורות שם סתומים, ועוד. גם כן
יש לחוש אפילו אם יכוין כוונה גדולה , שמוסר עצמו למיתה במקום הקליפות, א"תה בנוהנה ע. גבורות

לכן צריך ליפול על הזרוע ששם הם הגבורות סתומים והחיצונים , מפני שמשם יונקים, יאחזו בו החיצונים
ומוסר , א מפקיד אדם עצמו באילנא דמותא" בנ'וכו. א שם בזרוע"כ סכנה בנ"לכן אין כ, אין יונקים מהם

והנה האדם צריך למסור . וזה פשוט, כי הלא סוד מיתה האמיתי הם הקליפות, וענינו הוא. עצמו למיתה
, ל"ומוציא למעלה משם אותן הבירורים כנ, ושיתכוין לירד עד מקום מיתה שהם הקליפות, עצמו למיתה

ודאי שאין למעלה , ה זו כי שכר העוש'וכו. א"ז יכוון האדם בנ"כעד, כדרך שהצדיק עושה לאחר מיתה ממש
א כמה "כי נ, ודע. נ"ולגרום זיוג דזו, לברר אותן הבירורים, כי מוסר עצמו למיתה בכל העולמות, הימנה

זולת צדיק גמור הראוי שבזכותו , כי אין יכולת לעשות דבר זה, אמנם דע. עד אין קץ, מצוה גדולה הוא זה
שיוכל לעשות , ט רבים"ומע, וכח, כי כל זה צריך זכות. יכול לעלות ולברר אותן הבירורים מתוך הקליפות

ברדתו אל הקליפות , ו"כ ח"דאל, ולפחות צריך שיכוין בכל אותו התפלה היטב מתחלה ועד סוף. דבר זה
וישאר בסוד תחתיות בטיט , רק אדרבא יקחו ממנו ויתאחזו בו ויתפשהו, לא די שלא יוכל לברר, לברר שם

מטיט היון של , יכולין לעלות עמהן נשמות אחרים, כי בהיותם צדיקים.  לעילדוגמת הנשמות שבארנו, היון
. אך אינם יכולין להעלות אחרים עמהן, עולין הם לבדם, כ ומצות"ומי שאין לו כח כ. גיהנם שהם הקליפות

 . הם עצמן נשארים שם, ומי שהם רשעים
 .א נולד היא מתהשהוא עצם נשמת רחל ולכן כאשר הו, ל לבנימין"שם מקשרו האריז 762
 .ל למוסר עצמו למיתה"שם מקשרו האריז 763
 .ושם מקשרו לבנימין, בענין סוד כלב בן יפונה 764
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 éùðà åòá÷ ïëìäðë"â÷åñôä äãéîòä úìôú úìçúä íãå÷ øîåì  )תהלים נא יז(ðãà " é
çúôú éúôù,äìôúä úòá åæ äâøãîì äëåæù éî éë , úåéäì ìëåé åæ äáùçîä úåøù÷úäî éøä 

åéô çúôé àì íìàëå íîåã ïáàë åôåâ,úé àåäù ÷ø  'úä úåáéú åéðôì øáãì åéúôù çúôéäìô, 
ðãà íù øîà ïëìå"à÷åã é,ðä ìàøùé úñðë ãåñ àåäù "ì,òôá ïééòå " ç) óåñùäàéøáä øò765( 

äìôúä íãå÷ ÷åñôä äæ ïéðòá,æøàù " àúëéøà äìôúë àåäù åéìò ì)ò ã óã úåëøá"á(,æøùæå " ì
 )ב"ברכות לב ע( ìòîì åáì ïúéù êéøö ììôúîää,éôù ïéòëå  'æ äðåé åðéáø"íù ì, ïëå )ב"יבמות קה ע(

éäåù åéäù íéðåùàøä íéãéñçíà äòù  'åëå 'íå÷îì íáì úà åðååëéù éãë,øàåáî àåäå .  
äâä" äãì ÷ìçð äìôúä øãñ ììë ïëìå',ãä ïäù  'éçá 'øð"äîùðä ùøùå ï. úðéçá ãâð íä úåðáø÷ä 

ùôðä íìåòå ùôðä,äéùò  ,ùôðä úðéçá éàèç ìò íéàá íä éë,îë " ù)יח, ויקרא ה יז(  àèçú éë ùôðååë '
åë àéáäå'.øîæã é÷åñôå äìåò ãâð íçåøä ,íéøøåùîä íéëàìîä íìåò .÷å " äàéøáã ïéìëéä ãâð äéúåëøáå ù

ëòåãé,úåîùðä íìåò .á ãò úåðáø÷ä úåéùøô úøéîàáå "éçá ìë úåìòäì ïéåëé ù 'äéùòã úåùôðä, àåäù 
åéîéðôäúéùòã ä,åçåøá íììëì úäøéöéã ,íäîò åùôð íâ ìåìëéå ,çåøá äøù÷ì å.áîå "÷ úåëøá ãò ù" ù

äéùòã ïéùôðä ìë ìåìëé,äøéöéã ïéçåøäå ,éçá íâå  'øå åùôðåäàéøáã ïéúîùðá åç.÷ úåëøáîå " ãò ù
øðä ìë äìòéå ìåìëé äãéîòä"éáã ï"øðå ò"íäîò åìù ï,äîùðä ùøåùá ãçé íììåëì , ìù äéñðëä ùøåùå 

ãçé ìàøùé úåîùð ììë.òå  'ëî úö÷ ìæäòôá " ç)ô"úä øòùî àäìô(æéøàä íù æîøù äæå "îá ì"éòå ù" ë
åë íìåëî äðéëùä úììëð 'ò"ù.æå "æéøàä ù"ò ìá÷ì ìåîöò ìãå÷ íìôú äêòøì úáäàå úåöî 766.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ל שהיה "וזהו מה שהרגישו רז. כי הוא הפסק גדול בכאן,  ועתה אנו צריכין לבאר אדני שפתי תפתח765

, הדבר' ופי. ריכתא דמיאותירצו כי היא כתפלה א', ראוי לחבר ולעלות התפלה עם הגאולה בסוד ברוך וכו
ועתה באדני שפתי , פ"ק וחזרו פב"כי הלא בתהלות לאל עליון אז התחילו לעלות מהיכל הרצון אל היכל ק

, וכנזכר בהקדמת תיקונים. ש"ש בשער השמות ע"כמ, י"כי כאן הוא שם אדנ, ק עצמו"תפתח הוא בהיכל ק
כדי לעלות , והנה אנחנו צריכין בהכרח לעלות משם .ש"דתמן לאו איהו וכינויו חד ע, י הוא בבריאה"כי אדנ

ק " כי סוד היכל ק.ש בסוד ברוך"זה יובן עם מ, ל כתפילה אריכתא דמיא"אך ארז. כ משם לאצילות"אח
ר דעשיה "אז חוזרים ג, כי כבר הודעתיך כי בהכלל העולמות זה בזה,  הענין,'דבריאה בריבויא דברכאן וכו

הם נכללין עם , ק דבריאה"ר דהיכל ק"ז ג"ועד. ר דיצירה נעשין בריאה ממש"וכן ג. והם נעשין יצירה ממש
ק דבריאה שהוא "כי היכל ק, נמצא. ועולין יחד אל אצילות, ממש' ונעשין ביחד עצמות א, מלכות דאצילות

נתארכה ונתגדלה , כי המלכות דאצילות הנקרא תפלה, הוא כתפלה אריכתא דמיא, פסוק אדני שפתי תפתח
   .וזהו כתפלה אריכתא דמיא, אצילות' ונעשה הכל בחי, ק דבריאה"מה שנתחבר עם היכל קב, יותר

 .שהרי כל התכלית לכלול כולם יחד 766
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â øòù'  
â øòù 'à ÷øô'   

îå"å÷îì ïàë ù"í, åøîà úåáàá ïëå )ג"ב מי"אבות פ(  êúìôú ùòú ìà ììôúî äúàùëå
á íå÷îä éðôì íéðåðçúå íéîçø àìà òá÷"ä,ø æ åæî"ìåãâ ïéðòì íå÷î úáéúá ì, êéøö ïéðòäå 

øåàá,æ íúðåë ÷îåò ïéáäì "äæá ì,äæ ìò íéæîåøä éàø÷ øáñîìå .æ åøîà øáëå " úåáàá ì)י"ב מ"פ( 
ùà éìçâë íäéøáã ìëù,ùà õåöéð ÷ø äá äàøð àìù óàù úìçâä åîëù , äá êçë íéùú íà 

äçôðìå äëôäì,öðä äá èùôúúå áäìúú øúåé äçôðúù ìë ë äùòúù ãò õååúùçåì äì, ìëåúå 
äãâð íîçúäìå äøåàì ùîúùäì äðîî úåðäéì.äæçåàì àìå äãâð ÷ø ìáà , úéùòðù ïåéëù 

äá äåëú àìù úåøéäæ êéøö úùçåì,íéîëç éøáã ìë åìùîð äæ ïåéîãá ïë , íéøáã íéàøðù óàù 
íéèåùôå íéøö÷,ìëù åööåôé ùéèôë íä ìáà ,íäá ÷ã÷ãîå ìñìñîå êôäî íãàäù  åéðéò åøåàé 

áäìùîúíé÷åîò íéðéðò íëåúá àöîéù ìåãâä íøåà ,æ íøîàë "ì )ב"ה מכ"אבות פ(åëå äá êåôä  '
äá àìëã, úåùøä ïéàù íéøáãá øå÷çìå ïðåáúäì ñðëéì àìù ïúìçâá ãàî øäæäì êéøö ìáà 

éàãî øúåé íäá ïðåáúäì äðåúð, íù íøîàë )י"ב מ"אבות פ( éîëç ìù ïøåà ãâðë íîçúî éåäåí. 
íäéøáãá ììë ïðåáúäìî ÷çøúäì àìù åðééä,ììë íøåàî äðäé àì éë . øúåé áø÷úé àì íâå 

ðë äåëé àìù éàãî"ãâðî ÷ø ì,çà íééñù åîë "æ,åëå ïúìçâá øéäæ éåäå '.   
 ïàë äðäåúáéúá 'íå÷î'â "ë,ïáåî åèåùôù íâä , åæîøå åììëù àöîð åá ÷ã÷ãðùë ìáà 
ìåãâ ïéðò ãåò äæá, äî ïéðò éë áúé àåäù 'æ åäåùøéô íå÷î àø÷ð"áá ì" ø)ñô" çéñ 'è' (ò"ô  òâôéå

íå÷îá,ø "ø íùá ä"á÷ä ìù åîù ïéðëî äî éðôî øîà à"íå÷î åúåà ïéàøå÷å ä, ìù åîå÷î àåäù 
åîå÷î åîìåò ïéàå íìåò. äáø úåîùáå )ñ"î ô"ä éñ 'å'( àîåçðúå )ô 'àùúæë ÷øô (ä øîàéå  ' äðä

éúà íå÷î,áéøà "åëå ç 'úàéøúàì ìôè éðà ïéàå éì äìôè éø.ëå  ïàúéàåùá áåè øç ) íéìäú
ö øåîæî'.(ø åèåùô éôìå "åéìò çðåîä õôçå øáã äæéà ÷éæçîå ìáåñ àåä íå÷îäù åîë ì, ïåéîãá ïë 

úé ìë ïåãà àøåáä äæ"íìë úåéøáäå úåîìåòä íéé÷îå ìáåñä éúéîàä íå÷îä àåä ù,ç íàù " å
î ñôà úçà òâø óà íäî åçë ÷ìñéúåîìåòä ìë úåéçå íåé÷ íå÷,îëå " ù)נחמיה ט ו(  äéçî äúàå

íìåë úà.îë ìàøùé úðåîà ãåñé úðô àåäå "áîøä ù"æ í" åøôñ ùéøá ì)א"א ה"יסודי התורה פ( ,
úé ìë ïåãàì øäåæá àøå÷ ïëìå"úîùð ùàïéúîùð ìëã 767,îùðäù åîë äéçî äóåâä úîéé÷îå , 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 והאציל ממנו אדם אחד ,ס הוא נשמה לנשמה" כי הא,כלל העולה, ל"וז' ח שער ג פרק ג"ע' עי 767

  .כ"ע, הכולל כל העולמות כולם
ועל דאינון , ואינון סלקין בדרגין עלאין ידיען, ןנשמתין אינותלת , תא חזי: א"א רמה ע"חהר ז' עי
, דקרטיטאה עלאה) א גזעא"ס(גזברא , ולא אתער ביה, חד נשמתא עלאה דלא אתפס, ארבע אינון, תלתא

וכלהו ביה , ולא אתיידע, והוא סתים ולא אתגליא לעלמין, והאי נשמתא דכל נשמתין. כל שכן תתאה
, ונטיף טפין טפין מרגלאן, בגו זהירותא, )א דבדולחא"נ (מלאא דזהרא דכרוהאי אתעטף בעטופ, תליין

הוא ואינון חד . ואחזי בהו עבידתיה, והוא אעיל בגווייהו, כקשרין דשייפי דגופא חד, ואתקשרו כלהו כחד
  . ולית בהו פרישו, הוא
 , אחת: הן ארבע,שלש ועל שהן . והן עולות בדרגות עליונות ידועות, שלש נשמות הן,בא וראה: תרגום[

 וזו נשמה , כל שכן התחתון,של האוצר העליון] הגזע[ נתפסת ולא מתעורר בה הגזבר ינהנשמה עליונה שא
 וזו מתעטפת בעטוף של . וכולם בה תלויות, והיא נסתרת ולא נגלית לעולמים ולא נודעת,לכל הנשמות
 ונקשרים כולם כאחד כמו הקשרים של , ונוטף טפות טפות מרגליות,בתוך הזהר] של הבדולח[זהר הכרמל 

  ]. ואין בהם הפרדה, הוא והם אחד הם, ומראה בהם מעשיו, והוא נכנס לתוכם.אברי גוף אחד
 ופרישו קידהוהשתחואה ו) ן"ג בהכרעה הכא ומוסיף הווי"א ל"ד( הכא הכרעה ,ל"א ז"ש מה ע"וכן ע

דאיהו תליא לעילא עד אין סוף , ל נשמתיןנשמתא דכ, לאמשכא רעותא דרוחא עלאה, ונפילה דאפין, דכפין
  .דמניה נפקי נהירו וברכאן לאשלמא כלא מלעילא כדקא יאות) ג סוף"א ל"ד(

וההשתחואה וקידה ופישוט ידים ונפילת אפים ] ן"בהכרעה כאן ומוסיף הווי[כאן הכריעה : תרגום[
שממנו יוצאים , )סוף(ן סוף להמשיך רצון הרוח העליון נשמת כל הנשמות שתלוי למעלה עד אי) עניינם(

  .]אורות וברכות להשלים הכל מלמעלה כראוי
דעשר ספירות דאצילות מלכא : א"ז ד ע"תיקו' ועי, בכלל" אדון כל"אמנם לא מבואר שם שזהו מהות 

בהון איהו וגרמיהון חד בהון אינון וחייוי חד בהון מה דלאו הכי בעשר ספירות דבריאה דלאו אינון וחייהון 
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îëå" ù) àö ïéøãäðñò"á (ùôà éëåøúëéúçì â øùá  'éîé 'åëå',úé àåä ïë " éç åãáì àåä ù
éîìåòäííìåë ,ëå òåãéòøå íéðå÷úá úåáø úåîå÷îá "î.òå  'éðù äîã÷ä ùéøáä íéðå÷úä ìù ) יט

åëå åäéìà çúô øîàîá',æø ïëå "ò íìåòä ìë íåé÷ åîéã ì"áúé åçë é 'ò óåâä íåé÷ì" úåçë é )א"ע
äîùðä, åøîà )א"ברכות י ע( å äàìî äîùðä äîá÷ä óà óåâä ìë úà äðæ"åë ïæå àìî ä', åäæ 

áúé àåäù ïéðò úåèùô 'íìåò ìù åîå÷î àø÷ð.  
  

â øòù ' á ÷øô  
ãàî ìåãâ ïéðò àåä íìåò ìù åîå÷î ïéðò úåéîéðô íðîà,úé åäåðëù äî éë " ìù åîå÷î ù

åéìò ãîåòä õôç ìë àùåðä íå÷î ïéðòì ììë êøò ïéà íìåò, ùé éìëä íåé÷å úååäúä úåîöòù  äì
äîöò éðôá úåàéöî,øáùúå ìåôú àìù äúåà úìöî ÷ø íå÷îäå , éãé ìò óåâä íåé÷å úåéç ïéðò ïëå 

äîùðä,åðîî äîùðä úàöá íâ åúåàéöîî ìèáúî åðéàå åîöò éðôá úåàéöî åì ùé óåâä . ìáà 
úé åúàî ÷ø àåä òâø ìë íúåàéöî úååäúä ø÷éò ìë íìåë úåîìåòä"ù, åðåöø ÷ìñî äéä åìàå 

 êøáúéòâø ìë íúåà úååäìî,ùîî ñôàå ïéàì åéä , ïåéìò óà àøáð íåù çëá ïéàù úîçî ÷øå 
Çà íöòá äîä íàáö ìëå úåîìåòä ìë êéà ïéðòä úåäî âéùäì íéðåéìòáùÄéï, äîä òâø ìë ÷øå 

êøáúé åðîî úåàéöîì íéåäúî. áø÷á úòîåù ïæàì øéáñäìå êøáúé åäìéùîäì åøçá úàæì 
íå÷î úáéúá íéîëç*, óàù øáúé åúîëç äøæâ êëùêåîìåòì åúåàéöî ïúéì 768, äàìéù ïôåàá 

úé åðîî íúååäúä úëùîä àåä êéà âéùäì ìëù ìë"òâø ìë ù, øùá éðéòá úåîãäì ìëåéå 
ç åîöò éðôá íåé÷å úåàéöî àåä íìåòäù"å,æç åøéàä "íå÷î ïéðòì íìéùîäá ìëùä éðéò ì. åîëù 

íå÷î äæéà ìò úãîåòä éìëäù,éøä éìëäù íâä äîöò éðôá úåàéöî úîàá äì ùé ,ëò " àì íà æ
éä àìë äúéä åéìò ãåîòúù íå÷î éìëäì äéää. éðôá úåàéöîë äîãðå ùâøåî åìåë íìåòäù óà ïë 

åîöò,úé àåä "åîå÷î àåä ù,éä àìîìàù äò úåîìåòä úååäúäì åðåöøá íå÷î  äîëå äîë úçà ì
åéä àìë íìåë åéäù**769.   

*äâä"ä   
éîòäì ìëåð ùøã êøãå é÷åñôá ñ)çë áåéàáé  (àöîú ïéàî äîëçäå, ìë ìò äìåãâä äîëçäù 

úé åúàî úâùåîä äîëç',úåàéöî òâø ìë àöîú ïéàîù äàìôðä äîëçä àåä ,äðéá íå÷î äæéàå , åðééä 
åàéöîá ïéàùú àìôðä çë ïéáäì äðéá åéìò ìåçúù øùëåî íå÷î àåä àåää ìëùäù úåðëì ìëåðù ìëù äæéà 

äæä, íééñå ) כח כגאיוב( åäîå÷î úà òãé àåä.  
**äâä"ä   

áúé åäåìéùîä íâ 'éçáá 'íå÷î,ò íå÷îäù åîëù åãé ìéìëä íéé÷úî , íò êøòá äåù åðéà íà óà 
éìëä,ò íà óà íå÷îä íâå åãé ìäæî äæ íéðåù íéìë äîëå äîë íéîéé÷úî ,éò íéîøåâ ïéà " éåðéù íåù æ

                                                                                                                                                                                     

 אינון וגרמיהון חד ועלת על כלא הוא נהיר בעשר ספירות דאצילות ובעשר ספירות דבריאה ונהיר חד לאו
עולמות ' בכל ד, ל"א ז"הגר' ופי. כ"ע, בעשר כתות דמלאכיא ובעשר גלגלי דרקיע ולא אשתני בכל אתר

לית עלך נשמתא אנת : ב"זהר בהר קט ע' ועי. כ"ע, ע חייהון אלקות ולא אשתני כלל ואין פגימה שולט"אבי
דתהוי אנת כגופא לגבה דאנת הוא נשמה לנשמות ולית נשמה עלך ולא אלהא עלך אנת לבר מכלא ולגו 
מכלא ולכל סטרא ולעילא מכלא ולתתא מכלא ולית אלהא אחרא עילא ותתא ומכל סטרא ומלגו דעשר 

ין כל ספירה וספירה ספירן דמנהון כלא ובהון כלא תליא ואנת בכל ספירה בארכה ורחבה עילא ותתא וב
אתה הוא נשמה כן ש, עליך שתהיה אתה כגוף אליהמ אין נשמה ,ואתה: תרגום[. כ"ע, הדובעובי די

אתה מחוץ לכל ובתוך הכל ולכל צד ולמעלה מהכל ולמטה . ולא אלוה עליך, ואין נשמה עליך, לנשמות
ואתה , ובהם הכל תלוי,  הכלשמהם, ומתוך עשר הספירות. ואין אלוה אחר למעלה ולמטה ומכל צד, מהכל

ש "ו הקדו"כ לש" מש' ועי.]שלהובעובי , ובין כל ספירה וספירה, למעלה ולמטה, בכל ספירה באורכה ורחבה
ועוד . נשמה לנשמה' בבחי, ממש השוכן בתוך פנימיות העולמות' שבנקודה זו הוא שנמצא אורו ית, ד"יב ע

 .ע"אלקות גם בבידלכן הוא שבחינת חיה היא ) ג"לקמן יז ע(מבאר 
 .כלומר לגלות את מציאותו לעולמו 768
ד שכל עולם הוא בבחינת "ש יג ע"מבו' ועי, 772הערה ' ועי. שורש ומקום העולם הוא העולם שעליו 769

 .ס לגבי העולם שתחתיו"א
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áäíå÷î,å÷îäå íúçà äàåùäá íìåë ìáåñå íéé÷î .ë úé àåä ê"úåîìåòä ìë íéé÷î ù, ììë êøò ïéàù óà 
úé åðéá 'íäéðéáå,ë óàã ïåéìò øúéáâì åäéà àîëåà äàã "ñ )ב"ז קנט ע"ת(,à íâå  í íééåðù åðì äàøð éë

äàéøáä ãöî íéðåù íééåðùî,åâøãî úåæî åæ úåðåù ,äàîåèä úåçë íâ íéàöîð éë óàå ,ñäå "à ìëá 
íúåâøãî770, àåä íìåë ìù íåé÷äå ãáì êøáúé åðîî ÷ø,ëò "éá úéì æ 'úé éåðù"ù,éðúùà àì åäéàã , åãöîå 

úé 'íå÷î ïåéîãá íîéé÷î àåä.âéùäì ìëù íåùá ïéà äæ øáã éë íàå ,äîå êéà ,éàìô àåäå 771, åöéìîä äæì 
æç"å÷î äðä ìíéúà ,éì äìôè éàøúà ,éô  'éçáá àåä êéà àñéôú äáùçî úéìù 'ðéù éìá íå÷îåé, àåä ÷ø 

êøáúééåðù éìá ïéîìò åäìåëã ïîå÷î àåä êéà âéùî åúåîöò âéùîä åãáì , ïéðòë )איוב כח כג(  úà òãé àåäå
äîå÷î,à÷ééã éúà åäæå ,àéìâ àì àîåôì àáì ïéðòë 772.  

æå"ñá ù" é)ô"î à"ç773(ò "åìá äîéìá ñíáãìî êéô ø áåù êáì õø íàå øäøäìî êáìå 
íå÷îì,áåùå àåöø øîàð êëìù . øîà 'íå÷îì'éã à÷é, âéùäì íãàä áì úáùçî õåøé íàù åðééä 

ìëùåîä,úé åðîî òâø ìë íúååäúä êùîð êéà "ù, ïåéîãî ìëùåîä êøò âéùäì íå÷îì áåù 
éçáá ùâøåîä 'ðë íå÷î"ì.òå  'éô 'áîø"æ ï"åæ äðùî ìò ì774,òå "æø åëøã äðååëä æ" íéùåã÷ä ì

áúé åúåøáçúä ïéðòá íéìùî ìéùîäì 'úåîìåòäì,êøò ïéàù óà ìùîðäå ìùîä ïéá ììë ïåéîãå , 
éèøô øáã äæéàá ÷ø.äî ïåéîãá ÷ø úàæ íâ óàå ,îëå "òøá ù" î)ô ' æðø ñçðôò"á,ðøå  çò"à( 

åë òãðîì úéàå 'åë àúîùð àøá àã àðååâë 'éì úéì ïéîìò ïåáø äîå ' àìà òéãé øúà àìå òéãé íù
éúåðèìù øèñ ìëá 'åë àúîùðì äì úéì éëä óåà 'ù øèñ ìëá àìà äðî éåðô øáà úéì àúåðèìå

åë 'ò éø÷úà ïééåðëå ïäîù ïåðéà ìëá"åë ïéîìò ìë ù ' éëä óåà åäééìò äéúåðèìåù äàæçúàì
éáâì äì ìéúîà àôåâã íéøáà ìëã àúåðèìåù ìò àúîùð 'éì àéîãàã åàì ' àåäã äîöòá éäéà

åëå äì àøá 'åë ãåòå 'âáå"éáâì àéîãà éäéà ã 'øáà ìë ìò äìéã àúåðèìåùá àì ìáà àôåâ é
àøçà äìîá,òå "êøåàá ù775.æø åðîù íéøáãä ìë ïëå "áúé åúåîãúä ïéðòá íù ì 'óåâá äîùðäì, 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
כ את זה לעומת זה עשה האלקים " כמש,כלומר כנגד כל מדרגה של קדושה יש בחינה של טומאה 770

  ).קהלת ז יד(
 .כ בעניין מנוח"טעמי המצות פרשת עקב מש' ועי. כלומר למעלה מההשגה 771
שהגילוי ' ליבא לפומא לא גליא' 'שפי, יג' ש קלי"פת' ועי .א"ח ח ע"וכן ז', ט' ב סי"קהלת רבה פי'  עי772

  .ה והכלל"א ד"צ ו ע"על ספדא " בהגר'עי, לא מתגלה בעולם שלמטה ממנה' של עולם א
, פיך לדבר ולבך להרהר שוב למקום ואם רץ, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר,  עשר ספירות בלימה773

 .ועל דבר זה נכרת ברית) יחזקאל א יד( "רצוא ושובוהחיות "שלכך נאמר 
אל תתן את ואף במה שהורשית להתבונן ' ש אין דורשין וכו"כמו עדיו לבלום וכמ'  פי-בלום : ל"ז 774

. 'פיך לחטיא את דברך משום שנאמר כבוד אלהים הסתר דבר וכמו שאמרו כל שלא חס על כבוד קונו וכו
 לדבר המושג שאתה -שוב למקום .  כדי לדמות-ואם רץ לבך .  שלא לדמות הנסתר לגלוי-ולבך מלהרהר 

כל לדבר בו ולהרהר ולא  ולכך נגלה הדבר כדי שיהא כח להסת-על דבר זה נכרת ברית . רשאי להרהר בו
 .באופן אחר' א שפי"ש בגר"ועיי. 'במופלא ממנו וכו

ואית למנדע דאיהו אתקרי חכם בכל מיני חכמות ומבין בכל מיני תבונות וחסיד בכל : ל בשלימות"ז 775
מיני חסדים וגבור בכל מיני גבורות ויועץ בכל מיני עצות וצדיק בכל מיני צדקות ומלך בכל מיני מלכות עד 

אין חקר ובכל אלין דרגין בחד אקרי רחמן ובחד אקרי דיין והכי בכמה דרגין עד אין ) א כתר"ס(ין סוף עד א
סוף אי הכי שנוי אית בין רחמין לדיין אלא קודם דברא עלמא אתקרי הוא בכל אלין דרגין על שם בריין 

ד כל "שם בריין דעתידין ובגדהוו עתידין להבראות דאי לאו בריין דעלמא אמאי אתקרי רחום דיין אלא על 
שמהן אינון כנויין דיליה על שם עובדין דיליה כגוונא דא ברא נשמתא בדיוקנא דיליה דאתקריאת על שם 
פעולות דילה בכל אבר ואבר דגופא דאתקרי עלמא זעירא כגוונא דמארי עלמא אתנהיג בכל בריין ובכל 

קודא אתקרי נשמתא לגבי חמלה וחסדא חנא דרא כפום עובדוי דכל אבר ואבר ההוא אבר דעביד ביה פ
ורחמי ובההוא אבר דעביד ביה עבירה אתקרי נשמתא לגבי דינא וחימה וכעס אבל לבר מן גופא למאן תהא 
חמלה או אכזריות אוף הכי מארי עלמא קדם דברא עלמא וברא בריין דיליה למאן אתקרי רחום וחנון או 

ד כד מארי דרא אינון "א אתקרי בהון אלא על שם בריין דעלמא ובגדיין אלא כל שמהן דיליה אינון כנויין ול
ה במדת רחמים וכד מארי דרא אינון חייבין אתקרי אלקים במדת הדין לכל "טבין איהו אתקרי לגבייהו יהו

נ כפום מדה דיליה אבל לאו דאית ליה מדה ולא שם ידיע כגוונא דספיראן דכל ספירה אית לה "דרא ולכל ב
ה וגבול ותחום ובאלין שמהן מארי עלמא איהו אתפשט ואמליך בהון ואתקרי בהון ואתכסי שם ידיע ומד

ן ודר בהון כנשמתא לגבי אברים דגופא ומה רבון עלמין לית ליה שם ידיע ולא אתר ידיע אלא בכל ובה
סטרא שולטנותיה אוף הכי לית לה לנשמתא שם ידיע ולא אתר ידיע בכל גופא אלא בכל סטר שולטנותה 
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ד לית לרשמא לה בחד אתר דאי לאו הא חסר שולטנותא בשאר אברים ולא "ולית אבר פנוי מנה ובג
 יתיר דאי עביד הכי למימר דאיהי חכמה מבינה ואית לה דעת ולא' לאתקרי לה בשמא חד או בתרין או בג

או ש למארי עלמא דלית לרשמא ליה באתר ידיע או לאתקרי ליה בשמהן "הא חסר לה משאר דרגין כ
לשלטאה ליה כגון דרגא דמרכבתא דאתמר בה קדושה לך ישלשו דכל ) א לשלשא"ס(לשנאה ליה בהון או 

דרגין דכל מרכבות דיליה אינון משלשים כגון האבות הן הן המרכבה דאינון דמות אריה שור נשר דאינון 
 ונוקבא איהי מרכבה לאדם דאתמר עליה ודמות פניהם פני אדם ומסטרא דנוקבא אינון שלטין על אדם

  ד אתמר עלה קדושה לך ישלשו "מרכבה לגבייהו ובג
רביעאה קדושה לך ישלשו ' י ה"י וה"ו הו"ואוף הכי אתוון דאינון אנפין דחיון משולשין כגוונא דא יד

ה אבל למאריה דכלא לית לשלשא ביה בשמהן ולא באתוון "איהי שלמים דכלהו לאשלמא בכלהו שם יהו
מהן ולית ליה שם ידיע וכל שם ושם אסהיר עליה דאיהו אדון כל עלמין אסהיד אלא איהו אתקרי בכל ש

ד להנחיל אוהבי יש כפום דרגא דיליה "מאה ועשר עלמין הה' נ דירית ג" ולית דידעין דאית בי"דנעליה א
נ דלא ירית אלא עלמא חד כפום דרגא דיליה כמה דאוקמוה כל "דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה ואית ב

נ מישראל כפום דרגא דיליה לעילא אבל למארי " וצדיק יש לו עולם בפני עצמו והכי ירית עלמין כל בצדיק
ה מניה "עלמא לית לרשמא ליה עלמין בחושבן אלא אדון כל עלמין ואלקים קא סהיד עליה אוף הכי יהו

ן ואיהו בתוך כל הויה תלייא כל הויין ואיהו וכל הויין דיליה סהדין על מארי עלמא דאיהו הוה קדם כל הויי
  ואיהו לאחר כל הויה ודא רזא דסהדין הויין עליה היה הוה ויהיה 

ל סהיד על מארי דכלא דלית "ל דינא דמלכותא דינא שם א"ד אמרו רז"דינא בהפוך אתוון אלקים ובג
ביד דא הוא דכתיב כלא חשיבין וכמצבייה עהיכולת לכל שם והויה ודרגא כל שכן לשאר בריין פחות מניה 

כלא ולית  יד על אלקות דיליה דאיהו אלקים ואלקי האלקים ואיהו אלוה עלהאלקים ס' בחיל שמיא וגו
י סהיד עליה דכד איהו אמר "ת סהיד עליה כדכתיב וכמצבייה עביד בחיל שמיא שד"אלוה עליה צבאו

 סהדין עליה הכי כל הויה ושם לעולם די עמד בתחומיה ולא אתפשט יתיר ואוף למיא ורוחא ואשא ואוף
דכד הוה איהו יחיד קודם דברא עלמא אמאי הוה איהו צריך לאתקרי בשמהן אלין או בשאר כנויין כגון 

דיין אמיץ חזק וסגיאין בכל אינון שמהן וכנויין אתקרי על שם כל עלמין ובריין ' רחום וחנון ארך אפים וגו
דכל אברים דגופא אמתיל לה לגביה דלהון לאחזאה שולטנותיה עלייהו אוף הכי נשמתא על שולטנותא 

 עליה דברא ליה ועוד נשמתא אית לה האיהי בעצמה דהוא ברא לה ולית ליה אלו' לאו דאיהי אדמיא לי
ד היא אדמיא בשלטנותא דילה "כמה שנויים ומקרים וסבות דאתקריאו לה מה דלאו הכי למארי כלא ובג

   .על כל אברי גופא אבל לא במלה אחרא
 , וחסיד בכל מיני חסדים, ומבין בכל מיני תבונות,עת שהוא נקרא חכם בכל מיני חכמותויש לד: תרגום

 עד אין סוף , ומלך בכל מיני מלכות, וצדיק בכל מיני צדקות, ויועץ בכל מיני עצות,וגבור בכל מיני גבורות
 .ות עד אין סוף וכך בכמה דרג,ןי ובאחת נקרא די, באחת נקרא רחמן, ובכל אלו הדרגות.אין חקר) כתר(עד 

העולם נקרא הוא בכל אלו הדרגות על שם בריות את דם שברא ו אלא ק,ןיאם כך שנוי יש בין רחמן לדי
.  אלא על שם הבריות העתידות,יןי שאם לא בריות העולם מדוע נקרא רחום ד,שהיו עתידות להבראות

ה בדמות שלו שנקראת על  כמו כן ברא הנשמ,ומפני זה כל השמות הם כנויים שלו על שם המעשים שלו
 כמו שאדון העולם נוהג בכל הבריות ובכל ,נקרא עולם קטןהלות שלה בכל אבר ואבר של הגוף ופעהשם 

דור כפי מעשיו כך הנשמה כפי מעשיו של כל אבר ואבר אותו אבר שעושה בו מצוה נקראת הנשמה לגביו 
 אבל לחוץ .מה לגביו דין וחמה וכעס ובאותו אבר שעושה בו עברה נקראת הנש,חמלה וחסד וחן ורחמים

בריותיו למי את דם שברא את העולם וברא ו ק,אף כך אדון העולם  למי תהיה חמלה או אכזריות,מן הגוף
 . אלא כל השמות שלו הם כנויים ולא נקרא בהם אלא על שם בריות העולם,ןינקרא רחום וחנון או די

 וכאשר בעלי הדור הם ,ה במדת הרחמים"צלם יהו הוא נקרא א,ומפני זה כאשר בעלי הדור הם טובים
כמו   אבל לא שיש לו מדה ולא שם ידוע.י במדת הדין לכל דור ולכל בן אדם כפי מדתו" נקרא אדנ,רשעים

 ובאלו השמות אדון העולם מתפשט ומולך בהם . שכל ספירה יש לה שם ידוע ומדה וגבול ותחום,הספירות
 ומה רבון העולמים אין לו שם ידוע ולא מקום .מה אצל אברי הגוףתכסה בהם וגר בהם כנשמונקרא בהם ו

 , אף כך אין לה לנשמה שם ידוע ולא מקום ידוע בכל הגוף אלא בכל צד שלטונה,ידוע אלא בכל צד שלטונו
 שאם לא הרי חסר השלטון בשאר האברים ,ר אותה במקום אחדיומפני זה אין לצי. ואין אבר פנוי ממנה
 אחד או בשנים או בשלשה לומר שהיא חכמה מבינה ויש לה דעת ולא יותר שאם ולא לקרא לה בשם

יר אותו במקום ידוע או לקרא לו יכל שכן לאדון העולם שאין לצ, עושה כך הרי חסר לה משאר דרגות
 "שה לך ישלשווקד" כמו דרגת המרכבה שנאמר בה )לו(להשליט ) לשלש( בהם או )לו( או לשנות ,בשמות

של המרכבות שלו הן משלשות כמו האבות הן הן המרכבה שהם דמות אריה שור נשר שהם שכל הדרגות 
 והנקבה , ומצד הנקבה הם שולטים על אדם.ודמות פניהם פני אדם) יחזקאל א(מרכבה לאדם שנאמר עליו 

  . שה לך ישלשוו ומפני זה נאמר עליה קד.היא מרכבה לגביהם
שה לך ישלשו היא ורביעית קד' י ה"י וה"ו הו"יה: ו זהואף כך האותיות שהן פני החיות משלשות כמ

ה אבל לאדון הכל אין לשלש בו בשמות ולא באותיות אלא הוא " של כלם להשלים בכלם שם יהוותשלמה
. י"דנ מעיד עליו א,נקרא בכל השמות ואין לו שם ידוע וכל שם ושם מעיד עליו שהוא אדון כל העולמות

 "להנחיל אהבי יש") משלי ח( זהו שכתוב .ש שלש מאות ועשרה עולמותואין שיודעים שיש בן אדם שיור
 ויש בן אדם שלא יורש אלא עולם אחד כפי הדרגה .כפי הדרגה שלו שנקראת יש מאין וזו חכמה עליונה

 כמו שפרשוהו כל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו וכך יורש עולמות כל אדם מישראל כפי הדרגה ,שלו
 הוא מעיד י"דנ וא,יר לו עולמות בחשבון אלא אדון כל העולמותי לאדון העולם אין לצ אבל.שלו למעלה
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úé åúåèùôúä ïéðò ìò ÷ø àåä ìëä"ðë íäéìò åúåèéìùå íàìîîå úåîìåòäá ù"ì, äæ øáãá ÷øù 
íðéðòá ïéîãúî ãáì. íéðå÷úá åæîø ïëå )ú óåñ ïå÷éì"ç א"פח ע(éì÷ òîúùàã åøîà  'å ïî äéøåáã

éì ïåòãåîúùéã àòøàå àéîùå àééëàìîå àééñøë ' ìëá äúåðèìùã àúîùðë àúúå àìéò ìëá
úåðèìùã àúîùðë åøîåàá ÷ééã äðéî éåðô øáà úéìå àøéòæ øáàá åìéôà àôåâäåëå '776, àìéîîå 

æ äåîéãù åîöò ïéðòä äæá íâù òîùð"éøîâì äá ååùåä àì ì,åøîàù óà éë , äàìî äîùðä äî 
ìë úàá÷ä óà óåâä "íìåòä ìë úà àìî ä,î ïëå "ðä íéðå÷úä øîàîá ù"åë àúîùðë ì ' úéìå

äðéî éåðô øáà,úá íùå ò ïå÷é ')ב"קמא ע(éåä åäéà øáà ìëá "åëå ä 'éðî éåðô øúà úéìä àúîùðë 
àôåâã øáàå øáà ìëá úçëúùàã777,á÷ä éåìî ïéðò ïéà "ìåòä úà äí úà äîùðä éåìî ïéðòë 

óåâä,ëòù " íâ æäéðôá õöåç åîöòì åðùé óåâä,åîéé÷îå åé÷ìç éèøô ìë úéîéðôá úèùôúîù ÷ø , 
éò ìèáúî óåâä ïéà óåâäî äîùðä úàöá íâ éøäù"úåàéöîî æ.úé ìë ïåãà ìáà " úà àìî àåä ù

éàøáðäå úåîìåòä ìëíáúé åãâð äìéìç íéööåç íðéàå  'úîàá ììë,úé åãáìî ãåò ïéàå  'ùîî, 
îìåòä ìëá ììë øáã íåùõøàä úåîåäúáù ïåúçúä íåäúä ãò íéðåéìòáù ïåéìòäî úå, ãò 

úé èåùôä åúåãçà úåîöò àìî ìëä ÷ø ììë íìåòå àøáð íåù ïàë ïéàù øîåì ìëåúù"ù.éòå  '
æ ãåçéä úùåã÷ ùøåù óåñá ç÷åø"ì, ïéàå úåéä ìë íã÷ äéä éë ïåëîå íå÷îì êéøö åðéà àøåáä 

 äéä àì éë åéðôì ïéööåç úåøå÷äå úåøé÷åãâðë ÷éæî àåäù øáã àøåá.  
  

â øòù ' â ÷øô  
 áåúëä ïéðò àåäå)ãë âë äéîøé( àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà àìä,ôî øúåéå å ùø

äøåú äðùîá  íåéä úòãéååâå'ä éë  'éäìàä àåä"á íãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîù)  íéøáã
èì ã(,ïëå  ä éë úòãì úéàøä äúà 'éäìàä àåä"åãáìî ãåò ïéà í) íùäì (, åòîùîë ùîî àåäå 

÷ðå äðéçá íåùá ììë êøáúé åãáìî ãåò ïéàùå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù úéèøô äã
ë úåéøáäååíì,ãáì åîù êøáúé èåùôä åúåãçà úåîöò ÷ø ,æ íøîà úåéîéðô àåäå " íéøáãá ì

 äáø)á äùøôéñ  'æë (øçà øáã ä éë 'éäìàä àåä" íåâå'åëå ùîî ïúð åøúé  'çøåëå á ' åäîù äùî

                                                                                                                                                                                     

דם וה ממנו תלויות כל ההויות והוא וכל ההויות שלו מעידים על אדון העולם שהוא היה ק"אף כך יהו עליו
   ויהיהסוד שמעידות ההויות עליו היה הוה ה וזה . והוא בתוך כל הויה והוא לאחר כל הויה,כל ההויות

ל מעיד על " שם א.י ומפני זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה דין המלכות דין"דינא בהפוך אותיות אדנ
חשיבין וכמצבייה עביד .  ממנוותפחותהלת לכל שם והויה ודרגה כל שכן לשאר בריות ואדון הכל שאין יכ

ם "אלהות שלו שהוא אלהים מעיד על " אלהי]'כלא נחשבים וכרצונו עושה בצבא השמים וגו[בחיל שמיא 
וכמצבייה עביד בחיל  ת מעיד עליו כמו שכתוב"ואלהי האלהים והוא אלוה על הכל ואין אלוה עליו צבאו

י מעיד עליו שכאשר הוא אמר לעולם די עמד בתחומו ולא " שד]וכרצונו עושה בצבא השמים[שמיא 
דם ום עליו שכאשר היה הוא יחיד קוכמו כן כאן כל הויה ושם מעידי. התפשט יותר וגם למים ורוח ואש

' שברא העולם מדוע היה הוא צריך להקרא בשמות אלו או בשאר כנויים כגון רחום וחנון ארך אפים וגו
ין אמיץ חזק ורבים בכל אלו שמות וכנויים נקרא על שם כל עולמות ובריות שלהם להראות שלטונו יד

משיל אותה אצלו לא שהיא דומה לו היא בעצמה כמו כן כאן הנשמה על שלטון כל אברי הגוף ה. עליהם
שהוא ברא אותה ואין לו אלוה עליו שברא אותו ועוד הנשמה יש לה כמה שנויים ומקרים וסבות שקורים 

  .לה מה שאין כך לאדון הכל ומפני זה היא דומה בשלטון שלה על כל אברי הגוף אבל לא בדבר אחר
ה לעילת כל העילות אלא כמו שהנשמה לגוף כן עילת כל ל לא שהנשמה דומ" ר–' לאו דאיהי אדמי וכו

ה " כלומר אחר תיקון המ–ובאלין שמהן מארי עלמא ). יהל אור(' ד היא וכו"ש ובג"העילות לספירות וז
 ).ד"א נה ע"ה ח"דע(התייחד המאציל באצילות ונעשה חד עמהם ונקרא בשמם 

 , שיכירו בו בכל מעלה ומטה,ארץהשמים והכדי שישמע קולו ודבורו מן הכסא והמלאכים ו:  תרגום776
 . ואין אבר פנוי ממנה,לו באבר קטןיכנשמה ששלטונה בכל הגוף ואפ

ק ואיהו שעורא דכל אבר ואבר בגבהא בארכא עילא ותתא " אבר ואבר איהו יקובכל: ל בשלימות"ז 777
  .בר ואבר דגופאולארבע סטרין ואיהו בין כל אבר ואבר לית אתר פנוי מניה כנשמתא דאשתכחת בכל א

ה והוא שיעור של כל אבר ואבר בגובה באורך ולמעלה ולמטה "הוי] נמצא[בכל אבר ואבר הוא : תרגום[
  .]צדדים והוא בין כל אבר ואבר ואין מקום פנוי ממנו כנשמה שנמצא כל אבר ואבר של הגוף' ולד

ש ולכן "ת ב"ה בא"צ י"מ[' וכו ה"ח פקודין וכל מצוה היא הוי"ח אברין הן רמ"רמ ד-א ובכל אבר "גר' פי
 ].ה"מצוה גילוי של שם הוי
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íìåò ìù åììçá óà, øîàðù )íù( ä éë 'åë 'áãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîù,åäî   ãåò ïéà
íìåò ìù åììçá åìéôà778.æ íøîàî ììëá ïë íâ äæå " ì)ט' סיח "ר פס"ב'(  ìù åîå÷î êøáúé àåäù

åîå÷î íìåòä ïéàå íìåò,éä é ïéà úåàéöîá ùåçì íéùâøåîù úåîå÷îä ìë óàù åðúåîå÷îä 
úåîå÷îíéîöò ,úåîå÷îä ìë ìù íå÷îä àåä åîù êøáúé àåä àìà , íìë íéáùçð êøáúé åãöîù 

÷ë äúò íâ ììë úåàéöîá íðéà åìàëåäàéøáä íã779.   
æ íäéøáã åìéùîäù åðéøáã úìçúá åðîã÷ä øáë íðîà"ùà éìçâë ì, ãàî øéäæ àäéù 

÷çìå ïðåáúäì ñðëéì àìù ïúìçâáåãî øúåé øààù íéøáãá é äáøä ïðåáúäì äðåúð úåùøä ïé
ç äåëéå"å.àøåðä ïéðòä äæ àåä ïëå ,åúòãî ïéáîå íëçì àìà øåîà øáãä ïéà 780ïéðòä úåéîéðô , 

ãáì àáìã àøåòùá781,á øáåùå àåö782,è äæá áéäìäì åäìéôúä úãåáòì åáì øä783, áø ìáà 
äîåöò äðëñ àåä äæá úåððåáúää,äøéöé øôñá øîàð äæ ìòå  )ח"א מ"פ( ø íàåíå÷îì áåù êáì õ, 

 ìéòì éúáúëù åîë)á ÷øô'(,éà áåúëàù åîëå " ïìäì ä)å ÷øô(.   
ììë äæ ïéðòá øáãìî éîöò òðåî éúééä úîàáå,æ íéðåùàøä éë " åîë ãàî ïéðòä åøéúñä ì

ä ùåã÷ éøáã äàøúù 'æ ç÷åøä"ì,æîøá ÷ø äæá øáã àìù ìéòì àáåä , íçåø ìà úà äðîàð éë 
øáã åñëå,øå éúáù ìáà íäéúåøåã éôì íäì äôé äéä êëù éúéà. àìì íéáø íéîé ïä äúò ìáà 

äøåî,åìëù úéèð éøçà êìäì åéðéòá øùé ùéà øáã ìëå , ÷ø àìî íãàä áì úåáùçî øöé ìëå 
eòì åðèé øùà ìë ìà åúáùçîá óåìëù,íãàä ìë úøåú äæù íìë ìò äìåòäå , íâ ìùî äùòðå 

øáã ìëå íå÷î ìëá àìä øîàì íéìéñë éôáøåîâ úå÷ìà àåä , ÷éîòäì íéîéä ìë íáìå íðéòå 
òìåéäæá ïé.ðî íéøòð íâù ãò åáì åäì àëùîî íéøòéá÷ì åäéå éôì äæá íúâäðäå íäéùòî ìë ò

äæ íìëù,îùìå äæá øäæäì íãàä êéøö äøúé úåøéäæ äîëå å úøîùîá ãàî åùôð úà ø
úøîùîì,ç íàù "åæ äáùçî åðì òá÷ì åðáì åðç÷é å,åðîöòì øéúäì  éôì äùòîá íâ âäðúäì 

åæ äáùçîä,ç äæî ãìåäì ìëåé àìä "ø äùåã÷ä äøåúä úåãåñé äîë úñéøä å"ì. ìëåé ì÷ðáå 
ç ãëìäì"øöéä úùøá å,ä åì äàøéù é äøåú éøáãá øäøäì ìùî êøã åæ äáùçî éô ìò àøú

íéôðåèîä úåîå÷îá óà ùôð èàùá,øåîâ úå÷ìà ìëäù äìéçú åìöà òá÷åéù øçà ,æøå " ì
éìôäãàî äæá åâ,ïìöéì àðîçø àáä íìåòì ÷ìç åì úåéäî íùã÷ çåøá åäåúøëå ,îë " ù) úåëøá

 ãëò"á ( ììëáùä øáã éë ' äæá)àì åè íéøáã (íéôðåèîä úåàåáîá äøåú éøáã øäøäîä íâ àåä. 
 àø÷ éàäã äéôéñ òîùð àìéîîååëå úøëú úøëä',æ åäåùøéôå " ÷ìç ÷øôá ì)ò ö"á ( íìåòá úøëä

ì úøëú äæäàáä íìåò,ç úàöì ìëåéù úåéòè äîë ãåòå " éô ìò äùòîá äâäðää òá÷ð äéä íà å
êøãä äæ.ç äæî ãìåäì ìëåéù úåòèî ÷éçøäìå øéäæäìå ïéðòä äæá øáãì ñðëäì éðàéáäù äæå "å, 

æø åðì åæîøù äî ìë åéøåá ìò ïéáäìå"äæá ì,ä éëøã ìëë íðäå  'úåùòì úòå íéøùéä.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
עתה ידעתי "'  יתרו נתן ממש בעבודת כוכבים שנא, רבנן אמרי":הוא האלהים' כי ה: "ל בשלימות"ז 778

הנה נא ידעתי כי אין אלהים בכל "'  נעמן הודה במקצת ממנה שנא,)שמות יח(" מכל האלהים' כי גדול ה
אלהיכם הוא אלהים בשמים ' הכי "' רחב שמתהו בשמים ובארץ שנא) ים ב המלכ ("הארץ כי אם בישראל

  . משה שמו אף בחללו של עולם.)יהושע ב(" ממעל ועל הארץ מתחת
 . ק ולא עולם הבריאה"נראה שכוונתו קודם גילוי א 779
, ב" עע רכז" ב'ועי. לא במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו): ב"א ע"חגיגה י('  גמ'עי 780

 .ובמעלת עולם התיקון, דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא
 "ותפקחנה עיני שניהם") בראשית ג ז(כתיב [ל "א ז" זהר בראשית לו ע'עי, בפירוש מטבע לשון זו 781

 "ותרא האשה") בראשית ג ו(דכתיב ) א שיעורא דלבא הות"נ(ל האי ראיה בשיעורא דאילנא נקטת ליה "א
 .ק ח שזהו באובנתא דליבא לקמן פר'ועי, ]דייקא
' ועי. שהרי אי אפשר לתפוס אותו כלל, שרק בהצצה ובריחה, ופירושו. י"משנה בס'  לעיל פרק ב'עי 782

שבכל , ע הכל בעולמות התחתונים מאד"ק ואבי"כל שאנו מדברים בא, ל"ד ז"צ לז ע"ליקוטים בסוף ספד
ואינן , ם מצחצחים לכן מדברים דרך משלאלא שהן אחורים דאחוריים ואינ', ע וכל הבחי"עולם יש אבי
 .שם שהארכנו להסביר את דבריו' ועי, כ"מבינין כלל ע

 .4לעיל הערה ' עי 783
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â øòù ' ã ÷øô  

ãä áùäìååðåëî ìò øá,æø ïéùéã÷ øîàî øàáð "íééç õòá øàáîù ì )י פרק ב"עגו'(,åì ÷ ç
úåîå÷î äîëá íéðå÷éúäî,äøåîâ äàåùäá ïéîìò ìë àìîî åîù êøáúé àåäù  )א ועוד"ו ע

784
(. 

íéðåéìòä úåîìåòá íâù åðéöî éøäå, íìåò ìë ÷åìçíéðåù úåðéçáá åøáçî äðåùîå , ïéðòá 
íäéìà êøáúé åúåøáçúä,îëå " íéðå÷éúä úîã÷äá ù)ò â óã"á ב"ד ע ( úåìéöàã úåøéôñ øùòã

ïåðéà ïåäá ãç äéîøâå åäéà ïåäá àëìî äàéøáã úåøéôñ øùòá éëä åàìã äî ïåäá ãç ïåäééçå 
ïåðéà åàìãåëå ãç åäéàå '785,òå é íééç õòá ïé)éä úåìùìúùä øòù ' úåìéöàä øãñ ùéøá úåøéôñ

øåöé÷á )פרק א' שער ג'(( ïéàù áúë  úåîìåòä ìëá åúåèùôúäå åúåùáìúä úðéçáá àåä êåøá óåñ
äéùò äøéöé äàéøáá àìå ãáì úåìéöà íìåòá éúìåæ ÷áãå òâåð åðéà, äðúùé äèîìå íùî ïëìå 

íúåäî.éáà éùåøã øòùá íùå " ò)æ ÷øô' (ðä íéðå÷éúä øîàî ùåøôá"ë úåìéöàäù áúë ìå íâ åì
ìà àø÷ð íéìëä úðéçá÷øåîâ úå, ïë ïéàù äî éáá"ò òéíù ïé786.çä íù øàåáî ïëå éåì÷ éîöòä 

âì úåìéöàä ïéáù 'éá úåîìåò"ìàä ïéðòá ò÷úå,ò ééáà úåîìåò øåéö øòù ùéøá íù ïé" ò
)çøä úîã÷äá"å787(,éä úåìùìúùä øòùáå  ' úåøéôñ)â ÷øô'788(, íìöä øòùå )à ÷øô'789(, øòùå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
סטרי ' ולעילא על כלא עלת על כל העלות לית אלהא עליה ולא תחותיה ולא לד: ז"ל התיקו"ז 784
עלות העלות על כלא : א"מ רכה ע" רע'ועי. 'ן ואסחר לון מכל סטרא כו והוא ממלא כל עלמי,עלמא

ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו . ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש" אתמר ביה ה"והדאתקרי י
איהו סובב על כל עלמין ולית סובב לון לכל סטרא עילא ותתא ולארבע סטרין בר ' וכו. "לא שניתי' אני יי

אוחרא ) לון בר מניה' א אלהא כו"ס(ת מאן דנפיק מרשותיה לבר איהו ממלא כל עלמין ולית מניה ולי
  .ממלא לון

 , הם וחייהם אחד בהם,מלך בהם הוא ועצמו אחד בהםהאצילות ל שעשר ספירות ש: תרגום 785
 .כ בעשר ספירות של בריאה שאין הם והוא אחד"משא

וחיוהי ' ש בהקדמת תקונים דף ג" וכלים אינון חד כמובזה תבין למה האצילות עצמות: 'ל בפרק ה"ז 786
רוחניות גמור הנקרא נפש רוח נשמה של כל ' וגרמוהי חד בהון לפי שגרמוהי שהם כלים דאצילות הם בחי

ל והבן "העולמות ואינן נקראים כלים אלא לגבי חיה הנקרא חיוהי וזהו חיוהי וגרמוהי לרמז אל החיה הנ
א "כלים דז' כל האצילות הוא אלהות גמור כי הכלים ממש אלהות נמצא כי הג) ס"א וע"נ(כ "זה היטב וע

א "א שהוא נשמה לנשמה דז"ן שבו ובתוכם מתלבש חכמה דז"ת ומלכות שבו שהם נר"דאצילות הם בינה ת
אותיות אחרים מלבושים של ' ד הם בפנים מהכל וג"והיו' אך סדר התלבשותו הוא באופן זה כי קוץ הי

ח ויותר למטה נגד הר' נשארה למעלה בראש הנשמה וו' קומתה גבוה והה' בדה שהינשמה לנשמה ל
 .י התלבשות הרוח"ומאירה לרוח בנשמה לנשמה שבו ומתלבש בו ע

ע כי כל העולמות "עולמות תחתונים האלו שהם בי' בעולמות העליונות לג' ויש שינוי א, ל"ז 787
הנשמות שבהם ' עולמות אלו בחי' ו אך ג" פירוד חהעליונים הכל הם קדושה אחת ואלהות אחד ואין בהם

עולמות אלו אינן אלהות אלא נקרא שרפים ' הנקרא אלהות אך מרוח ואילך רוח ונפש וגוף ולבוש שבכל ג
גם תדע חילוק אחר '  וכווחיות ואופנים וכסא וכיוצא בין בבריאה בין ביצירה בין בעשיה והבן זה היטב

ל גם יש "כי מבחינת הרוחין שבהן מתחיל הפירוד שאינם אלהות כנ פירודע זולת אשר נקרא עולם ה"שבבי
 כי .בין הכלים ולבושים ע יש חילוק"אך בבי שינוי אחר שבאצילות אפילו הלבושים נקרא אלהות וקדושה

עולמות '  ולכן ג,תא המלביש על כולםו ויש לבושין מסטרא דמסאב,יש כלים ולבושים מסטרא דקדושה
 לכן המלכות דאצילות בהתמעטה וירדה להתלבש בתוכם אז נקרא עץ הדעת ,ר"עת טואלו נקרא עץ הד

והנה  אל המקום אשר המות נמצא שם בלבושים) משלי ה ה(ת מות ו והוא בהיות רגליה יורד,ר והבן זה"טו
לבושי דבריאה דמסאבא מקיפים על כל לבושי דכייא דבריאה וכן לבושין דיצירה ועשיה וההפרש הוא 

ואינן ' והקדושה בשיקול א' ה הקליפה מועטת מן הקדושה ונפרדת ואינה נדבקת וביצירה הקלישבבריא
ר בבחינת הלבושים ולא בבחינת הכלים "מתערבים ובעשיה הקליפה מרובה על הקדושה ומעורבים טו

 . ואל תטעה,ו והבן זה היטב"והעצמות ח
 ,אדם אחד הכולל כל העולמות כולם והאציל ממנו ,ס הוא נשמה לנשמה" כי הא,כלל העולה, ל"ז 788
המלבושים הם '  ובחי,הגוף שבו הוא עולם האצילות'  ובחי,ק"י נקרא א"נרנח' עצמות שבו שהם בחי' שבחי

ס דוגמת " שבין שלשתם אינם רק י, והוא לבוש האצילות כולו,לבדו'  שאינם רק עולם א,ע"עולמות בי' ג
 .ס עילאין מקננא בבריאה" אימא בג)ב"כד ע (ח"יף מ בתיקונים ד" וכ,ס דאצילות הנקרא גוף"י

 כי באצילות כל האורות וכל הצלמים ,א"ש במ" אך החילוק כמ,ע"ז באצילות וכן בבי"אמנם כ, ל"ז 789
איהו וחייו וגרמוי חד ) ב"ד ע( כנזכר בהקדמת תקונים , אחד יחיד ומיוחד,וכל הכלים נקרא אלהות גמור

 , ומן הרוח ואילך משם יפרד,הנשמה אלהות'  כי אם עד בחי,ע אינו כן" אך בבי.ל"הנ' בחי'  שהם ג,בהון
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 úåîùä)à ÷øô'790(,éáà øãñ øòùå " ò)á ÷øô'791â ÷øô ùéøå '792(793. úåðéçá é÷åìç äîë àöåéëå 
æéøàä éøáãå øäæä ìëá øàåáîä íéèøô éèøô úåîìåòä ïéá íéðåù íéðéðòå"ì,éòå é óåñá áèéä ï

óñë ì÷ù úåàî òáøà øôñ794íãàä éùòîá íã÷î åîù êøáúé åúòéãé ïéðòá ,æéøàä ÷ìçù " ì
úåîìåòä ïéá äæá.éå  åîë úåàø÷î äîë åðéöîù ïë ìò øúà" ïåéìò ì) ãé úéùàøáèé(, áùåé 

íéîùá) ã á íéìéäú(,íøîàì øùôà éà áåúë àø÷î àìîìà øùà .æø åðî ïëå " ì)ו"א מ"כלים פ( 
úåùåã÷ øùò ,âå 'åæî äìòîì åæ úåùãå÷î úåðçî.   

çèáì êìúå íéùú êáìå êðæà èä ïéðòä úúéîà ìáà,øäæá úåîå÷î äîëá øàåáî éë , 
ïéîìò ìë àìîî àåä êåøá óåñ ïéà ãéçé ïåãàù795,ñå ïéîìò ìë ááå796,  êøáúé åãéöîù åðéäå

                                                                                                                                                                                     

ז "והנה עד.  אך הצלמים וכלים כולם נבראים ונוצרים ונעשים, וכל זה בצורות,ה"ר נעש"א נוצ"נבר ונקרא
 וכנגדן ,כלים דאצילות' צלמים וה' צורות וה'  ויש לו ה,ע"הוא באדם תחתון הכולל כל עולמות אבי

 וכולם ,צורות מעשיה'  ונתחיל מן העשיה ונאמר כי הנה יש לו ה. וכנגדן בעשיה,נגדן ביצירה וכ,בבריאה
 ורוח נפש הם נעשין ,ס שבעשיה" אלא שיחידה חיה נשמה הם נאצלים מאצילות ואלהות י,נקרא נפש

  והנה הכלי שלו. וכנגדן כלים מהעשייה עצמה,צלמים כולם מעשיה עצמה'  ויש בהם ה,מהעשייה עצמה
ע הארץ ואחר שחטא היה מעפר עולם " שהוא מעפר ג,ר היה מהקדושה ממבחר עשיה"טרם שחטא אדה

 .הזה
ס שבה הם נגלין ומאירין להיות יותר "אמנם צריך שתדע כי בעולם הבריאה אור אותם הי, ל"ז 790

 )ב"כד ע (יםת ניכר ונחשב ולכן אמרו בתקונ"ר שבה הם מאירין ואין אור הז"עליונים מיצירה ועשיה לכן הג
ר דבריאה מאירין אינו " וזה שאנו אומרים שג.כורסייא כנודע' ספירות עלאין מקננן בבריאה שהם הנקרא' ג

ע הם דוגמת עולם האצילות "עולמות בי' ס כי כל הג"א דבריאה כי גם היא כלולה מי"ר דנוקבא דז"רק על ג
פ שאנו אומרים " ואע,י הם חיילות המלכותע הם חלקי אצילות כ"עולמות בי' והענין הוא כי כל הג. ל"כנ
ר " ובעולם היצירה אין הג,א של עולם הבריאה עצמה"ר של הנוקבא דז"ל שהם הג"ר מקננה בכורסיא ר"שג

ר שלה וכן "ק שלה לבד הם מתגלים ומאירים בה ולא אור ג"א דיצירה מתגלה רק אור ו"של נוקבא דז
 ובעולם .ן"ן במטטרונספירות מק' ש בתקונים ו"ק שלה וז"העשירית שבה אינה מתגלית מחמת רוב אור הו

ס אמא תתאה מקננא באופן "א בלבד וז"ס ראשונות מתגלין כלל רק העשירית של נוקבא דז"עשיה אין ט
 .ע"ק והרי נתבאר כללות אבי"ודו

' צירה הי' בריאה ו' אצילות ה' ה י"אותיות הוי' ע נרמזו בד"עולמות אבי' והנה בזה תבין למה ד, ל"ז 791
י בינה דאצילות לכן נקרא "ובריאה ע' ל לכן נקרא י"י חכמה העליונה כנ"עשיה כי אצילות האור שלו הוא ע

תתאה נמצא עתה כלל העולה כי אצילות מקבל אור מהחכמה לבד כי ' ביצירה וכן בעשיה ה' וכן ו' ה
אה אחר שנתלבש אור ס ובין אצילות ומבינה דאצילות מקבלת הברי"החכמה נעשית מסך סתום בין א

ז נקרא אור הבינה לפי שנעשית מסך מבדיל גמור וכן היצירה מקבלת "ס וחכמה עליונה בתוכה ועכ"הא
א דיצירה עצמה ולולי כל אלה המסכים והלבושים לא "א דבריאה עצמה וכן העשיה מקבל מנוקבא דז"מז

ל ובזה תבין כי "ד הנ"ירו עהיו יכולין לקבל אור עליון רק שכל עולם ועולם פחות במדרגה משל חב
 .האצילות נקרא מחשבה ורצון והבריאה דיבור ורצון

א ובו נכלל עתיק יומין ומן "ס דאצילות כבר ידעת איך הם מתחלקין כי מן הכתר נעשה א"י, ל"ז 792
 פרצופים' להס "ז הם נחלקין הי"א ועד"הנוקבא דז 'א ומן המל"י נעשה ז"ת נה"א ומן החג"ב נעשה או"החו
ע אך החילוק "ס עצמן כי שוין הם בכל אבי"ע אך ההפרש הזה אינו במספר הי"ל וענין זה הוא גם בבי"הנ

הוא בפרצופים עצמן כי אין פרצופים דבריאה שוין לשל אצילות וכן דיצירה לבריאה וכן דעשיה ליצירה אך 
של האצילות הוא א "ע ונבאר החילוק אשר ביניהן והענין הוא כי א"מציאות הפרצופים ישנן בכל אבי

ק לבד ואין בו פרצוף שלם כי "ס שלימות רק ו"א דבריאה אין בו י"ס שבו כנודע אך א"פרצוף גמור בכל י
א שבה שלא יכלה להתלבש שם בבריאה "כיון שיש מסך בין אצילות לבריאה חסר מהבריאה הראש של א

ז נתמעט "נובעין אור משם ועיג תקונים אשר הם צינורות ה"א דאצילות י"והענין כי כבר ידעת שיש בא
ד גם אבא דבריאה אין לו "ג ת"א בישק משם מאד ולכן לא יכול להוציא כנגדן בבריאה ריחהאור ונתר

א כבר בארנו "דאו' א והטעם כי הלא אף באצילות עצמו בהיות שם זווג הב"ק כמו א"ו' פרצוף שלם רק בחי
 דתבונה ואמנם אבא הוא מרכין ראשו למטה שאמא היתה רובצת על האפרוחים בפרצוף שלם של אצילות

י הרכנת הראש של אבא ולכן כאשר " דאבא לא נזדווגו בתבונה אלא ער"להזדווג עמה לכן נמצא שאור ג
ק שלו לבד אבל אמא של בריאה יש לה "אותו האור הגיע אל הבריאה לא ניכר בו הראש של אבא רק ו

 כי הלא טעם אחרל גם "ונה שהיא קצרת הקומה כנהתב' ל רק שהוא בבחי"פרצוף גמור ושלם לטעם הנ
 .ק"ל וכתר וחכמה דאצילות גנוזין בה לכן אין להם גילוי רק בסוד ו"כנ' אמא מקננא בברי

ל שאי אפשר "צ, ע"כוונתו בכל דבריו כאן לברר שגם אם אמנם כן הוא שיש חילוק בין אצילות לבי 793
 .לומר שכל העולם הגשמי הוא אלקות

כ יש כח באדם "אמנם אעפ, ומתרץ שיש באצילות ידיעה, ה יודע עתידות"רה אם הקבבענין הסתי 794
 .והידיעה באצילות היא ידיעה פשוטה ותלויה ברצון האדם, לבחור זולתה

  .784לעיל הערה ' עי 795
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 úðéçáá àø÷ðïéîìò ìë àìîî,äåúá åðéåèöð øùà éôë åðãéöîå " äøåúá åðéúåâäðä ïéðòá ÷
ôëå úååöîåúé àø÷ð ùåçá åðúâùä é" úðéçáá ùïéîìò ìë ááåñ. àåä ïéîìò ìë àìîî úðéçáù 

øúñä íéäìà ãåáë797åðãéöî øáã , úîàä éàãå éë ïéðòäå  äúò íâ êøáúé åãöîù )משלי כה ב(
çå àøáù øçàéøáäå úåîå÷îäå úåîìåòä ìë àìîî àåä åðåöøá úåîìåòä ùãùá íìë úåéé éåå

 èåùô úåãçàå øåîâùîî åòîùîë åãáìî ãåò ïéàå,íéùøåôî úåàø÷îî ìéòì éúáúëù åîëå , 
æ ç÷åøä íùáå"ì,ðì åð÷úù åîëå æ åðéðåîã÷ å"÷ øîåì ìå äìéôúä íã àøáð àìù ãò àåä äúà

íìåòä àøáðùî àåä äúà íìåòä,êøáúé èåùôä åðåöøá úåîìåòä åàøáð øáëù óà øîåì äöåø , 
ç úåùãçúäå éåðù íåù ïéà äæ ìë íò"å,èåùôä åúåãçà úåîöòá íúîçî äöéöç íåù àìå , àåäå 

÷ë äúò íâ àåäåàåä êåøá óåñ ïéà úåîöò àìî ìëä äéäù äàéøáä íã, íéãîåòù íå÷îá íâ 
äúò úåîìåòä.   

ìåä ùåã÷ éøáãì úéùú êá ' ãåçéä øéùá ãéñç äãåäé éáø ùåã÷ä ìù åéáà ìàåîù åðáø
øáçù,á íåé ãåçéá  'åë äö÷ ïéà 'åë êéúåðéá ìéãáî êåú ïéàå 'òéíù ïé.â íåé ãåçéáå  ' úà ááåñ

åë ìëá äúà ìëä úåéäáå ìë úà àìîå ìëä 'òéäæá ãåò íù ïé.æø åøîàù äæå "ãù íéøáãäá ìé åî
é åúåøáçúääì úåîìåòäì êøáúúóåâäì äîùðä úåøáç, êåøá ùåã÷ä óà óåâá äøåäè ùôðä äî 

 åîìåòá øåäè àåä)ã äùøô óåñ äáø àø÷éå' éñ 'ç'(, úèùôúîù óà äîùðä ïéðòë øîåì äöåø 

                                                                                                                                                                                     

שזוהי הבחינה דלית אתר פנוי ' ש צמצום ו"ת פ'ועוד עי(' ס ית"הוא אור א" ממלא כל עלמין"בחינת ' פי
ס בעיגולים והם "ב שמבאר שנזכרת בחינה זו שיש י"ש א ע"מבו' אמנם עי)). ב"תיקוני זהר קה ע(מיניה 

ואומר כאן רבינו , ס"מעלה על חבירתה מצד קבלתה מאור א' שם בהשוואה אחת באופן שאין לספירה א
הרי שכל ' שכן מצידו ית, ")מצידנו"גילוי לתחתונים שהוא לאפוקי מה" ('מצידו ית"שהוא הגילוי של 

והנה עוד משמע מדברי . כך שכתר אינו יותר קרוב מאשר חכמה' ס בהשואה א"הספירות קרובים אל הא
ט שייך דבר "מ, וקשה). 'ש צמצום ח"וכן הוא מפורש בפת(ש שיסודה של בחינה זו הוא באור המקיף "המבו

 דאור העליון שהוא בסו] הטהירו הוא[ ,ל"ז ,בטהירוה "א ד"ח נ ע"א תז" בגר'יוע. (זה דווקא לאור המקיף
ס ותוקף האור אשר אין למעלה ממנו נמשל לצהרים שהוא תרגום טהירו ושם "הצמצום ששם מאיר אור א

ש " פת'ועי, ס"דהיינו שבצמצום רואים את הארת הרשימו שהוא מאור א. כ"ע, הוא עיקר שורש האור
  ").קו הנכנס ברשימו"שקורא לקו הנכנס לצמצום בתחילת ספרו 

ד "ק דף י ע"וכן את שעה, ב"ש ג ע"שמביא את דברי מבו, ב"א ח ע"ו חלק הביאורים ח"והנה יעויין בלש
שכן המקום נושא , ומבאר טעם הדבר. ל"עכ, כי המקום הוא יותר זך וגדול ומעולה מן העולם עצמו, ל"וז

א " כללים ח'ועוד עי. ]כ שם בשם יונת אלם"ב מש"ויקהל משה ו ע' עי [והוא מאור הרשימו, וסובל את הכל
ב שגדלות מקומם של האור והרשימו הוא מכיוון שהרשימו והמקום של כל עולם המה מהאור "כו ע

 שם מא 'ועי). אמנם העולם עצמו הרי יוצא מההתפשטות השניה(דההתפשטות הראשונה של אותו העולם 
דהיינו שהוא נשאר במעלת האין , ס המתייחד עם המציאות"אשונה באור אששורש ההתפשטות הר, ג"ע

  . סופיות שלו
ס הממלא את "הוא מצד אור הא, "'מצידו ית"ח מכנה "שהבחינה שהנפה, ל"והנראה שמתבאר מכל הנ

שלאחר הצמצום זה נהיה אור , )ב"א יא ע"כללים ח' ה ההתפשטות הראשונה עי"ה(החלל קודם הצמצום 
והנה שניהם אינם כלולים באור הפנימי של . ף את החלל ואור הרשימו הנשאר בתוך החללס המקי"הא

" מצידנו"שכן הוא מההתפשטות השניה והיינו בחינת , שכן האור הפנימי הצטמצם ליכנס בכלי. העולמות
ן גוון ו ואי" אבל בעצם אין מדה ח,פ שהזכיר מדתן היינו לפי המקבלים"אע, ל"ד וז"י ח ע"א בס" בהגר'עי[

מקומו של ' ד לכאורה נראה דמפרש עניין בחי"ש ו ע"אמנם מלשון הקדו, .]כ"ע, ר"ולא שם ידיע ולא חד
 .803לקמן הערה ' ועי. נשמה לנשמה' ס נמצא בכולם בבחי"שאור א, עולם באופן אחר

כלומר האורות המשתנים ממדרגה , ס המקיף"רה זהו אוהנראה לפי דברינו בהערה הקודמת שלכאו 796
 .אחת לחבירתה בו העולם המקיף הוא עליון יותר מאשר העולם אותו הוא מקיף

ח בא לבאר בנקטו בפסוק זה שבבחינה דמצידנו ככל שמסתירים יותר יש יותר כבוד "לכאורה הגר 797
  .אלקים

כבוד אלהים ' כבוד אלהים הסתר דבר וגו)  כהמשלי(ר לוי כתיב "א: א"ל ירושלמי חגיגה י ע"מלשון חז
: ב" ע קהאמורהר ז' ועי. כ"ע,  כבוד מלכים חקור דבר משנברא העולם,הסתר דבר עד שלא נברא העולם

כבוד אלקים הסתר דבר דלית רשו לבר נש . רבי חייא פתח כבוד אלקים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר
א לאכול לשבעה ולמכסה "יא מלין דחפא לון עתיק יומין כדלגלאה מלין סתימין דלא אתמסרו לאתגלי

כבוד אלהים הסתר " ". וכבוד מלכים חקור דבר,כבוד אלהים הסתר דבר"רבי חייא פתח : תרגום[ .עתיק
כמו , סה אותם עתיק הימיםידברים שכ, לויי שאין רשות לאיש לגלות דברים סתומים שלא נמסרו לג"דבר

 ]." עתיקלאכול לשבעה ולמכסה"שנאמר 
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æå úôåðè êåìëì íéàìîä íâå íéé÷ðä íãàä éøáà éèøô ìëáåàîä, ììë íéööåç íðéà äæ ìë íòå 
èå äúùåã÷áå äúøäè ïéðòìúãîåò äúøä.ìë úà àìîî êøáúé àåäù íà ïéðòä ïë , ìëå 

ðéà øùàå íéùãå÷îäå íéøåäèä úåîå÷î úåîå÷îäð àìå ììë íéööåç íðéà ïë éô ìò óà íéøåäè í
êøáúé èåùôä åúåãçàå åúåîöò úøäè úùåã÷ì äìéìç éåðéù íåù íéîøåâ,æå " ù)å â éëàìî ( éðà

ä 'éúéðù àì*,îëå " ùãç øäæ éðå÷úá ù)óãô "ò óåñ ç"ã ד"מז ע ( äéðî åìéá÷ã ìàøùé ìëå
éøùî ìëáå äéìéã ïéùéã÷ ïäîùå ïåúà ìëáå äá ãçà äéì ïéãáò ïåðà àúéøåàé ïéàúúå ïéàìò ï

øá ìëáå åäá åàéøáúàãé åäìëã åàâìîå åäìëî àúúìå ãçà åäìëî àìòìå ïéàúúå ïéàìò ïé
åë ãçà åäéà åäìëã øáìîå 'îë ïéîìò ìëã åàâìî åäéà éëäåë éðúùà àì ïéîìò ìëã øáìî å'798.   

äâä"ä   
éà øàáúéù äî éôìå"áä ïéáù ÷åìéçä ïéðò ïìäì ä 'éåä úåîù"íé÷ìàå ä, åùåøéô íé÷ìà íùäù 

éçáä ìò äøåî 'åðãöî øùà,éåä íöòä íùå "áúé ä 'éçáä ìò äøåî 'úé åãöîù', øîà úàæì )מלאכי ג ו(  éðà
ä 'éúéðù àì,òå  ' íéðå÷ú)ò ïå÷éú ' ב"עקנב(éåä ïåðéàã ïååúà òáøàå øîà ïéðãåàä ïéðòá " éðúùà àì åäéà ä

åë øúà ìëá',àôåâã éðàîá ïåðéà ïééåðéù ,éá ìáà äää ììë àééåðéù úéì "ä éðà ã 'éúéðù àì799.  
  

 â øòù ä ÷øô  
äæ ìë íò ìáà,åîù êøáúé åéúåàøåðå åéúåøåáâ ïä ïä , åãåáë ìåëéáë íöîö ïë éô ìò óàù 

 ìëåéù êøáúé íéðåù úåðéçáá íéùãåçîå íéàøáð úåéøáå úåçåëå úåîìåò úåàéöî ïéðò àöîäì
íé÷ìåçî íéðéðòå,íéðåù úåîå÷î é÷åìéçå ,íéøåäèå íéùåã÷ úåîå÷î ,íéôðåèîå íéàîè êôéäìå . 

åðéãöî øùà äðéçáä àåäå, íéàøð íäù åîë íúåàéöî ïéðò ÷ø ùåçá úâùî äðéà åðúâùäù åðééä 
òùéô ìéçáä úàæ  'áðúé åéôî åðéååèöðù åðéúâäðä áåéç éøãñ ìë åð 'øåáòé àìå ÷ç, úàæ ãöîå 

éçáä 'æø åäåîéãù àåä"óåâä ìà äîùðä ïéðòë ìåëéáë ì,îëå " øäåæá ù)א"א מה ע"ח
800
( úé àåäù '

ïéîìò ìëã àúîùð àåä,óåâä ÷ø ùåçá äàøð àì íãàáù åîëù , úà äàìî àéäù óà äîùðäå 
ñä úðéçáá àéä óåâä ìëúòì øøùá éðé,ìëù éðéòì úéìâðå , äàøð úéìâðä åðéúâùä éôë ïë 

íìåë úåéøáäå úåîìåòä úåàéöî,úé àåäùå "îå èùôúî ùñúúîéðôá ìåëéáë øéåú íìåë 
úåéçäìíîéðôá úøúúñîå úèùôúîù äîùðä ïéðòë íîéé÷ìå úåé óåâä éøáà é÷ìç éèøô ìë 

åúåéçäì,ëäå úåîùä ìëå ééåðéúäå íåúé åéìò úåãîäå íéøàá 'äåúá åðéöîù"÷, ãöî íéøáãî íìåë 
éçáä úàæ 'åðéãöî àåäù éôë,úé åúåøáçúä ãöî àåäù åðéúåâäðä áåéç éøãñå  'úåîìåòä ìà, 

éåðéùä ìë êùîð íäéãé ìòå íãöîùéíìåë äâäðää éøãñ éèøô ìù í,ùîë "á øòùá ì'.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 ובכל אותיות ושמות הקדש ,התורה הם עושים אותו אחד בהאת וכל ישראל שקבלו הימנו : תרגום 798

תחתונים ולמעלה מכלם העליונים והבריות המחנות העליונים ותחתונים שנבראו בהם ובכל השלו ובכל 
מות כמו מבחוץ  כך הוא מבפנים לכל העול,' ולמטה מכלם ובתוך כלם ומבחוץ לכלם הוא אחד וכו,אחד

 .לכל העולמות לא נשתנה
ו "א וא”ד ה"דלא אתכלילן בה עשר ספירן דאינון יו) אתוון(לית תקונא מאלין ארבע : ל בשלימות"ז 799

 ואסתכל בימינא לישראלק איהו לא אשתני בכל אתר איהו שמע דשמאלא "א וארבע אתוון דאינון יקו”ה
ם מרחפת על פני המים ובמערב איהו ממלל עמהון "לקיד ורוח א"עלייהו ובדרום איהו מרחף עלייהו הה

  .לא שניתי' אני ה)  ומלאכי ג(ד "שנויין אינון במאני דגופא אבל ביה לית שנויא כלל הה
אותיות ' וד, א"ו ה"א וא"ד ה"ספירות שהם יו' שאין נכללים בו י) אותיות(' אין תקון מאלה ד: תרגום[

ובדרום הוא , ומסתכל בימין עליהם,  שמע של שמאל לישראלה הוא לא משתנה בכל מקום הוא"שהם יהו
שינויים הם בכלי של , ובמערב הוא מדבר עמהם" ם מרחפת על פני המים"ורוח אלהי"ד "הה. מרחף עליהם

  ".]לא שניתי' אני ה"ד "הה. אבל בו אין שינוי כלל, הגוף
ה הוא בכל התיקונין "ל דהוי" ור,ל"ה וארבע וז"א שם ד"בבהגר' ועי. ע מה נוסף כאן מתיקוני הזהר"צ

והוא לא אשתני דהשתנות הוא באברי הגוף שזה רואה וזה שומע אבל בנשמתא לית שינויא דהיא רואה 
 .'ה דהוא נשמתא וכו"וכן הוי' ושומע ומריח ומדבר הכל בכח א

 .767לעיל הערה ' עי 800
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æå"ðä íéðå÷éúä úîã÷äá ù" ì)ב"ד ע( òã"øâå åäéà ïåäá àëìî úåìéöàã ñéîïåä ïåäá ãç 
òá éëä åàìã äî ïåäá ãç ïåäééçå ïåðéà" ãç ïåäéîøâå ïåðéà åàì ãç åäéàå ïåðéà åàìã äàéøáã ñ

àìåë ìò úìòå801òá øéäðå úåìéöàã ïøéôñ øùòá úéçð àåä " àééëàìîã úåúë øùòáå äàéøáã ñ
øúà ìëá éðúùà àìå àòé÷øã éìâìâ øùòáå802,áì æîø  'éçáä 'ðä"øàåáîë ì803.ááå " ø)ô"éñ ã '

ã'(àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà àìä äöåø àåäùë åøîà , äùî íò øáãî äéä äöåø àåäùëå 
ïåøàä éãá éðù ïéáî,áçøà "ìà ãåáë íé÷éæçî åàåìîå íìåòä ïéàù íéîòô à÷åúå, àåäù íéîòô 

åë åùàø úåøòù ïéáî íãàä íò øáãî'.ëå "áø úåîùá ää )ô"âéñ  'å'(â åæîø "á åìàì ë 'éçá '
îëïéáîì øàåá.   

