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Féø_ à[ëå .àá÷Uðã éðUaúå ,àá÷Uð éôééFS éð÷AéãS àæøטז.ïååâQיזéîð éëä ÔÔÐÌÌÑÌÓÌÑÌÔÌÐÑÌÌÔÌÕÔÔÑÌÓÔÔÑÔÑ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

÷à"ç:çì÷á"çא) .âì.æì÷ .äô÷ :ãô÷ .æðâ"ç:áñ
.çîø .á÷ :à÷ .ö .âñ(בà"ç:çì÷ .äñá"ç.âì

ð"ùå.ג) á"ö á"î óã à"á ìéòì(דá"ç:ãö÷

éæç÷ãë.א à"ðב.àåääë â"ìå àã à"ðג.åøéäðà à"ð
.ä"øá êë à"ðåד.àäôà à"ðå éåôðà à"ðהç"øã à"ð

.ä"øá à"ðå .éùã÷îã à"ðå .ä"øã à"ðåו.ïçëùî à"ð
.ïàçëùî à"ðåז.éî÷î à"ðח.àã à"ðט.ïì áéäé à"ð

ïéðåéìò.י â"ì à"ðיא.áø÷úà à"ðיב.áéø÷úà à"ðיגúéà éîð éôééùã àð÷åéãá à"ðå àôåâ éôééùã àð÷åéãá à"ð
.(à"ã) àá÷åð éôééùã àð÷åéãã àæøיד.(à"ã) àðå÷éúå à"ðå äéðå÷éúå à"ðå .éåðå÷éúå â"ì à"ðטוúéà à"ðå .åäéà à"ð

.àäðå÷úå àá÷åðã àôåâ éôééùã àð÷åéã úéà à"ðå .àá÷åðã àðå÷úå éôééùã àð÷åéãã àæø úéà à"ðå .àá÷åðã àðå÷éúå àæø
.(à"ã) àá÷åðã éðå÷éúå åäéà à"ðå (ì"äà)טז.àá÷åðá ïååâá óéñåî à"ðיז.àúúì úéà ð"ä ãò ð"ä ïî â"ì à"ð

úîà êøã.ùçìá Là

íìåñä øîàîéàãåé àåää

åì éåàøë ,äàîåèä çåø ãöî.למקטרגíåùîå
,ùã÷îì áø÷ åðéà ,øéòùä åúåàá ÷ñòúîù
âøè÷ì áø÷ åðéà ,øîåìë .àá÷åðä àéäù

.àá÷åðå à"æ ìù âååæä ãéøôäìå ìàøùé ìò
(÷:'åëå àã øéòùåàåä äæä øéòùå

éë ,ùãåç ùàø ìù úàèçä øéòù åîë
,ùã÷îä ìù íéðôä íéøéàî ë"òå ,åá ÷ñòúî
íéàöåî íìåë ìàøùé ë"òå .àá÷åðä àéäù

éðôì íéîçøãåñ ìòå .íðåò øéáòîå ä"á÷ä
ïúéð àìù ,éãåäéä åúåà ,íäì øîà ,ãçà
íéðåéìò íéùåã÷ íéãéñçì õåç åúåìâì úåùø

àåä äî ,éñåé éáø ì"à .íéîëç.הסודøîà
,òãåé éðéàå ,íëúà éú÷ãá àì ãåò ,íäì

.äæä ãåñ òåîùì íéåàø íúà íà
(à÷:'åëå øúáì ,åìæàêë øçà .åëìä

äðáìä øùàë ,íäì øîàהנוקבא úáø÷úîשהיא
ùîùä ìà,ז"א ãöשהוא úà ä"á÷ä øéòî

,ïåôöä,השורק מנקודת הנמש� השמאל, קו שהוא

.åìöà äúåà êùåîå ,äáäàá äá æçåàåשה"ס

קל"ו �ד ב' (בראשית כנ"ל רשות, ונטילת הפיוסא

ימי�, קו שהוא והדרו�, פנימיות) øøåòúðד"ה
,øçà ãöî,החירק נקודת היאäðáìäå,מצד

çøæîá,הנוק' úøáçúîå äìåò,ז"א æàåשהוא
,íéããöä éðùî ú÷ðåé,ומצפו� úç÷åìåמדרו�

,úåëøáä,הזווג שפע éçá'דהיינו àéäù .ùçìá
àì äìå÷å ñ"äù ,÷øéçä úãå÷ð çëî ÷"å
æàå .ø"â åùåøéô øåáéãå ìå÷ éë .òîùé

úàìîúîå äðáìä úëøáúî,משפעïàëå
âååæ àåä äæ ,øîåìë äìòáì äùàä úáø÷úî
ïéðòå) .íìåòäì íéîìù ïéçåî òéôùîä íìù
ìéòì 'éò ïàë íéæîåøîä úåãå÷ðä 'â
(äãå÷ð àåää ä"ã å"è óã 'à úéùàøá
äìéçúîù àåä âååæä øãñù .äæá åðòéîùîå
,ìàîùä å÷ úøàä ,àá÷åðì à"æ êéùîî
úà ë"çàå .éùàøì úçú åìàîù ë"äåñäù
ìàîùîå ,éð÷áçú åðéîéå ñ"äù ,ïéîéä å÷
.òãåðë íéãñç ïéîéîå ,äîëçä úøàä êùîð
úøàä úòá æçàúî ùçðä êéà ,øàáî ë"çàå

.åðéðôì ù"îë ,ìàîùä å÷

(á÷:'åëå úéàã äîëãåñ ùéù åîë
,íãà éøáéà úåøåö,ז"א ïëדהיינו ,åéðå÷éúå

àá÷åðä éøáà úåøåö ãåñ ùé,דז"אéðå÷úå
,ïååâäá ÷ø àåä ùøôää ìëå .àá÷åðä

(à"ò ã"ñ óã é"åôã)à"æù

מאמרים מתוך ספר הזהר, נח
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çðæì

,àìéòì úéàאãéçàבð"ä ,UîéçøQ ìá÷ì øòúàå ,TQגàðUaúå àæø ,àcúì úéà ÐÌÑÔÔÐÔÌÐÌÓÔÏÑÐÌÐÐÌÓÔÔÔÌÐÔ

àøäéñ úAçc ,àøçà äàcc íãàSד. ÌÔÔÓÔÔÔÏÔÌÐÎÔ

(â÷הàìàîH àòAøãã äîZו,UîéçøQ Tìá÷ì øòúàå ,TQ ãéçà àìéòì ÌÔÐÌÔÌÔÔÌÑÔÔÐÔÌÐÌÓÌÐÌÔÐÌÐ

éîð éëäז,àcúì úéàחàìàîH àòAøã Uäéà ,Fçð éàäטãéçàå ,àáàñî çUøã ÔÑÔÑÐÌÓÔÓÔÔÐÌÔÌÔÔÌÓÌÔÏÔÌÔÐ
áéëøSי ïàî TéQיא,TéQיבéQâì àáø÷åיגBéFîU ,àøäéñãיד UäééðéQטוTìא] ÑÓÌÔÐÑÌÔÔÔÌÓÑÌÐÎÔÔÐÔÑÓÌ
úáàcñàå.ב] àôèU÷SÌÌÔÌÐÌÔÏÓ

(ã÷Téøúáà BFîúà ,Fçð àUääå .øéòH ïéáø÷î ,àcúì ìàøHé ïéãëUÌÑÐÌÔÑÌÓÔÌÔÌÐÔÐÌÓÔÔÐÌÌÓÎÓÌÑ

àøäéñå ,øéòH àUääSטז,úàéëSúàיז,àìéòì úøFaúàå ,àìéòì úà÷ìñå ÌÓÔÐÌÐÎÔÐÌÌÐÓÌÓÌÔÌÑÔÌÐÌÌÔÓÌÑÔ

.àcúì úëFçúàS äî ,àä_ðà ïéøéäðU ,àëøQúàìÌÐÌÔÌÔÌÐÐÓÌÔÔÓÌÐÌÓÌÓÌÓÔ
úåàñøâ éôåìç

ãéçà.א ïàî óéñåî à"ðב.(à"ã) .äá â"ì à"ðג.úéà â"ì à"ðד.àá÷åðã àðå÷úå àøäéñ óéñåî à"ðהäçë à"ð
.(à"ã) òåøããו.(ì"äà) áèì àìéòì óéñåî à"ðז.úéà â"ì à"ðחïéôééù éîéé÷ åäìë íéãåîòä éåå óéñåî à"ð

.LàúúìN ùçðã àæø åäéàã àáàñî çåøã àøèñî äùåã÷ã àøèñ àúåðîéäî éøù÷ àãá àã àøù÷úàìå àãá àã àãçàúàì
çåø.ט à"ðי.äá à"ðיא.äá à"ðיב.äáø÷å à"ðיג.àøéäñ à"ðיד.äéì à"ðטוâ"ìå àôåè÷ã å÷éáãá à"ð

.àèôå÷ø÷ éðéá à"ðå àèôå÷ã å÷éáãá à"ðå .åäééðéáטז.úàëãúà à"ðיז.ú÷ìñå à"ð
úîà êøãíìåò ìù åôåìà óåìà ãéøôî ïâøð úåéäì äìòîì äðéëùì ùéù úå÷áãúää ïéá Lá .åîöò úà êùåîå Là

.çøéä èåòéî øòùá ñãøôá ïééòå äôéì÷ä úøåáâú äàîåèä øøåòúî æàå

íìåñä øîàîéàãåé àåää

אדו�. גוו� ה"ס ונוקביה, ירוק. גוו� ה"ס שז"א

שוי�. ה� האברי� בצורות ùéאמנ� ïë åîëå
,äèîì,מאצילות,øçà ïåúçú íãà ïå÷ú ãåñ

אחרא, ïúåàמסטרא åá ùéù .äðáìä úçúîù
.äîåãëå ìàîùå ïéîé åðééäã ,íéøáà úåøåö
,åæî åæ úåîúçð úåâøãîäù ,äæá ïðéòîùîå
,äðåúçúä ìò úåøáåò äðåéìòáù úåøåöäå
úøøåòî ,ïäî úçàáù äðéçá ìë úåøøåòúäå
.åðéðôì øàáîù åîë .úåøçàá äãâðëù äðéçáä

(â÷:'åëå àòåøãã äîëòåøæù åîë
,àá÷åðäá äá æçåà ,à"æá ,äìòîì ìàîùä
,äèîì ùé ïë ,äáäàá äãâðë øøåòúîå

ìùמהנוקבא, ìàîù òåøæ àåäù ,äæä ùçð
,äàîåèä çåø.דטומאה הנוקבא åá,והוא æçåàå

,åéìò áëåøù éîהמזדווג דטומאה, הזכר שהוא

הנחש. äðáìäע� ìà æà áø÷ àåäåשהיא

äúåà,הנוקבא, êùåîå,ממנה שיונק ïéáîהיינו
,íé÷áãä,הזווג ממקו� ùåøéô,דהיינו ,úàîèðå

úãîã ,úçà :àá÷åðäá ïä úåãå÷ð 'á éë
íåöîö çëî ïéçåî ìá÷ì äéåàø äðéàù ,ïéãä
,íéîçøä úãîã úçàå ,äá äæåðâ àéäå ,'à
äøéàîå ïéçåîä ìë úìá÷î äáù ,äðéáäî
àéä ë"òå .àá÷åðäá äéåìâ àéäå ,íìåòì

íà éë ,òøå áåè úòãä õò úàø÷ðéëæ
.òø àä éëæ àì éàå áåè àä ùð øá
ìàîùä úøàä ìá÷î íãàä íà ,åùåøéôù
æà ,äìòîì äèîî àåäù ,äùåã÷ä éðå÷úá
.úåîìùá ïéçåîä ìë äðîî ìá÷îù ,áåè àåä
äìòîî ïéçåîä êéùîîù àìà ,éëæ àì íàå

äìâîå ,àá÷åðä ìà ùçðä áø÷úî æà ,äèîì
äéåàø äðéàù .äáù ïéãä úãîã äãå÷ðä úà
'à íåöîö çëî ,à"æî òôùå ïéçåî ìá÷ì
'áä äãå÷ð íâ úì÷ì÷úî äúîçîå ,ì"ðë
úðçáðå ,âååæä ãøôð ë"òå ,íéîçøä úãîã
âååãæäì ãåò äéåàø äðéàå ,äàîèðù åîë
ìéòì äæ ìë ïééòå) .à"æî òôù ìá÷ìå
â"ë÷å á"ë÷ úåàá â"ë÷ óã øäæä úîã÷äá

,ïàë ù"æå (íù íìåñäáåéáâì àáø÷å
àôèå÷ã åäééðéá äì êéùîå àøäéñã

.úáàúñàåúãîã äãå÷ðä úà äìâîù åðééäã
æàå .íé÷áãä ïéá äæåðâä ïéãä,úáàúñàå

ìá÷ìå âååãæäì ãåò äìåëé äðéàù øîåìë
,íìåòä ìéáùá òôù.øàåáîë

(ã÷'åëå ìàøùé ïéãëåäèîì ìàøùé æàå
,øéòù íéáéø÷îממשיכי� השעיר. שע"י בר"ח,

ממטה השמאל והארת בהבינה, המלכות מיתוק

øéòùäלמעלה, åúåà éøçà êùîð àåää ùçðå
השמאל, להארת הוא תאותו כל úøäèð,כי äðáìäå

בעלה, מז"א שפע לקבל ראויה עתה היא כי

,äìòîì úøù÷ðå äìòîì úéìåòå,בז"א דהיינו

íéøéàî äéðôå ,êøáúäì éãë,עתהäî éôìë
äàáù íøèî ,äèîì äúåéäá íãå÷î äëùçðù
øéòù ïéðò øàáúð äæáå .à"æ íò âååæá
åðééäã ,àá÷åðä øäèì àá àåäù ,ç"ø
,äðéáî íéîçøä úãîã íéìëä äì êéùîäì
úøæåç àéä æ"éòù ,ìàîùä úøàä íò
øøåòì ãåò ìåëé ùçðäù ,ô"òàå .äúøäèì
åì äúìâúð øáëù øçà ã"äãîã äãå÷ðä

(à"ò ã"ñ óã é"åôã)î"î
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çð çì

(ä÷אàUääQ ÷^òúà ,àFéQ àéåç àUääS ïåéZ ,éøU_ëã àîAéQ àëä ïéãZÌÑÔÔÌÔÌÐÑÑÔÌÓÐÌÔÐÔÐÌÓÓÌÓ

,øéòHב,Té]î úFø_úà àøäéñגú÷^òúàåד,àéøAâéðñ Uäééìò àôìAàì ÔÐÐÎÔÐÌÔÌÓÐÑÌÐÌÓÌÓÌÔÔÎÓÌÔÑÌÔ
ïAìה BéøQ ä"á÷å ,ïéðQ ìò à\àZ ,Uäééìò úëëAñåו.ïAì ìéçîU ,àìéò[î ÌÒÒÎÓÌÌÐÔÓÌÐÌÔÑÐÌÑÔÔÑ

(å÷ãZ ìàøHé ,øúáìז,âçì AèîחïéâQ ,àìéòì àðéîéS àøèñ éøòúî ÌÔÓÐÌÔÑÓÔÓÓÐÌÔÑÐÌÔÌÔÐÔÌÑÔÌÐ
àøäéñ,ט TéQ øG÷úéSיïéãëU .éæç à÷ãZ àä_ðà Uøéäðúéåיאà÷ìUç úâì_ ÌÐÌÓÓÑÐÎÔÌÐÌÌÐÓÌÔÔÐÌÔÔÑÌÑÓÌÓÔÔ

ï]îî ïUðéà ìëì ,ïàëøáSיב,àcúìSיגà÷ðéì ïUúéé àìå ,ïAä÷ìUçQ ïU÷^òúéS ÌÐÌÔÌÔÐÌÓÔÐÌÓÔÌÐÌÓÌÌÓÌÌÔÑÌÔÌÔ

.ìàøHéS ïAä÷ìUçS àøèñQ àáø÷ìUÌÔÔÔÌÐÌÔÌÓÌÌÐÌÔÑ

(æ÷,àcúì àã àðååâZידïéîò øàF ãZטוïé÷^òúî ïUðéà ïAäìZ ,ïUëøQúà ÌÓÌÔÔÌÓÔÓÌÔÓÐÐÌÔÌÔÌÐÐÌÓÌÐ

çàQ÷ìUç àãîçìU ,ìàøHéã UäééãäQ àáøòúàì ïééúà Aåä àìå ,ïAä÷ìUç úðñ ÌÓÌÔÓÓÌÌÔÎÓÌÔÌÐÌÔÌÔÓÎÓÌÌÐÌÔÑÌÔÌÔÓ

BZ ïéâáU ,ïAäcðñçàטזïUðéà ,ìàøHé(אïéâQ ,ï]îî ïUðéà ìëì ïàëøQ ïéëFî ÓÌÓÌÌÌÐÔÐÌÔÑÐÔÌÐÐÌÔÌÔÐÌÓÔÌÐ

ïUáøòúé àìå ,ïAä÷ìUçQ ïU÷^òúéSיז.UäééãäQ ÌÐÌÓÌÌÓÌÌÔÐÌÔÌÓÎÓÌ

(ç÷,úAàé à÷ãZ ,àìéòì ïàëøQ éìîúà àøäéñ ãëåיחïé÷ðéå ïééúà ìàøHé ÌÓÐÎÔÐÌÌÑÐÌÔÌÑÔÐÌÔÔÐÌÔÑÔÌÔÌÔÌÐ

áéúZ àS ìòå .UäééãAçìQ T]î(בéàî ,íëì äéäc úøöò éðéîGä íAXQ(ג,úøöò ÐÔÐÌÓÌÌÓÔÌÐÓÓÌÐÐÎÒÒÐÌÒÔÒÓÎÒÒ

,AîURøúZיטäî ìZ .UFéðZכïé÷ðé àì ,ïéà[ò ïàëøQ ïUðéàî ,UFéðëSכאTé]î ÌÓÌÌÐÔÓÐÌÐÑÐÐÌÔÐÔÐÔÔÌÐÐÑ

íëì ,íëì äéäc úøöò ,áéúZ BZ ïéâáU ,UäééãAçìQ ìàøHé øQ ,ïéðøçà ïé\òÓÐÔÏÔÐÓÐÌÔÑÐÌÓÌÌÐÔÌÐÎÒÒÐÌÒÔÒÔÒ

.ï]îî øàFì àìå íëì ,ïé\ò øàFì àìåÌÔÐÌÔÓÐÔÒÌÔÐÌÔÌÓÔ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

íéøô)א) 'ò)á"ç.æô÷â"ç.åðø .äðø :â÷(ב

(è"ë øáãîá)à"ç:àñø :ãëø .àëø :çøá"ç.äì÷â"ç

:èðø :åðø :ã÷ :æö :åö(גà"ç.ëøá"çìéòì .æô÷
.ð"ùå á"ö

àã.א àðååâë à"ðב.úùøôúàå à÷ìñ àøäéñ à"ðגà"ð
.ä"á÷å ãò ,àôìåàì â"ìå ìàøùéá ú÷ñòúàåד.àôìàì à"ð

.ìàøùéã åäééìò àéøåâéðñ àôìåàì à"ðåה.úëëåñù à"ð
àìéòì.ו à"ðז.ïàèî à"ðח.øòúî à"ðט.úøù÷úàã à"ð

åøéäðúàå.י à"ðיא.à÷ìåç úâìô úéáäé éëä à"ðå .úâéìô éëä à"ðå .éáäé à"ðå .úáäé à"ðå .áäé à"ðיב.àúúì à"ð
ïå÷ñòúéã.יג ïéâá óéñåî à"ðיד.ìë à"ðטו.ïëøáúî à"ðå ,ïéëøáúîטז.ìàøùé â"ì à"ðיזåäééãäá óéñåî à"ð

.åäééãåçìá ìàøùé øá ïéðøçà äðéî ïé÷ðé àì à"ð çé .ìàøùéãיט.ùéðë à"ðכ.ùéðëã à"ðכא.äðéî à"ð

íìåñä øîàîéàãåé àåää

äöåø åðéàù úîçî ,úàæ äùåò åðéà î"î
ãàî áàú àåäù ,ìàîùä úøàä úà ì÷ì÷ì
.øåâðñ äùòð øåâè÷ù äúò àöîðå .åæ äøàäì

(ä÷:'åëå àëä ïéãëïàë íâ ,ïë åîë
÷ñòúî ,òøä ùçð åúåàù ïåéë ,ô"ëäåéá

øéòù åúåàáהארת המשכת ג"כ שהוא לעזאזל,

ק') באות (כנ"ל ר"ח, שעיר כמו äðáìäהשמאל
,åðîî úãøôðואינו בהשעיר מתעסק כי מהנחש,

הסמו�, בדיבור כנ"ל עליה, לקטרג עוד רוצה

ìàøùéעתהú÷ñåòוהנוקבא ìò úåëæ ãîìì
ä"á÷äå ,íéðáä ìò íàë íäéìò úëëñîå
.íäéúåðåò íäì ìçåîå ,äìòîìî íúåà êøáî

(å÷:'åëå ìàøùé øúáììàøùéùë ë"çàå
âçì íéòéâî,הסוכותìù ïéîéä ãö øøåòúî

,äìòîתחבקני וימינו äðáìäù,בסו"ה éãë
הנוקבא, åá,דהיינו øù÷úú,בימי�åøéàé äéðôå

ìëì äéúåëøáî ÷ìç ú÷ìçî æàå ,éåàøë
,äèî ìù íéðåîîä åìà,שרי� ע' éãëדהיינו

áø÷éìå ÷ðéì åàåáé àìå .í÷ìçá å÷ñòúéù
êøã ìò åðééäã .ìàøùé ìù í÷ìç ãöì
åúåéäìù ,àá÷åðäå ùçðä ìöà øàáúðù
,àá÷åðä ìò âøè÷î åðéà ,øéòùäá ÷ñòúî

.ì"ðë
(æ÷:'åëå àã àðååâëäèîì äæ ïéòë
íéëøáúî,בעוה"ז, íìåë úåîåàä øàù øùàë

íéàá íðéàå ,í÷ìç úìçðá íé÷ñòð íä
.í÷ìç úìçð úà ãåîçìå ìàøùé íò áøòúäì
ממוני�העליוני� ובע' כמ"שבנחשוהנוקבא, דהיינו