æø éøáã ìëá êøáúé àåä àø÷ð ïëìå"àåä êåøá ùåã÷ä íùá ì804, íùä äæá åììë éë 
áä åìà ãáëðä 'éçá 'ãçé,äìòðå ìãáåî åùåøéô ùåã÷ éë ,áúé åãöî øùà éôë àåäå '805, àåäù 

äìéìç íééåðùå íé÷åìéçä éðéðò ìëî äìòð ãàîå ìãáåîå ùøôåî úîàá, úåãçà àìî ìëä ÷ø 
äá ãáì øåîâäøåîâ äàååù,äìäúå äëøá ìë ìòî íîåøîå ,ç êøáúäì êéøö åððéàå "å,òå  'ðå÷éú íé

)ò ïå÷éú 'ò óåñ ì÷ óã" àב"קנב ע
806.(éçáä úàæ éôì ììë êééù àì íâå  ' éåáøå úôñåú ïéðò íåù

äëøá,äàéøáä íãå÷ë ãáì èåùô úåãçà ìëäù ïåéë ,îëå " ù)î äéòùéçé  ( éðåéîãú éî ìàå
ùåã÷ øîàé äåùàå,áúé åúåãçà úåîöò ìò øîàð áåúëä äæù  'ëòåãéòøá "íéðå÷úå î.éçá ãöîå  '

ìåëéáë êåøá àø÷ð àåä úåîìåòäå úåçëä úåàéöî åðúâùä,áúé åúåøáçúä ãöî  'íäéìà, íä éë 
ò òôùå äëøá éåáøå úôñåúä ïéðòì íéëéøöä"ùîë íéåöøä íãàä éùòî é"á øòùá ì', åäæå 

á÷ä"ä,ø "úé åãöî àåäù ì 'åã÷ù,åðãöî ìåëéáë êåøá àø÷ð åîöò àåä àåäå ,à ìëäå '.òå " æ
éçáä 'à úåàø÷îä åøîàðù àåä åðãöîù"àöåéë äáøäå íéîùá áùåé ïåéìò ì.   

  
 â øòù å ÷øô  

øåú éãåñé ìë äðäåäìå äùò íìåë úåöîäå úåøäæàä ìëá äùåã÷ä "ú,ôò íéëìåä íìåë " é
éçáä úàæ 'åðúâùä ãöîù,åðéùå ÷åìéç ùé éàãåù úåîå÷î é, íâå íéøúåî íéøåäèä úåîå÷îáù 

äøåú éøáã øäøäì åà øáãì åðçðà íéáééç, éøáã øåäøää óà íäá åðøñàð íéôðåèîä úåîå÷îáå 
äøåú,åéôî åðéåèöðù åðéúåâäðä áåéç éøãñå éðéðò ìë ïëå êøáúé äåúá "÷,éçáä úàæ éúìáå  '

åðãöîù ììë úåöîå äøåúì íå÷î ïéà.úé åãöîù úîàáù óàå ' ìë úà àìî àåä åúåîöò âéùîä 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .ע חייהון אלקות ולא אשתני כלל ואין פגימה שולט"עולמות אבי'  בכל ד-  א"הגרשם שביאר ' ועי 801
, הם וחייהם אחד בהם, הוא ועצמותו אחד בהם, שעשר הספירות של האצילות מלך בהם: תרגום 802

' והוא עילת הכל הוא יורד בי, לא הם ועצמותם אחד, ס דבריאה שהם והוא אינם אחד"מה שאין כן בי
 .גלגלי הרקיעים ולא משתנים בכל מקום' כתות המלאכים ובי' ס דבריאה ובי" ומאיר ביספירות דאצילות

אמנם מצד . 'ית" מצידו"וזהו חלק הבא , האלקות שבו' החיות שבכל העולמות היינו בחי, כלומר 803
 .795דברינו לעיל הערה ' ועי". מצידנו"זהו חלק הבא ' הגילויים הרי הוא הכלים וכו

ה סתים וגליא גליא הוא בי דינא דלתתא סתים הוא אתר "ורזא דא אוליפנא קב: ב"זהר נח סד ע' עי 804
  .דכל ברכאן נפקי מתמן

הוא מקום שכל " סתום", הוא בית דין של מטה" גלוי. "ה סתום וגלוי"וסוד זה למדנו הקב: תרגום
 .הברכות יוצאים משם

, קשה להולמו, והנה אמרו כאן שבחינת קדוש הוא בחינת מצידו. 803ערנו לעיל הערה מה שה' עי 805
שבו הוא לעולם חלק ההנהגה שמגולה אצלנו " ברוך"' ובחי, "ה"הקב"שכן כאן מיירי בגילוי הכללי שמכונה 

" הקדוש"וממילא לומר ש. ק ומלכות"פשטות הוא כינוי לוב, אם כן. שבו הוא החלק שאינו נגלה" קדוש"ו
, דהיינו כלל כל האור הנגלה לנו, מצדינו שבו' הוא בחי" ה"ב"ו, ס"אור א' דהיינו בחי', הוא בחינת מצידו ית

ל "וממילא צ, מצידו ומצידנו' ל שבכל בחינה ובחינה יש בחי"כ צ"ובע. לכאורה הוא אינו עולה בקנה אחד
הגמור שהוא כוונת ' ואין כוונתו כאן לבחינת מצידו ית, לגבי המלכות' של מצידו ית' וא בחיק ה"שגילוי הו

 .ק"מצידנו ביחס לו' הוא בבחי' ואז הנוק, כקודם הבריאה" ממלא כל עלמין"מאמר הזהר ד
א וארבע ”ו ה"א וא”ד ה"דלא אתכלילן בה עשר ספירן דאינון יו) אתוון( לית תקונא מאלין ארבע 806
  .ק איהו לא אשתני בכל אתר"דאינון יקואתוון 
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äöéöç íåù àìá äøåîâ äàååùäá,ììë úåîå÷î éåðéùå ÷åìéç íåù àìå , èåùô úåãçà ìëä ÷ø 
ëùîî äàéøáä íãå÷, äæá äðéá ïðåáúäì ììë ñðëéì åðéùøåä àì íâå íéìåëé åðçðà ïéà ìáà 

àøåðä ïéðòä,á ãéçé ïåãà êéà âéùäìå òãéì "àá úåîå÷îä ìëå ìë úà àìî ä éååéùå èåùô åúåãç
äìéìçå äìéìç øåîâ,îëå "æ ç÷åøä ù"æ ãåçéä úùåã÷ ùøåùá ì"÷ä ì', øå÷çú ìà êîî àìôåîá 

åë'.æ "ñã àúééøá ùéøá ù ' äøéöé)ד"א מ"פ( åë ìë øöåéä àåä åðåëî ìò øöåéä áùä', àúééøááå 
 úøçà)ח"א מ"פ( áåùå àåöø úåéçäå øîàð êëìù íå÷îì áåù êáì õø íàå,éô  'ë êáìá áåùçúù

åéùòîå íå÷î ìëá åúééðç êéàå àåä äî íìåò àøåá ìò, øñä øäøäìî êáìå øáãìî êéô íåìá 
êáìî äáùçîä, ìù åîå÷î ãåçéì áåùå øäøäú ìàå øäîå äùåç úàæ äáùçîì êáì õø íàå 

åëå åúàøéìå åúãåáòì íìåò', íéîëçä ìë ïéàù åúå÷ìàá áåùçì àìù úéøá úøëð äæ øáã ìòå 
ì ïéìåëéëò òãé"ì,òå "êøåàá ù.   

å÷î äéà ïéìàåù äìòî éðåîä úåàáö ìëå"åãåáë í,éçá ïéðò úåäî âéùäì ïéìåëé ïéàù  '
ðä íìåò ìù åîå÷î"ì,æ íøîàî àåäå "ôá ì ' ïéùøåã ïéà) âéò"á (ä ãåáë êåøá éøîàãîã ' åîå÷îî

éì òãéã àëéì åîå÷îã ììëî',òøùîå "éðàøä åøîàá ïéðòä âéùäì åùôð äù÷á äêãåáë úà àð , 
éçá åðééä 'ðä åãåáë íå÷î"ì,åì ïúéð àìå ,úé åãáì àåä ÷øå  ' úåîöò òãåéä àåä åúåîöò âéùîä

äñåëîå àìôåîä ïéðòä äæ úåäî807,äì úåøúñðäå  'à"åðéäì, äîá àìà ïðåáúäì ïéàùø ïéà åðçðàå 
åðéùøåäù,åðì úåìâðäå ,åðéúâùäì ,éçáäá àåäå  'úé àåä àø÷ðù åðéãöîù"áá ùéç ' ìë ááåñ

ïéîìò,ëòù úîçî "úé åãåáë èåùôä åðåöøá íöîö æ 'àéöî äâùää ïéòì äàøúéùå úåîìåò ú
íéùãåçî íéàøáð úåéøáå úåçëå,èåîú ìá ïîåà úðåîà åðáìá òåá÷ìå òãéì åðçðà íéáééç úàæìå , 

ùîë éúáø éúëìäå àðéã ïéðòì íéðåù íéðéðòå úåîå÷î ÷åìéç ùéù éàãå åðãöîù"ì, àéä éë  úðô
äðåîàä ãåñé,íìåë úåöîäå äøåúä ùøåù ø÷éòå .â àåäå "à ë ' ïåùàø ÷åñô ãåçé øçàù íéîòèäî

÷ã"ëùá íéøîåà ùìî"å,îë àåäå "ôá ïìäì ù 'é"ô ãåçé ïéðòù à ' ãçà úáéúá ïåùàøä ïéåëì åðéé
á ãéçé ïåãàù"åîìåòä ìëá ãçà àåä äúåéøáäå úíìåë ,åòîùîë èåùô úåãçà , íéáùçð íìåëå 

ìïéà,éøîâì êøáúé åãáìî ãåò ïéàå .äîå êéà ïéðòä úåäî ìò äìéìç ïðåáúäì àáð àìùå , úàæì 
çà íéøîåà åðçðà"ìîëù êåøá æ"å,éçáä ìò àåä äðååëäù íù øàáúéù  ' åðúâùä ãöîù

åúàî êøáúäì íéëéøöä êøáúé åðåöøá íéùãåçî úåéøáå úåîìåò úåàéöî äàøúîù, àåäå 
íäéìò êìåîä,á åäæ "áë ùåëå åúåëìî ãå ') øäåæá àø÷ð ïåùàø ÷åñôù ïéðòä åäæå)א"בראשית יב ע( 

ìîëùá ÷åñôå äàìò àãåçé"äàúú àãåçé àø÷ð å,øàåáî àåäå (.   
  

 â øòù æ ÷øô  
áä åìàå 'éçá 'ðä" éøáãá øëæðä å÷äå íåöîöä ïéðò ïîöò ïä ïä åðãöîå êøáúé åãöîù ì

æéøàä"ì808,ãöé àì íåöîöä ãöîù íù øàåáî øùàå åìéçå éåðéù íåù åá ÷÷ äèîå äìòî íå÷î 
------------------ùôðä øéàî------------------ 

במופלא ממך אל " :כתוב בספר בן סיראא את ש"חגיגה יג ע' פ המבואר בגמ"לשונות אלו הן ע 807
י פרק "ח עגו"ע' והנה עי". תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות

 כי בהקדמת הזוהר ,ם גדולים ולא ירדו לסוף עמקהונתרץ קושיא חזקה וגדולה שנתקשו בה חכמי, ל"ז', ה
ובחכמה לית  כי בכתר' שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה כו) ישעיה מ כו('  אמרו שם על פב"ף א עד

 כיון דמטי עד ,תמן שאלה כלל ומבינה ואילך קיימא לשאלה אבל איהו בארח סתים ולא אתגלייא כלל
דברים ד (פ " ובמקומות אחרים ע, הא כולא סתים כדבקדמיתא,ה מה פשפשת ומה ידעת" הנקרא ממלכות

 גם אמרו ,ר" אבל למעלה משם אין שאלה בג,אמר שהם מחסד ואילך, כי שאל נא לימים ראשונים) לב
 ודא איהו דלא אתייהב שערי בינה'  כתר עליון דא איהו שלימו דנ)ב"עו ע (ב"סף ב ד"בתיקונים תיקון כ

ל במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור " ועליה אמרז,א ידעו עיט דעליה נאמר נתיב ל,למשה
קאמר הנסתרות דא אינון ) א"עא ע(ב " ובריש האי תיקון כ, במה שהורשית התבונן,אין לך עסק בנסתרות

א שם שבחינת "ז תיקון מב ובדברי הגר"תיקו' ועי. ר אסור לדרוש ולחקור בהם" הרי כי בג,'א וכו"או
  .א"הוא ז" מקומו"ו, א"הוא א" עולם: "מתחלק באופן זה"  עולםמקומו של"

' כוונתו לבחי" צמצום"כל דבריו של רבינו בזה קשים מאוד להבנה אם לא שנבאר שבאומרו  808
 .795לעיל הערה ' הרשימו ועי
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øåçàå íéðô,úéúîà äøåîâ äàåùä ÷ø , íééåðëå úåîùä ìëå úåîå÷îä ÷åìéçå íéåðéùä éðéðò ìëå 
éçá ãöî ÷ø íéøîàð íìåë 'å÷ä,òå  'ñ ùéøá 'íééç úåøöåà809.æéøàä éøáã ìëù úòãåîå " ì

íä ìùî úåøúñðá810,ìà ìò äðååëä å÷äå íåöîöä ïéðò úåéîéðôå áä å 'éçá 'ðä"ì,éçá íöòá ïäù  '
à 'à ïéðòå 'éøîâì. ñðëúäì íå÷îì íå÷îî ÷úòäå ÷åìéñ ïåùì åðéà ïàë íåöîö úìî øåàá éë 

åîöò ìà åîöò øáçúäìå,ç éåðô íå÷î àéöîäì ìåëéáë "å,áá åøîàù ïéðòë àìà " ø)ñ"î ô"äéñ  '
å' (êìîä äúàø àìå äéðô äîöîöå,à ùéøá éúáø äëéàáå "ä éðàã á äéðô äîöîöå äëìä øáâ

ãåîòä øçà, éåñéëå øúñä ïåùì íù åùåøéôù )íöîö êøò êåøòá ïééò(. åðééä íåöîö úìî ïàë ïë 
ñäúéåñëå ø,úé åúåãçàù äðååëäå "éçáá ù 'ïéîìò ìë àìîîä åúåîöòäøåîâ äàåùäá  , íéðëî

íåöîö íùá åðçðà ,úé åúåãçàù úîçî 'ïéîìò ìë àìîîä,ñåîå íöîåöî àåä úî øåðúâùä, 
 øúúñî ìà äúà ïëà ïéðòëå)äî äéòùéåè (.àéöî íéâéùî åðçðàù äî åðúâùäå å úåìùìúùä ú

éçáá äæî äìòîì äæ úåîìåò 'íéðåù,éðëî íìùìúùîä å÷ ïéòë àåäù å÷ íùá åðçðà .æå " ù
æéøàä"áúé åúåãçà úåîöò ãöî åðééä íåöîöä ãöîù ì 'ìë úà àìîä úåîìåòäáù, óà øùà 

î àåä åðúàîùøúñåîå íöîåö,éçáá ìáà  'äèîå äìòî ïéðò ÷ãöé àì åúåîöò,å÷ä ãöî ÷ø , åðééä 
åðúâùä ãöî, äìòî åðãöî ÷ãöé å÷ ïéòë úåìùìúùä êøã úåîìåòä øãñ íéâéùî åðãöî åðçðàù 

äèîå.   
)åðééä íåöîöä ãöîù úàæ íâ óàå,úé àåäù óà " úåîöò øåà åðúâùäî øéúñäå íöîö ù

ìë àìîîä åúåãçà,ëò "æåðúâùä ãöî óà äèîå äìòî åá ÷ãöé àì , äåù øúñä íéâéùî åðééä íà 
úåîå÷îä ìëá äøåîâ äàåùäá,íå÷î ÷åìéçå äèîå äìòî åá ÷ãöé àìù óé÷îä ìåâéò ïéðòë . êà 

áúé åðåöø äøæâù øçàîù åðééä å÷ä ãöî 'øúñääå íåöîöä øçà íâù, åðúâùäì äåù øúñää ïéà 
äåùá úåîå÷îä ìëá,éâéùî åðçðàå éçá ÷åìéçá íéðåù úåâùä í ' å÷ ïéòë úåìùìúùä êøã íéèøô

áúé åøåà úåìâúä âéùäì åðúâùä øéàîä øåà 'íé÷åìç úåçëå úåîìåòá, øúåéä çëå íìåò ìëù 
øåà úåìâúää ïåéìò øúåé åá é÷ìàä,áúé åøåà úåìâúä åðéúâùä íâå  'íìåòä äæá, ïë íâ àåä 

éçáá 'íé÷åìç úåîå÷îá íéðåù úåâøãîå,åîë æø åðîù " ì)ו"א מ"כלים פ( âå úåùåã÷ øùò ' úåðçî
íúùåã÷ êøòá åæî äìòîì åæ úåùãå÷î,úé åøåà úåìâúä åðéúâùä øåà å÷ ãöî æà  ' åá ÷ãöéù àåä

éçáäå úåîå÷îä é÷åìéç ìëå äèîå äìòî 'íéðåù,æéøàä éøáãá íéøàåáîä íäéèøôå "ì. ïéðò ïëå 
à úåàø÷îä"ïåéìò ì,äìàå "íéîùá åðé, áùåé íéîùá, øîåì ÷ãöé åðúâùä ãöîù àöåéë äáøäå 

åìâúä åðìöà íâ øúåé øëéð äæ íå÷îáùúúé åúå÷ìà øåà "å÷îáî ùíøçà ,åìâúäù úúé åøåà  '
éçáá àåä 'åðúâùäî øúñä,ò åðéáà á÷òé øîàù ïéðòëå "ùã÷îä íå÷î ìò åãîòá ä, åìá÷ù åîë 

æø"ì äìà úéá íà éë äæ ïéà"íé )בראשית כח יז(,ø "æáù ìãàä úâùäì íâ âùåî íå÷îä äí åá ïéàù 
ãáì êøáúé åúå÷ìà øåà úåìâúä ÷ø(.   

æ øéëæäù éåðô íå÷îå ììçä ïéðò åäæå"ì,åîöò ïéðò ììëùå åúéä äúåìâúäì úíéìëä , åðééä 
áúé åúà ñåîëä íòèî åðåöø äøæâù 'áúé åúåîöò úåãçà øåà øéúñäì 'íå÷îä äæá, øåòéù 

 íìåë úåéøáäå úåîìåòä úãéîòéò àéöîäì íåöò øúñä"äæë àìôð ïéðò æ,àøúéù ä úåàéöî âùåéå 
äìå úåìùìúùäå äâøãä êøã øôñî ïéà úåçëå úåîìåòàáúé åøåà úåìâúä íäá øé', ÷ã øåà 

õ÷ ïéà íéëñî êøãå íåöò ÷åã÷ãå øåòéùá,íéîåöò íéëñîå úåìùìúùä êøã àöîäì åìëåéù ãòå , 
äàîåèä úåçëå íéøåäè íðéà øùà úåîå÷î íâíéðåúçúä úåâøãîä ìôùá úåôéì÷äå òøäå , 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
פר אוצרות חיים על המבואר בעץ החיים שער הרי אין שום תוספת ביאור בס, לכאורה יש להעיר 809

' אמנם בסוף פרק ב. ט מציין רבינו דווקא לאוצרות חיים"כ מ"וא. ח מבואר יותר"ואדרבא בע' י פרק ב"עגו
 .ע"וצ, ח עצמו"אמנם גם שם לא ראיתי תוספת על דברי הע, ת שהוא מהאוצרות חיים"יש מ

הרי הקו והצמצום מדברים , שכן הנה יש לעיין. וכבכל משל מגלים דבר עמוק יותר מהמשל עצמו 810
והנראה שזה . כיצד יתכן שהם משל להנהגות אלה, אם כן. על עולמות עליונים בהרבה מאשר העולם שלנו

, ואז הכל הוא רק בדרך משל לענין אחר כמו כל עניני המדרש, דרכו של רבינו להסביר הכל בחיצוניותו
 .ןשאין המעשה שמדברים עליו עיקר העניי
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ç åìàë äîãúîå äàøðå"úé åúåîöò úåãçà øåàî éåðô ììç àåä å"ù, ÷ø íéâéùî åðçðà ïéàå 
èòåî øåàå úèòåî ä÷ã äîéùø,å÷ ïéòë ìùî êøã , íéëñîäå úåâøãää øãñ êøã åòéâäáù ãò 

òøäå äàîåèä úåçë íéðåúçúä éðåúçú úåçëä ìà íéáøä,úåìâúä ïéà  ììë øëéð êøáúé åøåà 
åðúâùäì.   
æå"íù ù811åúéúçúá ÷áãð àìå ïåúçúä äö÷ ãò òéâä àì øåàä å÷äù ,éòå "éçá àöîé æ '

åë äèîå äìòî 'ò"ù,àåáî àåäå øïéáîì ,åöîöäå íà ìëä å÷äå  'à ïéðòå',øå " íâù éàãå éë íò ì
úé åúåîöò ÷ø äúò íâ àìî ìëä íéàåøáäå úåîìåòä ìë íå÷îá"å÷ë ãáì ùäàéøáä íã, íðîà 

éçáá àåä 'íåöîö,éçáá åðééä  'ãáì øúñä,åðéúâùäî äñåëîå àìôåî .òù éãë " íåöîöä äæ é
áúé åøåà úåìâúä úëùîäå úåìùìúùä êøã úåîìåòä úà åðéúâùä ìë àäú øúñääå 'íäá, 

å÷ ïéòë ãáì äâøãää øãñá ðë ìùî êøã"ì,æå " øùåéå íéìåâéò øòùá íù ù)á óðò'( èåç å÷äù 
äèàì èàì àìà äèîì ãò óëéú èùôúðå êùîð àì øåà812,ø " øåòéùá ãàî úåáø úåâøãä êøã ì

åîìåòä ïéðò åðéúâùäì êøåöä éôë ÷ã÷åãîúíúâøãä øãñå ,éôò ïéáé ïéáîäå " ùøåù ìë åúòãî æ
íù øàåáîä ïéðòä,à éë "æ åéøáã ìë áèéä øéáñäìå èøôì à"íù ì.  

  
 â øòù ç ÷øô  

åáúäå äøé÷çä øñàð ïëìåîë íåöîöä ïéðò úåäîá úåðð"æéøàä ù"ì,ùîë " àìù ì
íìåò ìù åîå÷î ïéðò úåäî âéùäìå òãéì ììë ïðåáúäì åðéùøåä, åúåãçà ÷ø àìî ìëäù êéà 

úé èåùôä 'áúé åãöî éøîâì ììë åãáìî ãåò ïéàå'.ìàù ììëá àåäù úîàäå úøé÷çå ú íéðôì äî 
æ åäåãîìù" ì)øá"ïéùøåã ïéà ô  ב"יא עחגיגה (úëî øùà íåéä ïîì íéðåùàø íéîéì àð ìàù éë áå

åëå íãà íéäìà àøá 'åëå ìàåù äúà éàå'813.æéøàäå " íé÷åîò úåãåñ úåìâì àéìôäå äùøåä øùà ì
íéîøå,éô øáë  'æ àåä" ì)י ה"ח עגו"ע'(  áåúëä úðååë úåéîéðôù)דברים ד לב(  àøá øùà íåéä ïîì

åëå íãà íéäìà',äàîã÷ íãà íìåò ìò àåä . íâå à ïéðòá" øáãì ïéàùø åðçðà ïéàù áúë ÷
åúåéîéðô úåîöò ïéðòá øå÷çìå,ãáì åðîî íéàöåéä úåøåàá ÷ø ,ñã úåøåàî ÷ø úàæ íâå "åáù â814 

ò úåøåàá àìå êìéàå"á815åáù .ë " éôë íåöîöä ïéðò úåäîá äìéìç ïðåáúäì åðéùøåä àìù ù
áúé åãöî àåä øùà',úåîìåòä úåìùìúùäá åðééä å÷ä ïéðòá ÷øå åðúâùä éôëù , àåä äæá 

øåáãä áéçøä ÷éîòäù816,á åá øáã íåöîöä ïéðòá ìáà øáåùå àåö, åðéðò úåäîá øáéã àìå 
úåèøôá817.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .באוצרות חיים 811
 .כך הוא לשון האוצרות חיים 812
  .807לעיל הערה ' עי 813
 .ף"הרי הוא אורות האח 814
 . דהיינו אורות הקרקפתא 815
ואולי רמז רבינו . ט מתיר לנו רבינו להתבונן בקו"כ מ"וא, ק"שכן הקו הוא לפני הא, קשה לכאורה 816

  . ג"וצע', ק הם דבר א"י שהקו והא"ולה מפשטות לשון הארכהע
 רק ,תבין למעלה למעלה כמה עולמות קודם הצמצוםוכן , ל"וזוכן ה "א ד" כו עצ"א על ספד"בבהגר' עי

 עולם ,ק" שהוא ו,א ולמטה" שסוד הצמצום הוא כאן מז,שאין רשאין להסתכל ולהבחין קודם הצמצום
 ,ק"שאל נא לימים ראשונים שהן ששת ימי בראשית ו)  לבדברים ד(ש "מ כ,לשאול כ אסור" שע,חסד יבנה

לכאורה . ל"עכ, )ב"יא עחגיגה ('  וכל המסתכל כו, שהוא קודם הצמצום,'ואי אתה שואל מה למעלה כו
אלא , ק דאותה בחינה"שניתן לדרוש בכל מקום ומקום בו יש צמצום דהיינו הו, אפשר לדייק מדבריו

ק שם יש גם התגלות וגם "ס דא"ר דמו"ולכן אפילו בג, ום הצמצום ולא למעלה ממנודאפשר לעיין רק במק
 .אי אפשר להעמיק כי אם בנגלה שבו, הסתר
ואם רץ פיך לדבר ולבך , בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, עשר ספירות בלימה, ל"ח וז"א מ"י פ"ס' עי 817

ג "צ כב ע"א על ספד" בבהגר'ועי. כ" עברית ועל דבר זה נכרת ,שלכך נאמר רצוא ושוב, להרהר שוב למקום
צ "א על ספד" בליקוטים בסוף בהגר'ועי, דכל האיסור הוא רק בהסתכלות ולא ברצוא ושוב, ש כאן"ה וז"ד



 נפש החיים

158 

éòå ' íééç úåøöåà øôñ ùéøá)á óã'ò ùéø "â( íëçì ãáì ììë êøã åúåàéöî ÷ø åäìéâ àìå 
åúòãî ïéáîå818,úá íéîéä ìë òåá÷ä ááì íëç øùéä íãàäì éåàø éàãåù íòèî "úåöîå ú, øùà 

åçåø ìà úà äðîàð,ììë êøã àøåðä ïéðòä äæ úåàéöî òãéì ,úé ãéçé ïåãàù " ïéàå ìë úà àìî ù
úé åãáìî ãåò',äìôúä úãåáòì åúáùçî úùåã÷ øäåè äæî áéäìäì , äàøéå äîéàá åáì ïéåëì 

íìåò ìù åîå÷î àåä íå÷îì úúøå) íåöîöä ïéðò úðååë àåä àåä íìåò ìù åîå÷îå819 àåäå  øàåáî
ðë"ì (æ íøîàîë" ì)א"ברכות לא ע( íå÷îì åáì ïéåëéù êéøö ììôúîäù. åøîà ïëå )ג"ב מי"אבות פ( 

åëå ùòú ìà ììôúî äúàùëå 'á íå÷îä éðôì íéðåðçúå íéîçø àìà"ä.ø øîàù ïéðòëå " à
 åéãéîìúì) çë úåëøáò"á (íéììôúî íúà éî éðôì åòã.÷ã ïåùàø ÷åñô ãåçéá ïëå "ù, úáéúá 

ãçà,úé àåäù åúáùçî úùåã÷á ïéåëì éúîà ãáåòäì éåàø "à àåä åãéöî ù 'åòîùîë, ìëá íâ 
äàéøáä íãå÷ë ãáì èåùô úåãçà íìåë íéàåøáä,îëå "éà ù"ïìäì ä.   

ç øåáòìî äæî ãøçå àøé úåéäì íâ"êøáúé åéúåöîî úçà ìò å,ë àìî éë åãåáë õøàä ì 
ùîë" ä)âë äéîøéãë  (éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íàåë åðàøà àì  ' õøàä úàå íéîùä úà àìä

àìî éðà,òîä ãåã øîàù ïéòëå " ä)תהלים טז ח( ä éúéåù 'ãéîú éãâðì.ä ìåìéç ïéðò àåäå  'àðäøî 
ëá"î,éôù ïéòë  ' øäåæá)א"בראשית ו ע( åëå äéììçî ÷åñô',íå÷î úééðôå ììç ïåùì àåäù . ïéðòä ïë 

ç äàøîù ïàë"ìç àåä åá ãîåòù íå÷îä åìàë åúé åðîî éåðô ìå', åéúåöî ìò øåáòìî ùùåç åðéàå 
áúé'.æ íøîàî äæ ïéðòëå " ì)ôñ"ïéùåã÷ã ÷ א"לא ע ( éìâø ÷çåã åìàë øúñá äøéáò øáåòä ìë

äðéëùä.) æéøàä øéúä ïéàî àìôé áì íëç ìë éðéòáå àáåè àéù÷ã éàî áùéúé äæáå" åîöòì ì
íåöîöä ïéðò ììë øéëæäìå øáãì,äù ïåéë ä úåððåáúäøåñà åá,îôìå " úîàá íåöîöä ïéðò ù

ä øùà íéãéøùì íìåòä äæá íâ ïîæå íå÷î ìëá âäåð ïéðòä 'àøå÷, àøåðä ïéðòä äæ úåàéöî òãéì 
ðä íéîòèî"ì.òøá ïëå "ä ùåã÷å íéðå÷úå î 'ðä ãåçéä øéù ìòá ìàåîù åðéáø"æ ç÷åøäå ì"ì, 

ïéáîì æîøá ïéðòä åøéëæäù,îëå íéøëæðä íéîòèä åìàî ìëä  ùøåùá íù ç÷åøá ïéáîì øàåá
ò ãåçéä úùåã÷"ù(.   

êùôðá ãàî øäæä íðîà,çëùú ìàå øåëæ , àìà øåîà øáãä ïéàù äìòîì øàáúð øùà 
àáìã àøåòéùá ììë êøã áìä úòéãé ïéðòä úòãì820ãáì ,ç ïðåáúäìå øå÷çì àì ìáà " úåäîá å

ïéðòä.á äâäðää øãñ ìë òåá÷ì àáì àëùîî àäé àìù ãàî øäæäì íâå ò äùòî éô ì ïéðòä äæ
àøåðä,äåú éãåñéå é÷åç ãâð íâ íéøáã äîëá âäðúäì äæî ãìåäì ìëåé ì÷á éë "÷, øåáòé àìå 
áéúë )דברים כד ה(,ùîëå " ä)דברים ד לט( ä éë êááì ìà úáùäå íåéä úòãéå 'åë ' ìòîî íéîùá

åëå 'ãåò ïéà.à÷åã êááì ìà ,ãáì àáìã àøåòùå àáìã àúðáåàá ÷ø åðééä 821,  åøîàù ïéòëå
 äìôúá)א"ברכות לא ע( íå÷îì åáì ïéåëé.  

  
â øòù ' è ÷øô  

îå" ù)דברים ד לט( åëå íåéä úòãéå 'ä éë 'íé÷ìàä àåä,á åìà ïéáù ìãáää  ' àåä úåîùä
áúé åðîî êùîðä éèøô çë äæéà ìò íâ øîàð íé÷ìà íùù',éåä íùå " úåçëä øå÷î ìò øîàð ä

úé åðîî íéëùîðù íìåë"ù.àù åîëå æ åøî"áá ì" ø)ג' ג סי"פי(  éùòî ìë øîâ øçà øéëæäù
 àìî íù úéùàøá)éåä åðééä"íé÷ìà ä (íìåò ìò àìî,éåä íùù "á ä"äéá àìëã àøå÷î àåä ä822, 

                                                                                                                                                                                     

ד "ונראה לענ. כ"ע, למעלה' אינו נגלה לנו ואסור להרהר שם אבל יש בחי) מהקו(ל למעלה מזה "ד וז"לז ע
 .שאינו התבוננות מותר, אמנם ברצוא ושובלדייק דכוונתו דהרהור הוא דאסור 

, ב"ע רכז ע" ב'ועי. לא במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו) ב"א ע"חגיגה י('  גמ'עי 818
 .שהוא עומד במעלת המתקלא ובמעלת עולם התיקון

 .כלומר העולם העליון 819
 .781לעיל הערה ' עי 820
 .781לעיל הערה ' עי 821
 .מידת היסוד' א שזה הלשון מורה על בחי"זהר בראשית לג ע' עי 822
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åäúäì àìëã àøå÷îî íéèøô úåçë åà çë øîàî ìëá êùîð äàéøáä úòáå ' åúåà úåàøáäìå
åîåé÷å øáãä.òî ìëá øëæð àì úàæì "áì íé÷ìà íù ÷ø áã823, úåçëä ìë úëùîä åøîâðù øçàå 

áúé åðåöø äøæâù éôë 'íìåòä êøåöì, øîàð æà )בראשית ב ד( ä úåùò íåéá 'àìî íù íé÷ìà824. 
ä éë êááì ìà úáùäå íåéä úòãéå åäæå 'åëå íé÷ìàä àåä', ÷áãúäìå ãáòúùäì ïéåëì àìù åðééä 

øàá øùàå ìòîî íéîùá øùà íéèøô úåçë åà çë äæéàì äãåáò íåùáúçúî õ, ìëä ïéåëì ÷ø 
éåä ãçåéîä íöòä íùì"úé ä"åðîî åëùîðù íìåë úåçëä ììë ìù àììëå àøå÷î ù.   

îåëòä ïéðò ìë äúéä åæå"ùåðà øåã éîéî íéðåùàøä úåøåã ìù æ, ïéðò íìåòá åìéçúä æàù 
îåëòä"æ,îë " ù)בראשית ד כו( ø÷ì ìçåä æààä íùá ',úåìæîäå íéáëåëä úåçëì íéãáåò åéäù , 

à ìë 'åîöòì øøéáù ãçåéî ìæîå áëåëì,à ìë áùçù àì  ' úà àøáù äåìà àåä áëåëä åúåàù
ìë,îåëòä ìù íäéôá äîåù äéä íìåòî éøäù "úé åúåø÷ì æ"ìà ù÷ïéäìàã à,æ åøîàù åîë "ì 

åàåáî ãòå ùîù çøæîî éë  )מלאכי א יא( ìàøùéì åúçëåúá àéáðä éëàìî øîà ïëå .)א"מנחות קי ע(
á éîù ìåãâåë íéåâ 'ä øîà íéåâá éîù ìåãâ éë 'úåàáö.  äéä ùåðà øåã úåòè úìçúù àìà

ùçùíúòã ùåáùá åá,ä íø éë  'åãåáë íéîùä ìòå) ã âé÷ íéìäú(, éàåøá ìò çéâùäì åãåáë ïéàå 
ìôùä íìåòä äæ,íäî åúçâùä êøáúé àåä øéñäù åáùç ïëìå , úåìæîäå íéìâìâä úåçëì íøñîå 

 íìåòä äæ åâéäðé äîäùíðåöøë, êøáúé åãâð äìåãâ äôöåçå øåîâ øåñéàå ïéìåç íìöà áùçð äéäå 
íéìôùä íäéëøö åúàî ù÷áì àøåðäå ãáëðä åîùì ììôúäì.Àåéëå íîöò åãáòúùä úàæì  ìë åð

úåìæîäå íéáëåëä úåçëì íúù÷áå íúãåáò éðéðò. )îåëòä íúééùò ïôåàå" äéìà íøåè÷å íçåáéæå æ
)éò 'ñ ïå÷úá"å 825)א"קיג עäå â íéòãåé åé"òøå áåè úòãì úåìæîä ìò íéðåîîä íéëàìîä òéáùäì ë, 

éò íäì åòéôùéùå"òä úåàðäå úåáåè æ"íçëî æ,úé ìë ïåãàî åéìò åðîúðù "ù, äìâñ éãéçé íéèòîå 
úé àåäù óàù úîàá åòãéå åøéëäù åéä"úáùì éäéáâî ù,ëò " íéîùá úåàøì éìéôùî àåä æ

õøàáå )תהלים קיג ו(. åéäù íäîå  úåôåòå úåéçì íéãáåò)îë" ùîá íéëì'éñ  'é"æ(,â " äéä íúðååë ë
éò íîöò ÷áãúäì"äàéøáä äúåà ìù ïåéìòä ìæîäå çëäì æ, åúìùîîå åçëî íäéìò òéôùéù 

åáäî åéìò äðîúðùúé àø'. åæ"äéîøéì úåøåøàä íéùðä ù, íéîùä úëìîì øè÷ì åðìãç æà ïîå 
êñäååë ìë åðøñç íéëñð äì  ')î äéîøéãé ç(, äæéàì íéøè÷îå íéçáæîå íéãáòúùî åéäù íäîå 

åàøù íãà,ãàî ìåãâ åìæî úìùîî çëù ,òù íáùçá " íìæî äìòé åéìà íúãåáòå íãáòúùä é
åìæî íò.äåò úåàðä úòôùäì íúãåáò úðååë äúéä àìù óà íäîå "æ, âéùäì äúéä íúðååë ìáà 

éò"íäì åãîçù íéìëù úåâùä äæéà æ,åéëå íéîñ÷ä úîëç åîë úåâùä äæéà àö, å÷áãúäù íäîå 
íéùðà äæéà úãåáòì,úåãéúò éðéðòå ïåîà úðåîà úòôùä êéùîäì éãë .îåëò ìëä åäæå "äøåîâ æ, 

 ììëáå)שמות כ ג( íéøçà íéäìà êì äéäé àì,îë "áîøä ìëä ù"æ ï"íù äøåúä ìò åùåøéôá ì826, 
÷ì ïééòå"ñ ú"äâìôä øåã ïéðòá çð ô827.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .ושם אלקים מורה על מידת מלכות, ואילו המקור לא נתגלה כלל, שהרי לא נבראו כי אם פרטים 823
 .שכן בהתגלות כל הפרטים נראה גם המקור 824
 .שכן לא נאמר שם דבר הנוגע לעניינינו, ד שהנאמר בסוגריים אלו הוא טעות"נלענ 825
מנחות (וכך אמרו רבותינו ,  העובדים מודים שהכח הגדול והיכולת הגמורה לאל עליוןיופ שה" ואע826

בראותם '  וכוובזה אמר הכתוב זובח לאלהים יחרם הזכירם בשם הידיעה, דקרו ליה אלה דאלהיא) ב" עקי
היו אנשי ארצו חושבים כי בקבלם עליהם , ד מבני האדם ממשלה גדולה ומזלו עולה מאד כנבוכדנצרלאח

כ יחשוב כי בהדבק מחשבתם בו תוסיף לו הצלחה בכח "והוא ג, עבודתו וכוונתם אליו יעלה מזלם עם מזלו
 שאמר הכתוב ודעת סנחריב, )ר ט ז"שמו(נפשותיהם המכוונות אליו וזה היה דעת פרעה כדברי רבותינו 

כי היו , וחירם וחביריו שעשו עצמם אלוהות, )ישעיה יד יד(במחשבתו אעלה על במתי עב אדמה לעליון 
  . לא שוטים גמוריםיםרשע

דבר ' ל איך אמר ועתה לא יבצר מהם כי אף שהבחירה ביד האדם היפלא מה"ענין דור הפלגה י 827
ה והיו משתמשין בו מעשיות והיו "תיו של הקבלמנוע מחשבותם הרעה אלא ענינם היו שהיו יודעים שמו

יודעין כל מלאך ומלאך כפי מדריגתו ולהשביע המלאך השולט עליו כי זהו ענין ההשבעות ושמושי שמות 
הקדושים שנדע כל שמושם להשביע התחתון בשם העליון המשפיע המושל עליו ואם ישנה דבר זה לא 
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 ÷áãúäìå ãáòúùäì åìéôàåéçáì äãåáò äæéàá 'äåø"äåø ìòáå àéáð íãà äæéàáù ÷"÷, 
îåëò àø÷ð äæ íâ"ùîî æ,â ìàéðãì äåçúùäù øöðãëåáðá åðéöîù åîë "ë, å÷éæçäù øåáòá àì 

ìë àøåá äåìàì,åáù ùã÷ä çåøì ÷áãúäìå ãáòúùäì åúéåçúùäá ïåéëù àìà ,îë " ù)á ìàéðã 
öðãëåáð àëìî ïéãàáø ìôð òéðãìå éäåôðà ìîå ãéâñ ìàðåëå ïéççðå äç ' ïåëäìà éã èåù÷ ïî) מו

ìà àåääåë ïéäìà  'äðã àæø àìâîì úìëé éã ïéæø äìâå828, íùå )éñ 'ã'ä ' ( éîã÷ ìò ïéøçà ãòå
åë ìàéðã 'ïéùéã÷ ïéäìà çåø éãåéá äåëå '829.æøå " åøîà ì)ö ïéøãäðñ âò"à ( ìàéðã äéä àìù íòèä

éåçúùää éååéö úòáäìöì íéà ìàéðã øîàù ïåôøùú íäéäìà éìéñô éá íéé÷ì àìã àëäî ìéæ, 
ðåøöðãëåáâ øîà "ééì÷ åøîéì àìã àëäî ìàéðã ìéæé ëäéäìàì íàøåðá 830.òå  'æ" ç)ñ úåø 'ò"á  עו

ד"ע
831(ááå " ø)ô 'ö"åéñ  'ä'( àîåçðúáå )ø"éçéå ôâ ÷øô '(öåî äúà ïëå àåëå ìàéðãá  ' áéúë äî

öðãëåáð àëìî ïéãàáøåëå  'ïéççðå äçðîåéì àëñðì øîà ä,ìáé÷ àì ìàéðã ìáà ,äîì , íùëù 
îåëò éãáåòî ïéòøôðù"îåëòäî ïéòøôð êë æ"äîöò æ.òèä äæ íù åøîà ïëå í åðéáà á÷òé ìò íâ 

ò"íéøöîá øá÷éì äöø àìù ä.æ åàø÷ù éøä "îåëò äæ ïéðò ì"æ, ïéäìà çåøì äúéä äðååëäù óà 
éáã ïéùéã÷ä.   

éå"ôò ì" áåúëä æ)שמות כ ג(  àìéðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé,ø "ç ïéåëì àìù ì" íåùá å
éçá äæéàì øáã 'éèøô çëå,éôà  'éçá çëä åúåà äéäé íà 'ÈôÈðé,éôà åðééä  'äåø èøôì" äæéàáù ÷

íãà,éçá èøô åà  'íéðåéìòáù ïåéìò çë äæéàáù äùåã÷ä.æ íøîàî ïéðòëå " ì)ø" ãë äò"á ( àì ìò
éôà éúà ïåùòú 'ùîùîä éùîù úåîãíåøîá éðôì ïé,ùã÷ä úåéçå íéôøùå íéðôåà ïåâë . éë íòå 

îåëòä ìë ìò áåúëä úøäæà ø÷éò"ðä æ"à÷åã úåãåáò òáøàá åðééä ì, úãåáòù äúò íðîà 
ïáø÷ä úãåáò íå÷îá àåä áìä úðååë úåãáòúùäá äìôúä,ò íâ éàãå "äøäæàä êééù æ.  

æåáåúëä øîàù ä )שמות כב יט( äì éúìá íøçé íéäìàì çáåæ 'åãáì.ç ïéåëì àìù åðééä " å
áúé àøåáä òá÷ù úåçëî éèøô çë äæéàì ïéðòå äãåáò íåùá')  ìòá ìëì óúåùî íé÷ìà íù éë

äéù éèøô çëäéë òåãéùîëå "ì (ãáì êøáúé åì ãçåéîä íöòä íùì ïéåëì ÷ø, äåäî åùåøéôù 
ìëä.ðë íìåë úåçëä ìëã àøå÷îå àììë åðééä "ì)  åäæå)דברים ו ד( øùé òîùä ìà 'ä åðé÷ìà 'ãçà, 

ø"éåäî íéëùîðù íéèøô úåçëä ìëù ì"äá "ä,úé åçëá íéöá÷ðå íéãçåàî äîä " øå÷î ììë ù
åúåãçà (áúé åúåøáçúä ãöî àåäå 'úåîìåòä íò, ïéðò ìò äøåúä äúåöù íå÷î ìëá úàæìå 

ôá äøàéá úåðáø÷ä÷åñäì  'à÷åã,æ íøîàëå " ì)úåçðî óåñ א"קי ע (ôá áéúë äî äàøå àá '
à àì íäá øîàð àìù úåðáø÷"äì àìà íé÷ìà àìå ì',ô ïúéì àìù äô ïåçú÷åìçì ïéãä ìòáì . 

òå 'æ" ç)å úéùàøá 'ò"æå ã 'ò"òå à"á832(øàåáî øúåé ïéðòä 833.  

                                                                                                                                                                                     

בראשית אז הוחל כי בימי אנוש הוחל לקראו בשם ' ש בפ" וזז"תעלה בידו כלל שום דבר ואלו היו יודעין כ
ז הכוונה הוא כי בידיעה הזאת "שהתחילו לעבוד ע' המתרגם שפי' גם פי' שהיו יודעין שמוש שמותיו ית' ה

 .הפירושים' ב' ז והכל א"היו מורידין כח לע' שהיו משתמשין בשמותיו ית
) של(באמת ' ומנחה וניחוחין וכו, חוה לדניאלכאשר מלך נבוכדנצר נפל על פניו והשת: תרגום 828

 .ומגלה סודו שיכול לגלות סודות אלה' וכו, שאלוקיכם הוא אלקי האלהים
 .'וזה רוח אלקות קדושות בו וכו' ועד אחרים על הראשונים דניאל וכו: תרגום 829
 .ילך דניאל מכאן שלא יאמרו שרפו לאלהים באש: תרגום 830
בלטשצר , שנאמר. כשם אליל שלו, אני נקרא בלטשצר, אלא דניאל אמר.  ולמה לא הוה דניאל בהון831

פסילי אלהיהם , ה אמר"והקב. באדיין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד, וכתיב' כשם אלהי כו
  .אזל ולא הוה עמהון, תשרפון באש

לו שנאמר אלא דניאל אמר אני נקרא בלטשצר כשם האליל ש, ולמה דניאל לא היה בהם: תרגום
פסילי "ה אמר "וכתיב באלה מלך נבוכדנצר נפל על פניו והשתחוה לדניאל והקב" 'בלטשצר כשם אלהי וכו"

 .ולא היה עמהם, הלך" אלהיהם תשרפון באש
תדע לך בזמן שבית המקדש היה ' ה על כבוד שמו ית"אבהו בא וראה כמה חשש הקב' ואמר ר: ד"ו ע 832

'  זה הנקרא אלקים חייב מיתה שנאמר זובח לאלהים יחרם בלתי להקיים כל המקריב קרבן וזובחו לשם
לבדו מלמד שצריך להזכיר שמו המיוחד בלבד ועל כן צוה בקרבנות כדי שלא יטעה אדם ואמר אדם כי 

הכל ' וכי תקריב קרבן מנחה לה' לה' וכי תזבחו זבח שלמי' וכי תזבחו זבח תודה לה' יקריב מכם קרבן לה
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 â øòù é ÷øô  

áä ïéðòá åðëøã éôìå 'éçá 'ðä"áúé åãöîù ì 'øàáúðù åðãöîå,ìéçå ùøôä ãåò øàåáé å÷ 
áä ïéáù 'ä úåîù 'íé÷ìàå,éô íé÷ìà íù éë åùåøíìåë úåçëä ìòá ,éò åðéðò øåàéá úö÷å  ' ùéøá

à øòù',úåçëä ìòá ïéðò øåàéá øúåéáå ,íéðåéìòáù ïåéìòä ãò íéðåúçúáù ïåúçúäî çë ìë éë , 
ò àåä åúåéçå åîåé÷ úëùîä"åúåéîéðôá èùôúîä åúîùð àåäù åðîéä äìòîìù çëä é,ëå òåãé 

æéøàä éøáãá"ì834,éîéðôå øåàäù  íìåòäå çëä ìù úåéðåöéçä åîöò àåä íìåòå çë ìë úîùð úå
åéìòù,ò êìåä ïëå "äåáâ ìòî äåáâ øãñä æ,úåçëä úåììëá ïéá , úåçëå íéàåøáä ìë éììë éë 

                                                                                                                                                                                     

נקראו אלהים בני אדם נקרא ' ר אבהו שם זה הוא משותף שהמלאכי"ים מאי טעמא אולא נאמר לאלק' לה
' ואין אנו יודעין למי מהם זובח לכך צריך להזכיר השם המיוחד לבדו אמר ר' נקראו אלהי' הדייני' אלהי

ח מאן דמקלל את השם דכתיב איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו דהא אם קלל שם זה סתם אינו "חייא ת
  .מיתה אין מנדין אותו דיכיל לטעון לחד מן דינא או לגדול הדור קאמרחייב 

ה כי הוא שמו ממש אבל "ה על כבוד שמו הגדול שהוא יהו"ר אבהו בא וראה כמה חשש הקב"וא: א"ז ע
שם אלהים משותף הוא על יתר הנבראים המלאכים נקראים אלהים בני אדם נקראו אלהים הדיינים 

 המקום על כבוד שמו תדע לך כל המקריב קרבנו וזבחו לשם זה הנקרא אלהים נקראו אלהים ועל כן חשש
  .לבדו' חייב מיתה שנאמר זובח לאלהים יחרם בלתי לה

אתכלילן ברזא דשמא קדישא דהאי סטר ' ה איקרי בכל הני שמהן ואלין כינויי"כמא דאתמר דקב: ב"ז ע
ו דא נטיל כל שמהן עילאין ותתאין וכל "ת וג דהאי איקרי ברזא דא"אמצעיתא איקרי ביה ואע) א שמא"נ(
הכא ] ו"ל יה"נדצ[דו ' אתוון דשמא קדישא ביה אחידן בגין דנטיל לכל סטרין עילא ותתא ודא רזא י' ד

ה נטיל תרי אתוון לעילא ונטיל חד לתתא ואיהו קאים באמצעיתא בין עילא "תלייא שמא דא ואיהו יהו
ליה איקרי נורא בכללא כד אתפרש האי רתיכא דאיהו האי רוחא ותתא ומתרין סטרי כדקא אמרן רתיכא די

ד הני אינון הני תלת דאינון רתיכא "אחרנין דאיקרון נורא אמת נוצר חס' כדקאמרן ואתפרש לתלת גווני
ו להטין ונהרין לתתא "קדישא להאי סטרא דקיימא באמצעיתא הני תלת גוונין דאינון רתיכא קדישא דאת ו

א אתפרש לתרין אחרנין לכל סטרא עד דאתעבידו בחושבנא תלת תלת לכל סטר ואינון וכל גוון מהני תלת
והאי שמא קדישא דשליט עלייהו אשלים לעשרה וכל חד וחד מהני סטרין תלתא דקאמרן ימינא ' ט

ושמאלא ואמצעיתא כל חד ואחד ברזא דרתיכין דיליה איהו עשרה בגין דכלא עילא ותתא באשלמותא 
פירן עשר אמירן וכל הני רתיכין בההוא סטרא דשליט עלייהו איקרון עשר ספירן עשר חדא אינון עשר ס

' אמירן ובגין כך כל חד וחד מהני סטרין סלקא לעשר רתיכין לכל סטרא עד דסליק כל חד וחד לחושבן סגי
 ח כל רתיכין אלין כד מתפרשן לסטרייהו כלהו איקרון בההוא שמא דשלים עלייהו וברזא דההוא את"ות

ממש לתתא תרין דנפקו מגו נקודה חדא חד איקרי נושא עון וחד איקרי עובר על פשע אין אינון מההוא 
גוון דאתתקף ביה מייא תרין דנפקי מגו גוון דאתתקף ביה אשא חד איקרי מרום וחד איקר רם וברזא דאנון 

  .שמהן אלין כלילן ברזא דעלמא דאתי והכאי בהאי סטרא בוחן לבות
 ואלו הכנויים נכללים בסוד השם . נקרא בכל השמות הללו, שהקדוש ברוך הוא,רנתבא כמו ש:תרגום

 זה נוטל את כל ,ו" ואף על גב שזה נקרא בסוד האות ו.האמצעי הזה נקרא בו) השם( שהצד ,הקדוש
 משום שנוטל את כל הצדדים ,השמות העליונים והתחתונים וכל ארבע אותיות השם הקדוש אחוזות בו

 נוטל שתי אותיות ,ה" יהו,והוא.  כאן תלוי השם הזה,]ו"יהל "נדצ[ו "ד' י וזה הסוד של .מעלה ומטה
המרכבה .  והוא עומד באמצע בין מעלה ולמטה ומשני הצדדים כמו שאמרנו, ונוטל אחת למטה,למעלה

נים אחרים ו ונפרדת לשלשה גו,שלו היא אש בכלל כשנפרדת המרכבה הזו שהיא הרוח הזו כפי שאמרנו
צד הזה שעומד לקדושה המרכבה ה אלה שהן השלשאותם הם   אלו.ד"ר חס"ת נוצ"קראים אש אמשנ

ן ו לוהטים ומאירים למטה וכל גו,ו"קדושה של האות והמרכבה הונים הללו שהם ו שלשת הגיתבאמצע
 . עד שנעשים בחשבון שלשה שלשה לכל צד והם תשעה,אחרים לכל צדה ם הללו נפרד לשניהשושלהמ

 כפי שאמרנו ,וכל אחד ואחד מהצדדים הללו שלשה. וש הזה ששולט עליהם משלים לעשרהוהשם הקד
 משום שהכל מעלה ומטה בשלמות , כל אחד ואחד בסוד המרכבות שלו הוא עשרה,ימין ושמאל ואמצע

 וכל המרכבות הללו באותו הצד ששולט עליהם נקראים עשר .מאמרות ה עשר,אחת הן עשר הספירות
 עד , ומשום כך כל אחד ואחד מן הצדדים הללו עולה לעשר מרכבות לכל צד.אמרותמ ה עשר,ספירות

 באותו ות נקראן כלן לצדדיהות כשנפרד, כל המרכבות הללו: ובא ראה.שעולה כל אחד ואחד לחשבון גדול
שא ונ" אחד נקרא ,שנים שיצאו מתוך נקודה אחת.  ובסוד של אותה האות ממש למטהןהשם ששולט עליה

ן וים שיצאו מתוך הגוי שנ.ון שהתחזקו בו המיםו אלו הם מאותו ג".עובר על פשע"ואחד נקרא  ,"ן עו
 השמות הללו כלולים בסוד של ,ובסוד של חנוך. "רם" ואחד נקרא "מרום" אחד נקרא :שהתחזקה בו האש

 . וכאן בצד הזה בוחן לבות,העולם הבא
שאפשר לעבוד את ' ש דכ"אמנם עיי,  רבינו כאןשמציין לדברי' אות ד' ענף ז' א דרוש ה"ה ח"דע' עי 833

 .הגילויים אשר באצילות
 .'פרק ה' כדלעיל שער א 834
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ãä úåâæîúäî íä íéðåúçúä 'úåãåñé,ãä ùøùå  'ãäî íä úåãåñé 'ã íéàø÷ðä íéëàìî ' úåðçî
äðéëù,à íðîéñù  'ø 'â 'î'ï835,ãäå  'éëàìîãî íùøù åìà í 'äáëøîä úåéç, ìë éììë íäù 

íéðåúçúä íéàåøáä ìë úåùôð éùøåù. ìùìúùî íúåùôð ùøù úåéçä éðéî ééåáø éôìàä ìëù 
éøà éðô ïîääáëøîáù ,øåù éðôî íéìùìúùî úåîäáä éðéî ìë úåùôðå , úåôåòä éðéî ìë ìùå 
øùð éðôî,îëå " øäåæá ù)ò îø ñçðô"á(åë ïéðáø÷ã àæø  'ù éðôéðî àçåø éøéòáì èùôúà øåä836 

åëå 'ò"ù.à ìëá ïëìå  ' äáëøîáù íéðôä íùå úøåöë àåä åîùå åúøåöù ïéîä åúåà íäéìò êìåî
îë"æ ù" ì) âé äâéâçò"à(, äáø úåîùáå )ëô"âéñ  'âé (éøàäåëå úåéçá êìî  ' éðôî àåä íãàä ùôðå

íãà,íìåë ìò äàâúî íãàä ïëì ,ãä ìë ìù íììëå íø÷éò ïë éë  ' íãà éðô àåä äáëøîä éðô
îë"ù.úåéç òáøà úåîã äëåúîå ,äðäì íãà úåîã ïäéàøî äæå .òå  ' øäåæá äæá)ò ô åøúé"á( íãà 

åëå åäìë ìéìë'837,ôáå  ' òéøæú)ò óåñ çî"à(åëå íäéðô úåîãå áéúë '838,ôáå úùø øáãîá ) çé÷

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ל אתקרי "דא נוריא: ד"ח כז ע"תז 'נוריאל שהוא נכלל באוריאל עי(אוריאל רפאל גבריאל מיכאל  835
אמצעיתא שהוא בדרגא דעמודא ד, ל"א וז"ש בבהגר"ועי. ל מסטרא דגבורה"ל מסטרא דחסד ונוריא"אוריא

 ). כידוע,ג"כלול מחו
ל אלעזר יאות אמרת אבל רזא דקרבנין סתרין סגיאין תמן ולא אתמסרו לגלאה בר " א:ל בשלימות"ז 836

) א חיון"ס(לזכאי קשוט דרזא דמאריהון לא אתכסי מנייהו סתרא דקרבנין דא איהו סתרא לאינון מאנין 
רנסא דמלכא קדישא פני שור פני נשר פני אריה פני דיוקנין חקוקין בכסא ודא איהו כורסייא ופ' קדישין ד

אדם פני אדם דכליל לכלהו וכל אנפין מסתכלין אלין לאלין ואתכלילן אלין באלין ומנייהו מתפשטן לכמה 
סטרין ורבוון עילא ותתא דלית לון שיעורא ומניינא וחשבון פני שור אתפשט לבעירי רוחא מניה לארבעה 

אינון פרים וכבשים ועתודים ועזים ואלין קיימין לקרבנא ובגין דמנהון הוו אינון זינין ואתכלילן בחד ואלין 
חיילין קדישין דמתפשטי מההוא פני שור מתקרבין ליסודא דלהון ואתהנון מההוא יסודא ולבושא דלהון 
ואי לא דהוי להו יסודא דהאי עלמא לא מתקרבין תמן כגוונא דהוי נייחא לשכינתא קדישא מרוחיהון 

יקייא ואתקריבת לקבלא רוחא דההוא זכאה ואתהנאת מניה בגין דמנה הוה ההוא רוח כך אלין אתהנון דצד
א כך אלין "ס(רוח מלבושא ) א דהא"ס(' מסטרא דיסודא דלהון ואתהנון מההוא לבושא דמתקרבי לי

   .דרוחא דלהון הוה) מתהנון מההוא לבושא דמתקרבי מסטרא דיסודא דלהון דהא חלבא ודמא לבושא
 חוץ ילוי ולא נמסרו לג, סתרים רבים שם, אבל סוד הקרבנות, יפה אמרת, אלעזר,אמר לו: תרגום[

 ,הקדושים) חיות(כלים ה זהו סוד לאותם , סתרי הקרבנות.סוד של אדונם לא נכסה מהםהצדיקי אמת שלמ
 ,ריה פני אדם פני שור פני נשר פני א.פרנס של המלך הקדושהכסא וה וזהו ,יות חקוקות בכסאוארבע דמ

 ומהם מתפשטים לכמה ,לם וכל הפנים מסתכלים אלו באלו ונכללים אלו באלווכאת פני אדם שכולל 
 רוח ממנו , פני השור מתפשט לבהמות.צדדים ורבבות למעלה ולמטה שאין להם שעור ומנין וחשבון

 ומשום .ם לקרבן והם עומדי, פרים וכבשים ועתודים ועזים: ואלו הם. ונכללים באחד,לארבעה מינים
 מתקרבים ליסוד שלהם ונהנים מאותו יסוד , פני שורםשמהם היו אלו חילות קדושים שמתפשטים מאות

גמת שיש נחת לשכינה ו כד, לא היו נקרבים שם,עולם הזהה ואם לא שהיו להם יסודות של .ומלבוש שלהם
 משום שממנה היתה אותה ,ו ונהנית ממנ, ומתקרבת לקבל רוח של אותו צדיק,הקדושה מרוחות הצדיקים

כך (רוח המלבוש ) שהרי (, ונהנים מאותו הלבוש שמתקרבים אליו, כך אלו נהנים מצד היסוד שלהם.רוחה
 ,רוח שלהם היתההשל ) אלו נהנים מאותו הלבוש שמקריבים שמצד היסוד שלהם שהרי חלב ודם מלבוש

 ].ומשום זה נהנים מהם
הו ואחיד לון אדם כליל כלהו וכלא אתכלילן ביה דכתיב ועל  אריה לימינא שור לשמאלא נשר ביניי837

  .דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה
 . והכל נכללים בו, כולל כולם, אותם אדםדאחמ ו. נשר ביניהם, שור לשמאל,אריה לימין: תרגום[

 ]."ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה" נאמרש
ם את האדם בשם מלא כמה דאוקימנא דאיהו שלימותא "אלהי' ר הוייצ) שם ז( הדא הוא דכתיב 838

שש מעלות ) א י יט"מ(דכלא וכללא דכלא תאנא בששי נברא אדם בשעה שנשלם הכסא ונקרא כסא דכתיב 
לכסא ולפיכך נברא האדם בששי שהוא ראוי לישב על הכסא ותאנא כיון דנברא אדם אתתקן כלא וכל מה 

ודמות פניהם פני אדם כללא ) יחזקאל א י(דם תניא אמר רבי יוסי כתיב דלעילא ותתא וכלא אתכליל בא
ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור ) שם(דכלא וכלא כלילן בהאי דיוקנא אמר רבי יהודה והא כתיב 

מהשמאל לארבעתן אמר ליה כלא אנפי אדם הוו ובההוא דיוקנא דאדם אתחזיין כל גוונין וכל דיוקנין כמה 
  .אנפוי אנפי נשרא לא דהוא נשרא אלא דאתחזי בדיוקנא דאדם משום דכליל כל גוונין וכל דיוקניןדתנינן 

 , כמו שבארנו שהוא שלמות הכל,ים את האדם בשם מלאקאל' וייצר ה") שם (נאמרזהו ש: תרגום[
" שש מעלות לכסא" נאמר ונקרא כסא ש, בשעה שנשלם הכסא, בששי נברא אדם: למדנו.והכלל של הכל

 ,תקןנ הכל , כיון שנברא אדם: ולמדנו. שהוא ראוי לישב על הכסא, ולפיכך נברא האדם בששי,)מלכים א י(
יחזקאל  ("ודמות פניהם פני אדם" נאמר , אמר רבי יוסי: שנינו. והכל נכלל באדם,וכל מה שלמעלה ולמטה

 ,אריה אל הימין לארבעתםופני " נאמר והרי , אמר רבי יהודה.הכלל של הכל והכל כלולים בדמות הזאת) א
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íäéìòù íìåòäî àåä,àìéòìå àìéòì ãò ïëå .   

                                                                                                                                                                                     

 וכל ,ניםו ובאותה דמות של אדם נראים כל הגו, הכל היו פני אדם, אמר לו".ופני שור מהשמאול לארבעתן
 משום שכולל את כל , אלא שנראה בדמות של אדם, לא שהוא נשר"פניו פני נשר" : כמו ששנינו.יותוהדמ
  .]יותונים וכל הדמוהגו

ואז היה עילוי לכל ). ד"ב פ ע"כללים ח(שכן כולם כלולים בו , העולםכאן רואים שבבריאת האדם נתקן 
 ).א"א קח ע"כללים ח(העולמות 

 אילנא עלאה קדישא בהו אחתם בחותמוי ואוקמוה דכתיב ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל 839
וכלהון כלילן סטרין דעלמא ומתפרשן בדיוקניהון ' דיוקנא דאדם אתכליל בכלהו ואנפין הוו לד' הימין וגו

ביה באדם מיכאל מימינא גבריאל משמאלא אוריאל לקדמייהו רפאל לאחורייהו שכינתא עלייהו תרין 
  .ה בינייהו"מכאן ותרין מכאן והיא באמצעיתא כגוונא דא בארעא דלתתא תרי מכאן ותרי מכאן וי

 ופני אריה אל ודמות פניהם פני אדם" נאמרהעץ העליון הקדוש בו חותם בחותמו ופרשוה ש: תרגום
 ונפרדים בדמיותיהם , והפנים היו לארבעת צדדי העולם,דמות אדם נכללת בכלם) יחזקאל א ("'הימין וגו

 ,מיכאל מימין גבריאל משמאל אוריאל לפניהם רפאל לאחוריהם השכינה מעליהם וכלם כלולים בו באדם
 .ה ביניהם" ושנים מכאן וי זה בארץ שלמטה שנים מכאןדוגמת ,שנים מכאן ושנים מכאן והיא באמצע

אתכליל , וההוא דלסטר מערב. אתכליל בסטר מערב, ההוא דלסטר מזרח. סטרין'  בגין דאינון לד840
וכיון . אתכליל בסטר צפון, וההוא דלסטר דרום. אתכליל בסטר דרום, וההוא דלסטר צפון. בסטר מזרח

ג דכל אנפין משתנין "ואע. אקרי אדםואיהו רזא ד, אתעביד מנייהו חד גופא, דאתכלילו כולהו דא בדא
אדם דכר . נפקי כמה משריין לזינייהו, לגבי נקודה דקיימא עלייהו, ומגו אלין דאינון רזא פנימאה. בסטרייהו

' על ד', ואת דא שלטא בנקודה דא דאיהו ד. רזא דאדם בשלימו. 'את דאיהו רזא דכר איהו את ן. ונוקבא
, כל אינון משריין אחרנין וכל אינון חילין אקרון בשמא דא, דכלאוברזא דא דאיהו רזא פנימאה . חיון

, בכללא דכלא, בגין דנפקי מגו רזא דמוחא פנימאה, אבל רזא דא, ג דאוקמוה"ואע. אלפי שנאן, דכתיב
ברזא , אתחבר מוחא כלא כחדא. 'אכליל עלייהו ן, אדם כליל לון, שור נשר אריה, רזא דמוחא, ן"שנא

ודמות פניהם פני , כתיב, וכד לפום שעתא מסתכלין. ועל דא אקרון אלפי שנאן, ן"א שנאואינון רז, פנימאה
לגו רזא , דלא מסתכלין לעילא, וכד אתחפיין כלהו. כל חד וחד לסטריה, ולבתר מתפרשו דיוקנין. אדם

ימין קמי וכלהו סת. דדא איהו דיוקנא דכליל כל דיוקנין, בר דיוקנא דאדם, לא אתחזי דיוקנא כלל, דעלייהו
. כלהו דחלי וזעאין מקמי האי דיוקנא, כל דיוקנין דעלמא כד מסתכלן לדיוקנא דאדם, כ"בג. האי דיוקנא

, אדם כללא דכלא. וכלא כליל ביה, איהי רזא דאדם, בגו אתוון רשימן, דיוקנא עילאה דנפק מגו רזא עילאה
, ם סתימא. כלא בכללא חדא, ועילא, ותתא, ואיהו אמצעיתא, ברזא דמקצה השמים עד קצה השמים

דנטיל , באמצעיתא, א רזא דכלא. דכליל כמה רתיכין ומשריין כחדא, לתתא' ד. דכליל כלא לתתא, לעילא
עד , דקיימא במחשבה ורעו, בר רזא עילאה. מסטרא חד לסטרא חד, רזא דכלא, אדם, בגין כך, לכל סטרין

  .דסלקא לאין סוף
 ואותו שלצד מערב נכלל בצד ,צד מזרח נכלל בצד מערב לאותו ש, צדדים' בגלל שהם לד: תרגום[

 , וכיון שנכללו כולם זה בזה.ואותו שלצד דרום נכלל בצד צפון,  ואותו שלצד צפון נכלל בצד הדרום.מזרח
ומתוך אלה שהם סוד פנימי , דםיג שכל הפנים משתנים לצ"ואע.  והוא סוד שנקרא אדם,'נעשה מהם גוף א

 'א אות ןיא סוד זכר שהישה' תוא, 'אדם זכר ונקבה. םיהמינלות נחמיוצא כמה  עליהם תלנקודה שעומד
ובסוד זה שהוא סוד פנימיות , חיות' על ד'  בנקודה זו שהוא דת שולטות זווא, אדם בשלימותשל סוד 
 ,ג שבארנו" ואע".אלפי שנאן" נאמר בשם זה שות נקראהחיילות וכל אלו ותאחרהות המחנ וכל אלה .הכל

 אדם כולל ,ן סוד מוח שור נשר אריה" שנא,פנימי בכלל הכלהח ומהד זה משום שיצאו מתוך סוד אבל סו
. "אלפי שנאן"רא ק ועל זה נ.ן" והם סוד שנא, כאחד בסוד פנימיילכלמ מתחבר המח .'כל עליהם ןה ,אותם

 וכאשר ,דולצ' וא'  דמותם כל אנפרדים ואחר ש"ודמות פניהם פני אדם" נאמר ,וכשמתבוננים לפי שעה
דמות ה שזו , לא נראה צורה כלל חוץ מצורת אדם, שלא מסתכלים למעלה תוך סוד שעליהם,מכוסים כולם

 כשמסתכלים בדמות ,לכן כל דמויות העולם. וכולם נסתרים לפני הדמות הזאת, כל הדמויותאת  תכוללה
מתוך , סוד העליוןהתוך ב תיוצאה נהעליוהדמות ה.  כולם פוחדים וזעים מלפני הדמות הזאת,האדם

, "מקצה השמים עד קצה השמים"ל  בסוד ש,אדם כלל הכל. אותיות רשומות הוא סוד האדם והכל נכלל בו
 תכוללהמטה ל' ד. ם סתומה למעלה שכולל הכל שלמטה. דחתחתון ועליון והכל בכלל אווהוא האמצע 

ן אדם סוד הכל מצד אחד לצד  ולכ. שלוקח לכל הצדדים,סוד הכל באמצע' א. כמה מרכבות ומחנות כאחד
  ].ס"עליון שעומד במחשבה ורצון עד שעולה לאהסוד החוץ מ. אחד

כד מסתכלין לסטר , ורזא דא. כלהו בדיוקנא חדא דאדם, לגו כרסייא,  וכד אינון מתתקנן כדקא יאות841
כל , ר דרוםוכד מסתכלין לסט. בגין דמתמן איהו תקיפו דרזא דאדם, כלהו אינון בדיוקנא חדא דאדם, מזרח

כל , וכד מסתכלין לסטר צפון. דתמן איהו חילא ותוקפא דכלא, דיוקנא דאריה, אנפין אינון בדיוקנא חדא
כל , וכד מסתכלין לסטר מערב. דתמן איהו נגיחו דדינא תקיפא, דיוקנא דשור, אנפין אינון בדיוקנא חדא
בגין דתמן נשר יעיר קנו על גוזליו . דרך הנשר בשמים, א"כד. בדיוקנא דנשר, אנפין אינון בדיוקנא חדא

כ איהו "ובג. דתמן איהו תיאובתיה לאסתלקא ולאתדבקא, לאתדבקא תדיר בשמים, ואורח דנשר. ירחף
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כתיב בכלהו בכל , כפום ההוא אתר דההוא סטרא דמסתכלאן ביה, ובגין דכל אנפין משתנין. לסטר מערב
  .בעתם פני שור לארבעתן ופני נשר לארבעתןפני אדם ופני אריה לאר. לארבעתם, דיוקנא ודיוקנא

 כאשר מסתכלים ,וסוד זה. של אדם'  כולם בצורה א,וכאשר הם מתוקנים כראוי בתוך הכסא: תרגום[
 ,וכאשר מסתכלים לצד דרום. חוזק של סוד האדםה משום שמשם הוא ,דאדם'  כולם בצורה א,לצד מזרח

מסתכלים לצד  וכאשר. חוזק של הכלהכח והם הוא  שש,צורה של אריההא י אחת שההכל הפנים הם בצור
וכאשר מסתכלים . נגיחות של הדין הקשהה שמשם הוא ,צורת השור - כל הפנים הם בצורה אחת ,צפון

נשר יעיר " משום שמשם ,"דרך הנשר בשמים" נ" כמש, בצורת נשר-  כל הפנים הם בצורה אחת,לצד מערב
ולכן הוא . דבקיתשוקה להסתלק ולהמשם הוא כן  ש,יד בשמיםדבק תמידרך הנשר ל. "יו ירחףלקנו על גוז
 ומשום שכל הפנים משתנים כפי אותו מקום שאותו הצד שמסתכלים בו כתוב בכולם בכל ,לצד מערב

 ].י נשר לארבעתםנ ופ, פני שור לארבעתם, פני אדם ופני אריה לארבעתם".לארבעתם"צורה וצורה 
 חיוון אית דאינהו לגו בגו היכלא קדישא ואינון קדמאי תאנא ברזא עלאה ארבע: ל בשלימות"ז 842

עתיקין דעתיקא קדישא כללא דשמא עלאה ויחזקאל חמא דמות דרתיכין עלאין דהא הוא חמא מאתר דלא 
  .הוה נהיר כל כך תאנא כגוונא דלעילא אית לתתא מינייהו וכן בכלהו עלמין כלהו אחידן דא בדא ודא בדא

 העתיקים , והן ראשונות, שהן לפני ולפנים ההיכל הקדוש,ון ארבע חיות ישעליה בסוד ,שנינו: תרגום[
 שהרי הוא ראה ממקום שלא , ויחזקאל ראה דמות המרכבות העליונות. כלל השם העליון,מהעתיק הקדוש
 ]. וכן בכל העולמות כולם אחוזים זה בזה וזה בזה, יש למטה מהם, כמו למעלה: שנינו.היה מאיר כל כך

ה נחית עלייהו לקבלא דורונא ואית "ההוא דאתמר ביה ודמות פניהם פני אדם יהו: ימותל בשל"ז 843
א "נ(חיון טבעיות ממנן על גופין דאינון מארבע יסודין ואינון דכיין ולקבלייהו ארבע חיון דורסין מסאבין 

 שכליות מרירן דאינון מרה חוורא מרה סומקא מרה ירוקא מרה אוכמא ואית חיון' על ד) מלאכין ממנן
דסחרין לכרסייא ואית לעילא מנייהו וגבוהים עליהם ואינון חיון אלהיות מסטרא דקדושה ואית חיון 
דסטרא אחרא ואתקריאו אלקים אחרים ואלהיות דקודשא אלקים חיים ואלין אלהיות דקדושה אתקריאו 

דאית אלקים אחרים אלקי האלקיות ועלת על כלא אל אדון על כל המעשים וכל זינא אזיל לזיניה ובגין 
א "ס(ה לבדו בגין דלא יתערב אלקים חיים עם אלקים אחרים "אמר עלייהו זובח לאלקים יחרם בלתי ליהו

  .)ובחבורא קדמאה
 ויש חיות מתנהה יורד עליהם לקבל "יהו) יחזקאל א ("ודמות פניהם פני אדם"זה שנאמר בו : תרגום[

מתן יש ארבע חיות דורסות טמאות ו ולע,והן טהורותיסודות ה תנות על הגופים שהם מארבעוטבעיות ממ
 ויש חיות .רהו מרה שח,קהו מרה יר,מהו מרה אד,על ארבע מרות שהן מרה לבנה) ניםומלאכים ממ(

שה ויש חיות ו עליהן והן חיות אלהיות מצד הקדים ויש למעלה מהן וגבוה,הכסאאת שכליות שסובבות 
 ואלו "ם חיים"אלהי"שה נקראות ויות האלהיות מצד הקד והח,"אלהים אחרים" ונקראות ,מהצד האחר

 וכל מין הולך ".אל אדון על כל המעשים"לת על הכל י וע"יותקי האלקאל"שה נקראות והאלהיות של הקד
כדי שלא ) שמות כב ("לבדו' בח לאלהים יחרם בלתי להוז" אמר עליהם , ומשום שיש אלהים אחרים,למינו

  ]).ובחבור קדמון(אחרים ים חיים עם אלהים קיתערב אל
 ונחזור לענין המלאכים כי גם הם חומר וצורה אלא שחומרם זך מאד ונקרא כבוד נברא של המלאך 844

ונקרא אישים אך צורתן נקרא מלאך וזכי הנפש יכולין לראות דרך מראה את המלאך בהיותו מלובש 
שהשיג בראיית נפשו המשכלת את ל וזה סוד וירא והנה שלשה אנשים ואין זו נבראה רק "במלבוש שלו הנ

נפש המלאך עצמו וכן הרואים את אליהו ושאר נשמות הצדיקים כעין רבינו הקדוש בכל ליל שבת וכיוצא 
פ שאין נברא " ודע כי יש עשר מדרגות במלאכים ושדים ואע.י התלבשות בחלוקא דרבנן שלו"אינו אלא ע

מלבושים אלא האישים שהם כת העשירית שנקרא  על כל זה לא כל המלאכים נגלמים ב,בלתי חומר וצורה
יסודות אינו נקרא נפש אלא נשמת רוח חיים '  כי הנה נפש של האדם מצד הד,נפש כנודע בענין החלום

שהיא הנותנת חיים גופני לגוף וממנה יוצאת הנשימה דרך האף כי עליה נאמר ויפח באפיו נשמת חיים 
כ ויהי האדם לנפש חיה "ש אח"ש האמיתי מאופני עשיה וזואמרו במדרש זו האופיא לשון אף ועליה נפ

יודן הגוף אומר לנשמה והוא נפש היסודות והנשמה אומר ' ש בקהלת רבה אמר ר"ותרגומו לרוח ממללא וז
לנפש שהיא מאופני העשיה והנפש למלאך שהוא רוח דיצירה עולם המלאכים והמלאך להקדוש ברוך הוא 

  .י נשמה שנחצבה משם וזהו ענין החלום"הבריאה עשהוא יושב על כסא הכבוד והיא 
 .9לעיל הערה ' עי 845
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åëå íéîù úå÷ç'.òå  ' äîåøú øäåæ)ð÷à קעא ò"á846(ôáå  ' íéùåã÷) åôò"à847(úö÷ êøåàá ïéðòä , éë 
 äçéîöä çë ìá÷î åðîîù çîöä åúåà ìù åùøùå åúåéçå åùôð úåéîéðô àåä ìæîäå áëåëä åúåà

ë åùôð àéäùòåãé.æîäå áëåëä åúåà ùôðå ùøùå åéìò äðåîîä êàìîä àåä ì, ìá÷î åðîîù 
îë çîöä åúåà ìãâìå çéîöäì äçéîöä çë áëåëä"ðä äîåøú øäåæá ù"ì, àáëåë àåää ìòå 

åëå ãç àðîî'.   
åéìòù íìåòäå çëäî àåä êàìîä ùôðå ùøùå,úåîùá íéëàìîä úà ïéòéáùî ïëìå , éë 

éìéã àøåäðå åúåéçå åùôð àåä íùä åúåàäòäá êàìîä åúåà ìù íìå848, åøéàîù åéìòù çëäå 
åîéé÷îå.òå  ' ÷ìá øäåæ)ò çø"à( øá í÷éîì ïéìëé àìå ïéîéé÷ àì àìéòìã ïéùéã÷ ïéëàìî ïéìà ìë 

í÷éîì ïéìëé àì àìéòìã àøåäð åäééðî ÷ñô éàå ïåì íéé÷å ïåì øäðã äàìò àøåäðá849.òå  'ò" øòù ç
éáà úåîìåò øåéö" ò)çøä úîã÷äá"ô óåñ íùå å"à(åîùä øòùáå ú )æ ÷øô'(éçá íä íéëàìîäù  '

åîùäå íéìëúÇòä íä Àöeîíúîùð úåéîéðôå íäìù ú, åäèé øùà ìëì åâéäðîå åá ìòåô àåä ïëìå 
óåâä úâäðîù äîùðë.ò ïëå êøãä äæ ìàìéòì àìéòì ãò .   

íìåò ìëáù úåîùðä ïéðòá ïëå,éçáî àåä äúåéç øå÷îå äùøù äîùð ìë  ' ìù äîùðä
äéìòù íìåòä,ùòð àéäù äîùðì äîùð äìöà úàø÷ðå úé,íìåë ïëå .úé àåäå " íé÷ìàä àåä ù

íìåë úåçëä ìòá,íìåë úåçëä ìù íéùøùä ùøåùå úåéçå úîùð àåäù ,îë " ù)נחמיה ט ו(  äúàå
íìåë úà äéçî.ùîî òâø ìë ,áúé àåä àø÷ð ïëìå  ')א"זהר בראשית מה ע(  ïéúîùð ìëã àúîùð

 ïéîìò ìëã àùøùå àø÷òå) ב"יא עזהר בראשית(.  
  

 â øòù àé ÷øô  
ë ïéðòäåòåãéøäåæá 850 áúé àåäù 'ãç åøåáãå,á÷ä ìù øîàîå øåáã ìëå " äùòîá ä

éäéå øîàù úéùàøá851,åá àøáðù øáãä åúåà úåéçå ùôðä àåä , íò åáù íéðéîä úåááø éáø ìëå 
íäéìò íéðåîîä úåìæîä,úåìæîä íúåà ìò íéðåîîä íéëàìîäå , äìòîì íùøù ùøùå íùøùå 

òîíìåò ìëáù äì.íìåò éîé ìë ãåò äàìäå æàîå ,áúé åøáã  'íäá áöð, òâø ìë íîéé÷ìå íøéàäì 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
כלהו חיילין ומשריין וכוכביא קודשא בריך הוא אפיק לון ' ח כתיב המוציא במספר צבאם וגו"ת: ל"ז 846

 כלהו אתמנון נגידין ופקידין לשמשא בשמא כל חד וחד ולא גרע אפילו חד בכל כוכביא ומזלי דרקיעין
עלמא כל חד וחד כדקא חזי ליה ולית לך עשבא זעירא בכל עלמא דלא שלטא עליה כוכבא ומזלא ברקיעא 

  .ועל ההוא כוכבא ממנא חד דקא משמש קמיה דקודשא בריך הוא כל חד וחד כדקא חזי ליה
 הוציא ,לות ומחנות וכוכביםי חים כל,)ישעיה מ(" 'המוציא במספר צבאם וגו" נאמר ,בא וראה: תרגום[

כולם  , ולא גרע אפילו אחד בכל הכוכבים והמזלות של הרקיעים,הקדוש ברוך הוא בשם כל אחד ואחד
 ואין לך עשב קטן בכל העולם שלא , כל אחד ואחד כראוי לו,נתמנו שרים ופקידים לשמש את העולם

 כל אחד ואחד ,חד שמשמש לפני הקדוש ברוך הואנה או ועל אותו כוכב ממ,ברקיעומזל שולט עליו כוכב 
  ].כראוי לו

ה עלמא אתקין כל מלה ומלה כל חד וחד בסטרוי ומני עלייהו חילין עלאין "ח כד ברא קב"ת: ל"ז 847
) תרי נוסחי(עשבא זעירא בארעא דלית ליה חילא עלאה לעילא וכל מה דעבדין בכל חד וחד ' ולית לך אפי

לא הוא בתקיפו דההוא חילא עלאה דממנא עליה לעילא וכלהו נימוסין גזירין וכל מה דכל חד וחד עביד כ
  .מן קיומיה לבר מדינא על דינא נטלין ועל דינא קיימין לית מאן דנפיק

נה י ומ, כל אחד ואחד בצדו, תקן כל דבר ודבר, את העולם, כשברא הקדוש ברוך הוא,בא ראה: תרגום[
 וכל מה שעושים עם כל ,עשב קטן בארץ שאין לו כח עליון למעלהלו י ואין לך אפ.עליהם כחות עליונים

נה וזק של אותו הכח העליון שממו הכל הוא בח,וכל מה שכל אחד ואחד עושה) שתי נוסחאות(אחד ואחד 
 אין מי שיוצא , ועל הדין הם עומדים, על דין הם נוסעים. וכל ההנהגות גזורות מן הדין,עליו למעלה

  ].ממקומו החוצה
 .827ליקוטי תורה נח לעיל הערה ' עי 848
כל אלה מלאכים קדושים של מעלה לא עומדים ואינם יכולים לעמוד חוץ מבאור עליון : תרגום 849

 .ואם נפסק מהם האור של מעלה אינם יכולים לעמוד, שמאיר להם ומקיים אותם
 .906הערה ' עי 850
 .הוא בסוד אימא' ויהי'הוא בסוד אבא ו' יהי'ב ש"זהר בראשית כב ע' עי, ע מקורו"צ 851
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íáöî øåãéñå íäééåðéùå íäéðéðò éèøô ìëá.íé÷ìà íù ÷ø øëæð àì úåøîàî øùòä ìëá ïëì , 
åá åàøáðù åáù íéðéîä ìëå øáãä åúåà ìù úåçëä ìòá àåä øîàîä åúåàù, íùôð àåäù 

ë úåéîéðôá èùôúîäíäé÷ìç éèøô ì, äæéàáå êéà øùáä éðéòá úåàøî åðéðéò çè äúòù ÷ø 
úé åøåáã ïôåà 'íäá èùôúî.òìå àáì ãéú áéúë )î äéòùéä  (ä éô éë åãçé øùá ìë åàøå '

øáã852. åøåáã úåèùôúä ïéðò øùáä ïéòá íâ úåàøìå âéùäì äëæðù ãò åðúâùä êëãæéù åðééä 
áúé 'íìåòá øáã ìëá,ä äúéä øáëù åîë äøåú ïúî úòá äæ ïéòî äâùä, áéúëã )שמות כ טו(  ìëå

ìå÷ä úà íéàåø íòäåú* .â àåäå"æ íøîàî ììëá ë"ñ ì" ïéøáåò åìà ô)א"פסחים נ ע( òäë àì íìå
äæäàáä íìåòä ,òä äæä íìåéá áúëð "àá àø÷ðå ä"ã853éá áúëð àáä íìåòä ìáà "éá àø÷ðå ä" ä

ïáäå.   
äâä"ä   

éå"ôò ì"æ íøîàî æ"ò ì"ëä æ áåú)éâì àúìéëî 'ùø"ùîåçá é שמות כ טו ( úà íéòîåù åéäù
òîùðä úà íéàåøå äàøðä.øå "ëù ìêë ìúåéîùâä úåçë ìë æà íäî åìèáúð ,ãàî íúâùä êëãæðå , ìëù ãò 

éùçåîä éðéðò úåàéöîíéàåø äìçú åéäù íéîùâä íéàø íúåà äéùåç ú, ùåçá íúåàøî íìöà åìèáúð äúò 
ììë íäá ïðåáúäå íúåàø, êéøö äéä íéîùâä íéùçåîä éðéðò íðéáäì éî äöåø äéä íà ìùî êøãù ãò 

úåàéöîá íðùéù ïæà òîùì íòéîùäì íäì øôñì.éä äìçúù íéðçåøä íéðéðòäå äðéáäì êéøö í íðéðò 
ïæà òîùì,íúâùä úåàìôðå íúåàø ùåçá íåàø äúò úåàéöîá íðùéù 854.  

 áåúëä ïéðò àåäå)ì äéòùéë  (éøåî ãåò óðëé àìåø êéðéò åéäå êåêéøåî úà úåà.òå  'æ" ç
)ì åøúé"ò óåñ ã"à ד"מ ע

855(åëå ïäîù äàñëúàì ïééåñë íéôðë  'ò"ïéðòä ìë áèéä ù. çúô ïëìå 
úé" íéøáã úøùò úéùàø ù)שמות כ ב( ä éëðà 'êéäìà,äðåîàä ãåñé ø÷éò ìë äæ éë , ìë êéøöù 

úé àåä ÷øù åáìá òåá÷ì ìàøùé ùéà"éîàä çë ìòáä àåä ù åìù ø÷éòä ùøåùå úåéçå úîùðå éú
íìåë úåîìåòäå úåçëäå íéàåøáä ìë ìùå856.éôå ïéðò åäæ  'íìåë úåçëä ìòá íé÷ìà íù ìù. ìáà 

ëò"åàéöîá ùéù òîùî íùä äæ ìù åðéðòå åùåøéô éôì æøåîâ úåîìåò íâ ú íéùãåçî úåçëå 
êøáúé èåùôä åðåöøî,úåçë úåàéöîì ìåëéáë íå÷î çéðäå åãåáë íöîöù úåîìåòå , àåäù àìà 

íúåéç çë ùøù øå÷îå íúîùð àåä êøáúé,áúé åúàî íéìá÷îù  ' íëåúá øúúñîå èùôúîù
ìåëéáë,íãàä óåâá äîùðä úåèùôúä ïéðòë , úéèøô äãå÷ðå ÷ìç ìëá úèùôúî àéäù óàù 

åáù,ëò "ììë úåàéöîá åðéà åìéàë äãâð ìèáúî óåâäù øîåì ìëåð àì æ. ïåéìò íìåòå çë ìëá ïëå 
åéúçúù íìåòäå çëä úåîöò ìëá èùôúîù,ëò "úåàéöîá åðùé ïåúçúä íìåòäå çëä íâ æ, àåäå 

ùîë åðúâùä ïéðòá åðãöî øùà éôë"ì857.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .והיינו בחינות דמצידו ומצידינו, ועד אז הכל הוא בדרך של אלקים, ה דווקא"הוי 852
 .י שניהם באותו דרגה"והשמות אלקים ואדנ 853
 , והרבה חילוקים בין ראיה לשמיעה-  את קול כנפיהםה "ד ד"י זהר פט עתיקונ' א בפי"כ הגר"מש' עי 854

 , אבל הראיה הוא מרחוק הרבה. והשמיעה אף בלילה בחושך,קלריא דנהראכי הראיה הוא באור ימינא אספ
קלריא  אספ,ת וצדיק" והן דרגא דת. אבל שמיעה בקרוב,'נראה כו' ש מרחוק ה"שרואין אף בשמים וכמ

 והראיה אינה ,א לשמוע בזמן גדול"יכולין לראות מה שא' ובראיה א', וכו א דלא נהראקלרי ואספדנהרא
 וכן ',ו וכן נקבע האהבה והשנאה בראיה יותר וכ,מכירו לאחר זמן הרבה'  כשרואה אדם א,נשכחת מהרה

  .הראיה מבוררת יותר וצחה להבין מבשמיעה
דכלהו זכאה , א יתכסה רזא דשמא קדישאל, ולזמנא דאתי. כסויין לאתכסאה שמהן בטמירו,  כנפים855

  .ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך, ורזא דא כתיב. ולא מגו כינויין, קשוט ינדעון באתגלייא
 שכל ,שם הקדוששל הסוד ה ולעתיד לבא לא יתכסה .כיסוי לכסות השמות בהסתר - "כנפיים": תרגום[

ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את " ,נאמר וסוד זה .ויסי אמת ידעו בהתגלות ולא מתוך כיצדיק
 ]."מוריך

 .ה אלקים"כלומר החיבור של הוי 856
 .795לעיל הערה ' עי, אמנם מצד העולם העליון אין לעולם התחתון שום מציאות כלל וכמי שאינו 857
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íöòä íù ìáà858éåä "á ä"ä,éçáä ìò äøåî  ' øàáúðù êøáúé åãöî àåä øùà éôë ïéðòäå
äìòîì.) éåä íù íâù óàå"á ä"â àø÷ð ä"áúé åúåøáçúä ãöî ë 'ì åðåöøáúåîìåòä, úåîöò éë 

à ãéçé ïåãà"á ñ"éçáá ä 'úåîìåòäî èùôåî åúåéä,ììë íù íåùá æéîøúà àì 859,ôòà " ë
ãáëðä íùä äæ ãöî êøáúé åãâð úåàéöîá íéìèåáîå íéìèá äîä úåîìåòä,éçáä ïéòî àåäå  '

áúé åãöî øùà éôë'(.á ãçåéîä íù íöòä íù àø÷ð ïëìå "ä860.   
ùæå" ä)דברים ד לט( ä éë 'åäåë íé÷ìàä à',ø " íùá àø÷ð àåä åðúâùä ãöî éë íò ì

íé÷ìà,áúé åãöîå  'éçáá àø÷ð 'éåä íù"á ä"ä,à ìëä úîàá ',äå  'åë íé÷ìàä àåä'.ùîë "ô ì"æ, 
àãç àìëã å÷äå íåöîöä ïéðò,â åäæå "òîù úàéø÷ã ïåùàø ÷åñô ãåçé ïéðò ììëá ë,ä  'ä åðé÷ìà '

ãçà* ,ø"áúé àåäù ïéåëì ì 'é÷ìà àåä ìë ìùå åðúåéçå åðúîùð ùøåù øå÷îå úåçëä ìòá åð
úåîìåòäå íéàåøáä,úåéøáå úåîìåòå úåçë úåàéöî àéöîäå àøáù óàå ,ëò "éçáá àåä æ 'éåä" ä

áúé åãöî ãçàå',ç íéööåç íìåë íéàåøáä ïéàù " ìë àìîîä êøáúé èåùôä åúåãçà ãâð ììë å
ãçàå äéåä äúò íâ àø÷ðå.  

äâä"ä   
íøîàî ïáåé äæáåæ " ì) åð íéçñôò"à (ìîëùá çáùä ïéðòá"÷ ãåçéá å" åäåøîàéù åðé÷úäù ù

éàùçá,åëå äøã÷ é÷éö äçéøäù êìî úáì ìùî  'æ íìùî àìôé äøåàëìå éàùçá äì àéáäì äéãáò åìéçúä" ì
àåä ìåãâ çáù àìä .òåô"é èåùô é"ììë çáù åðéà úîàä éôìã ì,á êìîì çáùì áùçé íàä åîë " øîåì å

 êìåî àåäùíéùåúéå íéìîð úåááø éáø ìò,ïåöøá åúåëìî ìåò íäéìò íéìá÷î äîäå ,ë "÷å ù" êøò ïéàå å
áúé àåäù ììë 'èåùôä åúåãçà íöåòå åúùåã÷ì êåøò ïéà øùà,åîìåòä ìëå úéî÷ ïéáéùç àìë ä, éàãå 

áúé åäçáùðù ììë çáù åðéà úîàá 'íéàøáð úåîìåò ìò åúåëìî ãåáëá øàåôîå êåøá àåäù, íìåëù  íéìôù
éî÷ ïéáéùç àìåäììë .   

áúé àåäù ÷ø 'åúåðúåðò àöîú åúìåãâ íå÷îá,çáùì åðúàî åìá÷ì åðåöø äøæâù , åäåìéùîä úàæì 
æ"åðé÷úäå äøã÷ é÷éöì ì,ëòù "éàùçá àìà åäøîàð àì ô.ôìå åðéøáã éðä "é ì"åéîéðô ìúæ íúðååë "ì, åðééä 

åùô úåãçà ãçà ÷ø àåäù òîù ÷åñôá åäåðãçéù øçàùììë åãáìî ãåò ïéàå è, åìàë íä úåîìåòä ìëå 
ììë úåàéöîá íðéà,çà åäçáùð êéà "úåîìåò ìò åúåëìî ãåáëá êøåáî àåäù æ, íðùé úåîìåòä íâù 
áúé àåäå úåàéöîá 'íäéìò êìåîä òîù ÷åñô ãåçé íöåò ãâð çáùì áùçð åðéàå.áúé åðåöø äøæâù àìà  '

ôòàù"î çáùä äæá åäçáùð ëçä àåä ïëù úîåðúâäðäå åðúâùä ãöî ïéðò,ôò "äåú é÷çå úåãåñé é"÷, åðáðù 
ò íìåë"éçáä äæ ô 'ùîë"éàùçá åäøîàð úàæì ì.) éì øîàã éàîî äù÷é äøåàëìåäáçøì äéîøé éáø " à

)øá"àøå÷ äéä ô ב"ברכות יג ע (éúá àáåè êéøàî äåäãúáãçà ,àå "éúëéìîàã ïåéë ìä äèîìå äìòîì 
éîùä úåçåø òáøàìåíàì åú úëéøö ,ôìå "éúëéìîàã àðùéì úö÷ äù÷ ãäãçà úáéú ìò . àì àä íâ íðîà 

ë äøáúòåãééòãåéì íøàä éøáãá "æ é"úé åúáùçî úéùàø úìçú ìëù ì ' úåëìî ãåñá äúéä äàéøáä ïéðòá
àã"ñ861ïáäå (.   

  
â øòù 'é ÷øô" á  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .שער יטכך הוא נקרא בספר הפרדס  858
כי אסור לכנות , ה אין לחשוב בו כלל וכלל"ס ב"דע כי א, ל"צ וז"ב בסוף סד"א לח ע"ליקוטי הגר' עי 859

שידענו שהוא נמצא וזה , ושניה מכנין יש, כי אפילו ספירה ראשונה קורין אין, בו אפילו חובת המציאות
ס אסור "ואפילו א,  כלל וכללש שאסור לחשוב"ה ית"ס ב"ש בא"וכ, כ בראשונה"משא, לבד משיגין ממנה

 .לקרותו
  ).ח"בז(ב "נ ט ע"מדה' עי" שם המיוחד"לעניין מקור לביטוי  860
, וכן שם נזכר בלשון נקודה האמצעית, שהצמצום היה באמצע אורו ממש' י פרק ב"ח שער עגו" ע'עי 861

ה "ב ד" לח עצ"ספדא על "בהגר בליקוטים בסוף 'וכן עי. ס"ש בביאורים שדבר זה מרמז לאור מלכות דא"וע
ס הרי הוא שורש לכל העולמות שיבואו לאחר מכן "שהוא בסוד מלכות דא, "אחד"לכן כאן תיבת . אמר שם

  .וכן הוא שורש לבחינת הרוחות
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æ åùøãù ïéðòä åäæå" ì)æ ïéìåç 'ò"á (ä éë ÷åñô ìò 'î ãåò ïéà íé÷ìàä àåäåãáì,øà " ç
íéôùë åìéôà. éë  ìëäàîè äáëøîä ìù äàîåèä úåçëäî êùîð íéôùëä úåìåòô éðéðò, àåäå 

ëä úîëç ïéðòéòãéì ïéëéøö ïéøãäðñä åéäù óåù, úåçë éðéðò úòéãéå äàîåèä úåîù úîëç åðééä 
íäéúåîùá äàîè äáëøîä,òù íãé ì ïéòéáùîùë íéðåùî íéðéðòå úåìåòô íéôåùëä éìòá åìòôé 

éçáá äàîåèä úåçë 'éòáèä úåçë øãñ êôéä úåàìôð úåùòì úåéç åëåúá òéôùéù åáù áåèäí 
úåìæîäå,ò ïééòå " ç)ô ùéø äâð úôéì÷ øòù"ã862(,úé ìë ïåãà àøåáä òá÷ ïëù úîçî  ' éðéðò
äéúåçëíéáëåëäî íéëùîðä íéòáèä úåçëî äìòîì íúåìæîäå ,éòù " úåùòì íçëá àäé æ

 éòáè êåôéä íâ úåìåòôúåìæîå íéáëåëä úåçë,ë äàéøáä úòá íäá òá÷åäù òåãé, çë ìëù 
 äéäé øùà ìëì åéúçúù íìåòäå çëä úà úåèäìå âéäðäì úìåëéå çë êøáúé àøåáä åá òá÷ íìåòå

åëå çåøä äîù' )יחזקאל א יב(.îå "ø äìòî ìù àéìîô ïéùéçëîù íù ù"ì, úåçë øåãñ ÷øù 
é àøåáä òá÷ úåìæîäå íéáëåëä ìù àéìîôäáú 'íëôäì ïéìåëé åäéù äàîåèä úåçëá çë, ìáà 

ç úåðùì íçëá àäéù àì"äùåã÷ äáëøîä úåçë ìù íéùåã÷ä úåìåòôä øãñî å, äáøãàå 
äùåã÷ä úåçë ìù úåîùá íúåà ïéòéáùîùë,éøîâì íúìåòô éðéðò ìë ìèáúî òâøë àìéîî , 

îëå"é ïå÷éúá ù"ç )ב"תיקון סט דף קכו ע(éãáò ïéôéì÷á ïéòãéã ïéìà  úåéåäáå ïäîùá äàîåà ï
á÷ã"äøæâ ïéìèáå ïéôéì÷ ïéìàì ä.ò ïééòå "ôá ç 'ðä"ì,ç íîöòî íäìù çëä ïéàù ïåéë "å, ïéà éë 

áúé åãáìî ãåò 'íìåë úåçëä ìòá,å âí863úé èåùôä åúåãçà úåîöò ÷ø àìî ìëä àìä úîàáù ', 
ììë çë úåàéöî íåù åãáìî ãåò ïéàå,íåùå çë íåù àìå äàîåèä úåçë àì ììë àøáðå íìåò .   

æ"íéôùë åìéôà åãáìî ãåò ïéà ù,ùä íù àéáîù åäæå "ò ñ" úååäã àúúà àéääã àãáåò æ
éòøë àúåúî àøôò ì÷ùîì àøãäî à÷äøã  'àðéðç, àì éìå÷ù äì øîà úñîòééàêéúìéî , ïéà 

áéúë åãáìî ãåò.øàäå êéøôå "äìòî ìù àéìîô ïéùéçëîù íéôùë ïîù àø÷ð äîì é,ø éðàù " ç
ãäéúåëæ ùéôð.ø åîöò ÷éæçî äéä àìù éàãå  'éúåëæ ùéôðã àðéðçäë " íéáåèä åéùòîå åúøåúî ë

íéôùëä úìåòô åá èåìùé àìù åáì êåîñ äéä íøåáòáù ãò íéáåøîä.ùîë ïéðòä ìáà "ì, ïåéë 
äìéìç íîöòî çë íåù äàîè äáëøîä úåçëá ïéà úîàáù,áúé àåäù àìà  ' äìòîì íçë òá÷

ëåëä éòáè úåçëîúåìæîå íéá, éøãñ úåðùì íâ óà úåìåòô úåùòì íúìåëéá àäé äæ éãé ìòù éãë 
úåìæîä éòáè,áúé éúìáå  'åäúå ñôà íä,ø íâ ïëìå " åéùòîå åúøåú úùåã÷ úåëæ ìò çèáù àì ç

íéáåøîä,äúéîàì åáìá äòåá÷ äðåîàä úàæù åùôðá øòéùå òãéù ÷ø ,ò ïéàù åãáúé åãáìî  '
ììë çë íåù,åîöò ÷éáãäå ãéçé ïåãà íìåë úåçëä ìòáì åúáùçî úùåã÷á , ïéîìò ìë àìîä 

ììë øçà çë úåàéöîå äèéìù íåù ïàë ïéàå. åéìò åèìùé àìù äæá çåèá åáì ïåëð äéä ïëì 
íéëùîðä íéôùëä úåìåòô äàîè äáëøîä úåçëî,æ "òééúñî àì ùà åãáìî ãåò ïéà êéúìéî 

áéúë.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 , אז נעשית רע,חברת עם נוגה שהיא רביעיתתכשמ' הג' והנה האש המתלקחת שהיא הקלי: ל"ז 862

 ניודע כי כל ה, רטזדף ויקהל '  כנזכר פ,ל ונעשית טוב"וכשמסתלקת מן נגה אז נגה מתחברת עם החשמ
ם שש שהוא הרע ת יען כי הטוב שבתוכם משפיע בחיצוניו,כשפים המכחישין פמליא של מעלה הם שם

ס שם המפורש " וז,ו"ה וס" לכן מחויבים סנהדרין לידע כשפים כנזכר בתקונים ס,ועושה נפלאות והבן זה
 השפיע , כי כשהשביע שיקשור הטוב עם הרע, בכל משלהוומלכות)  יטתהלים קג(נ בסוד "שבפה הצלם דנ

 ולפעמים בהיפך ,ו"ך בכישוף גמור שבתוכו כנזכר בתקונים ס"אלהי'  ואז היה אומר אנכי ה,בו חיות
ו "מ ודל"בראשית ד'  ואלו הם סוד המדורין בפ,ו"שמשביעים את הקליפות בהויות דתמן כנזכר בתקונים דל

 .כ"ע, ב ובתקונים"ע
וגם על ידי שרש שרשם הרי , כלומר שאפשר לבטלם על ידי שמות הקדושה הרי הם השרשים להם 863

 .'של מצידו ית' הוא הבחי



 נפש החיים

169 

ñäì äàìôð äìåâñå ìåãâ ïéðò àåä úîàáåíéøçà úåðåöøå ïéðéã ìë åéìòî ìèáìå ø, àìù 
åá èåìùì åìëåé864,ù åùòé àìå åììë íùåø í.ä àìä øîàì åáìá òáå÷ íãàäùë  ' íé÷ìàä àåä

ììë úåîìåòä ìëå íìåòá çë íåù êøáúé åãáìî ãåò ïéàå éúîàä, èåùôä åúåãçà ÷ø àìî ìëäå 
úé"øåîâ ìåèéá åáìá ìèáîå ù,ë íåù ìò ììë çéâùî åðéàå íìåòá ïåöøå ç, øäåè ÷áãîå ãáòùîå 

á ãéçé ïåãàì ÷ø åúáùçî"ä.áúé àåä ÷éôñé ïë  ' úåçëä ìë åéìòî åìèáúé àìéîîù åãéá
íìåòáù úåðåöøäå,ù åì ìåòôì åìëåé àìù åììë øáã í.* øäåæä úðååë ììëá ïë íâ àåä ïéðòä äæå 

)é óã äîã÷äáò óåñ á"à(äã òãðîì äàòéáø àãå÷ô  'é÷ìàä àåä 'ëã" íåéä úòãéå àåâå'ä éë  '
éåäã àîùá íé÷ìàã àîù àììëúàìå íé÷ìàä àåä"á òãðé ãëå ä" àãåøô éåùé àìå ãç àìëã ð

éôà 'ñ àåää"åë àîìò ìòî ÷ìúñé à'865,ïáäå .   
*äâä"äå æ íøîàî ïéðò åäæ"ðùîá ìäø " ä)ë èò"à (åëå óøù êì äùò ' ùçð åà úéîî ùçð éëå

éìëúñî ìàøùéù ïîæá àìà äéçîåëå íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë ï',ø " åìëúñäùë ì
ìòî éôìëä ìòøä åçëá åððåáúäå óøùä ùçðä,ëòå "àøåðä åçë ìò åçéâùä àìå íáìî åäåìèá æ, åãáòùå 

ãáì íéîùáù íäéáàì ÷ø úîàá íáì úà,ïéàôøúî åéä ,åçë ú÷úîä ïéðò úúéîà àåäå íùøùá íéðéãä ú866 
ïéáîì øàåáî àåäå.  

åì í÷éå øîåà øåæâé íâå,íéòáèä úåçë øåãñ êåôéä íéàìôð íéñðå íéðéðò ìåòôì , ïåéë 
áãîå ãáòùîù÷áúé åì ÷ø èåîú ìá úîàá åááì úðåîà øäåè  'ãáì,áúé åìöàå  ' ìë äåù ìëä

òáèä øåãéñ êåôéä åà òá÷ù òáèä øåãéñá ìåòôì òâø,á åðéöîù åîë ø ' äéäù àñåã ïá àðéðç
òåôå øîåà øæåâòáèä øåãéñ êåôéä úò ìë åðåöø éôë ì, åøîàë )א"תענית כה ע(  ïîùì øîàù éî

÷éìãéå õîåçì øîàé ÷éìãéå.ø "áúé åìöà àìä ì 'ðë äæ åîë äæ äåù"ì,á àøåáä ÷éôñä ïëå " ä
åãéá,ùá àáåîë åúà úåáø äðäëå "åéðéðò úåàìôðî ñ.  

  
 â øòù âé ÷øô  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
וכן בספר , ברבינו בחיי שמות כב יז' אמנם עי. 'וא' וזה שייך לכל א, דוגמת רבי חנינא בן דוסא 864

בדרגה של רבי חנינא בן דוסא ולכאורה ג שמדרגה זו אינה שייכת כי אם לאנשים שהם "ב פז ע"ה ח"הדע
 .ל דלא כרבינו"ס

וידעת ) דברים ד לט(ם כמה דאת אמר "ה הוא האלהי"פקודא רביעאה למנדע דיהו: ל בשלימות"ז 865
ה למנדע דאינון חד "ם בשמא דיהו"ם ולאתכללא שמא דאלהי"ה הוא האלהי"היום והשבות אל לבבך כי יהו

 יהי מארת ברקיע השמים להאיר על הארץ למהוי תרין שמהן חד בלא ולית בהו פרודא והיינו רזא דכתיב
דאינון חד ולית בהו פרודא נהורא אוכמא ) א דרשים"נ(פרודא כלל לאתכללא מארת חסר בשמא דשמים 

בנהורא חוורא לית בהו פרודא וכלא חד ודא הוא עננא חוורא דיממא ועננא דאשתא בליליא מדת יום 
דא לאנהרא כמה דאתמר להאיר על הארץ ודא חובא דההוא נחש קדמאה חבר ומדת לילה ולאתתקנא דא ב

לתתא ואתפרש לעילא ובגין כך גרם מה דגרם לעלמא בגין דאצטריך לאפרשא לתתא ולחברא לעילא 
ונהורא אוכמא אצטריך לאתאחדא לעילא בחבורא חדא ולאתאחדא לבתר באוכלוסהא ביחודהא ולאפרשא 

ם וכד "ה הוא האלהי"ה כלא חד בלא פרודא יהו"ם יהו"צטריך למנדע דאלהילה מסטרא בישא ועם כל דא א
  .ינדע בר נש דכלא חד ולא ישוי פרודא אפילו ההוא סטרא אחרא יסתלק מעל עלמא ולא אתמשך לתתא

'  כי ה,וידעת היום והשבת אל לבבך" כמו שנאמר ,יםקהוא האל'  לדעת שה,רביעיתהמצוה ה: תרגום[
מה  והיינו סוד .רודי ואין בהם פ, לדעת שהם אחד,ה"הויים בשם של ק השם של אל ושיכלל"יםקהוא האל

 שיכלל , שיהיו שני השמות אחד בלי פרוד כלל"יהי מארת ברקיע השמים להאיר על הארץ" שנאמר
 אין בהם ,רוד אור שחור באור לבןישהם אחד ואין בהם פ] א ֶשָרשּום"נ[ חסר בשם של שמים "מארת"
קנו ו וית. מדת יום ומדת לילה,אש בלילההענן של הענן הלבן של היום וה וזה הוא .אחד] ברד[רוד והכל יפ

 חיבר למטה והפריד : וזהו החטא של הנחש הקדמוני".להאיר על הארץ" כמו שנאמר .זה עם זה להאיר
 ואור שחור צריך .משום שצריך להפריד למטה ולחבר למעלה,  ומשום כך גרם מה שגרם לעולם,למעלה

 ועם כל , ולהפריד אותה מן הצד הרעה אחר כך באוכלוסיה ביחודהתאחד ול, למעלה בחיבור אחדהתאחדל
 ולא ישים ,אדם שהכל אחדה וכשידע ".הוא האלהים' ה" ,רודיהכל אחד בלי פ' ים הקזה צריך לדעת שאל

  ]. אפילו אותו הצד האחר יסתלק מן העולם ולא ימשך למטה,פירוד
 .659לעיל הערה ' עי 866
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íäéîé ìë úåáàä úãåáò ïéðò äéä äæå867, éë  íáì úùåã÷ úøäèå íú÷ãö úåàøåðá äîä
òâø ÷ñôä éìá íäéîé ìë êøáúé åðåöøì íúáùçî íé÷áãî åéä, ìë íðåöøá åìèáå ä úåçë

íìöà åáùçð åäúå ñôàìå íìåòáù,Äùá íéàìôð íéñðì íâ åëæ ïëìå eãðë íäéàáöå úåëøòîä ã"ì. 
íäéìò êøáúé åîù ãçéúð ïëìå,åëå ÷çöé éäìà íäøáà éäìà àø÷äì ', áúé åøîàëå ' åîöòá) שמות

   .äáëøîä ïä ïä úåáàä )'ו' ז סי"ר פמ"ב(íëéúåáà é÷ìà,æ åøîà äæìå " ì )ג יג
òøùî úâøãî íðîà"äåáâ øúåé ãåò äúéä ä, äøåúä äãéòäù åîë )דברים לד י(  í÷ àìå

 àéáðåâå',ìéç íöòå å÷àéá íúâøãîî åúâøãî øáúé àåä  ' øîàå åîöòá)ג- שמות ו ב( éåä éðà"ä 
åëå íäøáà ìà àøàå 'àá"ãù ì"éåä éîùå é"íäì éúòãåð àì ä. ÷åìéçä íöò àåä àåä ïéðòäå 

éåä íùì íéäìà íùä ïéá äìòîì øàáúðù"á ä"ä,úâùä ïéðòá áåøä ìò éë   øîàð åðéöî úåáàä
íé÷ìà íùä )בראשית מח טו(éãåòî éúåà äòåøä íé÷ìàä åéðôì éúåáà åëìäúä øùà íé÷ìàä . ïëå 

øå÷ åðçðàáúé åúåà íéà 'åëå íäøáà éäìà',ùîë "íúâøãî úùåã÷ ïéðòá ì, íåù ìò åçéâùä àìù 
ììë íìåòá ïéðòå çë.éøîâì íúåàéöîî úåçëä ìåèéáá äúéä àì íúàåáð úâùä íðîà ,ùæå " ä

åëå íäøáà ìà àøàå 'àá"ãù ì"é,â åðéðòù "íéäìà íùä ïéðòë ë,øå " ìòá éðàù ì )שמות ו ג(
íìåë úåçëä,úåöøáå äàéøáä úòá íäá éúòá÷ øùàî úåçëä ìë úëøòî ããùî éðà òâø ìë é, 

à åäæ"ãù ì"é.éçáá ìáà  'éåä éîù ïéðò" ä)éô øàáúðù åîë 'éô ìéòì åðéðò"à ( íäì éúòãåð àì
íúàåáð úâùäá,òøùî ìáà "éçá åúàåáð úâùä äúéä ä 'éåä ãçåéîä íöòä íùä"á ä"ä, ïëìå 

âùä øåà éðôá õöåç çë íåù äéä àìåúàåáð ú,ò ïëå "ä éñð ìë é ' ìåèéá íìåë åàø åãé ìò åùòðù
áúé åãáìî ãåò ïéàå éøîâì úåçëä ìë úåàéöî 'åòîùîë éøîâì,ùîë " ä)דברים ד לה(  úàøä äúà

ä éë úòãì 'åëå àåä'.éôå ïéðò àåäå  'éåä ãçåéîä íùä"á ä"ðë ä"ì.æ " ù)שמות ו ב(  ìà íéäìà øáãéå
éåä éðà åéìà øîàéå äùî"ä,åòéãåä íöò éçá  'åúàåáð úâùä,éçá ìëä åìöà íéäìà íùä íâù  '

éåä"ä, áåúëä ïéðòë )דברים ד לה( ä éë 'ä àåäàåãáìî ãåò ïéà íéäì, åìöà øëæð àì êìéàå æàîå 
ä øáãéå àìà 'ä øîàéå'. åäæå )דברים לד י( åëå àéáð í÷ àìå 'éåä åòãé øùà"ô äíéðô ìà íéð,æå " ù

ë ïå÷éúá"å )א"פ ע(åë íéìòðîá àìà àéæçúà àì ïäáà éáâìå ',ììë àéåñë àìá äùî éáâì ìáà , 
åëå íäøáà ìà àøàå àìîã àæøå'868ëò "ì.   

â àåäå"æ íøîàî ïéðò ë"ñá ì" íãä éåñë ô)א"חולין פט ע( àðù ìåãâ ' øúåé ïøäàå äùîá
îîøîàðù ääøáàá í,øôàå øôò éëðàå áéúë íäøáàá åìàã ,áéúë ïøäàå äùîá åìàå  åðçðå 
äî.ëò øôàå øôò éë "øôò úåàéöîì ïééãò äàøúî ô*,òøùî ìáà "äî åðçðå øîà ä, ïéà åìàë 

éøîâì ììë íìåòá úåàéöî íåù.) éçáä úàæá åúà ììë ïøäà úà íâ éë íòå', ìåãâ íøîàîëå 
------------------ùôðä øéàî------------------ 

 .פרק נא' מורה נבוכים חלק ג'  עי867
 אתמר ביה של נעלך מעל רגלך דא בהפוכא דאחרנין דלא צריך לאתחזיא קדם שכינתא ומשה, ל"ז 868

ד מה "בקליפה ורזא דמלה כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק ולגבי אבהן לא אתחזיא אלא בנעלים הה
 דמלה וארא אל אברהם אל יצחק ואל זא פעמים בנעלים בת נדיב אבל לגבי משה בלא כסויא כלל וריפו

  .ה אומר אליהם"ו מ"ה שמ"י מ"לא נודעתי להם ומשה אתמר ביה ואמרו ל' י ושמי ה"ל שד"יעקב בא
י נ להראות לפכיםהאחרים שלא צריל  זה בהיפוך ש".של נעלך מעל רגלך"ובמשה נאמר : תרגום[
 . ולגבי האבות לא נראה אלא בנעלים".כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק" וסוד הדבר .'ינה בקליהשכ

וארא אל " וסוד הדבר , אבל אצל משה היה ללא כיסוי כלל".בנעלים בת נדיב"פעמים  -  "מה יפו"כ "הזש
ה "ו מ"ה שמ" מי"ואמרו ל" ובמשה נאמר "לא נודעתי להם' י ושמי ה"ל שד"אברהם אל יצחק ואל יעקב בא

  .]"אומר אליהם
גוונין דלא מתחזיין אלא בסתימו דעינא ' גוונין דמתחזיין ויש ג' יש ג, ל"ד ז"א טו ע"עוד יהל אור ח' עי

מדריגות חלוקים מדריגות הנביאים שהן ' והן ג. שהן מתחזיין על ידי גוונין דמתחזיין ויש שאינו נראה כלל
ומדרגת האבות שראו בגוונין דלא , ל"י כנ"וונין דמלכות שהן נהג' ראו באספקלריא דאינה מאירה והן ג

ה והוא דלא מתחזיין כלל "ומדריגת משרע, א"ת והוא בדרגא דז"מתחזיין על ידי גוונין דמתחזיין והן בחג
וכלהו נביאי לא חמו אלא מגו , משה חמא מאספקלריא דנהרא) ב"ב פב ע"זהר ח(' וכן עי. והוא בבינה

  .כ"ע, ראאספקלריא דלא נה
ברור שאין הכוונה שמשה השיג את הצמצום או את הרשימו אלא הוא השיג בעולם למעלה מעולם 

 .ק שהוא שייך לאבות"הו
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îàðùøïøäàå äùîá ,íäéðù ìò äúéä ìàøùé úðåìúù éôì ,íéáø ïåùìá íáéùä , ø÷éòä ìáà 
âøãîä úàæáãáì àåä äéä äàøåðä ä(.æå " äáø úåîùá ù)éô" àג' א סי"דברים רבה פי' ( øîà ÷çöé

åë éøàåö éúèùôù êîî ìåãâ éðà äùîì 'äðéëùä éðô úà éúéàøå.à " øúåé éúéìòúð éðà äùî ì
åë êðéò åäëå äðéëùä éðô úéàø äúàù êîî', àìå íéðôá íéðô äðéëùä íò øáãî éúééä éðà ìáà 

 åäëòéðé,åáîå ïéáîì øà.òå  'î"çøä ù"æ å"ñá ì 'íéìåâìâä869 éôá 'æ íøîàî" íäøáà íäøáà ì
àîòè ÷éñô àì äùî äùîå àîòè ÷éñô á÷òé á÷òé, ïéðòî úèòåî äöéöçå ÷ñôä ïéðò ìò àåäù 

ò óåâä"ù.  
äâä"äù äîåãà äøô úðååë ïéðòë àåä øôàå øôò ïéðòå éôä åììëå"óìàá íùøù øå÷îá ïéðéã ø870, 

èåùôä çë àåäùåéúåàä ìë ìù ú,ä ïéðòë øôàì øôò ïéá ÷åìéçä ïéðòå øåàì øåò úåðúë ïéá ÷åìéç871.  
  

â øòù 'é ÷øô" ã  
òøùî äéä úàæìå"äàåáðì òâø ìë ïëåî ä,îë " ù)במדבר ט ח( åëå äòîùàå åãîò',îëå " ù

æø"ì872*. íåù àìá äøåîâ äàåùäá äéäéù íå÷î äæéàá úåîå÷îä ìëá åúàåáð âéùî äéä ïëå 
ë ÷åìéçìì,æ íøîàîë " äáø úåîùá ì)ô"áéñ  'ä'(ãîááå øá äáø )ô"á ד"ב פ"פי( úéæçáå )éñ 'â'(, 

óñë äùò åéãåîò ÷åñôá,æ "á÷ä øáéã äîì ì"åëå äðñä êåúî äùî íò ä ' éåðô íå÷î ïéàù êãîìì
ðéëùäî éåðô õøàáä,éôàù  'ëò åîò øáãî äéä äðñä êåúá"ì.éçá éôë àåäå  'äàøåðä åúâøãî, 

øùà ÷øå åùôð äù÷á )שמות לג יח( êãåáë úà àð éðàøä,àøåðä ïéðòä äæ úåäî ìò ãåîòì , 
úé àåä êéà úåàøìå"ðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî ùåéðî éä,åì ïúéð àì äæ , àåä åáéùäå 

áúé ')שמות לג כ( åëå úåàøì ìëåú àì 'åëå éðàøé àì éë'.   
äâä" ä  

â àåäå"ò åðéáà á÷òéù äî íéîòèäî ãçà ë"ìîëùá øîà ä"òøùîå å"åøîà àì ä,æ íøîàîë " ì
) åð íéçñôò"à (ìîëùá çáù ïéðò éë" òîùî åùâ ùé"ùîëå úåîìåòå úåçë úåàéöî ë"éô ì"ò à"ù, ïëìå 

ò åðéáà á÷òé åøîà"ðë åúâøãî éôë àåäù ä"ì.òøî úâùäå úâøãî íðîà "â àåä åðøàéáù éôë ä" íöò ë
÷ã ãçà úáéúã ãåçéä ïéðò"áúðù éôë ùàøíù ,ìîëùá øîà àì àåä ïëì "úé åãåçéá å"ù.   

 ïî å÷åìñ íãå÷ äéìà äëæå åãéá äìòù ãò úò ìë äâøãîä úàæá ìåãâå êìåä äéäå
íìåòä873íìåòä äæá åãåòá úåëæì íãàä çëá éøùôà øúåéä úåîéìùá , äðùîá åðéöîù åîë 

ôá äøåú 'òåîù íà äéäå )דברים יא יג(,ä úà äáäàì øîà äìçúù  'íëéäìàåëå  ' ÷åñôá åì óëéúå
åãòá øáãî ïåùìá øîà åéøçàù,åë íëöøà øèî éúúðå ',ìòåôäå ïúåðä àåäù , éðéòá ìèáúä éë 

úøáãîä ãáì äðéëùä ÷øå ììë úåàéöîî åîöò,éúúðå øîà ïëì ,æå "æ ù" êåúî úøáãî äðéëù ì
------------------ùôðä øéàî------------------ 

' ולכן נאמר וירא מלאך ה, ל"כי בסנה נתקן משה גם באותיות הב,  לעניןונתזור, ל"ז, הקדמה לד 869
יען כי לא , מצד הדין, ת אש"ן נקראת לבולכ, לא נתקנו, ת"כי תחלה אותיות לב, לרמוז, ת אש"אליו בלב

להורות כי בפעם , נאמר בו משה משה שני פעמים, ולהורות על התקון הזה. ועתה בסנה נתקנו. נתקנו
, כ"כי אף בתחלה לא היה הפגם כ, ולהורות. שהוא קודם הסנה' כ במשה הא"משא, הזאת היא משה מתוקן

 . להורות כי לא היה כל כך פגם גדול,כנזכר באדרת נשא, לכן לא פסיק טעמא בינייהו
 .טעמי המצות חוקת' עי 870
, ל"ש פנימיות וחיצוניות כד ז"ג ופת"צ יב ע"א על ספד"בבהגר' ועי, ב"לו ע בראשיתזהר ' עי 871
) דברים לב יא(ר היה בסוד כתנות אור והוא לבוש החיצון דאימא שהוא " הזה קודם חטא אדהל"החשמ

וכמו שהיה הנשמה שלו מלובש במלבוש דאימא כמו כן היה לבוש ',  וכוחףכנשר יעיר קנו על גוזליו יר
א סא שזהו עניין "ש גדלות דז"פת' ועי(ל "עכ, ר שהוא צלם הזה של אלקים"כתנות אור בגופו של אדה

 ).ר"הצפרנים של אדה
 אשרי ילוד אשה שכך היה , כאדם שאומר אשמע דבר מפי רבי-  עמדו ואשמעה:' ספרי בהעלותך י872

  .מובטח שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עמו
של ) י"מתוך נרנח(והוא בחינת יחידה , שיום המיתה הוא תכלית האדם', מים אדירים דף ג' עי 873

ולכן השגתו ביום זה גדולה יותר ממה שיכול .  מלכות של העולם העליון'הרי הוא בחי, שיעור קומת האדם
  . א שמשה רבינו נפטר בשבת בשעת מנחה" עב קנו"זהר ח' ועי. היה להשיג בכל ימי חייו
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äùî ìù åðåøâ,ùîëå " ä)במדבר יב ח( åá øáãà äô ìà äô,ë àìå áúåá àìà åéìà ùîî åëåúá . 
äãà àèç úòî åúìåæ íãà íåù äéìà äëæ àì ïééãò úåîéìùá äâøãîä úàæìå"ø, äëæé àì íâå 

á ìàåâä úàéá ãò àúùáé ìò ùðà íåù äéìà"á,äåúä äãéòäù åîë " ÷)דברים לד י(  àéáð í÷ àìå
 ìàøùéá ãåòëåë äùî') øáò ïåùìá øîàðù óàå, úåøåã ïîæ ìò íâ éà÷å úéçöð àéä äøåúä 

äíéàá,âøãîä úàæá äùîë àéáð øåãä äæá í÷ àìù øîåì ìëåð íìåòäî øåã ìë øåáò øçàù ä(. 
ãúá åøîà ïëìå" à)פרק כה( á÷òéå ÷çöé íäøáà éúåáà éùòîì éùòî åòéâé éúî øîåì íãà áééç, 

ùî éùòîì åøîà àìå åðéáø äò"ä.ëò íðîà "ä àøé ìëì éåàø æ 'ëòù éúéîà" åãîò úòá ô
ììôúäì,èá ìèáé íìåòáù úåçëä ìë åúâùäå åúìåëé éôë åáì øäå, íåù ïéà åìàë åéúåçë ìëå 

ììë íìåòá úåàéöî,áúé åá ÷ø åáìá ÷áãúäìå ',á ãéçé ïåãà "ä ,ëòå"íé÷øôì ô. àì úîàá éë 
áìä úøäè ïéðòá úååù íéúòä ìë, úåãéîúá ììôúäì øùôà éúìá èòîë åììä úåøåãá èøôáå 

äåáâä äâøãîä úàæá. øîà øáëå ø" à)א"עירובין סה ע( ìåòä ìë øåèôì éðìåëéäìôú ïéãî í. 
ôòà" ìë ïåãà éðôì ïåöøì åéäéù åéðéðò ìë ìò åáì úøäèá ãéîú ìëúñîå äàåøä øåäèä ãáåòä ë

úé"ù,ëò ììôúéù òéâäì ìëåé "äâøãîä úàæá íé÷øôì ô.   
øàåáî äúòå874æ íúðåë " íøîàîá ì)א"ברכות לא ע( ì úà ïååëéù êéøö ììôúîäù åá

íå÷îì,æ íøîàî ïëå " úåáàá ì)ג"ב מי"פ( åëå ùòú ìà ììôúî äúàùëå ' íéðåðçúå íéîçø àìà
á íå÷îä éðôì"ä,ç åúìôúá åáì úîâî íåùì ïååëì àìù ãàî åùôðá øäæéì êéøöù "éôñ íåùì å', 

éôà 'íéìöàðäî. íåùì ïååëì àìù ãáìá åæ àìå ñéô ' é÷ìà àìì äãåáò àåä éë ãáì ïåéìò çëå
úîà,ç úåòéèð õåöé÷å "å, íéðåéìò úåçëä ìë øåîâ ìåèéá åðåöøá ìèáéù ïåëðå éåàø íâù àìà 

úåàéöîá íðéà åìàë åéúåçë ìë íâå íéðåúçúå.)  ÷ñòä íâù àìà äìôúä ïéðòá ãáìá åæ àìå
â éåàøë åìöà íéé÷úúù äøåúá"ôò äéäúù äëéøö ë"äâøãîä úàæ é,íøîàî ïéðòë æ "ì)  àë äèåñ

ò"á (éøáã ïéàåðéàù éîë åîöò íéùîù éîá àìà ïéîéé÷úî äøåú (. åáì úøäè ÷éáãäìå ïååëìå 
à íìåò ìù åãéçé àåä íìåò ìù åîå÷îì ÷ø åúìôúá"á ñ"ìë àìîîä ä  íìåë úåîìåòäå íìåòä

éðî éåðô øúà úéìåä.òå  'æ ç÷åø"æ íùä úøéëæ ùøåù óåñ ì"ì,ä äúà êåøá øîàéùëå  ' áåùçé ìà
ä áìá äàøðä ãåáëä ìòàñëä ìò äàøîå íéàéáð,ä ìò íà éë  ' õøàáå íéîùá íé÷ìàä àåä

ëò úåáàä éäìà àåäù íìåòä ìëáå íéáå øéåàá"ïáäå ì.  
  

â øòù ÷éìñ 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .בשער זה' כאן חוזר למה שדיבר לעיל בפרק א 874
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 à ÷øô  
òá êéúëøãä äðä íéòð àøå÷ä äúà" äá êìú êøãä êéðôì úåøåäì úîàä úåáéúðá ä

áìçè,ðä úåâøãîä øãñá èàì èàì êîöò êðçì ìëåúå "ááì øäåè éôì ì øúåé êúâùä éôìå ê
ïàë êéðôì êåøòù äîî875.ìâøää áåø éôì íâå   ìëá øúåé êîöò ìéâøú øùà ìëù äàøú êéðéòáå

ðä åìàî äâøãî"ì,êúøäè ìò äøäè êáìá óñåúé ä  ïäå äøåúä ÷ñòá ï åúàøéå úåöîä íåé÷á
êøáúé åúáäàå.  

ãáåò äúà øùàî êááì àùðúúå êéìò êúòã çåæú àìù ãàî øäæäå øîùä íðîà úà 
äáùçîä úøäèá êàøåá,äæî êáì úåàùðúäá êë ìë ùéâøú àì äðåùàø äô÷ùäáå , êéøöå 

ãàî äæá ùîùîìå ùôùôì äúà,ä úáòåú ùøåôî áåúëå  ' áì äáâ ìë) éìùîä æè(, àì íà óàù 
ãáì áìä úáùçîá ÷ø íãà éðá éðéòì úåàùðúää äàøúé, åéðôì ùîî äáòåú àéä åîöò éðéòá 

êøáúé,ë òåãéä àéäù ùøù876úåòø úåãîä ìëì äñéòáù øåàùäå . åøîàå )ã óã äèåñò "á ( ìëù
äîá äðá åìàë øäééúîä,åéìò úììéî äðéëùå ,åîù êøáúé åéìâø ÷çåã åìàëå , øîåàå åéìò ìáå÷ù 

 ãçàë øåãì ïéìåëé àåäå éðà ïéà)ä íù 'ò"à (òøúùäî òöîä øö÷å . åéáà úà ùøâîä ïáì åì éåàå
éáà ìù ïéèìô úéáî òåøæáå.æ äá åâéìôäå "òò åìéàë àåäù íù åøîàù ãò ãàî ì" ø÷éòá øôëå æ

úåéøòä ìë ìò àá åìàëå.   
 åøîàå)íéøáã åìà ÷øô ùéø íéçñô ב"סו ע ( ú÷ìúñî åúîëç àåä íëç íà øäééúîä ìë

åðîéä,ä úàøé øùà ìëå  ' åäåãîì éîî åáì ìò åúåìòäá åðéò òîãúå åùàø úåøòù øîñú åáìá òâð
æø"úàæ ì,äî  øùà ï÷æä ììòåãéæ íäéøáãá íñøåôîå "äàøåðä åúåìôùå åúåðúåðò úâìôä ì, íò 

 ìãåâ úâøãî éôì úåàùðúäë äô÷ùäá äàøð äéäù ïéðò úö÷ úçà íòô åãéì ïîãæð øùàë äæ ìë
åçåø úëéîð,ö åðà êéà åðçðà øáãðå øîàð äî äëìä åðîéä äîìòúðù äæ ìò ùðòð óëéú  íéëéø

 ìëá äæ ìò ùîùîìå ùôùôìúò.  
  

 á ÷øô  
áìá úåàùðúää íãàì íåøâì ìëåú íâ,áìä úøäèá êøáúé åúåà ãáåò àåä øùàî , 

ç åéðéòá ì÷éù" ìëë íéé÷îå äøåäè äáùçîá êøáúé åì åúãåáò éðéðò ïéàù éîå éî äàøé íà å
ä úøåúá áåúëä 'úå÷éáã àìá.ä úøåúá ÷ñåò ùéà äæéà äàøéùë ïëù ìëå  ' àåäù åéìò ïðåáúéå

äîùì àìù, ç ãàî åéðéòá äæáúé"å,åðìéöé ïîçøä éìéìô ïåò àåäå  . úøäèä ïéðò ìë úîàá éë
åúãåáòá áìäåöîì àåä êøáúé äà øòù óåñ ìéòì éúáúëù åîë àáåëòì àìå ', ãåò øàáúéå 

éà ïìäì"ä.ä úåöî íéé÷îä ìëå  ' àìá óà äô ìòáå áúëáù äùåã÷ä äøåúá åðåö øùà ìëë
úå÷áã,íéäìà ãáåò ïë íâ àø÷ð êøáúé åéðôì áåäàå .   

ä úøåúá ÷ñåòä íãàä ïëå 'äîùì àìù åìéôà, äåáâä äâøãîá åðéà ïãòù éàãå éë íà 
úéúéîàä,áìá åìéôà åúåæáì äìéìçå äìéìç íðîà . åá âåäðì íâ áééåçî ìàøùé ùéà ìë äáøãàå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
שהרי . בפנימיות חלוקה במהותה מהעבודה בחיצוניות' כוונת רבינו בזה הוא להראות שעבודת ה 875

אבל בפנימיות , ג ואילך"בחיצוניות הנוטל לולב יכול לעשות את אותו המעשה בידים מיום שהוא בן י
ויותר ממה שערוך לפניך "וכן הוא לעניין הגישה כפי מה שכתוב כאן , הרגש צריך להשתנות ולהתעלותה

החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם :  המחבראמר, ל"ז' י בהק"דוגמא לדבר הוא הכתוב במס". כאן
תמצא ברוב כי לא . אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול, את אשר לא ידעו

אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד , אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, דברי
על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר . כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה,  לכליהמה שאמתתם גלו

 קריאתו שלא היו בו כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חדושים אחר, יוצא מן הקריאה בו פעם אחת
כי יזכרו לו הדברים האלה . אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. אלא מעט, לפני קריאתו

אבל כאן הספר אכן בא . ל"עכ, וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה,  האדם בטבעמבניהנשכחים 
 .לכן זה ללא גבול, ידול עד אין סוףוהפנימיות יש לו ג, ז מאחר שזה בפנימיות"ועכ, לחדש חידושים גדולים

  .כא כטא משלי " גר' עי876
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áåúëù åîë ãåáë )משלי ג טז(ãåáëå øùåò äìàîùá ,æø åùøãå " ì)ñ úáùâò "à (ìéàîùîì äá íé
åë', øäåæáå )ô÷ áùéå ãò"á(ä úøåú  'åë äîéîú ' àúééøåàá àìãúùàì àùð éðáì ïåì úéà äîë

åë íééç äéì éåäì àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ' äá ìãúùà àìå àúééøåàá ìãúùàã ïàî åìéôàå
úåàé à÷ãë äîùì, êøåà áéúë éæç àúå àîìò àåääá äéì ïðéðééã àìå ïéã àîìòá áè øâàì éëæ 

îéåë ãåáëå øùåò äìàîùá äðéîéá íé ' éàäá äéì úéà äåìùå áè øâà ãåáëå øùåò äìàîùá
àîìò877. äæéà ìéáùá àìà éåàøë äîùì àìù êøáúé åúøåúá å÷ñò øùà íãàä åìéôàù éøä 

äéîøâì äéðô,ç øåèð÷ì åðéà íà ÷ø "åéìò øùà å,æø åøîà "ì )ב"ירושלמי שבת ז ע( êôäúù åì çåð 
åéðô ìò åúééìù,å  åøîà ïë)ùí çô ò"á (ç úåîä íñ åì úéùòðù"å, øëù åì òáå÷ àåä êåøá ùåã÷ä 

áåè,àîìò éàäá äåìùå ãåáëå øùåò åì òéâîù , äúåà ìò àîìò àåääá äéì ïðéðééã àì íâå 
äá ïåéëù äéðôäå äáùçîä,äéîøâì äéðô íåùì ììë ïéåëî åðéà íà ïëù ìëå , åúðåë ïéàù íâä 

à÷åã äîùì,úä íùì åðééä â ÷øôá ïî÷ì áåúëàù åîë äøå 'îã øòù 'àøä íùá"æ ù"ì, àìà 
éîã äîùìë øùà àîúñá äá å÷ñò ø÷éò, ìëî øúåé êøáúé åéðéòá ãàî ø÷é åúøåú ÷ñò éøä 

éåàøë äáùçîä úøäèå úùåã÷á äîùì úåöîä, ïéëøòã àøîâî àéãäì çëåîå øàåáîë )ò æè"á (
ø äéðéî àòá"áùøã äéøá é"ù äåðòå äîùì äçëåú ôàôéãò åäééðî éä äîùì àì, éî äéì øîàå 

àôéãò äîùì äåðòã úéãåî àì,ïìåëî äìåãâ äåðò øî øîàã , áø øîàã àôéãò éîð äîùì àìù 
 àá äîùì àìù êåúîù äîùì àìù åìéôà úåöîáå äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì áø øîà äãåäé

äîùì.äøåúä ÷ñòá éîð äúååëã òîùð àìéîîå , äîùì äøåúã úéãåî àì éî  àôéãòã éàãå
äîùì úåöîî, åðéðù äîéìù äðùî éøäù )א"א מ"פאה פ( íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå.æø å÷ìéç ïëå " ì

)ë äèåñ àò"à ( äá ÷éñòã àðãòá ïéá úåöîä øåàå úåëæù úåöîä ìò äøåúä úìòî êøò ïåøúéá
ãéì àáé àìù íãàä úà úìöî äðéàå ïéøåñéä ïî äðéâî ÷ø àéä äá ÷éñò àìã àðãòá ïéáåàèç é, 

àèçî åúåà úìöî íâ àéä äá ÷éñòã àðãéòá íéðô ìë ìò íù àð÷ñîä éôì íâ äøåúä øåà ìáà. 
 éîìùåøéá åøîàå)à ÷øô 'äàôã(äøåúä ïî ãçà øáãì ïéåù ïðéà úåöîä ìëù , øàáúéù åîëå 

éà ïìäì"ã øòùá ä 'äæá. íòèä äæî äîùì úåöîî àôéãò éîð äîùì àìù äøåúä ÷ñò íâ ïë íà 
îù åîöòäîùì àá äîùì àìù êåú.  
  

 â ÷øô  
 äîùì úâøãîì åãåîéì úòéá÷ úìéçúá óëéú àáì øùôà éúìá èòîë úîàá éë íâå

éåàøë,äîùì úâøãîì àáì ìëåé êë êåúîù äâøãîì àåä äîùì àìù äøåúá ÷ñòä éë . íâ ïëìå 
êøáúé åéðôì áåäà àåä,íìñä úåâøãî êøã àì íà äéìòì õøàäî úåìòì øùôà éúìáù åîë , 

 åøîà äæìå)ð íéçñôò "á (äîùì àìù åìéôà úåöîáå äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì,íìåòì íøîà , 
úåòéá÷á øîåì äöåø,äìéìå íîåé ãéîú úåòéá÷á ãåîìéù ÷ø áééåçî åðéà åãåîì úìçúáù åðééä , 

àöåéëå ãåáëå úåàéâ íåùì äéîøâì äéðô äæéà åúáùçîá ìåôé éàãå íéîòôì íà óàå, äæ ìë íò 
íéùé ìàç äæ øåáòá äðîî úåôøúäì åà ùåøôì áì "å, äøåúä ÷ñòá ãàî ÷æçúé äáøãà àìà 

äîùì úâøãîì êë êåúî àáé éàãåù çåèá åáì ïåëð àäéå.äæ êøã ìò úåöîä ïéðòá ïë íâ àåä ïëå , 
ç ìéôùäìå úåæáì åáì åàìîéù éîå"äîùì àìù óà úåöîå äøåúá ÷ñåòä úà å, òø ä÷ðé àì 

ç ïéãä úà ïúéì ãéúòå"å.  
æø éøáãá äðîðù àìà ãåò àìå" ì) æé äðùä ùàø àúééøááò"à ( ÷ìç íäì ïéàù íúåà ïéá

íåìùå ñç éøîâì àáä íìåòì,ïéìë íðéà íäå äìë íðäéâå ,ïéñøå÷éôàäå úåøåñîäå ïéðéîä íäå . ïëå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 ואפילו מי .' שכל מי שעוסק בתורה יש לו חיים וכו,כמה יש להם לבני אדם לעסוק בתורה: תרגום 877

 ובא . דנים אותו בעולם הבאלא זוכה לשכר טוב בעולם הזה ו,כראוי עוסק בה לשמה א בתורה ולשעוסק
וד שכר טוב ושלוה יש לו ב עושר וכה בשמאל,"' עושר וכבוד וכוהימינה בשמאלאורך ימים ב"וראה כתוב 
 .בעולם הזה
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÷ìç ÷øô ùéø äðùîá,àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéàù ïúåà ììëá ñøå÷éôàä úà åðî , ïðéøîàå 
 íù àøîâá)ö èò"á (íëç ãéîìú äæáîä äæ åäééåøú éøîàã àðéðç éáøå áø. éáøå ïðçåé éáøå 

 äæáîä åìéôàù éøîà éåì ïá òùåäéøå÷éôà éîð íëç ãéîìú éðôá åøéáçéåä ñ. éàî øîåà íà óàå 
åðú åäãéãì åø÷ åäãéãì ïðáø ïì éðäà,íéîëç éãéîìú äæáî ñåøå÷éôà ììëá äæ éøä , äìâî íâå 

îð äøåúá íéðôç éø÷î é"å.äå "åðìéöé ïîçøä íìåò ééçá å÷ìç ãáéà æ .æ äðåé åðéáøä ïëå" øòùá ì
äáåùúä,Àù ÈîÇðíéùðåòä øîåç úåâøãî øãñ ä,æø åøîàù úëä úà äðî äðåøçàä äâøãîå " ì

àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéàù íäéìò,úëä úàæ ììëá íëç ãéîìú äæáîä íù ïë íâ äðîå . äðî ïëå 
çøä åúåà"æ å" øòùá ìúëä äúåà ììëá äùåã÷ä. ìò íòèî àåä äæä àøåðä åùðåò øîåç ìëå 

ç äììéçå äùåã÷ä äøåúä úìòî øåà éãéøåîá àåäù"å,æ äðåé åðéáøä äæá êéøàäù åîë " ïééò íù ì
ä ùåã÷ éøáã íù'.) æ àåä áúëå" íâ àåä úëä äúåàá íù íééåðîä ìë ìù ùðåòä ø÷éò íâù íù ì

 äøåúä ãåáë ìåìéç éðôî ÷ø ïëïìöéì àðîçø äùåã÷ä(. ÷ñåòä úà äæáîå ìéôùî àåäù ïåéë éë 
äîùì àìù äøåúá,äøåúä ÷ñòî åéãé úà äôøî àåä éøä , äîùì úâøãîì íìåòì àáì ìëåé àìå 

øåîâ íëç ãéîìú úåéäì.íëç ãéîìú äæáî äæá éø÷î éàãå éøäå , êøáúé åîù ìåìéç êì ïéàå 
äæî øúåé äùåã÷ä åúøåúå,éøåäå ìéôùä øáëå õøàì äùåã÷ä äøåúä ìù äúøàôú ø÷é úà ã, 

øôò ãò äðòéâé.   
ç äììëá äãåáòä ìë úà íâ ñøäå"å, úãòá éåàøë úîéé÷úî êøáúé åúãåáò ïéà éë 

äìéìå íîåé äùåã÷ä äøåúä é÷ñåò íéîëç éãéîìúä éãé ìò éúìá ìàøùé, ìàøùé ìë éðéò éë 
å äá åëìé êøãä íäì úåøåäì ìàøùéá äùòé äî úòãì íäéìòïåùòé øùà äùòîä úà. ïë íà 
ìàøùéá íéåöî íéîëç éãéîìú åéäé àìù íåøâì àáé øùà ùéàä, åúãåáò ììë íâ ñøä øáë éøä 

éøîâì êøáúé,ç ìàøùé úãò åøàùé éë "äøåî àììå äøåú àìì å,ç åìùëé äîá åòãé àìå "å. ïéòëå 
æ äðåé åðéáø ïë íâ áúë äæ"íù ïééò íù ì.øãà øäæéì êéøö äúà úàæì  ìëë äéáâäìå ãáëì äá

ä úøåúá ÷éæçîå ÷ñåòä ìë úà êçëá øùà 'äîùì àìù åìéôà,ãö æçàéù éãë å ìá åëøã ÷
ç äðîî äôøúé"å,äîùì úâøãîì äðîî àáì ìëåéù éãë .   

äîùì àìù äá å÷ñò äéä äáéùå äð÷æ ãòå åéøåòðî åééç éîé ìëù äàøð íà íâå, ïë íâ 
ãåáë åá âåäðì áééç äúà,àìù ïëù ìëå ç åúåæáì "å,ä úøåúá ÷ñòù ïåéëù  'úåãéîúá, éúìá 

äîùì íâ úåáø íéîòô åúðåë äéäù ÷ôñ,æø åçéèáäù åîë " ì)ב"פסחים נ ע(  äîùì àìù êåúîù
äîùì àá,äîùìì äæî àáéù à÷åã ùåøéôä ïéà éë , ÷ø åéîé ìë ãéîú äá ÷åñòé êë øçàù ãò 

äîùì.ë ïîæ úåòéá÷á ãîåì àåäù íòô ìëáù åðééä àìà íéôåöø úåòù äî, äúéä ììë êøãù óà 
äîùì àìù åúðååë, ïîæ íéðô ìë ìò ãåîéìä òöîàá åáìá ñðëé àìù ììë øùôà éúìá äæ ìë íò 

äîùì äéåöø äðåë èòåî. åúåà éãé ìò øäèðå ùã÷úð äîùì àìù äðä ãò ãîìù äî ìë äúòîå 
äîùì åá ïåéëù ïè÷ úòä.   

  
 ã ÷øô  

äì íãàä êéøö äøéúé úåøéäæ äîëåíäá àöåéëå åìàë íéðéðòá øäæ .æø åøîà øáëå" ì
) áð äëåñò"à (åðîéä ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä ìë, éôë íãà ìëì åéúåìåáçúá êôäúî øöéä éë 

äãåáòå äøåúá åúâøãîå åðéðò. çéðéù åäàéùé íà íãàä ìù åúâøãî äáåâ éôëù äàåø àåä íàù 
à øåîç àèçå ïåò äæéà ìòåôá úåùòì åúâøãîå åîå÷îåì äáàé àìù ì÷ å, úåîãúäì ùôçúî àåä 

áåè øöéë íãàä ìà,ïôåàä åúåàá åúåòèäìå ñøà ìéèäì åìëù úåîñì , íãàäù äîöò äâøãîäå 
 áåèä åøöé úöò àåäù äðåùàø äô÷ùäá íãàäì äàøðä êøã äæéà äá åì äàøîù äá ÷åáã

äåáâ øúåé êøãá åëéøãäì*äøäè éðîéñå íéðô äá åì äàøîù éôë ,åð íãàäå  øäîë åúùøá ìô
áø úåððåáúä éìá çô ìà øåôö, éë òãé àìå éìâøå àåä åùôðáåç úåî úåãøåé "å.  
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äâä"æø åæîø äæì íâ éìåàå ä" íøîàá ì) úåëøáô ' àñ äàåøäò"à (äöé" ïéá áùåéå áåáæì äîåã ø
 éðùáìä éçúôî. éë òåãéöéä ïëùîù "äöéä ïëùîå áìä ìù éðéîéä ììçá è"éìàîùä ììçá ø,îë "ù)  úìä÷

éá  (åìàîùì ìéñë áìå åðéîéì íëç áì,äöéäù íøîà äæå " åðéàù ãéîú ïéîéì åîå÷î úà øéëîå øîåù è
ãáì éúéîà áåèì ÷ø íìåòì íãàì õòééî,äöéä ìáà " éìàîùä ììçá åì ãçåéîä åîå÷î úà øîåù åðéà ø

äìâð àèçå ïåòì úéñäì,ïéîéä ììçì íâ íéîòôì åîå÷îî âìãî àåä àìà , ìúåîãúä áåè øöéë íãàäì 
î åðéàå äùåã÷ úôñåúá åâéäðäìç øîå òø ïéðò ïåîè äëåúù ùéâø"å.  

 ìë ÷åñò êà àäúù äàøú ìëä ø÷éòù øîàì êøöé êàéùé ìàù ãàî êùôðá øäæä úàæì
éåàøë êúáùçî øäèì êéîé,å÷éáã àäúù èåîú ìá úåãéîúá êàøåáá êúáùçî ú , áåùú àìå

ò íåùá êúáùçî øäåè çéðäì ìë éðôîììë ú,íéîù íùì ìëäå , äøåú ø÷éò ìëù êì åøîàá 
éúéîà úå÷éáãáå äîåöò äðååëá íäùë à÷ååã äîä úåöîå, íúåùòì àìî íãàä áì ïéàù ïîæ ìëå 

äáùçîä úøäèå úå÷éáãáå äùåã÷ äðååëá,ììë äãåáòå äåöîì úáùçð äðéà , ãîåì øáë øùàë 
ìéñëå ï÷æ êìîä878, àø÷îî åéúåéàø àéáäìå íéðéò úåîñì øäåæä øôñå íéùøãîå ãåîìúå äðùîå, 

úåáø äðäëå éòá àáì àðîçø ïéðòë,úåéàø úåìéáç åîò . ìò ìëù éðéòá ïéçáäì äëæú íà íðîà 
äøåúä éô, åéìâøå ùãå÷á åëøãù äøäè éðîéñá åéôìè íãàäì úåàøäì åðéðò ìë äæù àöîúå ïéáú 

ïìöéì àðîçø úåî úåãøåé.   
äæá íâ íëçå åéëøã äàø äúòå,êéà áåè ïéòî òøäì íëç àåäù . äøåú ìëù êì øîàé íåéä 

íåìë äððéà úå÷éáã àìáù äåöîå, ìë úééùò íãå÷ êúáùçî óåò äéáâäìå áì ïéëäì äúà êéøöå 
úåøåäèáù äøåäè äáùçîì äìôú åà äåöî,ëå " íøè äåöîä úðëäá äãåøè êúáùçî àäú ë

äìôúä åà äåöîä ïîæ øåáòéù ãò äúåùò,Çéå ÀøÆà íéðô êì ä äðåëá úéùòðù äåöî åà äìôú ìëù
äðåëá àìùå äðîæá äåöîä íåé÷î äø÷é àéä éøä äðîæá àìù óà äøäèáå äùåã÷á äîåöò, 

 äìôú åà äåöî äæéà ìù ïîæ úåòéá÷ éåðéùì êë ìë ùåçì àìù êáìá òá÷åéù êøöé êìéâøéùëå
ïîæä êùîäá äìçú áìä úåðôìå øäèäì êúáùçî úåòéá÷ úîçî,á èàì èàì êëéøãé  ÷ìç

ììë ùéâøú àìå äâøãîì äâøãîî åéúôù, åà äìôúä ãòåî øéáòäì øúéäë êì àäé àìéîîù ãò 
úåöîä,ìëî êçéãéå íéìèá íéøáãá äìèáì êáì äðôúù íâ óà , äåöî äùòî àì êì øàùé àìå 

äáåè äáùçî àìå äðîæá.   
ïìöéì àðîçø äììëá äøåúä ìë úñéøä àåä éøä íâå,ç íà " ïæà úåèäì åì äáàð å ÷ìçì

äæ åëøãá åéúôù, úìéëà úðåëá çñô ìù äðåùàøä äìéì åîöò íãà ãéøèé íà ïåâë êîöò òâäå 
úå÷éáãå äøäèå äùåã÷á äìéëàä àäúù äöî úéæë, ïîæ êùîåéù ãò äìéìä ìë äðëää êéùîéå 

øçùä äìòù øçàì ãò äìéëàä,äîçä õð øçàì åà , àì àåä ìåâéô åúáùçî úøäè ìë éøä 
äöøé.ä ìëàù éîå äøéúé äøäèå äùåã÷ àìá óà äðîæá äöî úéæë, äáåúëä äùò úåöî íéé÷ éøä 

äøåúá,äëøá åéìò àáúå . íãòåîá úåöîä ìë úåùòì ùåçì åðáì ïéåëð àì íà øùà úåáø äðäëå 
íðîæáå, äîåöò äðååëá øôåù ò÷åú äéäù éîì äæ ïéá àúå÷ôð éàî éëå á çñô ìù ïåùàø ìéì

äöî úéæë úìéëà úåöî íå÷îá,å äðùä ùàøá äöî úéæëä ìëåà, íéøåôëä íåé áøòá äðòúîå 
éåðéò úåöî íå÷îá áìåì ìèåð íéøåôëä íåéáå,äøåúì íå÷î äéàå  .  

úåðôì êáì äèé ïîæä úøáòäá êìéùëé àì íà úàæ íâ óàå ' àìù êàéáéù ãò äøäèìå
äéèøô ìëá ïéãë äéðôåàá äåöîä úééùò àäúù ÷ã÷ãì éàðô êì àäé,ò øåáòìî øäæéìå  íéðéã ì

æ íéìåãâä åðéúåáøå ãåîìúá íéùøåôî"ì. úøäè ÷ñò áåøîù úåéäì ìëåé àìù êøöé êçéèáé ìàå 
äùòîä éèøô ìåèéá íøâåé äáùçîä, ø÷éò ìëù øîàì åúòãì êåùî àäé êáìù ïîæ ìëù òãú éë 

äé÷ð úìñë úìåñôå âéñ ìëî äé÷ð äðéàù ãåîéì åà äåöî ìëù àåä íãàä úøåú, ìáá àéä éøä 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .י שם שזהו כינוי ליצר הרע"קהלת ד יג ורש' עי 878
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äàøéàöîé ìáå ,êéðéò øåòîå äæá êãçùî àåä éøä , íéùòî éèøôä ìë ìò çéâùäì ìëåú àìù 
ç íäéìò øåáòúù íéðéãå úåëìäå"ììë íäá ùéâøú àìå å.  

  
 ä ÷øô  

ç ìëàú ïåãáà ãò àéä ùà êøãä úàæù øàåáîå éåìâ äðäå"å, äøåúä úåãåñé äîë úñøåäå 
ãå äùåã÷ä éøáæø"ì.à øòù óåñ ìéòì åðøëæä øáëå ',äùòîä ÷ìç àåä úåöîä ìëá ø÷éòäù , 

äùòîì úôøèöî àìà äðéà äáùçîä úøäèå,íù ïééò àáåëòì àìå äåöîìå . ìëì øàåáî ïëå 
êìåä øùé ìéëùî,úåðáø÷ä úáø÷ä ïéðòá ïì àîéé÷ éøäù ,éîã ïîùìë ïîúñã , àéãäì åøîà ïëå 

) âë øéæðò"à (äñâ äìéëà íùì çñôä úà ìëåàá,öî ãéáò à÷ àìã éäð  åäéî çñô øçáåîä ïî äå
ãéáò÷. ïéðò ìù úåàøåð úåðååë åúìéëà áåéç úòå çñôä úáø÷ä áåéç úòá íãàä áåùçé íàå 

úåøåäèáù äøåäèå úåäåáâáù äåáâ äáùçîá çñôä,àéää ùôðä äúøëðå çñôä úåùòî ìãçå . 
úåöîä ìëá àåä ïëå.   
ãáìá åæ àìå,éùòîä ÷ìç àåä íäá ø÷éòä úåéùòî úåöîáù ,ù àìà  äìôúä úåöîá íâ

áìáù äãåáò úàø÷ðù ,æ åäåãîìå" úéðòúã àî÷ ÷øô ùéøá ì)א"ב ע(  ìëá åãáòìå áåúëî
íëááì,äìôúä òáèîî äáéú ìë à÷åã åéúôùá êúçì íãàä êéøöù ø÷éòä äæ ìë íò 879. 

ëùæø" ïéãîåò ïéà ÷øô ùéøá ì)א"ברכות לא ע( äðçã éàø÷î,úåòð äéúôù ÷ø äá áéúëã , ïàëî 
éøö ììôúîìåéúôùá êåúçéù ê. áåè øçåùá àúéà ïëå )á ÷øô ìàåîù'(áìá øäøäî àäé ìåëé , 

åë úåòð äéúôù ÷ø øîåì ãåîìú',åéúôùá ùéçøî ãöéë àä . äìçúëì ïéðòì åàìã àåä øåøáå 
åäåøîâàã àåä àîìòá äåöîìå,ãáòéã àáåëòì íâ àìà , ãáì áìá äìôúä úåáéú øäøä íàù 

ììë äìôú úáåç éãé àöé àì.àå  íéúôù êåúçá úøçà íòô ììôúäì êéøö ïîæä øáò àì ïééãò í
äáéú ìë.äéøçàù äìôú íéúù ììôúäì êéøö äðîæ äøáò íàå ,ø÷éò ìë ììôúä àìù éî ïéãë , 

 íäøáà ïâîä äæ ìò øéòäù åîë)éñá '÷"ñ à"á ÷'(úåðåëð úåéàøá ,÷ãöá òéøëäì éàãë äîäù , 
äáåç éãé àöé àì ãáì äìôúä øåäøäáã.   

ååãéòæéøàä éáúëå øäåæá " ìë íúåéîéðô úåìòúäå úåîìåòä ïå÷éú àåä äìôúä ïéðòù ì
øð úåðéçá"äìòîì äèîî íäáù ï, åçåøå åçåøá íãàä ùôð úåøù÷úäå úå÷áãúä éãé ìò àåäå 

îë åúîùðá"òá ù"íù ïééò á øòù óåñ ìéòì ä, åéúôù úòåðúå úîé÷ò éãé ìò íéøù÷ð íäå 
äìôúä úåáéú êåúçá,éçá àåäù øåáãáù äùòîä úð,æø åøîàù åîë " ì)א"סנהדרין סה ע(  úîé÷ò

äùòî éåä åéúôù,ôáå  ' éáúë ìë) úáùò èé÷"á (äùòîë øåáãäù ïéðî åøîà,åë øîàðù '. àåäå 
øåáãáù ùôðä úðéçá,äáù çåø úðéçá àåä åîöò øåáãä àåäù ìå÷äå ìáääå , áìä úðååëå 

øåáãáù äîùðä úðéçá àåä íúøéîà úòá úåáéúäá. äìôúä ïéðò úáåç éãé àöé àì úàæì 
ãáì áìá úåáéúä øåäøäå äáùçîá, êìé àì íà äîùðä úðéçáá øù÷úäì òéâäì øùôà êéà éë 

äìòîì äèîî úåâøãîä øãñá, ìù çåøá íéúôùä úòåðú àåäù øåáãä ìù ùôðä øù÷úéù 
ìå÷äå ìáää àåäù øåáãä, äðåëäå äáùçîä àåäù äîùðá íäéðù íâ åøù÷úé êë øçàå áìáù. 

åúìôú äìéòåä àì ãáì äáùçîá ÷ø ììôúäùëå,íåìë ï÷éú àìå . êåúçå ìå÷á ììôúäùë íðîà 
ãáì øåáãä úåéúåà,äéìà áìä úðåëå äáùçîä óøéö àìù éô ìò óà , äâéøãîá äðéà éàãåù íâä 

éåàøë äåáâå äîéìù,äáùçîä íìåòì úåìòì äìåëé äðéàå ,äîùðä íìåò 880, äðîî øñçù ïåéë 
áùçî úðéçáíãàä ú,ç ÷éøì äðéà äæ ìë íò "å,åúáåç éãé äá àöåéå . äìòä éøä íéðô ìë ìò éë 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 לא יתפלל בלבו לבד אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע ,ל"ז', ח סימן קא סעיף ב"ע או"שו' עי 879

א דלא יצא וכן כתב "דיעבד אם התפלל בלבו מצדד המוב, ל"ש בביאור הלכה ז"ועיי. כ"ע, לאזניו בלחש
 .'בספר נפש החיים פרק ה

 חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו ואורייתא בלא :ב" תיקוני זהר כו ע'עי 880
 .'א שהן לעילא וכו"ל לאו" לא פרחת לעילא ר,ג"א שם ע"הגר'  ופי.דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
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åçåøá åùôð øùé÷å,çåøä íìåòá ùôðä íìåòå . øäåæá ïééòå ) áñø éãå÷ôò"á( åâî àúåìö êéøèöàã 
ïååôùã äìîå àì÷å àáìã àúåòøå äáùçî, åäéàã àðååâë àìéòì àãåçéå àøåùé÷å åîéìù ãáòîì 

åë àìéòì '÷ìåë úåàé à÷ãë àøù÷ àøù 'äìîå àì÷ àúåòøå äáùçî,ã ïéìà  ' ïéøù÷ ïéøù÷î
àãçë àìë ïéøù÷ åøéù÷ã øúáì,åë àúðéëù åäééìò äàøùàì àãç àëéúø åäìë åãéáòúà  ' àì÷

åë àìéòì àúúî ïéøù÷ àøù÷ì ÷éìñ òîúùàã'881áèéä íù ïééò . øáãîá úùøôáå )ò ë÷"á( 
òá àéìú àúåìöã àø÷òã ììë êøã åøîààúéîã÷á àãáå,à÷åã àîåôã àìåìéîá øúáìå 882, ïééò 

ïøãñ íù. àèåæ àøãàáå ) ãöøò"á( äìî ãéáò àì äéáìá ìëúñéã äî ìëå ùð øá áéùçã äî ìë 
åë äéúååôùá äéì ÷éôàã ãò 'åë àúåòáå àúåìö ìë êë ïéâáå ' àì éàã äéúååôùá ïéìî à÷ôàì éòá

àúåòá äéúåòá åàìå àúåìö äéúåìö åàì ïåì ÷éôà,åë ïé÷ìñå àøéåàá ïéò÷áúî ïé÷ôð ïéìîã ïåéëå  '

------------------ùôðä øéàî------------------ 
די על כל חובוי בההיא צלותא דקשיר קשרין דיחודא ואתברכאן עלאי ותתאי ומההוא ואי או: ל"ז 881

חולקא דסטרא אחרא כל אינון חובין וחטאין דאודי עלייהו נטלא לון לחולקיה ורזא דא שעיר דכתיב 
והתודה עליו את כל עונות וגומר וכתיב ונשא השעיר וגומר דא הוא חולקיה ועדביה ) ויקרא טז כא(

ה ואי ההוא בר נש תב לסרחני דחובוי ווי ליה דכלהו נטיל לון מההוא סטרא בעל כרחיה דההוא ואחסנתי
סטרא ומגו דנטיל לון מהאי סטרא בעל כרחיה דההוא סטרא כדין אבאיש ליה ואתהפך עליה מקטרגא 

קרבנא וקטריג ליה וכד אודי עלייהו נטיל לון ההוא סטרא אחרא ואיהו עדביה וחולקיה ורזא דא הכי נמי 
דבעי לאודאה על ההוא קרבנא כל חובוי וחטאוי למיהב חולקא למאן דאצטריך קרבנא כלא לסטרא דא 
חולקא דקודשא ורעותא דקודשא ולסטרא דא ההוא חולקא דאינון חובין וחטאין דאתייהיבו בהודאה על 

לים אתה חותה אם רעב שונאך האכילהו לחם וגומר כי גח) משלי כה כא(ההוא בשרא דקרבנא כמה דכתיב 
יבא המלך והמן אל המשתה זכאה איהו מאן דידע ארחיה למיהך בארח קשוט ) אסתר ה ח(וגומר וסימניך 

וכל מאן דלא ידע לסדרא שבחא דמאריה טב ליה דלא אברי בגין דאצטריך צלותא דאיהו שלמא לעילא 
ימו וקשורא ויחודא מגו מחשבה ורעותא דלבא וקלא ומלה דשפוון למעבד של) בגין דאצטריך צלותא(

לעילא כגוונא דאיהו לעילא כגוונא דנפקא שלימו מעילא לתתא הכי אצטריך מתתא לעילא לקשרא קשרא 
רזא לחברייא דיהכון בארח מישר מחשבה ורעותא וקלא ומלה אלין ארבע מקשרין קשרין  כדקא יאות

שכינתא ואתעבידו כלהו לבתר דקשירו קשרין כלהו כחדא אתעבידו כלהו רתיכא חדא לאשראה עלייהו 
ארבעה סמכין לאתעטרא בהו ושכינתא אסתמיך עלייהו בכל אינון קשרין עלאין מחשבה אפיק רעותא 

רעותא דנפיק מגו מחשבה אפיק קלא דאשתמע וההוא קלא דאשתמע סליק לקשרא ) רעותא אפיק קלא(
אן מעילא לתתא בלחישו קשרין מתתא לעילא היכלין תתאין בעלאין קלא דאיהו קשיר קשרין ומשיך ברכ

סמיך אלין ארבעה סמכין מחשבה ורעותא קלא ומלה סמיכו בסיומא דקשורא אתר דכלא אתקשר ביה 
כחדא ואתעבידו כלהו חד זכאה איהו בר נש דקשר קשרין דמאריה וסמיך סמיכין כדקא יאות ואתכוון בכל 

  .לו היכלין בסטרא דקדושההני מילין דקאמרן זכאה איהו בהאי עלמא ובעלמא דאתי עד הכא אשתכל
 , באותה תפלה שקושר קשרי היחוד והתברכו עליונים ותחתונים,ואם מודה על כל חטאיו: תרגום

 וסוד זה . כל אותם עברות וחטאים שהודה עליהם נוטל אותם לחלקו,ומאותו החלק של הצד האחר
ואם  . זהו חלקו וגורלו ונחלתו"'ונשא השעיר וגו" נאמר ו"'והתודה עליו את כל עונות וגו" נאמרהשעיר ש

 ומתוך , שאת כולם נוטל מאותו הצד האחר בעל כרחו של אותו הצד, אוי לו,אותו אדם שב לסרחון חטאיו
 . אז הוא מרע לו והופך אליו למקטרג ומקטרג לו,שנוטל אותם מהצד הזה בעל כרחו של אותו הצד

 שצריך , כך גם הקרבן,והסוד הזה .ורלו אותו הצד האחר והוא חלקו וג,וכשמודה עליהם נוטל אותם
שה ורצון ו לזה הצד חלק הקד. לתת חלק למי שצריך כל הקרבן,נותיו וחטאיו להודות על אותו הקרבן כל עו

 כ"מאמה כ,נות וחטאים שנתנו בהודאה על אותו בשר הקרבן  אותו חלק של אותם עו, ולצד הזה.שהוהקד
יבא המלך והמן אל "וסימנך ) משלי כה(" 'ם אתה חתה וגוכי גחלי' אם רעב שנאך האכילהו לחם וגו"

 טוב ,וכל מי שלא יודע לסדר את שבח רבונו .אשרי מי שיודע דרכו ללכת בדרך אמת) אסתר ה ("המשתה
מתוך מחשבה ורצון הלב ) משום שצריך תפלה( משום שצריך תפלה שהיא שלימה למעלה ,לו שלא נברא

 כמו שיוצאת שלמות , כמו שהוא למעלה,וקשר ויחוד למעלה לעשות שלמות ,וקול ודברי השפתים
 מחשבה ,הסוד לחברים שילכו בדרך ישרה .ר קשר כראויומטה למעלה לקשלמעלה למטה כך דרך מלמ

 כאחד נעשו כולם ,קשר הקשרים של כולםשאחר ו אלו הארבעה קושרים קשרים ,בוריורצון וקול וד
ולם ארבעה תומכים להתעטר בהם והשכינה נסמכת עליהם  ונעשו כ, להשרות עליהם שכינה,מרכבה אחת

 , רצון שיוצא מתוך מחשבה,)רצון מוציא הכל(מחשבה מוציאה רצון  .בכל אותם הקשרים העליונים
 , היכלות תחתונים בעליונים, ואותו קול שנשמע עולה לקשר קשרים ממטה למעלה,מוציאה קול שנשמע

 תומך את ארבעת התומכים הללו מחשבה ,לה למטה בלחשהקול שהוא קושר קשרים ומושך ברכות ממע
אשרי האיש  . סמך בסיום הקשר המקום שהכל נקשר בו כאחד וכולם נעשים אחד,בוריורצון קול וד

 אשריו בעולם הזה ובעולם ,ן בכל הדברים הללו שאמרנוושקושר קשרי רבונו וסומך סמיכות כראוי ומתכו
 .שהו עד כאן נתקנו ההיכלות שבצד הקד,הבא

 .ואחר כך בדיבור פיו דווקא, שעיקר התפילה תלוי במעשה הקודם , אמרו דרך כלל:תרגום 882
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åë àùéã÷ àøúëì ïåì ãéçàå ìéèðã ïàî ïåì ìéèðå'883. øäåæá åøîà ììë êøãå ) ä÷ øåîàò"à( ïàî 
ïìöéì àðîçø äéçåø çôéú åäá àì÷ ãáòîìå ïåì à÷ôàì éìî åà àìåëá àãáåò àéòá àìã øîàã, 

æø åëéøöä àìå"øáá àìà àáåëòì äðååëä ïéðò ìãáì úåáà úë) ãì úåëøá ò"á(. éçéå úùøôáå 
)îø"ò óåñ â"á( àçáù àøãñì ìéëé àìå å÷òá åäéàå äéúåìö äàìöì éòáå ãéøè äéáìã ïàî 

úåàé à÷ãë äéøàîã,àåä éàî ,à " àçáùå àøåãñ àúåòøå àáì àðååëì ìéëé àìã áâ ìò óà ì
øàîã àçáù øãñé àìà òøâ éàîà äéøàîãåëì ìéëé àìã áâ ìò óà äéåë àðå'884.  