וישראל, האומות ע' בי� ג� הוא כ� וישראל,

äæ íåùîåפרי� ע' הקרבת ע"י íéëéùîîבחג
íéðåîîä åìà ìëì úåëøá ìàøùé'ע על

åáøòúéאומות. àìå ,í÷ìçá å÷ñòúéù éãë
.íäîò

(ç÷:'åëå àøäéñ ãëåäðáìä øùàëå
íéàá ,éåàøë äìòîì úåëøá íò äàìîúî
áåúë ë"òå .íãáìá äðîî íé÷ðåéå ìàøùé

(à"ò ã"ñ óã é"åôã)íåéá

מאמרים מתוך ספר הזהר, נח
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



íéèôùî ì÷

ìôð úîàS ïìðîU .ïcà àìצáéúëS ,T\ò(סéîAàS ïàîU .äöøà úîà BìFúå ÕÒÑÌÔÔÒÍÒÔÓÐÔÐÌÐÌÓÌÑÍÒÓÌÔÓÌÑ

íéX÷î àUä ,àèFU÷(עUäéà TéáS ,àúéòöîàS àãU\ò UäéàS ,çîö"c õøà"î úî"à ÌÔÌÓÑÍÒÑÒÒÐÌÔÌÐÓÔÌÒÌÔÐÔÌÑÐ

ã"ää .àðééðQ àîéX÷קí"éäìà à"øQרøúáìU ,ú"àש.õøàä úàå íéîGä ÓÌÔÐÌÔÔÔÔÍÕÐÑÌÔÓÓÔÓÐÌÑÔÔÒ

(èúøáS ,ãAñé àìQ àîUX÷ Téì úéì ,àS àîìòS àðééðQ Uäéà ,äòUáFS ïéâáUÌÐÐÌÔÐÐÌÔÔÌÔÌÔÔÑÑÐÔÌÕÌÔÔ

ìò äìç éäéàå ,ú÷éìñ äòUáF éQR ìò ,éúàS àîìò UäéàS ,øãð .F\î AQ FXFÒÑÓÔÒÒÌÐÔÌÔÌÔÑÓÓÑÌÔÌÐÓÌÐÐÔÔÓ

FéîFc TéáS ,úéøQ UäéàS ,Téìò àîéX÷ì ãAñé äëéøö àìS ,F\î AQ ïéàF øáSÔÔÒÑÓÔÌÔÌÐÔÌÌÓÌÔÔÑÌÐÌÐÌÑÓÌÐ

øUñà ,éøãð ìZ Uðéac TéáS ,éúàS àîìò ,íéøU_Zä íAéQ ,àS ïéâáU .äW\äÓÐÔÌÐÔÌÓÐÐÔÌÔÌÔÑÌÑÓÐÔÐÌÑÔ

.äW\ä FéîFúQÌÓÌÐÓÐÔ

(éú,úéøQ úAà ï\cתíìAòä äUî÷AàS äîZ ,÷éSö ú"ñ ìò àâc éäéà 'é ÓÔÌÐÐÐÔÔÓÓÐÌÔÌÌÔÔÔ

íéáFAé íé÷éSö à[à ,äW\ä FéîFc àìå ,äXúF àìå ,äìéëà àì ,AQ ïéà ,àQäÓÔÑÕÎÐÔÌÕÌÐÔÌÕÓÌÐÓÐÔÒÔÓÐÐÌÐ

äéúAøèòå.íäéFàøQ í ÌÓÌÑÒÌÔÑÒ

(àéúïéâáUאàîìòQ FU\F úéìSבäUî÷Aà ,àâúQ ïéSגìZ ,ïéúéðúî éøàî ÌÐÌÑÐÌÔÌÔÑÌÔÔÌÔÔÑÓÌÐÐÔ

àâúS .óìç àâúQ F\cF\äד,àcúìה.éäéà ïéS àîìòQוäãU÷ð[אàFU\F ÓÐÌÓÑÌÔÔÎÔÌÔÔÌÓÔÌÔÌÔÑÐÐÌÔÐÔ

úéì ú"ñ àS ïéâáU ,ïååúàQ àFU\F úéì ,éúàS àîìòQ ìáà .ïååúàSזäãU÷ð TéQ ÌÓÌÔÎÔÌÔÌÔÌÔÑÑÐÔÌÓÌÔÌÐÔÑÑÌÔ

.óìç äøAc øôñQ F\cFîS ïàî ,àS ïéâáU ,àâc à[à ,éAåúàQחïàî ,éëäå ÌÓÒÔÔÔÌÐÔÓÌÐÌÓÑÌÑÒÔÎÔÌÔÐÓ

.óìç àâúQ F\cFàS ,ïðQø äUî÷Aà Téìò ,úAëìä äðAGF éîQ F\cFîSÌÐÌÓÑÌÐÒÒÎÔÔÑÌÔÓÔÔÌÐÌÓÓÌÔÔÎÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

á"ö.ס) åø à"á (ä ìàéðã)(עåø à"á (äô íéìäú)
.à"ö

àøá.קäéìò.צ úéùàøá óéñåîר.úìúשúà óéñåî
.íéîùäת.'é â"ìא.úéàãב.éúàãגíå÷î ìëîדâ"ì

.àúúìה.àúúì éäéà àîìò ;àîìòו.àúúì äãå÷ð óéñåîז.äéá â"ìח.ã"âáå

úîà êøã.à"ò çð÷ äîåøú Là

íìåñä øîàîäòåáùå øãð

הוא úîà.õøàä,תיבות úàå íéîùä ,ë"çàå
אמת. על מתקיי� �ואר שמי� שבני� הרי

(èúåäéà äòåáùã ïéâáåíåùîå :'åëå
,äæä íìåò ìù ïéðá àéä äòåáùäù,מלכות

åá ùéù øáã àåäù ,ãåñé éìá íåé÷ åì ïéà
,ùîîזווג יוצא שעליו למס�, הנושא שהוא

כנ"ל. àáä,החסדי� íìåò àåäù ,øãð,בינה

åá ïéàù øáã ìò ìç àåäå ,äòåáù ìò äìåò
,ùîîשהבינה,åéìò íéé÷úäì ãåñé äëéøö äðéà

éë .äèîä ùéîùú åáù ,úéøá àåäùאי� בג"ר

כנ"ל. בה�, להתלבש לחסדי� צריכה החכמה

,àáä íìåò àåäù ,íéøåôëä íåéá äæ íåùîå
åð÷úבינה, åáù,éøãð ìëהוא שהנדר משו�

äèîä,מבינה, ùéîùúá øåñàזווג שאי�

כנ"ל. בבינה. נוהג דיסודות

(éúúéøá úåà ïîú,íù :'åëå,בבינה

àåäù úéøá úåà,'é,דבינה יסוד àåäדהיינו

,÷éãö àåäù ,äøåú øôñ ìù äøèòיסוד דהיינו

àìדז"א. åá ïéà àáä íìåòä ,äåðãîòäù åîë
àìà ,äèîä ùéîùú àìå ,äéúù àìå äìéëà

.íäéùàøá íäéúåøèòå íéáùåé íé÷éãö
(àéúùåîù úéìã ïéâáåíåùîå :'åëå

,äæä íìåòá ùåîù ïéàù,מלכות àâúá,שהוא
בבינה, רק הנוהג צדיק, ראש על עטרה שהוא

,óìç àâúá ùîúùîä ìë ,äðùîä éìòá åãéîòä
העול�. äèîìמ� àåä ,äæä íìåòá àâúä éë

צדיק. בראש ואינה היסוד ïäמ� úåãå÷ðä
àáä íìåòá ìáà ,úåéúåàì ùåîù,בינה שהוא

,úåéúåàì ùåîéù ïéà.�"לזו íåùîåשרומזי�
,ïéâú àìà úåéúåàá úåãå÷ð ïéà ,ú"ñá äæשה�

האותיות בראש עטרה וה� מבינה, נמשכי�

זו"�. äøåúשה� øôñá ùîúùîù éî äæ íåùîå
óìç.העול� äðåùùמ� éîá ùîúùîù éî ,êëå

.óìç àâúá ùîúùàã ,ïðáø åøîà åéìò ,úåëìä
(à"ò æ"è÷ óã é"åôã)åúà

מאמרים מתוך ספר הזהר, משפטים
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



äåöú çì

(à÷ãéáòS àUää ,àøéèðñì àø÷ ,TéøQ ìò æéRøà äåäS àZìîì à[àÒÔÌÓÌÔÓÎÔÓÌÐÓÌÑÔÔÌÓÌÐÔÓÌÔÑ

,éSç àøéèðñ àUää .TéøáQ àðéS ãQòîì ï\SæéS ïéâQ ,øéãc àFð éðáQ àðéSÐÔÐÌÑÔÔÔÐÌÐÌÐÌÔÓÌÒÌÓÐÔÐÌÑÓÓÌÐÔÓÑ

àZìî éáQ ìàòåוçRFàS ïåéZ ,ï\c ìëéîìזìàò àì éàSå ,øîà ,TéøQ TéQ ÌÔÌÑÓÌÔÌÑÓÓÔÑÔÌÓÌÓÑÌÑÔÓÓÓÔÔ

ñéé_úàå ìæà ,ãáò äî .éìò àZìî æéRøàS ïéâQ à[à ,àQà éáQ àS àøéèðñÓÌÐÔÔÌÑÓÔÒÔÌÐÌÓÌÐÓÌÔÔÓÔÔÑÔÓÌÐÌÌÔ

,Téøáìå Téì äà[ò àúãUòñ ãQòîì àZìî ãé÷_ ,TéãäQ ñéé_úàS ïåéZ .TéãäQÓÎÑÑÔÌÐÌÔÓÓÎÑÔÐÓÌÔÌÒÌÓÌÔÔÐÔÔÑÌÐÌÑ

àZìî øîà .àøéèðñ àUää ìàò øúáì .àøéèðñ àUää TéQ òãé àìS ãé÷ôUÔÐÌÔÔÓÑÓÓÌÐÔÌÔÓÔÓÓÌÐÔÔÓÓÌÔ

àúãUò^î ,àS òSðé éà àcFäחäà[ò(*.àøAú_ áQøòúé ,éøáìå éì úéðé÷úàS ÓÌÔÐÐÌÓÔÐÌÔÔÐÔÔÌÓÌÐÐÐÌÐÌÐÐÌÓÌÑÔÔ

àðî\ì àø÷ .ãáò äîטéåFúU ,éà\÷ éåFúU ,éãî ïé÷úà ,Téì øîà ,àúãUòñ ìò ÔÎÓÔÔÓÌÔÔÓÌÔÔÔÓÑÓÌÐÐÐÌÔÑÓÔÌÔÑ

Té\÷יàéääQ òSðé àìå ,éìéSî éà\÷ ãéòñS áéFçéS ïéâQ ,àøéèðñ àUääS ÓÑÌÓÓÌÐÔÌÐÌÓÌÐÌÔÐÓÔÐÐÐÌÔÐÌÓÌÓÐ

Fø_úéå ,Téì ìéæéå à÷ìUç àUää ìAWéå ,éøáãå éìéS äåãçS àøéaé àúãUòñÌÔÔÓÐÔÌÒÌÔÐÐÌÐÌÐÌÐÓÔÔÌÑÐÑÌÐÌÌÓ

àøéèðñ àUää Fø_úé àì ,éëä ãéáò àZìîS åàì éàå .ïìéS àúãUòñS äåãçîÐÒÌÔÐÌÔÔÐÔÌÐÔÌÓÌÔÔÐÔÐÔÐÌÌÓÓÓÌÐÔ

.àZìî éQîÐÑÓÌÔ

(á÷כãç ,ïéøéòH ïéøc Uðéîæà ,ìàøHéì àUä BéøQ àFãU÷ øîà BZÓÔÓÌÔÌÐÌÐÌÔÑÓÌÐÌÑÌÐÐÓ

òSðé àìå ,ìéëà÷ éìéS àúãUò^îS áéFçéS ïéâQ ,àøAèìS àUääì ãçå éìÐÌÓÌÓÓÌÔÌÐÌÓÌÐÌÐÌÔÔÐÐÔÎÐÌÔÐÌÓ

Fø_úéå ,Téçøàì ìéæéå ,à÷ìUç àUää á^éå ,ïìéS àøçà äåãçS àúãUòñQÐÌÔÔÌÒÌÔÓÎÔÐÔÌÐÓÓÔÔÌÑÐÌÔÌÑÌÐÌÌÓ

,äàcc àîìòS àìëéä AR éøFîì éúà ,éúàS àîìò ,äà[ò àîàS ïåéZ .éúéQîÐÑÐÑÔÌÐÔÐÔÔÔÌÔÌÔÑÔÑÌÐÌÑÑÌÔÌÔÌÔÓÔÔ
Qל Tìò àçRFàìçZcFé àìS àUä ïéS ,ïé_ðàS Uøéäðמàìå ,àøAèìS àUää ÌÓÌÌÔÔÔÐÌÐÌÓÌÐÐÌÔÐÌÌÓÓÓÌÔÌÔ

úåàñøâ éôåìç

äéá.זìéëàå.ו â"ìח.äàìò â"ìט.àúãåòñ ìò â"ìי.àåääכ.êë ïéâáå óéñåîלóéñåî ;ïéôðàã åøéäð àçëùàì
.àçâùàìå åøéäð àçëùàìמ.àåää â"ì

íìåñä øîàîíéøéòùä 'á

(à÷äåäã àëìîì àìà:'åëå,ומשיב

àìàדומהøèðñì àø÷ ,åðá ìò ñòëù êìîì
éãë ,íãà éðáá ïéã ãéîú äùåòù ,àåää
çîù àåää øèðñ .åðáá ïéã úåùòì àáéù
èéáäù ïåéë .íù ìåëàì êìîä úéáì ñðëðå
úéáá äæä øèðñ àá àì éàãå ,øîà ,åðá åá
äùò äî .éìò ñòë êìîäù íåùî àìà ,éáà
äåö ,åîò äöøúðù ïåéë .åîò äöøúðå êìä
äåöå .åðáìå åì äðåéìò äãåòñ úåùòì êìîä
åúåà àá ë"çà .äá øèðñ åúåà òãé àìù
äãåòñî òãé äæ íà ,äúò ,êìîä øîà ,øèðñ
.ïçìùä ìáìáúé ,éðáìå éì éúð÷úù äðåéìòä
åì øîà ,äãåòñä ìò äðåîîì àø÷ äùò äî
øèðñ éðôì íåùúå éðôì íéùúå åäùî ï÷úä
àìå ,éìùî éìöà ãòñù áåùçéù éãë ,àåää
,éðáå éì øùà ,äø÷éä äãåòñ äúåàá òãé
úçîùî ãøôéå ,åì êìéå ÷ìçä åúåà ìåèéå
àì êë êìîä äùò àì íàå .åðìù äãåòñä

.êìîä úéáî øèðñ åúåà ãøôð äéä

(á÷ä"á÷ øîà êëøîà êë :'åëå
éì ãçà ,íéøéòù 'á åðéîæä ìàøùéì ä"á÷ä

,ïéùìîä åúåàì ãçàå,הס"א éãëדהיינו
úçîùî òãé àìå ,éìù äãåòñî ìëàù áåùçéù
êìéå àåää ÷ìç ç÷éå ,åðìù úøçàä äãåòñä
àéäù ,äàìò àîàã ïåéë .éúéáî ãøôéå åëøãì

,àáä íìåò,בינה êåúáדהיינו úåøùì äàá
äéìò çéâùäì ïåúçúä íìåò ìù ìëéää
åéðôì àöîé àìù àåä ïéã ,íéðôä úøàäá
àéöåîù úòá ,ïéãä éìòá àìå ,ïéùìîä åúåà
àåää úåøéç ìëå ,ìëì øéàîå úåëøáä ìë
.úåëøáä åìàî íéìá÷î ìàøùéå ,úåëìîá àöîð
úåëìîä úøæåç äðùä ùàøá ,ùåøéô

ì"ðä 'àä áöîì(צ"ב äðîî(באות êùîð æàù
øåçå íéðéãúðéçáá äá úæçàð à"ñäù ,ïá

úâøè÷îå ,àîìòã åáéøçã àúéòöîàã äãå÷ð
.éøîâì ïéîé å÷ä ìèáì úéöåøù íìåòä ìò
éãë ,øôåùá òå÷úì äöò ä"á÷ä ïúð æàå
éòöîàä å÷ ìù ÷øéçã êñîä àúúìî øøåòì

(à"ò ä"ô÷ óã (* á"ò ã"ô÷ óã é"åôã)èòîìå

מאמרים מתוך ספר הזהר, תצווה 
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



äåöúèì

,çZcFé Uøéç àUää ìëå .à[ëì øéäðàå ,ïàëøQ ìZ ÷é_à ãZ ,Té\÷ì ïéðéãS éøàîÔÑÌÐÐÌÓÑÓÓÐÔÐÌÔÌÓÌÐÌÕÔÌÔÓÑÐÌÌÓ

.ïàëøQ ïU]éàî éìèð ìàøHéåÌÐÌÔÑÓÌÑÑÐÐÌÔ

(â÷,äàcc àîìòS àìëéäì ìàò ,éúàS àîìò ãZ àäSנéSçS çZFàå ÌÔÓÔÌÔÌÔÑÔÌÑÔÔÌÔÌÔÓÔÔÌÓÌÓÌÓÑ

ïéîìòå ,àøAú_ BéøQ Uäéà ïéãZ ,äà[ò àúãUòñ àéääQ éAðQ íò äàcc àîìòÔÌÔÓÔÔÐÌÌÓÐÌÔÔÐÔÔÌÑÐÔÐÔÔÌÔÌÐ

ã"ää .ï\c UçëcFà ïé_ðàS Uøéäð ìëå Uãéç ìëå ,ïéëøQúî Uä[Z(ד'éé éðôì ×ÌÐÌÔÌÐÌÔÐÌÔÌÐÌÓÌÐÐÌÌÔÓÔÐÌÑÌÔ

.UøäècÐÌÔ

(ã÷סáéúZ(ה'ééì ãçà ìøAR úAìøAR íéøéòIä éðF ìò ïøäà ïúðå ÌÐÌÔÓÓÎÕÓÌÑÓÌÐÐÔÔÒÔÓÌÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

æè)ד) àø÷éå)á"ç:äô÷ .äì÷â"ç.åñ .ãñ :áñ :åè
.öø âø :á÷ :èñ :çñ .æñ(ה(æè àø÷éå)â"ç:áñ .çë

.çîø :à÷ .ö

áéúëå.סçëúùàå.נ

íìåñä øîàîíéøéòùä 'á

ìàîù å÷ã ø"âä èòîìåאות וירא (כנ"ל

ע"ש) בהסול� à"ñäשפ"א ááøòúî äæáù
ìåöð íìåòäå ,àåä ìàîù å÷î åçë ìëù
ø"âä ìèáúðù øçà íðîà .ïáøåçå íéðéãî
,ïåøñçä íå÷îá äæéçà à"ñì ùé ,ìàîùã
íå÷îî à"ñä øéáòäì ,'á ïå÷úì íéëéøö ë"òå
,äùåã÷ä ïî éøîâì ãøôúù ïôåàá ,ïåøñçä
÷ìç íéðúåð æàù ,íéøåôëä íåéá äùòð äæå
.ùåøéô .äøáãîä íéçìåùù äæä øéòùá à"ñì
úìá÷îå ,äðéáì äìåò úåëìîä íéøåôëä íåéáù
ïáøåçì ïéá ùøåù àéäù äàìò äãå÷ð äðîî

,áåùéì ïéáå(צ"ח אות ìàîùã(כנ"ל ø"âäù
éòöîà å÷ã ïå÷ú íâ íù ùéå ,íéøæåç
,ì"ðë íéãñçá úùáåìîä äîëç êéùîîä
øéòù íéøéòù 'á íéùåò åæ äðéçáî ë"òå
,øáãîä ìà ìæàæòì ãçà øéòùå 'äì ãçà
ìàîùã ø"â úëùîä ñ"ä äæä øéòùù
øéáòäì éãë ,äðéáä úãå÷ðî íéëéùîîù
åúåà íéçìåùù ñ"æå ,ïåøñçä íå÷îî à"ñä
êùîðù åîë ,ïáøåçä íå÷î àåäù ,øáãîä
÷ìç úðúåð äîöòá äùåã÷äù àöîðå ,ìàîùî
äøéáòäì éãë ,äúòøì àåä ìáà ,à"ñì
íéãñçå äîëçã íéìåãâä ïéçåî úúìå äùåã÷î

ù"î ïéáú äæ íòå .ìàøùéì åéãçéבוירא)

שפ"ד) àááøòìאות éòá äðùä ùàø íåéá
,äéìäæáù ,ìàîùã ø"âä ìèáì åðééäã

.ì"ðë åúèéìù ãáåàå ,ïèùä ááøòúîíåéá
àçééð äéì ãáòîìå àçééðì éòá íéøåôëä

øéòùá àçåøãíéëéùîî áåùù åðééäã ,'åëå
à"ñä äðå÷ äæáù ,ù"äøá åìèáúðù ø"âä

ù"òå .çåø úçð åì ùéå äèéìù.(שפ"ז (באות

.ì"ðë åúòøì àåä íðîà

,ïàë ù"æåãç ïéøéòù ïéøú åðéîæà

àøåèìã àåääì ãçå éì'åëåàåää áñéå
à÷ìåçíéçìåùù ,ìàîùã ø"âä åðééäã

,åúèéìùì åøéæçäì ïáøåçä íå÷îì äøáãîä
,àîìòã åáéøçã àúéòöîàã äãå÷ð úðéçáì

,äéçøåàì ìéæéå,ïåîîùå ïáøåçä íå÷îì
,éúéáî ùøôúéåïî ãøôúî àåä æ"éòù

æçàäì ïåøñç íå÷î ãåò åì ïéàù ,äùåã÷ä
ù"æå .íù,éúàã àîìò äàìò àîàã ïåéë

,äàúú àîìòã àìëéä åâ éøùîì éúàéë
,ì"ðë äðéáä úùáìî úåëìîä íéøåôëä íåéá
ïéá àîìò ìëì àúéòöîàã äãå÷ð ñ"äù

,áåùéì ïéáå ïáøåçìçëúùé àìã àåä ïéã
,àøåèìã àåääïåøñçä íéîéìùîù åðééäã

íå÷îá æçàäì à"ñì íå÷î ïéàå äùåã÷ã
,ïåøñçä,äéî÷ì ïéðéãã éøàî àìåïéà éë

ïåéë ,íøåâ ìàîùã ø"âù íéðéãäî ãåò ãçô
,ïåîîùäå ïáøåçä ìà øéòùä úà íéçìåùù
à"ñä ãøôðå ,áåùéä íå÷îá ÷ø àåä äùåã÷äå
úðéçáî ,äàìò àîà úòôùî æàå ,äùåã÷ä ïî
,íìåòä áåùéã àúéòöîàã äãå÷ð íâ àéäù äî

äæáùàìëì øéäðàåíéãñçå äîëçì åðééäã
.ãçéáìàøùéå ,çëúùé åøéç àåää ìëå

.ïàëøá ïåðéàî éìèðכל מתבאר ובזה

ההמש�.