  
 å ÷øô  

íéðåéìòä úåîìåòá íåø éîùá ùàø äìòîì äìåòä àéä íãàä úáùçîù éàãåù íâäå, 
 øúåé íéðå÷ú ìåòôì åéùòî åòéâé úåöîä úééùò úòá äðååëäå äáùçîä øäåè íâ íãàä óøöé íàå

íéðåéìò øúåéä úåîìåòá íéìåãâ,åðéìöà ø÷éòä àéä äáùçîä àì íðîà ,øàáúðù åîë . ïééòå 
äåæá ø)ö åøúé"ò ùéø â"á(åäéà äàëæ äéá ïéåëéå àãáåò äéì ïîãæà éàå , äéá ïéåëî àìã áâ ìò óàå 

åäéà äàëæ,äéøàîã àãå÷ô ãéáòã , äéá ïéåëéå äîùì àúåòø ãéáòã ïàî áùçúà àì ìáà 
åë àúåòøá 'åë òãé àìã ïàîë 'åë àéìú àúåòøá àäã 'åë àáìã àúåòø ïîú åàì éà éëä åìéôàå '
ìö àã ìòåë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå øîàå ãåã é 'åðéìò äððåë éàî, àìéòì ïéðå÷ú ïé÷úàå äððåë 

úåàé à÷ãë,éåãåçìá àãáåò àìà àúåòø äàåùì ïéòãé ïðà úéìã áâ ìò óà åðéìò , åðéãé äùòî 
úàì êéøèöàã àâøã àåääì ïàîì åäððåëúåë àð÷'885íù ïééò  .  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
נ וכל מה דיסתכל בלבוי לא עביד מלה עד דאפיק ליה בשפוותיה "כל מה דחשיב ב: ל בשלימות"ז 883

 וסלקא וטסא בעלמא ואתעביד מניה ואזלא  ביה וההיא מלה דאפיק מתבקעא באויראווןוהוא לא אתכ
אל ' וישמע יי) דברים ה(ד "לא וההוא קלא נטלין ליה מארי דגדפין וסלקין ליה למלכא ועייל באודנוי ההק

ה בעי לאפקא "נ מקמי קב"כ כל צלותא ובעותא דבעי ב"ויחר אפו ובג' וישמע יי) במדבר יא(קול דבריכם 
 דמלין נפקין מתבקעין מלין בשפוותיה דאי לא אפיק לון לאו צלותיה צלותא ולאו בעותיה בעותא וכיון

ברישא קדישא ) א לכתרא"נ(' באוירא וסלקין וטסין ואתעבידו קלא ונטיל לון מאן דנטיל ואחיד לון לאתר
  .דמלכא

 והוא, בשפתיו שמוציא עד, דבר בזה עושה אינו, בלבו שיתבונן מה וכל, האדם שחושב מה  כל:תרגום
 ואותו. קול ממנה ונעשה, בעולם ועפה ועולה ולכתוה באויר מתבקעת שהוציא המלה ואותה. בו נתכוון לא

. "דבריכם קול את' ה וישמע" ש"ז. באזניו ונכנס המלך אל אותו ומעלים הכנפים בעלי אותו לוקחים הקול
 המלים להוציא צריך, ה"הקב לפני האדם שמבקש ובקשה תפלה כל, זה ומשום ."אפו ויחר' ה וישמע"

, יוצאות ליםישהמ וכיון. בקשה בקשתו ואין, תפלה תפלתו אין ,אותן מוציא אינו אםכן ש, בשפתיו
 קדוש) לכתר( למקום אותן אוחזו, שלוקח מי אותן ולוקח, קול תונעשו ועפות ועולות, באויר מתבקעות

 .המלך בראש
רבי יוסי ורבי חזקיה הוו אזלי למחמי לרבי שמעון בקפוטקיא אמר רבי חזקיה האי דאמרינן : ל"ז 884

ר נש שבחא דמריה ולבתר יצלי צלותיה האי מאן דלביה טריד ובעי לצלאה צלותיה ואיהו לעולם יסדר ב
בעקו ולא יכיל לסדרא שבחא דמריה כדקא יאות מאי הוא אמר ליה אף על גב דלא יכיל לכוונא לבא 
ורעותא סדורא ושבחא דמריה אמאי גרע אלא יסדר שבחיה דמאריה אף על גב דלא יכיל לכוונא ויצלי 

ה צדק "ה צדק הקשיבה רנתי שמעה יהו"תפלה לדוד שמעה יהו) תהלים יז א( הדא הוא דכתיב צלותיה
בקדמיתא בגין דאיהו סדורא דשבחא דמריה ולבתר הקשיבה רנתי האזינה תפלתי מאן דיכיל לסדרא שבחא 

   .'גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם וגו) ישעיה א טו(דמריה ולא עביד עליה כתיב 
אמר רבי חזקיה זה , בי יוסי ורבי חזקיה היו הולכים לראות את רבי שמעון בקפוטקיאר: תרגום[

מי שלבו טרוד ורוצה להתפלל תפלתו , שאמרנו לעולם יסדר אדם שבחו של רבונו ואחר כך יתפלל תפלתו
, ו אמר לו אף על גב שלא יכול לכוון לבו ורצונ?והוא בצרה ולא יכול לסדר את שבח רבונו כראוי מה הוא

זהו , אלא יסדר את שבח רבונו אף על גב שלא יכול לכוון ויתפלל תפלתו, סדור ושבח של רבונו למה יגרע
 בתחלה משום שהוא סידור של שבח "צדק' שמעה ה". "צדק הקשיבה רנתי' תפלה לדוד שמעה ה" נאמרש

גם כי " נאמרעליו , המי שיכול לסדר שבח רבונו ולא עוש. "הקשיבה רנתי האזינה תפלתי"ואחר כך , רבונו
 ]).ישעיה א(" 'תרבו תפלה אינני שומע ידיכם וגו

 ואי אזדמן ליה עובדא ויכוון ביה זכאה איהו ואף על גב דלא מכוין ביה זכאה איהו דעביד :ל"ז 885
פקודא דמריה אבל לא אתחשיב כמאן דעביד רעותא לשמה ויכוין ביה ברעותא דאסתכלותא ביקרא דמריה 

סבר סברא דהא ברעותא תליא מלה לשמה ובעובדא דלתתא לשמה אסתלק עובדא כמאן דלא ידע למ
לעילא ואתתקן כדקא יאות כגוונא דא בעובדא דגופא אתתקן עובדא דנפשא בההוא רעותא דהא קודשא 
בריך הוא בעי לבא ורעותא דבר נש ואפילו הכי אי לאו תמן רעותא דלבא דאיהו עקרא דכלא על דא צלי 
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â øòùá äìòîì øàáúðù ïéðòá ïëå ' ïéðòá êøáúé íìåò ìù åîå÷îì äúåà ïéåëì äìôúä
åîù,íù ïééò íìåò ìù åîå÷î ïéðò íù øàáúðù éôë , úàéø÷ã ïåùàø ÷åñôã ãçà úðååë ïéðò ïëå 
òîù,é ÷øôá íù øàáúðù "áèéä íù ïééò à.àáåëòì àìå äåöîì ÷ø àåä ìëä , òãé àìù éî íâù 

äæá ìâøåä àì éë ììë äæá,àã ìéáñ àì äéçåîù åà , àìù å÷îåòì ãøé, àìù åùôðì àøéù åà 
ç ïëúñé"ç äæî àáì ìåëéù äøåúä éãåñé äîë úñéøäá å"îë éåàøë äæá äôé åúòã ïéàù éîì å" ù

íù ïééò íù,ä úøåúá áåúëä ìëë íéé÷îå êøáúé åúåà ãáåò àåäù àìà  ' äô ìòáå áúëáù
íéìåãâä åðéúåáøå,òîù úàéø÷ã ïåùàø ÷åñôá ììë êøã ïéåëîå ïéîàîå ,ù ãçà àåä êøáúé àåä, 

êøáúé åúåãçà ïéðò òãåé åðéàù íâ,äøé÷ç àìá êøáúé åì ììë êøã åúìôú ïååëîå , àø÷ð ïë íâ 
ä ãáåò ')î ïéðòë"à øòù ñãøôá ù 'è ÷øô 'íù ïééò úåøéôñä úåàéöîá äðåîàä ïéðòá ( ìë ïéà éë

äôé åúòãù éîì àìà íéøåîà åìàä íéøáãä,ä éàøéì ïëù ìëå  'åîù éáùåçå ãåîòì çë íäì øùà 
äæá.  

 íéøôåñ éøáãî ãçà ÷åã÷ã óà äùòîä éèøôî èøô íåù úåçãì åðì äìéìçå äìéìç úàæì
ëå"ç äðîæ úåðùì ù"å äáùçîä úøäè úòéðî ìéáùá åä åéùòîá ÷ã÷ãì äáøîä ìë"çáåùî æ.  

  
 æ ÷øô  

ì øåîàá ùôçúäì åøöé ìëåé úàæ ãåòêíéîù íùì ÷ø äéäéù àåä äãåáòä ø÷éò ìëù , 
ïéðò äæéà ïå÷éúì íéîù íùì àåä íà áùçé äåöîì àèçå ïåò íâå,éòá àáì àðîçøå  ) סנהדרין קו

 úåéàø úåáø äðäëå.øîàì íéðô êì äàøé íâ , ïë éë, )ב"נזיר כג ע( äîùì äøéáò äìåãâå 886,)ב"ע
íéùåã÷ä êéúåáà éá÷òá êìéì úéååö,äøåúä äðúéðù íãå÷ åéäù íéðåùàøä íé÷éãöä ìëå  ø÷éòù 

øãúé åì íúãåáò ê 'íäéùòî ìëù äúéä, ìëä äéä íìåòá íäéðéðò ìëå íúáùçîå íøåáãå 
íéîù íùì íúáùçî úøäèå úå÷áãá, úåçëå úåîìåòä ãåçéå úàìòäå ïå÷éúì äìòîì åðôå 

                                                                                                                                                                                     

דהא לית כל בר נש חכים לשואה רעותא ולבא ' ומעשה ידינו כוננה עלינו וגו)  צ יזתהלים(דוד ואמר 
לתקנא כלא ויעביד עובדא דמצוה ועל דא צלי צלותא דא ומעשה ידינו כוננה עלינו מאי כוננה עלינו כוננה 

וי ואתקין תקונך לעילא כדקא יאות עלינו אף על גב דלית אנן ידעין לשואה רעותא אלא עובדא בלחוד
ומעשה ידינו כוננהו למאן לההוא דרגא דאצטריך לאתתקנא כוננהו בחבורא חדא באבהן למהוי מתתקנא 

  .בהון בהאי עובדא כדקא יאות
 שעושה מצות , צדיק הוא,ן בוי ואף על גב שלא מכו. צדיק הוא,ן בוי ויכו,ואם יזדמן לו מעשה: תרגום[

 כמי שלא יודע , בו ברצון של הסתכלות בכבוד רבונוןי אבל לא נחשב כמי שעשה רצונו לשמה ויכו.אדונו
תקן נמטה לשמו מתעלה המעשה למעלה ו  ובמעשה של,ר סברא שהרי ברצון תלוי הדבר לשמוולסב

 שהרי הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב , זה במעשה של הגוף נתקן מעשה הנפש באותו הרצוןעיןכ .כראוי
 על זה התפלל דוד ואמר -  קר הכלירצון של הלב שהוא ע האת אם אין שם , ואפילו כך.והרצון של האדם

 שהרי אין כל אדם חכם לשים רצון ולב לתקן הכל ויעשה ,)תהלים צא(" 'ומעשה ידינו כוננה עלינו וגו"
 כוננה והתקן ?"כוננה עלינו"מה זה  ."ומעשה ידינו כוננה עלינו" על זה התפלל תפלה זו .מעשה של מצוה

מעשה ידינו " , אף על גב שאיננו יודעים לשים הרצון אלא המעשה לבדו,עלינוקונך למעלה כראוי ית
תקן בהם במעשה הזה נ להיות , בחבור אחד באבות"כוננהו"תקן י לכה לאותה דרגה שצרי? למי"כוננהו
 ].כראוי

אמר רבינו שלא הותר מזמן מתן תורה כלולם להידועים , עבירה לשמה, ל"ז, כתר ראש סימן קלב' עי 886
ג מצות מה שלשמה יעשה ושלא לשמה לא יעשה "כ למה כל התרי"ואמר א. ר שהכל בכלל עבירה לשמהאמ

ל ושלא להשען על דעת היצר ומצינו "ת אין לזוז מכל תורה ומצות ודרז"אפילו מצוה אבל באמת אחר מ
ות אף ז היה כל מעשה האב"במדרש שחנוך היה תופר מנעלים ובכל תפירה כוון יחודים ופעל למעלה ועד

ז הרשות נתונה לו לעבוד להבורא "ת או לבן נח גם בזה"ד בכל דרכיך דעה וכל זה קודם מ"הגשמיות ע
י נתנה התורה גדר וגבול וכל המעשה נכלל "מצות אבל לנו בנ' זולתי ז' ש בכל מה שירצה אך לשמו ית"ית

ן עד קצה האחרון ולפרוש ש וגדר החסידות לדקדק בה"בציווי ואזהר בציווי נייחד כוונתינו להבורא ית
' ת אשר צוה ה"מאחד משבעים משער האיסור וליזה בכל דקדוקי סופרים ואזהרות שאסור לנו מיום מ

ת אבל מעת שקיבל משה התורה "אחיות ועמרם נשא דודתו זה היה קודם מ' ולהאה ואם יעקב לקח ב
ח אנו "תו באיזו עבודה וקוו אף שישיג כי כן ראוי לו לפי תקון נשמ"מסיני לא תתחלף ולא תסור ח
ל גדולה עבירה לשמה זהו כמו שבארו גבי יעל אשת "כ הבל ומה שאחז"שהשנתנו הכל הל והשפקתנו ג

ל שהיתה גלגול ועוד שכוונתה היה להציל כלל ישראל וחלילה לדמות לזה "האריז' נמאצ ככ' חבר הקיני כו
 .'שאר דברים כפי סברותינו ואין דומה כו
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íéðåéìòä,äéäéù ïîæ äæéàáå ïôåà äæéàáå äéäúù äùòî äæéàá , íéòåá÷ úåöîå íéùòîá àìå 
øåáòé àìå ÷ç åéäéù íéøåãñå.ò åðéáà á÷òé åîë "úåì÷îäå ïáì ïàö ïéðòá ä, ãéâîä øîà ïëå 

êåðç ïéðòá óñåé úéáäì, çáùî äåä àìãðñá àèçî ìééòîã àðîæ ìëáå íéìòðî øôåú äéäù 
àåä êéøá àùãå÷ì,õ÷î úùøô íéøùî ãéâî ïééò .æø åøîàù óàå " ì)ב"יומא כח ע(  åîéé÷ úåáàä

äøåúä ìë, äáø àø÷éåá åøîà ïëå )ô"áñ é 'é'(äøåú çð ãîìù ãîìî , íéùåòå íéååöî åéäù àì 
êë ïéãäå äëìää íäì äéäå,à øòù óåñ ìéòì éúáúëù åîë àìà ', äøåúä úà åîéé÷ äîäù 

 äåöî ìëá åð÷úé øùà íéðåéìòä úåçëä éøãñå úåîìåòä éðå÷ú íúâùä úåàìôðá åâéùäù úîçî
äåöîå.éùòîá íâ åãáòì íäì äðåúð úåùøä ïë íâ äéä ìáà úåöîä ãáì íéøçà íéðéðòå í, íâ óàå 

 æà êøöð àåä úéèøôä äùòîäå ïéðòä äæù åâéùäå åàøù éôë äøåúë àìù äåöî äæéà ìò øåáòì
úåîìåòä ïå÷éúì.) ùøì úåðåîàä øôñ óåñá äæî ïééòå" ïåàâ ìàéùåç åðéáø íùá ïë íù àéáä ïëå è

æ"ì,æ íéðåùàøä ìë ìù ùãå÷á íëøãë ïéðòá ãàî øöé÷ù ÷ø "ì ìë ãàî åøéúñäå åîéìòäù 
íéðéðòä(.ììë êîñ àìå äéàø àì ïàë ïéàù êì ìëù éðéò íà äæçú äúàå , äð÷ úðòùî àì óà 

õåöø,à øòù óåñ ìéòì øàáúðù åîë øåøáä úîàä éë  ' úâäåð äúéä àì êøãä äæ ìò äãåáòäù
ãáì äøåú ïúî íãå÷ àìà,õøàì äãéøåäå äùî àáù úòî ìáà ,àéä íéîùá àì ,ëåäå  íù åðç

òá"åäéòùé íò åäé÷æç ïéðòî ä,ç úåðùì åðì øåñàù "ä úåöîî äðäî úçà íåùî å', äéäú íà óà 
íéîù íùì äðååëä,åéìò úìèåîä åúåöî íéé÷é íàù íãàä âéùé íà óàå , äéðéî ÷ôéîì ìëåé 
ïéðò äæéàá àáøåç,äùòú ìàå áùá íâ óàå , äðîî òðîäì íãàä ãéá øåñî øáãä ïéà äæ ìë íò 

ç"åêøåàá íù ïééòå åìâúð àì úåöî éîòè éë .   
  

 ç ÷øô  
 úàøé âéùäì ÷ø àåä íãàä úãåáò úéìëúù úåéàø úåìéáçá êúåúôì ìëåé úçà ãåò

úåîîåøä,íéîéä ìë åáìå åéðéò åéäé äæ ìò ÷øå , äòåøâ äãî àéä íãà éðáî äùåáå ùðåòä úàøéùå 
úåòåøâáù,êáìî äúåà ùøùì éåàøäå ,ñåäì êøöé êì çéðéå úåîîåøä úàøéá äàøé ìò äàøé óé, 

äøéáò àéä íãà éðáî äùåáäå ùðåòä úàøéù êáìá òá÷éù ãò, ïî çøåáë äðîî çøåá äéäúå 
äøéáòä, úàøé êì ïéàù ïîæá àøåñéàî éùåøôàì àìù åúùøá ãëìúù úåéäì ìëåéù ãò 

éåàøë úåîîåøä,äæá íéðåù íéðôî íéðô êì äàøé øùàá øáã ìë êì ì÷éå ,åäì ìëåéå  íàù äæî ãì
ïéã äæéà ìò øáåò äúàù êì äàøéå íãà êçéëåé, úàøéù ïîæ ìë äæî éùåøôàì àìù êáì êàéùé 

êéðô ìò çéëåîä,äæá íéäìà úàøé ïéà ÷øù êøîàá ,úéðåöç äàøéå íãà úàøé ÷ø , åðåøåä øáëå 
æç" úëøáá ì)ב"כח ע( åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé éáø, øùá àøåîë íëéìò íéîù àøåî àäúù  íãå
åëå'.àãéñç íøîò áøî ãéñçå ìåãâ åðì éîå , äøéáò øáã úçà íòô åãéì ïîãæðùë äæ ìë íòå 

íåàúô,ïìöéì àðîçø , ïéùåã÷ éäìù àáåîë )א"פא ע(, åøöé úùøî ìöðäì úåìåáçúá íçìð, óà 
úåéøáäî äùåáä úîçî,ç øåáòì àìù ÷ø "åîù êøáúé åàøåá úåöî ìò å. ùåã÷äù íâä äàøðå 

 àåä êåøáíé÷éãö ìù ïãåáë ìò ñç,á àãáåò éàäì äåòá÷ äæ ìë íò ä éëøã åðì úåøåäì ãåîìú '
íéøùéä.  

úåìåáçú éðéî ìëá ùôçúîä øöéä éëøã úåö÷ êéúéàøä äúòå,æø åøîàù åîë " ì) ïéùåã÷
ìò "á (à"íåéä ìë òø ÷ø øîàðù íåé ìëá åéìò ùãçúî íãà ìù åøöé ÷çöé ø. åì éã àìù 

ù åéúåìåáçúá øáâúîùíåùìù ìåîúî íãàä ìò ìëðúä,úåùãçá íåé ìë ùãçúî ãåòù àìà , 
ììë òøì åúéñî åðéà åìéàëå, àì ïãò úåöî ìòô åà äøåú ãîìù äî ìëù íãàì äàøî äáøãàå 

áåè íåù íäá äéä,íåéä ìë òø ÷ø àåäå ,íãàä ìò øáâúî àåä äæáå ,æ åøîàù åîë " ì) סוכה נב

 ì ù÷áîå ÷éãöì òùø äôåö ÷åñô ìòåëå åúéîä', àìî úåîä êàìîä àåä òøä øöéä àåäå )ב"ע
íéðéò,ìéùëäì äîá ãìåðä úåàøì äôåöå .) êë øçà úåéäì ãéúòù øáã ìò àåä äéôö ïéðò éë ( ãò

ãåò øäæäì òãé àì íãàä øùà.   
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íéøáãä éúàöåä éáìîù äîãú ìà àøå÷ä äúàå, øùàë éúéñðå éúðçá úàæ ìë úà éë 
øåúìå ùåøãì éáì éúúð,éðéòå  íéøáãä äìà åîá íéìùëðå íé÷ìà úáø÷ åöôçé øùà íéáø åàø 

ðä"ì,íáìî åøîàð éìà íäéôî øùà , ïîæ äæá åìâøåäù íéùðà äæéà ãçà íå÷îá éúéàø éðéòáå 
øéáë,äçðîä úìôú ïîæ íäî çëùð èòîëù ãò ,æø åðì åòá÷ù "ì. áåøî íáìá òá÷ð äáøãàå 

 øçà äø÷éò äçðîä úìôúù äëìäå ïéã åîë ìâøääíéáëåëä úàö. ììôúð åøáçì øîåà íãàùëå 
òé÷øá íéáëåëä åàøð øáë íà ïééòðå äàøð åáéùî àåä äçðî úìôú,äå  ' äâåùì øôëéå íäì çìñé

éúôå.  
æç åðåøåä øáë øùà äøåú éìòá íéîëç úòãì úéùú êáì ìáà" úééùò àåä ø÷éòäù ì

øåáòé àìå ÷ç äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá äðîæá äåöîä, äáùçîä úøäèå  æà äùòîì óøöú äáåè
çèáì êìú,êéãéá åîéé÷úé äæå äæå  . åðù úùøåôî äðùîå)ט"ג מ"אבות פ(  íéáåøî åéùòîù ìë

úå÷éáãå äøäèå äùåã÷á úîéé÷úî åúîëç íâ óà åúîëçî .æç åìéùîäù äî àåä øèåæ éîå"ì, ìë 
 íìåòáù úåçåøä ìëù ïéáåøî åéùøùå ïéèòåî åéôðòù ïìéàì åúîëçî íéáåøî åéùòîù ïéæéæî ïéà

åîå÷îî åúåà,òîùé òîåùäå .  
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   ã øòùà ÷øô  

 ìàøùé ùéà ìë ìò äøåúä ÷ñò ìù áåéçä ìãåâá áåúë øôñ úìâîá àáì éúøîà úàæ ãåò
äìéìå íåé.äøåúä ìù äúìòîå äúøàôú ø÷é úìåãâ úøáãî ïåùìá øåáãä èòî áéçøäìå , íãàäå 

øùéä887åðåùì ìò ãñç úøåúá äá äâåäå ÷ñåòä 888,ð úåùòì åîù êøáúé åàøåáå åøöåéì çåø úç, 
äé÷ãá ÷éæçäìå äãòñìå äëîåúì çë õîàîä úòã ùéàå. ìàøùéì íéáø íéîé äæ øùà éøçà 

øåãå øåã ìëá äùåã÷ä äøåú ÷ñò ìôùåäù, ãàî äìôð íéáøä åðéúåðååòá åììä úåøåãá äúò ïäå 
ïìöéì àðîçø äðåúçúä äâøãîä øúñá äðåúð ãàî.äúò úåàåøä åðéðéò øùàë  åðîò éðá úáøá 

ä äñðøôä ìåò àùî ìáñ ìãåâî 'íçøé.   
ïåöôçé íé÷ìà úáø÷ øùà ïúåàî äîë íâå889, íãåîéì ø÷éò ìë òåá÷ì íîöòì åøçá äîä 

äåúá ÷ñòä ø÷éò úåòéá÷ àìá íéîéä ìë øñåîå äàøé éøôñá"÷890úåáåøî úåëìäå úåàø÷îá , 
íäéîéî úåøåàî åàø àì ïãòå,äøåúä øåà íäéìò äâð àìå ,ä 'íéîùì íúðååë éë íäì çìñé . ìáà 

äøåúä øåà íá ïåëùé êøãä åæ àì.ä éëøã ìëë íðä äàøé éøôñ éë úîàäå  'íéøùéä, úåøåã éë 
äåú ïåéâäå ÷ñòá íäéîé ìë íéòåá÷ åéä íéðåùàøä"÷,âá úåùøãîä éìäàá íéòå÷ú äøåú éôå, 

äåú úáäà úáäìùå"ä úàøéå úáäàá úøòåá ùàë íáìá øòåá äéä ÷ 'øåäèä, íöôç ìëå 
äòã õøàä àìîú ïòîì íéðåâä íéáø íéãéîìúá íìåáâ åáéçøäå äøéãàäìå äãåáë ìéãâäì .

ä íòá àð÷úäì íìåòî øöéä ìù åëøã ïë äðä íéîéä åëøà øùàëå 'äìà, íéëøåã äîä øùàë 
ä êøãá 'ñøà íäá ìéèäì éåàøë, äìåôìôá ÷ø í÷ñòå íúåòéá÷ ìë åîù íéãéîìúäî äîëù ãò 

áì äøåú ìùììë úìåæ àìå ã, åðéúðùîá åðéðùå )ז"ג מי"אבות פ( äîëç ïéà äàøé ïéà íà, ãåòå 
æø éøîàî äáøä"ã ÷øô ïìäì àáåéù åîë äæî ì 'éà"ä. éðéò íäéìåãâî äîë íîöò åøøåòúä úàæì 

äãòä,íéøåãää øùééì ìàøùé úéá åðéçà ììë úð÷ú ìò ãå÷ùì ùã÷á íëøã øùà , øåãâìå 
íúåöøô, ìåùëîä íéøäì ä íò êøãî',úåãîå íéøñåîá úåçëåúá àåáì íãé úà åàìîå , åøáçå 

äãåáòáå äùåã÷ä äøåúá íé÷ñåò íúåéäì íòä áì øéùéäì äàøé éøôñ,ä úàøéá  'äøåäè . íðîà
úåðåáú ùéà ìë891,êìåä øùé åìëù øùà 892,åúòãî ïéáé 893ç çéðæäì íäá åðåéë àì éë " ÷ñòä å

äøåúä éôåâá,íéîéä ìë ÷åñò êà úåéäìå íøñåî éøôñá , ø÷éò ìëù äúéä äéåöø íúðååë àìà 
 éôåâ ïä ïä úåáåøî úåëìäå äô ìòáå áúëáù äùåã÷ä äøåúá ÷ø äéäé ùã÷ä íò ãåîéì úòéá÷

äøåú,ä úàøéá íâå  'äøåäè.  
äåòá åììä úåøåãá äúò ïäå"àåä êåôäð ø,ìôùä äåáâä ,N äîëå äîëù eî ø÷éò ìë 
éøôñá ÷ø íéîéä áåø íãåîéì úòéá÷øñåîå äàøé , íäá ÷åñòì åîìåòá íãàä ìë äæ éë íøîàá 

ãéîú, øùééúäìå åéúååàúî øöéä øáùìå òéðëäì åááì òðëé æà øùà úåááìä íéáéäìî äîä éë 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
   .118ה לעיל הער' עי 887

 .ב דמיירי דווקא בתורה לשמה" סוכה מט ע'ו עי, והוא מיוסד על לשון הפסוק במשלי לא כו 888
י דהכוונה לחפץ להראות עצמם "כ רש"ש במש"והנה ע, כ בישעיה נח ב"לשון זו מיוסדת על מאמה 889

והוא נפלא מאוד שכן נוקט בלשון זו על המתרשלים בלימוד . כאילו רוצים לקיים אך כוונתם לרעה
 .ק במעטה של צדקות"התוה
ך והבנת "הרי הוא קריאת תנ, תלמוד תורהמצות איננו קיום של גופא  שלימוד מוסר ,למימרא 890

  .שיש לקיימה, וחיובו הוא ככל מצוה', אמנם יש בזה מצוה של יראת ה. הלכותיה של התורה שבעל פה
 .שער טו פרק ד שתואר זה הולם את מי שמתעלה לתקן את מעשיוח " ע'עי 891
  .118לעיל הערה ' עי 892
ע "כ ב" מש'ועי, )ב"א ע"חגיגה י(לא במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו : ' בגמ'עי 893
 .במעלת עולם התיקוןו, ב לפרש דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא"רכז ע
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úåáåè úåãîá894,úéåæ ïø÷á çðåî äøåú øúëå  . íìöà èùôúä êë ìëù ãçà êìôá éúéàø éðéòáå
úàæ, øñåî éøôñ ÷ø íäá ïéà íùøãî éúá áåøáù ãò áåøì,éôàå  'ù"åá ïéà íìù ãçà ñ, çèå 

ä åá øçá êøãä åæ àì øùà íúåáì ìéëùäå ïéáäî úåàøî íäéðéò 'äöøé àì éë, èòî ãåòå 
ç úåéäì åìëåé ïîæä êùîäá"äéìò àäú äî äøåúå äøåî ïäë àìì å.  

ìëåé éî ïéìîá øåöò úàæì ïä,ä éàøéì äðîàð ìàøùé éèáùá òéãåäìî  'åîù éáùåçå, úà 
 êøãääá åëìé,äøåú ìù äøåàì .äçëåúä íåéî åðì éåà ïéãä íåéî åðì éåà , ìù äìåèéá ïåò ìò 

äøåú,úé àåä øùàë "äðåáìò òåáúì äì àð÷é ù.   
äîùì ïéðò åäî äîùì äøåúä ÷ñò ïéðòá éúøáã íéùà äìçúå, úàèç éøô äæ íâ éë 

äùåã÷ä äøåúä ÷ñòî ïîöò íéòðåîä äîëì,åùåøéô äîùì ïéðò éë íáùçá  éìá ìåãâ úå÷éáãá 
÷ñôä ,íåìë ïéà úå÷éáã àìá äøåúä ÷ñòù íúòãá íéøáåñù äæî øúåé äìåç äòø íâå, àììå 

ç úìòåú íåù"å895. úå÷éáãá íãåîéì àäéù äâøãîä úàæì êìåä íáì ïéàù ïîöò ïéàåøùë úàæì 
ãåîìì ììë åìéçúé àì éãéîú,òå "ç äøåú âåôú ë"å.éà øàáúé íéðéðòä êùîäîå " àìéîî ä

éåàøë äá ÷ñåòä íãàäå äùåã÷ä äøåúä ìù äúìòî.æø éøîàî úö÷ àéáäì çøëää úàæì " ì
ùá"äá ÷ñåòäå äùåã÷ä äøåúä úìòî úåàìôð øáåãé íá øùà øäåæå íéùøãîå ñ, äøëù ìãåâå 

ø äùðåòå"ì. íéøîàîä åìà ìëù íâä òåãéé úåáì áéäìäì íéúöá÷ äæ ìë íò íéîñøåôîå í
úøåú úáäàá ÷áãúäì íéöôçäêøáúé å,àøåð ïåéìòä ìöá ïðåìúäìå .  

  
 ã øòù á ÷øô  

äîùì äøåúä ÷ñò ïéðò. äúò íéøáåñù åîë úå÷éáã åùåøéô ïéà äîùì éë øåøáä úîàä 
íìåòä áåø,æøà éøäù " ùøãîá ì) íéìäúà' (òîä ãåã ù÷áù" íéìäúá ÷ñåòäù êøáúé åéðôìî ä

úåìäàå íéòâðá ÷ñåò äéä åìàë êøáúé åìöà áùçé896 .äù éøäùä úåëìäá ÷ñò" äòéâéå ïåéòá ñ
íéìäú úøéîàî êøáúé åéðôì áåäàå äìòð øúåé ïéðò àåä, úå÷éáã åùåøéô äîùìù øîàð íàå 

à÷åã,äøåúä ÷ñò ïéðò ø÷éò ìë éåìú äæá ÷øå , íéìäú úøéîàî àìôð øúåé úå÷éáã ïéà àìä 
íåéä ìë éåàøë.á÷ä íéëñä íà òãåé éî íâå "ò ä"äæá é,áãá åðéöî àì éë æ íäéø" äáåùú äî ì

 åúìàù ìò êøáúé àåä åáéùä) åðéöîù åîë)á" æé áò"à (éîçø àåää êãéàå 'éòá à÷ã àåä(. éë íâå 
úå÷éáãá åéîé ìë äá ÷åñòéù úçà äðùî åà ÷øô åà úçà úëñîá úå÷éáãä ïéðòì éã äéä, ïë àìå 

æøì åðéöî" ì)א"סוכה כח ע( áéø ìò åøîàù" úåëìä äðùî àø÷î çéðä àìù æåë úåãâàå', éë åðééäå 
äúò ãò ãîìù äîá äîùì äøåúä ÷ñò åúáåç éãé àöé àì ïãò éë ãéîú åáì ìò åúåìòäî, úàæì 

äòùì äòùîå íåéì íåéî ãéîú ç÷ì óéñåäì åéîé ìë ã÷åù äéä. àúáø éìùîáå ) ÷øôé(øà " àá é
á÷ä ãéúòù ïéãä íåé äù÷ äîë äàøå"åë åìåë íìåòä ìë úà ïåãì ä ' ùéù éî àá ïéàå àø÷î åãéá

äðùî åãéá,á÷ä "åë åá ïéøáâúî íðäéâ éøéöîå åðîî åéðô úà êôåä ä', ïéëéìùîå åúåà ïéìèåð íäå 
íðäéâì åúåà .äùìù åà íéøãñ éðù åãéá ùéù éî àá,á÷ä "à ä" úéðù àì äîì úåëìää ìë éðá ì

------------------ùôðä øéàî------------------ 
לימוד כ אומרים כי יש להעדיף "עמידות וו על ה"אינה משפיעה דיו חתורה למימרא שכאילו ה 894

ושלמטה הנפש , ושלמעלה הנשמה, עיקר האדם הוא רוחו, ל"ז, א"צ לט ע"א על ספד" בבהגר'ועי .יראהה
  .ולכן יש מקום לטעות שזהו עיקר עבודת האדם. ל"עכ, שיתופא דגופא

חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו ואורייתא בלא : ב" תיקוני זהר כו ע'עי 895
  .דחילו ורחימו לא פרחת לעילא

יעשו לדורות ויכתבו לדורות . יהיו לרצון אמרי פי) טו, תהלים יט(, ועליהם הוא אומר, ל המדרש"וז 896
רים אלא יהיו קורין בהן ונוטלין שכר עליהם ולא יהיו קורין בהם כקורין בספ. אמרי פי ויחוקקו לדורות

  .כנגעים ואהלות
אמנם יש להעיר כי מכאן שיש כאן מעלה . א שנגעים ואהלות הם הלכות עמוקות"י חגיגה יד ע" רש'ועי

 שבת קטו שאסור לקרוא בספרי כתובים והטעם 'וכן עי. בהלכות עמוקות ומורכבות יותר מהלכות פשוטות
 אם כן מוכח לכאורה שעצם הלימוד בשטחיות יותר ממה שיכול באמת חשוב .משום ביטול בית המדרש

 .וכמו שמפרש רבינו לקמן, ביטול תורה
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åë íúåà' .úåëìä åãéá ùéù éî àá,à "åá ùéù úéðù àì äîì íéðäë úøåú éðá ìåë ' . ùéù éî àá
íéðäë úøåú åãéá,á÷ä "à ä" òîù úàéø÷ íäá ùéù úéðù àì äîì äøåú éùîåç äùîç éðá ì

äæåæîå ïéìéôú .äøåú éùîåç äùîç åãéá ùéù éî àá,à "á÷ä ì"åë äãâä úãîì àì äîì ä' . éî àá
äãâä åãéá ùéù,à àåä êåøá ùåã÷ä "åë úãîì àì äîì ãåîìú éðá ì' .ìú åãéá ùéù éî àáãåî, 

á÷ä"à ä"åë äáëøîá úéôö ãåîìúá ú÷ñòúðå ìéàåä éðá ì 'åë ãîåò àåä êéàä éãåáë àñë '
åë êôäúî àåä íéðô äîëáå ãîåò àåä êéàä ìîùç',êøåàá íù ïééò .   

éëä éîð àøáúñîå,ùá ùé úåáåøî úåëìä äîë éøäù " íäá ÷ñåò íãàä øùà úòáù ñ
ðéðòá åìëùå åúáùçî ÷éîòäìå ïééòì êéøö àåäíäáù úåéîùâä é, ïä ïäù äãð éçúôå ïéðé÷ ïåâë 

úåëìä éôåâ,ùá ïúîå àùîä åà "ïåòèì ìåëé éàîøä äéäù úåàîø ìù åâéî éðéã éììëå ñ, èòîëå 
éåàøë úåîéìùá úå÷éáãä íâ æà åìöà àäéù øùôà éúìá.   

  
 ã øòù â ÷øô  

äøåúä íùì ùåøéô äîùì ïéðò éë úîàä ìáà897.àøä ùøéôù åîë ïéðòäå "æ ù" ìò ì
ø øîàî"øá à ' ÷åãö) óã íéøãðáñò "à (æ ïîùì ïäá øáãå ïìòô íùì íéøáã äùò" íéøáã äùò ì

ïìòô íùì,á÷ä ìù åîùì "åäðòîì ìëä ìòôù ä .ïîùì ïäá øáãå, éøáãá êàùîå êøåáã ìë 
ëò úåàâúäìå øèð÷ì àìå ìåôìôå ç÷ì óéñåäìå ïéáäìå òãéì ïåâë äøåúä íùì äéäé äøåú"ì .

øàáì ÷ã÷ãøã åðåùì éåðéù "á à"ïîùì øîà øåáãáå ïìòô íùì øîà äéùòáù ö, ïéðòá ïëì 
á÷ä ìù åîùì ùøéô äéùòä"åäðòîì ìëä ìòôù ä,åë äøåúä íùì ùøéô ãåîìä ïéðòáå  ' åúðååëå

æ" äáùçîå úå÷éáãá øçáåîä ïî äåöîì úåéäì äëéøöù éàãå äåöîä úééùò éë åðééä øàåáî ì
å åìëù éôë úåøåäèáù äøåäè íéøãñå úåçëå úåîìåòä éðå÷éú íåøâì äàìéò ñì÷úéù éãë åúâùä

íéðåéìòä,ïìòô íùì åäæ , éë )משלי טז ד( ä ìòô ìë 'åäðòîì,æøàå " ì)מדרש תהלים יט( åñåìé÷ì. íàå 
ìòåôá äéùòä àåä àáåëòì íäá ø÷éòä úåöîá íâù éàãå éë, äáùçîä øäåèå äøéúéä äðååëäå 

 øàáúðù åîë ììë úáëòî äðéà ìéòì)à øòù óåñ (æòá ïåëð ìò"ä, úùåã÷ óøèöî äæ ìë íò 
úåîìåòäá íéìåãâ øúåé íéðå÷ú ìåòôìå øøåòì ìòåôá äéùòä ø÷éòì åúáùçî øäåèå, íàùî 

äáùçîä úùåã÷å úå÷éáã àìá úéùòð äåöîä äúéä, äøåúä ÷ñò úòùá íãàä úâäðä ìò ìáà 
ïäá øáãå øîà ïäéúåëìäå úåöîä éðéãá,åáãä øîåì äöø ïäéúåëìäå úåöîä éðéðòá ø, ïîùì äéäé 

éô 'äøåú éøáãä íùì,ìåôìôå ç÷ì óéñåäìå ïéáäìå òãéì åðééä .) ùøå"æ é"éâ ì ' íù åì äúéä úøçà
íéîùì êúðåë ìë àäúù ùøéô ïëì íéîù íùì ïäá øáãå,æøàù äîùì ùåøéôå ïéðò íðîà " ì

ëá"ùø íâù éàãå î"æ é"éôë ùøôé ì 'àøä"æ ù"ñøâ éôì ïàë ìåú,ùø íâå "æ é" åúðåë ïéà ïàë ì
àøä áúëù åîë úåàéâå øåèðé÷ íùì åãåîéì àäé àìù é÷åôàì éúàã àìà úå÷éáã"æ ù"ì, 

áàø éøáã íåéñî çëåîãë"åë íäá ìãâúäì äøèò íùòú ìà ö'(.ùä íééñîù åäæå " ñ) סוכה כח

áéø éáâ"åë çéðä àìù æ 'åë ùé éáäåà ìéçðäì øîàðù äî íéé÷ì',àåáîù  ìëá íù ïéðòä ø )א"ע
äîöò äùåã÷ä äøåúä øîàî àåäù äùøôä äúåà898, ìéçðäì äãé ìàì ùéù äðåøú õåçá øùà 

äúáäà úîçî äá ÷ñåòå äâåää ìëì áåè øëù ïúéìå ùîî äîöò,ìåôìôå ç÷ì äá óéñåäì åðééä , 
éáäåà åäæå.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 לייחד אותה ,ל בשביל השכינה"ר, דעסקין באורייתא לשמה, ל"ד וז"א על תיקוני זהר ב ע" בהגר'עי 897

ת הן בשכינה אם כן הוא  והמצו, שלומד על מנת לקיים מצותיה של התורה, והענין של לשמה,עם התורה
לשמה ' ל דמשתדלין באורייתא כו"ל שלומדים לשמה כמש"ר', זכאין אינון אם כוג " שם נ ע'ועי. לשמה

א כליל שניהם והוא דחילא " ימינא ושמאלא והנה לשמה הוא בעדב"פ הם חו"תורות שבכתב ובע' והנה ב
ה והם יראה ואהבה ותורה שבכתב "ח ש"זש ב"ת כמ"עטרין דכולל חג' א כוללם והם ד"א דעד"ורחימא דאו

 .ה"אותיות הוי' פ ד"ובע
כלומר שכאן בפרק זה של משלי התורה עצמה היא המדברת וכמבואר בהדיא בפשטי המקראות  898

 . שם
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 ã øòù ã ÷øô  

äåè íåù äøåúä ÷ñò ïéðòì êéøö ïéàù øîåì øùôà éàã éàãå íðîàä úàøéå äáùçîä ø '
äìéìç, åðéðù äîéìù äðùî éøäù ) úåáàô" âîé"æ (äîëç ïéà äàøé ïéà íà, åøîàå ) áò àîåéò"á (

áéúëã éàî,ïéà áìå äîëç úåð÷ì ìéñë ãéá øéçî äæ äîì ,úì íäì éåà " ïéàå äøåúá íé÷ñåòù ç
åë íéîù úàøé íäá' . äáø úåîùáå)ô"î éñ 'à' (ãéá ïéàå òãåé àåäù éî ìë åãéá ïéà àèç úàøé å

úåéìô÷ù íåìë899àèç úàøéá äøåú ìù  . øäåæä úîã÷äáå) àéò"á (áùø øîà" éäéà äàøéäù é
åë àîìò ìë íéé÷úà àã àãå÷ô ìòå àúåðîéäî åâì àìòàì àòøú ' øàù ìëì àãåñéå àø÷ò àãå

åë àúééøåà éãå÷ô øéèð àì äàøé øéèð àì àìåë øéèð äàøé øéèðã ïàî àúééøåàã ïéãå÷ô'900ò "ù. 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .שמירהה כלי 'פי 899

ה לישראל כלהו "פתח רבי שמעון בפקודי אורייתא ואמר פקודי אורייתא דיהב קב: ל בשלימות"ז 900
ם הדא היא פקודא קדמאה דכלא ואקרי פקודא דא יראת "רח כלל כתיבי בראשית ברא אלהיבאורייתא בא

ה ראשית "יראת יהו) משלי א ז(ה "ראשית חכמה יראת יהו) תהלים קיא י(ה דאקרי ראשית דכתיב "יהו
דעת בגין דמלה דא ראשית אקרי ודא איהי תרעא לאעלא גו מהימנותא ועל פקודא דא אתקיים כל עלמא 

 אתפרש לתלת סטרין תרין מנייהו לית בהו עיקרא כדקא יאות וחד עיקרא דיראה אית בר נש דדחיל יראה
ה בגין דייחון בנוהי ולא ימותון או דחיל מעונשא דגופיה או דממוניה ועל דא דחיל ליה תדיר אשתכח "מקב

שא דההוא עלמא ה בגין דדחיל מעונ"ה לא שוי לעיקרא אית בר נש דדחיל מן קב"יראה דאיהו דחיל לקב
ועונשא דגיהנם תרין אלין לאו עיקרא דיראה אינון ושרשא דיליה יראה דאיהי עיקרא למדחל בר נש 

דניאל ד (למאריה בגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין וכלא קמיה כלא חשיבין כמה דאתמר 
  יראה )א ב"נ(וכל דיירי ארעא כלא חשיבין ולשואה רעותיה בההוא אתר דאקרי ) לב

בכה רבי שמעון ואמר ווי אי אימא ווי אי לא אימא אי אימא ינדעון חייבין היך יפלחון למאריהון אי לא 
אימא יאבדון חברייא מלה דא באתר דיראה קדישא שרי מלרע אית יראה רעה דלקי ומחי ומקטרג ואיהי 

 לא שריא עליה ההיא רצועה לאלקאה חייביא ומאן דדחיל בגין עונש דמלקיותא וקטרוגא כמה דאתמר
ה לחיים אלא מאן שריא עליה ההיא יראה רעה ואשתכח דשריא עליה ההיא "ה דאקרי יראת יהו"יראת יהו

ה ראשית דעת אקרי ועל דא אתכליל "ה ובגין כך אתר דאקרי יראת יהו"רצועה יראה רעה ולא יראת יהו
טיר יראה נטיר כולא לא נטיר יראה הכא פקודא דא ודא עקרא ויסודא לכל שאר פקודין דאורייתא מאן דנ

ם את "לא נטיר פקודי אורייתא דהא דא תרעא דכלא ובגין כך כתיב בראשית דאיהי יראה ברא אלהי
השמים ואת הארץ דמאן דעבר על דא עבר על פקודי דאורייתא ועונשא דמאן דעבר על דא האי רצועה 

   .רעה אלקי ליה
 כולן , מצוות התורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל,ר פתח רבי שמעון במצוות התורה ואמ:תרגום[

 ונקראת מצוה זו יראת , זוהי המצוה הראשונה של הכל,"בראשית ברא אלהים. "כתובות בתורה בדרך כלל
 משום שדבר זה נקרא ".ראשית דעת' יראת ה" ,"'ראשית חכמה יראת ה" שכתוב , שנקראת ראשית,'ה

היראה נפרדת לשלשה .  ועל המצוה הזו מתקיים כל העולם, וזה השער להכנס לתוך האמונה,ראשית
 יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא כדי .קר של יראהי ואחד ע,קר כראויי שנים מהם אין בהם ע,צדדים

 נמצאת היראה . ועל כן ירא ממנו תמיד,נש של גופו או של ממונוו או שירא מע,שיחיו בניו ולא ימותו
 יש אדם שפוחד מן הקדוש ברוך הוא משום שפוחד .קרילא שם אותה לעשהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא 

 שאדם ,קריהיראה שהיא ע. יראההשל ושורש קר י עאינם שני אלה .מעונש אותו העולם ומעונש הגיהנם
 כמו ,א חשובים והכל לפניו ְכ,רש של כל העולמותוקר ושי ע,לטויירא מרבונו משום שהוא גדול וש

  .יראה)ב( ולשים את רצונו באותו המקום שנקרא ,א חשוביםרץ ְכירי האיוכל ד"שנאמר 
 , ידעו הרשעים איך יעבדו את רבונם,אומר אם .אומר ואוי אם לא ,אומר אוי אם ,בכה רבי שמעון ואמר

 יראה רעה מתחיל מלמטה , במקום ששורה יראה קדושה.את הדבר הזההחברים  יאבדו אומראם לא 
נש המלקות והקטרוג ו ומי שפוחד בגלל ע, הרצועה להלקות את הרשעים והיא,שמלקה ומכה ומקטרגת

 היראה הרעה , אלא מי שורה עליו,לחיים' שנקראת יראת ה'  לא שורה עליו אותה יראת ה,כמו שנתבאר
נקרא ' ולכן המקום שנקרא יראת ה. ' יראה רעה ולא יראת ה, ונמצא ששורה עליו הרצועה ההיא,ההיא

 מי ששומר .קר והיסוד לכל שאר המצוות של התורהי וזה הע,נכללת כאן המצוה הזו ועל כן ,ראשית דעת
 ולכן כתוב . שהרי זה השער של הכל. לא שומר את מצוות התורה, לא שומר יראה. שומר הכל,היראה

 , עובר על מצוות התורה, שמי שעובר על זה,"ברא אלהים את השמים ואת הארץ" , שהיא יראה,"בראשית"
   .] הרצועה הרעה הזו מלקה אותו,ל מי שעובר על זהנשו שווע

 והענין כי כל ,ק"מ על ו" ענין מהימנותא אמור בכ,ל"וזשהאריך בעניין זה א "ב יט ע"יהל אור חב' עי
 שלכן ,תוי ששם נתגלה הוי,ק כידוע" וזהו מהימנותא ועיקר השם הוא בו' וכוה"אמונתינו הוא בשם הוי

, ה כידוע" לפי שכולם בכללות נכללו בשם הוי,ס מהימנותא"יקרא לכל ע ואף אם ,מנותאיק מה"נקרא ו
שם מבואר , ב"א ובזהר בראשית טז ע"מ פנחס רלט ע" ברע'שכן עי, ע"אמנם לכאורה הדבר צ. ל"עכ

, דשכינתא' ה מסט"א ד"א על תיקוני זהר ו ע"וכן איתא בבהגר, בפירוש שאמונה ענינה מלכות דאצילות
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ôáå ' øäá)ò ç÷"à (íéîù úåëìî ìåò éàî,åë àøåú éàäë àìà  'éì êéøèöà éîð àëää ùð øáì 
éìò àìá÷ìä éàä äéìò ìéá÷ àì éàå êéøèöàã äî ìëá äéì çìôéã øúáìå àúééîã÷á ìåò 

ää çìôîì ìåëéé àì àúééîã÷á"ä úà åãáò ã 'ãë äàøéá åäî äàøéá"ä úàøé äîëç úéùàø à '
åë 'òå"ä ãåë àìëã àåä àúééîã÷á éà 'úùéà àì éàä éàå äùåã÷ øàùì ìééò éàäáã ïéâá çë

éòìã äùåã÷ äéá àéøù àì äéáâìåë àì'901. ãåò åøîàå )ט"ג מ"אבות פ(  úîãå÷ åàèç úàøéù ìë
úîéé÷úî åúîëç åúîëçì.ä úàøé éë  'äøåúä úîëç ìù íåé÷ä ø÷éò àéä äìçú,ùîëå øæ" ì

)ò ì úáù"à (à øîø"úëã éàî ìúò úðåîà äéäå áééåë ê 'åë íéòøæ øãñ äæ úðåîà ' äæá íù áéùç
ùä ìë ÷åñôä"íééñîå ñ,ôàå "ä úàøé ä 'åøöåà àéä.Äã  úåàåáú áøì äøåúä úà áåúëä äî

åëåúá íéøîúùîå úåàåáú ïåîä åá ÷éæçîä øöåàì äàøéäå,ä úàøéù  ' úîëçì øöåàä àéä
äùåã÷ä äøåúä,íãàä ìöà íéé÷úú äãé ìòù .ì íàå  éøä äàøéä øöåà äìçú íãàä åì ïéëä à

ç øåîçäå øåùä ìâø ñîøîì äãùä éðô ìò çðåîë äøåúä úåàåáú áø" åìöà úîéé÷úî äðéàù å
ììë902 .ò åøîà ïëå" äáø úåîùá áåúëä æ)ô"ìéñ  'é"ã ( úåëìä ùøãî äðåù íãà àöåî äúà

íåìë åãéá ïéà àèç úàøé åá ïéà íàå úåãâàå,åë íãàì ìùî  'óìà éì ùéà äàåáú ìù úåãî " ì
åë íäá íúåà ïúéì úåà÷éúåôà êì ùé 'åë êúò úðåîà äéäå øîàðù 'ò"ù.   

  
 ã øòù ä ÷øô  

íãàä åì ïéëä øùà äàøéä øöåà ìãåâ êøò éôìå, øîúùäìå ñðëéì ìëåé êøòä äæ ìò ïë 
äøåúä úåàåáú åëåúá íéé÷úäìå,åøöåà ÷éæçé øùà éôë .ðáì äàåáú ÷ìçîä áàä éë é àåä å

ìçîíãå÷î äæ ìò ïéëä øùà ïáä ìù åøöåà ÷éæçé øùà éôë äàåáúä úãî ãçà ìëì ïúåðå ÷. 
äáøä åì ïúéì äçåúô åãéå áàä äöøé íà óàù, úîçî øúåé ìá÷ì ìåëé åðéà ïáäù ïåéë íðîà 

øúåé ÷éæçäì ìëåéù êë ìë ìåãâ åøöåà ïéàù,øúåé äúò åì ïúéì åì øùôà éà áàä íâ  . àì íàå
 óà ïáä åì ïéëäììë åì ïúé àì áàä íâ ïè÷ øöåà,åìöà íéé÷úúù øîåùî íå÷î åì ïéàù ïåéë , ïë 

åúìåâñ íòî ùéà ìëì ãéîú òéôùäì ìåëéáë äçåúô åãé åîù êøáúé àåä, äðéáå äîëç áø 
äøéúé,íáì çåì ìò íøù÷éå íìöà íéé÷úúùå ,äçåðîä íìåòì íàåáá íúà òùòúùäì , íãåîìúå 
íãéá.åà éôì éåìú øáãä íðîà íãàä ìà íã÷úù äàøéä øö, ìù ìåãâ øöåà íãàä åì ïéëä íàù 

ä úàøé 'äøåäè,ä ïë  'åøöåà ÷éæçúù éôë òôù áåøá äðåáúå äîëç åì ïúé*, ìãåâ éôì ìëä 
åøöåà.ç ììë êøáúé åúàøé åá ïéàù ïè÷ øöåà óà íãàä ïéëä àì íàå "å, àì êøáúé àåä íâ 

ììë äîëç íåù åì òéôùé,öà íéé÷úú àìù øçà ç úñàîð åúøåú éë åì"æç åøîàù åîë å"ì903 .
                                                                                                                                                                                     

גילוי ' שהרי אין לנוק', א ונוק"שבאמת אמונה עניינה הזיווג של ז, והנראה. ה מלכותשאמונת ישראל עניינ
  .אמנם ההשגה שלנו בו היא לעולם דרך המלכות בלבד. א"מצד עצמה אלא רק מצד מה שמקבלת מז

מאי עול מלכות שמים אלא כהאי תורא דיהבין עליה עול בקדמיתא בגין לאפקא : ל בשלימות"ז 901
נ לקבלא עליה עול "די הכי נמי אצטריך ליה לבי ואי לא קביל עליה ההוא עול לא עביד ממניה טב לעלמא

ד "אי בקדמיתא לא ייכול למפלח הההבקדמיתא ולבתר דיפלח ביה בכל מה דאצטריך ואי לא קביל עליה 
כ עול מלכות שמים "ודא מלכות שמים ובג' א ראשית חכמה יראת יי"ביראה מהו ביראה כד' עבדו את יי

ד האי בקדמיתא הוא דכלא מאן אוכח תפלה בקדמיתא של יד בגין דבהאי עייל לשאר קדושה ואי האי "וע
   .לא אשתכח לגביה לא שריא ביה קדושה לעילא

 כדי להוציא ממנו טוב , אלא כאותו שור שנותנים עליו עול בהתחלה,מה זה עול מלכות שמים: תרגום[
 ואחר כך , כך גם צריך לאדם לקבל עליו עול בהתחלה.עושה דבר לא , ואם לא מקבל עליו אותו עול.לעולם
' זהו שכתוב עבדו את ה, דו לא יוכל לעב, ואם לא יקבל עליו את זה בהתחלה,ד בו בכל מה שצריךושיעב

 ועל . ולכן עול מלכות שמים, וזו מלכות שמים,"'ראשית חכמה יראת ה" כמו שנאמר , מה זה ביראה,ביראה
 ואם , משום שבזה הוא נכנס לשאר הקדושה, בהתחלה של יד, תפלה? מי מוכיח.ל הכלכך זוהי הראשית ש

   .]זה לא נמצא אצלו לא שורה עליו קדושה למעלה
 ).ב"לב ע(ח " ובתז)ב"טל עדף ט "תיקון י(ב ובתיקונים "פנחס רנו עזהר ' עי
ות אלו מלמדים על ובאר שם שבחינ, ג ששור וחמור מרמזים לעשו וישמעאל"ג ח ע"יהל אור ח'  עי902

  .היותם שורש המידות הרעות
  ".מוטב שלא העלית: "ד לעיל"שבת הו' כוונתו לדייק את הנאמר בגמ 903
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 áåúëä øîà äæ ìòå)éìäúíàé÷ é  (ä úàøé äîëç úéùàø'. øäåæä úîã÷äá øàåáîëå ) óãæò "á (
ø"îëç úéùàø çúô çää úàøé  'åë 'åë äîëç óåñ äéì éòáî éëä àø÷ éàä', úéùàø éäéà àìà 

åë äàìò àúîëçã àâøã åâì àìòàì ' äàìò äîëçì äàîã÷ àòøúä úàøé 'åë éäéà'904ò "ù.  
äâä" ä  

æ íøîàî øàåáé äæáå" ì äàåøä ÷øô ùéø)ò äð óã úåëøá"à (á÷ä ïéà" ùéù éîì àìà äîëç ïúåð ä
ëçì àúîëç áéäé äîëç éúúð áì íëç ìë áìáå øîàðù äîëç åáé ïéî)á ìàéðãàë (.àã àìôé äøåàëìå " ë

íãàä ìöà àöîú ïéàî äðåùàøä äîëç,áåúë éë ïéðòä íðîà îë äîëç úàø÷ð äàøéä íâù ùøåôî " ù
)çë çë áåéà (ä úàøé ïä íãàì øîàéå 'äîëç àéä,ðä íòèî àåäå " äîëçä ìù áåèä åøöåà àéäù ì

äá íéé÷úúå øîúùúù,á÷ä ïéàù åøîàù äæ " åìöà íéé÷úúù äøåúä ìù äðåéìòä äîëç òéôùîå ïúåð ä
äîëç åá ùéù éîì àìà åãéá åãåîìú àäéå,øéä øöåà åðééä ðë íãàä ìöà íã÷úù úçøëåî àéäù äà"ì. 

)æ íøîàî úåéîéðô ïéáé úåðåáú ùéàå"ò åðëøãì äæ ì"æéøàä éáúëå øäåæä éøúñ ô" äîëçäù åøîà øùà ì
ò ÷ø úéìâúî äðåéìòä"êøáúé åúåëìî úãî é,íéîù úåëìî ìåò úìá÷ åðééä 905ðë "ì(.  ïë íâ ïáåé äæáå

æøì åðéöîù"á÷äì åì ïéà åøîàù ì"åîìåòá äã àìà  ' ãáìá äëìä ìù úåîà)ç úåëøá 'ò"à (ôáå ' ïéà
 ïéãîåò) âìò"á (á÷äì åì ïéà åøîà"ãáìá íéîù úàøé ìù øöåà àìà åéæðâ úéáá ä . ìëä úîàá åðéøáãìå

ò íéîù úàøé ìù øöåà åøîà ïëìå ãçà"ë.  
úçà äåöî àéä äàøéäù íâä øàåáî éøä, éîìùåøéá åøîàå )äàô ùéø א"א מ"פ ( ìëù

úåöîääøåúä ïî ãçà øáãì úååù ïðéà ,ãàî àéä äáø êøáúé åðîî äàøéä úééð÷ úåöî íðîà , 
äùåã÷ä äøåúä øåîéùå íåé÷ä ø÷éòì úçøëåî àéäù ãöî,ç úñàîð íâ äúìáå " úåéøáä éðéòá å

äøåúä ÷ñò íãå÷ íãàä ìöà íã÷úù äëéøö ïëì.   
  

 ã øòùå ÷øô  
éúîàä êøãä àéä åæù úîàä úàæì,åä øçá äæá øùà  ïéëéù úò ìëáù åîù êøáúé à

ãåîìì åîöò íãàä,ä úàøéá èòåî ïîæ íéðô ìë ìò ìéçúéù íãå÷ áùééúäì åì éåàø  ' äøåäè
áìä úøäèá,àáìã à÷îåòî åúàèç ìò úåãåúäì ,äøåäèå äùåã÷ åúøåú àäúù éãë . ïéåëéå 

á÷äá åá äøåúá åá åãåîéìá ÷áãúäì"ä,ä øáãì åéúåçë ìëá ÷áãúäì åðééä  'ëìä åæä, àåä äæáå 
ìåëéáë ùîî êøáúé åá ÷åáã,øäåæá áåúëù åîë ãç åðåöøå êøáúé àåä éë 906. äëìäå ïéã ìëå 

åðåöø äøæâ ïëù êøáúé åðåöø àåä äùåã÷ä äøåúî , øåäèå àîè ìåñô åà øùë ïéãä êë àäéù
éàëæå áééç øúåîå øåñà,ïéã íåùì àúå÷ôð íäá ïéàù äãâà éøáãá ÷åñò àåä íà íâå ,ä ïë íâ  àå

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ה שכל טוב לכל "ראשית חכמה יראת יהו) תהלים קיא י(בראשית רבי חייא פתח : ל בשלימות"ז 904

ה בגין דיראת "יהועושיהם תהלתו עומדת לעד ראשית חכמה האי קרא הכי מבעי ליה סוף חכמה יראת 
פתחו ) שם קיח יח(ד "לאעלא לגו דרגא דחכמתא עלאה הה) א אלא איהי ראשית"נ(ה סוף חכמה איהי "יהו

ה ודאי דאי לא ייעול בהאי תרעא לא ייעול לעלמין למלכא עלאה דאיהי "לי שערי צדק זה השער ליהו
עבד תרעא חד בכמה מנעולין בכמה עלאה וטמיר וגניז ועביד ליה תרעין אלין על אלין ולסוף כל תרעין 

פתחין בכמה היכלין אלין על אלין אמר כל מאן דבעי למיעל לגבאי תרעא דא יהא קדמאה לגבאי מאן 
   .ה איהי ודא איהי ראשית"דיעול בהאי תרעא יעול אוף הכי תרעא קדמאה לחכמה עלאה יראת יהו

 ".מדת לעדושיהם תהלתו עווב לכל עשכל ט' ראשית חכמה יראת ה" רבי חייא פתח ".בראשית: "תרגום
אלא ( .היא סוף חכמה'  בגלל שיראת ה,' סוף חכמה יראת ה,בו צריך לכתכך היה פסוק זה ,"ראשית חכמה"

 ,"'זה השער לה" ,"פתחו לי שערי צדק" זהו שכתוב . להכנס לתוך הדרגה של חכמה עליונה)היא ראשית
 , למלך עליון שהוא עליון נסתר וגנוז]משל[ ].עליונים[ות  לא יכנס לעולמ, שאם לא יכנס בשער זה.ודאי

 בכמה , בכמה פתחים, ובסוף כל השערים עשה שער אחד בכמה מנעולים,ועשה לו שערים אלה על אלה
 , מי שיכנס בשער זה,י שער זה יהיה ראשון לגִב, כל מי שרוצה להכנס אלי, ואמר,היכלות אלה על אלה

  . וזוהי ראשית.היא'  יראת ה,ליונה גם כך שער ראשון לחכמה ע.יכנס
  ).ב"זהר בראשית כו ע" (חכמה תתאה"שכן מלכות נקראת  905

בגימטריא ' שמו'ב בפרשת יתרו ש"פ עג ע"שעה' ועי, "הוא ושמו חד"ב שם איתא "זהר יתרו צ ע' עי 906
א רצונו מיוחד וזה שמו שהו, והוא ושמיה חד הוא ורעותיה חד, ל"ז' פלח הרימון שער ד פרק ג' ועי. 'רצון'

  .במחשבתו יתברך
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á÷ä ìù åøåáãá ÷åáã"ä,äé÷åã÷ãå äéèøôå äéììëá äìåë äøåúä éë , ïè÷ ãéîìúäù äî åìéôàå 
åáøî ìàåù,æø åøîàù åîë éðéñá äùîì êøáúé åéôî àöé ìëä " ì)ô óåñ"äìéâîã á )ב"כא ע( 

ôáå"åëøáã ÷ú ä ò"à,ñ äáø úìä÷áå "éô à"à,éñá íùå  'ä 'ô"å,ô éîìùåøéáå "äàôã á )א"ג ע( 
÷éåáå"ô øë"áéñ  'à' (ò"ù,  äáø úåîùáå)îô"âéñ  'à' ( äìâðù äòùá äìàä íéøáãä úà êì áúë
á÷ä"øãñä ìò äùîì øîà ìàøùéì äøåú ïúéì éðéñá ä øîàðù úåãâàå úåëìä äðùîå àø÷î 

áøì ìàåù ãéîìúäù äî åìéôà äìàä íéøáãä ìë úà íé÷ìà øáãéå,ïàë ãò .   
ãåò àìå, íãàäù úòä åúåàá íâ éë àìà äèîì äøåúá ÷ñåò,åéôî àéöåîù äáéú ìë , ïä 

ùîî úòä åúåàá êøáúé åéôî íâ ìåëéáë íéàöåé íéøáãä ïä.ôá ïçëùàãë " ïéèéâã ÷)ב"ו ע(  éáâ
ø åùâìô åéìò äðæúå äòáâá ùâìô 'ø äì àöî áåáæ øîà øúéáà"åë àîéð øîà é 'ø äéçëùàå" à

à åäéìàì"á÷ ãéáò÷ éàî ì"ä,à "äòáâá ùâìôá ÷éñò ì, øîåà àåä êë éðá øúéáà øîà÷ éàîå 
øîåà àåä êë éðá ïúðåé.øù éðôî åðééäå "øå à" íâ úò åúåàá æà äòáâá ùâìô ïéðòá íäéðéá å÷ñò é

ùîî íäéøáã äðù êøáúé àåä.   
ãç åøåáãå åîù êøáúé àåäå,äåúá ùøåôîëå " äøåú äðùîá ÷)דברים יט ט( ä úà äáäàì '

ìà÷êéåë  'æø åäåùøéôå"íéøãðá ì àúééøáá )ò áñ"à (ò äøåúä ÷ñò ìò éà÷ã"ù,àø÷ã äéôéñå , 
åá ä÷áãìå907.òîä ãåã øîà ïëìå " ä)תהלים קיט עב( åë êéô úøåú éì áåè ' çîù éáì éë øîà

êéô úøåú àéäù éáì ìò éúåìòäá æåò áåøá äùåã÷ä äøåúá éìîòá, äøåúäî ùîî äáéú ìëù 
 úàöåé àéä äúò íâå àöé ìëä úòë äá ÷ñåò éðàùêøáúé êéôî908 .  

ç ììë éåðéùå ÷åìéç íåù éìá äåù äúùåã÷ äøåúä ìë ïëìå"å, êøáúé åéô øåáã ìëä éë 
ùîî åîù. øñçð äéä íà åîë úìñôð àéä òðîú óåìà ÷åñôî úçà úåà äøåú øôñá øñç íàå 

ìàøùé òîù ÷åñôî åà úåøáãä úøùòî úçà úåà,îëå "áîøä íâ ù"æ í"ì909 éáã àðúî àåäå 
 åäéìà)àñ" æô"â910(.  

  
 ã øòù æ ÷øô  

 åðå÷ íò èòî áùçúäì ãåîìì ìéçúéù íãå÷ úò ìë åîöò ïéëäì íãàäì éåàø úàæìå
ä úàøéá áìä úøäèá åîù êøáúé', øù÷úäì ìëåéù éãë äáåùú éøåäøäá åéúåðåòî øäèäìå 

åîù êøáúé åðåöøå åøåáãá äùåã÷ä äøåúá å÷ñò úòá ÷áãúäìå . úåùòì åîöò ìò ìá÷é íâå
ëë íéé÷ìåäô ìòáå áúëáù äøåúá áåúëä ì,äùåã÷ä äøåúî åúâäðäå åëøã ïéáéå äàøé øùàå  .

 àúëìäã àáéìà àúòîù é÷åñàì êøáúé åäëæéù ììôúäì éåàø äëìä øáãá ïééòì äöåøùë ïëå
äøåú ìù äúéîàì ïéåëì.  

 åúàøé åáìî äáëé íøè èòåî ïîæ ÷éñôäì íãàäì äðåúð úåùøä ãåîéìä òöîàá ïëå
é÷ù åîù êøáúéãåîéìä úìçúä íãå÷ åéìò ìá,ä úàøéá èòî ãåò ùãçî ïðåáúäì  'æøùë" ãåò ì

)àì úáùò "à (åë äéìòì íéèç ìù øåë éì äìòä åçåìùì øîàù íãàì ìùî ' éì úáøéò åì øîà

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ולכן אין מקום להרגש של ', ע אם כוונת רבינו לבאר שמכאן שדביקות בתורה היא דבקות בו ית"צ 907

  .אהבה ויראה
 .שם בליקוטי תורה באריכות' עי 908
והיסוד השמיני תורה מן השמים והוא , ל"ז, ג העיקרים"בי, ם לפרק חלק"דהיינו בהקדמת הרמב 909

ן כי כל התורה הזאת המצויה בידינו היום הזה היא התורה שנתנה למשה והיא כולה מפי שצריך להאמי
ד העברת הדבור ואין מי "ל שהשיגה כולה מפי הקדוש ברוך הוא בהשגה שנקראות אמירה ע"הגבורה ר

ויכתוב מה שנאמר מדברי ] ושהוא במעלת לבלר, ה אשר השיג אותו"אלא הוא ע[שידע ההשגה ההיא 
' ה מחוקק ואין הפרש בין בני חם כוש ומצרים ובין אנכי יי"ייני התורה ומצותיה ולכן נקרא עהימים וענ

  . תמימה טהורה קדושה ואמת' להינו הכל מפי הגבורה והכל תורת יי-א' אלוהיך ושמע ישראל יי
 אפילו אם אין בידו של אדם לא מקרא ולא משנה אלא הוא יושב ,מכאן אמרו: 'שם פרק ב' עי 910

 .הכי שכר תורה בידו' ואחות לוטן תמנע אפי) שם לו(א כל היום הפסוק וקור
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ïéèîåç á÷ ïäá,à "à àì ì"úéìòä àìù áèåî ì, äøåúä úîëç úåàåáúá ÷ñòä òöîà ìò éà÷å 
 åúàøé åëåúá áøòì ïë íâ éåàøùåãéá åãåîìú íéé÷úúù éãë êøáúé . àúééøáä åìöà êîñ ïëìå

ø éáã éðú"ùùåç åðéàå äàåáú ìù øåëá ïéèîåç á÷ íãà áøòî é, øùà äàðåàå ìæâ éðéãî ïéã àåäå 
ñá åîå÷î 'éèééù éàîå ïé÷éæð 'àëä. ìæâë äàøðù íâä ïúîå àùîá åîëù äæá åðåøåä íðîà 

äàðåàå,åîéùä àåä øôò á÷äù ïåéë íðîà ìæâ íåùî ùùåç åðéà äàåáú øåëä ìë ìù íåé÷äå ø, ïë 
ä úàøéá èòî ïðåáúäì ãåîéìäî èòåî ïîæ ìèáìå ÷éñôäì íãàä éàùø ' íåùî äæá ùùåç åðéàå

äøåú ìåèéá,äøåúä úîëç åìöà íéé÷úúù íøåâä àåäù ïåéë .  
  

 ã øòù ç ÷øô  
á ïéðòî éîð äðéî ïåã íðîà 'æ åìéùîäù íéìùîä"å äøåúä ïéðòá ìäàøéä, øùàî êôéä 

åðîò éðá úáøî äîë äæá åâù,ãáì øñåîå äàøé éøôñá íãåîéì ÷ñò ìë íéòáå÷ù . ïéðòá åîëù 
åëåúáù äàåáúäì øöåàä úîéã÷, àåä äàåáúä øåîéùå íåé÷ ìëù ïåéë íãà áì ìò ììë äìòé éëå 

øöåàä,íìåòî äàåáú åá ñéðëé àìå ãáì øöåàä ïéðáá åáåø åà åðîæ ìë ÷åñòé . ïë  ìò äìòé êéà
ìàøùéî íãàä úéìëú äæù øîåì ùéà áì, úàøé ìù øöåàä ïéðáá åãåîéì úòéá÷ ìë íéùéù 

ãáì íéîù,÷éø øöåà àåäå ,ä ìù úçà äåöî ÷ø åìîò ìëî åãéá äúìò àìå  ' àøéú êé÷ìà) íéøáã
âé å(,ììë øöåà íù äéìò ïéà íâå .   

æø åðååéë àìå"ðä íøîàîá ì"á÷äì åì ïéà ì"åë ä 'àìàãáìá íéîù úàøé ìù øöåà , àìà 
äøåúä éðéðò éøàùå úåëìäå äðùî àø÷î úåàåáú ïåîä íéçðåî äëåúáù äàøéä äúåà ìò, 
åáì çåì ìò íéúåøçå åéôá íéðåðùå íéëåøò åìöà åîéé÷úéù úøîùîå áåèä íøöåà àéä äàøéäù, 

ãåò áåúëù äîî çøëåîå çëåîù åîë,á÷äì åì ïéà "ã àìà åîìåòá ä ' ìù úåîà ãáìá äëìä
)ò ç úåëøá"à(.) ëåòåãéá ïéðò øáã ùøùá  'ä úàøéå äøåú ìù úåðéçáä ' íéðåéìòä úåãîá

íåìë äîøâî äì úéì äàøéä úðéçáù911äàá äé÷ð àéä éë , òôùä ìåáé÷ úéá øöåà àéäù ÷ø 
äøåúä úðéçáî ïåéìò912,îëå " ù)חבקוק ב כ( äå 'åùã÷ ìëéäá913.òå  ' íéðå÷éúá)ú íéðå÷éá'âå '914.( 

åùæ" ä)æè åè éìùî (ä úàøéá èòî áåè 'á äîåäîå áø øöåàîå.   
------------------ùôðä øéàî------------------ 

 .ו"א וכמש"למימרא שכל הארתה באה מז. א"זהר וישב קפא ע 'ועי', נוק' רמז בזה לבחי 911
 .א"ז' כלומר מבחי 912
 .א"זהר תרומה קעח ע' ועי. 'הוא כינוי לנוק" היכל"ו, א"ה כאן מרמז על ז"ה ב"שם הוי 913
 ,ב" מה אשתאר מאינון אתוון ש,ת"בראשית תמן ירא, ל"וז, א המה תיקון אחד" הגרל שבגירסת"ר 914

 בגין דיראה , כמה דאוקמוהו אם אין יראה אין חכמה, ואם לית דחילו לית חכמה,'שב ביראת ה ורזא דמלה
נא  כגוו, ודא תקונא תליתאה, איהי ביתא דמלכא, איהי טמירו דילה, איהי גניזו דילה,היא אוצרא לחכמה

 ומאן דבעי למחזי למלכא לית ליה רשו ,בחכמה יבנה בית) משלי כד ג( ורזא דמלה ,ת"ש בי"דא בראשית רא
כגוונא דא עמודא דאמצעיתא .  ורזא דמלה חכמה לא אשתמודעא אלא בביתיה,למחזייה אלא בביתיה

בהיכל ' וה) ק ב כחבקו( ורזא דמלה ,י" לא אשתמודע לנביא וחוזה אלא בהיכליה דאיהו אדנ,ק"דאיהו יקו
 משבע , ואיהי כלילא משבע היכלין,ש בגימטריא בית" בקוד,כן בקדש חזיתיך) תהלים סג ג( ואיהי ,קדשו
 ועמודא דאמצעיתא איהו כליל ,בארצות החיים' אתהלך לפני ה) תהלים קטז ט( ועלייהו אמר דוד ,ארעין

 ולית ידיעא כלל במלכא ובמלבושיה ,'השמים שמים לה) תהלים קטו טז( ועלייהו אמר דוד ,שבע רקיעין
כי ביתי בית ) ישעיה נו ז( ועלה אתמר ,' דאיהי ב,ובתקוניה לבר נש בעלמא עד דייעול לביתיה ולהיכליה

  .תפלה יקרא לכל העמים
ואם אין יראה ' שב ביראת ה,  וסוד הדבר,ב" מה נשאר מאותן אותיות ש,ת"בראשית שם ירא: תרגום

ם אין יראה אין חכמה משום שיראה היא אוצר לחכמה היא הגניזה שלה היא אין חכמה כמו שבארוה א
בחכמה יבנה בית , ת וסוד הדבר"ש בי"בראשית רא וזה תקון שלישי כמו זה הטמנה שלה היא בית המלך

, החכמה לא נודעת אלא בביתו, ומי שרוצה לראות את המלך אין לו רשות לראותו אלא בביתו וסוד הדבר
' וה,  וסוד הדבר,י"ה לא נודע לנביא וחוזה אלא בהיכלו שהוא אדנ"האמצעי שהוא יהוכמו זה העמוד 

ה בארצות "בהיכל קדשו והיא כלולה משבעה היכלות משבע ארצות ועליהם אמר דוד אתהלך לפני יהו
ה ואין ידיעה כלל "החיים ועמוד האמצעי הוא כולל שבעה רקיעים ועליהם אמר דוד השמים שמים ליהו

ועליה נאמר כי ביתי בית ' מלבושו ובתקונו לבן אדם בעולם עד שיכנס לביתו ולהיכלו שהיא בבמלך וב
 .תפלה יקרא לכל העמים
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 ã øòù è ÷øô  

ä úàøéá èòî ãåò ïðåáúäì ãåîéìä òöîàá ÷éñôäì øúéää ïéðòá ïëå',æ åäåìéùîäù " ì
äàåáú øåëá ïéèîåç á÷ä áåøéò øúéäì. á÷î øúåé äàåáú øåëá áøéò íàù åîëù éîð äðéî 

ïéèîåç,áúä íåé÷ì êéøö åððéà øùà äàå,äàðåàå ìæâ àåä éøä . äá êéøàé íà äàøéä ïéðòá ïë 
äøåúä úåàåáú áø øåîéùå íåé÷ì êøöðä äúãî éãëî øúé ïîæ íãàä, ïîæä åúåà ìæåâ àåä éøä 

úòä åúåàá ãåîìì êéøö äéäù äøåúäî óãåòä, äàøéä úééð÷å úåððåáúäá ÷åñòì äùøåä àì éë 
åðéðòå åòáè éôì åìëùá ìå÷ùé øùà éôë àìà915, úééð÷á ÷åñòì åì éçøëäå êøåö àåä úòä äæù 

äøåúä úåàåáú ìù íåé÷äå øåîéùä êøåöì øñåîå äàøéä.   
ôá åðùøéôù åîë äîùì äøåúä ÷ñòá òåá÷ä íãàä éë úîàáå"äîùì ïéðò â, êéøö åððéà 

 íãàä åúåàë êøáúé åúàøé åáìá òá÷åéù ãò äàøé éøôñá ÷ñòä ïîæ êøåàå äòéâéå ìîò áåøì
 åððéà øùàäøåúä ÷ñòá òåá÷.ä úàøé åäùéáìú äîöòî äùåã÷ä äøåúä éë  'åéðô ìò, ïîæ èòîá 

äæ ìò úèòåî äòéâéå.äùåã÷ä äøåúä ìù äúìåâñå äëøã êë éë ,ù åîë åðéðù)  úåáàô" åî"à ( ìë
åë äîùì äøåúá ÷ñåòä 'äàøéå äåðò åúùáìîå . àúáø éìùîáå)ô"à ( íà åæá íéìéåà øñåîå äîëç

 äîëç äîì øñåîåë äîëç íàå ' åãéá éøä åëøö éãë äá ÷ñòúîå áùåéå äøåú íãà ãîì íà àìà
åë åàì íàå øñåîå äîëç'.ãúáå " à)ñäáø åäéìà øãô  ÷øé"ç ( äæîå äæî åúôù ìò äìòé ìçðä ìòå

åë ìëàî õò ìë ')î ìà÷æçéáé æ (äæ ìçðá äìòé øùà õòä åäîå,ú åìà " àø÷î äøåú íäá ùéù ç
å úåãâàå úåëìä äðùîåú ùåîéùå íéáåè íéùòî"åë ç',åë äîåã øáãä äîì ìùî åìùî ', êë 

åë åðùå àø÷îä úà åàø÷ù ïåéë äøåú éøáãá äæä íìåòá íéîëç éãéîìú 'øáãåé ÷åúî äøåú 
á÷ä íäéìò"íäéìò íçøî ä,íéáåè íéùòî úåùòì ìëùäå äòãå äðéáå äîëç íäá ïúåðå , ãåîìúå 

åë íäéðôì ï÷åúî ìëäå äøåú'.  
  