(â÷àîìò ãë àäãíìåòùë éë :'åëå
,àáäבינה íìåòשהיא ìù ìëéää ìà ñðëð

,ïåúçúä,מלכות ïåúçúä,שהיא íìåò àöîðå
,äðåéìòä àéää äãåòñá åéðá íò çîù àåäù

מבינה, ïçìùä,הבינה,æàהנמשכת êøáî
åìëå äçîù ìëå ,íéëøáúî íìåë úåîìåòä

.åøäèú 'ä éðôì ,ù"æ .íù íéàöîð íéðô úøàä
(ã÷ïøäà ïúðå áéúëïúðå ,áåúë :'åëå

ãçà ìøåâ úåìøåâ íéøéòùä éðù ìò ïøäà
(à"ò ä"ô÷ óã é"åôã)'äì
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ìéèé ä"á÷S ïéâQ ,àøAèìS àUääS äåãç àUää Uäéà àS .ìæàæòì ãçà ìøAâåÌÔÒÔÓÎÔÑÔÐÓÒÌÔÌÓÓÌÔÌÐÌÔÐ

,TéìéS à\ò ìòå ,TéFéø ìò ìéWà ÷éìS øUðS òãé àìå ,Téì ïé\æå ,ìøAR Té\òÐÑÔÌÓÐÑÌÔÔÓÌÔÐÓÐÓÑÑÌÓÓÔÐÑ

à"ãë(ו.AFàø ìò äúAç äcà íéìçâ éZÐÒÔÐÓÔÒÓÕ

(ä÷ע,Bðîéñå(זäcFîä ìà Bì\ä íò äZìîä øcñà äàéáä àì óà ÌÐÔÑÓÕÑÐÔÒÌÑÓÓÌÔÐÓÒÒÒÓÐÌÒ

à÷ìUç àUääQ .áì áAèå çîH àUää íAXQ ïîä àöXå ,áéúëU .éúAà íà éZ äúHò øFàÎÒÔÔÔÐÐÐÌÐÓÑÑÔÔÓÓÔÑÓÌÑÌÓÔÔ

àúéðAøèî ,àúéðAøèî éáì ,äà[ò àZìî éúà ãZ øúáìU .Téì ìéæàå ,ìéèðSÌÔÐÌÔÐÑÌÔÓÓÔÑÓÌÔÐÔÔÌÑÓÌÐÔÓÌÐÔ

.àZìî ïî à\ò ìòå ,àäðQ ìòå ,àäìò úòácÓÌÓÔÔÔÌÓÌÔÔÌÓÓÔÐÓÌÔ

(å÷öå ,àúUìâQ ìàøHéS àðîæQ U[éôàåú÷ìñ éäéà ,àîAé ìëQ ïéúAìö U[ ÓÎÐÌÐÌÔÌÐÌÔÑÌÔÔÌÓÌÐÌÔÔÐÐÓÌÓ

,ïéî÷Uð ïU]éà ìZ ,UøæRúà ïéãëU .àäðQ ìò úòáúå ,äà[ò àZìî éî÷ì ,àS àîAéQÌÔÔÌÔÑÓÌÔÐÔÔÌÓÌÓÓÌÔÔÌÑÐÌÌÔÔÐÌÐ

,àîìòî àøQòúàì àS àøAèìS ïéîæ Béä øæRúàå ,íAãà íò ãQòîì ä"á÷ ïé\æSÌÓÐÌÒÌÓÐÍÌÐÌÌÓÑÓÐÓÌÔÔÌÐÌÓÌÔÑÔÌÔ

à"ãë(ח.çöðì úå\ä ò[QÐÓÓÔÒÔÒÓ

(æ÷פàúUìâS àðîæQ ,Bðîéñå(ט÷æðQ äåF ø`ä ïéà éZ .'Aâå éðà UðøZîð éZ ÌÐÔÑÌÐÌÔÌÔÔÐÐÌÓÌÎÐÌÐÑÓÔÕÒÌÒÒ

,à"ãë .Bì\ä ÷æðQ éàî .Bì\ä(יäHòc äîU õøàä ïî UðîF úà Uúéøëäå ÓÒÒÓÌÒÒÓÒÒÌÐÌÐÒÌÑÐÔÔÒÓÓÎÑ

.Bì\ä ÷æðQ Uäéà àãå ,TéîUX÷Q íéX÷úà àì ,äà[ò àîF àäS .ìAãRä CîFìÌÐÌÓÔÌÔÌÔÐÔÔÔÐÌÔÔÌÐÑÌÔÐÌÒÒÓÒÒ

(ç÷.äZì\äå Bì\ä éðô[î úòáð ïîäå ïéãëUצUøéäð ,ïéãZק,ïé_ðàS ÌÑÌÔÔÐÌÔÐÐÌÑÓÒÒÌÓÓÌÔÌÑÌÐÌÓÌÐ

ìëåרàîAé àUääî ïéãZ .àîAé àUääQ Uøéçì é÷ôð ìàøHéå ,çëcFà Uãéç ÌÔÐÐÌÌÓÌÐÌÔÑÓÌÑÌÑÌÓÔÌÑÑÓÔ

,ïAä\ò éãçîì éòQ ïéãZ ,Uäééìò äàè[Fì ,àé[RúàQ äåãçå Uøéç ,äàìäìUÌÔÌÔÑÌÒÌÔÌÐÌÓÌÔÌÓÌÔÔÔÓÌÌÑÔÑÌÑÍÑÐÌ
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÷åñו) úåà æî õ÷î (äë éìùî)â"ç.èðø :á÷(זøúñà)
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ìù äçîùä àåä äæ .ìæàæòì ãçà ìøåâå 'äì
ïéîæîå ,åîò ìøåâ ìéôî ä"á÷ä øùà ,ïéùìîä

,åúåà,לעזאזל השעיר ùàùשיקח òãåé åðéàå
à"ùîë .åìù íò ìòå åùàø ìò ìéôî ÷ìåã

.åùàø ìò äúåç äúà íéìçâ éë

(ä÷àì óà êéðîéñå,êìù ïîéñäå :'åëå
êìîäהכתוב, íò äëìîä øúñà äàéáä àì óà

,áéúëå .éúåà íà éë äúùò øùà äúùîä ìà
åúåàá ,áì áåèå çîù àåää íåéá ïîä àöéå
êìîä àáùë ,ë"çàå .åì êìäå ,ìá÷ù ÷ìçä
ìòå äéìò úù÷áî äëìîä ,äëìîä úéáì ïåéìòä

.êìîä ïî ,íòä ìòå äéðá

(å÷ìàøùéã àðîæá åìéôàå:'åëå
íéììôúîå ,úåìâá ìàøùéù ïîæá åìéôàå

,íåé ìëá úåìôúהמלכות,äæä íåéá äìåò
æàåיוה"כ, .äéðá ìò úù÷áîå ,êìîä éðôì

úåùòì ä"á÷ä ãéúòù úåî÷ðä åìà ìë øæâð

øåáòì äæä ïéùìîä ãéúò êéà øæâðå ,íåãàì
.çöðì úåîä òìá øîåà äúàù åîë .íìåòä ïî

(æ÷àúåìâã àðîæá êðîéñå:'åëå
åðøëîð éë ,áåúë úåìâä ïîæá éë ,êìù ïîéñäå
.êìîä ÷æðá äåù øöä ïéà éë 'åâå éîòå éðà
,øîåà äúàù åîë àåä .êìîä ÷æðá åäî
äùòú äîå õøàä ïî åðîù úà åúéøëäå
.åîåé÷á àöîé àì ìåãâä íù éë .ìåãâä êîùì

.êìîä ÷æð àåä äæå
(ç÷úòáð ïîäå ïéãëåïîäå ,æàå :'åëå

הס"א æàåשהוא ,äëìîäå êìîä éðôìî úòáð
ìàøùéå ,àöîð äçîù ìëå íéðôä úøàä ìë

,àåää íåéá úåøéçì íéàöåé.יוה"כíåéî æà
úåèìåù éåìâá äçîùå úåøéç ,äàìäå àåää
,äàìäìå ïàëî .íäîò çåîùì äöåø æà ,íäéìò
ãøôúéù éãë ÷ìç ,à"ñì ,åì íéðúåðù åîë

ìç÷,מישראל íéîòä øàùì íéðúåð êë
äèîì åãøôúéù.מישראל

(à"ò ä"ô÷ óã é"åôã)àú
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UáäéS äîZ ,äàìäìU ïàZîשïéáäé éîð éëä ,ïAäðî àFø_úàì à÷ìUç Téì ÐÔÌÔÌÔÌÔÌÔÎÑÔÔÌÐÌÔÌÔÐÌÔÐÔÑÓÎÐ

.àcúì ïAä]î àFø_úàì ,ïé\ò øàFìÐÌÓÓÐÌÐÌÔÌÔÐÌÌÓÔ

(è÷,éæç àcתàáø÷ì ,àðQø÷S àæø àUä äîא.àøçà ä[î àìå ,øéòH ÔÎÑÔÔÔÌÔÌÌÔÌÔÌÔÔÐÌÔÐÔÓÎÔ

àøèñ UäéàS ïéâQ àîéc éà à[à .øéòH éîð àëäå ,Fãç FàøQ øéòH éàîàåÓÎÓÔÐÌÕÕÒÌÔÔÔÑÔÐÒÔÐÑÔÌÐÌÐÐÌÔ

àì éàîà .úAàé .TéìéSב.æò éåä ÐÑÑÎÓÔÎÑÑ

(é÷å ,Béøèöà àS ä[î à[àéäéàגìëS ,ïéFøçS ïAäéøàîì úçëcFà ÒÔÐÔÔÐÌÌÐÌÐÐÐÌÌÔÓÌÔÑÌÔÔÐÌÔ
àìSהUäééãáAòד äîQוøQçúàז.àQ÷UðQחøéòH ã"òåט,àQ÷UðQ øQçúà àì ÔÓÌÌÔÌÔÐÌÓÔÌÌÔÌÔÐÔÐÌÓÔÌÌÔ

Téì ïéáäé ,àZìî UäéàS ïéâáU .àQ÷UðQ øQçúà ãZ æò .Uä[Z TéìéS ïéøèñQÌÐÌÐÐÑ×ÌÑÓÐÌÓÔÌÌÔÌÐÌÐÓÌÔÓÎÐÑ

àãå .àøçàì Téìéç áéäé àìå ,àQ÷UðQ øQçúà àìS éàä ,TéìéS àø÷é ïéâQÌÐÌÔÔÐÑÓÌÔÐÌÓÔÌÌÔÌÔÔÐÑÑÌÓÎÔÌÔ

àUää ìò ïééøF ,BZ éðéâáU .éãáAò éðäQ ïéF\cFîS ,ïéFøç ïU]éàì òãAîcFàÐÌÌÔÌÐÔÔÐÌÐÌÓÌÐÌÔÑÔÑÌÐÑÓÓÌÔÓÓ

.ïAäéàèç ïU]éà ìZ ,øéòHÔÐÔÐÎÔÑ

(àé÷àøèñ àUääì à÷ìUç UäéàS â"òà ,ç"úåיìZ ,àëä àæø ,àøçà ÌÌÐÔÔÌÓÐÌÔÓÎÔÔÔÔÔÔ

ïéðøçà ïéøèñ éðäכ,ïéàcc ïéRøS ïécçðS äî ìëå .øécé ïéáàñî Uä[Z ,àcúìS ÔÑÐÌÐÓÎÔÐÐÌÓÔ×ÌÐÌÎÐÓÐÌÔÓÌÓÌÐÓÌÐÓÔÐ

àøòHS ïéâQ ,ïAä÷ìUç øécé æòQ ,BZ ïéâáU .øécé ïAäìS Uáàñî éëä(*TéìéS ÔÐÐÌÎÐÌÓÐÌÐÓÔÑÓÐÔÑÌÐÌÓÎÔÐÑ

éàä ìáà .UáàñîQ àcúì éìc ïAäìS àðéãS äîZ ,àøçà àøéòQî øécé àéìcÓÌÔÓÐÐÌÐÔÓÎÔÌÔÌÐÔÐÌÔÑÌÓÔÐÌÔÎÎÔÓ
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(è÷äî éæç àú,äàøå àåá :'åëå
øáã àìå øéòù áéø÷äì ïáø÷ä ãåñ åäî

.øçàïàëå øéòù íéáéø÷î ùãç ùàøá äîìå
äæùביוה"כ øîàú íà àìà .øéòù ïë íâ

,àåä äôé ,åìù ãö àåä øéòùäù íåùî àåä
,æò äéä àì äîì ìáàשעיר ורק גדול שהוא

קט�. שהוא

(é÷àã äìî àìà:'åëå,ומשיבàìà
,êéøö äæ øáã,שעיר רק òåãéדהיינו àåäå

àìù äîá íäéùòî ìëù ,íéôùë éìòá ìëì
ë"òå .äá÷ðá øáçúî,øéòùøáçúð àì ãåòù
,åìù íéããöá ,äá÷ðá.הס"א íìåë,של íä

עביד ולא אסתרס אחר שאל משו� והטע�,

ìáà,æò.äá÷ðáפירי. øáçúð øáëùë àåä
הס"א. בחלק אינו ע"כ פירות íåùîåועושה

êìî,שהס"א àåä,וכסיל זק� מל� כמ"ש

åãåáë ìéáùá åì íéðúåð,שעירøáçúð àìù
.øçàì åçë ïúð àìå .äá÷ðá,כנ"ל מינו, שהוא

íéùîúùîù íéôùëîä åìà ìëì òãåð äæå
øéòùä ìò íéøåù ,äæ íåùîå .åìà íéùòîá

.íúàèç ìë àåää

(àé÷åäéàã â"òà ,ç"úåàåáå :'åëå
,àøçà àøèñì ÷ìç àåä øéòùäù ô"òà ,äàøå

ãåñ ïàë ùé,הטומאה úåðéçáäשבצד ìë
äî ìëå ,øúåé íéàîè íä äèîì øúåé íäù
äàîåèä êë ,úåðåúçúä úåâøãî úåãøåéù

á ,äæ íåùîå .øúåé íäìùæòí÷ìçהס"א של

úåéåìú åìù úåøòùäù íåùî ,øúåé àåä
íäìùלמטה ïéãäù åîë ,úøçà äîäáî øúåé

äòùøä úåëìî ìáà .äàîåèá äèîì éåìú
àøèñä ìë ìù êìî àåäù ,åæä úøçàä,אחרא

äøåøá åìù äàîåèäוזכהäàîåèá åðéàå øúåé
åì íéðúåð ë"òå .íéðåúçúä åìàë äîìù

,øéòùúåéåìú ïðéà åìù úåøòùäùלמטה

,åìù äàîåèä íåùî ,÷ìç åðéà .÷ìç åðéàå
åá ÷æçúé àìù éãë ,äèîì íéåìú íðéàå

åìàë äàîåèäאחרא הסטרא äèîìù.מדרגות
.øçà øáã àìå ,øéòù éàãå àåä ë"òå

.äèîì úåéåìú åéúåøòùù æòä .ùåøéô
,äèîì äìòîî íéëùîðä ìàîùã ø"â ìò äøåé
úåøòù åá ùéù øéòùå .äøåîç äàîåè åäæù
äàîåè ìò äøåé ,äèîì úåëùîð ïðéà ìáà

(á"ò ä"ô÷ óã (* à"ò ä"ô÷ óã é"åôã)äùåì÷
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äåöú áî

UZìîלUáàñî øécé Uäéà øUøQ ,àøèñ àUääQ à[ëS àZìî ,àøçà àúáéXç ÓÌÓÔÌÔÓÎÔÓÌÔÌÕÔÌÓÐÌÔÔÐÓÐÐÌÎ

,àéìc àì TéìéS øòHS ,øéòH àS ìòå .éàcc éðäZ íéìF Uáàñî àìå ,TéìéSÐÑÌÔÐÌÎÌÐÌÔÑÓÔÑÌÓÔÔÐÐÌÓÐÑÔÓÌÔ

ïéâQ ,àéìc àìå .TéìéS Uáàñî àUääS ïéâQ ,òéòF àì .òéòF àìåמó÷cúé àìS ÌÔÌÐÓÔÌÐÓÌÐÌÓÐÌÎÐÑÌÔÓÌÔÌÐÌÔÐÌÔÓ

.àøçà àìå øéòH éàSå àS ìòå ,éàcc éðäZ Uáàñî TéQÑÐÌÎÌÔÑÓÔÑÌÓÔÓÓÔÐÌÔÓÎÔ

(áé÷Téì øQòàå ,Uáàñî ìZ é÷ðS ïéâQ à[à ,øU_Z éø÷à éàîà ,øU_ZÐÎÓÐÌÑÐÒÔÌÐÌÔÐÔÌÔÎÌÓÌÓÑ

.Téì àðéø÷ éëäå ,àúUé÷ðS àîAé :øU_Z íAé ,àS ìòå .àîAé àUääQ ,TéîaîÐÓÑÌÓÔÌÓÔÐÔÐÌÐÔÌÔÐÔÑÔÑ

áéúZ(כéàî ,Téì éòQî äVä íAXä éZ ,íëúà øäèì íëéìò ø_ëé äVä íAéá éZ ÌÐÐÓÓÒÌÓÑÎÑÒÌÓÑÒÌÒÐÓÓÒÐÔÑÑÓ

,à[éòì àFS÷î éZãúàS ïéâQ à[à .äVä íAéá éZנíAéá éZ áéúZ ,øéäðúàå ÐÌÓÒÒÔÌÐÌÐÌÔÑÓÌÌÔÌÑÔÌÐÌÌÐÌÐÐÓ

äVäסøúáìU ,éëSúéS ïéâQ ,äVä íAéQ àúéîã÷Q é÷ðéå ø_ëé ,íëéìò ø_ëé ÓÒÌÓÑÎÑÒÌÓÑÐÔÑÌÓÌÑÔÓÓÒÌÐÌÐÌÔÑÌÔÓ

.íëéìòÎÑÒ

(âé÷,àúéîã÷Q Téì é÷ðéå ,äVä íAéQ ø_ëé ,UcעïAëðéâQ ,íëéìò àS ìëå ÌÓÑÓÓÒÐÔÑÑÌÓÌÑÔÌÔÔÎÑÒÌÐÑ

.ø_ëé ïàî ,ø_ëé .àúéîã÷Q Téì äàZãìU ,Téì äàaðì Béøèöàפà[àצàS ÐÌÌÐÌÓÔÔÑÌÓÌÔÑÌÓÌÑÔÌÓÑÓÌÓÑÒÔÔ

,äà[ò àîìò àUäק,ïéFéQ ïéøèñ Uä[Z ã"òå .à[ëì é÷ðå øéäðSרïUø÷àS ÔÌÔÐÔÔÌÔÐÌÔÑÌÕÔÌ×ÌÐÌÐÐÐÌÐÌ

úAìUöî ïU]éàS ä\ëU .Uøáòúà ,íé úAìUöîשàøòH àééìc éîð éëä ,ïééìc íé ÌÔÐÌÎÔÌÔÌÐÌÔÓÌÔÔÐÔÑÓÌÔÓÎÔ
àøèñאTéìéS,ת àUäSבàøèñ àUääS àøòHå ,ïAäìSג.òéòF àì ÐÑÌÐÌÔÐÌÌÓÎÔÌÓÐÌÔÔÌÐÓ

(ãé÷,áéúZ àS àðååâZ(לíäéòF_îU ìàøHé éðQ úàîUèî Fãaä ìò ø_ëå ÌÓÌÔÔÌÐÌÐÒÓÓÕÒÐÌÕÌÑÐÌÔÑÐÐÌÑÒ

ìëìדè÷î ìéëé àìS .íúàWçUäééìò äàè[Fì àâøה,øU_ëS àîAéQ àS ìòå ÌÔÓÕÔÌÔÔÐÌÓÌÌÔÌÓÌÔÔÔÓÌÌÓÔÌÔÌÐ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ã"ö.כ) â÷ úåà ìéòì (æè àø÷éå)(ל(æè àø÷éå)á"ç

:èéøâ"ç:äðø .åñ
àáééç.ל ;àúáééç â"ìמ.àìã â"ìå ó÷úúéãנ;é÷ðúàå

.øéäðúàå é÷ðúàå óéñåîס.íëéìò øôëé â"ìע.ìòåפìò
.äàìò åäéàãצ.àåäק.é÷ðãרúåìåöî ïåø÷àã åøáòúà

.íéש.íé â"ìת.äìéãא.àåää ìë ;àåäבåäìãגàìåדäàðäì àìà äéì éòáî íúàèç ìëå ,íúàèç óéñåî
.íúàèç ìëì äàìäìå ïàëî ïåäìה.àã ìòå â"ì

íìåñä øîàîíéøéòùä 'á

èòî úåëùîðù ,ìàîùã ÷"å úðéçáî äùåì÷
çìùð ìæàæòì øéòùù ïåéëå .äèîì àì ìáà
úðéçáî àìà åúàîåè ïéàù ,à"ñä ìù êìîì
.æò àìå øéòù åì çìùð ë"ò .ìàîùã ÷"å

.ì"ðä íòèä ìò óñåð íòè åäæå
(áé÷éø÷à éàîà øåôë:'åëå,שואל

.øåôë àø÷ð äîì ,øåôë,ומשיבä÷ðîù íåùî
.äæä íåéá åéðôìî äúåà øéáòîå äàîåè ìë

,øåôë íåé ë"òå,פירושוêëå ,ïåé÷ð ìù íåé
øôëé äæä íåéá éë ,áåúë .åúåà íéàøå÷ åðà

.íëúà øäèì íëéìò,שואלäéä äæä íåéä éë
.äæä íåéá éë åäî ,øîåì êéøö,ומשיבàìà
,äìòî ìù ùã÷î øäèðù íåùî,המלכות שהוא

,íëéìò øôëé äæä íåéá éë ,áåúë ë"ò .øàåäå
äæä,שפירושו íåéá äìéçú ä÷ðéå øôëé

המלכות, ë"çàדהיינו øôëéå øäèéù éãë
.íëéìò

(âé÷íåéá øôëé ,åúãåò :'åëå,פירוש

,äæä íåéá øôëé,מלכות åúåàשהוא ä÷ðéå
éçúàåä ,åúå÷ðì íéëéøöù äæ ìëå ,äì,íëéìò

.äìéçú åøäèìå åúå÷ðì íéëéøö ,íëìéáùá
.øôëé,שואל.øôëé éî,ומשיבàåä äæ àìà

,ïåéìòä íìåò,בינה ìëä.שהוא ä÷ðîå øéàîä
úåìåöî íéàø÷ðä ,íéòøä íéããö ìë ë"òå
,úåéåìú íé úåìåöî åìàù åîëå .íéøáòð ,íé

,åìù úåøòùä úåéåìú êë óà,השעיר של

íäìù ãöä àåäù,הס"א ìùדהיינו úåøòùäå
,úå÷ìç ïðéà ãöä åúåàהרומזות קשות אלא

דיני�. על

(ãé÷áéúë àã àðååâëäæ ïéòë :'åëå
ìàøùé éðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ,áåúë
ìëåé àìù åðééäã .íúàèç ìëì íäéòùôîå
,øåôë íåéá ë"òå .íäéìò èåìùì âøè÷îä
íéëéøö íäìù ïåé÷ðå úåðåòä ìë çåð÷ àåäù
íéìâø éôçé úëììå íîöò øäèì ìàøùé

íééåðò äùîç .íéðåéìòä íéëàìîë,ביוהכ"פ ה�

(á"ò ä"ô÷ óã é"åôã)íäù
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äåöúâî

UäéàS[ח.ïAäìS Ué÷ðå ,ïéáAç ìëS àçU]÷ו,UäééîøR äàaðì ìàøHé ïàòQ ÌÐÐÔÌÔÐÌÓÌÐÌÔÔÐÌÔÑÌÓÔÔÓÌÓÌ
FîçQז àòéXcñàì ïéâQ ,ïééU]ò Fîç .ïéà[ò éëàìîZ ,ïéìâø éôçé BäîìUÌÑÓÌÑÑÓÌÐÌÓÌÔÑÐÔÐÎÑÐÐÌÐÌÐÌÓÌÔÌÔÑ

ïU]éàå ,ïAì ÷é_à éøU_ëS àîAéS ,ïéà[ò ïéøèñח.TéìéS ïéòøc ÐÌÐÐÔÐÌÔÌÐÑÓÐÌÐÓÌÐÐÑ

(åè÷ììëáS â"òàå ,úéF àä ,÷çöéS àøè^î UäéàS ,áéFç à÷ äXúF éàåÌÐÌÐÔÔÔÐÌÐÐÐÌÔÌÐÌÔÔÐÌÌÐÌÔ

àéU]òå ,úéF ïU]éà ïéãëU ,Uäéà äìéëàטàRøãáU ,Uäéà äW\ä FéîFc äàøúQ ÎÐÔÐÌÑÐÐÌÐÔÓÌÔÔÓÌÐÓÐÔÐÌÓÌÔ

ëF äàúéúF.àS àéU]ò ïéãáò ïðà Téìá÷ìå ,çé ÌÐÔÔÌÐÓÌÔÏÌÑÎÔÔÑÐÐÔÔ

(æè÷áéúZ(מáéúëU ,äVä éòéáGä Fãçì øAHòáU(נ.Fãçì øAHòQ Bà ÌÐÒÔÓÕÒÓÌÐÐÓÒÌÐÓÒÔÓÕÒ

ìZ ,àS àîAéQ àcFäS ïéâQ ,à[à .øAHòQ éàî ,Téì éòQî éøéHòQ øAHòQÒÔÔÎÐÐÐÔÑÑÓÒÔÒÔÌÐÌÓÌÔÌÔÔÔ

Uä[ëå .Tì àøäðàìU ,àøäéñ ìò éøFîì ,ïé[à ìò ïé[à ïééúà ,ïéà[ò ïéRøSÓÌÐÐÔÐÓÌÔÐÑÓÐÑÌÐÌÑÓÐÎÔÌÓÌÎÔÔÌ×Ì

éø÷àå ,ãç à[Z ïéãZ ,äàîS àæøQ àîéX÷ ãëå .äàîì à÷[ñS ãò ,øHòS àæøQÌÔÔÌÒÒÓÌÓÌÔÌÑÔÌÓÓÌÔÌÔÔÌÑÔÌÑÕÔÓÌÐÌÑ

,øAHòQ àS ìòå .íéøU_Zä íAéøAîF øAëæ øîà càS äîZיïéâQ ïééúà Uä[ëS ÓÐÐÌÓÔÒÔÌÔÌÓÌÔÓÔÔÌ×ÌÓÌÔÌÐ

.øHòS àæøQ àøäðàìU àøHòìÌÓÔÔÌÓÌÔÔÌÔÔÌÒÒ

(æé÷,ù"øS Téìá÷ì TéFéø àáñ éàä øSäàכàðòãé àä ,Téì øîàå ÓÌÔÓÔÔÑÑÔÏÌÑÌÌÔÓÑÔÔÓÌÔ

.éòéáGä Fãçì øAHòQ ,éàäQ éòQc àcìàFSל,éàSå ù"ø ì"àמúAàé øAHòQ ÐÌÒÌÔÐÔÑÌÓÒÔÓÕÒÓÌÐÐÓÓÒÔÑ

,ïéòáFì ÷éìñS à[à ,éæçúà àì àø÷î àäå ,äàîì ÷éìñ éàîà ,àUä éëä éà .àUäÐÔÐÎÓÔÐÌÑÔÌÔÐÌÔÔÐÌÔÑÒÔÌÔÐÌÓÌÐ

àä ,ïéðîæ øHò äàòéáFì éøIòî ãëå ,éòéáGä Fãçì øAHòQ áéúëS òîFîÓÌÓÐÌÐÒÔÓÕÒÓÌÐÐÌÓÌÓÌÑÌÌÐÔÔÒÒÐÌÐÔ

.cðà àîéZçS àðòãé àäS ,BQâì àFéø àðøãäà àS ìò ,ì"à .ïéòáFì ÷éìñ éàSåÓÓÔÐÌÓÌÐÓÔÓÎÓÌÔÑÔÌÓÔÌÔÔÓÌÔÌÓÐÔÓÌÌ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

èë)מ) øáãîá)â"ç:äðø :ðø(נàð àá (âë àø÷éå)
.÷"ö

ïéìâø.זïåòá.ו éñø÷î êäîì ;ïéìâø áééçî êäîìח.ïéòáú
àðòãéכåäìë.יàúééøúá.ט àä (ïåòîù) 'ø äéì øîà

.ù"ø äéì øîàå ;ïåòîù 'øì äéì øîàå ;éòáú àúìàùל.ù"ø ì"à â"ìמ(øåùòá ìáà) àåä éëäå àåä úåàé éøéùòá
.éàîà øåùòá ìáà àåä éëäå àåä úåàé éøéùòá àã ;éàîà

úîà êøã.'åâå åéðô äøôëà ïåùìî àåä Lç

íìåñä øîàîéòéáùä ùãçì øåùòáå

נעילת סיכה, רחיצה, ושתיה, אכילה שה�

המטה, ותשמיש ùîçîהסנדל, øæòäì éãë
,íéðåéìòä íéããö,נ"ה חג"ת íåéùשה�

,íéøåôëä,בינה íäåשהוא ,íúåà àéöåä
.äìù íéøòù

(åè÷áéùç à÷ äéúù éàåíàå :'åëå
äùù ùé éøä ,ãçåéî éåðéòì ,äéúù íéáùåç

,÷çöé ãöî àåä äéúùù íåùî ,íéåðéòשהוא

חסד, שהוא אברה� מצד הוא ואכילה גבורה,

שני�, ה� ììëáוע"כ àåä äéúùù ô"òàå
ùéîùú ,ïåøçàä éåðéòå ,äùù íä æàå ,äìéëà

,úéùùä äâøãîá àöîðå àåä äèîäשהוא

äæä.יסוד, éåðéò íéùåò åðà åãâðëå
éòéáùä ùãçì øåùòáå øîàî

(æè÷ùãçì øåùòáå áéúëáåúë :'åâå
øåùòá êà ,áåúëå ,äæä éòéáùä ùãçì øåùòáå

,ùãçìכתוב êéøöשואל, äéä éøéùòá ,øåùòá

.øåùòá åäî ,øîåì,ומשיבäúòù íåùî àìà
ìò åìà úåàá úåðåéìò úåâøãî ìë ,äæä íåéá

,åìàג"ר בה� שיש ע"ס שנמשכות דהיינו

äðáìä,מאמא, ìò úåøùì,מלכות שהיא

úåìåòù ãò ,øùò ãåñá ïìåëå ,äì øéàäìå
,äàîì.מאה ה� עשר פעמי� עשר àåäùëåכי

,äàî ãåñá úãîåò,ג"ר לה שיש æàדהיינו
,ãçà ìëä,אמא ע� אחד היא úåàø÷ðåשהמלכות

øåùòáשתיה� ,øîàð ë"òå .íéøåôëä íåéשהוא

מקור, øåîù.לשו� åà øåëæ ,à"ùëמשו�

לבדה המלכות על שיורה משמע היה שעשירי

שהוא בעשור, אבל עשירית, ספירה שהיא

ביחד, ספירות עשר כל על יורה מקור, לשו�

úåàá íìåëùמאמאøùòì éãëספירה לכל

,øùò ãåñá øéàäìå.ג"ר ג� שכולל דהיינו

(æé÷àáñ éàä øãäààáñ øéæçä :'åëå
éðà òãåé ,åì øîàå ,ù"ø ãâðë åùàø àåää

(á"ò ä"ô÷ óã é"åôã)ùéù
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äåöú ãî

(çé÷ø ïéøc ,ç"úë"âáU ,éø÷à éòéáGä Fãç àøäéñ àäS ãç ,àëä ïéæ ÌÑÔÐÔÔÓÌÔÐÎÔÕÒÓÌÐÐÐÌÑ

,øAHò éòéáGä Fãç éø÷àנïéøäðî à÷S ïéâQס,Uúå .äàî àä ,ïéðîæ øHò Tì ÐÌÑÕÒÓÌÐÐÔÌÐÌÔÌÔÎÐÔÒÒÐÌÐÔÑÔÌ

,àîAé éàäQ à÷éìñ ïéòáFì éàSå ,úøîà÷S ä[î éàäע,Uäéà ïéòáFS àRøãáU ÓÐÔÌÔÓÌÓÓÓÌÓÌÐÌÐÔÌÓÔÌÓÌÔÌÓÌÐÐ

äàîS àRøãì .Uäéà äàîS àRøãáUפ.àøäðàìU àîìFàìצ,ïéòáFS àRøS éàäáU ÌÓÌÔÌÑÔÐÌÓÌÔÌÑÔÌÓÌÌÔÌÓÌÔÔÌÓÓÌÔÌÓÌÐ

øécé àúîFðQ ïéîéé÷ Uä[ëå ,ïãéîì ìàøHéS à\ò ìëì ìéèð àS àîAéQ àäSÌÔÌÔÔÔÐÌÔÓÔÌÐÌÔÑÌÑÔÌ×ÌÓÌÐÌÐÌÌÔÓÐ

íúé]òå øîà càS äîZ ,àôURî àìå ,Uäéà àFôðS àéU]ò àS àîAéQ àäS ,àôURîÐÔÌÔÌÔÔÐÔÌÓÌÔÐÌÔÐÔÌÔÌÓÌÔÓÌÐÐÒ

Aåäå ïàFôð ìëì ìéèð àîAé éàäå .ä]Uòú àì øFà Fô]ä ìë éZ íëéúAFôð úàÒÓÌÑÒÐÔÓÒÒÎÒÕÌÒÌÓÔÔÐÌÔÓÌÔÓÎ

àîéX÷ àì éàå ,TéúUFøQקúéì ,ïéòáFS àæøQרUFø TéìשàîUX÷S ,ïàFôðQ ÐÌÑÌÐÔÓÌÔÌÔÔÌÓÌÐÑÑÌÌÓÌÔÌÐÔ

àæøQ ïàFôðSת (*à"ãë ,ïéòáFS(ס.'Aâå äðF íéòáF íäQ UðéúAðF éîé ÌÓÌÔÌÔÔÌÓÌÐÌÑÌÑÔÒÐÌÐÔÔÌ

(èé÷àîéc éàåאàèìF àì ïéðF ïéòáFì UîéìFà àìS ééáøS ïàFôð ÌÐÑÔÓÌÔÌÓÌÑÌÔÓÌÐÌÓÌÐÌÐÔÓÌÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

à"ö.ס) âé äøù ééç (ö íéìäú)נ.ïéâá â"ìס.äéìע.éàäáå ãò àâøãáå ïî â"ì
éàäáå.צàîìúùàì.פ â"ìå àâøãáå ;éàäáå â"ìק;àúåùøá

.àúåùøáå àæøá óéñåîר.äì åùø ;äì ;äéì â"ìש.ïîú àîéé÷ì óéñåî ;ïàùôðìת.ïåðéà ïéòáùã óéñåîא.ïàùôðì

íìåñä øîàîéòéáùä ùãçì øåùòáå

ùãçì øåùòá ,äæä ,áåúëá äìàù êì ùéù
àåä äôé ,øåùòá ,éàãå ù"ø ì"à .éòéáùä

עשר, על שיורה שאמרת àåä,מה ïë íà ìáà
åðéà áåúëä ïî éøäå ,äàîì äìåò äîì
øåùòá ,áåúëù ,íéòáùì äìåòù àìà òîùî
éòéáùì íéøùòîùëå ,'åëå ,éòéáùä ùãçì
,íéòáùì íéìåòù éàãå éøä ,íéîòô äøùò
éðà éë ,êéìà éùàø éúøæçä äæ ìò ,åì øîà

.äúà íëçù òãåé

(çé÷ïéæø ïéøú ç"úäàøå àåá :'åëå
,äðáìä éë 'à .ïàë ùé úåãåñ 'á,מלכות שהיא

ùãç àø÷ð äæ íåùîå ,éòéáùä ùãç úàø÷ð
,øåùò éòéáùä,השביעי לחדש ובעשור שאומר

,íéîòô äøùò äì íéøéàîù íåùîדהיינו

עשר פע� ועשר ãåòåע"ס, .äàî àåäיש

סוד, úøîàù,כא� àåää øáã éëבעשור אשר

השביעי, את להעשיר äìåòùיורה, àåä éàãå
,àåää íåéá íéòáùìבאפ�úâøãîá àéäù

íéòáùúâøãîáå,äàîהיאúâøãîáäàî
íéìùäìבג"ר äì.אותה øéàäìåוהיאúâøãîá
,íéòáùúç÷åì äæä íåéá éëהמלכותìëì

äîùðá íéãîåò íìåëå ,íúåà ïåãì ìàøùé íò
,àåä ùôðä éåðéò äæä íåéá éë ,óåâáî øúåé
éë íëéúåùôð úà íúéðòå ,à"ùë ,óåâä àìå
ç÷åì àåää íåéù .äðåòú àì øùà ùôðä ìë
äúéä àì íàå ,åúåùøá íäå úåùôðä ìëì

ãåñá úãîåò,íéòáùúåùø äì äéä àì
,íéòáù ãåñá àåä úåùôðä íåé÷ éë ,úåùôðá

.äðù íéòáù íäá åðéúåðù éîé øîàðù åîë

ìéòì øàáúðù .ùåøéô(צ"ח íåéáù(באות
äðîî úìá÷îå ,àîàì äìåò úåëìîä íéøåôëä
åáéøçì ïéá ùøåù àéäù äìù äãå÷ðä äìéçú
åðà åæ äðéçáîù ,àîìòã àáåùéã ïéáå àîìòã
ãçà øéòùå 'äì ãçà øéòù ìù ïå÷úä íéùåò
íéîìùä ïéçåî àîàî úìá÷î ë"çàå ,ìæàæòì
íéðôã íéîìùä ïéçåîä åìàå .ø"â íäù ,íéðôã
åìàå .àåää íåéá úåëìîä ìù äàî úâøãî íä
úðéçá íä ,äðéáã äãå÷ðá úìá÷îù ïéçåîä
àîàã ìàîù å÷ úðéçáî íúåéäì ,÷"åã ïéçåî
íéâäåðä íéåðéò äùîçá åðéåèöð ë"òå ,ãáìá
éòöîà å÷ úàéá íøèî àîàã ìàîù å÷á
ãåñ íä ÷"åã ïéçåîä åìàå .ïéå÷ä ãçéì

,íéòáùåìàå .íéðôã ø"â øñç àåäù äøåéù
ðä úåîìù íä ïéçåîäùôðäå áåúë ë"òå .ùô

äìâúî ìàîùã äîëçä éë .äðåòú àì øùà
,úåëìîá ÷øד"ה רע"ז �ד א' בראשית (כנ"ל

ע"ש) כמה ùôðä.ועוד øåà àåä úåëìîä øåàå
,ù"æåïéòáùã àæøá ïàùôðã àîåé÷

ìù ïéçåîäî à÷åã àåä ùôðä úåîéìùù
úðéçáá íäù úåëìîä,íéòáùúìá÷î àéäù

'éçáá íäù ïéçåîä éë .íéåðéò 'ä é"ò,äàî
,íéòáù úðéçá ãåò íù ïéà ,íéðôã ø"â íäù

.ìàîùã äîëç íäùובהסול� צ"ט אות (כנ"ל

ש�).

(èé÷ééáøã ïàùôð àîéú éàå:'åëå
åîéìùä àìù ,íéãìéä úåùôð éøä ,øîàú íàå

(à"ò å"ô÷ óã (* á"ò ä"ô÷ óã é"åôã)íéòáùì
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äåöúäî

éãUaôì ïéàéRñ ïéîAé éëæS ïàîZ ,UîéìFQ àì ìáà ,UäQ àèìF éàSå .UäQÌÓÓÓÌÔÌÎÔÔÐÌÐÌÓÌÔÑÐÓÐÐÌÐÑ

,àúééøAàבãçàå äQø\ä ãçà ïðéðc àS ìòå .àìæà ïéðF ïéòáF Uä[ëQ ã"ëòå ÓÌÔÌÌ×ÌÓÌÐÌÐÓÌÔÌÓÔÔÑÔÒÔÓÓÌÒÌÒÔ

ïàî .èéòî\äג.ãçàד.èéòîàS ïàîU ,éRñàS ïàî ,ïéðF ïéòáFS àãUçéQ ÓÓÌÐÓÒÔÌÐÔÌÓÌÐÌÐÓÌÓÌÑÓÌÓÌÐ

(ë÷Uä[ëQ øQòà éøU_ëS àîAéQ ,àS ìòåהàRøS éàä íéìcFàå ,ïéòáF ÌÓÔÌÔÌÐÑÓÌÓÌ×ÌÓÌÐÌÐÌÌÐÓÓÌÔ
Uäééìòו ñéXç ä"á÷å ,àðéãQ ïAäì ïéàãå ,Téî÷ ïé÷[ñ ïéúîFð ìëå ,Uä[ëQÌ×ÌÌÔÐÌÔÐÓÌÐÔÑÌÔÐÌÌÐÔÓÐÔÓÌ

àø_ëì TéçUøî àðéè øáòà àìS ïàî ,àS àîAéQ ìàøHéSז÷éìñ ãZ ,Téìò ÌÐÌÔÑÌÔÔÓÌÔÓÎÔÐÔÐÑÌÓÔÔÔÑÓÔÐ

íé úAìUöî Uäéàå ,èéèå Fôø éø÷àS øúà àUääQ òáè ,àîAé éàäQ TéúAìöÌÑÌÓÔÔÓÌÓÎÔÌÐÌÑÒÒÔÐÌÐÌÔ

.àZìîS àFéøQ àøWòúàì ÷éìñ àìåÌÔÔÐÌÐÌÓÌÔÌÑÔÌÓÌÔ

(àë÷ïéâQ ,àøçà éî÷ éAàèç àFøôì Fð øQ Béøèöà àì àS àîAéQÌÔÔÔÐÌÌÐÓÔÌÔÌÔÎÔÔÑÓÎÔÌÐ

úåàñøâ éôåìç

àãåçé.דãç.גã"òå.ב àãה.ïéòáù â"ìו.ïéòáù åäìëá óéñåîז.àã àîåéá äéìò óéñåî

íìåñä øîàîéòéáùä ùãçì øåùòáå

,äðù íéòáùìתאמרïéàùמלכותהúèìåù
.íäá,ומשיב,íäá úèìåù éàãåמוחי� כי

הילדי�. שה"ס זוטרי אפי ה"ס אלו דו"ק

íéáø íéîéì äëæù éîë úåîìùá àì ìáà
íéëìåä íìåëá äæ ìë íòå .äøåúä úåöîì

.äðù íéòáùä,בזקני� וה� בילדי� ìòåה�
åäî .èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà ,åðãîì äæ

.ãçàéî ìù :íéðù 'ò ìù ãåçéä åðééä
äáøîù,זק� èéòîîù.דהיינו éî ìùåדהיינו

ילד.