 ã øòùô é ÷ø 

ðë ììë úå÷éáãä ïéðòì æà êéøö ïéàù éàãå äøåúá ïåéòäå ÷ñòä úòùáå"ì )פרק ג'(, 
êøáúé åøåáãå åðåöøá ÷åáã àåä ãáì ïåéòå ÷ñòäáù,ãç åøåáãå åðåöøå êøáúé àåäå . ïéðò àåäå 

æ íøîàî" äáø úåîùá ì)ìô"â éñ 'å' (åéìòá úåð÷ì ìåëé àîù õôç ç÷åì íãà,á÷ä ìáà " ïúð ä
ì äøåúåë íéç÷åì íúà éì ìåëéáë íäì øîåàå ìàøùé'.á÷ã øäåæá úåîå÷î äîëá áåúëù äæå " ä

ãç àúééøåàå916,ôá åæî äìåãâå  ' çìùá)ñ 'ò"à (á÷ã àðôéìåàå"åë éø÷éà äøåú ä', äøåú ïéàå 
á÷ àìà"ä. úåîìåò íéàø÷ðä úåîìåòäáù ïåéìòá àåä äùåã÷ä äøåúä ìù ïåéìòä äùøù éë íâå 

óåñ ïéàä917, ãåñ íìòðä ùåáìîä918æéøàä åðéáø úøåúî äîëç úåàéìô éøúñá øëæðä "ì, àåäù 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .ו שעות"טכל חמש דקות לשיעורו ש, ה הם אמרו שלשה דברים"א ד"א מ"פח " ברו'עי 915

רייתא זכא ה ממש מאן דזכי באו"אורייתא כלא שמא חד הוי שמא קדישא דקב: ב" זהר יתרו צ ע'עי 916
  .ה ממש זכי דהא הוא ושמיה חד הוא"יוסי אמר בקב' בשמא קדישא ר

' ר. מי שזוכה בתורה זוכה בשם הקדוש. ה ממש"שם קדוש של הקב', כל התורה הוא שם א: תרגום[
  .]שהרי הוא ושמו אחד הוא, ה ממש זוכה"יוסי אמר בהקב

ה כי כל שמותיו הנה הם הגילוים עצמן "כי כל התורה כולה שמותיו של הקב, ל"א ז"ש ו ע" הקדו'ועי
  .י האצילות"ש נתגלה באותן השמות ע"אשר הוא עצמו ית

 .א"א מז ע"ה ח"דע' דהיינו העולמות שלמעלה מעולם האצילות עי 917
רבי ישראל סרוק ע מפאנו ששמע מרבו "הרמרק בכתבי ו אלא "כתבי הרחאינו נמצא בזה לא דבר  918

  .ו"ג שאינה מהרח"לא ביטל מסורה זו אעא " שהגרמוכח מכאן .לפניו ו"הרחבא  לפני ל"זשלמד מהארי
פ מה שידוע מענין " ע, וסוד נורא מאד יש בזה,י"אנכ  נעשה בסוד]י"אנ[, ל"ז, א לו"ש א"פת' והנה עי

שסוד ההתקפלות ) ד"ב מ"י פ"ס(ר "א פנים ואחו"עולם המלבוש שחצי התחתון נתקפל למעלה בסוד רל
' ועי. כ"ע, 'דאנכי ול'  והם א,ם סליק ונחית" והוא ברזא דאלב,ליית התחתונים למעלהס חורבן העולם וע"ה

וסוד המלבוש העליון הוא אור , היא דרך המלבוש' א הסבר הענין שכל התגלות אורות ית"ש עח ע"הקדו
  .מ"ואכ, א שערים"ומה שנשאר ממנו הוא הרל, ובזה היה צמצום כדי לגלות מה שנתגלה, ס"א
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äùåã÷ä äøåúä úåéúåà ãåñ úéùàø. áåúëù åîëå )áë ç éìùî (ä ' íã÷ åëøã úéùàø éðð÷
æàî åéìòôî919.æ åøîàù åäæå "íìåë úåîìåòä ìëî íâ åðééä íìåòì äîã÷ù ì, åøîà éøäù )áá" ø

ô"àéñ  'ã'(ãåáëä àñëì äîã÷ù .äå ðë êøáúé úåìéöàä íìåòì íâ ìåëéáë äîã÷ù úîà"ì, àìà 
Çà àø÷ð úåìéöàäùÄéï,ìåëéáë äîå÷ øåòéùä ãåñ ìéçúî àñëä ãåñîå 920, äîã÷ù åøîà ïëì 

ãåáëä àñëì,äá ïëìå 921íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáðå åìöàð , áåúëù åîë )ç éìùî (
ïåîà åìöà äéäàå,æ åøîàå " ì)פרק אמדרש תנחומא בראשית '( åëå ïîåà àìà ïåîà éø÷éú ìà'. 

 àúáø éìùîáå)ôø"è (äúéá äúðá úåîëçúåîìåòä ìë äúðáù äøåúä åæ .  
êøáúé åøåáã àéä äùåã÷ä äøåúä éë ïéðòäå, úéùàøá äùòîá êøáúé åéô øîàîáå 

íìåë úåîìåòä åàøáð,òù "ôò úåéúåàä éôåøö ìåâìâ øåãéñ é"ìøä øãñ é"øåçàå íéðô íéøòù à922, 
ù øîàîá)בראשית א א( åëå àøá úéùàøá'923 ïååáø éáø íéðåéìò éðåéìò úåîìåòä åàøáðå åìöàð 

íäéðéðò éèøôå íáöî øãñ ìëá,ðä êøã ìò åáù øîàîå øîàî ìëá ïëå íäá ììëðä ìëå "ì, 
øîàîä åúåà øîàð åéìòù âåñä åúåàáù íéðéðòäå íéðéîä éèøô ìë åàøáð, øäåæá áåúëù åîë 

) àñ÷ äîåøúò"à(áå÷ àøá ãëã " éøáúà àúééøåàáå àîìò àøáå àúééøåàá äá ìëúñà àîìò ä
åë ïåîà åìöà äéäàå áéúëã äåî÷åàã äîë àîìò ' àøá éá ïåîà åìöà äéäàå úçååö àúééøåà

áå÷"åë àúééøåà úîéã÷à àîìò éøáúà àì ãòã àîìò ä 'áå÷ àòá ãëå" äåä àîìò éøáîì ä
éáòå äìîå äìî ìëá àúééøåàá äá ìëúñî ïéãáåòå ïéìî ìëã ïéâá àîìòã àúåðîåà äìá÷ì ã

úééøåàá ïéîìò ìëãàåë ïåðéà  'åëå àøá úéùàøá äá áéúë àúééøåàá ' àøáå äìî éàäá ìëúñà
 äìî ìëá ïëå øåàä úà àøáå äìî éàäá ìëúñà øåà éäé íé÷ìà øîàéå äá áéúë íéîùä úà

áå÷ ìëúñà àúééøåàá äá áéúëã äìîå"òå äìî àåää ãéáòå ä"ë ã 'âë ïåîà åìöà äéäàå" ìë ã
éøáúà àîìò924ò "ë . íäéðéðò ìëå íøåãñå íäéèøôå íäéììë úåîìåòä ìëå ììëá äøåúä ìë ïëìå

------------------ùôðä øéàî------------------ 
והנה . ה בונה עולמות ומחריבן שזהו בסוד חכמה"ב שזה מדבר על היות הקב"כד ע& " ח זהר'עי 919

  .אמנם כאן רבינו מייחס את הדבר למעלה למעלה, פשטות דברי הזהר הם על עולם האצילות
, הפסוק הזה חוזר על כל התורה, "אשרקנני ראשית דרכו קדם מפעליו מ' ה" כתיב :א"ח ה ע" ז'ועי

ויתכן שזהו מקורו . כ"ע, שהתורה נבראת אלפים שנה קודם שנברא העולם,  דרכי אלשהיא היתה ראשית
  .של רבינו

א שמקורו "ש בביאור הגר"וע, דאורייתא בשמא דקודשא בריך הוא אתבריאת, ב" תיקוני זהר עא ע' עי
 ".קנני ראשית דרכו' ה"כ "ממש

 .לגילוי" אין"כוונתו שכאן יוצא מכלל  920
  . בתורה921
א השערים "והנה הדבר נעשה על ידי רל. ב"זהר בראשית לג ע' וכן עי', וה' משנה ד' פרק בי " ס'עי 922
). ג"ה סח ע"דע(ע "ומהם נבראו כל העולמות בי, שכן הם כולם בסוד מלכות דאצילות, ב האותיות"שבכ

ב "ולכן לעולם כל מלכות כוללת כ, ב האותיות הם שורש התיבות שבהם נברא הכל"שכן כ, טעם הדבר
  . אותיות

כנזכר בזוהר , א הנזכרים שהם משונים זו מזו"נבנית גם כן משני רל: ל"א ז"עמק המלך ג ע' עי 923
ת 'להים א'רא א'ראשית ב'ב, נרמזים בפסוק' תרי אלפי שני, 'ה"שאומר רב המנונא סבא ע, ]ב"ב ע [בראשית

 .א הנזכרים"רל' לרמוז אל הב, דהיינו שני ביתין ושני אלפין
זכאין אינון כל אינון דמשתדלי באורייתא בגין דכד ברא קודשא בריך הוא עלמא : מותל בשלי"ז 924

ואהיה אצלו ) משלי ח ל(אסתכל בה באורייתא וברא עלמא ובאורייתא אתברי עלמא כמה דאוקמוה דכתיב 
ה אמון אל תקרי אמון אלא אומן וכי אורייתא אומנא הוה אין למלכא דבעי למעבד פלטרין אי לא שוי לגבי

אומנא לא יכיל למעבד פלטרין כיון דפלטרין אתעבידו לא סליק שמא אלא דמלכא אלין פלטרין דעבד 
מלכא מלכא שוי באינון פלטרין מחשבה כך קודשא בריך הוא בעי למברי עלמא אסתכל באומנא ואף על גב 

לטרין דאומנא עבד פלטרין לא סליק שמא אלא דמלכא אלין פלטרין דעבד מלכא ודאי מלכא בנה פ
אורייתא צווחת ואהיה אצלו אמון בי ברא קודשא בריך הוא עלמא דעד לא אתברי עלמא אקדימת 
אורייתא תרין אלפא שנין לעלמא וכד בעא קודשא בריך הוא למברי עלמא הוה מסתכל בה באורייתא בכל 

ן ועל דא מלה ומלה ועבד לקבלה אומנותא דעלמא בגין דכל מלין ועובדין דכל עלמין באורייתא אינו
קודשא בריך הוא הוה מסתכל בה וברא עלמא לאו דאורייתא ברא עלמא אלא קודשא בריך הוא 
באסתכלותא דאורייתא ברא עלמא אשתכח דקודשא בריך הוא איהו אומנא ואורייתא לקבליה ולגביה 

בה אומנא דכתיב ואהיה אצלו אמון ואהיה אמון לא כתיב אלא אצלו הואיל וקודשא בריך הוא אסתכל 
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úéùàøá äùòîã úåøîàîä øùòá íéæåîøå íéìåìë íìåë, ãéñçä ïåàâä ìåãâä åðéáø áúëù åîëå 
øäåî"÷åöæ à"éôá ì 'ãôñä ìò"ôá ö"ä925, øäåæá äæá ïééòå ) æî úéùàøáò"à926(.  

                                                                                                                                                                                     

אצלו הוה אומנא ואי תימא מאן יכיל למהוי אומנא לגביה אלא אסתכלותא דקודשא בריך הוא בגוונא דא 
בגוונא דא ' ה שמים נעשו וגו"בדבר יהו) תהלים לג ו(א אתעביד כלא בלא עמל ויגיעה דכתיב "ד(

 השמים ואת ם את"בראשית ברא אלהי) בראשית א א(באורייתא כתיב בה ) באסתכלותא דיליה היא אומנא
ם יהי אור אסתכל בהאי מלה "הארץ אסתכל בהאי מלה וברא את השמים באורייתא כתיב בה ויאמר אלהי

וברא את האור וכן בכל מלה ומלה דכתיב בה באורייתא אסתכל קודשא בריך הוא ועבד ההיא מלה ועל דא 
 ומלה לא הוה מתקיים עד כתיב ואהיה אצלו אמון כגוונא דא כל עלמא אתברי כיון דאתברי עלמא כל מלה

השתא כל מאן דאסתכל בה  דסליק ברעותא למברי אדם דיהוי משתדל באורייתא ובגינה אתקיים עלמא
באורייתא ואשתדל בה כביכול הוא מקיים כל עלמא קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא וברא עלמא בר 

 אורייתא איהי בגין כך זכאה נש מסתכל בה באורייתא ומקיים עלמא אשתכח דעובדא וקיומא דכל עלמא
  .איהו בר נש דאשתדל באורייתא דהא איהו מקיים עלמא

ברא הקדוש ברוך הוא את העולם התבונן ר שא ובגלל שכ. אשריהם כל אלו שמשתדלים בתורה:תרגום[
אל ) משלי ח ("ואהיה אצלו אמון" נאמר ובתורה נברא העולם כמו שבארוה ש,בתורה וברא את העולם

לוקח  אם לא ,למלך שרצה לעשות פלטרין) משל (-  , כן? וכי התורה היתה אמן".אמן" אלא "אמון"תקרי 
 באותם . עולה אלא בשמו של המלךינו א, כיון שנעשה הארמון. לא יכול לעשות הפלטרין, אמןלעצמו

 -  א את העולםו כך הקדוש ברוך הוא רצה לבר. המלך מחשבה באותם ארמונותשם ,ארמונות שעשה המלך
 אלו הארמונות שעשה , לא עולה אלא בשמו של המלך, ואף על גב שהאמן עשה את הארמון,תכל באמןהס

 בי ברא הקדוש ברוך הוא את -" ואהיה אצלו אמון" התורה צווחת , ודאי המלך בנה הארמונות.המלך
את א ו וכשרצה הקדוש ברוך הוא לבר.נברא העולם הקדימתו התורה אלפים שנים לעולםשטרם ב ,העולם
 משום שכל הדברים והמעשים ,מנותו של עולםו ועשה כנגדה א, היה מתבונן בתורה בכל דבר ודבר,העולם

 לא שהתורה בראה . ולכן הקדוש ברוך הוא היה מתבונן בה ובורא את העולם,של כל העולמות הם בתורה
 ברוך הוא הוא  שהקדוש, נמצא. אלא הקדוש ברוך הוא בהתבוננות של התורה ברא את העולם,את העולם

 הואיל , אלא אצלו,נאמר לא "ואהיה אמון" "ואהיה אצלו אמון" שנאמר .מןו והתורה כנגדו ואליו א,מןואה
 אלא ,אליו) ביחס( מי יכול להיות אמן , ואם תאמר.מןו אצלו היתה א,והקדוש ברוך הוא התבונן בה

 "'שמים נעשו וגו' בדבר ה" אמרננעשה הכל בלא עמל ויגיעה ש(ן זה והתבוננות הקדוש ברוך הוא בגו
" בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" בה נאמר ,בתורה) זו אמנות -בצורה זו בהסתכלות שלו 

 בדבר הזה "ויאמר אלהים יהי אור" בתורה כתוב בה .הסתכל בדבר זה וברא את השמים) בראשית א(
 .ן הקדוש ברוך הוא ועשה אותו הדבר בתורה התבוננאמר וכן בכל דבר ודבר ש. וברא את האור,התבונן

ים עד י בכל דבר ודבר לא התק, כיון שנברא העולם, כמו כן נברא כל העולם".ואהיה אצלו אמון" נאמרולכן 
 כל מי שמסתכל בתורה , כעת.ם העולםי ובגללה התקי,א אדם שיהיה משתדל בתורהושעלה ברצון לבר

 אדם . הסתכל בתורה וברא את העולם, ברוך הוא הקדוש.ם את העולםי כביכול הוא מקי,ומשתדל בה
 אשרי , משום כך. שכל מעשה וקיומו של עולם היא התורה, נמצא.ם את העולםי ומקי,מתבונן בתורה

 ].ים את העולםי שהרי הוא מק,האיש שמשתדל בתורה
יני כל  הכל כלול בתורה מבראשית עד לע,והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"לד ע 925
 וכל מה שאירע לו מיום , ושל כל אדם בפרט, ולא הכללים בלבד אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין,ישראל

 וכל , וכל בעל חי שבעולם, וכן של כל מין בהמה וחיה, וכל גלגוליו וכל פרטיו ופרטי פרטיו,הולדו עד סופו
 ומה שיארע להם ,י המינים עד לעולם בכל מין ומין ואיש,עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם

 שכלם מתגלגלים ניצוצותיהם בכל דור ,ש באבות ומשה וישראל כלם הן בכל דור ודור" וכן כל מ,ושרשם
 ,ה בכל אדם ואדם לבד" וכ,ר עד סוף התורה הוא בכל דור כידוע למבין"וכן כל מעשיהם מאדה ודור כידוע

 וכללו ,ד"ש כאן בס" נכלל כלו בפרשת בראשית עד נח כמ וכל זה,כמו שהתחיל לבאר במדרש הנעלם ברמז
אלפי ' תיבות ז'  וכלל כללי הכללים בפסוק ראשון בז,ל"נכלל בפרשה הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ

 .]'אותיות ודגש של הב' ובמקום אחר כתב שמקור כלל הכללים הוא בתיבת בראשית ו, הגהה. [שנה
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך ) תהלים לא כ(באם רבי אלעזר פתח ויכלו השמים והארץ וכל צ: ל"ז 926

ה ברא לבר נש בעלמא ואתקין ליה למהוי שלים בפולחניה "פעלת לחוסים בך נגד בני אדם תא חזי קב
עין לא ) ישעיה סד ד(ה לצדיקייא כמה דאת אמר "ולאתתקנא ארחוי בגין דיזכי לנהורא עלאה דגניז קב

יזכי ליה לבר נש לההוא נהורא באורייתא דכל ) נ"א זכי ב"ס(ה למחכה לו ובמה ם זולתך יעש"ראתה אלהי
מאן דאשתדל באורייתא בכל יומא יזכי למהוי ליה חולקא בעלמא דאתי ויתחשב ליה כאלו באני עלמין 

ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה "יהו) משלי ג יט(ד "דהא באורייתא אתבני עלמא ואשתכלל הה
ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וכל דאשתדל בה שכליל עלמין וקיים ליה )  לשם ח(וכתיב 

ה עלמא וברוחא מתקיימא רוחא דאינון דלעאן באורייתא וכל שכן רוחא דהבל "ותא חזי ברוחא עביד קב
  .דרביי דבי רב

 פעלת ,איךמה רב טובך אשר צפנת ליר" רבי אלעזר פתח "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם": תרגום[
 והתקין אותו להיות , הקדוש ברוך הוא ברא אדם בעולם, בא וראה.)תהלים לא ("לחוסים בך נגד בני אדם

עין " כמו שנאמר . כדי שיזכה לאור העליון שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים,שלם בעבודתו ולתקן את דרכיו
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 øäæá åøîà ïëìå)ב"ג קסו ע"ח(  àùøùå àîåé÷å àúåéçå ïéîìò ìëã åøéäð àéä àúééøåàã
ïåäìëã927, ïåéìò øúåéä íìåò ìëù äâøãääå úåìùìúùää øãñ ìò íéëìåä úåîìåòä éë ïéðòäå 

ãáì åéúçúù íìåòä ìù åøåàå åîåé÷å åúåéçå åúîùð àåä äåáâå . ìò úåìéöàä íìåò ïåøúé íðîà
âä 'îìåòéá úå"âä ìëì øéàîå èùôúî àåäù ò 'éá úåîìåò"åéúçúù ò,ò  ' íééç õòá) øòù

á ùåøã úåðåöéçå úåéîéðô'928ç ùåøã ùéø íùå '929é ùåøã ùéøå '930éáà éùåøã øòùáå "ô ò"æ931 
ô úåîùä øòùáå"à932ô äâð úôéì÷ øòùáå "à933(øåîâ úå÷ìà åìåëù ,îë " íéðå÷éúä úîã÷äá ù

 úåìéöàã úåøéôñ øùòãïåäá ãç éäåéçå åäéà ïåäá ãç äéîøâå åäéà ïåäá àëìî, åàìã äî  )ב"ד ע(
ãç åäéàå ïåðéà åàìã äàéøáã úåøéôñ øùòá éëä,ç ïåäéîøâå ïåðéà åàì ã934,  äùåã÷ä äøåúä ïëìå

äìòî äìòîì àåä íìòðä ïåéìòä äùøåùù,ðë êøáúé åùã÷ úåìéöàî íâ "ì,á÷å " àúééøåàå ä
àéä ãç àìë,å åøéäðå úåéçäå ùôðä åäìë ïéîìòã àùøù, åìöàð äá äàéøáä úòáù åîëù 

íáöî øãñ ìò íîåé÷å íúåéçå íúîùð àéä æàî ïë íìåë åàøáðå, òâø ìë íäá äøåà úòôù éúìáå 
ùîî åäáå åäúì íìåë íéøæåç åéä íîéé÷ìå íúåéçäì íøéàäì ùîî.  

 

 ã øòù àé ÷øô 

                                                                                                                                                                                     

 שכל מי ? האדם לאותו האור בתורה)זה(ובמה יזכה ) ישעיה סד ("לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו
 שהרי בתורה נבנה , ויחשב לו כאלו בנה עולמות, בכל יום יזכה להיות לו חלק בעולם הבא,שעוסק בתורה
ואהיה אצלו אמון " נאמר ו,)משלי ג(" בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' ה" נאמר זהו ש.העולם ונתקן

 ברוח עשה , ובא וראה.סק בה מתקן עולמות ומקיים אותם שכל מי שעו,)שם ח(" ואהיה שעשועים יום יום
הבל של  וכל שכן רוח , רוח של אלו שעוסקים בתורה. וברוח הוא מתקיים,הקדוש ברוך הוא את העולם

 ].תינוקות של בית רבן
 .שורש של כולםהקיום והחיות וה ו,שהתורה היא האור של כל העולמות: תרגום 927
ן שהם " ובתוכם נר,כלים'  ולכן כנגדן ג,א"ע שבז"צוניות הם כנגד ביכלים דחי' גם דע כי ג: ל"ז 928

 .ע"עולמות בי' שהם כנגד רוחניות ג, ע" שהם בי,ת ובינה"מלכות ות
המוחין התחתונים נעשין כלים אל העליונים וכן מראש אצילות עד סוף העשיה כלים העליונים : ל"ז 929

 ,ז באורות" וכן עד.ן הפרש רק שזה פנימיות וזה חיצוניותכלי ואי' הם מוחין לתחתונים יען היות הכל בחי
 אמנם . וכיוצא בזה, ומה שהוא נפש לעליון נעשה רוח לתחתון,מה שהוא רוח לזה הוא נשמה לתחתון

 כי , אך אמנם זה שאמרנו אינו רק באצילות לבד. וכן מכלים לא נעשה אורות,מאורות לא נעשה כלים
 ,ע נקרא אלהות גמור" שלכך אין בי,ע והבן זה הסוד הגדול"נשמה לבימשם ולמטה כלים דאצילות נעשה 

כ " וזה ג.אלהות אשר שם'  אך להיותן מן אצילות נק,נשמתם הם כלים לבד דאצילות ולא אורות' יען אפי
 והוא כי אור העצמות הנמשך מלמעלה נשלם ומסתיים באצילות ,ע מן האצילות"טעם גדול כמה נבדלות בי

 .לבד
כ "ואח. חיל לדבר על היות שורש נשמת הצדיקים פנימי יותר מאשר נשמת המלאכיםשם מת 930

מן הניצוצין שיוצאין מהכלים החצונים של עולם ההוא נעשין ממנו נשמות המלאכים עצמן : ל"ממשיך בזה
' ע נעשים ממש בחי"עולמות תחתונים דבי' ז הכלים החצונים בעצמן של האצילות כאשר יורדין אל ג"כעד
ה של עצמות אורות ההם של העולמות עצמן ורוחם ונפשם של עולמות ההם הם לבושים אל הנשמה נשמ

הכלים החצונים והפנימים נמצא כי החיצונים נעשה נשמה אל הכלי ' בחי' ע אם יורדין ב"אלא שצ(ל "הנ
רדין רק עולמות או אם נאמר שאינם יו' עולמות והפנימי נעשה נשמה לכלי הפנימי של הג' החיצון של ג

הדעת נוטה כי העצמות אינו אלא אחד אבל אם גם כלים ' הכלים החיצונים לבדם ולזה הפירוש הב
 .)ע"מיני עצמות והדבר צ' כ יהיה למטה ב"הפנימים יורדין א

ושם אכן מחלק , ג"ולכן נראה שכוונתו לפרק י, ג"לפרק י' שכן מדלג שם מפרק ה', אין אצלנו פרק ז 931
ונודע . אבל בריאה מקבלת את האור רק דרך מסך, ס ממש המתגלה ללא מסך"ור אשבאצילות מקבל את א

כ משם ואילך הוא נקרא בשם "וע, כי אור העובר דרך מסך אינו עצמות האור הראשון אלא תולדתו בלבד
  .ש שהוא באמת בריאה חדשה שכביכול אינה מכלל עולם האצילות כלל"ע" בריאה"

 .ון עומדים כצורת חותם ונחתםשם איתא שכל עולם עליון ותחת 932
 להיותה ראש ,' כי ברדת המל: והוא באופן זה,ע הם לבושים אל האצילות כנודע"העולמות בי: ל"ז 933

 כי כלי הפנימי של המוח לנשמה יורד בבריאה ונעשה שם , מתלבשים הגופים העליונים למטה,לשועלים
 אבל בעולם עצמו לא נעשה לעולם ,מ נעשה שם נשמה לעולם שתחתיו"כלי מ'  אף שהיא בחי,נשמה
 .כלי נשמה' מבחי

 מה שאין כן ,ואצילות הוא מלך בהם והוא ועצמותו וחיותו אחד בהשעשרה ספירות של : תרגום 934
 . אחדאין הם ועצמותובריאה שאין הוא והם אחד הספירות של הבעשר 
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åä ïåëð ìò íìåë úåîìåòä ìù íîåé÷å íøåàå íúåéç ø÷éò úàæìå äá íé÷ñåò åðçðàùë ÷ø à
éåàøë,á÷ éë "ãç àìåë ìàøùéå àúééøåàå ä935, ÷áåãî äðåéìòä åúîùð ùøù ìàøùéî ãçà ìëù 

ùîî íéãçàì åéäå äøåúäî úçà úåàá æçàðå936 .áá åøîà ïëìå" ø)ô"éñ à 'ã' ( ìù ïúáùçîù
øáã ìëì äîã÷ ìàøùé,øáã ìëì äîã÷ äøåúäù áåúëù äî ìò ÷åìçì àá àìå ,à ìëä éë  ãç

ïùøùá,àéä àéäå .æå "åøîàù åîëå ìàøùé ìù ïúáùçî ù äáùçîá äìò ìàøùé, øîåì äöø 
äáùçîä úéùàø,äàìò àúåòøä ãåñ .îë " øäåæá ù)çé÷ óã àøéåò "á ( ÷éìñ ìàøùé àäã

áå÷ã àúåòøá"àîìò àøáé àì ãò ä937,ìëä úéùàø àéä àúåòøäå , ìåëéáë øåîâ úå÷ìà 
óåñ ïéà úåîìåòî,ôá íù øëæðë ' çð )ñ" äò"à( éãå÷ôå )ñø" çò"á (øà"åë úéîéøà ù ' àúåòø ãëã

åë äàìò 'à ïåø÷à åäìë àúúìå äàìò äáùçîã àæøî ïéøåäð ïåðéà ìëå"ñ938ò "áèéä ù, úäâäáå 
------------------ùôðä øéàî------------------ 

ישראל בתרין דרגין אינון : א"זהר אחרי מות עג ע' אמנם עי, ל"ו בשום מקום בחזלשון כזבנמצא  אין 935
ואפשר לומר שהמה . כ"ע, ה אורייתא וישראל"בו ק,דרגין אינון מתקשרן דא בדא'  דתנינן ג,סתים וגליא

  .'שהרי למעשה כולם מגלים מציאות א, "חד"
  .1099לקמן הערה ' עי,  לעניין מקור לדברים936

 .ה עד שלא נברא העולם"הרי ישראל עלה ברצון דהקבש: תרגום 937
אמר רבי שמעון ארימת ידי בצלותין לעילא דכד רעותא עלאה לעילא לעילא קיימא : ל בשלימות"ז 938

על ההוא רעותא דלא אתידע ולא אתפס לעלמין רישא דסתים יתיר לעילא וההוא רישא אפיק מה דאפיק 
ו דמחשבה עלאה למרדף אבתריה ולאתנהרא מניה חד פריסו ולא ידיע ונהיר מה דנהיר כלא בסתימו רע

אתפרס ומגו ההוא פריסא ברדיפו דההיא מחשבה עלאה מטי ולא מטי עד ההיא פריסא נהיר מה דנהיר 
וכדין ההוא מחשבה עלאה נהיר בנהירו סתים דלא ידיע והאי מחשבה לא ידע כדין בטש האי נהירו 

 דפרישא דקיימא דנהיר ממה דלא ידיע ולא אתידע ולא אתגליא )א דפרסא"נ(דמחשבה דלא אתידע בנהירו 
דא נהירו דמחשבה דלא אתידע בטש בנהירו דפריסא ונהרין כחדא ואתעבידו תשעה ) א האי"נ(וכדין 

היכלין והיכלין לאו אינון נהורין ולאו אינון רוחין ולאו אינון נשמתין ולא אית מאן דקיימא בהו רעותא 
י כלהו במחשבה דאיהו חד מנייהו בחושבנא כלהו למרדף אבתרייהו בשעתא דקיימי דכל תשע נהורין קיימ

במחשבה ולא מתדבקן ולא אתיידיעו ואלין לא קיימי לאו ברעותא ולאו במחשבה עלאה תפסין בה ולא 
תפסין באלין קיימין כל רזין דמהימנותא וכל אינון נהורין מרזא דמחשבה עלאה ולתתא כלהו אקרון אין 

  .סוף
  על שכשהרצון העליון למעלה למעלה עומד,לות למעלהיאמר רבי שמעון הרימותי ידי בתפ: תרגום[

 ואותו ראש מוציא מה שמוציא ולא , הראש הנסתר יותר למעלה,אותו רצון שלא נודע ולא נתפס לעולמים
מסך אחד  . ממנומוארף אחריו ולהיות ו לרד, הכל בסתר רצון המחשבה העליונה, ומאיר מה שמאיר,ידוע
 מאיר מה ,מסךה מגיע ולא מגיע עד לאותו , ומתוך אותו מסך ברדיפת אותה המחשבה העליונה,נפרס

אז מכה אור ,  והמחשבה הזו לא יודעת, ידועינו ואז אותה מחשבה עליונה מאירה באור נסתר שא,שמאיר
 .דע ולא התגלה שמאיר ממה שלא ידוע ולא נו,הפריסה שעומד) המסך(המחשבה הזו שלא נודע בהארת 

 .ונעשים תשעה היכלות,  מכה בהארת המסך ומאירים כאחד,ואז הארת המחשבה הזו שלא נודעת
 האורות ת רצונם של כל תשע,ד בהםו ואין מי שיעמ,וההיכלות אינם אורות ואינם רוחות ואינם נשמות

 ולא ,בהף אחריהם בשעה שעומדים במחשו בחשבון כלם לרד,כלם עומדים במחשבה שהיא אחת מהן
 , תופסים בה ולא תופסים בה,עליונהה ואלו לא עומדים לא ברצון ולא במחשבה .גים ולא נודעיםימש

  ]. כלם נקראים אין סוף, מסוד המחשבה העליונה ומטה, וכל אותם אורות.באלו עומדים כל סודות האמונה
ו ובספר "ות הלשש בגליונ"עיי, בפירוש מאמר זה של הזהר)ה"נא להדגיש כל הד: הרב בוקשפן(@

אמר רבי שמעון . ו"להלן הרבה פירושים מגיליונות הלש: ל הגליונות"וז. באריכות' הכללים כלל טו ענף ח
 ,)]ב"א כו ע"כללים ח(א "גלגלתא דא[ס " הוא הקו דא- ארימת ידאי בצלותין לעילא דכד רעותא עלאה

 ולא אתפס כלל לעלמין ,ק" שבאא"רדל'  הוא בחי-  לעילא לעילא קיימא על ההוא רעותא דלא אתידע
 שהוציא את -   וההוא רישא אפיק מאי דאפיק,ק" הוא רישא תניינא אין שבא-  רישא דסתים יתיר לעילא

 ולא ידיע ונהיר מאי דנהיר כלא בסתימו רעו ,ב"שמות עסמ' ק הכלולה מד"ס שבא"הרישא תליתאה מ
 –למרדף אבתריה ולאתנהרא מניה  ,ס אשר הוא למעלה מהאזניים"ב דהמ" הוא הע-  דמחשבה עלאה

חד פריסו אתפריס ומגו ההוא פריסא ברדיפו דההיא מחשבה , מהרישא תניינא שהוא אוירא דלא אתפיס
י "ב הכללי שבקרקפתא כי ע"א והוא אשר נתפס בשם הע" הוא קד-עלאה מטי ולא מטי עד ההוא פריסא

איהו ) א ההוא"ס( וכדין ,ם נהיר האוירא שדרך הקרו–  נהיר מאי דנהיר,הקרום אתפיס מעתה להקרא בשם
 כי – סתים דלא ידיע וההוא מחשבה לא ידע) בסתימו( נהיר בנהירו , רישא תליתאה– מחשבה עלאה

 בנהירו ,ס"ב דהמ" הע–  כדין בטש האי נהירו דמחשבה דלא אתיידע,מקבלת אור האוירא רק דרך הקרום
ס עם הנהירו "ב דהמ"ס והבטישא הוא מהע"רא להמ שהוא עומד תמיד להפסיק בין האוי– דפרסא דקיימא

 שאותו – ולא אתגליא, ק"א שבא" מרדל– ולא אתיידע ,ס" מהקו דא–  דנהיר ממה דלא ידיע,א"דקד
דא נהירו דמחשבה דלא ) א האי"נ( וכדין ,האוירא עצמו לא אתגליא כלל שהרי נקרא אוירא דלא אתפיס

ס עם הנהירו "ב דהמ" שמבטישת הע– יסא ונהרין כחדא בטש בנהירו דפר,ס"ב דהמ" הוא הע– אתיידע
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çøä"æ å"íù ì939, øùåéå íéìåâéò øòù íééç õòáå )ã óðò ùéø'940(,éä úåìùìúùä øòùáå " ñ) ùéø
á óðò941( . åøîà ïëìå)אי בראשית א"רש (  ìéáùáå úéùàø úàø÷ðù äøåúä ìéáùá úéùàøá

úéùàø åàø÷ðù ìàøùé) æ åøîà ïëìå" ì)îå"ë ÷ò ä"à ( áééç äîùð úàéöé úòùá úîä ìò ãîåòä
òåø÷ì,ñ äàåøì äîåã øáãä äîì àä "à ìë úîùð úùåã÷ù óøùðù ú 'ìàøùéî, àéä àéä 

ñ úùåã÷"ùîî ú .(  
 ïééãò äæåðâ äøåúä äúéäù äàéøáä úòî ïëìå úåîìåòä ìëî íìòðä äùøù øå÷îá

íéðåéìò,íîéé÷ìå íúåéçäì úåîìåòä ìëì äøéàä ãáì ÷åçøîå , ùîî äúåîöò äìùìúùð àìå 
äèî éöåá÷ äá å÷ñòéù íìåòä äæì äèîì, íðåëî ìò åéä àìå íéúúåøå íéôôåø úåîìåòä åéä ïééãò 

éúîàä942,æø íåàø÷å " ì)א"ז ט ע"ע( åäú íéôìà éðù943,îåòå íéåìú åéäå  äøåú ïúî úò ãò íéã
ëòåãéæ íøîàî " ì) çô úáùò"à (á÷ä äðúäù"åëå ìàøùé ïéìá÷î íà úéùàøá äùòî íò ä ' íàå

åëå åàì', äáø úåîùá àåä ïëå )îô"æéñ  'ã' ( äáø íéøáãå)ñô"ç ה' סי' (àîåçðúä ùéøáå ) פרשת נח

 ,éúéòø éøîà ïðáø éúéòø êéúéîãéúøåú åìá÷ù éîìåòã  )נא' א סי"פ( äáøáåíéøéùä øéù  )פרק ג
úì éîìåò úà øéæçî éúééä åìá÷ àì åìàùåäáå åä.àã  øîø"ø íùá ç" áéúë àåë õøà íéâåîð '

åë éðéñ øä ìò åãîòù ìàøùé éìåìà äìñ äéãåîò éúðëú éëðà 'íìåòä ññá éîå,åë éëðà  ' úåëæá
ä éëðà 'ìà÷äìñ äéãåîò éúðëú êé.   

ùøù øå÷îî ìåëéáë äãøéå äìùìúùðù æàîå íìòðä äìíìåòä äæ,æ íøîàîë " ì)ש "שיה

õøàì äãéøåäå äùî àá,ò ÷ø àåä úåîìåòä ìë ìù íîåé÷å íúåéç ìë " åðéô ìáä é )'א' ה סי"רבה פ
äá åðéðåéâäå944.ììë ÷ôñ íåù éúìá úîàäå 945ç éåðô åäö÷ ãò äö÷î åìåë íìåòä äéä íàù " óà å

òâøë äøåúá åðìù úåððåáúäå ÷ñòäî ùîî úçà òâø, åéä  íéðåéìò úåîìåòä ìë íéáøçð
íåìùå ñç åäúå ñôàì åéäå íéðåúçúå,ç åèåòéî åà íøåà úòôù ïëå " åð÷ñò áåøå ïéðò éôë ÷ø ìëä å

                                                                                                                                                                                     

 ,האזניים' ס ומקומה הוא בבחי"ג הכללי והוא הבינה דהמ"א יצאו משניהם אור אחד שהוא הס"דקד
והיכלין לאו אינון , ס דעולם העקודים כי הכתר נשאר למעלה כנודע" הוא הט–ואתעבידו תשע היכלין 

מאן דקיימא בהו רעותא דכל תשע נהורין ) איהו(נשמתין ולא אית נהורין ולאו אינון רוחין ולאו אינון 
כ מכלל " כי הכתר אשר נשאר למעלה נחשב ג–דקיימי כלהו במחשבה דאיהו חד מנייהו בחושבנא 

כלהו למרדף בתרייהו בשעתא דקיימי במחשבה ולא , העקודים כי בעקודים נחשב השורש עם הענפים לחד
תפסין בה ולא תפסין ) א עלאין"נ(קיימי לא ברעותא ולא במחשבה עלאה מתדבקן ולא אתיידעו ואלין לא 

ל על כל " ר–) א ולתתא"דלתתא ד(באלין קיימי כל רזי דמהימנותא וכל אינון נהורין מרזא דמחשבה עלאה 
ף שבו וזהו שאמר ולתתא כי הם "ק ויוצאים מהאח"ס דהא"ס דעולם העקודים שהם נמשכו מהמ"הט

ק וגם הם עומדים "ס דא"ס ומתפשטים לתתא שהוא עד הטבור ומשום שהם מהמ"נמשכים ויוצאים מהמ
  . ס"כולם למעלה מהפרסא ולכן נקראו כולם א

  ).א"א מז ע"ה ח"דע' עי(ס "שכל מה שהוא למעלה מאצילות הוא בתורת א, כלומר
 .ע"אינו מצוי בדפוסים שבידינו והי 939
ס דאצילות אל תטעה לחשוב שהם יותר " יזהרפר ה אצלינו בסיםס הנקרא" אל יעלה בדעתך כי הי940

 כי כמה עולמות קדמו עליהם ולרוב העלמם לא שלחו בהם יד ,ראשונים וגבוהים מכל מה שנאצלו
ק לכל "התיקונים בענין א' מאמרים מס'  אלא ברמז נפלא כאשר עיניך לנוכח יביטו ג,פר הזהרלהזכירם בס

ל שעיקר תכלית דבריו כאן הוא להראות ששורש "צ, אם כן. ש שמביא הזהר נח ופקודי"וע. כ"ע, הקדומים
 .התורה וכלל ישראל הוא למעלה מאצילות

 .שם מביא מזהר נח 941
שכן , ואפילו אם הצדיקים תקנו דברים במצוותיהם, שלא היו עומדים בזכות אלא בחסד, כלומר 942

אבינו עדיין נחשב היה אמנם כל זמן שלא בא אברהם . תמיד היו צדיקים כגון נח ומתושלח ושם ועבר
ט של הצדיקים לא תיקנו את "ותיקוני המע, ולא בזכות עצמו', והיה קיים רק בחסדו ית, תהו' העולם בבחי
  .שורש העולם

' ואילו עת מתן תורה היה ו, אלפים תהו נפסקו בזמן אברהם אבינו' שהרי ב, לכאורה יש להקשות 943
 .ל שאברהם אבינו הוא תחילת קבלת התורה"ר וירא הנכ בזה"פ מש"אמנם יש ליישב ע. דורות לאחר מכן

ד "אם כי יש להעיר שהמדרש מתייחס לשכינה ול.  שם הבאנו את לשון המדרש273לעיל הערה ' עי 944
 .ה ואורייתא חד הוא"ל דהיינו הך מאחר שקב"אמנם צ, לתורה
  .א רבינו מקורות לאמת מוחלטת זובפיסקה הבאה שם מבי' עי 945
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äá . äéìò íéëøáî åðà ïëì)ברכת קריאת התורה( íìåò ééçå946åðëåúá òèð , äúòéèðù äòéèðä ïéðòë 
äáåè úåáøäì éøô úåùòì éãë,äåúá íé÷éæçî åðà íà ïë "ëá ÷éåàøë åðçë ì, ãò ééç ïéìéçðî åðà 

 ìëá ìåãâ øåàå äëøáå äùåã÷ úåôñåú úåîìåòä ìëî äìòîì íìòðä äùøùî íéëéùîîå
úåîìåòä, àúáø éìùîá áåúëù äæ )ô"á (êáì øåöð øîùî ìëî,äøåú éøáãî çøáú àìù . äîì 

íééç úåàöåú åðîî éë,íìåòì íééç ïéàöåé äøåú éøáãîù êãîìì ,øäðä úåðáì íâå  íéðå÷éúá úåñ
íéìåãâ,íéðåúçúä íò íéðåéìòä íéìùäìå ãçééìå øù÷ì ,ïéìå÷ù ïéîìòä ìëå 947àãçë ïéøéäðå .   

æ íøîàîë"ôá ì ' ÷ìç) óãèöò "á (øà" íåìù äùåò åìàë äîùì äøåúá ÷ñåòä ìë à
äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá, øîàðù åë éì íåìù äùòé éæåòîá ÷æçé åà', åìàë øîà áø 

ìô äðáäèî ìù ïéøèìôå äìòî ìù ïéøè, øîàðù åëå êéôá éøáã íéùàå ' ãåñéìå íéîù òåèðì
õøà. úéæçáå ùù éãåîò åé÷åù,ú åìà "íéãåîòì åìùîð äîì ç, øîàðù íìåò éãåîò íäù  àì íà

åë äìéìå íîåé éúéøá' . àúáø éìùîáå)פרשה ט'( åë äúéá äúðá úåîëç 'á÷ä øîà" íãà äëæ íà ä
äîëçå äøåú ãîìååìåë íìåòä ìë ãéîòä åìàëå íéîù àøáù åîë éðôì áåùç  .ôá íùå ' ìéç úùà

åøîà )פרשה לא( ,á÷ä øîà"ìàøùéì ä,Àä éðá eé íëéìò éðà äìòîå äìéìáå íåéá äøåúá ïé÷ñòúî 
íìåòä ìë úà íéãéîòî íúà åìàë.   

 úéùàøá øäåæáå)ò æî óã"à (éì éåäîì éëæé àîåé ìëá àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë ä
ììëúùàå ïéîìò éðáúà àúééøåàá àäã ïéîìò éðàá åìàë äéì áéùçúéå éúàã àîìòá à÷ìåç, 

ää" ãä ' õøà ãñé äîëçáåâå' áéúëå åë ïåîà åìöà äéäàå ' íéé÷å ïéîìò ììëù äá ìãúùàã ìëå
á÷ ãéáò àçåøá éæç àúå äéì" àúééøåàá ïàòìã ïåðéàã àçåø àã àîéé÷úî àçåøáå àîìò ä

åë'948.ôá íùå ' áùéå )א"קפה ע(  äøåúá ÷ñåòä íãàä ìù äàøåðä åúìòîá äìçú êéøàäù øçà
òáäæä íìåç äðîî äôøúîùë íéîìåòä éðùá ìåãâä åùðåòå àáä íìåòáå "å,øîàå íééñ , êë ïéâá 

 àîåé÷ åäéàã àúééøåàá àìà äéîåé÷á íéé÷úà àì àîìòå àúééøåàã àîåé÷ ìò àîéé÷ àìë
 àì íà áéúëã àúúå àìéò ïéîìòãåë äìéìå íîåé éúéøá'949.ôáå  ' äîåøú) óã àñ÷ò"à ( øçà

úåîìåòä ìë åàøáð äøåúäáù êéà øàáì ïéðòá êéøàäù, ìë àîìò éøáúàã ïåéë äæ éøçà øîà 
 äéðéâáå àúééøåàá ìãúùî éåäéã íãà éøáîì àúåòøá ÷éìñã ãò íéé÷úî äåä àì äìîå äìî

úùàå àúééøåàá äá ìëúñàã ïàî ìë àúùä àîìò íéé÷úà àîìò ìë íéé÷î àåä ìåëéáë äá ìã
á÷"á àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñà ä" àãáåòã çëúùà àîìò íéé÷îå àúééøåàá äá ìëúñà ð

âá éäéà àúééøåà àîìò ìëã àîåé÷å"á åäéà äàëæ ë" íéé÷î åäéà éàäã àúééøåàá ìãúùàã ð
àîìò950,ôáå  ' àø÷éå)é"ò óåñ à"á (àúééøåà ïéâá àìà éøáúà àì àîìòã ïéâá ìàøùéã àðîæ ìëå 

àúééøåàî íéìèáúî ìàøùéã àðîæ ìëå àîéé÷úî àîìò àúééøåàá é÷ñòúî, àì íà áéúë äî 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .כלומר שהוא חיות כל העולמות 946
. שכן לא יתכן לומר שהעליונים שקולין כתחתונים, שהם שוים קשה טובא" שקולין"תיבה ' אם פי 947

ל שכוונת "או שמא צ, ואולי אפשר לומר שכאשר הכל בתיקון אזי באמת כולם שקולים ואין זה יותר מזה
  .ע"וצ, צ"הרי הוא הכינוי לתיקון בספד, ולתתיבה זו למתקלא ומשק

  .926לעיל הערה ' ע 948
 והעולם לא מתקיים בקיומו אלא בתורה שהיא קיום , הכל עומד על קיום התורה,משום כך: תרגום 949

 ".י לא שמתאם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ" מעלה ומטה שכתוב ,העולמות
 ולכן כתוב ,וכן בכל דבר ודבר שכתוב בתורה התבונן הקדוש ברוך הוא ועשה אותו הדבר: תרגום 950

ים עד שעלה יכיון שנברא העולם בכל דבר ודבר לא התק,  כמו כן נברא כל העולם"ואהיה אצלו אמון"
 בה עוסק בתורה ונןתבו כעת כל מי שמ.ם העולםי ובגללה התקי, שיהיה משתדל בתורה,ברצון לברא אדם

 אדם מתבונן בתורה , בתורה וברא את העולםהתבונן הקדוש ברוך הוא .כביכול הוא מקיים את העולם
 בתורה עוסק משום כך אשרי האיש ש, נמצא שכל מעשה וקיומו של עולם היא התורה.ומקיים את העולם

  .שהרי הוא מקיים את העולם
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åë äìéìå íîåé éúéøá'951.ôá åøîà ïëìå  'äøåúä úåìòî )א" מ'אבות פרק ו( äøåúá ÷ñåòä ìëù 
åîù êøáúé úéùàøá øöåéì óúåù äùòð ìåëéáë éë òéø àø÷ð äîùì, äúò íéé÷îä àåäù ïåéë 

åäåáå åäåúì íìë íéøæåç åéä äæ éúìáå åúøåú ÷ñòá úåîìåòä ìë úà,ðä ùøãîá áåúëù åîëå " ì
åë éúøåú åìá÷ù éîìåòã éúéòø éúéòø êéúéîã'.  

  
 ã øòù áé ÷øô  

ëå"ò ïéùãçúîä àúééøåàã íéúéîà ïéùåãéç ù"íãàä é, úåàìôð úåàøåð ìãåâì êåøò ïéà 
äìòîì íúìåòôå íðéðò,èøô äìîå äìî ìëù íãàä éôî úùãçúîä úé,á÷ " äì øèòîå äì ÷éùð ä

åîöò éðôá ùãç íìåò äðîî äðáðå,áåúëä øîàù äùãçä õøàäå íéùãçä íéîùä ïä ïäå  ) ישעיה

ò ã"á (ø" çúô ù ùð øáì äéì úéà äîë êéôá éøáã íéùàå(åúëù åîë  øäåæä úîã÷äá á,)סו כב
ìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàìéà,á÷ã ïéâá "éì÷ì úééö ä ìëáå àúééøåàá é÷ñòúîã ïåðéàã ïåä

ãç àòé÷ø ãéáò àúééøåàá ìãúùàã àåääã àãé ìò àúééøåàá ùãçúàã äìîà. àåääá ïðú 
á÷ã äéî÷ úãúòúàå à÷ìñ äìî àéää ùð øáã äéîåôî ùãçúà àúééøåàã äìîã àúòù" ä

á÷å"àúîëçã äìîå ï÷÷çîå ïéôéìâ ïéøèò ïéòáùá äì øèòå äì ÷éùðå äìî àåääì ìéèð ä 
åë àùéø ìò àáúéå à÷ìñ àùãçúàã'952 éáâì ú÷éìñå ïéîìò óìà ïéòáùá úàèùå ïîúî àñèå 

åë ïéîåé ÷éúò'953 ïéìî ïåðéàá úøáçúà à÷ìñ ãë àëä úùãçúàã àúîëçã àîéúñ äìî àéääå 
åë äúàø àì ïéòã ïéæéðâ ïéîìò øñéðîúá úìàòå åäééãäá àúçðå à÷ìñå ïéîåé ÷éúòã'954 ïé÷ôð 

 ïééúàå ïèàù ïîúîò äéî÷ åãúòúàå ïîéìùå ïàéìî" äìî àéääá ïéîåé ÷éúò çøà àúòù àéääá é
ùá äì øèòàå äìî àéääì ìéèð àìëî äéî÷ àçéðå" àúçðå à÷ìñå úñè äìî àéää ïéøèò óìà ò

 éî÷ íéìù àîåé÷á ïéîéé÷ ïéòé÷ø ïéãáòúà àúîëçã äìîå äìî ìë ïëå àãç àòé÷ø úãéáòúàå
ò"åë íéùãç íéîù ïåì éø÷ àåäå é'955éìéî øàù ïéìà ìëå äàìò àúîëçã ïéæøã ïéîéúñ ï 

á÷ éî÷ ïéîéé÷ ïéùãçúîã àúééøåàã"åë ïéøèòúîå ïéúçðå íééçä úåöøà åãéáòúàå ïé÷ìñå ä'956 
òå àúééøåàá ùãçúàã äìî àéääî äùãç õøà àìë ãéáòúàå ùãçúàå" øùàë éë áéúë ã

åë íéùãçä íéîùä'957åë äùåò éðà øùà  'ò àìà áéúë àì éúéùò ïåðéàå øéãú ãéáòã äùå
àúééøåàã ïéæøå ïéùåãéç.958òå "åë êéôá éøáã íéùàå áéúë ã 'åë õøà ãåñéìå íéîù òåèðì 'øà" à
à êéúéñë éãé ìöáå åäî"åë ì'959á÷ éî÷ àîéé÷å àøèòúàå à÷ìñ äìî éàäã àúùäå " éôç åäéà ä

åë ùð øá àåää ìò éñëå äìî àéää ìò'960éùãç íéîù äìî àéääî ãéáòúàã ãò  äùãç õøàå í

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 וכל זמן שישראל עוסקים בתורה העולם .התורהמשום שהעולם לא נברא אלא בשביל : תרגום 951
אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא  " מה כתוב, וכל זמן שישראל מתבטלים מהתורה,םימתקי
  ".שמתי

  . דצדיק חי עלמין952
  . וכל מלין דעתיק יומין מלין דחכמתא אינון ברזין סתימין עלאין953
  . אלהים זולתך954
  . שמים מחודשים955
 .ץ חד לגבי אר956
 . והארץ החדשה957
כל מה שלומד יותר ומתבררים הדברים מחוורים אצלו ' חידושי תורה נק, ל"ז, כתר ראש אות נו' עי 958

אתה מוצא בה טעם וכשמרבה לחזור נתבאר בזה טעמים ופירושים שנתחדשו ' ז שאתה ממשמש בהם כו"כ
  .חידושי תורה בין שהוא מחדש או אחר רק שיצא הדבר לאור' וזה נק
 אמר ליה בשעתא דאתמסר אורייתא למשה אתו כמה רבוא דמלאכי עלאין לאוקדא ליה בשלהובא 959

  .ה"דפומהון עד דחפא עליה קב
  .ה ולא יקנאון לגביה" דלא ישתמודע לגבייהו אלא קב960
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åë'961åë äúà éîò ïåéöì øîàìå '962 àìåìîá àðà äî éîò àôúåù éåäîì éîò àìà éîò àø÷ú ìà 
åë õøàå íéîù úéãáò éìéã 'àúééøåàá ïéìãúùîã ïåðéà ïéàëæ úà éëä óåà963.   

ôáå ' éçéå)îø"ò ùéø â"à ( áéúëåë çéø åðúð íéàãåãä 'åë ïáåàø çëùàã ïåðéà ïéìà ' ìòå
ãâî ìë åðéçúôá éçúô ìò éåäîì åîøâ ïåðéà íé íéãâî ìë úåùøãî éúáå úåéñðë éú íâ íéùãç

íéðùé,ã ïé÷éúòå ïàúãç éìî äîë åë åäééãé ìò àééìâúàã àúééøåà 'êì éúðôö éãåã, àëäî 
 úåàé à÷ãë ïéìî éúåúãçìå ïéìî éãçîì òãéå úåàé à÷ãë àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë àðôéìåà

ééñøë ãò ïé÷ìñ ïéìî ïåðéàëå àëìîã à"úòùáå ïåì æéðâå ïéòøú ïåì çúô éàá÷ ìàòã " ä
á÷ ïéãë éãçå åäá ìëúñîå äéî÷ ïåì ú÷éôà ïãòã àúðâá àéé÷éãö íò òùòúùàì" øèòúî ä

åë éãçå ïéàìò ïéøèòá 'åë àøôñá ïéáéúë éåìî àúòù àéääîå ' ìãúùàã ïàî äé÷ìåç äàëæ
åä äàëæå àîìò éàäá àåä äàëæ úåàé à÷ãë àúééøåàáéúàã àîìòá à964. ãúáå"à) àñ"éô ø"ç (

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ד ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ מכאן דכל מלה דסתים מעינא סלקא לתועלתא " הה961

ד לנטוע שמים "די כסיתיך ואמאי אתחפי ואתכסי מעינא בגין לתועלתא עלאה ההד ובצל י"עלאה הה
   .וליסוד ארץ כמה דאתמר

  . ולאמר לאינון תרעין ומלין דמצויינין אלין על אלין עמי אתה962
 כמה יש לאדם להשתדל בתורה .ם דברי בפיךיואש) ישעיה נא(רבי שמעון פתח  בראשית: תרגום 963

 ובכל דבר שמתחדש ,ש ברוך הוא מקשיב לקולות אותם שמתעסקים בתורה משום שהקדו,יומם ולילה
שעה שדבר תורה מתחדש מפי אותה ה ב,שנינו.  עושה רקיע אחד,בתורה על ידי אותו שמשתדל בתורה

 נוטל את אותו הדבר ומנשק , והקדוש ברוך הוא, הדבר ההוא עולה ומזדמן לפני הקדוש ברוך הוא,אדם
 ודבר חכמה שהתחדש עולה ויושב על ראש הצדיק .קקותום עטרות גלופות ומחאותו ומעטר אותו בשבעי

 וכל הדברים של עתיק . וטס משם ומשוטט בשבעים אלף עולמות ועולה אל עתיק הימים,חי העולמים
 כשהוא , של חכמה שהתחדש כאןסתוםואותו הדבר ה. ים עליוניםסתומ בסודות ,הימים דברי חכמה הם

 ונכנס בשמונה עשר עולמות גנוזים ,הדברים של עתיק הימים ועולה ויורד עמהםעולה מתחבר עם אותם 
יוצאים משם ומשוטטים והולכים מלאים ושלמים ומזדמנים לפני ) שם סד(שעין לא ראתה אלהים זולתך 

 וזה נוח לפניו מן הכל נוטל את אותו הדבר ,באותה השעה מריח עתיק הימים את הדבר הזה. עתיק הימים
 וכן כל דבר . אותו הדבר טס ועולה ויורד ונעשה רקיע אחד.ותו בשלש מאות ושבעים אלף עטרותומעטר א

 והוא קורא להם שמים ,עומד בקיום שלם לפני עתיק הימים) א רקיעים"ס) (א נעשים"ס(ודבר של חכמה 
אותם דברי התורה שמתחדשים יתר  וכל .עליונההחכמה השל סודות סתומים דשים וחדשים שמים מח

 ויורדים ומתעטרים לארץ אחת ומתחדש , ועולים ונעשים ארצות החיים,עומדים לפני הקדוש ברוך הוא
כי כאשר השמים ) ישעיה סו(ועל זה כתוב . ונעשה הכל ארץ חדשה מאותו הדבר שהתחדש בתורה

 שעושה תמיד , עשיתי לא כתוב אלא עושה.'מדים לפני וגוושה עוהחדשים והארץ החדשה אשר אני ע
ע ום דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטיואש) שם נא( ועל זה כתוב .ותם החדושים והסודות של התורהמא

 אמר לו בשעה . מה זה ובצל ידי כסיתיך,אמר רבי אלעזר.  לא כתוב השמים אלא שמים,שמים וליסד ארץ
שכסה  עד ,ף אותו בשלהבת פיהםושנמסרה התורה למשה באו כמה רבואות של מלאכים עליונים לשר

 הוא מכסה על , וכעת שהדבר הזה עולה ומתעטר ועומד לפני הקדוש ברוך הוא,עליו הקדוש ברוך הוא
 ולא יקנאו לו עד שנעשה ,כר אליהם אלא הקדוש ברוך הואּואותו הדבר ומכסה על אותו האדם שלא י

 מכאן .ארץד וע שמים וליסו זהו שכתוב ובצל ידי כסיתיך לנט,מהדבר ההוא שמים חדשים וארץ חדשה
מן ונעלם  ולמה מתכסה . זהו שכתוב ובצל ידי כסיתיך, מן העין עולה לתועלת עליונהסתוםשכל דבר ש

 ,ולאמר לציון עמי אתה. ד ארץ כמו שאמרנווע שמים וליסו זהו שכתוב לנט,העין בשביל תועלת עליונה
 להיות ,מי אתהמי אלא ִע אל תקרי ַע, עמי אתה,ינים אלו על אלווולאמר לאותם השערים והדברים המצ

גם  כך ,שמים נעשו' בדבר ה) תהלים לג( כמו שנאמר ,בור שלי עשיתי שמים וארץי מה אני בד.תף עמיוש
   . בתורהעוסקים אשרי אותם ש.אתה

כל הזיווגים עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ואז , ל"ד ז"ז סז ע"א בתיקו"בהגר' עי, ע בדבר"והנה צ
ל תורה חדשה מאתו תצא "ולע'  שאין דבר חדש עתה אלא להבין הישנות וכוה בתורה"יתחדשו הנשמות וכ

י "ר שכותב שאחר החרבן אין תורה ואפילו רשב"א בריש האד"בבהגר' וכן עי. כ"ע', יין המשומר בענביו וכו
אלא . ע גדול על איזה חידושים מדבר רבינו שביכלתינו לחדש"אם כן צ. לא תיקן כי אם את דורו בלבד

' עי(מעין מה שיהיה לעתיד לבא , של נשמות חדשות' ל שבלימוד התורה אפשר להוריד בחי"כ צ"בע
  ).שכל מה שיהיה לעתיד לבא מצינו דוגמתו בעולמינו, א"ב ומג ע"ז בסוף מב ע"א תיקו"בהגר

בראשית ל (אלין אינון דאשכח ראובן כמה דאת אמר ) הדודאים(הדודאים נתנו ריח : ל בשלימות"ז 964
) א יב לג"דה(לי דאורייתא אלא על ידוי בישראל כמה דאת אמר יא דודאים בשדה ולא אתחדשן מוימצ) יד

ועל פתחינו כל מגדים אינון גרמו למהוי על פתחינו על פתחי בתי ' ומבני יששכר יודעי בינה לעתים וגו
ין על ידייהו כנסיות ובתי מדרשות כל מגדים חדשים גם ישנים כמה מלי חדתאן ועתיקין דאורייתא דאתגלי

) שיר ז יד(לדעת מה יעשה ישראל דודי צפנתי לך ) שם(לקרבא לישראל לאבוהון דלעילא הדא הוא דכתיב 
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ìëàî õò ìë äæîå äæî åúôù ìò äìòé ìçðä ìòå,éôå  'ä äæ ìë íù íù øîåàå äøåú éøáã ìò áåúë
 åäîøëáé åéùãçì,åë øåëá àåäù ïáì ãéîú íåé ìëá äøåúä úà ïéùãçîù äøåú éùãçîì  '

åë åá ïéçîù ìëäù äøåú éøáã ùãçîù',é ìëá åéáàì åì ùãçúî äçîù åë íå'965, íå÷î ìëáå 
 ùøãîä úéá úáéùéáå úñðëä úéá úáéùéáù äøåú ïéùãçîù äçîùá÷äì ùãçúî" íåé ìëá ä

åë ãéîú 'ò"ù.  
  

 ã øòù âé ÷øô  
 äøåúä ìéáùá ÷ø äéäù äàéøáá êøáúé åúðååë íìùð äùåã÷ä äøåúä ÷ñò éãé ìòå

ìàøùé äá å÷ñòéù,æ íøîàîë " ì)ד' א סי"ר פ"ב'( øáúéùàäøåúä ìéáùá åë  'åë ìàøùé ìéáùáå '
åë äùî ìéáùáå 'äøåúä úìá÷á øåñøñä àåäù. åîìåòá åéùòîá çîù êøáúé àåä ìåëéáëå 
éìòîù åéúåéøáåíäàéøáä úòá äðåùàø äòùë êøáúé åéðôì ïç , åîöòá êøáúé àåä äåé÷ù åîë 

ìåëéáë,îë " äáøá ù)è äùøô úéùàøáã à÷ñéô ' (åì äáøòå äúåà äàø ïéøèìô äðáù êìîì 
åë ïç äìòî àäú éàåìä ïéèìô ïéèìô øîà',á÷ä øîà êë " àäú éàåìä éîìåò éîìåò åîìåòì ä

åæ äòùá éðôì ïç úéìòäù íùë úò ìëá éðôì ïç úìòî966. äøåúä çáùá øîàð ïëå )משלי ה יט( 
ïç úìòéå íéáäà úìéà. øäåæáå )ì åö"ò ä"à (ø çúô" øîàå àåë êéôá éøáã íéùàå ' øá ìë ïðéðú

úùàã ùðåë àúééøåà ïùçøî äéúååôùå àúééøåàã éìîá ìã ' àîìò íéé÷î àåäã àìà ãåò àìå
á÷å"åìàë äéîò éãç äää àòøàå àéîù òèð àîåé àåää " ãõøà ãåñéìå íéîù òåèðì967.ôáå  '

 äîåøú)ð÷" äò"á (ø çúô" øîàå àäì úåùòì úò 'åë êúøåú åøôä ' àúééøåàã àðîæ ìëá
éìãúùî àùð éðáå àîìòá àîéé÷úîá÷ ìåëéáë äá ï" åäìåë ïéîìòá éãçå éåãé éåãáåòá éãç ä

                                                                                                                                                                                     

מהכא אוליפנא כל מאן דאשתדל באורייתא כדקא יאות וידע למחדי מלין ולחדתותי מלין כדקא יאות אינון 
ה לאשתעשעא "לון ובשעתא דעאל קבמלין סלקין עד כורסייא דמלכא וכנסת ישראל פתח לון תרעין וגניז 

ה מתעטר בעטרין עלאין וחדי "ה מסתכל בהו וחדי כדין קב"עם צדיקייא בגנתא דעדן אפיקת לון קמיה וקב
במטרוניתא הדא הוא דכתיב חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך ומההיא שעתא מלוי כתיבין בספרא הדא 

אה חולקיה מאן דאשתדל באורייתא כדקא יאות זכאה ויכתב ספר זכרון לפניו זכ) מלאכי ג יז(הוא דכתיב 
  .הוא בהאי עלמא וזכאה הוא בעלמא דאתי

" וימצא דודאים בשדה" כמו שנאמר .אלו אותם שמצא ראובן] הדודאים ["הדודאים נתנו ריח": תרגום[
עתים ומבני יששכר יודעי בינה ל" כמו שנאמר ,ולא התחדשו דברי תורה אלא על ידיו בישראל) בראשית ל(

כל  "-על פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות  - "על פתחינו" הם גרמו להיות "ועל פתחינו כל מגדים" "'וגו
 לקרב את ישראל ,כמה דברים חדשים ועתיקים של התורה שהתגלו על ידיהם - "חדשים גם ישנים" "מגדים

 שכל מי ,מכאן למדנו) זשיר  ("דודי צפנתי לך". "לדעת מה יעשה ישראל" נאמר זהו ש.לאביהם שלמעלה
 , אותם הדברים עולים עד כסא המלך,שמשתדל בתורה כראוי ויודע לחדש דברים ולחדד דברים כראוי

 ובשעה שנכנס הקדוש ברוך הוא להשתעשע עם הצדיקים .וכנסת ישראל פותחת להם שערים וגונזת אותם
ז הקדוש ברוך הוא מתעטר  א. והקדוש ברוך הוא מסתכל בהם ושמח, מוציאה אותם לפניו,בגן עדן

 ומאותה שעה דבריו ".חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך" נאמר זהו ש,בעטרות עליונות ושמח בגבירה
 ,אשרי חלקו של מי שמשתדל בתורה כראוי) מלאכי ג(" ויכתב ספר זכרון לפניו" נאמר זהו ש.כתובים בספר

 ].אשריו בעולם הזה ואשריו בעולם הבא
י "ת שכן אז האב נידון ועשמחה מיוחדלזה גורם כן דבר  ש,ט"ר ציי"ידושים ביא המקור לחדש חזהו 965

  .כך עובר האב את הדין בשלום
שהשם אלקים היא הבריאה , ה אלקים"שזהו גילוי של הוי ,דרוש ד ענף ט סימן הב "ה ח"דע' עי 966

 .ש"ה הוא גילוי של הבורא עצמו ית"ואילו הוי
תנינן כל בר נש דאשתדל ' שים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך וגווא) ישעיה נא טז (:ל בשלימות"ז 967

במלי דאורייתא ושפוותיה מרחשן אורייתא קודשא בריך הוא חפי עליה ושכינתא פרשא עליה גדפהא הדא 
הוא דכתיב ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך ולא עוד אלא דהוא מקיים עלמא וקודשא בריך הוא חדי 

  .לנטוע שמים וליסוד ארץ) שם(נטע שמיא וארעא הדא הוא דכתיב עמיה כאלו ההוא יומא 
 בדברי תורה ושפתותיו עוסק שנינו כל אדם ש,"'ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך וגו"ואמר : תרגום[

ואשם דברי בפיך " זהו שכתוב , הקדוש ברוך הוא מכסה עליו ושכינה פורשת כנפיה עליו,מרחשות תורה
לו אותו יום יים את העולם והקדוש ברוך הוא שמח עמו כאילא עוד אלא שהוא מק ו".ובצל ידי כסיתיך
  .]"לנטע שמים וליסד ארץ" זהו שכתוב ,נטע שמים וארץ

 .ת לאותה השמחה של עת בריאת העולם"גם כאן מתבאר שאז חוזר השי
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á÷ àìà ãåò àìå åäééîåé÷á éîéé÷ àòøàå àéîùå" àîò åîç ïåì øîàå äéìéã àéìîô ìë ùéðë ä
åë ïåäéðéâá äøèòúî àúééøåàã àòøàá éì úéàã àùéã÷ ' äéîòá ïåäéøàîã äåãç åîç ãë ïåðéàå

á ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå éøîàå éçúô ãéîõøà968,øáå " éðéîù ô)ב"לה ע(  ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
áå÷ã"áå÷ã àúååãç àìëã àúååãç àùéã÷ àúééøåà ïåì áäé ä"éäàå áéúëã äéìéã àúåìééèàå ä '

åë íåé íåé íéòåùòù'969.   
  

 ã øòù ãé ÷øô  
àúøéúé àúååãçá æà íä íìåë úåéøáäå úåîìåòä íâå, òôåùä ïåéìòä øåàä åéæî ïéøéäðå 

 íå÷îî íäéìòäøåúä ìù ïåéìò ùøåù,îë "ôá ù ' äøåúä úåìòî)א"ו מ"אבות פ(  íå÷îä úà çîùî
úåéøáä úà çîùî.äøåúä äøîà ïëå 970 )משלי ח ל(íåé íåé íéòåùòù äéäàå 971. øäåæáå ) æéø ìä÷éå

ò"à (ä éàøé åøáãð æà øîàå çúô 'åë 'åøáãð éàî äéì éòáî åøáã æà, ìëî àìéòì åøáãð àìà 
ùéã÷ ïéëéúø ïåðéà ïåðéà äîëå àìéòì ïé÷ìñ ïéùéã÷ ïéìî ïåðéàã ïéâá ïéùéã÷ ïéìééç ïåðéà ìëå ïé

 åøáãð åäìåëå ïéàìò ïéøåäð ïåðéàá ïéøèò äîëá ïéøèòúîå àùéã÷ àëìî éî÷ ïåì éìèðå éîã÷îã
 àùéã÷ àëìî éî÷ ïéòé÷ø ïåðéà ìëá ïé÷ìñã ïçáùåú éîç ïàî ïååãç éîç ïàî äàìò àëìî éî÷î

ñî àùéã÷ àëìîå ìò ïéáúéå ïéúçðå àøèò ååäå äéùéø ìò ïé÷ìñ ïåðéàå åäá øèòúàå åäá ìëú
ìñ ïîúîå äéô÷åúá åâì äé÷éçòå äéùéø ìò ïé÷" àúééøåà äøîà ã éúééäå íåé íåé íéòåùòù äéäàå

äéî÷ ïé÷ìñ ïéàìò ïéìîã ïãéò ìëáå ïîæ ìëá äéäàå àìà áéúë àì972ò "ë.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
רא אתמר ה הפרו תורתך האי ק"עת לעשות ליהו) שם קיט קכו(פתח רבי חייא ואמר : ל בשלימות"ז 968

ה בכל זמנא דאורייתא מתקיימא בעלמא ובני נשא משתדלן בה "ואוקמוה חברייא אבל עת לעשות ליהו
כביכול קודשא בריך הוא חדי בעובדי ידוי וחדי בעלמין כלהו ושמיא וארעא קיימי בקיומייהו ולא עוד אלא 

ארעא דאורייתי מתעטרא קודשא בריך הוא כניש כל פמליא דיליה ואמר לון חמו עמא קדישא דאית לי ב
מה אנוש כי תזכרנו ואינון כד חמאן חדוה דמאריהון ) שם ח ה(בגיניהון חמו עובדי ידי דאתון אמרתון 

  .ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ) ב ז כג"ש(בעמיה מיד פתחי ואמרי 
 אבל , פסוק זה נתבאר ופרשוהו החברים,"הפרו תורתך' עת לעשות לה"פתח רבי חייא ואמר : תרגום[

 כביכול הקדוש ברוך הוא שמח ,ים בהעוסקימת בעולם ובני אדם י בכל זמן שהתורה מתק,'עת לעשות לה
ולא עוד אלא הקדוש ברוך הוא מקבץ את  . ושמים וארץ עומדים בקיומם,במעשי ידיו ושמח בכל העולמות

 ראו מעשי ,ילם ראו את העם הקדוש שיש לי בארץ שתורתי מתעטרת בשב,כל הפמליה שלו ואומר להם
 מיד פותחים ואומרים , וכשהם רואים את שמחת רבונם בעמו,"מה אנוש כי תזכרנו"ידי שאתם אמרתם 

  .]"ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ"
  .כאן מתבארת מעלת ישראל על המלאכים

  .ואורייתא כלא חד שמא קדישא איהי דקודשא בריך הוא: ל"ז 969
 שמחתו של הקדוש ,וא נתן להם תורה קדושה שמחת הכלאשריהם ישראל שהקדוש ברוך ה: תרגום

של הקדוש קדוש  וכל התורה היא שם אחד ".ואהיה שעשועים יום יום" שכתוב ,ברוך הוא והשעשוע שלו
  .ברוך הוא

 .898 לעיל הערה 'עי 970
ואהיה אצלו אמון אל תקרי אמון ) שם( דכתיב ובאורייתא אתברי עלמא: ב" זהר ויקרא לה ע'עי 971

ס המקיף "נעשו הגליפו כמו מלבוש כי הוא היה מלביש את א, ל"וז, א"ויקהל משה ה ע' עי. כ"ע, אלא אומן
והמלבוש הזה , אותיות מלבוש" יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה"והוא סוד התורה והוא סוד 

ואהיה אצלו "ש התורה "וז, מו כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביהס בעצ"נעשה מיניה וביה מאורו של א
וכן , א שכהדין קמצא מדבר על הצמצום"עמק המלך א ע' וכן עי(' ממשית וכו" ויתיצבו כמו לבוש" "ממש

  .ש"עיי, ו"ש של ספר לש"והוא מובא בפתיחת שער הפונה קדים מתוך חלק הקדו, כ"ע, )'יונת אלם פרק א
ה וישמע "ה איש אל רעהו ויקשב יהו"אז נדברו יראי יהו) מלאכי ג טז(ח ואמר  פת:ל בשלימות"ז 972

ה ולחשבי שמו האי קרא אית לאסתכלא ביה אז נדברו אז דברו מבעי "ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהו
ליה מאי נדברו אלא נדברו לעילא מכל אינון רתיכין קדישין וכל אינון חיילין קדישין בגין דאינון מלין 
קדישין סלקין לעילא וכמה אינון דמקדמי ונטלין לון קמי מלכא קדישא ומתעטרן בכמה עטרין באינון 
נהורין עלאין וכלהו נדברו מקמי מלכא עלאה מאן חמי חדוון מאן חמי תושבחן דסלקין בכל אינון רקיעין 

א על "נ(ן סלקין ומלכא קדישא מסתכל בהו ואתעטר בהו ואינו) קמי מלכא קדישא(כד סלקין מלין אלין 
ויתבין על חיקיה ומשתעשע בהו ומתמן סלקין על רישיה והוו עטרה ) 'רישיה והוו עטרה ונחתין ויתבין וכו

ואהיה שעשועים יום יום והייתי לא כתיב אלא ואהיה בכל זמן ובכל ) משלי ח ל(ועל דא אמרה אורייתא 
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ä éåàøë äá ÷áãúîå ÷ñåò íãàäù úò ìëáåéðéñî ïúðéúðë íéçîù íéøáã,îë " øäåæá ù
)ø"ú÷ç ô ב"דף קעט ע (ø"åë äøåúä úàæ çúô é ' ïåðéà ïéàìò ïåðéà ïéùéã÷ àúééøåàã ïéìî éæç àú
)ïéîéúñ(973 ]ïé÷éúî[åë áäæî íéãîçðä áéúëã äîë ïåðéà  ' íéà÷ åìàë àúééøåàá ìãúùàã ïàî

ää àúééøåà ìá÷ì éðéñã àøåè ìò àîåé ìë"æä íåéä ãíòì úééäð ä974.ôáå  ' úåî éøçà)óãñ è 
ò"à ( éðéñî äøåú ìéá÷ åìàëå àîìò éàäá àåä äàëæ àúééøåàã éåìîì úéöàã ïàî ìë àðàúã

á ìëî åìéôàå"éìá÷ì äéðãåà ïéëøàã ïàîå àúééøåàã éåìî òîùîì éòá éîð ð ' àëìîì àø÷é áéäé
ë íòì úééäð äæä íåéä áéúë äéìò àúééøåàì àø÷é áéäéå àùéã÷å'975. úòáù åîëù íòèäå 

êøáúé åøåáãá ìåëéáë å÷áãúð ùãå÷îä ãîòîä, äâåäå ÷ñåò íãàäù ùîî úò ìëá äúò íâ ïë 
ùîî êøáúé åøåáãá äãé ìò ÷åáã àåä äá,éðéñá äùîì êøáúé åéô øîàî ìëäù úîçî , åìéôàå 

ðë åáøî ìàåù ïè÷ ãéîìúù äî" ì)å ÷øô(.åà äáéú ìëá äá ÷ñåò íãàäù úòá äúò íâå  äú
ùîë ìåëéáë êøáúé åéôî ùà úáäì æà úáöçð ùîî äáéúä"ù. éðéñá äìá÷î äúò åìàë áùçðå 

úé åéôî"æøà ïëì ù"éðéñî ïúðéúðë íéçîù íéøáãä åéäå íéîòô äîë ì.   

                                                                                                                                                                                     

ה "ה לעילא יראי יהו"ה אלא יראי יהו"ראי יהוה י"עידן דמלין עלאין סלקין קמיה תרי זמני כתיב יראי יהו
ה קיימין לתתא ואינון מלין קיימין בדיוקניהון לעילא ורזא דא אשכחנא בספרא דחנוך דכל "לתתא יראי יהו

מלין דצדיקיא די בארעא אינון מתעטרן וקיימין קמי מלכא ומשתעשע בהו קודשא בריך הוא ולבתר אינון 
הוא צדיק דקאמר לון ואשתעשע קודשא בריך הוא בההוא דיוקנא ולבתר נחתי וקיימין קמיה בדיוקנא דה

  .אכתיבו בספר זכרון לפניו לקיימא קמיה בקיומא תדיר
' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' אז נדברו יראי ה"פתח ואמר : תרגום

 אלא ".נדברו" מהו ,אז דברוהיה צריך להיות  ,"אז נדברו] "נאמר[ , בפסוק זה יש להתבונן".שבי שמווולח
משום שאותם דברים קדושים עולים  ,ילות קדושיםינדברו למעלה מכל אותן מרכבות קדושות וכל אותם ח

 באותם אורות ,למעלה וכמה הם שמקדימים ונוטלים אותם לפני המלך הקדוש ומתעטרים בכמה עטרות
 בכל אותם ים ראה את השמחות מי ראה את התשבחות שעול מי.לפני המלך העליוןלם נדברו ו וכ.עליונים

 והם , והמלך הקדוש מסתכל בהם ומתעטר בהם,)לפני המלך הקדוש(רקיעים כשהדברים הללו עולים 
 ומשם עולים על ראשו ,חיקו ומשתעשע בהםבויושבים ) על ראשו והיו עטרה ויורדים ויושבים(עולים 

 בכל זמן ,"ואהיה" אלא ,"והייתי" לא כתוב ".ה שעשועים יום יוםואהי" ועל זה אמרה תורה ,ונהיים עטרה
'  יראי ה,למעלה'  אלא יראי ה,'יראי ה' ם כתוב יראי היפעמי .ובכל עת שדברים עליונים עולים לפניו

 , וסוד זה מצאנו בספרו של חנוך. ואותם דברים עומדים בדיוקניהם למעלה,עומדים למטה'  יראי ה.למטה
 ואחר ,קים שבארץ הם מתעטרים ועומדים לפני המלך והקדוש ברוך הוא משתעשע בהםשכל דברי הצדי

 ,כך הם יורדים ועומדים לפניו בדיוקן אותו הצדיק שאמר אותם והקדוש ברוך הוא משתעשע באותו דיוקן
  .ד לפניו בקיום תמידיוואחר כך נכתבים בספר זכרון לפניו לעמ

 .יים בידינותיבה זו לא מצאתיה בדפוסי הזהר המצו 973
 דברי התורה , בא וראה".וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל"רבי יוסי פתח : תרגום[ 974

 מי ".'הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש וגו"כמו שכתוב , הםקדושים הם עליונים הם מתוקים 
  .]" נהיית לעםהיום הזה" זהו שכתוב ,התורהאת קבל ל בתורה כאלו עומד כל יום על הר סיני עוסקש

בעולם " מתיקין"בעולם היצירה ו" עילאין"ו, בעולם הבריאה" קדישין"ו שהם "ש בהגהות מהרח"עיי
נ הואיל והפשט שבעשיה הוא מתוק לחיך כי הכל "א, "דבש מתוק"שם מקום הדינים המכונים (העשיה 

  ).רוצים בפשט
לו י וכאלו קבל תורה מסיני ואפשלמדנו כל מי שמקשיב לדברי התורה אשריו בעולם הזה: תרגום[ 975

 ומי שמרכין אזניו כנגדו נותן כבוד למלך הקדוש ונותן כבוד ,ע דברי תורהומכל אדם גם כן צריך לשמ
  ".]אלהיך' היום הזה נהיית לעם לה" נאמרלתורה עליו 

. שיש הכרח בדברי תורה לשמוע מאחר" היום הזה נהיית לעם"יש ליתן לב לכך שהזהר מבאר מהפסוק 
אליף   ביומוי דמלכא משיחא לא יימרון חד לחד,יוסי ואמר'  קם ר,קום רבי יוסי בקיומך: ב"ר קל ע"אד' עיו

  ). ירמיה לא( "'ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו " דכתיב,לי חכמתא
ש "ידוע שכל אדם מישראל קיבל חלקו בתורה בהר סיני כמ, ל"ז, ב" אפיקי ים סנהנדרין צא ע'וכן עי

מעת היותה שם אני ) ישעיה מח טז(ש "שכל הנשמות היו שם כמ', את אשר ישנו פה וכו)  ידדברים כט(
למידים עם האדם מא והוא התורה ש" חלקו בתורה שהם אתוון דאורייתא עהואלפי שורשו ' וכל א', וכו

שהרב הלומד תורה לתלמידים הוא אור , כ משתכח ממנו וצריך ללמוד מאחרים"כשהוא בבטן אמו ואח
עורר להדליק ניצוץ נר נשמתו כתר תורה הגנוזה בו משורש אבותיו כפי ערך מעלת הנשמה שהכניסו בו המ

  .ל"עכ,  מלמדו תורה נשאר כח ההוא גנוז בנשמתו ואינו יוצא מן הכח אל הפועלוואם אינ, ולפי שרשם
  .'שחלק בלתי נפרד מקבלת התורה היא האיחוד של כלל ישראל להיות לעם א, מבאר כאן
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æàå976úåîìåòä ìë ìò ïåéìòä äùøù øå÷îî äëøáå øåà úòôù êùîðå ìùìúùî , íâå 
áåè äáøä àéáîå úëøáúîå äãåáëî äøéàä õøàäíìåòì äëøá úòôùå ä.ãúáå " à)ñ åäéìà øã

äáøô  ÷øé"ç (íìåòì äáåè àéáî äæ éøä äøåúä úà ãîåìù ïåéë øîà, íéîçø ù÷áì àåä ìåëéå 
á÷ä éðôì ììôúäìå"åë íìåòì øèî àéáéå òé÷øä úà ÷ô÷ôéå ä'. ìàøùéù ïîæ ìë ãåò íù øîàå 

á÷ä íéîùáù íäéáà ïåöø ïéùåòå äøåúá ïé÷ñåò"äðôð åîöòá ä øîàðù äëøáì íäéìà  úîà
ó÷ùð íéîùî ÷ãöå çîöú õøàî,åë äôé÷ùä øîàðù äëøáì àìà äô÷ùä ïéàå  ' êîò úà êøáå

åë'.   
  