úìá÷î úåëìîäù äðù íéòáùä .ùåøéô
àéä ,íéåðéò 'ä ãåñá ,àîàî øåôë íåéá
ñ"äù íéðôã ïéçåî íâ äì ùéù úòá úìá÷î

äàîïéçåîä íâ ë"òå .ì"ðë øùò íòô øùò
íéùòð íä ùôð éåðéò ãåñá úìá÷îù ìàîùã
ïéçåîä ãåñå .äðù 'ò ãåñá íéáåøî úåøåà
éôà úðéçá íäù ,íéìá÷î íéãìéäù ìàîùã
áöîî íéëùîðä ,ïéîé éìá ìàîù åðééä éøèåæ

,àá÷åðä ìù 'àäהזוהר ספר בהקדמת (כנ"ל

ומא� ד"ה י"א �וד ואלמלי, ד"ה י"ב �ד

èòîעש"ה) àìà íéøéàî íðéà åìà ïéçåîäù
,ù"æå .ãàîàì ìáà ,åäá àèìù éàãå

éãå÷ôì ïéàéâñ ïéîåé éëæã ïàîë åîéìùá
,àúééøåàñ"äù àúééøåà éãå÷ôì äëæù éî éë

åìéôà åá íéøéàî ,äøåú àø÷ðä éòöîàä å÷
äëæ ë"òå úð÷åúî äðéçáá ìàîùã ïéçåîä

,æîøîù åäæå .íéáø íéîéìäáøîä ãçà
ïéòáùã àãåçéá .ãçà åäî .èéòîîä ãçàå

,ïéðùñ"ä ìàîùã äîëçã ïéçåîäùãçà
,úåðéçá 'á íäáù,éâñàã ïàîï÷æ ñ"ä

úåëìîä åîë .åìà ìàîùã ïéçåîá ùîùîä

.äáåøî äøàääù .íéøåôëä íåéáïàî
,èéòîàãïéàù ,éøèåæ éôà åðééäã ,ãìé ñ"ä

,ãáì åìàä ìàîùã ïéçåî ÷ø íéðôã ïéçåî åì
ì"ðä æîøä ïéáú äæáå .ãàî úèòåî äøàääù

ע"ט) ãéçà(שבאות äåäå ,àáñ ãçá åòøòà
,à÷åðé ãç äéãéá,åá øéëä ù"øù åðééäã

àåä æ"ëòå ,íéðôã ïéçåî åì ùéå ï÷æ àåäù
,ì"ðä ÷"åã ïéçåî ñ"äù ,ãçà ãìé ,åãéá æçåà
äøàä åá åøéàä íðîà ,íéøåçà úðéçá íäù
,íéðôã ïéçåî íâ åì äéäù ìéáùá ,äáåøî

ù'éçáá äéäå .ï÷æ ñ"ä.äáøîä ãçàìëå
.åìàä ïéçåî úåðéçá 'áî íä ,àáñä éøáã

(ë÷àîåéá àã ìòåíåéá ë"òå :'åëå
úøáåò ,íéøåôëäהמלכות,íéòáù åìà ìëá

כנ"ל, דשמאל המוחי� åæ,שה� äâøãî íìùðå
מז"סìëáדחכמה, ספירה שכל הספירות

אלא ספירות, עשר ונעשי� ג"ר בחינת קנתה

ע'. ה� וע"כ הכוללי�, ג"ר ש� ìëåשאי�
,ïéãá íúåà ïãå åéðôì úåìåò úåîùðäכי

כנ"ל. הדי�, בסוד ה� שנה דע' ä"á÷äåהמוחי�
,äæä íåéá ìàøùé ìò íçøîלה� ומשפיע

כנ"ל. מאה, מבחינת øéáòäהמוחי� àìù éî
äìåò åúìôúùë ,åúåà úå÷ðì åçåøî êåìëìä
àø÷ðù àåää íå÷îá úòáåè àéä àåää íåéá

,èéèå ùôø,ולילית סמאל úåìåöîשהוא àåäå
ïéàå ,íéתפלתו.êìîä ùàøá øèòúäì äìåò

,àðéè.åúåà øôëì íéëéøöù ,êåìëì åùåøéô
,ïéñå ïéè íâøúî ,èéèå ùôø ìò éëישעיה)

כ'). נ"ז,

(àë÷àì àã àîåéáäæä íåéá :'åëå
íåùî .øçà éðôì åéàèç úåìâì êéøö íãà ïéà

(à"ò å"ô÷ óã é"åôã)äáøäù
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äåöú åî

.ä[î àéääQ ïéãäñ úéàå ,à[éòì Tì é÷ìñå ,ä[î àéää éìèðS ïU]éà ä\ëSÌÓÔÐÌÓÌÑÓÐÐÔÌÓÌÑÔÌÑÔÌÐÔÎÐÌÓÐÐÔ

äîU(עéðéXòå éìæàS ïU]éà ïZF ìZ ,Cé_ éçú_ øîF C÷éç úáëGîחàâøè÷ì ÓÐÕÒÒÑÒÌÕÐÌÑÐÔÒÑÐÌÓÌÑÌÓÌÑÌÓÌÌÔ

éî÷ì Uäéà UôéöçS ïZF ìëå .Téìò éãäñå ,ïAìטã"òå .ä"á÷S àîF ìUìçå ,à[Z ÌÔÎÑÔÑÌÔÒÑÌÔÐÐÌÔÑÕÔÌÐÌÔÌÌ

,áéúZ(פ.CøHQ úà àéèçì Cé_ úà ïcc ìà ÌÐÒÐÑÒÐÓÎÐÒÌÔÒ

(áë÷י,øîàå çú_(צéëå ,'Aâå íéFãç Fàø íëì äVä Fãçäכïéðîæ Uä[Z ÔÓÌÔÓÓÕÒÓÒÔÒÕÏÔÐÌÌÐ×ÌÐÌÐ

.ä"á÷S ïU]éà åàì ïéFãçåלúéøñî àðà ìáà ,Uäéà éìéS ,íëì äVä Fãçä à[à ÌÏÔÐÔÐÌÒÔÓÕÒÓÒÔÒÐÐÐÎÔÎÔÔÌÐ

,äñZQ Uäéà ã"òå ,Uäéà éìéS äàòéáF ìáà ,àé[RúàQ Uäéà ïAëìS ,ïAëì TéìÑÌÐÌÐÌÐÌÓÌÔÎÔÌÐÔÔÐÐÐÌÐÓÒÒ

Uäéà ,ïAëìS àçøé .àé[RúàQ àìåמ,áéáà ïååúàS øãñZ ,àøUSñQנ.â"áà UäéàS ÌÔÌÐÌÓÌÔÓÌÔÐÌÐÌÐÔÌÑÒÌÓÌÔÔÐÌÐ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

à"öע) àë÷ êì (æ äëéî)ç"æ.å"ù á"è èî(פúìä÷)
.ç"ö è÷ åøúé (ä(צ.â"ö åî åøúé (áé úåîù)

àâøè÷ì.ח ïåìט.àëìîיïååâá àæø äàìäìå ïàëî
.çúô LàøçàNכ.åäìë â"ìלàì íëéùãç àìà óéñåî
.àìà áéúëמ.øãñë àøåãñá â"ìå ïååúàã àøãñëנåäéàã

.ïååúàã àøåãñë â"áà åäéàå 'âã àæø á"é

íìåñä øîàîéòéáùä ùãçì øåùòáå

äáøäùמקטרגי�åæ äìî íéç÷åìä ,íä
ìò íéãéòîå ,äìòîì äúåà íéìòîå ,äìéâù

äîå ,àéää äìî,אומר הכתוב úáëåùîא�
åìà ïëù ìë ,êéô éçúô øåîù ê÷éç

אי�íéðééòîåאחריוíéëìåääהמקטרגי�

.åéìò ãéòäìå åéìò âøè÷ì,מזה ïëùוחו� ìë
,ìë éôìë óöåçî àåäùלגלות בוש שאינו

ë"òåחטאיו, .ä"á÷ä ìù íùä ìåìç àåäå
.êøùá úà àéèçì êéô úà ïúú ìà ,áåúë

(áë÷ùãçä øîàå çúôçúô :'åëå
,'åâå íéùãç ùàø íëì äæä ùãçä ,øîàå

ìùשואל, íðéà íéùãçäå íéðîæä ìë éëå
,ä"á÷ä,ומשיב לכ�. הזה החדש אומר ולמה

,íëì äæä ùãçä àìà,פירושוìáà ,àåä éìù
íëìù ,íëì åúåà éúøñî éðàפירושוàåäù

.éåìéâá.לישראל בו מגולי� שהאורות כלומר,

àåä ë"òå ,àåä éìù éòéáùä ùãçä ìáà
éåìéâá àìå ,äñëá.חגינו ליו� בכסה כמ"ש

היא הכונה האורות, וגילוי כיסוי עני� וכל

החכמה. øãñáלהארת àåä íëìù ùãçä
úåéúåàäהא"ב, øãñë,áéáàנקרא ניס� כי

האביב. á"éחדש éë ,â"áà àåäùאביב של

â'הוא ãåñונמצא א', הוא קט� במספר יוד כי

אב"ג. שה� אביב éòéáùäאותיות ùãç ìáà
ë"ò àåä éìùשמו úåéúåàäמתחיל óåñîשל

תשרי. דהיינו ביתא, íúàאלפא .íòèä åäî
שה� אב"ג ישר äìòîì,בסדר äèîîכלומר

אח"כ א' תחילה בחשבו�, עולות שהאותיות

וכו'. שהואéðàåב' תשרי, למפרע, בסדר

,äèîì äìòîî,בחשבו� יורדות שהאותיות

(כנ"ל לר'. ואח"כ לש', יורד אח"כ ת', תחילה

ק"י). אות

úàø÷ð úåëìîä óåöøô .íéøáãä øåàéá
äæçî íä íéùãç äùù .ùãç á"é åáù ,äðù
.øãà ãò éøùúîù ,é"äð ú"âç íäù äìòîìå
ú"âç íäù äèîìå äìù äæçî íéùãç äùùå
äìòîìå äæçîù ô"òàå .ìåìà ãò ïñéðîù é"äð
íðîà ,é"äð àåä äèîìå äæçîå ú"âç àåä
é"äð ú"âç ùé ë"òå ,äæî äæ íä íéìåìë
äæçî úåëìîäù ,òãåðå .äèîì ïëå ,äìòîì
àéä íùå ,äðéá úðéçá àéä äìòîìå äìù
úðéçáì úáùçð äèîìù äæçîå ,àéñëúàá

,ù"æå .àéìâúàá àéä íùå ,äîöòåäéà ïåëìã
,àéìâúàá,äèîìå äæçî àåäù ïñéð ùãçä éë

.íéìâúî úåøåàäù àéìâúàá àåäìáà
àìå äñëá åäéà ã"òå åäéà éìéã äàòéáù

,àéìâúàáäæçî àåä ,éøùú ùãçä éë
àéñëúàá àåä íùå ,äðéá úðéçá íùù ,äìòîìå
éåñëä úìçúù ïåéë àìà øãà ùãç ãò åäæå
ïëå .éøùú ÷ø øéëæî ë"ò ,éøùúá ìéçúî
àìà .ìåìà ãò êùîð ïñéð ùãç ìù éåìéâä
÷ø áåúëä øéëæî éåìéâä úìéçú åáù ïåéë
åðééäã ,äðùä éùãçì ïåùàø àø÷ð ë"òå .ïñéð

.íéìåâî úåøåàì ïåùàøå"èá øîåà øäæäù åîë
ù"îë éåìéâä ìéçúî åáù íåùî éøùúלהלאה)

קכ"ג) ù"æåïåëìãאות àçøé'åëåâ"áà
(à"ò å"ô÷ óã é"åôã)ìáà

מאמרים מתוך ספר הזהר, תצווה 
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äåöúæî

àæø Uäéà á"éסäàòéáF àçøé ìáà .'âSעéìéSפàôA^î Uäéàצéàî .ïååúàS ÐÔÔÌÎÔÓÌÔÌÐÔÔÐÐÐÐÔÌÓÌÔÓ

.àîòèקàccî ïUcàר.àcúì à[éòî àðàå ,à[éòì ÓÎÔÔÐÓÔÌÑÔÓÎÔÑÑÔÌÓÔ

(âë÷Uäéà àðà ,àçøéS àFéøQ .éìéS éàäש,àçøéS äøHòQ .àééñZúàQ ÓÐÐÌÑÔÌÓÌÔÎÔÐÌÐÌÓÌÔÓÎÔÔÌÓÌÔ

àúéîã÷Q .éàúéìc FîçáU ,ïéðøçà FîçáU ,éàîã÷ FîçQ àðàS ïéâQ ,Uäéà àðàÎÔÐÌÐÓÎÔÌÔÑÓÌÔÑÌÔÑÓÎÔÐÌÔÑÌÐÔÑÌÓÌÑÔ

ïéîAé Fîç ïéâQ ,Uäéà àðà àçøéS äøHòQ .ïéîAé àGîç ïéâQ ,Uäéà àðà àçøéSÌÓÌÔÎÔÐÌÐÎÐÔÐÓÎÔÔÌÓÌÔÎÔÐÌÐÎÑÐ

.ïéðøçàת,Uäéà àðà àçøéS å"èáא.éàúéìc Fîç ïéâQ ÓÎÔÐÌÓÌÔÎÔÐÌÐÎÑÌÐÔÑ

(ãë÷àîìòå ,Uäéà äà[ò àîìòî àS àçøé ìëS ïéâQ .éàä éìUZ è"îÑÓÌÐÌÔÓÌÔÔÑÔÌÔÐÔÔÐÌÔÌÔ

,äñZQ Uäéà àS àçøé BZ éðéâáU ,àðîæå àðîæ ìëQ ,Uäéà FîçS àæøQ äà[òÐÔÔÌÔÔÌÔÑÐÌÔÐÌÔÌÐÌÔÌÐÑÓÓÌÔÔÐÓÒÒ

àçøéå .àééñZúàQ éA[î ìëå ,Uäéà äñZQ äà[ò àîìòS ïéâQ ,àé[RúàQ àìåÌÔÌÐÌÓÌÔÌÐÌÔÌÔÐÔÔÓÒÒÐÌÔÐÌÐÌÓÌÔÌÓÌÔ

ä"á÷S àSבïéãZ ,øñéîçS àîAé àèîS ïåéZ .éAãAçìQ UäéàגUäéà à[Z .àééìR ÔÌÐÐÌÑÔÌÔÔÔÌÔÑÔÌÑÓÌÔÕÔÐ

úåàñøâ éôåìç

ïååúàã.ס àøãñë â"áà åäéàå 'âã óéñåîע.äéìéãפ.åäéà â"ìצ.éøùú ïååúàã óéñåî ;éøùúק.ïååúàרâ"ì
.àìéòìש.àñéôúàá àéñëúàá óéñåî ;àñéôúàáת.àçøéã å"èá â"ìא.éàúéìú ùîç ïéâá â"ìב.éåä åäéà óéñåî

àèî.ג åäéà àìë â"ìå àúåúãçá åäéà àééåìéâ ;àééìâ â"ì

íìåñä øîàîéòéáùä ùãçì øåùòáå

àôåñî åäéà éìéã äàòéáù àçøé ìáà
ïååúàãìò äøåé ïøãñë úåéúåàäùë éë .'åëå

íéáøúî úåøåàä íòô ìëù ,úåøåàä éåìéâ
éåñéë äøåé éøùú åîë òøôîì úåéúåàäùëå
åîëå .ïåáùçá íéèòîúîå íéëìåäù ,úåøåàä
ùãç ìëá åðééäã ,úåèøôá àåä ïë úåììëá àåäù
ïåùàøä ùãçä éöç øùà ,íéùãç á"éî ùãçå
.íéñåëî úåøåàäå ,äæçî äìòîì úðéçáá àåä
,äæçî äèîì àåä äàìäìå íåé øùò äùîçîå

.êìåäå øàáîù åîë .íéìâúî úåøåàäå

(âë÷àùéøá ,éìéã éàä:'åëåהחדש

השביעי éðàהזה ùãçä úìéçúá ,éìù àåä
àåä éðà ùãçì øåùòá ,äñåëîá ,àåä,במכוסה

íéðåùàøä íéîé äùîçá éðàù íåùîשל

íéîéהחדש, äùîçáå íéøçàä íéîé äùîçáå
íåùî àåä éðà ùãçä úìçúá .íéùéìùä
éðà ùãçì øåùòá ,íéðåùàøä íéîé 'ä àåäù
å"èá ,íéøçàä íéîé 'ä àåäù íåùî ,àåä
.íéùéìùä äùîç àåäù íåùî ,àåä éðà ùãçì
ìò íéðùì ë"â ÷ìçð ùãçäù .ùåøéô
øåáãá ì"ðë äðùä éùãç á"é åîë äæçä
íäù ,äæçî äìòîì ïéå÷ 'â åá ùéå .êåîñä
äæçî ïéå÷ 'âå äæçä ãò íéñåëî íäå ,äðéá
.íéìåâî íäå äîöò úåëìîä úðéçá íä äèîìå
äùîç úììåëù ,äðéáî íéëùîð ïéå÷äù ïåéëå
.úåøéôñ 'ä å÷ ìëá ùé ë"ò ,ä"ð ú"âç úåøéôñ

,åøîà äæå,åäéà àðà àçøéã àúéîã÷á

,àéìâúàá íëìù åðéàå äñåëîá àåä éðàù åðééäã
,ïéîåé àùîç ïéâáíéîé 'ä íäù íåùî

.äæçî äìòîìù ïéîé å÷î ä"ð ú"âçäøùòá
,åäéà àðà àçøéãíëìù äðéàå äñåëîá

,àéìâúàá,ïéðøçà ïéîåé ùîç ïéâáíåùî
åðééäã íééðùä ä"ð ú"âç íéîé 'ä íäù

.äæçî äìòîìù ìàîùä å÷àçøéã å"èá
,åäéà àðàãò øîåìë ,ùãçì øùò äùîçá

åðéàå àéñëúàá àåä éðà ,ùãçì øùò äùîç
,àéìâúàá íëìù,éàúéìú ùîç ïéâáíåùî

å÷ åðééäã ,íéùéìùä ä"ð ú"âç íéîé 'ä íäù
øùò äùîç ãò ë"òå ,äæçî äìòîìù éòöîàä
ìáà .íëìù åðéàå íéñåëî úåøåàä ùãçá
éë úåøåàä íéìâúî äìòîìå øùò äùîçî
ìéçúî íùîù äæçä úãå÷ð ñ"ä øùò äùîç

úåøåàä éåìéâ.åðéðôì ù"îë

(ãë÷éàä éìåë è"î:'åëå,שואלåäî
,êë ìë äñåëî àåäù íòèäחמשה עד דהיינו

ומשיב, לחדש. äæäעשר ùãçä ìëù íåùî
,äàìò àîìòî àåäששה כי מבינה, דהיינו

כנ"ל, מבינה ה� הראשוני� íìåòåחדשי�
,ïîæå ïîæ ìëá ùîç ãåñá àåä ïåéìòä,כלומר

נ"ה, חג"ת ספירות חמש בו יש וקו קו בכל

,éåìéâá àìå äñåëîá àåä äæä ùãç äæ íåùîå
åéøáã ìëå ,äñåëîá àåä ïåéìòä íìåò éë
,åãáìá ä"á÷ä ìù àåä äæä ùãçå .äñåëîá
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àîéX÷å ,äà[ò à\éàî úøéäðúàå ,úîéìcFà àøäéñå ,àøäéñS àúUcãçQ àèîÔÔÌÓÌÔÌÐÎÔÌÐÎÔÐÌÌÐÔÌÐÌÌÐÓÑÐÔÐÔÔÌÓÌÔ

à"ãë ,ïAFàø éø÷à ã"òå ,à[éòìS àøAäð ARî éàcúì àøäðàì(קíëì ícç÷ìU ÌÓÌÔÔÌÓÔÑÐÌÔÐÌÑÔÌÐÌÑÐÌÓÌÒÔÒ

ïécçð ïàZî ,äà[ò àæøQ ïéîAé Uä[Z éîéé÷ àcFä ãò .ïAFàøä íAéQדàæøì ÓÔÐÓÓÌÔÓÌÑ×ÌÐÌÔÔÐÔÔÐÔÓÌÐÌÔÔ

.äàccÓÔÔ

(äë÷,ç"úה,äà[ò àîìòS àæø ,ïéàîã÷ ïéîAé ïé[à Aåä äà[ò àîAXîÐÔÐÔÔÎÐÑÐÓÌÔÐÔÔÌÔÌÔÐÔÔ

,äàcc àðéSî à[à ,àîìò éàäQ çëcFà àì àðéS àäS ,àîìòS àðéS ïéàS ïàîÓÔÐÐÔÌÔÌÔÌÔÐÔÔÐÌÌÓÌÓÔÌÔÒÔÐÐÔÓÔÔ
àìר)àãSו ä"à ,à[éòì ïéàS àîìòS àðéS àîéc éàS .àøaé õøàä ìë éäìà ÌÔÍÕÑÔÔÔÒÐÔÑÌÐÑÔÐÔÌÔÌÔÔÐÌÑÔÔ

UøéäðS àîìò ,UøéçS àîìò éø÷úàז,ïéXç ìëS àîìò .ïéîìò ìëSחàîìò ÐÌÌÑÔÌÔÌÑÔÌÔÐÌÐÌÔÔÌÐÔÌÔÌÔÓÐÔÌÔ

àì ,àîìò éàä éQâì àðéS øòcà Uäéà éà .÷çöéS àðéSî àîéc éàå .Uøéç ìëSÌÔÑÌÐÑÔÐÐÔÌÐÌÔÐÐÐÌÓÐÔÌÓÑÓÔÌÔÔ

,ìQñîì àîìò ìZ ïéìëéט,Téì ìéáñS ïàî úéà àì ,äà[ò àôéac àGà àUääS ÓÌÐÔÔÌÔÌÐÌÓÌÓÒÔÓÐÔÐÔÔÔÐÓÌÔÐÑ

,àcúìS àGà à[àי.àGà ìéáñS àGà UäéàS ÒÔÒÔÐÌÓÔÌÐÒÔÌÔÐÒÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ö"÷.ק) èð÷ íéèôùî (âë àø÷éå)(ר(ãð äéòùé)â"ç

æòø.
àîåéî.הàæøá.ד éà óéñåîו.é÷ìàã àæø ;àäã ;àæø
ïéîìò.ז ìëã â"ìח.åøéç ìëã àîìò â"ìט.àåääå

úéàã.י

íìåñä øîàîéòéáùä ùãçì øåùòáå

לכ�, øùòואינו äùîç íåé òéâîù ïåéëלחדש

הסמו�, בדבור כנ"ל החזה נקודת æàשה"ס
.äìâúîכללות בבחינת ה� ולמטה, מחזה כי

שהוא חדש, כל בבחינת וה� ניס�, שהוא השנה,

המלכות לבחינת נחשב כבר עשר, החמשה יו�

מתגלי�. והאורות úåùãçúäìעצמה òéâî ìëä
,äðáìäמחזה מכוסי� שהיו האורות שכל

בהתחדשות ולמטה מחזה באי� ולמעלה

כבר ולמטה מחזה כי מלכות, שהוא הלבנה,

וע"כ בינה. ולא עצמה, הלבנה בחינת הוא

,äàìò àîàî äøéàäå úîìùð äðáìäשהיא

úåøåàäבינה, ïî äèîì øéàäì úãîåòå
àø÷ð ë"òå .äìòîìùלחדש עשר חמשה יו�

à"ùîëבש� ,ïåùàøíåéá íëì íúç÷ìå
ïåùàøä,äúò ãò éëחמשה יו� עד דהיינו

ãåñáעשר, úåøéôñä ìë åãîòעול�,ïåéìòä
בינה, ט"ו,ïàëî,שהוא úåøéôñäמיו� íéãøåé

ãåñìעול�,ïåúçúäוע"כ המלכות, שהוא

הראשו� הוא ט"ו שיו� וכיו� מתגלי�, האורות

נקרא ע"כ המגולי�, ïåùàø.לאורות
(äë÷äàìò àîåéî ç"úàåá :'åëå

,ïåéìòä íåéî ,äàøå,מבינה åìàדהיינו åéä
,íéðåùàøä íéîé,לחדש ט"ו ñ"äùשמקוד�
,ïåéìòä íìåòא"כ שואל, ïéãבינה, ïã éî

àöîð åðéà ïéã éøäù äðùä ùàøá íìåòä
ïéãî àìà äæä íìåòáעול�äæù ,ïåúçúä

ïéãù ,øîàú íà éë .àø÷é õøàä ìë é÷ìà

,äìòîì ïåãéð íìåòä,בבינה,äéä àì ë"à
íìåòהבינה, ,úåøéçä íìåò :àø÷ðשבוúåøàä

íìåò ,úåîìåòä ìë ìùשבוíìåò ,íééçä ìë
.úåøéçä ìë ìùבכל נקרא שהבינה וכיו�

לדו� די� בה שיש תאמר אי� האלו, השמות

çöé÷,העול�. ìù åðéãî àåäù ,øîàú íàå
אפשר, אי זה הבינה, של שמאל הקו דהיינו

åéä àì ,äæä íìåòì ïéã øøåòî äéä íà éë
ïåéìòä ÷æç ùà éë .ìåáñì íìåòä ìë íéìåëé

,äæä,דבינה שמאל קו ìëåéùשל éî ïéà
äèîìù ùàî õåç åìáñì,מלכות àéäùשהוא

.ùà ìáåñä ùà

,÷çöé ñ"äù ,äðéáã ìàîù å÷ä .ùåøéô
ìë àöîð ,ø"â íå÷îá åúåéäìåìù úåøøåòúä

àåäù ,äèîì äìòîî äîëçä úëùîäì ïçáð
.åìáåñì ìåëé äéä àì íìåòäù .ãåàî äù÷ ïéã
úëùîð àéä íâù ô"òàù ,úåëìîä ë"àùî
ïåéë æ"ëò ,÷æç ùà àåäù ,äðéáã ìàîù å÷î
äèîî ÷ø äøéàîä ,äá÷ð øåà úðéçá àéäù
íìåòäå ,êë ìë äù÷ äáù ïéãä ïéà äìòîì
ìàîù å÷ ìù ùàäù àöîðå .åìáåñì ìåëé
ùà àéäù ,úåëìîäì ÷ø øøåòúð åðéà äðéáã
àéäù íåùî ,åìáåñì äìåëé úåëìîäå äèîìù

ù"æå ,äá÷ð øåàäàìò àôé÷ú àùà àåääã
àùà àìà äéì ìéáñã ïàî úéà àì

.àúúìãá÷ðä úøàäì äá êôäúî éëä
(à"ò å"ô÷ óã é"åôã)äøéàîä
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äåöúèî

(åë÷ìZ éîð éëä .ïéîìò Uä[ëS äàcc àîìò àS àîìòS äîZ ,à[àÒÔÌÔÌÔÌÔÔÔÌÔÓÔÔÌ×ÌÔÌÐÔÐÔÑÔ

ïéâáU ,àîìò éàä ìò äà[ò àðéS éø÷à àãå .èôAF íéäìàS ,äàcc àîìòî éAðéSÐÑÔÌÔÓÔÔÒÍÕÐÑÌÔÐÌÑÐÔÐÔÔÓÓÔÌÔÌÐ

.à[éòìU ïéðF ïéøHòî à[à ,Fð øQ ìò äøæR øéæR àì ,äàòéáF àRøS UäéàSÌÐÓÌÔÌÐÔÔÔÔÐÌÑÔÓÓÔÒÔÑÒÌÐÌÐÌÑÔ

(æë÷øîà .ïéòîS éAðéò ïéRìæS Téì àîçå ,ïAòîF 'øQ àáñ éàä çRFàÓÌÓÓÔÔÓÐÌÌÔÔÑÌÓÌÐÑÐÌÐÔÓ

éQøéà ,ïAòîFכéàîà ,äàòéáF àéä(*äàZæ ,Téì øîà .à[éòìU ïéðF ïéøHòî ÓÐÐÌÐÐÌÐÔÔÎÓÑÒÌÐÌÐÌÑÔÔÓÑÓÔÔ

.ïéòîFS ïéðãUà ìò ìé[îS ïàîÓÌÓÐÓÌÐÌÓÌÐ

(çë÷ãò ,Fð øQ ìò àðéS ïéøæR àì ,àòøàQ àcúìS àðéS éQ ,ç"úÑÐÔÐÌÓÔÌÓÌÔÔÓÌÐÐÔÓÓÔÓ

õøàä ìZ éäìà ,äàòéáFì ïéðF òáF ïé÷áFS ïéâQ .àîòè éàî .ïéðF øñéìcÌÑÓÌÐÓÓÎÔÌÐÌÓÌÐÒÓÌÐÌÌÐÔÔÍÕÑÔÔÔÒ

øaéøñéìc ìò à[à ïàøF àì ,òáF ïU]éàå .òáF ïU]éàQ Fð øáì UFø úéìå .à ÐÔÑÌÑÌÌÓÔÌÐÒÓÌÐÒÓÔÔÔÒÔÓÌÑÓ
ïU]éàîל ,àcúìS ïéðéS ìëå ,ïéøæR ìZ ,BZ ïéâáU ,TéQâì àéXñøUZ ïU]éàS ,àcúìSÐÌÓÔÌÐÌÌÔÌÓÑÌÐÓÔÐÌÐÌÔÐÐÐÌÓÔÑÐ

.Uäéà ïéðF ïéøHòS àììZ ,àcúìS ïéðF òáFÒÓÌÐÐÌÓÔÌÔÔÌÒÌÐÌÐÐ

úåàñøâ éôåìç

àåä.כ éëä ;éëä ;àåäל.àòøàá àúúìã óéñåî

íìåñä øîàîéòéáùä ùãçì øåùòáå

ìë äù÷ åðéà äæù .äìòîì äèîî ÷ø äøéàîä
àéä ù"äøù ïåéëå åìáåñì ìåëé íìåòäå êë
úà ïã éî ,äù÷ ,äðéá àåäù äìòîìå äæçî
,úåøéçä íìåò àåä äîöò äðéá éë ,íìåòä
äéä àì ,åãáì øøåòúé íà äìù ìàîù å÷äå

.ìåáñì ìåëé íìåòä
(åë÷àîìòã äîë àìà:'åëå,ומשיב

äæä íìåòù åîë àìà,שלנוíìåò àåä
åìù ïéðéã ìë êë ,úåîìåòä ìë ìù ïåúçúä

ïåúçúä íìåòî íä,המלכות שהוא שבאצילות,

èôåù,הנקרא íé÷ìàשלה íéàø÷ðודיני�
äæä íìåò ñçéá ïåéìò ïéã.שלנו התחתו�

דבינה. דיני� כמו כלפינו נבחני� íåùîåוע"כ
úéòéáùä äâøãî àéäù,ז"א øæåâשל åðéà

.äìòîìå äðù íéøùòî àìà íãàä ìò äøæâ
(æë÷àáñ éàä çâùàï÷æ èéáä :'åëå

íéìæåð åéðéòù åäåàøå ,ïåòîù éáøá àåää
,úéòéáù àéä íà ,ïåòîù éáø øîà ,úåòîã

àéä äîìהאד� את äðùדנה íéøùòî
íéðæàì øáãîù éî éøùà ,åì øîà .äìòîå

.úåòîåùù
(çë÷àðéã éá ç"ú,äàøå àåá :'åëå

ìò ïéã íéøæåâ íðéà ,õøàá äèîìù ïéã úéá
íåùî àåä .íòèä åäî .äðù â"é ãò ,íãàä
ìë é÷ìà øùà ,éòéáùì íéðù òáù íéáæåòù
,òáù åìàá íãàì úåùø ïéàå .àø÷é õøàä
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,àéëã àøéåà úðéçá àúìâìâî êùîð æ"çàå
øúåé íéáåùç íä íéãñç íäù ô"òàù
íä ë"òå ,äîëçî äìòîì íúåéäì ,äîëçî
.íé÷ùåðù íå÷îá íéúôùä ïî úåøòùä íéðôî

ù"æå,ïéøèñ ìëî ïåðôúà ïååôùïå÷ú åäæå
.á"éä

á"é ìë ìù úåììëä àöåé äæ øçàå
úåëìî úðéçá àéäù ,øîåìë ,àð÷éã éðå÷ú

,ù"æå .íìåëî úìá÷îäàìëã àìæî àéääá
,àéëã àðåîñøôàã ïéçéùî â"é ïéãâð
.ïåøâá ÷åáãä àð÷éãä ìù ïåúçúä çèù åðééäå
ìæîî ïéçåîä ìë íéìá÷î åðîî íéðåúçúäù

ù"æå ,äæä.íéúñå çéëù àìæî éàäá àìë
àçúôî íäù úåãå÷ð 'á ììåë ïåúçúä ìæîù
ãöîå ,çéëù àåä àçúôîä ãöîå ,àìåòðîå
ä÷ðå ,àø÷ðù ãåñ äæù .íéúñ àåä àìåòðîä

.ä÷ðé àìי"ג חלק ספירות עשר (ובתלמוד

ת"ד י"ג נתבאר ר"כ אות עד ר"ד מאות

באות ש� התשובות ובלוח באור� דא"א

עש"ה). קנ"ז ובאות קנ"ב

(çééøùú àèîã àðîæáïîæá :'åëå
åìà íéàöîð ,'æä ùãç àåäù ,éøùú òéâäù

â"éתקוני�,ïåéìòä íìåòá,בינה שהוא

,àåää úòá .íéîçøä éøòù â"é íù íéçúôðå
åàöîäá.כתוב, 'ä úà åùøã

(èéà øîàéåàùãú íé÷ìåðééä :'åâå
ùãçì äòùúá íëéúåùôð úà íúéðòå ,áåúëù

úåàøäì úåìçä äúà ä"éåä éðãà ,áåúë .áøòá
.êìãâ úà êãáò úàכא�íìù ä"éåä íùä

.åéããöáשמאל ובצד ימי� בצד שמאיר דהיינו

גדל�. את וכ� הויה, אדנ"י כתוב שע"כ יחד,

.íìù åðéà ,õøàä ìù äæä úåøøåòúäá ïàëå
הימי�. צד בלי שמאל, צד רק שמאיר

äæçî úðéçáá àéä àá÷åðäùë .ùåøéô
àîàã ìàîù å÷ úùáìîù ,à"æã äìòîìå

úðéçáá àéä æà ,ãáì'ã,äùáé àéäå ,ãçàã
äãøéù êë øçà àìà .úåøéô äùåò äðéàù
à"æî úìá÷îå à"æã äèîìå äæçî úðéçáì

æà ,éòöîà å÷ àåäù,äùáé úåäã äî
,à"æã äìòîìå äæçî úðéçáá äúéäùë
. ïéáéàå ïéøéô ãáòîì õøà úãéáòúà
וע"ש ר"ו, אות הזהר ספר בהקדמת (כנ"ל

øéàäìבהסול�) äúåà ï÷úî éòöîàä å÷ éë
,àîàî äìá÷ù ãåò ìë ìáà .íéããöä 'áî
,ïáøåç úðéçáå äùáé äúéä ,ãáì ìàîù å÷î
éìá äøéàî äðéà ìàîùáù äîëçä éë
íéðéã ,æà äðîî êùîðå ,ïéîéáù íéãñç
äæçî àá÷åðä äúéäù àéää úòáå .íéùðåòå
ä"á÷ä øîà ,ìàîùã íéðéãä úðéçáá äìòîìå
äæçîì ãøúù åðééäã 'åâå ,àùã õøàä àùãú

.úåøéô äàéöåî õøà äéäúå ,äèîìå

,åøîà äæåõøàä àùãú íé÷ìà øîàéå
'åâåíëéúåùôð úà íúéðòå áåúëù åðééä

åúåà àåä àùã õøàä àùãúù ,øîåìë .'åâå
éë .'åâå íëéúåùôð úà íúéðòå åîë ïéðòä
àîàã ìàîù å÷ì àá÷åðä äìåò íéøåôëä íåéá
éåðéò íøåâä ,íéãñç éìá äîëç íù úìá÷îå
äðéà íéãñç éìá äîëç éë ,àá÷åðäì ùôð
úãøåéùë ë"çà íðîà .íéðéã úîøåâå äøéàî

(à"ò æ"ò÷ óã é"åôã)äèîì
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àúåòéðöã àøôñ æè

(ë'é äà[ò 'é øöéXå ,äàcc ã"Aé äà[ò ã"Aé ïðéø÷ ,áéúZ àì é"äéÌÐÔÌÐÔÑÔÐÔÔÓÔÔÓÐÒÐÔÔ

,äàccאìëì àìå ,íéìF .UîéìFS àììZ .Uäééååâá 'ä .äàcc 'é ,äà[ò 'é éäé ÓÔÔÌÐÐÔÔÓÔÔÌÓÓÌÌÔÔÐÌÐÌÐÌÔÌÔ

.íéäìà 'éé òWXå áéúZ ,àøçàQ ìécFàå ,àS àîF øúà éàäî ø÷òcà .øèñÌÔÐÌÎÔÑÓÎÔÌÔÔÌÓÌÐÌÓÎÔÌÐÓÐÓÌÔÍÕÐ

(àëïé_ðàS àøéòæì ,à÷écòã à÷HSøôS àáFð ,é"äéS ã"Aéì ã"Aé ïéQ 'äÑÌÐÌÐÔÌÔÌÓÌÓÌÔÌÓÐÔÐÌÐÔÌÓÌÐ

,äàcc à"ä äà[ò à"ä ììëcFà ,à"äQ .íéX÷úà àì àçUø àìQáécëã(סTäà ÌÔÔÔÐÌÌÔÌÑÐÌÔÌÓÑÐÔÔÑÓÔÔÐÌÐÎÔ

.íéäìà éðãàÎÕÔÍÕÐ

(áë[ס,ïéôè÷S éAôèé÷QבøWòúàS äà[ò 'é .å"äé ,ïéì÷úîS àçUøQ ÌÐÌÌÓÌÐÌÔÌÓÌÌÐÐÔÔÌÐÌÓÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

à)ס) äéîøé)á"ç.èò÷â"ç:áì÷א.äàúúå äàìò éäé ;éäé â"ìבàçåøá óéñåî ;àøéøö
.àøéøö

úîà êøãøåøö äðäå ÷åáéã 'éôù äãð 'îá àéî óè÷î ïåùìî ìëä ãñééúð úåì÷ùîä øåøö ìù úå÷áãúäá Lñ
.àùú éë 'ô ùéø ïééòå ã"åãé íùî 'é àåä íìù ì÷ùîä ø÷éòå ã"åãé íùáù ïéää 'á íä úåì÷ùîä

íìåñä à÷øôàðééðú

úùáìúî æà ,åðîî úð÷úúîå äæçî äèîì
íéãñçá ,àîàî ïëì íãå÷î äìá÷ù ,åæ äîëç
äúéä àì íàå .úåîìùä ìëá äøéàîå ,à"æã
ãáì ìàîù å÷î àîàî äîëçä úìá÷î
ø"â äì äéä àì æà ,ùôð éåðéòì úîøåâä
äéåàø äðéà ,äæçî äèîì äúåéäá éë íìåòì
íëéúåùôð úà íúéðòå ,ä"åñæå .äîëç ìá÷ì
äæä ùôð éåðéò úà åðéúìá÷ é"ò éë .'åâå
å÷ì äúéìò úáñá àá÷åðì ùéù ,åðéìò
àá÷åðäù ø"âá ÷ìç åðì ùé ,àîàã ìàîù
äèîì äúãéøé øçà à"æî ë"çà úìá÷î
,àîàî ïëì íãå÷î äìá÷ù äîëçäù ,äæçî
.ø"âì íéùòðå ,à"æã íéãñçá äúò úùáìúî
íöòá äðòú àì øùà ùôðä ìë éë ä"åñæå
÷ìç äì ïéà éë ,äéîòî äúøëðå ,äæä íåéä
éøä .ë"çà äëéùîî àá÷åðäù ø"âã ïéçåîá
àùã õøàä àùãú ìù úåøøåòúää ïéðòù
íä 'åâå íëéúåùôð úà íúéðòå ïéðòå ,'åâå
àá÷åðäù ïîæá íéâäåð íäéðùù ,ãçà ïéðò

.àîàã ìàîù å÷î úìá÷î
,åøîà äæåúåìçä äúà äéåä éðãà

'åâå,éåøèñá íéìù äéåäíìùù åðééäã
.úåîìù åäæù ,ìàîùå ïéîé íéããöä 'áá
,íéìù àì àòøàã àã àúåùéçøá àëäå
úòá äúéä úåøéô àéöåäì úåøøåòúää éë
äùáé äúéäù ,àîàã ìàîù ãöî ÷ø äìá÷ù

äúéäå ,äáøçå,àúåùéçø .íéìù àìåùåøéô
.áåè øáã éáì ùçø ïåùìî ,úåøøåòúä

מ"ה). (תהלי�

(ëáéúë àì éäééäé :'åëå,ועשב דשא

áåúë àìשאנו éå'בו÷íéøåכא�, äðåéìò'é
,äðåúçúבסו"ה,øöééåיודי� ב' ù'éäðåéìòע�

עלאה, חכמה חכמהå'éäðåúçúהוא הוא

א'תתאה, בראשית (כנ"ל הנוקבא, דהיינו

דראש יודי� ב' שה"ס פירוש). ד"ה ר"ז ד�

הצירו� של ישé"äéע"שé"äðåãäàéוסו�

éå'בו ,äðåéìò'é,äðåúçú'ä,íäéðéá
אשרä'שה בינה, מקבלתé'ה"ס תחתונה

חכמה. úåîéìù,ממנה ìù ììë åäæåאז כי

שהיא חכמה, ãö,מקבלת ìëì àìå ,äîìù
וע"כ לבד. משמאל רק äæä,אלא íù ø÷òð
ש�, המכונה הנוקבא øçàá.דהיינו ìúùðå

מ� דז"א מחזה מלמעלה שנעקרה דהיינו

למטה אל דאמא, משמאל רק שמקבלת המקו�

חסדי�. ממנו לקבל דז"א, òèéåמחזה ,áåúëù
,'åâå ïâ íé÷ìà 'äלמטה במקו� שנטעו דהיינו

דז"א. מחזה

(àëãåéì ãåé ïéá 'ä:'åëåאחר דר�

ä'äהכתובהïéá'éì,é"äéã 'éרומזתìò
úáéùðחכמה à"æì.רוח ,à"àã íèåçîואע"פ

מחכמה, מכוסי� בחסדי� תמיד הוא שז"א

íéé÷úî.עכ"ז, åðéà äîëç çåø àìáכל כי

ראש. בלי ו"ק הוא חכמה בו שאי� á'äעוד
דא"א, לחוט� הרומזת äðåéìòזו 'ä åììëúùð

הויה äðåúçúדש� 'äåדהיינו הויה, דש�

בקו חכמה מקבלת בינה שהיא עליונה שה'

לה' ומשפעת דא"א מחוט� שלה, שמאל

הנוקבא. שהיא ãçéá,תחתונה, ïä ïéää 'á æàå
,áåúëùääàíé÷ìà éðãàשבכל שרומז,

תחתונה שה' דהיינו יחדיו, ה� ההי� שב' מקו�

ד שמאל מקו חכמה נאמרä'מקבלת עליונה,

הנוקבאääà,עליה כי צרה, לעת רומז שהוא

כנ"ל. ויבשה חרבה שהיא בצרה אז היא

(áëàçåøá ïéôè÷ã éåôè÷á:'åëå
(à"ò æ"ò÷ óã é"åôã)ìåëùàá
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øåîàèò

(åèøàZìîU ,àðéãS àîAé Uäéà ,ä"øã àîAéר,àðéãS àééñøUëQ áéúé ÔÐÔÌÐÔÓÌÔÔÐÌÌÌÔÌÐÔ

ìîS àçú_ é_çå éúà à÷ àøéèðñä"á àFãU÷S áR ìò óàå .àðéS òáúå ,àZ ÓÌÐÔÔÔÑÌÔÑÐÌÔÌÓÌÔÌÔÓÐÔÌÓÓÓÌÌÔ

,øîà càS äîZ ,àðéãì Téì íéçø(שáS Uîéçø çöð .è_Fî áäAà 'éé éðà éZ,éAð ÔÐÑÌÐÔÌÔÌÓÌÔÑÐÎÐÌÔÑÐÌÔÔÓÌÐÐÌ

,Uäééìò ïé[î ïòèîì í÷ àøéèðñS àcòFáU .àðéãS Uîéçøì[פò÷úîì ãé÷_ ÐÌÐÌÐÔÌÓÎÔÌÓÌÐÔÔÌÐÌÓÐÐÔÓÌÔÐÌÐÌÓ

.øôAF àUääQ ,à[éòì àccî éîçø àøòcàì ïéâQ ,øôAGQÓÔÌÐÌÐÌÔÔÓÎÑÐÓÔÌÑÔÌÓÔ

(æèøàì÷ Uäéé]î ãéáòúàå ,àXîU àçUøå àGàQ àìéìZ ,àì÷ àUää à÷[ñÓÌÔÓÔÔÌÐÔÌÒÔÌÔÓÔÌÐÌÔÑÐÓÌÔÔ

ìZ ïéãZ ,àccîU à[éòî øòcà àì÷ àUää ãZ ,à[éòì àøçà àì÷ øòcàå ,àãçÎÔÌÐÌÓÔÔÔÏÔÌÑÔÓÓÔÔÐÌÓÑÑÔÐÓÔÌÑÔ

.éáQøòúî àâøè÷î àUää ïéòè à÷S úAðòèÓÎÌÔÔÐÓÌÓÌÌÔÐÌÓÌÌÑ

(æéøàîòèàì ,åHòì éø÷å ,éAãAçìQ ÷çöé ÷éôð ,äðGä FàøS àîAéQÌÔÌÕÓÔÔÔÐÐÌÔÐÌÌÔÑÌÑÔÌÓÌÎÔ