 ã øòù åè ÷øô  
 äúéîàì éåàøë äá ÷ñåòä íãàä íâ êøåáé úåîìåòä ìù íúëøáîå êøáúî êøáîä äðäå

äæ ìëì íøåâä,ä ãåáëå  'íåéä ìë åéìò óôåç977,îî äìåöà äîùðì âéùîå  ìãåâ êøò éôì ùåã÷ íå÷
äá å÷åáéãå å÷ñò, áåúëù åîë )א"יומא לט ע(  äìòîìî åúåà ïéùã÷î äèîìî åîöò ùã÷î íãà

äáøä åúåà ïéùã÷î èòî. øäåæä úîã÷äáå )ò áé"á (åë äàùéîç àãå÷ô ' úìú úéà àø÷ éàäá
åëå ïéãå÷ô 'éùôð àð÷úì àîåé ìëá äì àùôàìå äá àìãúùàì àúééøåàá éòìîì ãçå 'øåéçå '

áã ïåéëã" àéääã ùôð äéç ùôð õøù áéúëã àùéã÷ àøçà àúîùðá ï÷úúà àúééøåàá ÷ñòúà ð
åë àùéã÷ äéç ' øãäîìå äéç ùôð àéääì éëæ äá ùéçøã åùéçø àéääá àúééøåàá ìãúùà ãëå

åë ïéùéã÷ ïéëàìîë ' äéç àéääã øúàî äéç ùôðã àùçéø ïå÷ôéå ïåöøùé íéî éø÷àã àúééøåà àã
ëùîåå äì ïîë àúúìøîúàã ä ãåã øîà àã ìòå íé÷ìà éì àøá øåäè áì, àúééøåàá éòìîì 
 ïéãëåéáø÷á ùãç ïåëð çåøå978.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
, י התחתונים"קודם לכן דיבר על אופן השפעת התורה ואילו עתה בא לבאר את אופן קבלתה ע 976

  ).ז פיסקא א"במדבר רבה פ(ובבחינת מה שהיה בסיני שנתרפאו כל ישראל 
 .ש שעיקר עניינו עוסק בבית המקדש"ועיי, כ בדברים לג יב"רמז בנקטו בלשון זו למאמה 977
 ישרצו המים שרץ נפש חיה בהאי קרא אית תלת פקודין חד  פקודא חמישאה כתיב:ל בשלימות"ז 978

למלעי באורייתא וחד לאתעסקא בפריה ורביה וחד למגזר לתמנייא יומין ולאעברא מתמן ערלתא למלעי 
באורייתא ולאשתדלא בה ולאפשא לה בכל יומא לתקנא נפשיה ורוחיה דכיון דבר נש אתעסק באורייתא 

שרץ נפש חיה נפש דההיא חיה קדישא דכד בר נש לא אתעסק אתתקן בנשמתא אחרא קדישא דכתיב 
באורייתא לית ליה נפשא קדישא קדושא דלעילא לא שריא עלוי וכד אשתדל באורייתא בההוא רחישו 

ה מלאכיו אלין "ברכו יהו) תהלים קג כ(דרחיש בה זכי לההיא נפש חיה ולמהדר כמלאכין קדישין דכתיב 
ן מלאכיו בארעא ודא הוא דכתיב ועוף יעופף על הארץ האי בהאי עלמא אינון דמתעסקין באורייתא דאקרו

וקוי ) ישעיה מ לא(ה למעבד לון גדפין כנשרין ולאשטא בכל עלמא דכתיב "בההוא עלמא תנינן דזמין קב
ה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים והיינו דכתיב ועוף יעופף על הארץ דא אורייתא דאקרי מים ישרצון "יהו

תהלים נא ( דנפש חיה ומאתר דההיא חיה ימשכון לה לתתא כמה דאתמר ועל דא אמר דוד ויפקון רחשא
   .ם למלעי באורייתא וכדין ורוח נכון חדש בקרבי"לב טהור ברא לי אלהי) יב

 לעסוק , אחת. בפסוק הזה יש שלש מצוות"ישרצו המים שרץ נפש חיה" נאמר ,מצוה חמישית: תרגום[
 לעמול בתורה . למול לשמונה ימים ולהעביר משם הערלה, ואחת, ורביה להתעסק בפריה, ואחת,בתורה

 הוא נתקן בנשמה אחרת , שכיון שאדם עוסק בתורה, לתקן את נפשו ורוחו- ולעסוק בה ולהגדילה בכל יום
 אין לו , שכאשר אין אדם מתעסק בתורה. הנפש של החיה הקדושה ההיא"שרץ נפש חיה" נאמר ש,קדושה

 בה , באותו הדיבור שהוא מדבר, וכאשר עוסק בתורה.מעלה אינה שורה עליו ושה של והקד,נפש קדושה
) תהלים קג ("מלאכיו' ברכו ה" נאמר ש.הוא זוכה לנפש החיה ההיא ולחזור להיות כמו מלאכים קדושים

 , זה בעולם הזה"ועוף יעופף על הארץ" נאמר וזהו ש.אלו הם שעוסקים בתורה שנקראים מלאכיו בארץ
 נאמר ש.ו העולם למדנו שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם כנפים כנשרים ושישוטו בכל העולםובאות

 זו התורה "ועוף יעופף על הארץ" נאמר והיינו מה ש,)ישעיה מ(" יחליפו כח יעלו אבר כנשרים' וקוי ה"
כמו  , מהמקום של החיה ההיא ימשכו אותה למטה"ישרצו ויוציאו שרץ של נפש חיה" ,שנקראת מים

ורוח נכון חדש " ואז ,ק בתורהולעס -) תהלים נא ("לב טהור ברא לי אלהים" ועל זה אמר דוד .שנתבאר
  .]"בקרבי
 .מצוות אלו מוסיפים לעולם נשמות חדשות' וג
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ìëá ìùåîå äãåøä àåäå,åéìòî ïé÷ìúñî ïéùéá ïéðéãä ìëå , äèéìù íåù åéìò íäì ïéàå 
ç"å979,íìåòä äæá åãåòá ïéá ,îë "ôá ù" úåëøáã ÷)ò ä óã"à (áùøà"ïéøåñé äøåúá ÷ñåòä ìë ì 

åðîéä ïéìãá,ôáå  ' ïéøáòî ãöéë) ïéáåøéòò ãð óã"à (àðù äøåúá ÷åñòé åùàøá ùç 'åë ' ùç
åë øîàðù äøåúá ÷åñòé åðåøâá 'åë åéòîá ùç 'äøåúá ÷åñòé åôåâ ìëá ùç, åøùá ìëìå øîàðù 

àôøî980. äáø àø÷éåá åøîà äæ ïåðâñ ïéòëå )éô"á( àîåçðúáå )ô 'åøúé( íéìäú ùøãîáå ) øåîæî
÷"è( ò"ãúáå ù" à)ñà"ô ø"ä (ìã øôòî éîé÷îåë  ' äúéî åéìò åñð÷å äáøä úåøéáò øáòù íãà

åë ' ùîéùå úåãâäå úåëìä ùøãî äðùî äðùå íéáåúëå íéàéáð äøåú àøå÷å äáåùú äùòå øæçå
íéîëç,á÷ä úåøéæâ äàî åéìò åøæâð åìéôà "åë åðîî ïøéáòî ä'981. íùå )ôø"å ( êìîä éðàéáä
åéøãç,äì ùéù íùë á÷"åúøåúá íéøãç éøãç ä,úì íäì ùé êë " íéøãç éøãç ãçàå ãçà ìëì ç

åúøåúá,äøåú éøãçì õåø êéìò ïéàáå ïéùîùîî ïéøåñéäù úéàø íàå 982,ïéøåñéä ãéîå  ïéçøåá 
 øîàðù êîî)ë åë äéòùé ( êéøãçá àá éîò êìåâå', øîàð êëì )à ã íéøéùä øéù ( êìîä éðàéáä

êá äçîùðå äìéâð åéøãç, äîá  óåñî äøåú éøáãá ìåãâ øúë åðì úøù÷å åðúîîåøå åðúìãâù
åôåñ ãòå íìåòä. íùå )ôá"ä (øáãå êåìä íéëìåä äîä éäéå,åë äøåú éøáã àìà øáã ïéàå  '

åë êàìî çìúùðùëå 'åë íäá èåìùì ìåëé äéä àìå äøåú éøáãá ïé÷ñåò åéäù ïàöîå àáå', ïàëî 
á ïé÷ñåòå êøãá ïéëìåäù íãà éðá éðù åøîàåë ïäá èåìùì ìåëé òø øáã ïéà äøåú 'ò"ù.   

 øäåæáå)îø éçéå"ò óåñ á"à (íøâ øåîç øëùùéåë  'øîàå çúô ä ãåãì 'åë éøåà ' äîë
ðéà ïéáéáçåðéà ïéáéáç äîë àúééøåàã ïéìî ïåá÷ éî÷ àúééøåàá éìãúùîã ï" ïàî ìëã ä

úì àåä øéèð àìéòì àåä øéèð àîìò éòâôî ìéçã àì àúééøåàá ìãúùàã àìà ãåò àìå àú
ú äáø íåäúã à÷îåòì ïåì úéçàå àîìòã éòéâô ìëì úééôëã"åë àéìéì ìàòã àúòùá ç ' ãë

åë àîìòá øòúà àùéã÷ àúåøòúà àéìéì âéìôúàå ïåôö çåø øòúà 'é÷ìåç äàëæ ' ùð øá àåääã
ïéùéá ïéðéæ ïåðéà ìë àúééøåàá çúô åäéàã ïåéë àúééøåàá ìãúùàå àúòù àéääá íéà÷ åäéàã 

åë äáø íåäúã àá÷åðá ïåì ìéòà 'âá"éúåìãúùàã øëùùé ë 'éì úéôë àúééøåàá ' úéçðå øåîçì
éì 'åë 'éøåãî éåùå àîìò à÷æðì ÷éìñ åäéàã 'åë íéúôùîä ïéá'983.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  . ממילא אין שום מקום לרע,ל"ה כנטוברוב  מושפע עליו כן ש979

 .כאן מיירי אחרי שכבר באו עליו' ואילו הגמ, מדובר לפני שבאים עליו הייסורים' בדף ה' בגמ 980
 .ד של מעלה"אלא שנגזרו עליו בב, כאן מיירי בגזירות שטרם באו עליו 981
 .ע אם כוונתו שיש לרוץ דווקא לחלק העמוק ביותר של התורה ואם כוונתו בזה לחלק הנסתר"צ 982
ה "דוד יהול) תהלים כז א(פתח ואמר ' וכויששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים : ל בשלימות"ז 983

ה מעוז חיי ממי אפחד כמה חביבין אינון מלין דאורייתא כמה חביבין אינון "אורי וישעי ממי אירא יהו
ה דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מפגעי עלמא נטיר הוא לעילא נטיר "דמשתדלי באורייתא קמי קב

 רבא תא חזי בשעתא דעאל הוא לתתא ולא עוד אלא דכפית לכל פגעי דעלמא ואחית לון לעומקי דתהומא
ליליא פתחין סתימין וכלבי וחמרי שריין ושאטן בעלמא ואתייהיבת רשו לחבלא וכל בני עלמא ניימי 
בערסייהו ונשמתהון דצדיקייא סלקין לאתענגא לעילא כד אתער רוח צפון ואתפליג ליליא אתערותא 

איהו קאים בההיא שעתא קדישא אתער בעלמא ואתמר בכמה דוכתי זכאה חולקיה דההוא בר נש ד
ואשתדל באורייתא כיון דאיהו פתח באורייתא כל אינון זינין בישין אעיל לון בנוקבי דתהומא רבה וכפית 
ליה לחמור ונחית ליה בטפסרי דתחות עפרא דזוהמי קסרא בגיני כך יששכר דאשתדלותיה באורייתא כפית 

קא עלמא ושוי מדוריה בין המשפתים בין ליה לחמור ונחית ליה מההוא גרם המעלות דאיהו סליק לנז
   .זוהמי דטפסרי דעפרא

אורי וישעי ממי ' לדוד ה") תהלים כז( פתח ואמר "'ר גרם רבץ בין המשפתים וגוויששכר חמ": תרגום[
 כמה חביבים אותם שמשתדלים בתורה לפני , כמה חביבים הם דברי התורה".מעוז חיי ממי אפחד' אירע ה

 שמור הוא , שמור הוא למעלה, פוחד מפגעי העולםינו מי שמשתדל בתורה א שכל,הקדוש ברוך הוא
 בשעה שנכנס , בא וראה,כל פגעי העולם ומוריד אותם לעומק תהום רבהאת  ה אלא שכופ, ולא עוד.למטה
 וכל בני ,רשות להשחיתהתנת י ונ, וכלבים וחמורים שורים ומשוטטים בעולם, הפתחים נסתמים,הלילה

 , ונחלק הלילה, ונשמות הצדיקים עולות להתענג למעלה כשמתעוררת רוח צפון,מטותיהםהעולם ישנים ב
נאמר בכמה מקומות אשרי חלקו של אותו אדם שעומד ש ו וזה.התעוררות קדושה מתעוררת בעולם

של  ים את כל אותם מינים רעים הוא מכניס לנקב, כיון שהוא פותח בתורה.שתדל בתורההבאותה שעה ו
לכן יששכר שעסקו , מושל וכופת את החמור ומורידו בשרים שתחת העפר של זוהמת ההגדולתהום ה
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æ åøîà ïëå"ôá ì" äèåñã â) àëò"à ( äá ÷éñòã àðãòá ïéá ïéøåñéä ïî éðâî éðåâà äøåúäã
ò äá ÷éñò àìã àðãòá ïéá"ù,ä éë äééç éîé ìë òø àìå áåè ÷ø åäúìîâ àé,ðãòá åìéôà åðééä à 

ë äá ÷éñò àìã"ç ùøéô àìå ÷åáã àåäù æ"äá úåâäìå ãéîú äéìò åúòãå äìù íìåò ééçî å*.  
äâä" äîå" ù) לא יבמשלי( åëå åäúìîâ',íãå÷î åúà áéèäù éîì ìåîâ íåìùú ùåøéô ìåîâ éë ,æ " ù

äùåòù íãàäì áåè ìåîâ úîìùî äøåúäùäîò äáåè ,äîùì äá ÷ñåòùë åðééä , àìù äá å÷ñò íà íâå 
Äà áéèäì àìå äéîøâì äîùìç äòø åðìîâú äøåúäù äéä éåàøäîù äú"å,ëò "ç äòø åì úìîåâ äðéà æ"å, 

äá íéìéàîùîì åðééä äìàîùá íâ äáøãàå,äîùì àìù ,äæä íìåòá ãåáëå øùåò åì úðúåð àéä 984ò "ë.  
  

 ã øòù æè ÷øô  
 ïéøéáòî íâååëå õøà êøã ìåòî íéðéðòäå úåãøèä ìë åéìòî ïé÷ìñîå', äæ éðéðò øàù ìëå 

äåúá ÷ñòä úåãéîú úåòðåîä íìåòä"÷,îë " ù)ה"ג מ"אבות פ(  ïéøéáòî äøåú ìåò åéìò ìá÷îä ìë
õøà êøã ìåòå úåëìî ìåò åðîî. åøîàå )áäáø øáãîá כו' ט סי"פיô àîåçðúáå  'ú÷ç פרק כא (

åúä äðúéð íòèä äæîùøáãîá äø,ãáòð åðéàå òøæð åðéà øáãîù íùë , ìåò åéìò ìá÷îä êë 
åë ìåò åðîî ïé÷øåô äøåú', ïåðøà äìòî åðéà øáãîù íùëå )ø"ñî ì(,åë ïéøåç éðá äøåú éðá êë '. 

 øäåæáå) áîø éçéåò"á (äéùôðá áééçúà ìãúùà àìå àúééøåàá àìãúùàì òãéã ïàî ìëã, àìå 
 àìåò äéìò ïéáäéã àìà ãåòàùéá àãåáòùå àòøàã, øëùùéá áéúëã åë ìåáñì åîëù èéå', ïàî 

îøâå äéçøà àèñã ãéî àúééøåàã àìåò ìáñîì àìã äéãáåò ñîì éäéå985,åë êôéäì ïëå '986.   
ùá ä÷åñô äëìä ïéãä êëå"úù ñ"îë íéñîî ïéøåèô ç" ù) áë íéøãðò"á,ôáå " àøúáã ÷

 çò"à (éì éøàùäðáéäé àì øîéîì ïðáøî àáøåöì  à áéúëã àâøë èéìù àì êìäå åìá äãðî
íåäéìò àîøîì.íùå ,ø àãñç áø øá ïîçð áà ïðáøà àâøë àãù "áðø ì" àúééøåàãà úøáò é

åë áéúëã íéáåúëãà íéàéáðãà 'àúåøéèð éëéøö àì ïðáøã íù áúëù åîë.ãúáå " à)ñ øãà åäéì
äáøô "ã (ú ìë"íéîù ãåáë úåáøäì ìéáùá ãéîú íåé ìëá äøåúá ÷ñåòù ç, áøç àì êéøö åðéà 

øîåù åì äéäéù øáã ìë àìå úéðç àìå,á÷ä àìà "åë åîöòá åøîùî ä'. íùå )éôá"ç ( åá ùé íà
ãáì àø÷îå õøà êøã íãàá,à êàìî åì ïéøñåî  'åë øîàðù åøîåùì'. íéàéáð äøåú íãà àø÷ 

íéáåúëå,åë êøîùì êì äåöé åéëàìî éë øîàðù íéëàìî éðù åì íéøñåî  'ãà àø÷ ìáà äøåú í
ú ùîùå úåãâàå úåëìä ùøãîå äðùî äðùå íéáåúëå íéàéáð"ç,á ùåã÷ä "åë åîöòá åøîùî ä '

 øîàðù)ä àë÷ íéìäú (ä 'åë êøîåù'. ìëáå úîàá äøåú ìåò åéìò ìá÷é øùà ìåáé÷ä êøò éôëå 
åçë,íìåòä äæ éðéðò úåãøè åðîî åøéáòéå åøéñé êøòä äæ éôì ïë ,åéìò úôôåç äðåéìò äøéîùäå 987.   

                                                                                                                                                                                     

 ושם מדורו בין , שהוא עולה להזיק לעולם,ם המעלותפגבתורה כופת את החמור ומוריד אותו מאותו 
 ]. בין זוהמת השרים שבעפר,המשפתים

 .ב"י וכן הוא בזהר וישב קפד ע"ש ברש"ע 984
ורבי יוסי ורבי חייא הוו קא אזלי מגלילא עלאה לטבריה אמר רבי שמעון רבי שמעון : ל בשלימות"ז 985

ניהך ונשתדל באורייתא דכל מאן דידע לאשתדלא באורייתא ולא אשתדל אתחייב בנפשיה ולא עוד אלא 
דיהבין ליה עולא דארעא ושעבודא בישא דכתיב ביששכר ויט שכמו לסבול מהו ויט סטא כמה דאת אמר 

  .רי הבצע מאן דסטא ארחיה וגרמיה דלא למסבל עולא דאורייתא מיד ויהי למס עובדויטו אח) א ח ג"ש(
 נלך , אמר רבי שמעון.רבי שמעון ורבי יוסי ורבי חייא היו הולכים מהגליל העליון לטבריה: תרגום[

 אלא נותנים עליו , ולא עוד, מתחיב בנפשו, שכל מי שיודע להשתדל בתורה ולא משתדל,ונשתדל בתורה
ויטו אחרי " כמו שנאמר ,סטה -  "ויט" ו מה"לוויט שכמו לסב" ביששכר נאמר ש,הארץ ושעבוד רעל וע

  .]"ויהי למס עבד"תורה מיד הל ועאת ל ומי שסוטה דרכו ועצמו שלא לסב) שמואל א ח(" הבצע
ן שעניי' ב, שחיוב מיתה בא יחד עם חיוב עול דרך ארץ' א: דיוקים בדברי הזהר כאן' יש מקום לדייק ב
  .'בלכתך בדרך'י מצות "עול תורה מתקיים ע

שכוונתו להמשך הזהר שכל העוסק בתורה זוכה , ד בדרך אפשר"ונלע. כאן" 'וכו"ע למה מתכוין ה"צ 986
  .עשיית רצון האדם' שמירה וא' א' הוא נחלק לב, קטעים הבאים' וכדלקמן בב. ע"וצ, לירש עולם הבא

 .פרק טז' לעיל שער א' עי 987
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åéáà ìò àèçúîä ïáë àåäå,åöôç ìë åì íéìùîå åðåöø åì äùåò åéáàå ,îë "æø ù" ì)ò" æ
 èéò"à (á÷ä äøåúá ÷ñåòä ìë"åöôç åì äùåò ä. íéìäú ùøãîá àúéà ïëå )à øåîæî ( ãåò åøîàå

íéáåúëá ùìåùîå íéàéáðá éåðùå äøåúá áåúëù íù,ïéçéìöî åéñëð äøåúá ÷ñåòä ìëù , 
 àúáø éìùîáå)ôñ"ç( äî ïåöø ÷ôéå', éðà óà íéáøá åãîìîå äøåú éøáãá ÷éôî àåäù éî ìë 

åë ïåöø åì ÷éôî ïåöø úòá 'íäéìò úèòåî äòéâéå ìîò íåù àìá ãéîú åì íéðëåî åéúåðåæîå.îë " ù
 íù)ôá 'ìéç úùà (úù ïîæ ìë"åë äøåúá ÷ñåòå áùåé ç 'á÷äù àìà ãåò àìå" åì àéöîî ä

 íåéå íåé ìëá åéúåðåæîàðù øîäúéáì óøè ïúúå.ãúáå " à)àñ"éô ø"ç ( àåä êåøá íå÷îä êåøá
éîëçá øçáùíåë íäéãéîìúáå  'áá ïéáùåé íäù íùëùøãî éúááå úåéñðë éúúå  íå÷î ìëáå

ú éøáã íé÷éæçîå íááìá äàøéå íéîù íùì ïéðåùå ïéøå÷å íäì éåðô àåäù ïéîéé÷îå íäéôá äøå
 ÷åñôä íäéìòòðá ìåò àùé éë øáâì áåèåéøå, åìåë íìåòä ìë úà åìàùé íä åìéôà ìåëéáë êë 

åë ãéî íäì ïúåð àåä úçà äòùá'.   
äìåãâå ãåáëäî çøåá éàãå åîöò àåäù íâä àìà ïë ìò øúéå, øùôà éúìá äæ àìá éë 

äîùì äøåúá ÷ñåò úåéäì ììë íìåòá988,æàîë ììë åìöà íéé÷úú àìå " ì) úåáàô" åî"ä ( ìà
çú ìàå êîöòì äìåãâ ù÷áúììë äæì åúòã úåðôì åì øåñà íãàä éë ãåáë ãåî. äöòä ìåãâ íðîà 

úé"eãâå äçîù åì ïúåð ùåçøë ìòá äì,îë " ù)ãúá"íù à ( øçáù àåä êåøá íå÷îä êåøá
äéãéîìúáå íéîëçáíåë  'áá ïéáùåé íäù åîë"îááå ë" íéîù íùì ïéðåùå ïéøå÷å íåé ìëá ã

áìá íéîù úàøéåá ìò äøåú éøáã íé÷éæçîå íî ìåò äçîùá íäéìò ïéìá÷îå íäéô"ù, êë 
á÷ä ìåëéáë"åë íúáåèá àìù íçøë ìòá íé÷éãöì äçîù íäì ïúåð ä 'ò"ë.áåúëä øîàîëå  

 ééç éîé ìë éðåôãøé ãñçå áåè êà, éøçà íéôãåø äîä íäî çøåá éðàù íâä øîåì äöø )תהלים כג ו(
éçøë ìòá.  
  

 ã øòù æé ÷øô  
íìåòä äæî åúøéèô øçà ïéá,æøà " ì)æë óã äâéâçò "à (ú" íäá èìåù íðäéâ ìù øåà ïéà ç

åë', íù åøîà ïëå )åè óãò "á (ú"úñàîð åúøåú ïéà çøñù ç989. àúáø éìùîáå )à ÷øô'ã " ä
ç÷ì óñåéå íëç òîùé (äöéìîå ìùî ïéáäì ÷åñôáåë  ' äîù úàø÷ð äîìå äîöò äøåúä åæ äöéìîå

íðäéâ ìù äðéãî äé÷ñåò úìöî àéäù äöéìî990.ùå  í)ôø"á (åë éøîà ç÷ú íà éðá 'á÷ä øîà" ä
éðéñ øä ìò ìàøùéì, ùìùî íëúà ìéöî éðà äúåùòìå éúøåú ìá÷ìå ïéôöäì íúéëæ íà 

úåéðòøåô,âåâîå âåâ úîçìîî ,çéùî ìù åìáçî ,íðäéâ ìù äðéãî , íúéëæ íà êúà ïôöú éúåöîå 
ø äî øîàðù àáì ãéúòì ïåôöä áåèî íëúà òéáùî éðà éúøåú ïéôöäìåë úðôö øùà êáåè á'. 

 íùå)ôá"ã é"áéòøé àì øçà øáã ä (ø øîà ' íãàä úà úìöîù ä÷ãö êì ïéà àñåã ïá àðéðç
åë ãáìá äøåú àìà íðäéâ ìù äðéãî 'ïéãä íåéî åúåà ìéöäì çë äá ùéù, íãà áééçúð åìéôàå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 אם משים "וממדבר מתנה" אמר רב מתנה מאי דכתיב :)א"ע עירובין דף נד (ל"ינו זאמר רבות כמ988

  .אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו
  .אחראלישע על נאמר  ז"ש שד"עיי 989
, )איכה ב( אין תורה  כשמלכה ושריה בגויםאבל, ל"מ בספר משנת חסידים דף רכב וז"כ הגרמ" מש'ועי

 והיא טמונה בחול,  חסר כתיב)ויקרא כו(לכלתם ' ואף גם שם בהיותם בארץ כו, )שם(וחלל ממלכה ושריה 
וכן שם  )..חגיגה טו(' ח שסרח כו"כמו שהת, ]א"כלומר חלק מהגלות היא שהתורה תחת שליטת הסט[' וכו

ולגדור פרצות , להפריד הרע מן הטוב, שסרחח "להגן בסוד ת, מתפשט מסוד אימא סוד גרון, ל"דף רסז וז
א "ח שער א"ע(ומקום מעלה זו הוא בגרון , כלומר שתורה היא במעלת הבינה [ה דנשיב על ליבא"בסוד ריא

ולכן אי אפשר , ח הוא בגדר גוף והתורה מעליו כגרון"שכן ת, ח שסרח"ולכן היא מגינה על הת, )'פרק ח
  ].לפגום בבחינה זו

ז הוא ניצול מכך בזכות התורה "ועכ, די התורה דין בגיהנם בגלל עבירות שבידםמשמע שיש ללומ 990
 .שלמד
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åë ïéãä íåéî åúåà ìéöäì äìåëé äøéáò øáãá'991,úì ïàëî éøä "äøéáò øáãá øáòù ç àéäù 
åúåà úìöî. íéìäú ùøãîáå )é øåîæî"ã è"íéîùä äö÷î ä (åë åúôå÷úå 'åë åúîçî øúñð ïéàå '

ø"áùøå é" íéòùøä úà úèäìî àéä åæä ùîùä àìà àáì ãéúòì íðäéâ ïéà åäééåøú éøîà ì
åë íéãæ ìë åéäå øåðúë øòåá àá íåéä äðä øîàðù 'åë íúåà èäìå ' øúñð éî àáì ãéúòì ìáà

éî åúîçîäøåúá ÷ñåò àåäù ,ä úøåú åéøçà áéúë äî  'åë äîéîú', ïéàå êùç ïéà øîåà àåä ïëå 
ïåà éìòåô íù øúñäì úåîìö,åë äøåúá ÷ñåò àåäù éî øúñð éîå  'ò"ù.   

÷å"òùéìàî å,øçà , åøîàù )åè äâéâçò "á ( ïãéî àììéðééãäàúééøåà øéîâã íåùî . ïëå 
 íù éîìùåøéá åøîà)è äâéâçò "á (åìä÷á äáø ú)à æè æ ïîéñ ( ÷åñôáåë øáã úéøçà áåè', àìå 

åë øôñä íò øôñä ÷éú ïéìéöî ïðéðú ïë 'åúøåú úåëæá òùéìàì ïéìéöî.   
 øäåæáå) âô åøúéò"á (øà"åë àëåùçå àùàá àúééøåà áäééúà éàîà é ' ìãúùéã ïàî ìëã

øùéì ïéîò øàù ìë ïéëùçîã àëåùçîå íðäéâá àøçà àùàî áéæúùà àúééøåàáåë ìà'992ò "ù ,
òøáå" î) ãì÷ äîåøúò"á ( òãðîì äàìò àúåðîéäîã àæø åäéàã àîåé ìëá äøåú ãåîìì àãå÷ô
éçøà 'á÷ã" ìëî áéæúùàå éúàã àîìòá éëæå àîìò éàäá éëæ àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ä

 àúåðîéäîá ÷ñòúà äá ÷ñòúéã ïàîã éäéà àúåðîéäîã àæø àúééøåàã ïéâá ïéùéá ïéâåøè÷
ùà äàìòéåâá àúðéëù éø 'éðéî éãòú àìã 'åë'993,ò "ù.   

æ íøîàîëå" ì)ò âñ óã úáù"à (åë äðéîéá íéîé êøà ÷åñôä ìò 'äá íéðéîéîì, íéîé êøà 
ãåáëå øùåò ïëù ìëå,íéîìåòä éðùá àåäå ,òá ãåáëå øùåò äæä íìå,àáä íìåòì íéîé êøàå , 

êåøà åìåëù íìåòì äðååëä íéîé êøåàä ø÷éòù, åøîàù åîë æø"éúëåã äîëá ì. øäåæáå  áùéå)÷" ö
ò ùéø"à994 (ò"ù, íùå ùøôáú ééç  äøù) àì÷ò"á (ø" êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò ìâ çúô à

á ïåðéà äîë" ìëå ïééç ìë àúééøåàã ïéâá àúééøåàá àìãúùàì ïéìëúñî àìå ïéòãé àìã ïéùôè ð
ãå ïéã àîìòã åøéç åäéà éúàã àîìòáå ïéã àîìòá áåè ìëå åøéç ïåðéà ïééç éäéà éúàã àîìò

ãë àîìò éàäá ïéîéìù ïéîåéì ïåëæéã ïéã àîìòá"åë à ' ïåðéàã ïéâá éúàã àîìòá ïéëéøà ïéîåéìå
 ìëã àìëã åøéç ïéã àîìòá åøéç ïééç ïåðéàã ïééç åáéöò àìá ïééç åøéçã ïééç ïåðéà ïéîéìù ïééç

ìòã ïéîò ìë éåìò äàèìùì ïéìëé àì àúééøåàá ìãúùàã ïàîåë àî 'òå" ìãúùéã ïàî ìë ã

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  ."צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו" שנאמר ,ל" וז991

וההר ) דברים ד יא( אמר רבי יצחק אמאי אתיהיבת אורייתא באשא וחשוכא דכתיב :ל בשלימות"ז 992
דל באורייתא אשתזיב מאשא אחרא דגיהנם בוער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל דכל מאן דישת

  .ומחשוכא דמחשכין כל שאר עמין לישראל
וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן " שכתוב ,אמר רבי יצחק למה נתנה תורה באש וחשכה: תרגום[

 ומהחשך שמחשיכים כל שאר העמים , בתורה ינצל מאש אחרת של הגיהנםיעסוק שכל מי ש,"וערפל
 .]לישראל

א סוד האמונה העליונה לדעת דרכי הקדוש ברוך הוא שכל וד תורה בכל יום שהומצוה ללמ: תרגום 993
 ונצול מכל המקטרגים הרעים משום שהתורה ,מי שמשתדל בתורה זוכה בעולם הזה וזוכה בעולם הבא

 והקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכו , שמי שמתעסק בה מתעסק באמונה העליונה,היא סוד האמונה
  .וז ממנושלא תז

אם כוונת רבינו לדייק שמכיוון שעסק התורה משרה שכינה וממילא אין מקום להידבקות של רע , ע"וצ
  .בעוסק בו

ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד ארך ימים בימינה מאן ) משלי ג טז(תא חזי מה כתיב : ל"ז 994
א דאורייתא דאיהו יקרא וכתרא דאזיל לימינא דאורייתא ארכא דחיין איהו לעלמא דאתי דזכי תמן ליקר

לאתעטרא על כלא דכתרא דאורייתא בההוא עלמא איהו בשמאלה עשר וכבוד בהאי עלמא דאף על גב 
  .דלא אתעסק בה לשמה זכי בהאי עלמא בעותרא ויקרא

 מי , אורך ימים בימינה.אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד) משלי ג( בא וראה מה כתוב :תרגום
 שזוכה שם לכבוד התורה שהוא כבוד וכתר להתעטר ,רך של חיים הוא לעולם הבאו א,ן התורהשהולך לימי

סק בה ו שאף על גב שאינו ע, בעולם הזה, בשמאלה עושר וכבוד. שכתר התורה הוא בעולם ההוא,על הכל
  .לשמה זוכה בעולם הזה לעושר וכבוד



 נפש החיים

208 

ïéã àîìòá àìëî äéì úéà åøéç àúééøåàá,ãåáòùî  'îìòá åøéç ïéîò øàùã 'éúàã, àìã ïéâá 
éðéî ïåòáúé 'åë ììë àîìò àåääá àðéã 'ò"ù995 .  

ãúáå" à)àñ"éô ø"ç (åë ìëàî õò ìë äæîå äæî åúôù ìò äìòé ìçðä ìòå ÷åñôá ' àìå éàî
íç àáé éë äàøé,ë êì øîåì äåòá ïéá úåéðòøåô úãî äàåø åðéà äøåúá ÷ñåòä ì" ïá úåîéì ïéá æ

àáä íìåòì ïéáå ãåã,éôù åîëå  'æ" ìäåòá êúåà äçðú êëìäúäá"æ, øá÷á êéìò øåîùú êáëùá, 
äåòì êçéùú àéä úåöé÷äå"á. øäåæáå )ô ' ãô÷ áùéåò" äô÷å áò"à (ø" øîàå çúô éä úøåú '

åë äîéîú 'áì ïåì úéà äîë"úùàì ðéì éåäì àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã àúééøåàá àìã ' íééç
îìòáàéôàå ïéîìò ïéøúá éëæå éúàã àîìòáå ïéã ' äá ìãúùà àìå àúééøåàá ìãúùàã ïàî 

éì ïéðééã àìå ïéã àîìòá áè øâàì éëæ úåàé à÷ãë äîùì'úå àîìò àåääá " áéúë ç íéîé êøåà
åë äðéîéá 'ì àúééøåàá ìãúùàã àåääá íéîé êøåàéì úéàã äîù 'äá íéîé êøåàéáã àîìò àåä '

åë ïéîåéã àëøåà 'éì úéà äåìùå áè øâà ãåáëå øùåò äìàîùá 'àîìò éàäá, ìãúùéã ïàî ìëå 
éî÷ àìæà àúééøåà àîìò éàäî ÷éôð ãë äîùì àúééøåàá 'éìò úðéâàå úæøëàå ' ïåáø÷é àìã

éãäá 'éì úøèð àéä àøá÷á àôåâ áéëù ãë àðéãã ïåäéøàî ' ãë áúéîì à÷ìúñàì úìæà àúîùð
 úìàòã ãò àúééøåàã àî÷î åøáúà ïéòøú äîëå àúîùð àéääã àî÷ úìæà éäéà äøúàì

éìò àîéé÷å àúëåãì 'áã"àééúî ïåîå÷éã àðîæá øòúéã ãò ðéìò àøåâéðñ éäéàå àîìòã  'ää" ã
êéìò øåîùú êáëùá êúåà äçðú êëìäúäáåë  'àã äîë êúåà äçðú êëìäúäá øîú êáëùá

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ני ואביטה נפלאות מתורתך כמה אינון גל עי) תהלים קיט יח(רבי אלעזר פתח ואמר : ל בשלימות"ז 995

בני נשא טפשין דלא ידעין ולא מסתכלין לאשתדלא באורייתא בגין דאורייתא כל חיין וכל חירו וכל טוב 
א ההוא חירו דעלמא דאתי איהו "נ) (ההוא חירו דעלמא דין ודעלמא דאתי איהו(בעלמא דין ובעלמא דאתי 

את ) שמות כג כו(יזכון ליומין שלמין בהאי עלמא כמה דאת אמר חיין אינון בעלמא דין ד) חיין בעלמא דין
ו חיי בלא עציבו רמספר ימיך אמלא וליומין אריכין בעלמא דאתי בגין דאינון חיין שלימין אינון חיין דחי

חיין דאינון חיין חירו בעלמא דין חירו דכלא דכל מאן דאשתדל באורייתא לא יכלין לשלטאה עלוי כל עמין 
י תימא אינון בני שמד גזרה היא מלעילא כגון רבי עקיבא וחברוי וכך סליק במחשבה חירו דעלמא וא

דמלאך המות דלא יכיל לשלטאה עלוי והכי הוא ודאי דאי אדם הוה אתדבק באילנא דחיי דאיהו אורייתא 
 חרות )שמות לב טז(ה אורייתא לישראל מה כתיב בה "לא גרים מותא ליה ולכל עלמא ובגין כך כד יהב קב

על הלוחות והא אוקמוה ואלמלא אינון לא חטו ושבקו אילנא דחיי לא גרמו מותא לעלמא כמלקדמין 
אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם חבלתון גרמיכון אכן כאדם תמותון ) תהלים פב ו(ה אמר "וקב
יך עלמא אמר רבי ועל דא כל מאן דאשתדל באורייתא לא יכיל לשלטאה עלוי ההוא חויא בישא דאחש' וגו

ל ודאי מית אבל לא שלטא "א) ואמאי ימות(ייסא אי הכי משה אמאי מית דאי הכי כיון דלא חב לא ימות 
ביה קאמרינן אלא לא מית על ידוי ולא אסתאב ביה ולא מית ודאי אלא אתדבק בשכינתא ואזיל לחיי 

ועל דא כל מאן ' דע בן איש חי וגוובניהו בן יהוי) ב כג כ"ש(עלמא והאי חי אקרי כמה דאוקימנא דכתיב 
ם חירו בעלמא דאתי בגין "דאשתדל באורייתא חירו אית ליה מכלא בעלמא דין משעבודא דשאר עמין עעכו

  .דלא יתבעון מניה דינא בההוא עלמא כלל
 כמה טפשים האנשים שלא יודעים ". גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,רבי אלעזר פתח ואמר: תרגום

 .רות וכל הטוב בעולם הזה ובעולם הבאי משום שהתורה כל החיים וכל הח, בתורהעסוק לולא מסתכלים
א החרות ההיא של העולם הבא היא החיים בעולם "נ הבא היאהעולם החרות ההיא של העולם הזה ושל (

 ,"את מספר ימיך אמלא" כמו שנאמר , שיזכו לימים שלמים בעולם הזה, החיים הם בעולם הזה).הזה
 חיים שהם , חיים בלי עצבות, הם חיים של שמחה, משום שהם חיים שלמים,כים בעולם הבאו ארולימים
 אין יכולים לשלוט עליו כל העמים של , בתורהעוסק שכל מי ש. חרות של הכל,רות בעולם הזהיחיי ח

 . וכך עלתה במחשבה, כמו רבי עקיבא וחבריו, גזרה היא מלמעלה. אותם בני השמד,ואם תאמר. העולם
 שאם אדם היה נדבק בעץ החיים שהיא . וכך זה ודאי,רות של מלאך המות שלא יכול לשלוט עליויח

 , מה כתוב בה,ולכן כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל.  לא היה גורם מות לו ולכל העולם,התורה
ות לעולם  לא היו גורמים מ, ואלמלא הם לא חטאו ועזבו את עץ החיים. והרי פרשוה,"חרות על הלחת"

אכן " , חבלתם את עצמכם".אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם" , והקדוש ברוך הוא אמר.כבתחלה
 אין יכול לשלוט עליו הנחש הרע ההוא שהחשיך את , בתורהעוסק כל מי ש, ועל כן.' וגו"כאדם תמותון

 , אמר לו).ולמה ימות( .ת לא ימו, כיון שלא חטא, שאם כך, למה משה מת, אם כך,אמר רבי ייסא. העולם
 אלא נדבק בשכינה . ולא מת ודאי, אלא לא מת על ידו ולא נטמא בו,לא שלט בואמרנו ש אבל ,ודאי מת

 כל מי , ועל כן.' וגו"ובניהו בן יהוידע בן איש חי" כמו שבארנו שכתוב ,וזה נקרא חי. והלך לחיי עולם
 . של שאר העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות יש לו חרות מן הכל בעולם הזה משעבוד, בתורהעוסקש

  . משום שלא יתבעו ממנו דין בעולם ההוא כלל,חרות בעולם הבא
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îùú àôåâ ïãúà àðîæ àåääá ïéãë àäã àøá÷á àôåâ áéëùã àúòùá êéìò øå ïéãëå àøá÷á
éìò úðéâà àúééøåà ' àéä àøôò ïî àîìò éúî ïåøòúéã àðîæá øîúàã äîë êçéùú àéä úåöé÷äå

åë êìò àøåâéðñ éåäîì êçéùú'996.   
æøà ïëå" ì)ôá ' èö ÷ìçò"á ( ÷åñôáåë åì äìîò ìîò ùôð ' äæ íå÷îá ìîò àåä äøåúäå

øçà íå÷îá åì úìîåò997, àúáø éìùîáå )éô"ã ( äîëç åì äð÷ù éî ìë äúéá äúðá íéùð úåîëç
äåòá"àäé æäåòì úéá åì äúðá àéäù çèáåî " áåðñøäú äéãéá úìåàå, äîëç åì äð÷ àìù éî ìë 

àáì ãéúòì íðäéâ åì äð÷ù çèáåî àäé.ñáå " ú)êì êì א"פח ע( ãä øçàäìàä íéøá éîâúô àã 
ééøåàåë àú 'ää"êì ïâî éëðà íøáà àøéú ìà ã, íðäéâã ïéùéá éðééæ ìëî ãàî äáøä êøëù, ïéâá 

úééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã 'éúðñçà úúåøé ïéñçàå éëæ àîìò éàäá 'åë éúàã àîìòì'998ò "ù. 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
תהלים יט (ויקחהו וישליכו אותו הבורה והבור רק אין בו מים רבי יהודה פתח ואמר : ל בשלימות"ז 996

כמה אית לון )  שליםמאן דבטיל מילי דאורייתא כאלו חריב עלמא(ה תמימה משיבת נפש "תורת יהו) ח
לבני נשא לאשתדלא באורייתא דכל מאן דאשתדל באורייתא להוי ליה חיים בעלמא דין ובעלמא דאתי וזכי 
בתרין עלמין ואפילו מאן דאשתדל באורייתא ולא ישתדל בה לשמה כדקא יאות זכי לאגר טב בעלמא דין 

ים בימינה בשמאלה עשר וכבוד ארך ימים ארך ימ) משלי ג טז(ולא דיינין ליה בההוא עלמא ותא חזי כתיב 
בההוא דאשתדל באורייתא לשמה דאית ליה ארך ימים בההוא עלמא דביה אורכא דיומין ואינון יומין אינון 
יומין ודאי תמן איהו רחצנו דקדושה דלעילא דאתרחיץ בר נש בהאי עלמא לאשתדלא באורייתא 

לוה אית ליה בהאי עלמא וכל מאן דישתדל לאתתקפא בההוא עלמא בשמאלה עושר וכבוד אגר טב וש
באורייתא לשמה כד נפיק מהאי עלמא אורייתא אזלא קמיה ואכרזת קמיה ואגינת עליה דלא יקרבון בהדיה 
מאריהון דדינא כד שכיב גופא בקברא היא נטרת ליה כד נשמתא אזלא לאסתלקא למיתב לאתרה איהי 

דאורייתא עד דעאלת לדוכתה וקיימא עליה דבר נש אזלא קמה דההיא נשמתא וכמה תרעין אתברו מקמה 
בהתהלכך תנחה ) משלי ו כב(ד "עד דיתער בזמנא דיקומון מתייא דעלמא ואיהי מלפא סניגורא עליה הה

אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך בהתהלכך תנחה אותך כמה דאתמר בשכבך תשמור עליך 
זמנא אתדן גופא בקברא וכדין אורייתא אגינת עליה בשעתא דשכיב גופא בקברא דהא כדין בההוא 

  .והקיצות היא תשיחך כמה דאתמר בזמנא דיתערון מתי עלמא מן עפרא היא תשיחך למהוי סניגוריא עלך
' תורת ה) תהלים יט( רבי יהודה פתח ואמר .ק אין בו מיםי והבור ר,רהותו הבוויקחהו וישלכו א: תרגום

 בתורה עסוק כמה יש לבני אדם ל,]ברי תורה כאלו החריב עולם שלםמי שמבטל ד [,תמימה משיבת נפש
 ואפילו מי שעוסק . וזוכה בשני עולמות,שכל מי שעוסק בתורה יהיו לו חיים בעולם הזה ובעולם הבא
ובא וראה .  ואין דנים אותו בעולם ההוא,בתורה ולא עוסק בה לשמה כראוי זוכה לשכר טוב בעולם הזה

 אורך ימים באותו שעוסק בתורה לשמה שיש לו , ימים בימינה בשמאלה עושר וכבודאורך) משלי ג(כתוב 
שה ו הקדהבטחה שם הוא , ואותם הימים הם ודאי ימים,הימיםאריכות  שבו ,אורך ימים בעולם ההוא

 יש לו , בשמאלה עושר וכבוד. להתחזק בעולם ההוא, בתורהעסוק שבוטח אדם בעולם הזה ל,שלמעלה
 התורה הולכת לפניו , כשיוצא מן העולם הזה,וכל מי שעוסק בתורה לשמה.  בעולם הזהשכר טוב ושלוה

 כשהנשמה , כששוכב הגוף בקבר היא שומרת אותו,נה עליו שלא יקרבו אליו בעלי הדיןי ומג,ומכריזה לפניו
 וכמה שערים נשברים מלפני התורה עד ,הולכת להסתלק לשוב למקומה היא הולכת לפני הנשמה ההיא

 והיא מלמדת עליו , ועומדת על האדם עד שיתעורר בזמן שיקומו המתים של העולם,נכנסת למקומהש
 בהתהלכך .ר עליך והקיצות היא תשיחךותך בשכבך תשמובהתהלכך תנחה א) משלי ו(זהו שכתוב . סנגוריה
דון הגוף  שהרי אז בזמן ההוא נ, בשעה ששוכב הגוף בקבר,ר עליךו בשכבך תשמ, כמו שנתבאר,תךותנחה א

 בזמן שיתעוררו המתים של העולם מן , כמו שנתבאר, והקיצות היא תשיחך.נה עליוי ואז התורה מג,בקבר
  .העפר היא תשיחך להיות עליך סנגור

ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה ,  שמחזרת עליו-  עומלת לו תורהה "י שם ד"רש' עי 997
 .הוא העולם הבא" מקום אחר"אמנם לרבינו עיקר עניינו של . כ"ע, וסדריה
את הדברים ) דברים ה יט(אלין פתגמי אורייתא דכתיב ' אחר הדברים האלה וגו: ל בשלימות"ז 998

ה אל כל קהלכם מה להלן פתגמי אורייתא אוף הכא פתגמי אורייתא בתר דאשתדל בר נש "האלה דבר יהו
ד "הה) בשורות טובות(ם מתא שלבהאי עלמא בדברים האלה קודשא בריך הוא מבשר ליה ואקדים לה לנש

אל תירא אברם אנכי מגן לך מכל זיינין בישין דגיהנם שכרך הרבה מאד בגין דכל מאן דאשתדל באורייתא 
  .בהאי עלמא זכי ואחסין ירותת אחסנתא בעלמא דאתי

 ,"אל כל קהלכם' את הדברים האלה דבר ה" שכתוב , אלו דברי תורה,"'אחר הדברים האלה וגו": תרגום
 אדם בעולם הזה בדברים האלה הקדוש ברוך הוא עסק אחר ש.ה להלן דברי תורה אף כאן דברי תורהמ

 מכל המינים ,"אל תירא אברם אנכי מגן לך" זהו שכתוב ,]בשורות טובות[מבשר לו ומקדים לנשמה שלום 
שת ויר בתורה בעולם הזה זוכה ונוחל עוסק משום שכל מי שמ,"שכרך הרבה מאד" ,הרעים של הגיהנם
 .נחלה בעולם הבא
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 ìä÷éå øäåæáå)ò ø óã"à(á ãëã ïéâá "á÷ àúééøåàá ÷éñò ð"åë ïîú íéà÷ ä 'á áéæúùàå" úìúî ð
éãî ïéðéãéìò äàèìùì ìéëé àìã úåîä êàìîã àðéãîå àîìò éàäã àð 'íðäéâã àðéãîå999.  

æç åøîàù åîëå" ì)ôá 'äøåúä úìòî )ב"ו מ"אבות פ( èô äáø øáãîááå"úéæçáå æ ( ÷åñôá
åë äìåò úàæ éî,' àîåçðúáå )ô 'á÷ò( úåøéç àìà úåøç éø÷éú ìà, éî àìà ïéøåç ïá êì ïéàù 

äøåú ãåîìúá ÷ñåòù.éôå  'æ"úåîä êàìîî úåøéç ì, åøîà ïëå )ôá"áé úåëîã  'ò"à ( äøåú éøáãù
úåîä êàìîî ïéèìå÷, øäåæáå )ô 'ðä óãá ééç"ì (åë àìëã åøéç ïéã àîìòá åøéç 'äîã åøéç" àìã î

úééøåà åäéàã ééçã àðìéàá ÷éáãúà äåä íãà éàã éàãå àåä éëäå éåìò äàèìùì ìåëé ' íéøâ àì
éì àúåî 'âáå àîìò ìëìå"ë áéäé ãë á÷" äá áéúë äî ìàøùéì àúééøåà äúåçåìä ìò úåøçåë  '

á÷å" øîà äåë íúà íé÷ìà éúøîà éðà 'òå" éåìò äàèìùì ìéëé àì àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë ã
àîìò êéùçàã àùéá àéåç àåää1000.   

  
 ã øòù çé ÷øô  

úéîàì äîùì äùåã÷ä äøåúä ìåò åîöò ìò ìá÷îä íãàä úàæìåä,ìéòì øàáúäù åîë  
)â ÷øô' (äîùì ùåøéô,íìåòä äæ éðéðò ìë ìòî äìòð àåä , úéèøô äçâùä êøáúé åúàî çâùåîå 

íìåë úåìæîäå íéòáèä úåçë úàøåäî äìòîì,á÷äáå äøåúá ÷åáã àåäù ïåéë "ìåëéáë ùîî ä, 
äåúä ìù äðåéìòä äùåã÷á ùã÷úîå"÷,úåîìåòä ìëî êåøò ïéàì äìòîì àéäù , úðúåðä àéäå 

 íåé÷äå úåéçäìëíééòáèä úåçëä ìëìå íìå. íìåë úà íéé÷îå äéçî äá ÷ñåòä íãàä éøä 
íìåëî äìòîìå,ò êøáúé åúàî åúâäðä àäúù øùôà êéàå "íéòáèä úåçëä é.   

æø åøîàù äæå" ì)ð íéçñô 'ò"á (êãñç íéîù ìòî áéúëå êãñç íéîù ãò áéúë, àéù÷ àì 
äîùì àìù íé÷ñåòá ïàë äîùì íé÷ñåòá ïàë.åòäù åðééä  éàãå éë íà äîùì àìù äøåúá ÷ñ

êøáúé åéðôì äöåøî àåä íâù,äéäúù äéðô äæéà íùì åúðååë íà óà ,ç øåèð÷ì åðéà íà ÷ø "å, 
ëå"äéðô íåùì ïéåëî åðéà íà ù,êëá ìâøåäù éôì ÷ø ,äîùì äâøãîì àáé äëåúî éë ,ë òåãé 

æ íøîàîî"ì,úà êøáúé åúâäðä äéäéù äìòúðå ùã÷úð àì ïãò äæ ìë íò  äìòîì åéðéðò ìëá å
íéòáèä úåçëî,éá áéúë ïëì äíéîù ãò ÷ø , àìå íéîùá íéòåá÷ä íéòáèä úåçëä ãò åðééä 

íäî äìòîì,íéîù ìòî øîà äîùì äá ÷ñåòä ìò ìáà , åîò êøáúé åéúåâäðä ìëù øîåì äöø 
íéòáèä úåçë úàøåäî äìòîì ÷ø, áúëù äæå )òøá"éø ñçðô î" åò"á (ú" àîìòã ïééøá ìë ç

÷ååä ìàøùéì àúééøåà úáéäéúàã íãååë àìæîá ïééìú  'úééøåà úáéäéúàã øúá ìáàà ìàøùéì 
åë éìæîå éáëëã àáåéçî ïåì ÷éôà 'âáå"éðéî ìéèá àúééøåàá ìãúùîä ìë ã ' àéáëëã àáåéç

÷ô àîéé÷ì éãë äì óéìåà éà éìæîååéðéî ìéèá àìå äá ìãúùà àì åìàë åàì éàå àäã ' àáåéç
éìæîå àéáëëã1001.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
וכד בר נש עסיק באורייתא קודשא בריך הוא קאים תמן ואצית לקליה כמה דכתיב : ל בשלימות"ז 999

ואשתזיב בר נש מתלת דינין מדינא דהאי עלמא ומדינא דמלאך ' ה וישמע וגו"ויקשב יהו) מלאכי ג טז(
   .המות דלא יכיל לשלטאה עליה ומדינא דגיהנם

וישמע ' ויקשב ה" ככתוב , בתורה הקדוש ברוך הוא עומד שם ומקשיב לקולוכשאדם עוסק: תרגום
 ומדין , ומדין מלאך המות שלא יכול לשלט עליו, מדין העולם הזה: ונצול האדם משלשה דינים,"'וגו

 .הגיהנם
 .995לעיל הערה ' עי 1000
ן דעלמא קודם דאתייהיבת אורייתא לישראל הוו תליין במזלא ואפילו ח כל בריי"ת: ל בשלימות"ז 1001

בני חיי ומזוני אבל בתר דאתייהיבת אורייתא לישראל אפיק לון מחיובא דככביא ומזלי דא אוליפנא 
מאברהם דאיהי חמשה חומשי תורה דאתמר בה אלה תולדות ' מאברהם בגין דהוו עתידין בנוי לקבלא ה

' דאתוסף בשמך השמים והארץ בהבראם בה' בראם אמר לאברהם בגין האי ה' ההשמים והארץ בהבראם ב
ולא עוד אלא ' דנהירין בה דאתוסף בשמך השמים תחתך וכל ככביא ומזלי' בראם אמר לאברהם בגין האי ה

ד כל המשתדל באורייתא בטיל מניה "א כי ביצחק יקרא לך זרע ובג"א לכם זרע וזרעתם בה"ה דאתמר בה
יא ומזלי אי אוליף לה כדי לקיימא פקודהא ואם לאו כאלו לא אשתדל בה ולא בטיל מניה חיובא דככב
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íäéìò øîåà øåæâé øùàë åéìà íéøåñî íéòáèä úåçëä äáøãàå,íèé õåôçé øùà ìëìå , 
íìåë ìò úìèåî åúîéàå,îë "ôá ù ' äøåúä)א"ו מ"אבות פ( äìùîîå úåëìî åì úðúåðå, øæð éë 

åé÷ìà1002åùàø ìò ú÷äáîå äøéàî äøåúä øåà ,äðéëùä éôðë ìöá ìåëéáë äñåçå , áåúëù åîë 
) äì åö øäåæáò"à(ø çúô " øîàå àåë êéúéñë éãé ìöáå êéôá éøáã íéùàå 'á ìë ïðéðú" ð

éúååôùå àúééøåàã éìîá ìãúùàãäá÷ àúééøåà ïùçøî "éìò éôç ää äéìò àùøô àúðéëùå 
ää àäôãâ" ãåë êéúéñë éãé ìöáå êéôá éøáã íéùàå'1003. øäåæä úîã÷äáå ) àéò"à(,ëå " åúåàá ä
ôá ïåùìä ' ïðçúàå)øò ñ"à( éæç àú  àìåë ìò äàìò àåä äîëå àúééøåàã àôé÷ú àìéç àåä äîë

úééøåàá ìãúùàã ïàî ìëãà ïéâá àîìòã ïéùéá ïéøåòøòî ìéçã àìå éàúúå éàìòî ìéçã àì 
ééçã àðìéàá ãéçà åäéàã1004éðéî ìéëàå  'à àúééøåà àäã àîåé ìëáåéì óéì'1005áì " çøàá ð

éì óéìåà èåù÷ 'åë àèéò'1006.ôáå  ' çìùá) åîò"à (ø" éåë çúô 'úééøåà àáéáç äîëàéî÷ ä 
á÷ã"á÷ àúúì àåä íéçø àìéòì àåä íéçø àúééøåàá ìãúùéã ïàî ìëã ä"éì úéöà ääéìåìîì  '

éì ÷éáù àìäéì ÷éáù àìå àîìò éàäá äåë éúàã àîìòá  'ò"ù1007,ôáå  ' òøåöî)ð áò"á( ãëå 
éøàîã àðçìåôá ìãúùà åäéà 'éìá÷ì ïéðéîæ ïéøåèð äîë àúééøåàá éòìå'éì àøèðì  ' àúðéëùå

éìò àéøù 'éî÷ éæøëî àìëå ' àîìòáå ïéã àîìòá àåä øéèðúà àëìîã àð÷åéãì àø÷é åáä éøîàå
äé÷ìåç äàëæ éúàã1008.  

  
 ã øòù èé ÷øô  

                                                                                                                                                                                     

ארור שוכב עם כל בהמה דלא  ש עמי הארץ דאינון אתמתלן לבעירן דאוקמוה"חיובא דככביא ומזלי כ
   .ומזלי' אתבטלון מנהון חיובא דככבי

לו בנים חיים י ואפ,ו תלויים במזלדם שנתנה התורה לישראל היובא וראה כל בריות העולם ק: תרגום[
 משום , וזה למדנו מאברהם, הוציא אותם מחיוב כוכבים ומזלות, אבל אחר שנתנה תורה לישראל.ומזונות

אלה תולדות השמים והארץ " שנאמר בה , שהיא חמשה חמשי תורה,מאברהם' שהיו בניו עתידים לקבל ה
 וכל הכוכבים והמזלות ,ספה לשמך השמים תחתיךהזו שנו'  בגלל הה, אמר לאברהם,בראם'  בה"בהבראם

ומשום  ".כי ביצחק יקרא לך זרע"א " בה,"א לכם זרע וזרעתם"ה" ולא עוד אלא שנאמר בה .'שמאירים בה
לו י ואם לא כא,ים מצוותיהי אם לומד אותה כדי לק, בתורה בטל ממנו חיוב כוכבים ומזלותעוסקזה כל ה

 שבארו עליהם , כל שכן עמי הארץ שנמשלו לבהמות.כבים ומזלות ולא בטל ממנו חיוב כו, בהעסקלא 
  .] שלא התבטלו מהם חיוב של כוכבים ומזלות"כב עם כל בהמהוארור ש"

א "בבהגר' ועי. היא סוד מזל הבנים" א"ה"פירושו ש" א לכם זרע"ה"כ "ב שמש"ב עה ע"ביאורים ח' עי
ו על הזהר שמביא את דברי "גליונות הלש' עיו(אחרונה של השם ' ב שהוא בסוד האות ה"צ ל ע"על ספד

 ).א בביאור דברי הזהר הללו"הגר
  .ה"כ בהגהפרק א לעיל שער  ' עי1002

שנינו כל אדם שעוסק בדברי  ,"'ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך כו"א ואמר "פתח ר: תרגום 1003
ואשים דברי "כ "הו מאמהוז ה חופה עליו והשכינה פורש עליו כנפיו" הקב,תורה ושפתותיו מרחשים תורה

 ".בפיך ובצל ידי כסיתיך
  ).ו שם"ת מהרח"הגה(ת הנקרא עץ החיים "בעל תורה ת 1004
  ).ו"מהרח] (קטז' סוף פר' לעיל שער א' עי[כי הוא מחדש לו מוחין הנקרא חיי המלך  1005
 עוסק שכל מי ש. וכמה הוא עליון על הכל,ראה כמה הוא הכח החזק של התורהובא : תרגום 1006

 , משום שהוא אחוז בעץ החיים, ולא פוחד מחלאים רעים של העולם,ה לא פוחד מעליונים ותחתוניםבתור
 אותו עצה איך ישוב לפני רבונו תלמדמ ,שהרי התורה מלמדת אדם ללכת בדרך אמת, ולומד ממנו בכל יום

 .לבטל את אותה הגזרה
בתורה אהוב הוא למעלה  עוסק שכל מי ש,כמה חביבה התורה לפני הקדוש ברוך הוא: תרגום 1007

 ולא עוזב אותו לעולם , הקדוש ברוך הוא מקשיב לדבריו ולא עוזב אותו בעולם הזה,ואהוב הוא למטה
 . הבא

ר אותו ומנים כנגדו לשמווכשהוא משתדל בעבודת רבונו ולומד תורה כמה שומרים מז: תרגום 1008
 שמור הוא בעולם הזה ובעולם ,קן המלךתנו כבוד לדיו: ושכינה שורה עליו וכלם מכריזים לפניו ואומרים

 .הבא אשרי חלקו
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ä íùå 'åéìò àø÷ð,àåä êåøá ùåã÷ä ìù åéúåîù äìåë äøåúä éë 1009,æ íøîàîë " ì
) àë úåëøáò"à (áì ïéðîàðù äøåúä ïî äéðôì äøåúä úëø øîä íù éë ' àø÷àåâå'. åãîì ïëå ) שם

 åòäù áéúëã åîò äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåë éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá'1010. øäåæáå )א"ו ע
) çé÷ øáãîáò"à(éî÷ àúééøåà àáéáç äîë äá÷ "ééøåàã éìîã øúà ìëá àäã äàú åòîúùà 

á÷"éìéã ïéìééç ìëå ääåìîì ïéúééö åäìë éì 'á÷å"îò àøééãì éúà äé 'ää" ã øùà íå÷îä ìëá
 éîù úà øéëæàåâå'1011,ôáå  ' íéèôùî) ãë÷ò"à( äá ìãúùàå àúééøåàã éçøà øèðéã ïàî ìëã 

á÷ã àîù àìë àúééøåà ïðéðúã àùéã÷ àîùá ìãúùàã ïàîë" ïàîë äá ìãúùîã ïàîå ä
 ìë ìéìëã àîù äàìò àîù éäéà àùéã÷ ãç àîù àìë àúééøåàã ïéâá àùéã÷ àîùá ìãúùîã

å ïäîùàùéã÷ àîùá àúåîéâô ãéáò åìàë äðéî ãç úà òøâã ïàî1012,ôáå  ' àø÷éå) óã âéò"á (
ø"êåðçëù àìå åðúàá úàæ ìë çúô àåë  ' ïàî ìë àðôéìåà ïàëî êúééøåà éìåìî ïéðùðà àìå

á÷ì éùðà åìàë äá éòìîì éòá àìå àúééøåà éìåìî éùðàã"á÷ã àîù àìë àúééøåà àäã ä" ä
éåä1013, íùå )ò óåñ èé óã"à( àäã àùéã÷ àîùã éåøèòá øèòúî äá ìãúùéã ïàî àúééøåà àäã 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ק "בזוה 'ועי. ן בהקדמתו לבראשית"ומקורו ברמב, "שמותיו"איכא למידק שנקט כאן בלשון רבים  1009

, ל"ז', יונת אלם פרק א' אמנם עי. ע החילוק"וצ, שם נקט לה בלשון יחיד, א"עב ומשפטים קכד "יתרו צ ע
משמע שבחינה זו האחרונה . כ"ע, 'ד אצילות נעלם אין עסק בה לזולתו יתבסו' כאן כל התורה כלה שם א

ואולי אפשר . 'שכן שם הכל נכלל בגילוי א, שכל התורה היא שם אחד היא בסוד עולם האצילות דווקא
זהר '  אמנם עי.ן שכל התורה היא גילוי של כלל השמות שכן זהו מה שנתגלה לנו"כ הרמב"לומר שמש

  .ע"וצ, תורה היא שם הכולל את כל השמותמשפטים קכד שכל ה
אבא "ו, הוא כינוי לעליית השכינה" כל מקום אשר אזכיר את שמי"ב שם משמע ש"ז לג ע"תיקו' עי 1010

ויתכן לומר דזהו . אם כן יוצא כי העסק בתורה גורם לזיווג). ק"דהיינו הו(ה "הוא כינוי לגילוי קוב" אליך
, "בכל המקום אשר אזכיר את שמי"ו, "ה אקרא"כי שם הוי"וקים הפס' טעם רבינו שמביא כאן את דרשת ב

  . וכדאמרן' א ואילו הפסוק השני הוא בסוד נוק"ה דהיינו ז"ה ב"שהראשון הוא בסוד שם הוי
  שהרי בכל מקום שדברי תורה נשמעים הקדוש,הוא ברוך כמה חביבה התורה לפני הקדוש: תרגום 1011

בכל המקום " זהו שכתוב ,הוא בא לדור עמו ברוך  והקדוש, לדבריולם מקשיביםולותיו כיהוא וכל חי ברוך
  ."'אשר אזכיר את שמי וגו

והמשכילים יזהירו ) ג דניאל יב(כתיב ז "ריש תיקו' ועי. ז שנקט כאן בלשון כל חיילין דיליה"ע מהו ד"צ
רא רשותא והמשכילים אלין רבי שמעון וחבריא יזהירו כד אתכנשו למעבד האי חבו' כזהר הרקיע וגו

 באתכסיא ובארח שכל אאתיהיב לון ולאליהו עמהון ולכל נשמתין דמתיבתאן לנחתא בינייהו ולכל מלאכי
ועלת על כלא יהיב רשו לכל שמהן קדישין ולכל הויין ולכל כנויין לגלאה לון רזין טמירין כל שם בדרגא 

שו לגלאה עד דייתי דרא דמלכא דיליה ורשותא יהיב לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתיהיב ר
  . משיחא

 רוי יזה,אלו רבי שמעון והחברים ליםי והמשכ,'והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע וגוכתוב : תרגום
 ולכל הנשמות של הישיבות לרדת , ולאליהו עמם,כשהתכנסו לעשות את החבור הזה רשות נתנה להם

 , ולכל ההויות,תן רשות לכל השמות הקדושיםלת על הכל ניוע.  ולכל המלאכים בנסתר ובדרך שכל,ביניהם
 ורשות נתנה לעשרת הספירות לגלות להם . כל שם בדרגתו, לגלות להם סודות טמירים,ולכל הכנויים

 . שלא נתנה רשות לגלות עד שיבא דורו של מלך המשיח,סודות טמירים
ששנינו כל התורה  , בשם הקדושעוסק כמי ש, בהעוסקר את מצוות התורה ווכל מי שישמ: תרגום 1012

 משום שכל התורה היא שם , בשם הקדושעוסק בה כמי שעוסק ומי ש.היא שמו של הקדוש ברוך הוא
  . ומי שגורע ממנה אות אחת כאלו עשה פגם בשם הקדוש. שם עליון שם שכולל את כל השמות,קדוש אחד

  ).א"ג יח ע"יהל אור ח(ג מידות שהתורה נדרשת בהם "דרכי תורה הם י
ר שם אין כי אם את "ע אצל אדה"ג שמפרש דבר זה לענין לימוד התורה שבג"ב לט ע"ה ח"ו דע"לש' עי

 .ולא איסור והתר' שמותיו ית
כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא ) תהלים מד יח(נפש כי תחטא רבי אבא פתח : ל בשלימות"ז 1013

עילא אתו עלנא ולא שכחנוך שקרנו בבריתך כל זאת באתנו כל אלו באו עלינו מבעי ליה אלא כל דינין דל
ולא אנשינא מילולי אורייתך מכאן אוליפנא כל מאן דאנשי מילולי אורייתא ולא בעי למלעי בה כאלו אנשי 

  .לקודשא בריך הוא דהא אורייתא כולה שמא דקודשא בריך הוא
זאת כל " ,"כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך" , רבי אבא פתח".נפש כי תחטא": תרגום

 אלא כל הדינים שלמעלה באו עלינו ולא שכחנוך ולא שכחנו ,"כל אלו באו עלינו" היה צריך להיות "באתנו
 כאלו שכח את הקדוש ברוך ,ק בהו דברי תורה ולא רוצה לעסששוכח כל מי , מכאן למדנו.דברי תורתך

  . שהרי כל התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא,הוא
  .בתורה אפילו בגלות ובתוך צער' ו יתשל שמ' כאן מתבאר שיש בחי
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 ïéçøà òãé ïéãëå àùéã÷ àîùá øèòúàå íéùøúà äá ìãúùéã ïàîå àåä àùéã÷ àîù àúééøåà
åë ïé÷éîò ïéæøå ïéîéúñ'1014ëå  àúéà ïøá" éðéîù ô)ב"לה ע( ôáå ' éøçà) àòò"ò óåñ áòå á" âòå à

ò" äòå àò"à(ôáå  ' øåîà) èôò"á( øáå"çø÷ ô )א"קעו ע( ò"ù1015.   
á÷ã åøîà íòèä äæî íâ ïëìå"ãç àúééøåàå ä,éîùå àåä éë  'àåä ãç,îë " øäåæá ù) åøúé

ò ö"á (á÷ã àùéã÷ àîù éåä ãç àîù àìë àúééøåàå" ïàî äá éëæã ïàîã äé÷ìåç äàëæ ùîî ä
á÷ã àùéã÷ àîùá éëæ àúééøåàá éëæã"ø ùîî ä"á÷á øîåà é" àåä àäã éëæ ùîî äéîùå ' ãç

àåä1016.ãúá øîà ïëìå " à)רבה פרק יח( ú ìò äáéøî äùåòù éî ìëù" éî ìò äáéøî äùåò åìàë ç
íìåòä äéäå øîàù,åë íøéáàå ïúã àåä øîàðù  'ä ìò íúåöäá'.ä íùá àá íãàä øùàë ïëì  '

åðîî íéòæòãæîå íéàøé ìëä,îë " ù)דברים כח י( ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå 'åàøéå êéìò àø÷ð 
êîî.îëå " ù)תהלים צא יד( éîù òãé éë åäáâùà åäèìôàå ÷ùç éá éë,  ùîî êøáúé åá ÷ùç éá éë

ðë ìåëéáë"ì.ôáå  ' ÷ìá)ò áø óã"à (éî÷ àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ïéáéáç äîë éæç àú 'á÷" ä
éôàã 'éìú àðéãã àðîæá 'á÷ àìáçì àìáçîì åùø áéäéúàå àîìòá"éì ãé÷ô ä 'ïåðéà ìò åäééååìò 
à÷ãà éëäå àúééøåàá éìãúùî "á÷ ì" äïéàéâñ ïåäéáåç ïéâá øéò ìà øåöú éëåë  ' êì ãé÷ôàå àú

 éúéá éðá ìòäöò úà úéçùú àì,ú àã "éàã àúîá åäéàã ç ïéáéà áéäéã àðìéà ééçã àðìà åä
äöò úà,åë àúîì àèéò áéäéã àåää  'äá ïåëäéã àçøåà ïåì óéìåàåòå " ã äöò úà úéçùú àì
ò çåãðìéìò àçãðì ïæøâ åéì ' àðéãéìò àèùåàì àìå 'åë àèäìî àáøç 'äãùä õò íãàä éë  àã

åë àúúå àìéò òãåîúùàã íãà éø÷à 'á÷ ãé÷ô àã ìëå"åë àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ìò ä'1017 
ò"êøåàá ù.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 . שהרי התורה היא שם קדוש,סק בתורה מתעטר בעטרות של השם הקדושושהרי מי שע: תרגום 1014
   .קיםו ואז יודע דרכים נסתרות וסודות עמ,סק בה נרשם ומתעטר בשם הקדושועומי ש

היינו הבחינה הנקראת ו, כאן מתבאר שהאדם זוכה לתוספת מוחין ולתוספת נשמה על ידי לימוד תורה
  ".נקרא עליו' שמו ית"ש

ובעניי לא מצאתי שם תוספת הבנה בענין הנוגע ', בכל המקומות הללו מבואר שתורה היא שמו ית 1015
 .לכאן

 .אשרי חלקו של מי שזוכה בה . שמו של הקדוש ברוך הוא ממש,כל התורה היא שם אחד: תרגום 1016
 רבי יוסי אומר זוכה בקדוש ברוך הוא ממש .) ברוך הואשל הקדוש(מי שזוכה בתורה זוכה בשם הקדוש 

" שמיה"מקדש מלך ש' ועי.  ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים אמן, שהרי הוא ושמו אחד,)וכנסת ישראל(
  .ק"הוא כינוי לו" ה ממש"קוב"הוא כינוי למלכות ו

זמנא דדינא תליא ב' ה דאפי"ח כמה חביבין אינון דמשתדלי באורייתא קמי קב" ת:ל בשלימות"ז 1017
ה פקיד ליה עלווייהו על אינון דקא משתדלי באורייתא והכי "בעלמא ואתייהיב רשו למחבלא לחבלא קב

ה כי תצור אל עיר בגין חוביהון סגיאין דחטאן לקמאי ואתחייבו בדינא ימים רבים מאי רבים "ל קב"א
תלתא יומין דא בתר דא ) ים רביםתלתא יומא דא בתר דא אקרי ימים רבים אוף הכא כי תצור אל עיר ימ(

דאשתמודעא דבר במתא מנלן דימים רבים תלתא יומין אינון דכתיב ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים וכי 
ימים רבים אינון אלא תלתא יומין דא בתר דא אקרי ימים רבים אוף הכי כי תצור אל עיר ימים רבים 

בני ביתי לא תשחית את עצה דא ) כל(אפקיד לך על תלתא יומין דא בתר דא דאשתמודעא דבר במתא תא ו
  ח דדא איהו במתא דאיהו אילנא דחיי אילנא דיהיב איבין "ת

ד לא "א את עצה ההוא דיהיב עיטא למתא לאשתזבא מן דינא ואוליף לון ארחא דיהכון בה וע"ד
א משננא ההיא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן לנדחא עליה דינא ולא לאושטא עליה חרבא מלהטא חרב

דקטלא לשאר אינשי דעלמא כי ממנו תאכל וכי ההוא מחבלא אכיל מניה לא אלא כי ממנו תאכל ההיא 
טנרא תקיפא ההיא דכל רוחין תקיפין וקדישין נפקין מנה דלית הנאה ותיאובתא לרוח קודשא בהאי עלמא 

מא יתיר מכל קרבנין דעלמא על אלא אורייתא דההוא זכאה כביכול איהו מפרנס לה ויהיב לה מזונא בהאי
בקרבן מה כתיב אכלתי יערי עם דבשי אכלו רעים ומיומא דאתחרב בי מקדשא ובטלו קרבנין לית ליה 

כ כי ממנו תאכל ולית לה מזונא בהאי "ה אלא אינון מלין דאורייתא ואורייתא דאתחדשא בפומיה בג"לקב
זהיר ביה ) טמיר(זן לה אותו לא תכרות הוי עלמא אלא ממנו ומאינון דכוותיה וכיון דממנו תאכל ואיהו 

  דלא תקרב ביה 
כי האדם עץ השדה דא אקרי אדם דאשתמודע עילא ותתא עץ השדה אילנא רברבא ותקיף דההוא שדה 

סמך עליה אילן דאשתמודע לההוא שדה תדיר לבא בפניך במצור מלה דא אהדר לרישא ) דא(' אשר ברכו יי
וא דיהיב לון עיטא ואתקין למתא לבא מפניך במצור איהו יהיב לון דקרא דכתיב לא תשחית את עצה הה

עיטא לאתקנא ולאהדרא בתיובתא ואתקין ליה מאני זיינין בוקינס ושופרין לבא מפניך מאי לבא מפניך 
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 ã øòù ë ÷øô  

àëìîã àìëéä éðáî àëìîã ïéøèìô éðáî øé÷é ïáä àåäå, äðåúð úåùøä åãáì åì øùà 
áàùéã÷ àëìîã éæðâá ùôçì úò ìë,æ íøîàîë åéðôì íéçåúô íéðåéìò íéøòùä ìëå " ì) èî äèåñ
ò"à (÷çåã êåúî äøåúá ÷ñåòä ìë1018åë  'ø 'á àçà"åéðôá ìòðð ãåâøôä ïéà óà øîåà ç, øîàðù 

 êéøåî ãåò óðëé àìå)ë ì äéòùé(1019.äåúä éøòùá ñðëðå " é÷îòá éîéðôä øåàá ìëúñäìå âéùäì ÷
ìò ïéæøäìéã ïéà,îë "ôá ù ' äøåúä)א"ו מ"אבות פ( äøåú éæø åì ïéìâîå. åøîà ïëå )ò" äì æò"á ( àìå

åì ïéìâúî íãà éðáî ïéñåëîä íéøáãù àìà ãåò1020, íéìäú ùøãîáå )èé øåîæî ( ìò åøîà
åë òé÷øä úåöåç éðà øéëî øîàù ìàåîù ')ùáå"åë àòé÷øã éìéáù éì ïéøéäð àñøâä ñ' ( éëå

÷øì äìò ìàåîùòé,ò àìà "éù éâíé÷çùá ùéù äî äëåúî ãîì äøåú ìù äúîëçá ò. éìùîáå 
 àúáø)ô"ç (íéøùéî éúôù çúôîå,íåøîáù íéøãç éøãç íëì ïéçúåô íäù íéøáã .ãúáå " à

)ñäáø åäéìà øãëô "æ (åë íäéãéîìúáå íéîëç éøáãá øçáù íå÷îä êåøá ' íéáùåé íäù íùë
                                                                                                                                                                                     

לבא לקמאי ולאעלא מפניך מקמי דחילו דילך במצור באתר דעלאין ותתאין לא יכלין לאעלא תמן ומאן 
ובה עאלין תמן ומאן איהו תשובה דא איהו מצור אתר תקיף וטנרא תקיפא וכיון איהו דרגא דבעלי תש

ה על אינון דמשתדלי "דעיטא דא נטלין אנא מכפר לחובייהו ואתקבלן ברעוא לקמאי וכל דא פקיד קב
  .באורייתא

 שאפילו בזמן שהדין , כמה חביבים אותם שעוסקים בתורה לפני הקדוש ברוך הוא,בא וראה: תרגום[
 , על אותם העוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא מצוהו עליהם,י בעולם ונתנה רשות למשחית להשחיתתלו

 ,יבו בדיןי בגלל החטאים הרבים שחטאו לפני והתח,"כי תצור אל עיר"וכך אומר להם הקדוש ברוך הוא 
ר אל עיר ימים כי תצו" כמו כן כאן ,"ימים רבים"שלשה ימים זה אחר זה נקראו ( מה זה רבים "ימים רבים"

ואשה כי " שכתוב , ימים מנין לנו שימים רבים הם שלשה. שנודע דבר בעיר,שלשה ימים זה אחר זה) "רבים
כי " גם כך , אלא שלשה ימים זה אחר זה נקראים ימים רבים, וכי ימים רבים הם,"יזוב זוב דמה ימים רבים

לא " ,בני ביתי) כל( בא ואצוך על ,בעיר שנודע דבר , שלשה ימים זה אחר זה"תצור אל עיר ימים רבים
  . רותי אילן שנותן פ, שהוא עץ החיים, זה תלמיד חכם שהוא בעיר"תשחית את עצה

לא " ועל זה , ומלמד אותם דרך שילכו בה, אותו שנותן עצה לעיר להנצל מן הדין,"את עצה"דבר אחר 
 אותה , חרב שנונה, עליו חרב לוהטת ולא להושיט"ח עליו דיןולנד" ,"ח עליו גרזןותשחית את עצה לנד

 אותו , אלא כי ממנו תאכל, לא, וכי אותו מחבל אוכל ממנו,"כי ממנו תאכל" .שהורגת שאר אנשי העולם
 שאין הנאה ותאוה לרוח הקודש בעולם הזה , אותה שכל רוחות חזקות וקדושות יוצאות ממנה,סלע קשה
.  ונותן לה מזון בעולם הזה יותר מכל קרבנות העולם, כביכול הוא מפרנס אותה, של אותו צדיקהאלא תור

 אין לו , ומיום שנחרב בית המקדש ובטלו הקרבנות,"אכלו רעים" ,"אכלתי יערי עם דבשי"בקרבן מה כתוב 
 ואין לה ,"כי ממנו תאכל" בשביל כך , והתורה שמתחדשת בפיו,לקדוש ברוך הוא אלא אותם דברי תורה

 תהיה "תו לא תכרתוא" , והוא זן אותה"ממנו תאכל" וכיון ש,ומאותם שכמותו ,מזון בעולם הזה אלא ממנו
  . זהיר בו שלא תתקרב אליו) טמיר(

שדה " שאותו , עץ גדול ותקיף, עץ השדה.מטהלמעלה ול זה נקרא אדם שנודע ,"כי האדם עץ השדה"
 דבר זה חוזר לראש "רלבא מפניך במצו" . אילן שנודע לאותו שדה תמיד,סמוך עליו) זה ("'אשר ברכו ה

 הוא , ומתקין את העיר לבא מפניך במצור, אותו שנותן להם עצה,"לא תשחית את עצה" שכתוב ,הפסוק
לבא " מה זה "לבא מפניך" . ומתקין לו כלי זין חצוצרות ושופרות,ר בתשובהונותן להם עצה להתתקן ולחז

מקום שעליונים ותחתונים לא יכולים לעלות  ב, במצור. מפני הפחד שלך, ולעלות מפניך, לבא לפני,"מפניך
וכיון .  מקום חזק וסלע חזק, זהו מצור, תשובה, ומי היא, דרגה שבעלי תשובה נכנסים לשם, ומיהו,לשם

 הקדוש ברוך הוא על אותם מצוה וכל זה , אני מכפר לחטאיכם ומתקבלים ברצון לפני,שעצה זו לוקחים
   .]העוסקים בתורה

' ח אדם המעלה ששם ה"בינו מכאן הרי לא מבואר כאן בזהר דבר מעניין היות התע מה מוכיח ר"והנה צ
, ולכאורה כוונתו להוכיח הדבר מהך שהאדם הלומד הוא המפרנס של השכינה. נקרא עליו ולכן יראים ממנו

  .כ שהוא שורש השפע של העולם"דאם כן בע. והיועץ של כלל ישראל
תוך הדחק דווקא ואילו רבינו לומד זאת לעניין לימוד תורה מיירי בלימוד מ' ע שכן לכאורה הגמ"צ 1018

  .ואולי כוונתו לדייק שתורה לשמה הוא דווקא כאשר לומד למרות כל המפריעים. לשמה בסתמא
' ועי. וכוונתו לכאורה ללמדינו שאז לומדי התורה יפרצו את הגבולות הגופניים, ל"ש דמיירי לע"עיי 1019

  . שייכת בעיקר לעתיד לבאלקמן פרק כח שלימוד חכמת הנסתר
השני היא , הראשון שתפילתו נשמעת: דברים על לומד תורה' מביא קודם לכן עוד ב' ש שהגמ"והנה ע

ז מיירי לעניין לימודו "ומבאר רבינו דכ) בפרק הבא דמיירי לאחר מיתתו' ועי(שהוא נהנה מזיו השכינה 
  .שבעולם הזה

 . וכנראה שכלול בלשמה שהוא גם מלמד,דעסקינן במרביץ תורה דווקא' שם בגמ' עי 1020



 נפש החיים

215 

ëäáá"îäááå ð"å íäì éåðôù íå÷î ìëáå ãíááìá äàøéå íéîù íùì ïéðåùå ïéøå÷, éøáã ïé÷éæçîå 
íäéô ìò äøåú,á÷ä ïë åîë "åë íááìáå íäéôá äøåúä úåãåñ íäì äìâîå íãâðë áùåé ä'.   