àcòF àéääQ àäS ,éAçøAà íUôZ ãç ìZ ,àîìò ìëS ïéìéFác Téì(תïäëcå ÑÓÌÐÐÌÔÔÌÔÔÓÌÌÌÔÌÓÐÓÎÔÓÐÌÒÔ

Té]î ÷éôðS ,úAàøî åéðéòשTéñøò ìò áéëFå ,Fø_úàå ,ïééøQ é_à BFçàS ïàî ÑÔÑÌÌÔÐÐÑÓÌÓÌÔÓÑÐÌÔÌÐÌÌÓÌÔÐÓÓÌÑ

.é[ äàéáäå íé\òèî éì äHòå äãéö éì äãUöå øîàå ,åHòì éø÷å ,àðéãSÌÐÔÌÔÑÌÑÔÌÔÓÌÔÐÔÐÓÎÑÐÓÌÓÐÌÔÐÔÐ

(çéøøñîcàS àîéçø TðQ ,TFôðS àîéçø ,TðQ á÷òé ìà äøîà ä÷áøåÌÐÌÔÔÌÔÒÓÎÕÌÔÌÐÔÌÓÌÔÌÔÌÐÔÌÐÌÌÓ

.TéìéS íé\òèî ïU]éàQ Uäéà àøòcàì ,Téì úãé÷ôU .àîìò éøQúàS àîAXî TìÔÐÔÌÐÌÌÑÔÌÔÌÐÓÑÌÐÌÔÔÐÌÐÓÌÓÐÐÑ

øòcà á÷òéå(*àUääQ á÷òé ìA÷ ìAaäå ,ïéúUòáU ïéúAìöQ FQìúî ,àccî ÌÓÎÕÐÌÓÐÓÔÐÌÌÓÐÌÐÔÐÌÓÓÎÕÌÓ

,TéQâì á÷òé øòcàå ,÷éìñ à÷S øôAFìéìZúàå ,ìëàXå Aì FRXå ,TéãäQ áéø÷úàå ÔÌÔÔÐÌÐÌÓÓÎÕÌÓÑÌÐÌÌÐÓÎÑÓÓÑÓÕÓÌÐÌÌÐ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ø"ö.ש) çø úåà ìéòì (àñ äéòùé)(תà"á (æë úéùàøá)
.â"ö åì

ïàî.שéúéé.ר â"ìå êùçàå

úîà êøã.á"ò ç"ðø óã ñçðô úùøôá äæë ïéðò ãåòå úåãìåú úùøôì êééù äæ ìë Lô

íìåñä øîàîäðùä ùàø

(åèøåäéà ä"øã àîåéìù íåéä :'åëå
ìò áùåé êìîäå ,ïéãä íåé àåä ,äðùä ùàø
,êìîä ìù åçúô äñëîå àá çéâùîä .ïéãä àñë
à"ùë .ïéã áäåà ä"á÷äù ô"òàå .ïéã òáåúå
åéðá ìù äáäàä äçöéð ,èôùî áäåà 'ä éðà éë
øáãì í÷ çéâùîäù äòùáå .ïéãä úáäàì

äåö ,íäéìò åéøáãהקב"הéãë ,øôåùá òå÷úì
.àåää øôåùá äìòîì äèîî äáäàä øøåòì

(æèøàì÷ àåää à÷ìñàåää ìå÷ :'åëå
,íéîå çåø ùàá ìåìë ,äìåò,חג"ת כנגד שה�

ìå÷ åãâðë øøåòúîå ,ãçà ìå÷ íäî äùòðå
,äìòîìî øçàשמאל המיחד האמצעי קו שהוא

äèîìîå,וימי�, äìòîìî øøåòúî àåää ìå÷ùë
.íéìáìáúî àåää âøè÷î ïòåèù úåðòèä ìë æà
מקור שהוא מתמעטי� דשמאל שג"ר מפני

ושמאל ימי� מיחוד היוצאי� והרחמי� הדיני�,

בהסול�). שפ"ג אות וירא (כמ"ש מתגלי�.

(æéø÷éôð ä"øã àîåéáíåéá :'åëå
,åãáìá ÷çöé àöåé äðùä ùàøשהקו דהיינו

האמצעי, דקו יחוד ובלי ימי�, בלי שולט, שמאל

ויעקב, אברה� åùòì,שה� àøå÷ àåäåשהוא

éôëהס"א, íìåòä ìë ìù íéìéùáú åì íéòèäì

.íäéëøãבני כל מעשי על די� לתבוע דהיינו

úåàøî,העול�. åéðéò äðäëúå ,äòù åúåàá éë
,úåéøáä éðô êéùçîù éî åðîî àöåé éëדהיינו

ימי�, בלי כשהוא משמאל נמש� àåäåהמקטרג
,ãøôðימי� ïéãä,ואמצעי,מקוי úèî ìò áëåùå

,åùòì àøå÷å,והמקטרג הס"א øîàå,שהוא
,íéîòèî éì äùòå ãéö éì äãåöåבני ממעשי

כנ"ל, הרעי� éì.אד� äàéáäå
(çéøá÷òé ìà äøîà ä÷áøå:'åëå
,ä÷áøå,מלכות äðáשהיא á÷òé ìà äøîà

íåéî äì øñîðù áåäàä äðá ,äùôð áåäà
åìàá øøåòúéù åúåà äåöîå ,íìåòä àøáðù
ùáìúî ,äèîìî øøåòúð á÷òéå .åìù íéîòèî
øôåùá á÷òé ìå÷ ìå÷äå .úåù÷áå úåìôúá

á÷òé øøåòúðå .äìòî àåäù àåää,העליו�

האמצעי, קו åì,ליצחק,åéìà,שהוא áø÷ðå
ימי�, שהוא אברה� ע� אותו שמיחד דהיינו

,ìëàéå åì ùâéåדהיינו,äæá äæ åììëðùוהאירו

אכילה. שה"ס åîòהמוחי� ììëðù ïåéëåקו

øîåùîä,האמצעי, ïéé àåäù ,ïéé åì àáéå
למעלה, ממטה המאירה החכמה הארת דהיינו

ס' ד� ב"א (כנ"ל האמצעי קו ע"י המתוקנת

(à"ò '÷ óã (* á"ò è"ö óã é"åôã)ä"ã

מאמרים מתוך ספר הזהר, אמור 
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



øåîà ô

ïéé ,àøèðîS ïéé àS ,ïéé Aì àáXå ,TéãäQ ìéìZúàS ïåéZ .àãQ àSתUãéç àUäS ÔÌÔÑÔÌÐÌÌÐÓÎÑÓÔÑÓÐÔÓÐÌÐÌÌÔÓÐÌÑ

.ïéúUòáU ïé÷[ñS ïéúAìö ,åéãâQ çéø úà çøXå ïéãZ ,éúàS àîìòS àæø ,àQìSÌÐÔÔÔÌÔÌÔÌÔÑÌÑÓÔÓÒÑÓÌÔÔÌÐÌÓÌÐÔÐ

Uø çð ,Uäëøáéå.éîçø Uäéà à[ëå ,àQì éSçå ,àæâ ÓÌÔÌÑÓÌÔÌÓÑÐÔÌÕÔÐÓÎÑ

(èéøAåäS ïéæâUøå ïéô÷Uúå ïéìéXç ïU]éà ìZ ,á÷òéQ ìéìZúà UäéàS ïåéZÑÔÌÐÐÌÌÐÌÓÎÕÔÐÓÔÐÌÌÐÌÌÐÓÎ

.ïàZøááU äåãçQ ,àðéS ïî ïé÷ôð ìàøHéå .ï\c UçëcFà àìå ,UøãQúà ,ïéðéîæÌÐÐÐÌÔÌÌÔÐÌÌÔÓÔÌÐÌÔÑÔÌÐÐÐÔÌÒÌÔÌÐÌÔ

,ïéà[ò ïàZøááU ,äåãçQ ,àS àîAéQ ,åéáà ÷çöé éð_ úàî á÷òé àöé àöé Bà éäéåÓÌÐÓÔÕÔÔÓÎÕÑÑÌÑÐÌÔÔÐÌÔÔÌÒÌÔÌÐÌÔÐÔÐ

,íé\òèî àUä íR HòXå ,àîìòS éãáAòî éðòAè ïéòè ,Aãé`î àQ åéçà åHòåÌÑÔÔÐÔÐÑÔÐÎÑÑÔÑÌÔÌÔÓÓÓÓÓÌÓÐ

øòcé ,éáà íU÷é øîàXå åéáàì àáXå ,éãäñ ïé÷úà .úAðòè ïòèîì TéðFéì ãéãçÓÐÐÔÑÌÐÌÔÓÎÓÌÐÓÎÑÓÔÑÌÔÐÓÕÒÔÔÐÐÌÓ

ïéFéQ ïéãáAò äîZ ìëàéå ,éAðéãQא.àðçZFà à÷S àîìò ìëS ÌÐÌÕÓÓÔÔÐÐÐÌÔÔÌÔÌÔÓÌÓÌÔ

(ëøàììZî àFø_úàì ìéëé àì àäS ,ãàî ãò äìAãR äãøç ÷çöé ãøçXåÓÒÍÓÐÌÔÎÔÔÌÔÓÌÕÌÔÔÔÐÌÐÌÔÌÔÐÌÔÔ

,ïéúUòáU ïéúAìö ä\ëQ ,ãéö ã`ä àUä àAôà éî øîàXå .äåãçQ UäéàS ,á÷òéSÌÓÎÕÌÐÌÒÌÔÓÕÒÐÑÓÔÓÐÌÓÔÌÐÔÐ

öé) éøáS úà åHò òAîFZ .äéäé BUøQ íR Uäëøáàå àác íøèQ ìZî ìëAàå(÷ç ÔÓÐÔÌÒÒÔÕÔÎÔÌÑÓÔÐÌÒÐÌÓÑÔÒÐÌÑÐÌÔ

,Téì øîàS øúáì ãò .íUìZ äåä àì Aãéö àäS éîçS .'Aâå ä÷òö ÷òöXå åéáàÔÐÓÐÌÓÌÔÔÌÌÔÑÌÔÑÔÎÔÌÓÌÔÓÌÔÓÑ

Téì àéF÷ àãå ïé\ò øàFã ïéñUìëUàå ïéôéac ïé[à .'Aâå õøàä é]îFî ä]äÐÑÐÌÓÑÔÔÒÌÐÑÓÐÐÌÌÐÐÌÔÓÐÌÔÓÌÔÑ

.øéãc Téì àâøè÷ìU ,Téøúáà ìæéîì ,á÷òé úà åHò íAèHXå .à[ZîÐÕÔÓÐÌÑÔÒÓÎÕÌÑÔÎÓÌÑÌÓÌÑÔÑÔÐ

(àëøàáæcFàì ÷éøò ,íéøU_Zä íAéì ä"ø ïéáS ïéîAé ïU]éàQ ìéæà á÷òéåÌÓÎÕÔÐÌÐÐÌÑÌÓÐÐÔÐÌÐÌÌÔÔ

éúàS ãò ,àúéðòúQ TéîøR éUF ,àcáUXúQ ác .Té]îבìàøHé éòãé ïéãZ ,ô"ëåé ÐÑÔÌÐÌÔÓÑÓÌÑÌÓÎÐÔÓÌÔÑÌÑÓÌÑÐÌÔÑ

,Féà úAàî òQøà A\òå ,àQ åHòSגãXî ,ïAì àâøè÷ì ïéðéîæ éâøè÷î Uä[Z ÌÑÔÔÌÐÓÌÓÑÐ×ÌÌÓÌÌÑÌÐÐÌÓÌÌÔÐÓ

.ïéúUòáU ïéúAìöQ éRñàå Aì øöéXå ãàî á÷òé àøéXå(אéáà éäìà á÷òé øîàXå ÓÐÔÓÎÕÌÕÓÑÒÌÓÌÑÐÌÐÔÐÓÕÒÓÎÕÍÕÑÔÐ

äçð\Q åéðô äø_ëà øîà éZ ,øîàå àèéò ìéèðS ãò .'Aâå éáà éäìàå íäøáàÓÌÔÔÑÕÑÔÐÌÓÌÔÐÑÔÌÔÓÐÔÓÎÓÌÔÔÔÓÐÌÔ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ã"ö.א) çé çìùéå (áì úéùàøá)ת.àåääãא.ìëáבâ"ìå ä"ø ;ä"éå ä"ø ;íìåñä â"ë
.ä"éåג.ãéî ãò åäìë ïî â"ì

íìåñä øîàîäðùä ùàø

מחלוקת) ñ"äùד"ה ,áìä úçîù àåäù ïéé
,àáä íìåòהנמשכת החכמה הארת דהיינו

הבא, עול� הנקראת çéøמבינה úà çøéå ,æà
åéãâáהיינו,åäëøáéå .úåìåòù úåù÷áå úåìôú
àåäדהיינו ìëäå ,áìä çîùå æâåøä çðù
.íéîçø

(èéøìéìëúà åäéàã ïåéëïåéë :'åëå
íéðéãäå úåçåëä åìà ìë ,á÷òéá ììëð àåäù
åàöîð àìå åøæôúð ,íéðëåî åéäù æâåøäå íéù÷ä
.úåëøááå äçîùá ïéãä ïî íéàöåé ìàøùéå .íù
,åéáà ÷çöé éðô úàî á÷òé àöé àöé êà éäéå
åéçà åùòå ,úåðåéìò úåëøááå äçîùá ,äæä íåéá

íìåòä éùòîî úåàùî ïåòè ,åãéöî àáלקטרג

åðåùìעליה�. úà ããç ,íéîòèî àåä íâ ùòéå
øîàéå åéáàì àáéå ,úåãò ïé÷úä ,úåðòè ïåòèì

,éáà íå÷é,åéðéãá øøåòúéù,ìëàéåäîë
íéòø íéùòîשנעשו.éúàöîù ,íìåòä ìëá

(ëø÷çöé ãøçéå÷çöé ãøçéå :'åâå
ãøôäì ìåëé äéä àì éë ,ãàî ãò äìåãâ äãøç
àåôéà éî øîàéå .äçîùá àåäù á÷òé ìù åììëî
ìëî ìëåàå ,úåù÷áå úåìôú äîëá ãéö ãöä àåä
òåîùë .äéäé êåøá íâ åäëøáàå àáú íøèá
äàø éë ,'åâå ä÷òö ÷òöéå åéáà éøáã úà åùò
äðä åì øîàù êë øçàì ãò .íåìë åðéà åãéöù
éðåîäå íéøåáâä íäù .'åâå äéäé õøàä éðîùî
íåèùéå ,ìëî åì äù÷ äéä äæå .íéîòä øàù
.ãéîú åéìò âøè÷ìå åéøçà úëìì ,á÷òé úà åùò

(àëøïåðéàá ìéæà á÷òéåá÷òéå :'åëå
íåéì äðùä ùàø ïéáù íéîéä åìàá êìåä
,äáåùúá øæåç ,åðîî ìöðäì çøåáå ,íéøåôëä
.íéøåôëä íåé àáù ãò úéðòúá åîöò íéùî
úåàî òáøàå àá åùòù ìàøùé íéòãåé æà

(à"ò '÷ óã é"åôã)ùéà

מאמרים מתוך ספר הזהר, אמור 
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



øåîààô

íéøHò íéFéúU íéúàî íéVò ,'Aâå äçðî Aãéá àQä ïî çaXå éðôì úëìAääÓÒÒÌÔÔÓÐÓÐÓÔÌÔÐÌÔÌÐÐÔÓÐÌÔÐÒÌÐ

.'Aâå íéúàî íéìçøÌÑÐÔÓÐÌ

(áëø,ìîR ïéîZ ,Fçð àUä íé[îR .TéìéS àøèñ àUä BZ ,'Aâå íé[îRÌÓÐÌÓÐÌÔÐÑÌÓÐÔÔÌÐÔÔ

àcòFQ(*.ìîR ïéîZ Fçð ìò áéZøà ,íãàì ì"àîñ écôSדéîçS ïàî ,ïðéðc ÌÓÎÔÌÓÑÔÔÑÌÔÔÓÌÐÓÔÔÌÐÔÔÔÑÔÓÌÔÑ

.ãç à[ëå .T]éî áéæcFàå ,äìòî[î Téìò äñð÷ð äúéî ,TéîìçQ ìîRÔÔÌÒÌÑÐÔÐÌÌÔÔÑÐÌÓÌÔÌÐÌÌÐÐÔÌÕÔÓ

(âëøTéFáUS àòQ àì á÷òéå ,á÷òéS àñA_Aøè_à åHò øSäà ,ïéãëUÌÑÓÌÔÑÔÓÕÌÔÌÓÎÕÌÓÎÕÔÔÔÌÑ

.éúîéà .AZøãì åHò àUää íAXQ áFXå ïéãZ .ASáò éðôì éðAãà àð øáòé .Téö÷UòåÌÌÑÓÎÔÔÎÐÐÌÑÓÌÌÑÓÔÔÓÓÑÔÌÓÌÑÔÓ

÷éáF ä"á÷å .àFéS÷ à\òî Fø_úà àäS ,äìéòð úòFQהø_ëå ,ïAäéáAçì ÌÓÓÌÐÔÌÔÐÌÌÓÑÓÔÓÐÔÔÐÌÑÌÐÑ

ïåéZ .Uäééìòוä"á÷ éòQ ,Uäéé]î Fø_úàå ,àðAøAS àUääQ ìæà àâøè÷î àUääS ÔÓÌÑÔÌÓÌÓÌÌÔÔÓÌÓÔÌÐÌÌÓÐÓÌÔÑ

íF àø÷ ïZ ìò .'Aâå úéQ ïAì ïáXå äúZñ òñð á÷òéå ,áéúZ äî ,éAðáQ éSçîìÌÒÌÑÐÌÓÌÐÌÓÎÕÔÓ×ÕÔÓÐÒÔÐÌÓÑÔÔÑ

.éAðáQ éSç ä"á÷å ,àâøè÷î ïî UáéæcFà àä ,úAZ^Q éáúéS ïåéZ ,úAZUñ íA÷\äÓÔÑÔÌÓÌÑÓ×ÔÐÌÑÐÐÌÓÌÌÔÓÑÐÌ

.éúàS àîìòáU àîìò éàäQ ïAäé÷ìUç äàZæ(מהימנא רעיא (ע"כ ÓÔÔÔÑÌÓÔÌÔÌÔÌÔÌÔÑ

(ãëø,Fãçì øAHòQ ãò øéäð àìå ,àøäéñ àéé^Zúà àîAé éàäQ ,ç"úÌÓÔÐÌÓÌÔÐÎÔÌÔÔÐÓÒÔÓÕÒ

éàäå .Tì úøäðå úáàc äà[ò àîéàå ,àúîéìF àcáUXúQ Uä[Z ïéáééc ìàøHéSÌÐÌÔÑÓÌÐ×ÌÌÐÌÔÌÑÔÔÌÐÔÐÔÔÔÓÌÔÎÓÔÌÓ

àîAéזíéøU_Zä íAé ,áéúZ àS ìòå .à[ëQ Uãéç çëcFàå ,àìèð àîéàS Uøéäð ÔÌÐÌÐÔÓÌÔÌÐÌÌÓÑÌÕÔÌÓÔÌÐÓÐÐ

ïøäð ïéøAäð éøúS ïéâQ à[à .íéøU_Zä íAé ïàî ,Téì éòQî øU_Z íAé .àUäח.ãçQ ÐÐÔÑÑÓÓÐÐÒÔÌÐÐÌÑÌÐÔÔÔÌÓ

úåàñøâ éôåìç

áéæúùàå.ד ãò ïðéðú ïî â"ìה.øôëîå ïéáåçìו.àåäãז.åøéäð ìéèð óéñåî ;åìéèðח.ãçë

íìåñä øîàîäðùä ùàø

âøè÷ì íéðëåîä íéâøè÷î íìåë ,åîò ùéà
äáøîå ,åì øöéå ãàî á÷òé àøééå ãéî .íäéìò
éáà é÷ìà á÷òé øîàéå .úåù÷áå úåìôúá
,øîåàå äöò ìèåðù ãò .'åâå éáà é÷ìàå íäøáà
.éðôì úëìåää äçðîá åéðô äøôëà øîà éë
íéúàî íéæò 'åâå äçðî åãéá àáä ïî ç÷éå

.'åâå íéøùò íéùéúåנתבאר לס"א הדורו� ועני�

קטגור שעי"ז וק"ה) ק"ד אות נח (פרשת לעיל

ע"ש. סנגור נעשה

(áëø'åâå íéìîâêë ,'åâå íéìîâ :'åëå
åìù ãöä àåä.גמלי� ùçðבבחינת àåä íéìîâ
שהיה äúéôùהקדמוני äòùá ìîâ ïéîëהמלא�

íãà úà ìàîñ,הדעת �מע áëåøלאכול äéä
ìîâ äàøù éî ,åðãîìå .ìîâ ïéîë ùçð ìò
ìöéðå äìòîìî åéìò äñð÷ð äúéî åîåìçá

.àåä ãçà ìëäå .äðîîוהנחש גמל כלומר,

הוא. אחד עני� העול� על מיתה שהביא

(âëøåùò øãäà ïéãëåøæç æàå :'åëå
äöø àì á÷òéå .á÷òé ìù åðéâî úåéäì åùò

,åö÷åòå åùáåã,ואמרéðôì éðåãà àð øáòé
éúî .åëøãì åùò àåää íåéá áùéå æà ,åãáò

זה, íòîנהיה ãøôð æà éë ,äìéòð úìôú úòùá

.íäéìò øôëîå íäéúåðåòì çìåñ ä"á÷äå .ùåã÷ä
,íäî ãøôðå àéää äçðîá êìä âøè÷îäù ïåéë
á÷òéå ,áåúë äî ,åéðá íò çåîùì ä"á÷ä äöåø
íù àø÷ ïë ìò .'åâå úéá åì ïáéå äúëñ òñð
éøä úåëåñá ìàøùé åáùéù ïåéë .úåëñ íå÷îä
éøùà .åéðáá çîù ä"á÷äå ,âøè÷îä ïî åìåöéð

.àáä íìåòáå äæä íìåòá í÷ìçרעיא (ע"כ

מהימנא).