ãéîú åéìò çèáì ïåëùé êøáúé åùã÷ çåøå,îë " øäåæá ù)å úåîùò "á ( éôéãò éîéëç
ùãå÷ çåø ïåäéìò úøù ïéðîæì éàéáðì àäã àìëá éàéáðîàæìå àì ïéðî, ïåäðî éãòà àì ïéîéëçå 

éôà àùãå÷ çåø 'àøéòæ àãç àòâø,àúúå àìéòì éã äî ïéòãéã ,äàìâì åòá àìå 1021,ãúáå " à
)àñ"ô æ"à ( äðùå úãâäå úåëìä ùøãî äðùî äðùå íéáåúëå íéàéáð äøåú íãà àø÷ù ïåéëå

äîùì ìåôìôä äðùå àøîâä,ä çåø øîàðù åéìò äåø ùãå÷ä çåø ãéî  'ë éá øáãå', ììë êøãå 
ôá åøîà ' äøåúä)ב"ו מ"אבות פ( úá ÷ñåòä ìëù"ä ú"åë äìòúî æ',ëå  àúéà ï)ñá"äàåøä ô  ברכות

àùðúî äøåú éøáã ìò åîöò ìáðîä ìë àùðúäá úìáð íà1022,æ åøîàù ãò " ì) ב"סג ע
íéàéáðä úâøãîî äìòîì íúâøãîù,îë " ù)א"ב יב ע"ב( àéáðî óéãò íëç,îëå " úåîù øäåæá ù

ðä"ì, ïéðòä øàåáî øúåéå )ôá ' äì åöò"à ( éàéáðì àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ïéá äî éæç àú
úééøåàá éìãúùîã ïåðéàã éðîéäî 'î àðîæ ìëá éàéáðî éôéãò" øéúé äàìò àâøãá éîéé÷ ïåðéàã è

 ìëã àîåé÷ àåäã äøåú éø÷àã àøúàá àìéòì éîéé÷ àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà éàéáðî
 éàéáðå àúåðîéäîåð éø÷àã øúàá àúúì éîéé÷"ò ä" éàéáðî éôéãò àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ã

åë àúúì ïéîéé÷ ïéìàå àìéòì ïéîéé÷ ïéìàã øéúé ïåäðî ïéàìòå 'òå" éìãúùîã ïåðéà ïéàëæ ã
åë àìåë ìò øéúé äàìò àâøãá ïåðéàã àúééøåàá'1023.   

  
 ã øòù àë ÷øô  
ë íàå"íãåòá íâ äøåú éìîåò ìù íúâøãî äàìôð ë ìëúñäìå âéùäì êåùçä íìåòä äæá 

ïåéìòä øåàá íùã÷ çåøá,äééçáî øúåé ïúúéîá íé÷éãö íéìåãâ í) æ óã ïéìåçò "á (êåøò ïéàì, 
 äùãå÷î äéáà úéá ìà äáù àéäå úåöîå äøåú äì äòáù úáø äøåäèä åúîùð øùà øçà

äåúä øåà ïåøúéáå äðúð øùàë äøäåèîå"÷,åãéá åãåîìú , íéçúôð íéøòùä ìë  ò÷áå ÷éìñå åéðôì
åë ïéòé÷ø'1024,ä úà íééçä øåøöá øåøöå  'úé åé÷ìà"ù.ãúáå " à)àñ"ô ø"ã ( øîàú àîùå øîà

ú íéðô øåàî ìù øúëä åúåà åðîî ìèá àîù åîìåò úéáì äùî ñðëðå ìéàåä"åë àéáð í÷ àìå ì '
íéðô ìà íéðôíéîìåò éîìåòìå íìåòì íéé÷ äìòîìù íéðô øåà äî , ìù åéðô øåàî êë  ñðëð äùî

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 שהרי על הנביאים לפעמים שורה רוח הקדש ולפעמים ,ועדיפים חכמים מנביאים בכל זמן: תרגום 1021

   . שיודעים מה שלמעלה ולמטה ולא רצו לגלות,]קטן[דש אפילו רגע אחד ו ומהחכמים לא זזה רוח הק,לא
 .כנראה שזה המשך הענין שחכם עדיף מנביא 1022
תא חזי מה בין אינון דמשתדלי באורייתא לנביאי מהימני אינון דמשתדלי באורייתא : בשלימותל "ז 1023

עדיפי מנביאי בכל זמנא מאי טעמא דאינון קיימי בדרגא עלאה יתיר מנביאי אינון דמשתדלי באורייתא 
תר דהוא קיומא דכל מהימנותא ונביאי קיימי לתתא בא) ת"א ת"נ(קיימי לעילא באתרא דאקרי תורה 

אינון דמשתדלי באורייתא עדיפי מנביאי ועלאין מנהון יתיר דאלין ) אקרון(דאקרון נצח והוד ועל דא 
זכאין אינון ) ועל דא(קיימין לעילא ואלין קיימין לתתא אינון דאמרי מלין ברוח הקדש קיימי לתתא מכלהו 

  .דמשתדלי באורייתא דאינון בדרגא עלאה יתיר על כלא
 אותם שעוסקים בתורה עדיפים , בין אותם שעוסקים בתורה לנביאים נאמניםבא וראה מה: תרגום[

 אלו שעוסקים בתורה עומדים , שהם עומדים בדרגה עליונה יותר מבנביאים, למה.מנביאים בכל פעם
 ונביאים עומדים למטה במקום , שהוא קיומה של כל האמונה,)תפארת(למעלה במקום שנקרא תורה 

 שאלו . ועליונים יותר מהם,אותם שעוסקים בתורה עדיפים מנביאים) נקראו(כן  ועל .שנקראו נצח והוד
אשרי . לםו עומדים למטה מכ, ואותם שאומרים דברים ברוח הקודש. ואלו עומדים למטה,עומדים למעלה

  .] שהם בדרגה יותר עליונה על הכל,אותם שעוסקים בתורה
נינן ההיא מלה סלקא ובקע רקיעין עד דסלקא ת: ב"ג לא ע"ק ח"ע אם כוונתו לרמז לדברי הזוה"צ 1024

מפומיה : ב"או שמא לקכא ע, כ"ע, בדוכתיה ואתער מה דאתער אי טב טב אי ביש ביש) א דאתישבא"ס(
איהי כדקא יאות מלה קדישא דאורייתא וצלותא ההיא מלה סלקא ובקע רקיעין וקיימא באתר דקיימא עד 

. פרק יג' ד לעיל שער א"הו. 'וכועאיל לה קמי מלכא דעאל ליליא ונשמתא סלקא ואחיד לההיא מלה ו
אם כן סילוק נשמתו במיתתו אף היא מורידה , ד"הרי כל עליה היא כדי להוריד מ, ואפילו לולא דברי הזהר

  .ד"מ
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åë åîìåò úéáì åîò'. åúåð÷æ ãòå åúåðè÷î äøåúá ÷ñåòù íëç ãéîìú ìë àìà ãáìá äùî àìå 
íéîìåò éîìåòìå íìåòì íééçá ïééãò àåä àìà úî àì úîàá úîå, øîàðù )כה כט' שמואל א(  äúéäå

ðãà ùôðééçä øåøöá äøåøö éíä úà  'êé÷ìà,úä ùé÷î "íé÷ìà ìà ÷éãöä ç, àäé íé÷ìà äî 
ùåë íéé÷å éç êøåáî ìåãâä åî',ú êë " úî àì ïééãòå íééçá àåä éøä úîå åéîé ìë äøåúá ÷ñòù ç

åë íìåòì éç àåäå'.ò ãåáëä àñë úçú åúîùð àåä ïëéäå "ë1025.   
æ íøîàîë æåðâä ïåéìò øåàä úåçöçöá òáùú åùôðå" ì)ò èî óã äèåñ"à (ú ìë" ÷ñåòä ç

÷çãä êåúî äøåúá1026åë ',ø  'óà øîåà åäáàäðéëù åéæî åúåà ïéòéáùî , êéðéò åéäå øîàðù 
êéøåî úà úåàåø.ôáå "áã ÷" á)ò é óã"à (êúðåîú õé÷äá äòáùà éàî,ú åìà " äðéù ïéããðîù ç

äòá íäéðéòî"á÷ä æ"àáä íìåòì äðéëùä åéæî ïòéáùî ä.ôáå  ' ÷ìç)ò ÷ óã"à (ø ùøã ' äãåäé
ïåîéñ éáøáäåòá äøåú éøáã ìò åéðô øéçùîä ìë "ä æá÷"åéæ ÷éäáî äéàáä íìåòì å.   

äåúá åúå÷éáã úåàìôðå å÷ñò áåø êøò éôì ìëäå"÷,îë "ãúá ù" à)ñà"éô æ"á ( ìöà
íäá øîàð äî íé÷éãöä åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå,àùî "úøùä éëàìîá ë. åçë äôé äî 

 ìùúéáä ìòáåøúë åîë åéãáò øúë äôéî àåäù .àå "ø÷ù éîå äáøä äðùå äáøä àø÷ù éî ú à
àáä íìåòì íéðô øåàîá ãçàë ïéåù íäéðô øåàî äéäé àòîé÷ äðùå, êåøá íå÷îä êåøá ïë åðéà 

åë íéðô àùî åéðôì ïéàù àåä',íå÷îá øîàð øçà ) åë áé éìùî (åë ÷éãö åäòøî øúé 'à ìë àìà '
àå 'åë åëøã éôì'.   

àåä àåäå1027á÷ä åæðâù ïåùàø íåéá àøáðù øåàä ãåñ "íé÷éãöì ä.ëå àúéà ï  øäåæá
 úéùàøá)ò æî óã"à (ø" çúô àúðôö øùà êáåè áø äîåë  'áå÷ éæç àú"áì àøá ä" àîìòá ð

áå÷ æéðâã äàìò àøåäðì éëæéã ïéâá éåçøà àð÷úàìå àðçìåôá íéìù éåäîì äéì ïé÷úàå" ä
ãë àéé÷éãöì"à åë äúàø àì ïéò 'åì äëçîì äùòé  àúééøåàá àøåäð àåääì ùð øá äëæ äîáå

åë'1028.æøàå "ì) ò ãé óã äâéâç"à (íãåñé ÷öåé øäð úò àìå åèî÷ øùàú åìà " äðéù ïéèî÷îù ç
äåòá íäéðéòî"á÷ä æ"àáä íìåòì ãåñ íäì äìâî ä,íãåñé ÷öåé øäð øîàðù , äøåú éîòè íäå 

æåðâä ïåéìòä øåàä íäù íéæåðâä.  
ôá øîà ïëìå ' äøåúä) úåáàô" åî"à (äáøä íéøáãì äëåæ äîùì äøåúá ÷ñåòä ìë,ñ  íú

íéøáãä ïúåà íä äî ùøéô àìå,àå "äæ éøçà íù èøôù íéøáãä íäù øîåì à,çà øîà éøäù " æ
åë ãåò àìå',àùôð éôàá àúìî àåäù òîùî . øùà æåðâä øåàá ùôðä çåöçöå ïåãòäì æîø íðîà 

åðéðò íöò ììë åäåâéùä àì äæåçå àéáð íåùå ùãå÷ éôøùå úåéçå äìòî éëàìî ìë íâ. íøîàîëå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ל שכן איתא "בחולין הנ' ולפי זה יתבארו דברי הגמ(שהחיות שלו ממשיכה לעולמים , יוצא אם כן 1025

אמנם מזה שדברים אלו הינם המשך של תחילת הפרק ). ו לאחר מיתתושם שאלישע החיה מת אפיל
שכן , שהשגתו בתורה תלויה בנשמתו, אם כן הן הן הדברים, פ השגתו בתורה"שמעלת הצדיק היא ע

והנה . הרי הוא מעלת נשמתו, ר"דאייתי כאן מתדא" כתר מאור הפנים"והיינו , התורה היא עצם חיותו
הרי (שהדעת , ש וינצלו"ה וכמ"ה ד"א הגה"צ ג ע"א על ספד"בבהגר' עי, קרא כתרלעניין טעם היות דבר זה נ

  .היא הכתר שזכו בו בהר סיני) המוחין' הוא בחי
  .1018לעיל הערה ' עי 1026
 .וכן זיו אורו של האדם הרי הוא צחצחות האור העליון', דהיינו זיו אורו ית 1027
 "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם"רבי אלעזר פתח : ל בשלימות"ז 1028
ה ברא לבר נש בעלמא ואתקין ליה למהוי שלים בפולחניה ולאתתקנא ארחוי בגין דיזכי " קב,תא חזי

ה ם זולתך יעש"עין לא ראתה אלהי) ישעיה סד ד(ה לצדיקייא כמה דאת אמר "לנהורא עלאה דגניז קב
יזכי ליה לבר נש לההוא נהורא באורייתא דכל מאן דאשתדל באורייתא בכל ) נ"א זכי ב"ס(למחכה לו ובמה 

  .יומא יזכי למהוי ליה חולקא בעלמא דאתי ויתחשב ליה כאלו באני עלמין
 , בא וראה".מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם" ,רבי אלעזר פתח: תרגום[

רוך הוא ברא אדם בעולם והתקין אותו להיות שלם בעבודתו ולתקן את דרכיו כדי שיזכה לאור הקדוש ב
ובמה ". עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו" כמו שנאמר ,העליון שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים

 ויחשב ,בא יזכה להיות לו חלק בעולם ה, בתורה בכל יוםשעוסק שכל מי . בתורה,האדם לאותו האור יזכה
   .]לו כאלו בנה עולמות
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æ" ì)ñ"ïéãîåò ïéà ô ב"ברכות לד ע (åë àìà åàáðúð àì ïìåë íéàéáðä ìë',ú ìáà " àì ïéò ïîöò ç
åë äúàø'.íù åøîàù åéáðòá øîåùîä ïééäå ïãòä àåäå ,åëå äúàø àì ïéò éàî '.à ìëäå ', ãåñ 

ïééãò åìâúð àìù íéæåðâä äøåú éîòèä.äáøä íéøáãì íúñ øîà ïëì , åøîåàì âùåîä øáã åðéàù 
øàáìåå.ãúáå " à)àñ"ëô ø"æ ( äðåùå àøå÷å áùåé àåäå äøåú éøáã åá ùéù íãà éøùà øîà

øúñå òåðö íå÷îá,á÷ä ìöà øîåà éåä åúåà ïéðéìî éî ìöà "ä, ìöá ïåéìò øúñá áùåé øîàðù 
ãù"ïðåìúé é,á íéãéçé ïîöò ïéîéùî íäù íùë äæä íìåò,øæ íäîò ïéàå , àáä íìåòá íä ïë åîë 

ä ìöà ïéáùåé íäá÷"åë åãáì ä'.   
  

 ã øòù áë ÷øô  
ïåéôøá äá íé÷ñåò åðçðà íåìùå ñç íàå, úåîìåòä ìëá ïåéìò øåàä òôù èòîúî ìåëéáë 

åëøò éôì ãçà ìë.ìåëéáë êøáúé åùôð äëáú íéøúñîáå ,æøùîë " ì)ä äâéâçò "á (â 'á÷ä" ä
íäéìò äëåá,÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìò ïåäðî ãç áéùçå .å â íù åøîà ïë '

åë äîì åììä úåòîã 'äøåú ìåèéá ìò úçà éøîàã àëéàå. ìëá åéáà úåòîã ãéøåîä ïáì åì éåàå 
íåé. íéìåãâä íéîçøä íäù ïåéìò øåàä úåèòîúäá ïéãä úåøáâúä àåä äéëáä úàæ ïéðòå 

íéøúñðä úåîìåòá1029.   
åéîéî äøåúä øåà äàø àì ïãò øùà íãàäå,íìåòî äá ÷ñò àìå ,æ åðéà  äøùúù ììë äëå

äðåéìòä äùåã÷ åéìò,äøåäè ùôðì äëåæ åðéàå ,îë " øäåæä úîã÷äá ù) áéò"á ( äàùéîç àãå÷ô
åë 'åë àúééøåàá éòìîì ãç ïéãé÷ô úìú äéá úéà àø÷ éàäá 'á ãëã"úééøåàá ÷ñòúà àì ðà úéì 

åë éåìò àéøù àì àìéòìã äùåã÷ àùéã÷ àùôð äéì'1030.ç áæòðå çìåùî àåä íâå "åçëì å ïéãä ú
ñä ìù"à1031åéìò èåìùì ïéìåëé åéäéù ,æøùîë " ì)ôá" ä úåëøáã ÷ò"à ( åì øùôàù éî ìëù

÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì1032á ùåã÷ä "øîàðù åúåà ïéøëåòå ïéøòåëî ïéøåñé åéìò àéáî ä 
øëòð éáàëå áåèî éúéùçä.íìåòä ìëîå åðîî äáøä äáåè ãáàîå ,ç òéøëä éë " úàå åîöò úà å

ëì íìåòä ìëáåç ó,æ íøîàîë " ì)ôø äáø íéøáãá"ãéñ  'á'( åäáâú ìàå åòîù  éøáãì åòîù
åë äøåú 'íìåòì àáìî äáåèä úà åäéáâú ìà åäáâú ìàå.ôá åøîà ïëå "áã ÷" á)ò ç óã"à ( ïéàù

õøàä éîò ìéáùá àìà íìåòì äàá úåðòøåô.ç íàå " äðéãî åà íãà äæéà ìò úåðòøåô àáé å
øâ ïéã íìåòä äö÷á åìéôàéìéã àîäç "åðìéöé åîù êøáúé ïîçøä å.  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 'אמנם עי, א שם משמע שיש דמעות שתכליתם להטבה"ב וכן זהר שמות יט ע"ר קלז ע" אד'עי 1029

 .שמכאן יורדים דינים לעולם' ח שער הזמירות פרק ה"פרע
פקודא חמישאה כתיב ישרצו המים שרץ נפש חיה בהאי קרא אית תלת פקודין חד : ל בשלימות"ז 1030

רייתא וחד לאתעסקא בפריה ורביה וחד למגזר לתמנייא יומין ולאעברא מתמן ערלתא למלעי למלעי באו
באורייתא ולאשתדלא בה ולאפשא לה בכל יומא לתקנא נפשיה ורוחיה דכיון דבר נש אתעסק באורייתא 
אתתקן בנשמתא אחרא קדישא דכתיב שרץ נפש חיה נפש דההיא חיה קדישא דכד בר נש לא אתעסק 

לית ליה נפשא קדישא קדושא דלעילא לא שריא עלוי וכד אשתדל באורייתא בההוא רחישו באורייתא 
   .דרחיש בה זכי לההיא נפש חיה ולמהדר כמלאכין קדישין

ק ו אחת לעס, בפסוק הזה יש שלש מצוות,"ישרצו המים שרץ נפש חיה" כתוב :מצוה חמישית: תרגום
 בתורה לעמול .ונה ימים ולהעביר משם הערלה ואחת למול לשמ,ק בפריה ורביהו ואחת לעס,בתורה

 הוא נתקן בנשמה אחרת ,סק בתורהושכיון שאדם ע.  בה ולהגדילה בכל יום לתקן את נפשו ורוחועסוקול
 אין לו ,סק בתורהו שכאשר אין אדם ע. הנפש של החיה הקדושה ההיא,"שרץ נפש חיה" שכתוב ,קדושה

 ,בר בהד באותו הדיבור שהוא מ, בתורהעוסק וכאשר ,ושה שלמעלה אינה שורה עליו והקד,נפש קדושה
 . כמו מלאכים קדושיםוחוזר להיות ,הוא זוכה לנפש החיה ההיא

ז אינו יכול ליעשות כי אם על "ותיקון ד', העולמינו הגשמי טבעו מנוגד לרצונו של עובד ה, כלומר 1031
על דרך א א א מגילת אסתר "בגר' עיו. ח"ז מצוי כי אם אצל הת"ובתוך עולמינו אין ד, ידי השראת השכינה

ויש ( רק שקדם ולקח ממנו הבכורה ,ז"הרמז שכותב שראויים היו ישראל שלא יהיה להם כלום בעוה
  ).ותברכשם דמיירי על שלקח ממנו את המגיהים ה

ז אינו לומד וכאן "הפירוש הפשוט של מימרא זו מיירי במי שיכול ללמוד בלי טרדות הפרנסה ובכ 1032
 .דש דקאי על כל מי שאינו לומד מעיקראח מח"הגר
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ç äðîéä ùøéôå äá ÷ñò øáë íàå"å,ç ùéúî àåä "äìòî ìù àéìîô çë å, íéì÷ì÷úîå 
äùåã÷ä äáëøîäå úåîìåòä éøãñ íéìáìáúîå,ñä ãé äøáâå "ø à"ì, êéùçîå ùéìçî ìåëéáëå 

ìàøùé úðåîà åðæåò úðéëù äðåéìòä äùåã÷ä çë1033,é ìò ãéîú åðëåúá úðëåùä  äøåúä ÷ñò éã
éåàøë.îë " ù)äð÷ äîåøú øäåæáò "á (ø çúô"øîàå ç òì úòùäì úå 'êúøåú åøôä  àðîæ ìëá

áå àîìòá úîéé÷úî àúééøåàã"á÷ ìåëéáë äá ïéìãúùî ð" ïéîìòá éãçå éåãé éãáåòá éãç ä
åë åäééîåé÷á éîéé÷ àòøàå àéîùå åäìåë ' ùùú ìåëéáë àúééøåàî ïéìèáúî ìàøùéã àúòùáå

éìéçäì úåùòì úò ïéãëå ä ' ãáòîìå ïéöøç àøâçì ïåì úéà ïåøàúùàã àé÷éãö àîìò éðá ïåðéà
á÷ã ïéâá ïàøùëã ïéãáåò"ä1034åë àéé÷éãöá åäá ó÷úúé  'î"ïéâá è êúøåú åøôäã  éìãúùî àìå

åë úåàé à÷ãë àîìò éðá äá' , àúåðîéäî úò àåää àúééøåàá åìãúùî ìàøùéã àðîæá éëäå
úîå àäðå÷úá àð÷úúîúåàé à÷ãë àúåîéìùá àèù÷1035, àúééøåàî éìèáúî ìàøùéã àðîæáå 

ää àøåäðá àìå åîéìùá úçëúùà àìå àäðå÷úá éäéà åàì úò àåää"ã äì úåùòì úò'  éàî
åë úåùòì 'î åîéìù àìáå àðå÷ú àìá øàúùà úåùòì úò éëä óåà"è êúøåú åøôäã íåùî  ïéâá

àåääã ïéâá àúééøåà éîâúôî àúúì ìàøùé åìèáúàã ïåäðéâá àúçð åà à÷ìñ åà àîéé÷ éëä úò 
ìàøùéã1036.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
דברינו ' ועי',  ריש פרק בצ"א על ספד"בהבהגר 'עי. היינו השכינה" אמונת ישראל"הבחינה המכונה  1033

א דהיינו שיש זיווג ותיקון "כ שגברה יד הס"ומש, ה"שם שכינוי זה מכוון על הזיווג שבין השכינה לקב
 .א בכל מקום שיש השראת השכינה"לסט

 .א" ז'פי 1034
 .'הכוונה כאן היא לנוק 1035
ה הפרו תורתך האי קרא אתמר "עת לעשות ליהו) שם קיט קכו( פתח רבי חייא ואמר :ל בשלימות"ז 1036

ה בכל זמנא דאורייתא מתקיימא בעלמא ובני נשא משתדלן בה "ואוקמוה חברייא אבל עת לעשות ליהו
 ושמיא וארעא קיימי בקיומייהו ולא עוד אלא כביכול קודשא בריך הוא חדי בעובדי ידוי וחדי בעלמין כלהו

קודשא בריך הוא כניש כל פמליא דיליה ואמר לון חמו עמא קדישא דאית לי בארעא דאורייתי מתעטרא 
מה אנוש כי תזכרנו ואינון כד חמאן חדוה דמאריהון ) שם ח ה(בגיניהון חמו עובדי ידי דאתון אמרתון 

 כעמך כישראל גוי אחד בארץ ובשעתא דישראל מתבטלי מאורייתא ומי) ב ז כג"ש(בעמיה מיד פתחי ואמרי 
וכל צבא השמים ) ב יח יח"דה(צור ילדך תשי וכדין כתיב ) דברים לב יח(כביכול תשש חיליה דכתיב 

צדיקיא דאשתארן אית לון לחגרא חרצין ) בני עלמא(ה אינון "עומדים עליו ועל דא עת לעשות ליהו
 דקודשא בריך הוא יתתקף בהו בצדיקיא ומשריין ואוכלסין דיליה מאי טעמא ולמעבד עובדין דכשראן בגין

בגין דהפרו תורתך ולא משתדלי בה בני עלמא כדקא יאות ההוא טייעא דהוה טעין אבתרייהו אמר לון 
במטו מנייכו שאלתא חדא בעינא למנדע אמר רבי יוסי ודאי ארחא מתתקנא קמן שאיל שאלתך אמר האי 

ה אצטריך מאי "ה לפני יהו" לעשות או נעשה הוה אמינא הכי מאי עת ותו לעשות ליהוקרא אי כתיב יש
ה אמר רבי יוסי בכמה גוונין ארחא מתתקנא קמן חד דהוינן תרין והשתא הא אנן תלתא "לעשות ליהו

ושכינתא אתכלילת בהדן וחד דחשיבנא דלא הוית אלא כאילנא יבשתא ואנת רעננא כזיתא וחד דיאות 
ה אית עת "ה הפרו תורתך עת לעשות ליהו"איל ושרית מלה אימא פתח ואמר עת לעשות ליהושאלת והו
עת לאהב ועת לשנא עת איהו לעילא דההוא עת רזא דמהימנותא איהו ודא אקרי עת ) קהלת ג ח(ואית עת 

ה "ואהבת את יהו) דברים ו ה(ה תדיר כמה דאת אמר "רצון והאי איהו דאתחייב בר נש למרחם ליהו
ם אחרים "ך ועל דא עת לאהב דא איהו עת דאתחייב בר נש לאהב ואית עת אחרא דאיהי רזא דאלהי"היאל

דבר ) ויקרא טו ב(ואתחייב בר נש למשנא ליה ולא יתמשך לביה אבתריה ועל דא עת לשנא ובגין כך כתיב 
י אורייתא בזמנא דישראל משתדלי באורייתא ופקוד) והכא(אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש 

ההוא עת רזא דמהימנותא קדישא מתתקנא בתקונהא ומתקשטא בשלימותא כדקא יאות ובזמנא דישראל 
מתבטלי מאורייתא כביכול ההוא עת לאו איהו בתקונהא ולא אשתכחת בשלימו ולא בנהורא וכדין עת 

ות ם לעשות מאי לעש"אשר ברא אלהי) בראשית ב ג(ה מאי לעשות כמה דאת אמר "לעשות ליהו
דאשתארו גופי דשידי דאתקדש יומא ולא אתעבידו ואשתארו לעשות רוחין בלא גופי אוף הכא עת לעשות 
אשתאר בלא תקונא ובלא שלימו מאי טעמא משום דהפרו תורתך בגין דאתבטלו ישראל לתתא מפתגמי 

  .אורייתא בגין דההוא עת הכי קיימא או סלקא או נחתא בגיניהון דישראל
 אבל עת ,סוק זה נתבאר ופרשוהו החבריםפ". הפרו תורתך' ת לעשות לה" חייא ואמר פתח רבי: תרגום[

ים בה כביכול הקדוש ברוך הוא שמח עוסקמת בעולם ובני אדם י בכל זמן שהתורה מתקי,'לעשות לה
ולא עוד אלא הקדוש ברוך הוא מקבץ את  . ושמים וארץ עומדים בקיומם,במעשי ידיו ושמח בכל העולמות

 ראו מעשי , ראו את העם הקדוש שיש לי בארץ שתורתי מתעטרת בשבילם,יה שלו ואומר להםכל הפמל
כשהם רואים את שמחת רבונם בעמו מיד פותחים ואומרים ו ,"מה אנוש כי תזכרנו"ידי שאתם אמרתם 

צור " שכתוב ,ל תשש כחושעה שישראל מתבטלים מהתורה כביכו וב".ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ"
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êøáúé åðîî ÷çøúî àåä ìåëéáëå,îë " øäåæá ù) àë àø÷éåò"à ( ÷çøúà ùð øá ãë
á÷î àåä ÷éçø àúééøåàî"ä,áå÷ éë "ðë ãç àúééøåàå ä"ì )פרק יט(, ìù äðåéìòä äøéîùäå 

åéìòî øñ äùåã÷ä,îöòá øéáâä øùà ïéãä úåçëì øëéðå òãåîúùàå åéìò èåìùì åìëåéù å, ïéá 
æøùîë åééçá" ì)ôá"úåëøáã ÷ א"ה ע (ìéòì àáåîä,ëå àúéà ï)  âñ íùò"à,ø àúáø éìùîáå " ô

ë"ã (à"à äéáåè øìàåîù øîãî åîöò äôøîä ìë äøåú éøáøîàðù äøö íåéá ãåîòì ìåëé åðéà  
äëçë øö äøö íåéá úéôøúä,ôáå  ' íçìä éúù) úåçðî èöò"á (ä úà øîùîä ìë åúîùð äøåú

åë äøåúä úà øîùî åðéàù ìëå úøîúùî'. íéìäú ùøãîá åøîàå )ð øåîæî"æ (á÷ä øîà" ä
êúåà øåîùà éðà äøåúä úà úøîù íà ìàøùéì,øîàðù  ïåøîùú øåîù íà åë'.   

ëåòåãéâ "æ íøîàî ë" ì)áá"ñô ø"äéñ  'ë' (áá á÷òé ìå÷ ìå÷äù ïîæááå úåéñðë éúá éú
úåùøãîåèìåù åùò éãé ïéà ú,ì÷ä 1037ø úåèìåù åéãé æà á÷òé ìå÷ "ì. äáø àø÷éåá åøîàå )ìô" ä

éñ 'å'(  äáø íéøáãå)ô"ãéñ  'á' (åë ïéëøåëî åðúéð øôñäå óééñä',á÷ä øîà " äî íúøîù íà ä
óééñä ïî íéìåöéð íúà øôñá áåúëù,åë åàì íàå '.1038 äëéà àúçéúôáå )פסקה ב'(  éáã àðúáå

 åäéìà)é ÷øô àáø åäéìà øãñ"ç(,îä éúîéà ìë ìàøùéù äòùá úçìöî äúøæâå äøéæâ úøæåâ úå
ã ïéëéìùîäøåú éøáõøàì ,ää "áöå ãàòùôá ãéîúä ìò ïúðú ,åë úåéëìî àìà àáö ïéà ', 

òùôá,äøåú ìù äòùôá . úøæåâ àéä úåëìîä õøàì äøåú éøáã ïéëéìùî ìàøùéù ïîæ ìë 
úçìöîå, øîàðù )íù ( äöøà úîà êìùúååâå', àìà úîà ïéà åë äøåú'. äøåú éøáã úëìùä íà 

úåëìîä äçéìöä ãéî õøàì,ää " ã)íù (äçéìöäå äúùòå.íù åøîàå 1039 øúéåù åðéöî ãåò 
á÷ä"äøåú ìù äñàî ìò øúéå àìå íéîã úåëéôùå úåéøò éåìéâå äøæ äãåáò ìò ä,øîàðù   äî ìò

õøàä äãáà âå äøæ äãåáò ìò"ùå ò"ïàë áéúë ïéà ã,àìà  ä øîàéå 'à íáæò ìòéúøåú ú.ãúáå " à
äøåú ìù äòùô çë ìåãâ äîë äàøå àá íù, àìà ùã÷îä úéá áøç àìå íéìùåøé äáøç àìù 

äøåú ìù äòùôá,åë øîàðù '.çìùá àîåçðúáå  )פרק כה(,àù íùë "åë à 'à êë" úåéçì ìàøùéì à
à àìà"äøåú éøáãá ïé÷ñòúî ë,äøåú éøáãî ìàøùé åùøéôù éôìå , íäéìò àá àðåùä êëéôì 

åë',ò àìà àá àðåùä ïéàù àöåî úà ïëå "åë äøåúä ïî íéãé ïåéôø é 'ò"ù.   
  

 ã øòù âë ÷øô  

                                                                                                                                                                                     

הצדיקים ) בני העולם( אותם "'עת לעשות לה" ועל זה ,מדים עליוו ואז כתוב וכל צבא השמים ע,"תשיילדך 
 , מתנים ולעשות מעשים כשרים כדי שהקדוש ברוך הוא יתחזק בהם בצדיקיםחגורשנשארו יש להם ל

חר שהיה אותו סו .ים בה בני העולם כראויעוסק ולא , משום שהפרו תורתך,מהל .ובמחנות ובהמונים שלו
קנת ו אמר רבי יוסי ודאי שהדרך מת. אמר להם בבקשה מכם שאלה אחת ברצוני לדעת,מחמר אחריהם

 מה זה . הייתי אומר כך,"נעשה" או "יש לעשות" אם כתוב , הפסוק הזה, אמר.לפנינו שאל את שאלתך
ונים ו יוסי בכמה ג אמר רבי".'לעשות לה" מה זה ,"'לפני ה"היה צריך להיות  ,"'לעשות לה" ועוד ,"עת"

 ואחד שחשבתי , והשכינה כלולה עמנו,ו הרי אנו שלשהי אחד שהיינו שנים ועכש:הדרך מתקנת לפנינו
 , והואיל והתחלת את הדבר אמור. ואחד שיפה שאלת,שלא היית אלא כמו עץ יבש ואתה רענן כמו זית

 עת ".ב ועת לשנאועת לאה" , יש עת ויש עת,' עת לעשות לה,"הפרו תורתך' עת לעשות לה"פתח ואמר 
 כמו ,תמיד' ב להוב אדם לאהי וזהו שהתחי, וזו נקראת עת רצון, שאותה עת היא סוד האמונה,היא למעלה

 ויש עת אחרת שהיא סוד .בויב האדם לאהי זהו עת שמח,בו ולכן עת לאה,"אלהיך' ואהבת את ה"שנאמר 
דבר " ולכן כתוב ,או ועל זה עת לשנ,בו אחריה ולא ימשך ל,א אותהויב האדם לשני ומח,של אלהים אחרים

 התורה אותה ,ים בתורה ובמצוותעוסקבזמן שישראל  )וכאן (,"אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש
 ובזמן שישראל מתבטלים .עת סוד האמונה הקדושה מתתקנת בתקוניה ומתקשטת בשלמות כראוי

 מה זה .' ואז עת לעשות לה, בשלמות ולא באור כביכול אותה עת אינה בתקוניה ולא נמצאת,מהתורה
 שנשארו גופות השדים כשהתקדש ,"לעשות" מה זה ".אשר ברא אלהים לעשות" כמו שנאמר ,"לעשות"

 . נשאר בלי תקון ובלי שלמות, אף כאן עת לעשות, ונשארו לעשות רוחות ללא גופים, ולא נעשו,היום
 משום שאותה עת כך עומדת או , למטה מדברי התורה משום שהתבטלו ישראל, משום שהפרו תורתך,מהל

 .]עולה או יורדת בגלל ישראל
  . נעשה קל ומועט'  פי1037

  .ל"ז ותש"מכאן עד סוף הפרק אינו במהדורות תקצ 1038
  .בפתיחתא לאיכה רבה 1039
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íìåòä äæî åúøéèô øçà ïëå, åøîà )á"ò á èò"à ( ìôåð äøåú éøáãî åîöò äôøîä ìë
åë íðäéâá',åë åúìëåà ùà äçéù éøáãá ÷ñåòå äøåú éøáãî åîöò ùøåôä ìë ãåò íù åøîàå ', 

 éúáø éìùîáå)ô"é( äòúî úçëåú áæåòå øà"ú ìë à"òúòúî åìàë äøåú éøáã áæåò àåäù ç1040 
íìåòä äéäå øîàù éîá.á äøåú éøáã áæòù ïåéë àìà ãåò àìå äæä íìåòá÷ä " àáä íìåòì åáæåò ä

åë'. øäåæáå ) äë àø÷éåò"á (øà" àðçìåô éðá àúééøåàã éøàî àúîùðã éøàî ïåðéà ïéàëæ ù
ïéáééç ïåðéàì éåå àùéã÷ àëìîã ïàî ìëã àúééøåàá ïàëæ àìå ïåäéøàîá à÷áãúàì ïàëæ àìã 

úééøåàá éëæ àìãà ïéùéá ïéðéæã àøèñ àåääá ïåäìã àúå÷áãúàå äîùðá àìå çåøá àì éëæ àì 
éì úéì éàäåäéì éåå äùåã÷ã à÷ìåç ä ïéðéæ ïåðéà éáâì àåä òãåîúùà àäã àîìò éàäî ÷åôé ãë 

éçåìù éáìëë éôé÷ú àúåôéöç éøàî ïéùéáåðã åë åäééìò àîçøî àìã íðäéâã àø'1041.ôáå  ' áùéå
) äô÷ò"à (á äøåúá ÷ñåòä ìù åúâøãîå åçáù ìãåâá íù êéøàäù øçàäæä íìåò àáä íìåòå 

çà øîà"æ,á àåää éæç àú "à åäéàå àúééøåàá àîìò éàäá àìãúùàì éëæ àìã ð ãë àëåùçá ìéæ
èð àîìò éàäî ÷ôðéìéì ïäéì ïéìòàå äøúà íðäéâì àúú éìò íçøî àäé àìã ääéø÷àã   øåá

ïåàù1042ïåéä èéè  ãë"à ïåéä èéèî ïåàù øåáî éðìòéå åë 'âáå"úééøåàá ìãúùà àìã àåää ëà 
áéúë äî àîìò éôåðèá óðèúàå àîìò éàäá äøåáä åúåà åëéìùéå åäåç÷éå  øúà íðäéâ àåä àã

àúééøåàá åìãúùà àìã ïåðéàì åäì ïéðééãã ÷éø øåáäå ø äåä åäéàã äîëî ÷é"éá äåä àìã ïéâá è '
 ïéâá àìà àùéã÷ àòøàî ìàøùé åìâúà àì àäã àúééøåàã àùðåò àåä äîë éæç àúå íéî

ää äðéî å÷áúùàå àúééøåàî å÷ìúñàã"ã åë ïáéå íëçä ùéàä éî 'ä øîàéå õøàä äãáà äî ìò '
úøåú úà íáæò ìòé åë'1043.øáúé åéðôì èôùîì åàáá íãà ìù åðéã úìéçúù àìà ãåò àìå  àåä ê
îë äøåú éøáã ìò" ù)ôñá" ïéùåã÷ã ÷ב"דף מ ע, ôáå"æ ïéøãäðñã ÷ ò"à (à" úìçú ïéà àðåðîä ø

 äøåú éøáã ìò àìà íãà ìù åðéãøîàðù ïåãî úéùàø íéî øèåô åë'.  
 åøîàå)ב"ו מ"אבות פ(åë úæøëîå áøåç øäî úàöåé ìå÷ úá íåéå íåé ìëá  ' åðéàù éî ìëù

åë óåæð àø÷ð äøåúá ÷ñåò'.åäåòéáùé åéììòî éøôî åèôùî ïë éë , íééçá øåçáì äöø àìù ïåéë 
íìåë úåîìåòäå úåéøáä ìëìå åì éúéîàä áåèáå, øåà úòôù èéòîäå êøáúé åá åîöò ÷áãúäìå 

 úåîìåòä ìùåíëéùçäå äùåã÷ä äáëøîä éøãñ ìáìáå ì÷ì÷, éãâá èùôù åîöòì äòø íøâå 
òðä íéôðåèîå íéàåö íéãâá íúçú ùáìå ùã÷äåéðéðò úåâåðòúå íìåòä äæ úåàú é÷ñòî íéù, 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .מזלזל' פי 1040

 אוי ,אמר רבי שמעון אשריהם בעלי הנשמה בעלי התורה בני עבודתו של המלך הקדוש: תרגום 1041
 שכל מי שלא זוכה בתורה לא זוכה לא ,לאותם הרשעים שאין זוכים להדבק ברבונם ולא זוכים בתורה

 אין לו , ולזה אין חלק במלך הקדוש, וההדבקות שלהם באותו הצד של המינים הרעים,ברוח ולא בנשמה
 ,ה עזיםצפוכר לאותם המינים הרעים בעלי החו שהוא מ, אוי לו כשיצא מן העולם הזה,שהוחלק של קד

  . שליחי אש הגיהנם שאין מרחמים עליהם,כמו כלב
וכמו כן באותה המידה שהוא לא מתחבר , ה"באותה המידה שהאדם מתחבר לתורה כך מתחבר לקב

  .לתורה כך הוא מתחבר למינים רעים ונדבק בהם
 .ה הרי הם זה הפך זה"א סתימא"מח' א פרק יג שזה גימ"ש שער א"פת' עי 1042
 אותו האיש שלא זוכה להשתדל בעולם הזה בתורה והוא הולך בחשכה כשיוצא בא וראה: תרגום 1043

מן העולם הזה נוטלים אותו ומכניסים אותו לגיהנם למקום התחתון שלא יהיה מרחם עליו שנקרא בור 
ומשום  ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי) תהלים מ(שאון טיט היון כמו שנאמר 

תו וכו איהו וישלוויקח" שלא משתדל בתורה בעולם הזה ומתטנף בטנופות של העולם מה כתוב כך אותו
 מה . כמו שהוא היה ריק"והבור רק" זהו הגיהנם המקום שדנים את אותם שלא השתדלו בתורה ".רהוהב

 שהרי לא גלו ישראל מהארץ ,נש של התורהוובא וראה כמה הוא הע.  משום שלא היה בו מים?הטעם
מי האיש החכם ויבן את ") ירמיה ט (נאמר זהו ש.ושה אלא משום שהסתלקו מן התורה ונעזבו ממנההקד

לכן ") ישעיה ה( רבי יוסי אמר מכאן "'על עזבם את תורתי וגו' ויאמר ה' על מה אבדה הארץ וגו' זאת וגו
  ".גלה עמי מבלי דעת

' פי' ב, הוא כעין יציאתינו לגלות"  היוןבור שאון וטיט"שהכניסה ל' א, דברים שצריכים לדייק' יש כאן ב
ואבדנה הוא כינוי לחסרון הקשר שלו למלכות , הוא מלכות דאצילות" הארץ"שכן " על מה אבדה הארץ"

  .דאצילות
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ñðëéì ìëåé àìå åäåçéðé àìù éàãå íäî óðåèîå àîåèî àåäå ,ïéùéã÷ ïéìééçä ìëååúåà íéøîåùä , 
íéôðåèîä åéùåáìá åòâé åìëåé àìá åúàî íé÷çøúî,àø÷é àîè àîèå íìåòá èèåùîå ìéæàå , 

ä øùà äàîåèä úåçë ìù íéàîè ïéìééçá åðéîá ÷áãúîùåîöò ìò íøéáâ,îë " øäåæá ù)ø" ô
òøåöî ב"דף נב ע (ø"åë çúô à 'áì ïåì úéà äîë"á÷ éî÷î àìçãìå åäééçøà àøîúñàì ð" àìã ä

 éòì àìã ïàî ìëã äðéî éùðúé àìå àúééøåà éîâúô ìò øåáòé àìå àøùëã àçøàî éèñé
á÷î åäéà àôéæð äá ìãúùé àìå àúééøåàá"éøù àì äéðî àåä à÷éçø ä 'úðéëùéîò à ' ïåðéàå

éîò ïéìæàã ïéøåèð ' àéðìôã äéðøçåñî å÷ìúñà éøîàå äéî÷ éæøëîã àìà ãåò àìå äéðî å÷ìúñà
éøàîã àø÷é ìò ùç àìã 'éì éåå 'éì úéì ïéàúúå ïéàìò åäå÷áù àäã ' ãëå ééçã àçøàá à÷ìåç

åë ìãúùà åäéà 'éìá÷ì ïéðéîæ ïéøåèð äîë àúééøåàá éòìå 'éì àøèðì 'éøù àúðéëùå àéìò à
ð÷åéãì àø÷é åáä éøîàå äéî÷ éæøëî åäìåëå 'éøáì àø÷é åáä àëìîã ' àåä øéèðúà àëìîã

é÷ìåç äàëæ éúàã àîìòáå ïéã àîìòá'1044.  
 äðùîá åøîàå)ô" è äâéâçã ÷ò"à( ïå÷úì ìëåé àì úååòî áùø" úååòî ïéøå÷ ïéà øîåà é

äæ éàå úååòúðå äìçúá ï÷åúî äéäù éîì àìà,ú äæ "ïî ùøåôä çäøåúä , úåéøáì íäì éåàå 
úåàåø äî úåòãåé ïðéàå úåàåøù,äøåú ìù äðåáìòî åðì éåà ,ò ïðåáúäì íãàä êéøö äîëå " æ

ãéîú,ç êùç êìé ìá ïðåúùé åéúåéìëå åúòã úéùìå "åìáä éîé ìë å, åì åáö÷ð øùà åéîé øôñî 
úé åéãñçå åéîçøá"ù,äøåúä ïî éùôç çìåùî åùôð úåàá ,àåä åùôðá éë ,ë  åúãå÷ô úò òéâé é

íéðåéìòä íééçä øåøöá øøöäì íé÷ìàä ìà áåùú àì çåøäå õøàä ìò øôòä áåùéå, ììå÷ú éë 
àúúì óéæð àìéòì óéæð äì åàø÷ äçãð éë òéâøú àìå òì÷úäì åú÷ìç,ì äì éåà åë äùåá äúåà '

úé ïîçøä"åðìéöé ù.  
  

 ã øòù ãë ÷øô  
ëå"æø åâéìôä ë"øùôàù íãàä ìù åùðåò øîåçá ì÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì , äðù åà 

ç ùøéôå" åø éøîâì àáä íìåòî íùã÷ çåøá åäåúøëù ãò"ì ,îë"ùôá  ' ÷ìç)ö èò"à( ä øáã éë '
äæá åë',ø  'äðùîä ìò çéâùî åðéàù ìë øîåà ïúð,ø  ' äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ìë øîà éàøåäð

÷ñåò åðéàå,éôéñå äàø÷ éàäã  àéää ùôðä úøëú úøëä,øéôå æ åù"á úøëä äðéî ìéòì íù ì íìåò
äæä,àáä íìåòì úøëú . úåøåîàä úåúéøëä øàùë åðéàù úøëä äæ øîåç áåúëä åðòéîùä 

úåðåò øàù ìò äøåúá,ç úøëð àåäù õåøç åðéã íà óà øùà "å,ëò " íìåò ééçá å÷ìç ãáéà àì æ

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 רבי אבא פתח גורו .' זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגו,אל משה לאמר' וידבר ה: תרגום 1044

 כמה יש לבני אדם לשמור את , כתוב שדין, שדון.ן תדעון שדוןלכם מפני חרב כי חמה עוונות חרב למע
 ולא תשכח ,ר על דברי תורהו שלא יסטו מדרך כשרה ולא לעב,דרכיהם ולפחד מלפני הקדוש ברוך הוא

 ולא שורה , רחוק הוא ממנו, הוא נזוף מהקדוש ברוך הוא, בהעוסקשכל מי שלא לומד תורה ולא , ממנו
 , ולא עוד אלא שמכריזים לפניו ואומרים, מסתלקים ממנו,ם שהולכים עמו ואותם השומרי.עמו שכינה

 אין לו חלק , אוי לו שהרי עזבו אותו עליונים ותחתונים,הסתלקו מסביב לפלוני שלא חושש על כבוד רבונו
 ושכינה ,מנים כנגדו לשמור אותוו כמה שומרים מז, בעבודת רבונו ולומד תורהעוסקוכשהוא . בדרך החיים

 שמור הוא בעולם , תנו כבוד לבן המלך, המלךמות תנו כבוד לד, וכולם מכריזים לפניו ואומרים,ה עליושור
  . אשרי חלקו,הזה ובעולם הבא

 בלשון .ר עליהם מיתה ועל כל העולםו גרם לאשה ולאדם לגז,בא וראה בלשון הרע שאמר הנחש לאשה
 מהו כי חמה , כי חמה עוונות חרב.י לשון הרע מפנ, לכן גורו לכם מפני חרב,הרע כתוב ולשונם חרב חדה

'  זהו שכתוב חרב לה, שבה הוא דן את הרשעים, ששנינו יש לקדוש ברוך הוא חרב,' זו חרב לה,עוונות חרב
 כתוב , שדון. למען תדעון, כי חמה עוונות חרב, ולכן גורו לכם מפני חרב, וחרבי תאכל בשר,מלאה דם

 ,שמשמידה הכל) דון באותה חרבינ( מזדמנת לו חרב ,יש לו חרב בלשונו כדי שתדעו שכך נדון מי ש,שדין
  .רעוזהו שכתוב זאת תהיה תורת המצ

כאן מתבאר שהלומד תורה הוא בדיוקנא דמלכא הרי הוא דמות המלך הרי הוא צלם אלקים דהיינו 
 ".בן המלך"המכונה 
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àáä, øåùé÷î úøëðä àåä ïåòä úà åá äùòù ùôðä ìù ïè÷ä õåöéðä åúåà ÷øù  ìáçä ÷åáéãå
á÷á åúîùð ùøåù ãò äúò ãò ÷åáãå øùå÷î äéäù õøîðä"ùîë ä" ì)à øòùá (êøåàá.   

úøëú úøëä øîà ïàë íðîà,éçá ÷ìç ìëù åðééä  ' éøîâì íìåò ééçá ä÷ìç äãáéà åùôð
ç"å,ììë àáä íìåòì ÷ìç äì ïéàå .áîøä ÷ñô ïëå "æ í" äëìäì ì)ú úåëìäá"ô ú"é äëìä â"â (

áä ïë òá÷å" éùá" ò) íùåé" ãéñ 'îø"ë óéòñ å"ä (äëìäì,ä ïëå "æ äðåé ø" äðî äáåùúä øòùá ì
úåðåòä éùðåò øîåçá úåâøãî øùò,æøàù úëä íúåà äðåî äðåøçàä äâøãîäå " ïéàù íäéìò ì

àáä íìåòì ÷ìç íäì,÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî íâ äæ ììëá íù äðîå ,çøä ïëå " å
æ" äùåã÷ éøòùá ì)ù"çç "á (â åúåà äðî"àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéàù íúåà ììëá ë, àãçáå 

æ åøîàù ïúåà íò äåù åðéãù íù åäðéúçî àúçî" íäéìò ì)ôá"øã ÷"ò æé ä"à ( íäå äìë íðäéâù
ø íéìë íðéà"ì.áîøä áúëå "æ í"áäå ì"æ é"íù ì, çéðäå íìåò éìáäì ùøéôå äðùå àø÷ù éîù 

â åçðæå åãåîìú"éî íò ãçà åðéã ë÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù 1045.   
ïéãá ïëå,åäå÷çøé äîä íéáåè àì øùà åéùòî ,åúàî áåèä åòðî åúàèçå , äéäù øçà 

äøåúá ÷åñòì åãéá ÷ôéñå åì øùôà, íéøçàìå åîöòì òø ç÷î ç÷ìå øçá ùôð èàùå áì ïåãæáå 
íìåë úåîìåòäå,ìù íìåò ééçá ñàîå äåúä "ïéîìò ìëã åøéäðå àúåéç ÷,à  äéä äãé ìò øù

á÷á ìåëéáë ÷áãúî"úé ä"íìåë úà äéçîä ù,êìî ìù ïéèìô ñåøäì åãé çìùå , êéùçäå èéòîäå 
úåîìåòä ìù íøåà úòôù äáëå,åùôð ìù íâå ,íéúéîà íééç åì äîì , åéðéò äðëùçú àìä éë 

ïåéìò øåàä íöåò ìãåâ ìåáñì ìëåé àìå íéçöðä íééçä øåàá èáäå úåàøî,äæá äñéð àì éë  åãåòî 
íìåòä äæá1046,úé íé÷ìà ïâ ïãòî åéìàî úøëðå ùøåâî àåäå "ù,ä úà íééçä øåøöá øøöäìî  '

úé åé÷ìà"ù,ç àöåé àåä äòø ìà äòøîå "åë äùåá äúåàì éåà å'.   
æ åëúçå å÷ñô ïëå"ç íéøåã øåãì åúå÷ú äãáà äøæâðù åðéã ì"å, øåà äàøé àì çöð ãò íâù 

çöðì ãåò éçé ìá ,ïéîéä õ÷ úòá,íìåò ééçì åöé÷é øôò úîãà éðùé øùà ,æ íøîàîë " ì) óåñá
úåáåúë ב"דף קיא ע( êìè úåøåà ìè éë åë',åäééçî äøåú øåà äøåú øåàá ùîúùîä ìë , ïéàù ìëå 

åäééçî äøåú øåà ïéà äøåú øåàá ùîúùî.æø íù åàöî àìå " úòì åîå÷éù õøàä éîòì äð÷ú ì
ëò íéëîåúå í÷éæçäá àìà äéçúä"ä õòá ôíééç,àúééøåàã éëîú ,ú úåðäì "íäéñëðî ç, åîë 

íù áåúëù,à " äøåúä ïî äôåøú íäì éúàöî éáø ìäá íé÷áãä íúàå 'íåéä íëìë íééç íëé÷ìà, 
åë äðéëùá é÷åáãì øùôà éëå',úì åúá àéùîä ìë àìà "úì àéèî÷øô äùåòäå ç"ç, äðäîäå 

ú"äðéëùá ÷áãî åìàë áåúëä åéìò äìòî åéñëðî ç,ãúáå " à)àñ"ô ø"ä ( éðëåù åððøå åöé÷ä
øôò,òîä ãåã øîà ïàëî "åë äøåú éøáã ìò ïîöò úà ïéúéîî íäù åìà íò é÷ìç àäé ä'.  åöé÷ä

øôò éðëåù åððøå,íéúîä úééçúì øòðð åøôò åééçá øôòì ïëù äùòðä ìë åøîà ïàëî , ïéàù ìëå 
äúì øòðð åøôò ïéà åééçá øôòì ïëù äùòð"åë î',ùîù íãà éðá åìà  øôòä ìò íîöò íéðéë

á÷ä äøåú ãåîìì"åë äøåú ìù úåøåà ìè íäéìò àéáî ä',àáä íìåò ééçì ïàéáîå , ìè éë øîàðù 
êìè úåøåà,æ åàø÷ úàæìå "ï÷úì ìëåé àì úååòî àø÷îä ì,ú ìò " äøåúä ïî ùøåôä ç) äðùî

 è äâéâçò"à (çù"úé ïîçøä úéîìåò äð÷ú åì ïéà å"åá àöåéë ìëå äæî åðìéöé ù1047.   
  

 ã øòù äë ÷øô  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
מי שאפשר לו לעסוק ואינו "כן ושנה ופירש הוא גרוע מ' בפשטות אין הפי. 1032לעיל הערה ' עי 1045

  .שכן אף צדיק המתרשל בלימודו הוא בכלל זה, "עוסק
 .למימרא שעצם העולם הבא הוא תורה 1046
הוא אדם המתאמץ בלימודו כל כך עד שישן על העפר כדי " שכן לעפר"שהרי ה, ע"לכאורה דבריו צ 1047
שמי שהולך לישון במיטה כדי לנוח יותר אף הוא בכלל , משמע. ז לפורש מן התורה"ה דוהוא משוו, ללמוד

  .הפורש מן התורה
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ëåäæ ì äòéâéå äãé÷ùå ïåéòá åúøåúáå êøáúé åá íé÷áãù ìàøùéî íéùðà ùé ïééãòùë 
äîùì äìåãâ,ä úøåúá ÷øå  'íéîéä ìë íöôç, òåøî äøåúä ÷ñòî éøîâì íéìèáù íéùðàä æàå 

íúøéçá,ä éãáò úìçðá çôúñäî íéùøåâîå íééç ìåàù åãøé äîä ', ä êøáúé åá íé÷åáã
å åúøåúáåç åúøëé íééç õøàî"å.ëòå " íúùåã÷î åãøéå åèòîúð éë íâä úåîìåòä ìë íâ íìåòä ô

íúåùôðá äìàä íéàèçä úáñá íøåàå,ç áøçéì íìâø åéèðù èòîëå "å,îë "ãúá ù" à)àñ" ø
ô"á (á÷ä ù÷áî äøåúä ïî ïéìèáî íãà éðáù ïîæ ìë íéîëç åøîà"åë íìåòä úà áéøçäì ä', 

àñá íùå" æ)ô"ä (äì éë 'îìáú íäéìò úùéå õøà é÷åöú àìà ïé÷åöî ïéàå "åë ç ' íéàöåé íåé ìëá
á÷ä éðôìî äìáç éëàìî"åìåë íìåòä ìë úà ìáçì ä,úù úåùøãî éúáå úåéñðë éúá àìîìàå " ç

åìåë íìåòä ìë úà ïéìáçî åéä äøåú éøáãá íé÷ñåòå íäá ïéáùåé,åë ãéî '1048ò "ù.ëò " ïééãò æ
ò íéé÷úäì åìëåé"ùà íéãéøùä éä ø 'äåúá íé÷ñåòä àøå÷"äìéìå íîåé ÷, éøîâì åìèáúé àìù 

ç åäáå åäúì øåæçì"å,ç äéä íà ìáà " ÷ñòî ùîî úçà òâø åìéôà éøîâì éåðô íìåòä å
äåúá äìåâñ íò úåððåáúäå"÷, éøîâì úåàéöîî íéìèáðå íéáøçð úåîìåòä ìë åéä òâøë óëéú 

ç"å1049.à ùéà íâ óàå  'ì åãéáù åçë áø ãáì ìàøùéî äàéøáäå úåîìåòä ìë úà íéé÷ìå ãéîòä
ò äììëá"äåúá åúåððåáúäå å÷ñò é"äîùì ÷,îë " ÷ìçá ù)ö èò"á (åë äîùì äøåúá ÷ñåòä ìë '

éø"åìåë íìåòä ìë ìò ïéâî óà à,ëå àúéà ïôá  'äøåúä )א"ו מ"אבות פ( äîùì äøåúá ÷ñåòä ìë 
åë 'åì àåä éàãë åìåë íìåòä ìëù àìà ãåò àìå.   

é àì êéàåàøåðä ïéðòä äæá ïðåáúîå åáì ìò åúåìòäá íãàä áì áäìú, äúîéà åéìò ìåôúå 
ç äôøúé ìáì ãçôå"äåúä ÷ñòî å"ãéîú ÷,ç éìåà åááìá áåùçé øùàë " åìåë íìåòä úàæë úòì å

äåúä ÷ñòî éøîâì éåðô åäö÷ ãòå äö÷î"÷, åéä äøåúá úòä äæá äúò åáì ïåéâäå å÷ñò éúìáå 
øëå úåîìåòä ìë íéáøçðç åîú åôñ òâ"å.ãàî äáåøî äøëù åæå äøåú åæ , àåäù êéøòäì ïéà 

äúò úåîìåòä ìë úà åçë áøá ãéîòäå íéé÷ øùà àåäù øçà íìåë øëù ìèåðä, äæ ïåâë ìòå 
æøà" äðùîá ì)ãäðñì ïéø æò"à (à ìëù 'íìåòä àøáð éìéáùá øîåì áééç ìàøùéî, øàùáù óàå 

 íéùåã÷ úåîìåò úåàåáø éôìà ùé úåðåò ììë íäéãò òéâî íéðåúçúä ïåòå àèç íåù ïéàù íéðåéìò
ç íîâåôì"å,íãåáë íå÷îá äåãçå æò ãéîúå , øîàð íäéìòå )תהלים ה ה( òø êøåâé àì1050. ïåò íðîà 

úåîìåòä ìë íåé÷ì òâåð àåäù íìåë ìò äìåòä àéä äøåú ìåèéá.  
  

 ã øòù åë ÷øô  
ìéòì åðáúëù åîë øáã ìù åîòèå )פרק י'(øåù øå÷îù äåúä ìù íìòðä ïåéìòä äù" ãàî ÷

úåîìåòä ìë ìòî äìòð,êøáúé åùã÷ úåìéöà ùøùå úéùàø ,ïåéìòä ùåáìîä ãåñ 1051îë "ù1052 
æéøàä àøåð íé÷ìàä ùéà åðéáø"ì, äøéàä øùà õøàì ãò ìåëéáë äãøéå äìùìúùðù ÷ø 

äãåáëî,åðëåúá êøáúé àåä äòèðå äøñîå ,íééçä õòá íéëîåúå íé÷éæçîä åðçðà äéäðù . úàæì 
æàî1053,äá åðéðåéâäå åð÷ñò áåøå ïéðò éôë ÷ø ãîåòå éåìú íìåë úåîìåòä ìù íîåé÷å íúåéç ìë . 

ììë ïåéôø éìá éåàøë äúåà íéëîåúå íé÷éæçîå äá íé÷ñåò åðçðà íàù, äùøù øå÷î íéøøåòî åðà 
úåëøáäå úåùåã÷ä øå÷î ïåéìòä,ò äàøåð äùåã÷å íìåò ééçå äëøá úôñåú ÷éøäìå êéùîäì  ìë ì

úåîìåòä,ìåáñìå ìá÷ì ìëåéù åúùåã÷ êøò éôì íìåò ìë .   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  . מידת הדין תובעת את שלה1048
  .945הערה ' עי 1049

מביא שהדבר ו, ז הוא בסוד עולם האצילות"שד, ה וענין הפרסה"א ד"צ כו ע"א על ספד"בבהגר' עי 1050
ע לא מצאתי לזה "אמנם לע, א"ז דף י ע"ויתכן שכוונתו לתיקו, ח"ז ותז"מבואר כמה וכמה פעמים בתיקו

 .מקור
  .918לעיל הערה ' עי 1051

  .ל"יש להסתפק אם כוונתו שמאמר אדם דאצילות הוא מהאריז" ש"כמ"האי דנקט הכא בלשון  1052
  .וחיי עולם אכן נטע בתוכנו, שאז אכן האירה הארץ מכבודו, כלומר מאז מתן תורה 1053
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ç íàå"ïåéôøá äá åð÷ñò å, ìëî äøåúä ìù ïåéìòä øåàå äùåã÷ä èòîúîå èî÷úî 
úåîìåòä,åëøò éôì ãçà ìë ,ç íééåôøå íéúúåø øñçå êìåä "å.ç íàå " íéçéðî åðìåë åðééä å

ìëå ìëî äá ÷ñòúäìî äúåà íéçéðæîå,ë úåîìåòä íâ ç ìëå ìëî íéìèáúî åéä òâøë íìå"å. 
àùî"äìôúä úåöî åìéôàå úåöîä ìëá ë1054,ç åéä íà íâù " íéáæåòå íéçéðî ìàøùé ìë å

êøáúé åì ììôúäìî,åäáå åäúì äæ øåáò úåîìåòä íéøæåç åéä àì , éøáãá úàø÷ð äìôúä ïëìå 
æø"æ íøîàîë íìåò ééç úàø÷ð äøåúäå äòù ééç ì"ôá ì" úáùã ÷)ò é óã"à (ééæç àáøäøì " ä

äòù ééçá ïé÷ñåòå íìåò ééç ïéçéðî øîà àúåìöá êéøàî à÷ã, ïå÷éú úôñåä àåä äìôúä ïéðòù 
íäì òåá÷ä úò åúåàá äëøáå äùåã÷ úåôñåúá úåîìåòäá, ìéòåú àì áåù äòùä äøáò íà ïëìå 

äëøáå äùåã÷ úôñåúä úåîåìòäá úú óéñåäì ììë1055.äåúá ÷ñòä ïéðò íðîà "ì òâåð àåä ÷ íöò
éøîâì åñøäé ìá úåîìåòä úãéîò íåé÷å úåéçä, ãéîú úò ìëá äá úåâäìå ÷åñòì áééç íãàä ïëì 

òâø ìë úåîìåòä ìë íéé÷ìå ãéîòäì éãë.   
äåúä ÷ñòá ÷ø äéåìú äðéà äìôúä ïéðò ø÷éò ìë íâù àìà ãåò àìå"÷, äðéà äúìáå 

ç úòîùð"å,ùîë " ä)ë éìùîè ç (úìôú íâ äøåú òåîùî åðæà øéñîäáòåú å,æøùîëå " ì) úáùá
ëô àúáø éìùîáå íù"ç.(äèåñ óåñá åøîàå 1056 )א"דף מט ע(÷çåã êåúî äøåúá ÷ñåòä ìë  

åéðôá ìòðð ãåâøôä ïéàå úòîùð åúìôú. øäåæáå )õ÷î ב"דף רב ע ( ïàî ïðéðú äàá äåàú íééç õòå
á÷ã éòáã"ùé äéúåìö ìá÷é äåë íééç õò éäéàã àúééøåàá ìãú'1057,ñô ïéãä ïëì ùá ÷å" ñ) äìéâî

ë æò"à (äøåîç øúåé äùåã÷ì äéì éìòî à÷ ééåìòã íåùî ùøãîä úéá åúåùòì øúåî úñðëä úéá, 
íìåëî äìòîì àéäù íòèî úåîìåòä ìëì øåàå äùåã÷å úåéç òôùä úðúåðä àéä ÷øù.  

  
 ã øòù æë ÷øô  

------------------ùôðä øéàî------------------ 
א אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים כי "ר, ל"ב ז"ע אמרי נעם על ברכות דף כח ' עי1054

י "ש ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה והשני שע,שהוא מצוה דאורייתא כמ' דברים הא' בענין התפלה נמצא ב
וכל להשיג כל חצפי האדם מה שמבקש בה לכך התפלה נקראת כלה לפי שבה נכללו כל הענינים התפלה י

השייך לאותו מצוה ' שיש בכל המצות בכלל יש בתפלה לבדו כי בכל מצוה ומצו העושה תיקון לאבר א
ח אברים ואם חסר מצוה אחת אז פוגם אבר אחד ובתפלה נכלל "ח מצות עשה מתקן כל הרמ"והבכל הרמ

) א"תענית ב ע(ש "כל התיקונים השייך לכל האברים וכן תורה כוללת כל המצות והנה יש לדקדק מבה 
ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה משמע שבמקום אחד מפורש תפלה דהשתא אמר זו תפלה שצריכה להיות 

בדו לעבוד אותו בהמצות שכבר ציוה ביתר התורה וכאן ולע' כונתו שבכל מקום שכתוב לעבדו פי(בכל הלב 
שהמצוה שציוותי במקום אחר בתורה אני אורמ כאן שתהיה המצוה בכל לבבכם ואיזה עבודה ששייך ' פי

כ יש "לצוות עליה שתהיה בכל לבבכם זו תפלה אם כן משמע שמפורש במקום אחר מצות חיוב התפילה וא
הוא ) עקב' פ(ש "ג על מ"ש בהבה"פ מ"ל ע"וי] 'ז מתרץ שבקרא הוא תהלתך כו"לדקדק איפוא כתוב וע

ואני בחסדך בטחתי יגל ) תהלים(ש "ד מ"תהלתך והוא אלהיך זו מצות עשה ולהבין ענין הכפל לשון הוא ע
כ כתיב יגל לבי בישועתך בלשון "וע(ל קודם הישועה אני בוטח בך שתושיעני ' וגו' לבי בישועתך אשירה לה

  .'וגו' ועה אז אשירה להואחר שכבר נעשה היש) עתיד שאני בטוח שבודאי יגל לבי בישועתך
עצם דבר זה שתפילה מוגבלת לזמנים מסויימים היא גופא מורה על כי דרגתה היא למטה ממעלת  1055

 .לימוד התורה
 .א"וכ' לעיל פרקים כ' עי 1056
ה יקבל צלותיה ישתדל באורייתא דאיהי "ועץ חיים תאוה באה תנינן מאן דבעי דקב: ל בשלימות"ז 1057

מאן תאוה דא הוא דרגא דכל צלותין דעלמא בידיה ועאיל לון קמי מלכא עלאה עץ חיים וכדין תאוה באה 
בערב היא באה ודא הוא תאוה באה באה קמי מלכא עלאה ) אסתר ב יד(כתיב הכא באה וכתיב התם 
  .לאשלמא רעותא דההוא בר נש

תורה  בעסוקלתו יי שנינו מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפ,ועץ חיים תאוה באה: תרגום
ו הדרגה שכל תפלות העולם בידיה ומכניסה אותם לפני ה ז, מי התאוה, ואז תאוה באה,שהיא עץ חיים

 באה לפני המלך , וזוהי תאוה באה,בערב היא באה) אסתר ב( וכתוב שם , כתוב כאן באה.המלך העליון
  .העליון להשלים את רצון אותו האיש

גורם זיווג וזהו תאוה  י עץ חיים לימוד התורה"וש דעפיר: ל"וז, ש בזהר בהערת הניצוצי אורות"ועי
שהיא מדה שמינית מבינה כידוע ומשם נענה בשאלתו ' פ וגם באה גימטריא ה"א פב"גימטריא בית באה לז

 .ק"ודו
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úåîìåòäî äàøåðä äúùåã÷ ïåøúéå êøò äøéúé úàæ ãåòå,úùåã÷ù óà íéðåéìòä éë  äáø í
ãàî,úåîåöò úåâøãäå úåìùìúùä êøã åãøéå åìùìúùð øùàë íðîà , øééèöð íìåò ìëáù íâä 

ë ùîî åîìöë åúåîãá åéìòîù íìåòä éøãñ ìë åá íúçðåòåãé,îëå " øäåæá ù) áô åøúéò"á (
àãá àãå àãá àã ïãéçà åäìë ïéîìò åäìëá ïëå åäééðî àúúì úéà àìéòìã àðååâë àðàú1058, 

îëå"òá ù"á çãä ïéðò 'éáà úåîìåò"ò ò" ù)éáà éùåøã øòùá"ô ò"ôáå à" úåîùä øòùáå íù ã
ôø"à(,åéìòîù íìåòäì åøåàå åúùåã÷ êøò ììë äîåãå äåù åðéà äæ ìë íò ,ëù ãò " åáòúð ë

úåîåöò úåâøãäå úåìùìúùä êøã íøåàå íúùåã÷î åèòîúðå, åðàù ïéìåç åùòð íìåòä äæáù ãò 
ìåç âäðî ïäá ïéâäåð.íðîà  äùøåù øå÷îî äãøéå äìùìúùð àéä íâù óà äùåã÷ä äøåúä 

 ïåéìòäáøåòéù ïéà úåâøãî ùã÷,äâøãîì äâøãîîå íìåòì íìåòî ,ëò " åîë äðåùàøä äúùåã÷ æ
íìåòä äæá íâ éà÷ éà÷ãë ùã÷á äëøã úéùàø äùøù øå÷îá àåäù,ùãå÷ äìåëù , âåäðì øåñàå 

ç ìåç âäðî äá"å,øåñà äøåú éøáãá øåäøää íâù íéôðåèîä úåîå÷îá , åâéìôäå åøéîçä úàæìå 
æø"åøîàå åùðåòá ì) סנהדרין ôá 'ö ÷ìç èò"à (ä øáã éë ììëá àåä íâù 'éôéñå äæáä àø÷ éàäã 

úøëú úøëä,éôå  'æø"á úøëä ìäæä íìåòàáä íìåòì úøëú . åøîàå )א"שבת יד ע( ñ æçåàä" ú
äåöî äúåàî íåøò øá÷ð íåøò1059, íå÷îî äìèìèì åøñà íâ íå÷îì,ì àúùéðë éáî óàå  éá

 øäåæá åøñà àúùéðë)ô 'ò éøçà âò"á1060 (ò äìèìèì"ù, äúùåã÷á íìåòì àéäù íòèî 
úãîåò äðåùàøä.) éôà ïëå ' úåîìåòäî ãàî äåáâå ïåéìò íìåòî àéä åúîùð ùøåùù íãàä

íéðåéìòä,äðåëð äãî äæéà úøäèì ÷áãúäì äðåëð äáùçî åìëùá åì ç÷éå , êìéì éàùø àåä 
æáíéôðåèîä úåîå÷îá íâ äáùçîä úà, øàù åà úåìäàå íéòâð éðéãá äøåú éøáã øåäøää åìàå 

íéôðåèîä úåîå÷îá øåñà äéäúù äøåú éøáã äæéàå íéðéã(.  
â àåäå"æ íøîàî ïéðò ë"á÷ã øäåæá ì"ãç àúééøåàå ä1061,ôòàù àåäå " úåîìåòäù é

åã÷ êøòá íéáø íééåðéùå úåìùìúùäå äâøãä êøã íìåë íéëìåäíúù,ë "åðéãöî ÷ø àåä æ, ìáà 
ç ììë úåîå÷î éåðéùå ÷åìéç íåù ïéà êøáúé åãöî"å,îëå " ù)å â éëàìî (ä éðà 'éúéðù àì, àìå 

îë äùåã÷ä äðúùð"â øòùá äìòîì êøåàá ù 'ò"ù.äåúä ïë " êøã äìùìúùðå äãøé éë óà ÷
úåîåöò úåáø úåâøãä,ëò "ùàøä äúùåã÷áå ììë äúùåã÷î äúðúùð àì àéä æ íâ úãîåò äðå

ïåúçúä íìåòä äæá,á äúéä øùàë Èð Àî Èàäùøù øå÷îá êøáúé åúà ä, éåðéùå ÷åìéç íåù àìá 
ììë íå÷î.ôòà íðîà "ììë éåðéù íåù éìá íéåù úåîå÷îä ìë êøáúé åãöîù é, úåîå÷î ïéàù 

êøáúé åúùåã÷ íöåòå åúåãçàì íéööåç íéôðåèîä.äåúä úùåã÷ íöåò ïéðòá àåä ïëå "÷,ëò " æ
àúåôðåèîä úåàåáîá äá øäøäì íâ øáãì åðøñàð åðçð, úåîå÷î éåðéùå ÷åìéç ùé éàãå åðéãöî éë 

êøåàá íù øàáúðù åîë.äåúä ìáà " äøåàå äúùåã÷î äúãéøé úáñá äúðúùð àì äúåîöòá ÷
ïåéìòä,éîéðôä äøåàå äúùåã÷ íöåòá úåàøî åðéðéò çèù ÷ø ,òîä ãåã øîà ïëìå " ä) íéìäú èé÷

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .למדנו כדוגמא שיש למעלה יש למטה וכן בכל העולמות כולם אחוזים זה בזה וזה בזה: תרגום 1058
 .קאל לנבואת משה רבינושמחלק בין נבואת יחז, ש"עיי

 .ת"כלומר כמו שיש חומרא על לימוד תורה כמו כן יש לס 1059
תאנא כתיב והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים והיתה נפש אדוני נשמת אדוני מבעי : ב"עא ע 1060

ליה אלא כמה דאמרן דזכאה חולקהון דצדיקייא דכלא אתקשר דא בדא נפש ברוח ורוח בנשמה ונשמה 
ת אפילו מבי " דנפש צרורה בצרר החיים אמר רבי אלעזר האי דאמרו חברייא גלותא דסה אשתכח"בקב

ש לבי רחוב אמאי לבי רחוב אמר רבי יהודה כמה דאמרן בגין דיתערון "כנשתא לבי כנשתא אחרא אסיר וכ
 אבא שכינתא כד אתגלייא הכי נמי מאתר לאתר עד דאמרה מי יתנני' עליה ויתבעון רחמי על עלמא אמר ר

אוף הכא בקדמיתא מבי כנשתא לגבי כנשתא לבתר לבי רחוב לבתר במדבר מלון ' במדבר מלון אורחים וגו
ש האי תניא אמר להו "ר יהודה בני בבל מסתפו ולא קא עבדי אפילו מבי כנשתא לבי כנשתא כ"אורחים א

עלמא בחייהון ל רבי יוסי צדיקייא מגינין על "ש לחברייא ביומאי לא יצטרכון בני עלמא להאי א"ר
ד וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדיואילו בחייוהי לא "ובמיתתהון יותר מחייהון הה

ר יהודה מאי שנא הכא דכתיב למעני ולמען דוד עבדי דשקיל האי לגבי האי אלא בגין דדוד זכה "כתיב א
  .מי עלמייאכ כלא חד בריך הוא לעלם ולעל"לאתקשרא ברתיכא קדישא דאבהתא ובג

 .לעיל פרק יט' עי 1061
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çé (ðéò ìâêúøåúî úåàìôð äèéáàå é,äåúä øåàå úùåã÷ úîàá éë " äîä äéøúñ úåéîéðô íä ÷
ïåéìòä íøåà úùåã÷á íéøéàîå íéìâðå íéùøåôî, íöåò ìåáñì úåìåëé ïéà åðéðéòù ÷ø àåä øùàë 

àåä øùàë äøåàå äúùåã÷.   
  

 ã øòù çë ÷øô  
íìåòì íìåòîå äâøãîì äâøãîî äúåìùìúùäå äúãéøé êøã àéä óà úàæìå1062, äîöîö 

íìåò ìëá ùáìúäì äîöò,Çãì Åáíìåòä åúåà êøòå ïéðò éôë íìåòä åúåà éðéðòî ø, ìëåéù éãë 
äøåàå äúùåã÷ ìåáñì.íìåòä äæì àáì äúãøáù ãò ,â äùáìúð " äæ éðéðòå éëøòá øáãì ë

íìåòä,àîìò éàäã ïéøåôñå ,äøåà úùåã÷ ìåáñì íìåòä äæ ìëåéù éãë . úøáãî àéäù íà íðîà 
åúçúáäøåú éôåâ íäá àéä úæîåø íéð,â íéîéðôì íéîéðôå íéîéðô íéðéðòå á ïéà ãò äåáâ ìòî äå
úéìëú. øäåæá ïééòå )ð÷ êúìòäá áò"à (ùø"åë à'1063,ôáå  ' úåãìåú)î÷ äò"á (øà" äî ìë éàãå é
 ãéáòãá÷"àúîëçã àæøá äåä àìë àòøàá äåë '1064,ôáå  ' ÷ìá) áøò"à (åë øîàå çúô åú ' äîë

éáèåðéà ïàúééøåàã ïéìéáùå ïéçøà ïåë '1065,ôáå  ' çìùá)ðò óåñ ä"á (ø"åë çúô à 'äîë ïì úéà 
àúééøåà éîâúôá àìëúñàìåë '1066,ôáå  ' úåãìåú)ò óåñ ãì÷"á ( ïéàìò ïéæø ìë ïåðéà àúééøåàá

åë ïéîéúç'1067, êøã íäá äùáìúðù úåâøãîäå úåîìåòä úåàåáø éáøä ìë éðéðò úåèøô íäå 
äúãéøé,äøåâù ïëìå àéìâå íéúñ éäéà äìåë àúééøåàã øäåæä éôá , ïéáî ìëì øàåáî àåäù 

÷ä äøåúäî øúñðä êøãä àåäù àåä åùåøéôù',äá øàåáîå ùøåôî áåúë åðéàù , øúñðù àìà 
äéøáãá æîøá åìà íéðééðòä ïîèðå, ùøåôî áåúë àåäù àø÷î ìù åèåùôä àåä äáù äìâðä êøãå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 שיש תורה דאצילות 282הערה ' ועי ,התורה לאדםיש בחינה שונה שדרכה מתגלה  בכל עולם ועולם 1062

  .ותורה דבריאה
 .פרק טז' ד לעיל שער א"הו 1063
לא הוה ברזא דחכמתא וכלא בגין ה בארעא כ"ר יוסי ודאי כל מה דעביד קב"א: ל בשלימות"ז 1064

לאחזאה חכמתא עלאה להו לבני נשא בגין דילפון מההוא עובדא רזין דחכמתא וכלא אינון כדקא יאות 
ה ולית מלה זעירא דלית בה כמה "ועובדוי כלהו אורחוי דאורייתא בגין דאורחי דאורייתא אינון ארחי דקב

  .אורחין ושבילין ורזין דחכמתא עלאה
 והכל כדי , רבי יוסי ודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בארץ הכל היה בסוד החכמהאמר: תרגום[

 והכל הם , כדי שילמדו מהמעשה ההוא את סודות החכמה,להראות את החכמה העליונה לבני האדם
 ואין דבר קטן שאין בו , משום שדרכי התורה הם דרכי הקדוש ברוך הוא, וכל מעשיו דרכי התורה,כראוי

  .]ים ושבילים וסודות של חכמה עליונהכמה דרכ
  .כאן הפשטות היא שהזהר מדבר על מצוות שהם אורחוי דאורייתא

כמה טבין אינון ארחין ושבילין דאורייתא דהא בכל מלה ומלה אית כמה עיטין כמה : ל בשלימות"ז 1065
וצינין מנהרן טבין לבני נשא כמה מרגלאן דקא מנהרן לכל סטר ולית לך מלה באורייתא דלית בה כמה ב

  .לכל סטר
 כמה טובות לבני , שהרי בכל דבר ודבר יש כמה עצות,כמה טובים הם דרכי ושבילי התורה: תרגום[
  ]. ואין לך דבר בתורה שאין בו כמה נרות מאירים לכל צד, כמה מרגליות שמאירות לכל צד,אדם

נא בכל מלהא דלית לך כמה אית לן לאסתכלא בפתגמי אורייתא כמה אית לן לעיי: ל בשלימות"ז 1066
מלה באורייתא דלא אתרמיזא בשמא קדישא עלאה ולית לך מלה באורייתא דלית בה כמה רזין כמה טעמין 

  .כמה שרשין כמה ענפין
כמה יש לנו להסתכל בדברי התורה כמה יש לנו לעין בכל דבריה שאין לך דבר בתורה שלא : תרגום[

  .]שאין בו כמה סודות כמה טעמים כמה שרשים כמה ענפיםנרמז בשם הקדוש העליון ואין לך דבר בתורה 
 .כאן עיקר העניין הוא התורה עצמה

 באורייתא אינון כל רזין עלאין סתימין דלא יכלין לאתדבקא באורייתא כל אינון מלין עלאין 1067
 דאתי דאתגליין ולא אתגליין באורייתא אינון כל מלין דלעילא ולתתא כל מלין דעלמא דין וכל מלין דעלמא

  .באורייתא אינון
 בתורה כל אותם דברים עליונים ,ידבק שלא יכולים לה,בתורה כל הסודות עליונים חתומים: תרגום[

 כל הדברים של העולם הזה וכל הדברים של , בתורה הם כל הדברים שלמעלה ולמטה,שהתגלו ולא התגלו
  .]העולם הבא הם בתורה

מ "א. ע דבכל עולם התורה נדרשת כפי העולם שהוא" אביעולמות' עניינים באורייתא כנגד ד' אמר ד
 ).יצוצי אורות שםנ(
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äá øàåáîå.) úë øôñá éúéàøù åîë àìå úîëçì íéàøå÷ äî éðôî ïéðòä ìò ø÷çù ãçàî áå
øúñð íùá äìá÷ä, ùé àìä íéðéáîå íéòãåé íðéàù íéùðàìå íéìâð íä åìöà íäá ïéáîù éî àìä 

ùøôì íéòãåé íðéà àø÷î ìù åèåùô íâù, õøéúå íäî äøúñð åëøã àø÷î ìù åèåùôä íâ íìöàå 
õøéúù äî íù1068. (  

 êúåìòäá øäåæ ïééòå)î÷ èò"òå à"á(úééøåàã éìéî ïéáéáç äîë  úéà äìîå äìî ìëáã à
ïéàìò ïéæø1069åë  'ò"ù.à ìëå  'úåéîéðô ÷îåò éøúñá ìëúñîäåúîëç áåø éôë ,åìëù êæå , úùåã÷å 

åááì úøäè,äá åðåéâäå å÷ñò áåøå .ø÷éò íðîà 1070äìéã àúîùðì àúîùð ãåñ äøåú éîòèä , 
äéøúñ éøúñ,ïéîåé ÷éúò äñéëù íéøáã äîä 1071ï÷éúòäå 1072åéúåéøáî , ÷ø ïééãò íòãé àì ùéàå 

ïåùàøä åðéáà,éìéã àúîùðì àúîùð úðéçá âéùä øùà àåä ä,äáù äàìò àøäéæá ìëúñî äéä  
äåúä ìù àúîùðì àúîùð"÷,ïåéìòä íùøù ùøåùá åéðôì úåéåìâ åéä úåðåéìòä úåîëçäå 1073. 

éðî ÷ìúñàå àèç øùà úòîåäæä éäàìò àøä,ìòä íéøãñä åááøòúðå åìáìáúðå íéðåé, íâ åîúñð 
àúééøåàã àúîëçã íéðåéìò ïéìéáùå úåáéúðä,äìéã àúîùðì àúîùðä ãåñ 1074.   
äåúä úìá÷ úòá ùåã÷ä ãîòîá íâå"àîìò íñáúàã óà ÷1075,æ åøîàù ãò " ì) שבת קמו

ïúîäåæ ä÷ñô éðéñ øä ìò åãîòù ìàøùé,ëò " àúîùðä úåéîéðô ÷îåò ÷ø âéùäì åëæ àì æ )א"ע
àúééøåàã,éçá àì ìáà àúîùðì àúîùðä úð,íåøîî çåø äøòé øùà ãò  )ישעיה לב טו(, êåôùéå 

øùá ìë ìò åçåø úà êøáúé àåä, äðåéìòä äîëçä úåàéìô úåáéúð àúîëçã ïéòåáî åìâúé æà 
äìéã àúîùðì àúîùð,îë " øäåæá ù) áð÷ êúåìòäáò"à (åë àôåâ äì úéà àúééøåà ' ïéùôè

åë àùåáì àåääá àìà éìëúñî àì àîìòã ' àôåâá àìà àùåáìá ïìëúñî àì øéúé ïéòãéã ïåðéà
 éìëúñî àì éðéñã àøåèá åîéé÷ã ïåðéà äàìò àëìîã éãáò ïéîéëç àùåáì àåää úåçú åäéàã

 ïéðéîæ éúàã àîìòìå ùîî àúééøåà àìëã àø÷ò éäéàã àúîùðá àìà àúîùðá àìëúñàì
àúééøåàã àúîùðã1076,îëå " ù)ישעיה ל כ( åî úà úåàåø êéðéò åéäåêéøåî ãåò óðëé àìå êéø. àåäå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
וכן בגלל , 10ל הערה "צ כנ"ליקוטים בסוף סד' עי, בעצם זה נסתר שזה בעולם שאי אפשר להשיג 1068

 .ג מידות אלא איש מפי איש"שזה לא נלמד בי
מה חביבין מלי דאורייתא דבכל מלה ומלה אית רזין עלאין ואורייתא כלא עלאה כ: ל בשלימות"ז 1069

איקרי ותנינן בתליסר מכילן דאורייתא כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא 
ג דנפק מנה חד ספור בעלמא ודאי לא "אלא ללמד על הכלל כלו יצא דהא אורייתא דאיהי כללא עלאה אע

זאה על ההוא ספור אלא לאחזאה מלין עלאין ורזין עלאין ולא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על אתי לאח
ג דהוא נפקא מכללא דאורייתא לאו "הכלל כלו יצא בגין דההוא ספור דאורייתא או ההוא עובדא אע

  .לאחזאה על גרמיה נפק בלבד אלא לאחזאה על ההוא כללא עלאה דאורייתא כלא נפק
 .לה נקראת עליונהו והתורה כ, שבכל דבר ודבר יש סודות עליונים,בים דברי התורהכמה חבי: תרגום

 כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא , בשלש עשרה מדות של התורה,ושנינו
 , אף על גב שיוצא ממנה ספור אחד בעולם, שהרי התורה שהיא כלל עליון,אלא ללמד על הכלל כולו יצא

 ולא ללמד על עצמו . אלא להראות דברים עליונים וסודות עליונים,פורי לא באה להראות את אותו סודאי
 אף על גב שהוא יוצא , או אותו מעשה, משום שאותו ספור של התורה,יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא

  .לה יצאוכ אלא להראות על אותו כלל עליון של התורה , לא להראות על עצמו יצא בלבד,מכלל התורה
אין זה הגילוי , מורה על שלמרות שיש גילויים של נסתר לכאן" עיקר"יש לדייק כי לכאורה לשון  1070

  .365365365365לעיל הערה ' ועי, העיקרי שכן זמנו הוא רק לעתיד
רים שכיסה עתיק יומין ומאי זה המכסה דב) יומין(מאי למכסה עתיק : א"פסחים דף קיט ע'  גמ'עי 1071

 . סתרי תורה,נינהו
" מופלא ומכוסה) "ב"צ ע(ז "לכאורה מרמז לדברי התיקו" שכיסה עתיק יומין"והלשון . סילק' פי 1072

  .שהוא כינוי למידת הכתר
 .795ד הובא לעיל הערה "ש ו ע"הקדו' עי 1073
  .בשער א פרק כ' עי 1074
 .בזהר זהו כינוי לתיקון העולם 1075
  .365לשונו השלם של זה המאמר בזהר הובא לעיל הערה  1076
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òì íé÷éãöì æðâðù ïåùàø íåé ìù øåàä ïéðò"ì.æøùæå "òì ì"á÷ä ì"åë ä÷éúøðî äîç àéöåî ä '
)ç íéøãð 'ò"á(,ë ïãòä ãåñ àåäå òåãé,àúîùðã àúîùð úðéçáä àåäù .   

ïâá øã äéä åàèç íãå÷ ïåùàøä íãàå,ðä ïãòá ìëúñî äéä åëåúîå "ì. æàî øùà åàèçáå 
ñðäðåéìòä äðéçáä úàæ åðîî ä÷ìú,âî æà ùøåâ ïëì ïïãò , øùàë äìéã úåéúåà éôåøöä ãåñ àåäå 

íåøîá äáåúë àéä,ùîë " ì)á øòù óåñ(.òå " íéìäú ùøãîá åøîà æ)â øåîæî ùéø(  ùåðà òãé àì
äëøò åë 'øãñä ìò äøåú ìù äéúåéùøô åðúéð àì,øãñä ìò åðúéð àìîìàù , àøå÷ àåäù éî ìë 

éî ïäáåë íéúî úåéçäìå íìåò úåàøáì ìåëé äéä ã'. øåà ïåøúéå ùøôää ïéðò úö÷ øàáì áåùðå 
úåöîä ìò äùåã÷ä äøåúä úùåã÷.   

  
 ã øòù èë ÷øô  
æø äðä" åøîà ì)àë äèåñò "à (ø ùøãéñåé øá íçðî éá øåà äøåúå äåöî øð éë, äìú 

øåàá äøåúä úàå øðá äåöîä úà áåúëä,øéàî åðéà øð äî êì øîåì äòù éôì àìà , äåöî óà 
äòù éôì àìà äðéâî äðéà,íìåòì äðéâî äøåú óà íìåòì øéàî øåà äîå . àðãéòá äøåúã ÷éñîå 

âà äá ÷éñò àìã àðãéòá äìöîå äðéâî äá ÷éñòãåäìöî àì éìåöà éðâî éð. àðãéòá ïéá äåöî 
ò àìã àðãéòá ïéá äá ÷éñòãäìöî àì éìåöà éðâî éðåâà äá ÷éñ.íù åøîà ïëå  äáëî äøéáò 
äøåú äáëî äøéáò ïéàå äåöî.   

 ïëåòåãéøäåæá  )ב"א קע ע"ח(éøúäù "éøúä ãâð íéðååëî íä úåöî â" íéãéâå íéøáéà â
íãàáù.ä úåöîî úçà íãàä úåùòáå  ' äéçîå äãâð ïååëîä øáàä åúåà äãé ìò ùã÷úî éåàøë

åúåà,ä úåöîî úçà åãéì ïîãæðå àá íà åà  'å òðîðå äðùòú àì øùà åéìò øùà äàùò àìå ùøéô
æøà" ì)ô éîìùåøéá"ïéùåã÷ã ÷ ב"כב ע ( äåöî äùåòë øëù åì ïéðúåð äøéáò øáò àìå íãà áùé

â ùã÷úðå øäèð"åúåà äéçîå äãâð ïååëîä éèøôä ãéâä åúåà ë1077,ùîë " ä)ויקרא יח ה(  äìà
íäá éçå íãàä íúåà äùòé øùà úåöîä,éç ùéà àø÷ð àåä æàù .   

åò íãàäùë íðîà äá áéúë äøåúá ÷ñ)משלי ד כב( àôøî åøùá ìëìå,îëå " ù)ð ïéáåøò ã
ò"à (àðù äøåúá ÷åñòé åùàøá ùç 'êùàøì íä ïç úéåì éë,àðù äøåúá ÷åñòé åðåøâá ùç  'åë', 

åë äøåúá ÷åñòé åéòî éðáá ùç',àðù äøåúá ÷åñòé åôåâ ìëá ùç  'àôøî åøùá ìëìå.ëå " ä
 äáø àø÷éåá)éô" áג' סי'( ,ðúáå àîåç) åøúéפרק ח'(  íéìäú ùøãîáå)é øåîæî"è (òù" äøåúä ÷ñò é

 åéúåçëå åéãéâå åéøáà ìë íéëëãæîå íéùã÷úîëíìå. åøîà ïëìå )א"א מ"פאה פ( úå"íìåë ãâðë ú.   
ç êåôéäì ïëå"â àåä äøåú ìåèéá ïåò å"íìåë ãâðë ë,ä úåöîî úçà ìò åøáòá éë  ' íâôð

ååëîä ãáì ãéâä åà øáàä åúåà ÷øäãâð ï,éåä íù ãåñ ïåéìòä øåàå äùåã÷ä ìù úåéçäù " ä
ú÷ìúñî øáà ìë ìò äøåùä êøáúé1078ç åðîéä "å,ñã àúåîå "éá äéøù àäø "ì, íåî ìòá äùòðå 

øáà åúåàî øñç.ç äøåú ìåèéá ïåòá ìáà "íìåë åéúåçë ìëå åéãéâå åéøáà ìë úà íâåô àåä å, 
ú÷ìúñî åôåâ ìë ìù äùåã÷ä úåéçå, äùòð àåäå ç úåéç íåù åì ïéàù ùîî úîë óëéú"å,îë " ù

 ò"â æ 'ò"á ( áéúëã éàîíéä éâãë íãà äùòúå, äîì(åëå êééç àåä éë'.å æøàùë" ì )דברים ל כ(
íéä éâãì íãà éðá åìùîð,íéúî ãéî íéîä ïî ïéùøåôù ïåéë íéáù íéâã äî êì øîåì ,á êë  éð

íãàíéúî ãéî äøåúä ïî ïéùøåôù ïåéë .) ñøâ àéä êëñ÷ú æîø ÷å÷áç èå÷ìéä ú" ÷åñô ìò á
ðä"ì(.òøáå " î)ñ"éðéîù ô א" עבמ (àéîá ïúåéç àîé éðåð äî,ú óåà "éðúî éøàî ç ' åäééúåéç
áíéúî ãéî äðî åùøôúà éàå àúééøåà1079.æøùæå " ì)ä úåëøá 'ò"à ( íéøåñéù íãà äàåø íà

åéùòîá ùôùôé åéìò íéàá,äøåú ìåèéáá äìúé àöî àìå ùôùô .åàëìå  åãéá ùéù ïåéë àìôé äø

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 .'שער א' מקורו בשערי קדושה חלק א' עי 1077
  .כפרק א שער  'עיו) לא נפגמת או נתקלקלת(דייקא סתלקת מ 1078

אף תלמידי חכמים בעלי המשנה חיותם בתורה ואם פורשים , מה דגי הים חיותם במים: תרגום 1079
  .ממנה מיד מתים
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ç äøåú ìåèéá ïåò"äæî øúåé àöî êì ïéà àìä å,àöî àìå øîà êéàå .ùø øäæð øáë íðîà "æ é" ì
íù ùøéôù äîá äæî,åéìò àáì åììä ïéøåñéä ïéåàø åéäéù ïåò àöî àìù . êøáúé åúãî éë àåäå 

äãî ãâðë äãî íìùé íãà ìòåôù, åúåà ìò åàèçá íâôå ì÷ì÷ù øáàä åúåàù  åîöò øáàä
ïéøåñé åéìò àéáî. àèç äæéà ìò òãéå íãàä ïéáé ïéøåñéä êåúîù éãë äæá êøáúé åúðååë úéìëúå 

åì àôøå áùå áæåòå äãåî úåéäì åáì ìà áéùéå åàá,æ " åéìò íéàá ïéøåñéù íãà äàåø íàù ù
ïéøåñéä êåúî åëøã ïéáéå åéùòîá ùôùôé,åúåàá àèç øùà ïåò åãéá àöî àìå ùôùô íàå  øáà 

äãî ãâðë äãî åéìò àáì à÷åã åììä ïéøåñéä ïéåàø åéäéù ïôåà åúåàáå,äøåú ìåèéáá äìúé . éë 
äãî ãâðë äãî êééù àì äøåú ìåèéá ïåòá,ç äìåèéá éë " äæéàå íå÷î äæéà åôåâ ìëì òâåð àåä å

ðë äéäéù øáà"ì.  
ùîë àåä øáã ìù åîòèå" ì)à øòùá 'ô"å (úåöîä ìù ïåéìòä íùøù øå÷îù úåéåìú 

ìåëéáë ïåéìòä íãàä ãåñ äáëøîä é÷øôå äîå÷ øåòéùä ãåñá úåøåù÷å, úéèøô äåöî ìëù 
à çëå íìåòá æçàðå øåù÷ ïåéìòä äùøåù 'äîå÷ øåòéùäî,â àåäù íãàä ìë äæ ïëå " ï÷åúî ë

äîå÷ øåòéùå äáëøîä úåîã úéðáúá åéúçë éèøô ìëå åé÷øôå åéãéâå åéøáà ìëá øãåñîå . úàæìå
åöî ìëà ãéâ åà øáà ãâð úðååëî ä 'íãàáù éèøô.äåúä íðîà "ðë ïìåë úåîìåòä úììåë àéä ÷" ì

â àéä ïëìå úåöîä ìë ãâð äìå÷ù àéä ïëì"àôøî åøùá ìëì ë.   
  

 ã øòùì ÷øô  
äåúä äøéúé úàæ ãåòå"ãçéá ïìåë úåöîä ìë ìò íâ äùåã÷ úåôñåúå øåà ïåøúéá ÷. íâù 

éøúä ìë íãàä íéé÷ íà"ìåë úåöî â äðååëáå íäé÷åã÷ãå íäéèøô ìëá éåàøë éúéîàä úåîéìùá ï
äùåã÷å äøäèå, äøùúù äøåîâ äáëøî åéúåçë ìëå åé÷øôå åéøáà ìëá åìåë íãàä äùòð æà øùà 

ìåë úåöîä ìù äðåéìò äùåã÷ä íäéìòï.úåöîä øåàå úùåã÷ ììë ïåéîãå êåøò ïéà äæ ìë íò , 
äåúä øåàå úùåã÷ íöåò ìãåâì"ð òéôåú øùà ÷éåàøë äá äâåäå ÷ñåòä íãàä ìò äøä, úéùàø éë 

ðë ãçé ïìåë úåöîä ìù ïåéìòä øåàå äùåã÷ä ùøåùî äìòî äìòîì äáâä àåä ùã÷á äëøã"ì. 
æå"ôá ù ' äøåúä) úåáàô" åî"à (íéùòîä ìë ìò åúîîåøîå åúìãâîå, úåöîä éùòî ìë ìò åðééä 

ïìåë. éîìùåøéá åøîà ïëå )ô"ò ã óã äàôã à"à (îä ìëùà øáãì úååù ïðéà ïìåë úåö 'äøåúä ïî.  
åá øùà õôçäå øáãä åúåà ìò äøåà ïéëùú øùà äåöîä øåàå úùåã÷ éë íâå,òå åãé ì 

äåöîä äùòú,íäá úéùòð äåöîäù úòá åúòù éôì ÷ø íäéìò äøåù åðéà . äùòðù øçà ìáà 
ïúåöî ïäá,äðåùàøáë øàùðå óëéú íäî ÷ìúñîå äìòúî øåàäå äùåã÷ä 1080.úä ìáà äå" ìë ÷

à íòô äúùåã÷å äøåà òéôåúå çéøæúù íå÷î 'åì äéäú íìåò úùåã÷,åúùåã÷á ãéîú øàùðå , åîë 
 àúééøáá åðéðùù)ë äìéâî åò"á (ïúåöî äùòðù øçàì ïé÷øæð äåöî éùéîùúù , äùåã÷ éùéîùúå

ïéæðâð1081, äøåúä úåéùøô úîçî äùåã÷ éùéîùú ììëá úåæåæîå ïéìéôú éùéîùú íù åðî ïëìå 
åéäùà íòô íëåúá íéçðåî '.æ íäéøáãá éãéî êì úéìå "àø÷á àæéîø àìã ì, áåúëä ïéåëì ùéå 

 ,ôò"æ íùåøéô é"ðä ì"íù äèåñá ì )פרק כט(øåà äøåúå äåöî øð éë,ò íâ " øëæðä ïéðòä æ )משלי ו כג(
íìåòì øéàî øåà äîå äòù éôì àìà øéàî åðéà øð äî.æ íäå "äðâää ïéðòì íäéðéá ùøôää åùò ì 

íãàäì äìöääå,â åùøôì øùôàå "äåúä ïéá ìãáääå ùøôää ïéðòì íâ áåúëä æåîøéù ë" ÷
ðä äìéâîã àúééøáá øàåáîä úåöîäå"ì.   

------------------ùôðä øéàî------------------ 
 את לשנות וממילא המצוה אינה יכולה, זמן וטבעמושגי  בו כיםבמדריגה ששייהיא מצוה מאחר ש 1080

וממילא היא הופכת את החפץ שעליו חל התורה , ודלא כתורה שהיא מעל מושגי הזמן והטבע, מהות החפץ
  .בעצמהתורה ' להיות בבחי

 לכן גם הוא נהפך להיות , לדבר גשמיחיבורתנה בי שהיא נ, כלומר,תנה כתובהי עצם הדבר שתורה נ1081
  .לעיל פרק כז לגבי איסור לטלטל ספר תורה' עי, דבר גשמי
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 íãàäì íééçîå íéùã÷îù úåöîä ìù ïøåàå ïúåéçå äùåã÷ä äúåà íâù àìà ãåò àìå
íîéé÷îä,äåúä ìù äøåàå äúùåã÷î ÷ø òôùðå ç÷ìð àåä "÷,îøâî äì úéì äåöîä éë  íåù ä

ììë øåàå äùåã÷å úåéç1082,äåöîä äúåà ïéðòá úåáåúëä äøåúä úåéúåà úùåã÷ ãöî ÷ø . ùéå 
 áåúëá ïéðòä äæ íâ ïåéëì)משלי ו כג( øåà äøåúå äåöî øð éë, øåà íåù äîöòá äì ïéàù øðä ïéðòë 
äá øéàîä øåàäî ÷ø ììë.   

ç ììë úåöîä íåé÷ éìá ãáì äøåúá ÷ñòä íâù éàãå"â å"ìë ïéà ëíå,æøùîë " ì) úåîáé
÷èò "á (åì ïéà äøåú óà äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë,ôáå " úåëøáã á)é æò"à ( äéîåôá àìâøî

òîå äáåùú äîëç úéìëú àáøã"è,åë åáøáå åéáàá èòåáå äðåùå àøå÷ íãà àäé àìù ', 
íäéùåòì àìà øîàð àì íäéãîåìì. äáø úåîùáå )ô"îéñ  'à' (éàå äøåú òãåé àåäù éî ìë åð

íìåòì àöé àìù åì áèåî äùåò,åéðô ìò àéìùä äëôäð àìà 1083.ëå " äáø àø÷éåá ä)ìô"ä ז' סי'( 
 àîåçðúáå)ô 'á÷ò פרק ו'(, øäåæáå )ä úåîù 'ò ùéø"á (øàã" éàäá àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë é

ïéáè ïéãáåò ìâñîå àîìò1084 ïàî ìëå àîéìù àîìò úéøé 1085 àîìò éàäá àúééøåàá ìãúùàã
ïéãáò àìååë éàä àìå éàä àì úéøé àì ïéáè ïéãáåò  'øà" ïéãáåò äéì úéìã ïàî àìà ïðú àì é
ììë ïéáè1086.ôá åøîàù ãò "òã ÷" æ) æéò"á (äåìà åì ïéàù éîë äîåã ãáì äøåúá ÷ñåòä ìë, éë 

ç úåöîä íåé÷ éúìá" íéé÷úäìå åéìò úåøùì äøåúä øåà åá øù÷úäìå æçàúäì äîá øáã ïéà å
åá, øåàä ïåéîãë äìéúô àìá.   

äðéðòá úåáåúëä äøåúä úåéúåàî äåöîä úìá÷î øåàä úåîöò íðîà,æå "ôá ù ' äøåúä
) úåáàô" åî"æ (äéùåòì íééç úðúåð àéäù äøåú äìåãâ, àìà äé÷ñåòì åà äéãîåìì øîà àìå 

äéùåòì,øå "äëåúá úåáåúëä úåöîä éùåòì íâ äùåã÷å ãò ééç úðúåðä àéä äøåúäù ì. ïëìå 
åçðúá åøîà àî)éú÷çá פרק ה' (éàå ÷éãö àåä íà óàùç íåìë åãéá ïéà äøåúá ÷ñåò åð"å.  

â äæá íòèäå"ùîë ë"ì, äáëøîä é÷øô øåãéñá úåéåìúå úåøåù÷ ïùøù øå÷îá úåöîäù 
íéðåéìòä úåçëå úåîìåòä,äåúä ìù ïåéìòä ùøù øå÷îå " úåîìåòä ìë ìòî äìòð ãàî àéä ÷

íìåë úåçëäå,úåéîéðôá úèùôúîä àéäå íúùåã÷ úòôùå íúåéç íöò äðîî íéìá÷îå íìåë , ïëì 
ìåë úåöîäì øåàäå äùåã÷äå úåéçä úòôùîå úðúåðä àéäï.  

  
 ã øòùàì ÷øô  

â íòèä äæîå"úàèåçä ùôðä ìù úåðåòä ìë ìò úøôëî àéä äøåúä ÷ñò ë,æ íøîàîë " ì
)úåçðî óåñ א"קי ע (åë úàèçìå äçðîì äìåòì äøåúä úàæ áéúëã éàî',ù ÷éñîå  ÷ñåòä ìë

à äøåúáêéøö åðéíùà àìå úàèç àìå äçðî àìå äìåò àì .ëå " àîåçðúá ä)ô ' åö)פרק ו'(( 
 äáø úåîùáå)ìô"çéñ  'ã' (ä ìà åáåùå íéøáã íëîò åç÷',åë íéøîåà ìàøùéù éôì  ' åðà íééðò

------------------ùôðä øéàî------------------ 
וכוונת רבינו כאן לרמז ', נוק' מרמז לבחי" לית לה מגרמה כלום"א שהלשון "זהר וישב קפא ע' עי 1082

 והם תורה ,' כלל העבודה נחלקת לגודרך, ל"א פרק כד וז"ש נתיב ז"כ פת" וכמש'שמצוות הם בסוד נוק
בטן ששם דרגא ה , סוד הארץ,י" נה,כלים של הפרצוף'  והם בסוד שמים וארץ ואויר שהם ג,ומצות ומדות

ת " והם סוד חג, בהבל פיובדיבור ותורה באויר , והם המצות שעיקרם בארץ בדברים גשמיים,דנוקבא
  .ל"עכ, ד" ומדות הם בשמים בראש סוד חב,הוא גויהדכורא ש

כי הציצית , והענין. תשמישי קדושה נגנזים,  תשמישי מצוה נזרקים,ל"וז' ח ציצית פרק ג"פע' ועי
אך תשמישי קדושה הם התפילין שמאירין , שמאירין אל הנוקבא הנקראת מצוה, נקראין תשמישי מצוה

 .זיםנגנ, לכן שיורי קדושה דהיינו רצועות או תפילין, בסוד מוחין דיליה הנקראים קדושה, א"לז
 ).א"קול ברמה להגר(שכן כאשר היה עובר היה לו תורה בלי מעשה  1083
  .מרמז למידת המלכות" עובדין טבין"ת ו"מרמז למידת הת" דאשתדל"ו ש"הגהות מהרח' עי 1084
 ".דלא אשתדל"גרסת מהדורות ווילנא ומנטובא  1085
 וכל מי שעוסק ,ורה בעולם הזה וקונה מעשים טובים יורש עולם שלםכל מי שעוסק בת: תרגום 1086

י לא תנן אלא מי שאין לו " אר.'בתורה בזה העולם ולא עושה מעשים טובים לא יורש לא זה ולא זה כו
 .מעשים טובים כלל
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úåðáø÷ àéáäì åðì ïéàå,à "á÷ä ì"åë ù÷áî éðà íéøáã ä 'íëéúåðåò ìë ìò íëì ìçåî éðàå, ïéàå 
åë äøåú éøáã àìà íéøáã'. àîåçðúáå )ìä÷éå פרק ז' ( íäéúåðåò àùåð àåäù åøîà ïåøàä ïéðòá

ìàøùé ìù,ìàøùé ìù íäéúåðåò àùåð åáù äøåúäù 1087.ãúáå " à)àñ"ô ø"ä ( øáòù íãà
åë äúéî åéìò åñð÷å äáøä úåøéáò 'àøå÷å äáåùú äùòå øæçå äðùî äðùå íéáåúëå íéàéáð äøåú 

ëìä ùøãîíéîëç ùîéùå úåãâäå úå,éôà  'á÷ä úåøéæâ äàî åéìò åøæâð"åë åðîî ïøéáòî ä'. 
 øäåæáå)ð÷ çìù èò"à (ø"åë çúô é 'á÷ã àðçìåôá àìëúñàì àùð éðáì åäì úéà äîë" äîë ä

 ïéðáøå÷ ìë áéø÷î åìàë àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã àúééøåàã éìîá àìëúñàì åäì úéà
éî÷ì àîìòã 'á÷"ìà ãåò àìå äá÷ã à"éì øôëî ä 'úîå éåáåç ìë ìòéì ïéð÷ ' àîìòì ïééñøåë äîë

éúàã1088.   
úøôëî äøåúä ÷ñò íéøôëî úåðáø÷ä ïéàù íéøåîç úåðåòä ïúåà ìò íâå,æøùîë " éðáá ì

 éìò)ø"é ä çò"à (äøåú éøáãá àåä øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîáå çáæ. åøîà ïëå 
)ò â äìéâî"á (ú ìåãâ"úáø÷äî øúåé úïéãéîú . øäåæáå )ì åö äò"à (ú"åë ç 'òå" éòìã ïàî ã

ãò àúééøåà àäã ïååìòì àìå ïéðáø÷ì àì êéøèöà àì àúééøåàá àúåðîéäîã àøåù÷å àìëî óé
àìëã,òå "éúë ãåëå íòåð éëøã äéëøã á ' áéúëåìåùëî åîì ïéàå êúøåú éáäåàì áø íåìù1089. 

ôáå ' íéùåã÷)ô 'ò"á (åë äçðîáå çáæá 'ôëúî ìáà äøåú éøáãã ïéâá éàîà äøåú éøáãá àåä ø
äåî÷åàã äîë àîìòã ïéðáø÷ ìë ìò ïé÷ìñ,áéúëã  úàèçìå äçðîì äìåòì äøåúä úàæ åë ' ìé÷ù

à àîìòã ïéðáø÷ ìë ìéá÷ì àúééøåà"òà àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã éàãå àåä éëä ì" â
éìò øæâúàã 'éì àçéð àìéòìî àùðåò 'åò àåääå ïååìòå ïéðáø÷ ìëîúå òø÷úà àùð" éëãúà àì ç

á"åë àúééøåàã ïéìîá àìà ïéîìòì ð 'áéúëã éø÷úà äùåã÷ àúééøåàå ä éðà ùåã÷ éë'  àãå
òå äàìò àùéã÷ àîù àéäã àúééøåà"åë ùã÷úà øúáìå éëãúà äá ìãúùàã ïàî ã ' àðàú

åë ïéùåã÷ ìë ìò ú÷éìñã äùåã÷ àúééøåàã äùåã÷'1090,ò "ù.äãîáå " ð)÷ àøéå 'ò"à (åøîà åìèá 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
שכן כאן מתגלה , שהוא מלשון נשיאות והגבהה, כ בביאור ענין נושא עוון" משא מד"ש א"פת' עי 1087

ומידה זו , ולכן שרשו הוא בקדושה אפילו בהיותו בחטא, שכן כל שרשו הוא טוב, וי הקדושה של השטןגיל
  .הופכתו לצד הטוב

 בדברי תבונן כמה יש להם לה, בעבודת הקדוש ברוך הואתבונןכמה יש להם לבני אדם לה: תרגום 1088
 ולא עוד אלא ,וך הוא שכל מי שעוסק בתורה כאלו מקריב כל קרבנות העולם לפני הקדוש בר,תורה

 .  ומתקנים לו כמה כסאות לעולם הבא,שהקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל חטאיו
תא חזי מה בין אינון דמשתדלי באורייתא לנביאי מהימני אינון דמשתדלי באורייתא : ל בשלימות"ז 1089

דלי באורייתא עדיפי מנביאי בכל זמנא מאי טעמא דאינון קיימי בדרגא עלאה יתיר מנביאי אינון דמשת
דהוא קיומא דכל מהימנותא ונביאי קיימי לתתא באתר ) ת"א ת"נ(קיימי לעילא באתרא דאקרי תורה 

אינון דמשתדלי באורייתא עדיפי מנביאי ועלאין מנהון יתיר דאלין ) אקרון(דאקרון נצח והוד ועל דא 
זכאין אינון ) ועל דא(תא מכלהו קיימין לעילא ואלין קיימין לתתא אינון דאמרי מלין ברוח הקדש קיימי לת

מאן דלעי באורייתא לא אצטריך לא ) ועל דא(דמשתדלי באורייתא דאינון בדרגא עלאה יתיר על כלא 
דרכיה ) משלי ג יז(לקרבנין ולא לעלוון דהא אורייתא עדיף מכלא וקשורא דמהימנותא דכלא ועל דא כתיב 

   .שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול) התהלים קיט קס(דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום וכתיב 
ים בתורה עדיפים עוסק אותם ש.ים בתורה לנביאים נאמניםעוסקבא וראה מה בין אותם ש: תרגום

ים בתורה עומדים עוסק אלו ש. שהם עומדים בדרגה עליונה יותר מבנביאים,מהל ,מנביאים בכל פעם
 ונביאים עומדים למטה במקום ,ל האמונהשהוא קיומה של כ) תפארת(למעלה במקום שנקרא תורה 

 שאלו ,ים בתורה עדיפים מנביאים ועליונים יותר מהםעוסקאותם ש) נקראו( ועל כן ,שנקראו נצח והוד
אשרי  ,לםודש עומדים למטה מכו ואותם שאומרים דברים ברוח הק.עומדים למעלה ואלו עומדים למטה

 מי שעוסק בתורה לא צריך לא לקרבנות ולא .הכלים בתורה שהם בדרגה יותר עליונה על עוסקאותם ש
עם וכל ודרכיה דרכי נ" ועל זה כתוב , וקשר של האמונה של הכל,לעולות שהרי התורה עדיפה מהכל

  ."שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול" וכתוב ,"תיה שלוםונתיב
בזבח ומנחה עד עולם כתיב בעלי ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי : ל בשלימות"ז 1090

בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה אמאי בגין דדברי תורה סלקין על כל קרבנין 
 ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים שקיל אורייתא הדעלמא כמה דאוקמוה דכתיב זאת התורה לעול

דאתגזר עליה עונשא ג "ל הכי הוא ודאי דכל מאן דאשתדל באורייתא אע"לקביל כל קרבנין דעלמא א
) ה אתפייס בהדיה"ובגין דילעי בה לשמה קב(מלעילא ניחא ליה מכל קרבנין ועלוון וההוא עונשא אתקרע 
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éì éðäúéå äøåúá ÷ñòéì úåðáø÷á ÷ñòéà àìã éàä äøåúä äìèá àì úåðáø÷ä 'øéúé,øàã "åë é '
à"øîàðù íìåòáù úåðáø÷ä ìëî øúåé äìéáùá íäì ìçåî éðàå äøåúá å÷ñòé ì  äøåúä úàæ

äçðîì äìåòì åë 'åë äçðî ìéáùá äìåò ìéáùá äøåúä úàæ 'à" øëãîã ïàî éàä éàãôñåøë ø
éîåôá 'éúááúåùøãî éúáå úåéñðë ééðáø÷ã àðééðò  'åë ' àéëàìî ïåðéàã àåä äúåøë úéøá

éáåç ïøëãîã 'éì àùàáàì 'éì ãáòîì ïéìëé àìã 'åáéè àìà1091.   
 ãåò åøîàåôá" úåëøáã á)æè óãò "à(ãúáå " à)àñ"ëô ø"ä ( íéìçðì íéìäà åëîñð äîì

 áéúëãåëå åéèð íéìçðë 'ä òèð íéìäàë 'åë 'ìçð äî êì øîåì äàîåèî íãàä úà ïéìòî íé
äøäèì,úåëæ óëì äáåç óëî íãàä úà íéìòî íéìäà óà .éôáå "ç íù åë êáì íéîë éëôù ' äî

åë íìåòá àøáð øùà ìëìå ìàøùéì ïä äøäè äå÷î åììä íéî', ïä äøäè äå÷î äøåú éøáã êë 
íäéúåáùåî úåîå÷î ìëá ìàøùéì.åô úà úøäèîù äøåúä ìù äçë äìåãâ äîë äàøå àá  éòù
éôà äáåùú ïéùåòù ïîæá ìàøùé 'íãéáù äøæ äãåáòî, øîàðù  íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå

åë íúøäèå 'ò"ù.   
úéúîàä äîéìù äáåùúä ø÷éò éë,äáäàî àéäù ,ò ÷ø àåä "éåàøë äøåúä ÷ñò é,îë " ù

 äøåúä úåìòîá)א"ו מ"אבות פ( îëå íå÷îä úà áäåà" ù)ח"תפילת י( åë êúøåúì åðéáà åðáéùä '

                                                                                                                                                                                     

ח לא אתדכי בר נש לעלמין אלא במילין דאורייתא בגיני כך מלין דאורייתא לא מקבלין טומאה בגין "ות
תיב רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך דאיהי קיימא לדכאה לאלין מסאבי ואסוותא באורייתא אשתכח דכ

טהורה עומדת לעד מאי עומדת לעד דקיימא תדירא בההוא ' ודכוותא אשתכח באורייתא דכתיב יראת יי
ל הכי הוא ודאי דהא אורייתא מסטרא "כתיב ולא תורה א' ל יראת יי"דכיותא ולא אתעדי מניה לעלמין א

טהורה ' וכתיב יראת יי' יב ראשית חכמה יראת ייל ומהתם נפקא מהכא נפקא דכת"דגבורה קא אתייא א
ד מאן דאשתדל בה "ודא אורייתא שמא קדישא עלאה וע' ואורייתא קדושה אתקרי דכתיב כי קדוש אני יי

ל הכי הוא "אתדכי ולבתר אתקדש דכתיב קדושים תהיו קדושים היו לא כתיב אלא תהיו תהיו ודאי א
תאנא קדושה דאורייתא ' גוי קדוש וכתיב אלה הדברים וגוומקרא כתיב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ו

  .קדושה דסליקת על כל קדושין
 אבל מתכפר הוא , בזבח ומנחה אינו מתכפר".ן בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם אם יתכפר עו": תרגום

זאת התורה " שכתוב , משום שדברי תורה עולים על כל הקרבנות שבעולם כמו שבארוה, למה.בדברי תורה
 אמר לו כך זה . שקולה התורה כנגד כל הקרבנות של העולם,"לה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואיםולע

 ואותו , נוח לו מכל הקרבנות והעולות,נש מלמעלהו בתורה אף על גב שנגזר עליו עעוסק שכל מי ש,ודאי
 נטהר  האדם לא,ובא ראה .)ס עמויומשום שעוסק בה לשמה הקדוש ברוך הוא מתפי (,נש נקרעוהע

 משום שהיא עומדת לטהר את אלו ,מאהו מקבלים טאינם דברי תורה לכן ,לעולמים אלא בדברי תורה
 והטהרה נמצאת בתורה ,"רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך" שכתוב , והרפואה נמצאת בתורה.הטמאים
 זזה ממנה  שעומדת תמיד באותה טהרה ולא,"עומדת לעד" מה זה ".טהורה עומדת לעד' יראת ה"שכתוב 

 אמר . שהרי התורה באה מצד הגבורה, כך הוא ודאי, אמר לו.ולא תורה" 'יראת ה"אמר לו כתוב  .לעולמים
ותורה נקראת  ".טהורה' יראת ה" וכתוב ,"'ראשית חכמה יראת ה" שכתוב , מכאן יצאה,לו ומשם יצאה

 , בה נטהרעוסקעל כן מי ש ו, וזו התורה שהיא השם הקדוש העליון,"'כי קדוש אני ה" שכתוב ,שהוקד
 , אמר לו כך הוא. תהיו ודאי,"תהיו" אלא ,"קדשים היו" לא כתוב ,"קדשים תהיו" שכתוב ,ואחר כך מתקדש

שת התורה ולמדנו קד ,"'אלה הדברים וגו" וכתוב ,"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"ומקרא כתוב 
 .שותושה שעולה על כל הקדוקד

 הקרבנות לא בטלה התורה האי דלא אעסק בקרבנות ליעסק בתורה ויתהני בטלו: ל בשלימות"ז 1091
ליה יתיר דאמר רבי יוחנן כשפירש הקדוש ברוך הוא הקרבנות אמר משה רבונו של עולם תינח בזמן שיהיו 
ישראל על אדמתם כיון שיגלו מעל אדמתם מה יעשו אמר לו משה יעסקו בתורה ואני מוחל להם בשבילה 

כלומר זאת התורה ' זאת התורה לעולה ולמנחה וגו) ויקרא ז לז(נות שבעולם שנאמר יותר מכל הקרב
בשביל עולה בשביל מנחה בשביל חטאת בשביל אשם אמר רבי כרוספדאי האי מאן דמדכר בפומיה בבתי 
כנסיות ובבתי מדרשות עניינא דקרבניא ותקרובתא ויכוון בהו ברית כרותה הוא דאינון מלאכיא דמדכרין 

   .ה לאבאשא ליה דלא יכלין למעבד ליה אלמלא טיבוחובי
 ויועיל ,ק בתורהוסק בקרבנות שיעסו זה שלא ע.בטלהנתלא אבל התורה בטלו הקרבנות נת: תרגום

 תינח בזמן שיהיו ישראל , רבונו של עולם, אמר משה,ה הקרבנות" כשפרש הקב, שאמר רבי יוחנן.לו יותר
 ואני מוחל להם בשבילה יותר , יעסקו בתורה, אמר לו משה.יעשו כיון שיגלו מעל אדמתם מה ,על אדמתם

 בשביל , זאת התורה בשביל עולה, כלומר."' וגולה למנחהוזאת התורה לע" שנאמר ,מכל הקרבנות שבעולם
 מי שמזכיר בפיו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ענין ,אמר רבי כרוספדאי.  בשביל אשם, בשביל חטאת,מנחה

 לא , ברית כרותה היא שאותם המלאכים המזכירים חטאו כדי להרע לו,ון בהםוויכקרבתם ההקרבנות ו
 .יכולים לעשות לו אלא רק טוב
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êéðôì äîéìù äáåùúá åðøéæçäå. øäåæáå ) àë àø÷éåò"à (á ãë" àåä ÷éçø àúééøåàî ÷éçøúà ð
á÷î"áéø÷ã ïàîå äéì áéø÷ àúééøåàì  'á÷"éãäá ä'1092.äøåúä úáäà äñëú íéòùô ìë ìò éë , 

îë"ãúá ù" à)àñ"ô ø"â (ò"÷åñôä æ )משלי י יב(
1093. åøîà ïëå )çéúô 'äëéà פסקא ב' ( äáù øåàîä

 åøéæçîáèåîì1094.ôáå  ' ìéìçä) äëåñ áðò"á (îäáì åäëùî äæ ìååðî êá òâô íà"ã, àåä ïáà íà 
åëå çåîéð'. àîåçðúá åøîà äæ ïéòëå )ô 'åðéæàä פרק ג' (ò"ù,ááå " ø)ëô" áéñ 'å' ( êøöé àá íà

äøåú éøáãá åäçîù ê÷éçùäì. íéìäú ùøãîáå )ì øåîæî óåñ"ã (äöé êéìò ãîò íà" åäìéëàä ø
ú ìù äîçìåë äøå'. øäåæáå )ò ö÷ áùéå"à (øà"á éîç ãë é"éáâì ïééúà ïéùéá ïéøåäøäã ðä ÷ñòúé 

éðî ïåøáòúé ïéãëå àúééøåàá 'øà"éì éúôîì éúà àùéá àøèñ àåää ãë àäáì " äéì êéùî àäé ð
éðî ùøôúéå àúééøåà éáâìä1095.   

æå"ôá ù ' äøåúä)א"ו מ"אבות פ( êìåäå øáâúîä ïéòîë äùòðå.ì íå÷î ùéå ò íâ åùøô" æ
ðä ïéðòä"ì,èéèå ùôø äáøäá úçùðå ùôøð íéîòôìù óà òáåðä ïéòîä åîëù ,ëò " òáåð àåä æ

èòî èòî êìåäå øáâúîå ò÷åáå,æàîë èùôúéå éøîâì äìâúéå øáâúé íéîéä úåáøáù ãò . ïë 
äîùì äøåúá ÷ñåòä, èéèå ùôøá ãàî òáèðå íéîåöò íéàèçå úåðååòá äìçú êìëìúð íà óà 

úåìåöîç òøä "å,ëò "ò æ"áèåîì åøéæçé äáù øåàîä éàãåù çåèá åáì ïåëð àäé äøåúä ÷ñò é, 
èòî èòî åáù òøä ìò êìåäå øáâúî áåèäå,áåèä øáâúé çøëäá óåñìù ãò , åìåëá èùôúéå 

éøîâì,åìåëá äøäè äçøôå åúàîåèî ùã÷úî àåäå . íù øîà ïëå )א"ו מ"אבות פ(  úåéäì åúøùëîå
åë ãéñç ÷éãö',ùì äìçú åá äéäù òøä éìåòéâ ìåâéôî ïåáéìå äìòâäå øùëä ïå,îëå " ù)ë äéîøéâ 

) 'פרק ח ìä÷éå(åë ùàë éøáã äë àìä 'åë åúøùëîå åúðáìî àéäù',ëå " àîåçðúá à) ירמיה כג כט
ú ìù ïúåéìëå ïáì úøäèî äøåúäù"ç.  

  
 ã øòùáì ÷øô  

ðä íòèî ìëäå"ì,äåúä ìù ïåéìòä äùøåùù "òä ìë ìòî àéä ÷íìåë úåîìå. àåä ïéðòäå 
ùîë" ì)à øòùá 'ô"ë (æ íøîàî íòè"ì )ב" עשבת דף קיט(ùé ïîà äðåòä ìëù " ïéìçåî åçë ìëá ø

ò åéúåðåò ìë ìò åì"ù,òù ïéðòä ïë "éåàøë äøåúä ÷ñò é, ïåéìòä äùøù øøåòî àåä ì ìéöàä
íìåë úåîìåòä ìò äùåã÷å ïåéìò øåà úòôù òéôùäìå,áäìù ùà éôùø äéôùøå àøåð ú1096 ùøâì 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
מקרב ה " הקב , ומי שקרוב לתורה, רחוק הוא מהקדוש ברוך הוא,כשאדם מתרחק מהתורה: תרגום 1092
  .אליואותו 

מר טוב לי תורת פיך מאלפי ואין אהבה אלא תורה שנא) משלי י(ועל כל פשעים תכסה אהבה , ל"ז 1093
שכן ממדרש זה ,  וקשה.כ"ע, מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי) שם(ואומר ) תהלים קיט(זהב וכסף 

משמע שהתורה היא עצמות של אהבה ואילו רבינו מחדש כאן שאהבת חכמת התורה ותלמודה היא 
 .ע"וצ, ה לשמהוהוא ללימוד תור' ויתכן ששניהם מכוונים לדבר א. המכסה על הפשעים

ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו מתוך ) ז"ירמיה ט(כתיב : ל"ז 1094
פ שלא לשמה שמתוך " אמר למוד תורה אעאשהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב רב הונ

 .שלא לשמה בא לשמה
 .יתעסק בתורה ואז יעברו ממנוש ,עיםאמר רבי יוסי כשאדם רואה שבאים אליו הרהורים ר: תרגום 1095

 .ך אותו לתורה ויפרד ממנוו כשאותו הצד הרע בא לפתות את האדם ימש,אמר רבי אלעזר
לשון זה נאמר בדרך כלל על היות כל הצד הגבורה כאשר היא נתקנת היא עצמה הופכת להיות  1096

א תקיף כההוא אתר דשריא עזה כמות אהבה תקיפא כמות אהבה בתוקפ: א"זהר משפטים קיד ע' עי, טוב
ביה מותא אהבה ההוא אתר דאקרי אהבת עולם קשה כשאול קנאה אוף הכי דהא אלין שמהן מההוא 
סטרא אינון רשפיה רשפי אש מאן אינון רשפין אלין אינון אבנין ומרגלן טבאן דאתילידו מההוא אש 

. י כלא חד יחודאשלהבת יה מההוא שלהובא דנפקא מעלמא עלאה ואתאחדא בכנסת ישראל למהו
 אהבה אותו .זק חזק כמו אותו מקום ששורה בו המותו אהבה בח, אהבה חזקה כמות, עזה כמות:תרגום[

רשפיה " . שהרי אלו השמות הם מאותו צד,כמו כן כאן "קשה כשאול קנאה" .מקום שנקרא אהבת עולם
 מאותה ,תה אש שלהבת יה אותם אבנים ומרגליות טובות שנולדו מאו, מה הם רשפי אש הללו,"רשפי אש

בשער הפסוקים ' וכן עי.]  בכנסת ישראל להיות הכל יחוד אחדתשלהבת שיוצאת מן העולם העליון ונאחז
 .וירא
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úåîìåòä ìëá åéùòîá íøâù úåîäåæäå úåàîåèä ìë úåìëìå, äùåã÷á ãåò øéàäìå ùã÷úäì 
à ãçé øù÷úäì äðåéìòä 'åøéáçá, úåñéøää ìëå íéð÷úð íéìå÷ì÷ä ìëå íéàìîúî íéîâôä ìëå 

íéðáúî1097,úåîìåòä ìëá äáøúî ïåéìòä øåàå àúøéúé àúåãçå äçîùäå .   
 éë íâåòåãéðéà øáã ìëù ïåéìòä åùøùá àìà ï÷úð å1098.à ìëå  ' ïåéìòä ùøåù ìàøùéî

à úåàî àåä åúîùð ìù 'äùåã÷ä äøåúäî1099, íé÷úîðå íéð÷úð úàèåçä ùôðä éîâô ìë ïëì 
äåúá íùøùá"ò ÷"éåàøë äá ÷ñòä é.ùîëå " ä)תהלים יט ח( ä úøåú 'ùôð úáéùî äîéîú, óàù 

ç äùøåùî ùôðä äúøëð øáë íà"î é÷îòá íéàìô ãøúå åç òøä úåìåö"å,äåúä " äá ÷ñåòù ÷
äìéçúáë øù÷úäì äúåà äáéùîå íéøâñîî äàéöåîå äîé÷î àéä,äåúä øåà ïåøúéáå "÷.æå " ù

ôá" úéðòúã ÷)æ 'ò"à (ø àéðú 'íééç íñ åì úéùòð åúøåú äîùì äøåúá ÷ñåòä ìë øîåà äàðá, 
 øîàðùàéä íééç õòåë  ' øîåàååë íééç àöî éàöåî éë'.úìéëîá åøîàå  à)ויסע פרשה א'( ú äî" ì

ä éðà éë 'à êàôåø"á÷ä ì"äùîì ä,íëì àéä äàåôø íëì éúúðù äøåú ìàøùéì íäì øåîà , 
íëì àéä íééç,íäéàöåîì íä íééç éë øîàðù .æ íéðåùàøä åð÷ú ïëìå "ôò éåãéåä çñåð ì" øãñ é

ëä"äåúá úæçàðå úøùå÷î àéä øùà åùôð ìù ïåéìòä ùøù øøåòì éãë úåéúåà á"÷ äøäèì 
äùã÷ìå.  

ãéîú äâùé äúáäàáå êøáúé åúøåúá ÷åáãå øåù÷ íãàäù ãåò ìëå, åéìà øéàú àéä óà 
ç øöéä úùøá ìåôé àìù åéðéðòå åéëøã ìëá åúøîùîå"å.îë " äáø úåîùá ù)ì ÷øô"å éñ'â '1100( 

ò"ù,å  íéìäú ùøãîá)éôà àéðîú øåîæîá ( àì ïòîì êúøîà éúðôö éáìáàêì àèç,äöé ïéà " ø
ìåù èòäøåúä ì,åá òâåð àìå åá èìåù òøä øöé ïéà åáìá äøåúäù éîå .ãúáå " à)àñ"ôø æ"è( 

øã úåáàáå"ð )פרק כ'(áùø øîà "åáì ìò äøåú éøáã ïúåðä ìë é, íéøáã äøùò åðîî ïéøéáòî 
íéù÷,áøç éøåäøä äøéáò éøåäøä ,úåèù éøåäøä ,òøä øöé éøåäøä ,úåðæ éøåäøä , äùà éøåäøä 

äòø,øåäøä äøæ äãåáò é,íãå øùá ìåò éøåäøä ,íéìèá íéøáã éøåäøä ,ä úàøéå äåðò åúùáìîå  '
äðåëð äãî ìëå åéðô ìò.   

åéúåâåðòúå íìåòä úåàðä éðéðòá åøöé ééåúôî àøééúî åðéàå, øùà ìëì åãéá øåñî åøöé éë 
åðèé õåôçé,äøåà ïø÷á åäãéîòúå åäçðú äúöòáå ,äøåúä øåà äâð åéëøã ìë ìòå ,ãò  ìë íâù 

éåàøë ì÷ùîáå äãîá áåè ïéðòá åìöà íä íìåòä äæ éðéðò.æ íøîàîë " ì)ì ïéùåã÷ 'ò"á (íúîùå, 
íú íñ,íééç íñë äøåú äìùîð ,åúëî ìò äéèø åì çéðäå äìåãâ äëî åðá úà äëäù íãàì ìùî , 

àøééúî äúà ïéàå êàðäù äî äúùå êàðäù äî ìåëà êúëî ìò åæ äéèøù ïîæ ìë éðá åì øîàå, 
ä äøéáòî äúà íàå"àîéð äìòî ä.á÷ä øîà êë "äöé éúàøá éðá ä"ïéìáú äøåú åì éúàøá ø*, 

åãéá íéøñîð íúà ïéà äøåúá íé÷ñåò íúà íà,úàù áéèú íà àìä øîàðù , íúà ïéà íàå 
åãéá íéøñîð íúà äøåúá ïé÷ñåò,øîàðù  õáåø úàèç çúôì.æ åùøéôù åîëå " ì)א"סוטה כא ע( 

úåà äçðú êëìäúäáê äåòá"æ, àúáø éìùîáå )פרשה ו'( äøåú åì äð÷ù íãà éøùà,äîì , àéäù 
äòø êøãî åúåà äøîùî,åë êëìäúäá áéúëã '.ëå " äáø àø÷éåá ä)ìô"äה'  סי' ( úøùééî àéä éë

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .)לעיל שער א פרק יח' עי(  קלקול והריסה, פגם:מדריגות' גכאן  יםזכרנ 1097

ציאות חדשה שאופן התיקון הוא שמהשורש העליון נשפעת מ, לעיל שער א פרקים יז ויח' עי 1098
  .במקום המדרגה שנתקלקלה

ש ששים רבוא אותיות "א יש לו שורש בה כמ"כ, ל"ה עומר ז"ב ד"ח לד ע"א על תז"בבהגר' עי 1099
 .א יש לו שורש או באות או בקוץ או בנקודה ותג כפי גודל נשמתו כידוע"לתורה ולישראל וכ

מי שאינו עוסק ואינו יודע הוא  ראה היאך דברי תורה מאירין לאדם בשעה שעוסק בהן וכל :ל"ז 1100
נכשל משל למי שעומד באפילה בא להלך מצא אבן ונכשל בה מצא ביב נופל בו הקיש פניו בקרקע למה 

 ונכשל בה ומת שכן רוח הקודש צווחת השלא היה בידו נר כך הדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עביר
החזק במוסר אל תרף למה הוא מת ) שם ד(ת שנאמר "הוא ימות באין מוסר ואין מוסר אלא ד) משלי ה(

דרך רשעים באפילה לא ידעו במה יכשלו אבל אותם ) שם(' לפי שאינו יודע בתורה והולך וחוטא שנא
שעוסקים בתורה הם מאירים בכל מקום משל למי שעומד באפלה ונר בידו וראה אבן ולא נכשל ראה ביב 

 . נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי)תהלים קיט(ולא נפל למה על שהיה בידו נר שנאמר 
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åáì úà úðååëîå, ìëá êøáúé åãáòì åçåø ìà úà äðîàðå åé÷ìà íò íìù åááì àäé øùà ãò 
åéøöé éðùá åááì1101.îë "ôá ù" ÷ äâéâçã)â 'ò"á (úåðåáøãë íéîëç éøáã, éøáã åìùîð äîì 

ïáøãì äøåú,íìåòì íééç àéáäì äéîìúì äøôä úà ïåéëî äæ ïáøã äî , ïéðååëî äøåú éøáã óà 
íééç éëøãì äúéî éëøãî ïäéãîåì áì, äáø øáãîáá åøîà ïëå )éô" ãד' סי' ô àîåçðúáå '

 êúåìòäáפרק טו øáå"íù êìéå ô  אפרק' (éà éë úùøî ìöðäì ììë íìåòá úøçà äð÷úå äôåøú ï
ç íìåò úúéî åúéîäì úéúçú ìåàù ãò åìéôäìå åãëìì ãéîú åéìâøì ùøåô øùà åøöé"ò àìà å" é

äåúá ÷ñòä"÷.éç ùéà àø÷ð æà øùà 1102,éúîàä íìåò ééçá å÷ìçá äãé ìò ÷åáã àåäù '1103, 
îë" ù)דברים ל כ( åë êééç àéä éë'.æøàå " ì)ò"â æ 'ò"á (éàîíéä éâãë íãà äùòúå áéúëã åë ', äî 

íéúî ãéî äøåúä ïî íéùøåôù ïåéë íãà éðá óà íéúî ãéî íéîä ïî íéùøåôù ïåéë íéáù íéâã. 
ø åáéùä ïëå"åë êë åðéúåéç íå÷îá äîå ñåôôì ò ') àñ úåëøáò"á(,òøáå " î)ñ"éðéîù ô א"מב ע (

ú óåà àéîá ïúåéç àîé éðåð äî"éðúî éøàî ç 'á åäééúåéçàúééøå ' ãéî äðî ïùøôúà éàå
íéúî1104. àîåçðúáå )ô 'á÷ò פרק ה' (íäéàöåîì íä íééç éë, àåä íééç äøåú éøáã àöåîù éî ìë 

åë àöåî' ,íäéàöåîì íä íééç éë øîàð ïëì. øäåæáå )ð êì êìá צב ò"à ( ìàøùéã ïåäé÷ìåç äàëæ
á÷ã éåçøåà åäì óéìåà àúééøåàã"åë ä 'ä úøåú áéúë éàãå 'äîéîú åâå'äé÷ìåç äàëæ , ïàî 

 åìéôà àúééøåàî ùøôúéã ïàî ìëã äðî ùøôúé àìå àúééøåàá ìãúùàã äîë àãç àúòù
àîìòã ééçî ùøôúàãáéúëã  êééç àéä éë åâå'áéúëå   åôéñåé íåìùå íééç úåðùå íéîé êøåà

êì1105, øáå" êúåìòäá ô)ב"קמח ע( á÷ã ìàøùéã ïåäé÷ìåç äàëæ" ïåäì áäéå ïåäá éòøúà ä
åà ìëã éúàã àîìòì ïééçå àîìò éàäì ïééç úéøéå ùð øá ãéçà äéáã ééçã àðìéà èåù÷ã àúééø

 àúééøåàã éìî ÷éáùã ïàî ìëå ïééçá ãéçàå ïééç äéì úéà äá ãéçàå àúééøåàá ìãúùàã ïàî
ïéâá ïééçî ùøôúî åìàë àúééøåàî ùøôúàåää ïééç éåìî ìëå ïééç àéäã "ãíä íééç éë  åâå' 

úåàôø áéúëåêøùì éäú  åâå'1106.  
------------------ùôðä øéàî------------------ 

בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב ' אלהיך בכל לבבך וגו' ואהבת את ה: ל"א ז"ברכות נד ע' גמ' עי 1101
  .  הרעיצרוב

. צדיקים שבמיתתן נקראו חיים שנאמר ובניהו בן יהוידע בן איש חי: א" עדף יחברכות ' גמ' עי 1102
  .'ש שעיקר מעלתו היתה בעסק התורה הק"ועיי

 .1099לעיל הערה ' עי 1103
ח בעלי משנה חיותם בתורה ואם פורשים ממנה מיד "כמו שדגי הים חיותם במים גם ת: תרגום 1104

והנה יש לעיין מאי  . בעלי קבלהפירושו 'מארי מתניתין' ש,ד"ב וכן מא ע" מב עז"א על ת"בבהגר 'ועי. מתים
ק "לבין הזוה', מדברי תורה והמצות'ס שמדבר על המוות שקורה כתוצאה מפרישה "ין דברי השמ ב"נפק

ל בתיקונים שמארי מתניתין "והנראה לפי דברי רבינו הנ. שבו אין מדבר אלא מפרישה מתורה בלבד
חכמי קבלה לחכמים בתורת היא בין מ לכאורה "ואם כך הנפק, ן"שאסור להם לפרוש הכוונה ליודעי ח

' עי[, ק"ן ואפילו שלומד נגלה הרי שמיד הוא מת וכדברי הזוה"שכן מקובל המפסיק ללמוד ח. גלה בלבדהנ
ח שלומדים נגלה בלבד "אמנם ת] כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתהב "ר קלה ע"אד

ק ביטולם מן עדיין אינם בגדר מתים ור, אפילו פרשו מן התורה, הרי שכל זמן שעדיין עושים מצוות
  . ס"המצוות הוא שממיתם וכדברי הש

ה זכאה חולקיהון דישראל דאורייתא "האי הוא ודאי דקשין זווגין קמי קב) השתא( אמר רבי יהודה 1105
' ה תמימה וגו"תורת יהו) ט"תהלים י(ה וכל טמירין וגנזייא דגניזין קמיה ודאי כתיב "אוליף להו אורחוי דקב

ורייתא ולא יתפרש מינה דכל מאן דיתפרש מאורייתא אפילו שעתא חדא זכאה חולקיה מאן דישתדל בא
אורך ימים ) משלי ג ב(כי הוא חייך ואורך ימיך וכתיב ) דברים ל כ(כמה דאתפרש מחיי דעלמא דכתיב 

   .ושנות חיים ושלום יוסיפו לך
שרי חלקם של  א. זה הוא ודאי שקשים הזווגים לפני הקדוש ברוך הוא)כעת( ,אמר רבי יהודה: תרגום

 .זים שגנוזים לפניו ודאיו וכל הנסתרות והגנ,ישראל שהתורה מלמדת אותם את דרכי הקדוש ברוך הוא
 שכל מי שנפרד מן התורה , בתורה ולא נפרד ממנהעוסק אשרי חלקו של מי ש."' וגותמימה' תורת ה"כתוב 

אורך ימים ושנות " וכתוב ,"מיךרך יוא חייך ואוכי ה" שכתוב , כמי שנפרד מחיי העולם,אפילו שעה אחת
 ".חיים ושלום יוסיפו לך

רבי יהודה פתח והוא ' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות וגו'  וידבר יי1106
ה אתרעי בהון ויהב להון אורייתא דקשוט אילנא "זכאה חולקיהון דישראל דקב' כחתן יוצא מחופתו וגו

חיין להאי עלמא וחיין לעלמא דאתי דכל מאן דאשתדל באורייתא ) יריתא "ס(דחיי דביה אחיד בר נש 
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äâä" ä  
éå"ò ì"áåúëä ùøã ã )שמות לב טז( ä íéäìà áúëî áúëîäå äîä íéäìà äùòî úåçåìäåúåøç àå 

åëå', åùøãå )א"עירובין נד ע( à"åëå ú'1107,÷åöæ åèàöåìä ãéñçä áúëù ïéòë ïéðòäå "ñá ì ' íéøùé úìéñî
 æ íøîàîá"ðä ì"äöé éúàøá ì"ïéìáú äøåú åì éúàøá ø, ïúåð àôåøäù óåâä úàåôø ïéðòá åîëù )'פרק ה(

 éìåçä ïéðòì êøöðä éôë íåöò ÷åã÷ãá ì÷ùîå äãîá ìëäå íéáùòå íéðîñ éðéî äîëî âæåîî ïéìáú äìåçäì
äòåãéàôåøäì ä.ò äìòé íàä " íéáùòå íéðîñî âæåîî øçà ïéìáú åéìåç úåàôøì åì äùòé àåäù äìåçä ã

åãéá äìòúù éôë íéøçà. ïéáé àìå éúô éî  íéðîñä éòáè òãåéå åéìåç ïéðò òãåéä àåä àôåøä àìä
íéðîñ äæéà òãåéä àåä íéáùòäåòéùå åéìåç òáèì íéëøöðä íéáùòå åøíì÷ùîå íúãî . àåä øîåà ïë 

úé" éôë íëîöòì åøçáú øùà íéðéðòå úåìåáçúá åéðéðòå øöéä ééåúôî èìîäì íëùôðá åîãú ìà ù
íëéðåéîã,äöéä éúàøáù éëðà àìä "åéå ø úåàôøì ééçã àîñå ïéìáú äøåú äæ ãâð éúàøá éëðàå åðéðò òã

åéðéðò úàìç.á ÷ñòä ãáìù åòãúå úäæì úøçà äìåáçú íåù ïéà äøåú ãåîì.æ " íé÷ìà äùòî úåçìäå ù
äîä,ãîåçä áìä úåçì íä , )êáì çåì ìò íáúë ïéðòëå )â æ éìùî ,â â((.úé àåä " òãåéä àåäå íàùò ù

êáìá òåèðä êøöé ïéðò.àåä íé÷ìà áúëî áúëîäå , íáúëì äøåúä ÷ñò ïéðò êì ïúåðä àåä äæ ãâðù 
øöéä éðéðòî äãé ìò èìîäì êáì úåçì ìò í÷÷çìå, éî àìà øöéä éðéðòî ïéøåç ïá êì ïéàù òãú úàæìå 

äøåú ãåîìúá ÷ñåòù,äúìåæ úøçà äìåáçú íåù àìå .   
  

 ã øòùâì ÷øô  
øäæàá åðéåèöð úàæìå êøáúé åéôî äàøåð ä)ç à òùåäé (åúä øôñ ùåîé àì êéôî äæä äø

äìéìå íîåé åá úéâäå,îëå " øäåæä úîã÷äá ù)ò àé óã"à (ú" àúééøåàã àôé÷ú àìéç àåä äîë ç
åë àìåë ìò äàìò àåä äîëå 'âáå"áì äéì éòá ë" éãòúé àìå àéìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàì ð

ää äðî"ã äìéìå íîåé åá úéâäå î ùøôúà åà éãòúà éàåééçã àðìéàî ùøôúà åìàë äð1108, 
ãúáå" à)àñ"éô æ"â (ìãúùéå øîà äøåú éøáãá åîöòá íãà, íçìá íéìåùî ïä äøåú éøáãù 

åë íéîáå 'àù íùëù êãîìì"à êë íéî àìáå íçì àìá ãåîòì íãàì åì à" ãåîòì íãàì åì à
äøåú àìá, øîàðù )æ à òùåäé ( êéôî äæä äøåúä øôñ ùåîé àìåâå'.úá åøîà ïëå  àîåçð)ô 'àáú 

à øåîæî (áåúëä øîàå  õò(íéìäú ùøãîáå , )'פרק ג(òåîù íà äéäå ÷åñôá,ôáå  ' åðéæàä) 'פרק ג

                                                                                                                                                                                     

וכל מאן דשביק מלי דאורייתא ואתפרש מאורייתא כאלו ) א אחיד בחיין"ס(ואחיד בה אית ליה חיין 
  .'וכתיב רפאות תהי לשרך וגו' ד כי חיים הם וגו"מתפרש מחיין בגין דהיא חיין וכל מלוי חיין הה

 אילן החיים שבו יאחז אדם ,ה רצה בהם ונתן להם תורת אמת" שהקב,ל ישראלאשרי חלקם ש: תרגום
 וכל , שכל מי שעוסק בתורה ואוחז בה יש לו חיים ואוחז בחיים,וירש חיים לזה העולם וחיים לעולם הבא

  וזה שכתוב, וכל דבריה חיים, כאילו פרש מהחיים בגלל שהיא חיים,מי שעוזב דברי תורה ופורש מהתורה
 ."'רפאות תהי לשרך וגו" וכתיב ,"'חיים הם וגוכי "

רב אחא בר יעקב אמר אין כל אומה ולשון '  אמר רבי אלעזר מאי דכתיב חרות על הלוחות וכו:ל"ז 1107
  . שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות

הקיר ויתפלל ויסב חזקיהו פניו אל ) ישעיה לח ב(פתח רבי שמעון ואמר מאי דכתיב : ל בשלימות"ז 1108
ה תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא וכמה הוא עלאה על כלא דכל מאן דאשתדל באורייתא "אל יהו

לא דחיל מעלאי ומתתאי ולא דחיל ממרעין בישין דעלמא בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ויליף מיניה בכל 
יך יתוב קמי מאריה לבטלא ההיא תוליף ליה עיטא ה יומא דהא אורייתא תוליף לבר נש למיזל בארח קשוט

גזרה דאפילו אתגזר עליה דלא יתבטל האי גזרה מיד אתבטל ואסתלק מניה ולא שריא עליה דבר נש בהאי 
) יהושע א ח(ד "עלמא ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולא יתעדי מינה הה

  .תפרש מינה כאלו אתפרש מאילנא דחייוהגית בו יומם ולילה ואי אתעדי מינה דאורייתא או א
ראה כמה ו בא ,' מהו שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה,פתח רבי שמעון ואמר: תרגום

 , בתורה לא פוחד מעליונים ותחתוניםעוסק שכל מי ש.הוא הכח החזק של התורה וכמה הוא עליון על הכל
שהרי התורה .  ולומד ממנו בכל יום,וז בעץ החיים משום שהוא אח,ולא פוחד מחלאים רעים של העולם

 שאפילו . אותו עצה איך ישוב לפני רבונו לבטל את אותה הגזרהתלמדמ ,מלמדת אדם ללכת בדרך אמת
 . ולא שורה על האדם בעולם הזה, מיד מתבטלת ומסתלקת ממנו,אם נגזר עליו שלא תתבטל הגזרה הזו

 ואם סר , זהו שכתוב והגית בו יומם ולילה. ולא יסור ממנה,ת בתורה ימים ולילועסוקולכן צריך האדם ל
 . כאלו נפרד מעץ החיים,מן התורה או נפרד ממנה
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 äá íé÷éæçîì àéä íééçåâå',åúòãá äîãéå åáìá òåá÷ì íãàä êéøö éë , ìçðá òáåè äéä åìà éë 
ìëá åá åîöò ÷áãúäìå æçàúäì çë õîàé éàãå ÷æç ïìéà øäðá åéðôì äàåøå óèåùåçë , äôøé àìå 

ãçà òâø åìéôà åðîéä åéãé,åúåéç ìë äúò éåìú äæá ÷øù øçà ,ïéáé àìå éúô éî ,ç ìöòúé íàù " å
à òâø óà 'óëéú òáèé åá æçàúäî åéãé äôøéå.äåúä ïë "ééçã àðìéà íééç õò úàø÷ð ÷, ÷øù 

äúáäàá æåçà íãàäù úòä åúåà1109,úåòéá÷á äá äâäîå ÷ñåòå ,àä íééçä éç àåä æà  íéúî
íéðåéìòä,åîù êøáúé íéîìåòä éçá ìåëéáë ÷åáãå øåù÷ ,á÷ã "ãç àúééøåàå ä1110.   

ç íàå"äá ÷ñòä úåòéá÷î ùøåôå åãåîìú çéðæé å,åéúåàðäå íìåòä éìáäá ÷åñòì , àåä 
ø íéðåãæä íéîá åîöò òáåèå íéðåéìòä íééçäî úøëðå ÷ñôð"ì. àöéå øäåæáå ) áð÷ò"à ( ïåðéà ïéàëæ

á÷ã ìàøùé"é äìéìå àîîé äá àìãúùàì èåù÷ã àúééøåà ïåì áä ' ìãúùàã ïàî ìë àäã
åë äéìò äàèìùì àìëé àìã àúåî ïî åøéç àìëî åøéç äéì úéà àúééøåàá ' ïàî ìëã ïéâá

éîøâ éôøà éàå ééçã àðìéàá ãéçàúà äá ãéçàúàå àúééøåàá ìãúùàã ' àä ééçã àðìéàî
àðìéààúàå éåìò àéøù àúåîã ää äéá ãéç"ã úäúéôø åë 'ò"ù1111, òå÷úì íãàä êéøö äîëå 

àøåðä ïéðòä äæ òåá÷ìå,èåîú ìá åáì úåáùçîá , àåäù úòä åúåà ÷ø àåä åééçå íãàä ìëù 
äåúá ÷åáã"÷,êåùçä íìåòä äæ ìù åéåðá ÷åñòì äðîéä åîöò ùøåôå ÷ìñîùëå ,ä " ãéá øåñî ä

íééç åì äîìå åøöé,ø íéðåãæä íéîá òáèð øáë éë "ì,îòá ò÷ùðå  úîë áùçðå òøä úåìåöî é÷
ùîî,íìåòä äæá åãåòá íâ ,éçã ìà éçãî êìåä ,íéøãñ àìå úåîìö ,àåä åùôðá éë òãé àìå , 

äîöò äøåúä úàæìå1112 øîàú äéøîà )משלי ח לו( åùôð ñîåç éàèåçå,îëå " ù)דברים ד ט(  øîùä
ùå êìîíéøáãä úà çëùú ïô ãàî êùôð øååë ',æ íøîàîëå "ò ì" æ)ö úåçðî èò"á ( íãàì ìùî

åãáòì øåøã øåôö øñîù,à " éðà êúîùð êîî ìèåð éðà øñéà äãáàî äúà íàù äúà äîåãîë ì
êîî ìèåð.ëå òåãéæ íøîàî " äáø íéøáãá äæ ìò ì)ôø"ã ד' סי' (á÷ä øîàù"êãéá éøð íãàì ä, 
éãéá êøðå, éøð úà úøîù íà  éøð úà úøîù àì íàå êøð úà øîùî éðàåë 'ò"ù.ëå "åçðúá ä àî

)ô 'àùú ( íéìäú ùøãîáå)æ øåîæî (ò"ù.   
  

 ã øòùãì ÷øô  
íäéáà ïçìù ìòî íéðáä åìâå åðùã÷ úéá ïáøåç úòîå, àìæà êøáúé åãåáë úðéëù 

àëøúîå1113ìåëéáë ,òéâøú àìå ,úàæä äøåúä ÷ø øåéù ïéàå . íéôöôöî ùã÷ä íò ìàøùéùë 
éåàøë äá íéâäîå,èòî ùã÷îì äì äîä ïä ,ãòñìå äúåà ïéëäì ä, äéôðë úùøåôå íäîò äøåùå 

ìåëéáë íäéìò.åë èòî àçééð úéà êë ïéáå '1114,æ íøîàîë " ì)ôá"ò ç úåëøáã ÷"à ( áøçù íåéî
îäá"á÷äì åì ïéà ÷"ã àìà åîìåòá ä"ãáìá äëìä ìù à.éôàù ïéðî ãåò íù åøîàå  'à ' áùåéù

åëå øéëæà øùà íå÷îä ìëá øîàðù åîò äéåøù äðéëùù äøåúá ÷ñåòå'.îáå  àúáø éìù)ôñ"ç ( éë
íééç àöî éàöåî,á÷ä øîà "ä,íå÷î ìëá åì éåöî éðà óà äøåú éøáãá éåöî àåäù éî ìë , êëì 

 øîàðíééç àöî éàöåî éë. ÷ìá øäåæáå )ø áò"à (åë øéò ìà øåöú éë øîàå çúô ' úà úéçùú àì
äöò,ú àã "åë ééçã àðìéà åäéàã ç 'äéðî ìéëà àìáçî àåää éëå ìëàú åðîî éë éë àìà àì 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
  .1093לעיל הערה ' עי,  לשמה1109

 זכא ה ממש מאן דזכי באורייתא"אורייתא כלא שמא חד הוי שמא קדישא דקב: ב" זהר יתרו צ ע'עי 1110
 .ה ממש זכי דהא הוא ושמיה חד הוא"יוסי אמר בקב' בשמא קדישא ר

 שהרי , בה ימים ולילותעסוקאשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורת אמת ל: תרגום 1111
 והרי פרשוה משום שכל . חירות מן המות שלא יכול לשלוט עליו, בתורה יש לו חירות מהכלשעוסקכל מי 
 הנה עץ המות שורה , ואם מרפה את עצמו מעץ החיים,חז בעץ החייםו א,ז בהחו בתורה ואעוסקמי ש
 .התרפית ביום צרה) משלי כד( זהו שכתוב . ונאחז בו,עליו

  .898לעיל הערה ' עי 1112
   .מתגרשתו 1113

ובין כך ובין כך אית , יל בפירודאואז,  מאן הוא נחשא דפרח באוירא,א" עזוהר חלק ב דף צה' עי 1114
  .שרי בחבורא וסיים בפירודא, נייחא לחד נמלה דשכיב בין שנוי



 נפש החיים

238 

 äàðä úéìã äðî ïé÷ôð ïéùéã÷ ïéôé÷ú ïéçåø ìëã àéää àôé÷ú àøðéè àåää ìëàú åðîî
 áéäéå äì ñðøôî åäéà ìåëéáë äàëæ àåääã àúééøåà àìà àîìò éàäá àùãå÷ çåøì àúáåàéúå

åë àîìòã ïéðáø÷ ìëî øéúé àîìò éàäá àðåæî äì ' ïéðáø÷ åìèáå àùã÷î úéá áéøçúàã àîåéîå
éì úéì 'á÷ì"éîåôá úùãçúàã àúééøåàå àúééøåàã ïéìî ïåðéà àìà ä 'âá" úéìå ìëàú åðîî éë ë

ìò éàäá àðåæîéúååëã ïåðéàå åðîî àìà àî 'åë ' òãåîúùàã íãà éø÷à àã äãùä õò íãàä éë
ä åëøá øùà äãù àéääã óé÷úå àáøáø àðìéà äãùä õò àúúå àìéò 'éìò êéîñã ' ïìéà

éãú äãù àåääì òãåîúùàãø1115.   
â åäæå"æ íøîàîá éîéðôä ïååëîä ë" ì)ôá"ò æ úéðòúã ÷"à (î" ãàä éëåë äãùä õò íã ' éë

åë ìëàú åðîî'ú íà "åë ìëàú åðîî àåä ïåâä ç 'åë åàì íàå'1116, çìùéå øäåæáå )ò÷ ãò"á ( êéäå
á ó÷úúé"éá ð 'á÷á"ä, ééçã àðìéàá ó÷úúà àúééøåàá ó÷úúàã ïàî ìëã àúééøåàá óé÷úé 

åëéáëåúéôøúä áéúë äî éôøúé àåä éàå àô÷úúàì ìàøùé úñðëì àô÷åú áéäé ì åäéà éà 
 àúééøåà ïî éôøúàéì éúééã àîåéá äëçë øö äøö íåéá 'çã ìåëéáë å÷ò éäéàã àúðéëùì äì ÷é

àîìòã àìéç1117. õøàá ãåáë ïåëùì íéðåúçúá êøáúé åì äøéã ìåëéáë äùåò àåä äøåúä ÷ñòáå 

------------------ùôðä øéàî------------------ 
ח דדא איהו במתא דאיהו אילנא דחיי אילנא "לא תשחית את עצה דא ת: להלן לשונו בשלמות 1115

ד "ועא את עצה ההוא דיהיב עיטא למתא לאשתזבא מן דינא ואוליף לון ארחא דיהכון בה "דיהיב איבין ד
לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן לנדחא עליה דינא ולא לאושטא עליה חרבא מלהטא חרבא משננא 
ההיא דקטלא לשאר אינשי דעלמא כי ממנו תאכל וכי ההוא מחבלא אכיל מניה לא אלא כי ממנו תאכל 

 קודשא בהאי ההיא טנרא תקיפא ההיא דכל רוחין תקיפין וקדישין נפקין מנה דלית הנאה ותיאובתא לרוח
עלמא יתיר מכל קרבנין  עלמא אלא אורייתא דההוא זכאה כביכול איהו מפרנס לה ויהיב לה מזונא בהאי

אכלתי יערי עם דבשי אכלו רעים ומיומא דאתחרב בי מקדשא ובטלו ) ש ה א"שיה(דעלמא בקרבן מה כתיב 
כ כי ממנו תאכל ולית "ומיה בגה אלא אינון מלין דאורייתא ואורייתא דאתחדשא בפ"קרבנין לית ליה לקב

לה מזונא בהאי עלמא אלא ממנו ומאינון דכוותיה וכיון דממנו תאכל ואיהו זן לה אותו לא תכרות הוי 
דא אקרי אדם דאשתמודע עילא ותתא עץ השדה  זהיר ביה דלא תקרב ביה כי האדם עץ השדה) טמיר(

  .ה אילן דאשתמודע לההוא שדה תדירסמך עלי) דא(' אילנא רברבא ותקיף דההוא שדה אשר ברכו יי
דבר . רותי אילן שנותן פ, שהוא עץ החיים,זה תלמיד חכם שהוא בעיר" לא תשחית את עצה: "תרגום[

 ועל זה לא תשחית את , ומלמד אותם דרך שילכו בה, אותו שנותן עצה לעיר להנצל מן הדין,אחר את עצה
 אותה שהורגת שאר , חרב שנונה,ט עליו חרב לוהטתולא להושי, ח עליו דיןו לנד,ח עליו גרזןועצה לנד

 אותה , אותו סלע קשה, אלא כי ממנו תאכל, לא, וכי אותו מחבל אוכל ממנו, כי ממנו תאכל.אנשי העולם
 של ה שאין הנאה ותאוה לרוח הקודש בעולם הזה אלא תור,שכל רוחות חזקות וקדושות יוצאות ממנה

בקרבן מה .  ונותן לה מזון בעולם הזה יותר מכל קרבנות העולם, כביכול הוא מפרנס אותה,אותו צדיק
 אין לו לקדוש ברוך , ומיום שנחרב בית המקדש ובטלו הקרבנות, אכלו רעים,כתוב אכלתי יערי עם דבשי
 ואין לה מזון בעולם הזה , בשביל כך כי ממנו תאכל, והתורה שמתחדשת בפיו,הוא אלא אותם דברי תורה

זהיר בו ) טמיר(תהיה  תו לא תכרתו א,והוא זן אותה" ממנו תאכל" וכיון ש,שכמותו ומאותם ,אלא ממנו
 , עץ גדול ותקיף, עץ השדה.מטהלמעלה ול זה נקרא אדם שנודע ,כי האדם עץ השדה. שלא תתקרב אליו

  .] אילן שנודע לאותו שדה תמיד,סמוך עליו) זה( 'שאותו שדה אשר ברכו ה
  .1065עוד לעיל הערה ' עי

 אלא משום דכתיב כי , וכי אדם עץ שדה הוא, מאי דכתיב כי האדם עץ השדה, אמר רבי יוחנןהכי 1116
ממנו תאכל ואתו לא תכרת וכתיב אתו תשחית וכרת הא כיצד אם תלמיד חכם הגון הוא ממנו תאכל ואתו 

  .לא תכרת ואם לאו אתו תשחית וכרת
התרפית ביום צרה צר כחכה מאי התרפית מאן דאתרפי ידוי ) משלי כד י(תא חזי מה כתיב : ל"ז 1117

ה יתקיף באורייתא דכל מאן דאתתקף באורייתא "ה דלא לאתתקפא ביה והיך יתתקף בר נש ביה בקב"מקב
אתתקף באילנא דחיי כביכול יהב תוקפא לכנסת ישראל לאתתקפא ואי הוא יתרפי מאורייתא מה כתיב 

ית אי איהו אתרפי מן אורייתא ביום צרה צר כחכה ביומא דייתי ליה עקו כביכול דחיק לה לשכינתא התרפ
  . חילא דעלמאידאיה

 מי שמרפה ידיו מהקדוש , מה זה התרפית,בא וראה מה כתוב התרפית ביום צרה צר כחכה: תרגום
 שכל מי שמחזיק בתורה , יחזיק בתורה,חזק האדם בקדוש ברוך הואת ואיך י,ברוך הוא שלא להתחזק בו
 מה כתוב , ואם הוא יתרפה מהתורה.זק לכנסת ישראל להתחזקו נותן ח,מחזיק בעץ החיים כביכול

 ביום שתבא לו מצוקה כביכול דוחק את , ביום צרה צר כחכה, אם הוא התרפה מן התורה,התרפית
 . שהיא כחו של העולם,השכינה



 נפש החיים

239 

úé"ù,æ íøîàîë " úåîùá ì äáø)ìô"â ז' סי' (ãòï ìà äìò äùîå ìàøùéì äøåú äðúéð àìù 
íé÷ìàä,á÷ä øîà äøåú äðúéðùî "íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå ä.   

ìéëùîì äìà åðéøáãá éãå,ùã÷á åëøã ïéáéå äàøé íëåúî øùà , ãåîòì åëøã ÷ãö æçàéå 
äåúá ÷ñòä úøîùî ìò"éç àåä øùà íéîéä ìë ÷, øåçáå òøá ñåàî úåéäìå  ìëìå åì áåèá
íìåë úåîìåòäå úåéøáä,êøáúé åàøåáå åøöåéì çåø úçð úåùòì ,äéå "åîù êøáúé åéðôìî ø, 

åúàøéå åúáäà åðáìá íùéå åúøåúá åðáì çúôéù,åîìåò úàéøáá åúðååë íìùåéå , íìåò ï÷åúéù 
åë ìåòô ìë òãéå éãù úåëìîá 'êøáúé ïåéìòä ïåöøä éôë êøáúé åúåëìî ìåò íìåë åìá÷éåä äéäéå  '

éëà ãçà åîùå ãçà"ø.  
íìùðå íú  

ìðá"àá ê"êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò ìâ êé÷ç éðãîì é  
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