íéøåôëä íåé øîàî

(ãëøàîåé éàäá ç"ú,äàøå àåá :'åëå
,àåää íåéá,דר"ה,äðáìä äúñëúðשהיא

ùãçì,המלכות, øåùòá ãò äøéàî äðéàå
àîéàå ,äîìù äáåùúá íéøæåç íìåë ìàøùéù

,äàìò,בינה íåéåשהיא ,äì äøéàîå úøæåç
,äæä,הכפורי� úåøàäהמלכותúç÷åìדיו�
,àîà,בינה ë"òåשהיא .ìëá äçîù úàöîðå

êéøö äéä øåôë íåé ,àåä íéøåôëä íåé ,áåúë
.íéøåôëä íåé åäî ,øîåì.רבי� àìàלשו�

íåùî,שאזøåàîä ,ãçé íéøéàî úåøåà éðù
,ïåéìòäבינה ïåúçúäשהיא øåàîì øéàî

מלכות. äøéàîשהוא äæä íåéáåהמלכותøåàî
(á"ò '÷ óã (* à"ò '÷ óã é"åôã)ïåéìòä

מאמרים מתוך ספר הזהר, אמור 
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



øåîà áô

øéäð ,äà[ò àðéöUQט.äàcc àðéöUáìיàîAé éàäáUכøéäð äà[ò àøAä]î ÐÔÐÔÔÔÐÌÐÔÓÔÔÌÓÔÐÌÔÐÔÔÔÐ

àìåל.áéúZ UðRç íAéì äñZQ ë"âáå ,àFîFS àøAä]î ÌÔÐÌÔÌÐÌÔÓÒÒÌÓÑÌÐ

(äëø[צìàøHé úñðëS àâUUæ éúîéà ,øîà ,ù"øì Téì çìF àQà 'øÓÔÔÓÑÌÔÓÑÔÓÐÔÐÌÒÒÐÌÔÑ

,Téì çìF .àFéS÷ àZìîQ(ב é\àק] úá àì Bà àéä éáà úá éúAçà äðîà íâå ÌÓÌÔÓÐÔÔÓÑÌÓÔÌÔÎÐÓÔÐÐÓÕÓÐÐ

,Téì÷ íéøà ,àQà 'ø Féâøúà .äGàì éì éäcåמ,øîàå äëQנàðéöUQ 'ø 'ø ÓÌÐÐÌÐÔÐÌÌÐÓÔÔÐÓÑÔÔÌÔÓÐÔ

,àFéS÷ס÷[cñc ãZ àîìòQ ïAäéS àøãì éåå ,Té]î ÷U_c ãZ àîìòì éåå ,éåå ÓÐÔÓÓÌÔÌÔÓÐÐÑÓÌÔÔÐÌÔÌÔÓÐÌÔÓ

ì"à .B]î ïéîúé ïUøàcFéå ïAä]îéQøì àéXçéQø.Bìá÷ì çìFS éàä ,àQà ÐÌÌÐÌÓÎÓÌÐÐÔÔÓÐÐÔÌÓÐÓÔÓÌÔÓÔÏÌÔ

.øîà÷ éàîÓÔÔÓ

(åëøààøäðS àðîæQ à[à àúéðAøèîQ àZìîS àâUUæ åàì éàSå øî ÔÓÓÓÔÐÔÌÓÌÔÌÓÌÐÔÒÔÌÐÌÔÌÓÎÔ

ïðéø÷ ,Té]î àøäðúà ãëå ,äà[ò àQàîעàQà éQî àäS Fã÷ Tìפ.éàä àìèð ÑÓÔÐÔÔÌÓÐÌÓÎÔÐÑÔÑÔÔÕÒÌÔÐÑÓÔÓÌÔÓ

áéúëS ,éø÷à Fã÷ àZìîS ïéâQ ,àãçZ éâåUSæî ïéãëU(ג,'ééì ìàøHé Fã÷ ÌÑÐÌÓÌÑÓÎÔÌÐÌÓÌÔÕÒÐÌÑÐÌÐÕÒÐÌÔÑÓÌÔ
àäSצ ,é\à úá àì Bà àéä éáà úá éúAçà ïéãZ .Fã÷ éø÷àS øúàî ìéèðSÌÔÐÑÎÓÌÐÌÑÕÒÌÑÎÐÓÔÐÐÓÕÓÐÐÌÔ

,àãçZ àâåUSæàì ,äGàì éì éäcå àS ìòå ,à\éà éQî àìå ,àS àîF àQà éQîÐÑÓÔÌÔÔÌÔÐÑÐÔÌÓÔÓÌÐÐÌÐÔÌÐÌÓÌÔÓÎÔ

àìå ,àS àðîæQקàìèðS àðîæQ àìå ,àQà éQî àìèðS àðîæQ ,àøçà àðîæQ ÌÐÌÔÔÌÔÌÐÌÔÔÏÔÌÐÌÔÌÓÌÔÐÑÓÔÌÔÌÐÌÔÌÓÌÔ

,çëcFà àì àâUUæS ïéâQ ,øUñà äW\ä FéîFúS ,çëAà íéøU_Zä íAéå .à\éà éQîÐÑÐÔÌÓÐÐÓÌÓÌÐÓÐÔÔÌÐÌÐÔÔÐÌÌÓ

øîà .àQà éQî àìå ,àìèð à\éà éQî àäSéQøù"øã àøS äàZæ éàSå ,àéXç ÌÔÐÑÐÔÓÌÔÌÔÐÑÓÔÔÓÓÐÐÔÓÓÓÔÔÔÔ

.àîAé ìZ Té\÷ ïéîéé÷S ïU]éà ïéàZæ ,TéUâQ éøàFÔÐÌÓÑÓÔÐÐÌÓÌÐÓÑÔÔ

(à/æëøøîàéQøé\÷ àðéãQ íéà÷å ,íãà àøáð äðGä FàøQ ,àQà ÔÓÓÐÓÔÌÕÓÔÔÐÌÔÔÔÌÔÑÌÐÔÓÑ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

à"ö.ב) â÷ àøéå (ë úéùàøá)(גé)âî íéèôùî (á äéîø
.è"ö

àðéöåáá.ט ;àðéöåáי.éàäåכ.àøäðîל.àøäðîמäëáå
.øîàנ.àðéöåá ïåòîù 'øס.àîìòì éåå ,éåå éåå óéñåî

â"ìåקìéèðå.צïéìèð.פäéì.ע àøçàá ;àðîæá â"ì
.àðîæá

úîà êøã.àøéå 'ôì êééù L÷ .à"ë ÷øô ç øòù ÷"îøäî íéðåîø ñãøôá ïééò Lö

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

,ïåéìòä,בינה ùîùä,שהיא øåàî àìåהואש

åðâç.ז"א. íåéì äñëá ,áåúë êë íåùîåכי

הכפורי�. יו� עד מאירה אינה המלכות

(äëøçìù àáà éáøçìù à"ø :'åëå
,ìàøùé úñðë ìù âååæä éúî ,øîà ,ïåòîù 'øì

המלכות, ùåã÷ä,שהיא êìîá.ז"א çìùשהוא
úá àì êà àéä éáà úá éúåçà äðîà íâå ,åì
åìå÷ íéøä àáà 'ø ùâøúð .äùàì éì éäúå éîà
éåà ,éåà ,ùåã÷ä øåàî ,éáø éáø øîàå ,äëáå
äéäéù øåã åúåàì éåà ,åðîî àöú øùàë íìåòì
.êîî íéîåúé åøàùéå íäî ÷ìúñúùë íìåòá

äæ ,àáà 'øì àééç éáø äéì øîà,הכתובçìùù
.øîåà åäî êìöà

(åëøåàì éàãå øîà,øîà :'åëå'ר לו

àúéðåøèîá,אבא, êìîä âååæ ïéàù éàãåדהיינו

במלכות, äàìò,ז"א àáàî äøéàîù ïîæá àìà
דאבא, בחסדי� מלובשת דאמא החכמה שאז

úéáî éë ,ùã÷ äúåà íéàøå÷ åðîî äøéàîùëå
àáàעלאה,äæ úç÷åì.קדש ה"ס אבא æàåכי
÷ùã.זו"� àø÷ð êìîäù íåùî .ãçé íéâååãæî

àø÷ðù íå÷îî ç÷åìù ,'äì ìàøùé ùã÷ áåúëù
,æàå .ùã÷,ז"א êàאומר ,àéä éáà úá éúåçà

,äæä íù ,àåä àáà úéáî éë ,éîà úá àì,קדש

,éîà úéáî àìå,מבינה éìלא éäúå ïë ìòå
ïîæá àìå ,äæä ïîæá ,ãçàë âååãæäì ,äùàì

,øçàדהיינוàìå ,àáà úéáî úç÷åìù ïîæá
,çéëåî íéøåôëä íåéå .àîà úéáî úç÷åìù ïîæá

,âååæù íåùî ,äèîä ùéîùú åá øåñàùז"א

úç÷åìומלכות, àîà úéáî éë ,æà àöîð åðéà
רכ"ד) אות (כנ"ל הכפורי�, úéáîביו� àìå

äøåù ù"øù øåãä éøùà ,éàãå ,àééç ø"à .àáà
.íåé ìëá åéðôì íéãîåòù åìà ,íä éøùà .åëåúá

(à/æëøäðùä ùàøá àáà ø"à:'åëå
éðôì ïéãá ãîòå ,íãà àøáð ä"øá ,à"øà

(á"ò '÷ óã é"åôã)åðåãà

מאמרים מתוך ספר הזהר, אמור 
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



øåîàâô

áúå ,Téøàî(*.ä"á÷ Téì ìéQ÷å ,àcáUXúQBéðáì àðîéñ àäc cðà ,íãà ,ì"à ÔÑÌÔÌÐÌÔÌÓÐÑÔÔÔÓÌÌÌÑÐÔÔÐÌÔÐ

íU÷éàå ,ïAì ìQ÷à àðà ïUáUúé éàå ,àðéãQ ïéîéé÷ àîAé éàäQ ,ïéøS éøãìÌÔÑÔÐÌÓÔÓÌÐÌÐÔÌÐÌÎÔÎÓÑÌÑ

,øîà ãåãå .Uäééìò íçøàå ,éîçøS àééñøUZ ìò íéX÷úàå ,àðéãS àééñøUZîÐÌÌÔÌÐÔÌÒÌÓÑÓÌÌÔÌÓÎÑÓÎÓÑÔÓÌÌÔÐÔÓ
áéúZ,ד) àS ìòå .éðUðçc éìA÷ úà 'éé òîFé éZ écáäà(הäçéì^ä C\ò éZ ÔÓÌÐÐÐÌÓÌÔÒÐÓÎÔÌÓÔÌÐÐÐÌÓÌÐÔ

,áéúëU .àøUc ïòîì(ו.øAà äàøð CøAàQ íéXç øA÷î C\ò éZ ÌÓÓÐÔÑÌÐÐÐÌÌÓÐÌÌÐÌÒ

מהימנא רעיא

(á/æëøר,éøU_ëS àîAéQ äà]òúàì ,àS àãUa_ש,àFôðå àôUR àòðëàì ÐÔÔÌÐÌÓÔÔÌÔÌÐÑÌÓÌÌÔÔÌÓÌÔ

éúà à÷ àâøè÷î àäS .éøU_ëS àîAéS ïéRøS äGîçS ,ïééU]ò äGîçS àæøQÌÔÔÌÎÐÔÐÐÌÎÐÔÓÌÐÌÔÌÐÑÌÔÌÓÌÌÔÔÔÑ

,à[Z .ïAäUáà é\÷ àúîéìF àcáUXúQ Uä[ëå .øîcàS äîZ ,ïAäéáAç àøZãàìÌÓÌÌÔÑÌÔÌÐÌÓÌ×ÌÌÐÌÔÌÑÔÔÓÑÎÕÔ

.écëUS ä\ëQ øîcàS äîZ(מהימנא רעיא ת(ע"כ ÌÔÌÐÌÓÌÓÔÌÑ

(çëø(זFã÷ àø÷î àUä íéøU_Zä íAé äVä éòéáGä Fãçì øAHòQ BàÓÒÔÓÕÒÓÌÐÐÓÒÓÐÐÐÌÔÕÒ

,çú_ àéXç 'ø .íëì äéäé(חãåãì .äàèç éUñZ òF_ éUHð éøFà ìéZHî ãåãì ÐÌÒÔÒÐÔÔÓÌÔÐÓÌÐÓÌÑÌÒÓÌÓÔÔÌÔÐ

àøîæ éðéæ 'éQ ïðéðc àä ,ìéZHîא,ìéZHîQ ,ïUâðQ ,çUöðQ ,íé[äc øôñ éø÷úà ÓÌÐÔÔÑÔÌÐÑÌÔÔÐÌÌÑÑÒÌÐÐÌÐÓÌÐÌÓÌÐ

Uä[ëî äà[òå ,TéUììäQ ,äàãAäQ ,ä[ôúQ ,éøFàQ ,øéFQ ,øAîæîQ ,ícëîQÌÐÌÔÌÐÌÌÐÌÓÌÑÐÌÐÔÌÔÔÌÓÌÔÌÐÔÔÌ×Ì

.äUî÷Uà àäå ,TéUììäÓÌÔÌÔÌÔ

(èëøïU]éàì UîéZçàS àXî ,ìéZHî Uäî ,òéãé Téøúà ,ìéZHî àëäÔÔÓÌÐÓÌÑÌÐÓÓÓÌÐÓÔÌÎÌÐÌÐ
à"ãë,ב ,ìéZHî éø÷àS øúà àUää ,Uäì UúFS(ט.áAè àöîé øáS ìò ìéZHî ÌÔÌÓÎÓÌÐÌÑÓÌÐÓÌÐÓÔÔÐÌÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

÷æè).ד) íéìäú)(ה(ì÷ íù)â"ç.èù(וåö (åì íù)
.á"ö àñ(ז.÷"ö àð àá(ח.à"ö àö çð (áì íéìäú)

æè)ט) éìùî)ç"÷ú.ë"ù â"è ä÷ ç"ìù á"è ã÷

â"î.ר àãå÷ôש.àäã ãò àòðëàì ïî â"ìתé"åôãá
.'à â"ñ 'åëå àðäë çìôîì ã"î àãå÷ô åáúëאï÷úúà

øúà.ב àåääá ïéìãúùîã

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

,åðåãà,הדעת �מע שאכל äáåùúá,על øæçå
äéäú äúà ,íãà ,åì øîà .ä"á÷ä åúåà ìáé÷å
íéãîåò äæä íåéáù ,úåøåã éøåãì êéðáì ïîéñ
àñëî íå÷àå ,íúåà ìá÷à éðà åáåùé íàå ,ïéãì
ãåãå .íäéìò íçøàå ,íéîçø àñë ìò áùàå ïéã
.éðåðçú éìå÷ úà 'ä òîùé éë éúáäà ,øîà
,áåúëå .àøåú ïòîì äçéìñä êîò éë ,áåúë ë"òå

.øåà äàøð êøåàá íééç øå÷î êîò éë

מהימנא רעיא

(á/æëøäàðòúàì àã àãå÷ôäåöî :'åëå
óåâä òéðëäì ,íéøåôëä íåéá úåðòúäì àéä åæ
íåé ìù úåâøãî 'ä ,íééåðò 'ä ãåñá ùôðäå

íéøåôëä,נ"ה חג"ת øéëæäìשה� àá âøè÷îä éë
,íìëå .åðãîìù åîë íäéúåðåò,ישראל íäכל

åðãîìù åîë ìëä .íäéáà éðôì äîìù äáåùúá
.úåîå÷î äîëá.(מהימנא רעיא (ע"כ

(çëøøåùòá êàùãçì øåùòá êà :'åâå
ùã÷ àø÷î àåä íéøåôëä íåé äæä éòéáùä
éøùà ìéëùî ãåãì .çúô àééç 'ø :íëì äéäé

.äàèç éåñë òùô éåùð,ìéëùî ãåãìéøä
,íéìäú øôñ àø÷ð øîæ éðéî äøùòá ,åðãîì
,øéùá ,øåîæîá ,íúëîá ,ìéëùîá ,ïåâðá ,çåöðá
ïåéìòäå ,äéåììäá ,äàãåäá ,äìôúá ,éøùàá

.åäåãéîòä øáëå .äéåììä àåä íìåëî
(èëøäéøúà ìéëùî àëä,ïàë :'åëå

,òåãé åîå÷î ,ìéëùî,הבינה יסוד åäîשהוא
åìùשנקרא íéîù àåä .ìéëùîíéîéëçî

.íäî åúùù åìàì.חכמה שמשפיע íå÷îדהיינו
,øîåà äúàù åîë àåä ,ìéëùî àø÷ðù àåää

.áåè àöîé øáã ìò ìéëùîהמשכיל שא�

הארת שהוא טוב, בו נמצא דבר על משפיע

בחסדי�. המלובשת êë,חכמה àø÷ðù íåùîå
.úåøéçã úåøéçå ,äçéìñ åá äéåìúהחכמה מ� כי

(à"ò à"÷ óã (* á"ò '÷ óã é"åôã)äðéááù
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øåîà ãô

Uøéç ,äçéìñ TéQ àéìc ,éëä éø÷àS ïéâáUגòF_ éUHð éøFà ã"ää .ïéøéçS ÌÐÌÐÌÑÔÑÓÌÔÑÌÐÔÑÌÑÐÓÌÑÌÒÓ

.äàèç éUñZÌÓÔÔ

(ìøéUñZ àUäS ,äUî÷Uà àä .äàèç éUñZ éàîדàUää ,àFð éðQî ÓÌÓÔÔÔÌÔÌÌÐÌÑÔÔÓ

,ä"á÷ì áçS äàWçה.ä"á÷ é\÷ éãAàåוàðîæ áçå ,éèç Fð øQ ãZ ,ç"ú ìáà ÓÔÔÌÔÌÑÓÑÎÔÓÓÔÔÑÌÔÐÌÔ

ïAì éî^øôîU ïU]éà àéìRúàQ éAáAç àä ,TéQ øSäà àìå ,àúìúU ïéøúU ,àãçÎÔÌÑÌÔÔÌÔÓÌÔÑÔÌÐÌÓÌÔÐÌÓÌÌÑ

Téðøç^î U÷ìcñà ,éæøëîU Té\÷ ïéìæà éæAøëå .àcúì ïAì éî^øôîU ,à[éòìÌÑÔÌÓÌÌÑÌÓÔÌÔÑÔÌÐÓÑÓÌÌÑÐÌÌÔÐÔÎÔÑ

íéâôS Téì éåå ,àcúì àUä óéæð ,à[éòì àUä óéæð ,Téøà\î àUä óéæð ,àéðìôSÐÌÓÌÔÔÐÐÔÑÔÐÌÑÔÔÐÌÓÔÓÑÌÔÐ

,à[éòì TéáAç é[R ä"á÷ ,TéøàîS àø÷éì Fééç àìS Téì éåå ,TéøàîS àð÷UXSÐÌÔÌÔÑÓÑÌÔÔÐÐÔÔÌÔÑÓÑÑÌÑÔ

,ã"ää(יàçøAàQ ìéæà Fð øQ ãëå .Aì äîîA÷úî õøàå AðAò íéîF U[âéÌÓÔÓÐÎÌÒÒÐÌÔÔÌÓÓÔÔÐÌÌÔ

ïéà[ò ,Téå[ò ïé^ëî à[Z ,ãç äàWç Téì ïîSæàå ,TéðçìUôQ ìScFàå ,TéøàîSÌÔÑÌÐÌÔÓÌÌÔÑÌÐÌÌÓÑÓÔÔÓÕÔÌÓÐÐÔÑÐÔÐ

.äàèç éUñZ éø÷à àS ,ïéàcúåÌÓÔÐÔÐÌÑÌÓÔÔ

(àìøàì ïòZ ãò ,àQà 'ø ì"àז.cøîà÷ øé_Få .ä[îS àø÷òì úéèî ÓÔÓÌÓÔÔÐÌÐÔÔÌÐÔÌÓÐÔÓÔÌÌ

,éëä éà ìáà .øé_F àéXøáç Uøîà÷S éàäåחUäî ,Téì éòQî äàWç ä^Uëî ÌÓÌÔÔÌÓÌÓÔÓÐÎÔÐÔÐÌÒÓÔÔÐÔÑÑÓ

.äàWç éUñZÌÓÔÔ

(áìø,ïðéðúS äîZ ãç .éëä Uäééååøúå ,TéQ úéà àúîëçS é[î éøc à[àÒÔÌÑÐÑÌÔÌÌÔÐÑÌÓÌÓÌÔÐÓÌÔÌÔÑÔ

àFUáì àîìò àUääQ Téì ïéãáò ,àîìò éàäQ ãéáò Fð øáS ïéáè ïéãáAòSÌÔÐÔÐÌÓÔÔÑÌÓÔÌÔÔÌÐÑÌÓÔÌÔÌÔ

Téìò ïéøáâå ,ïéáè ïéãáAò ïé÷úà ð"á ãëå .UäQ àFQìúàì ,äà[ò àøéaéÓÐÔÐÔÔÌÐÌÓÌÔÌÌÓÓÌÐÔÐÔÐÌÓÌÐÔÑ

çëcFàS ,òFø Uäéàå ,ïéàéRñ ïéFéQ éAãáAòå ,ä"á÷ TéQ çRFàå ,ïéFéQ ïéãáAòÔÐÐÐÌÓÌÓÑÌÔÐÐÓÐÐÌÐÔÔÌÐÌÌÓ

ãéáàúà àä ,àúéîã÷Q ãáòS ïàáè ïU]éà ìò àäAúå ,Téøàî é\÷ äàèçÓÔÔÓÑÔÑÌÒÓÐÔÔÓÎÓÌÓÌÑÔÔÐÌÓÐ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ä"ö.י) ãò çìùá (ë áåéà)ג.ïéøåçãד.áçã àåää àùð éðáî äàèçהéãåàå â"ì
.ä"á÷ éî÷ו.äàèç éåñë ìáà óéñåîז.éúéèîח.äñëî

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

והחירות. הסליחה מושפעת éøùàשבבינה, ù"æ
.äàèç éåñë òùô éåùðהוא החכמה, משפע כי

פשע. נשוי

(ìøäàèç éåñë éàî:'åëåשואלäî
של äàèç.פירושו éåñë,ומשיב,åäåãéîòä éøä

äãåúäå ä"á÷äì àèçù íãàî äñåëî ,àèçäù
,íãà àèåçùë ,äàøå àåá ìáà .ä"á÷ä éðôì
æà ,åá øæç àìå ùìùå íéúùå úçà íòô àèçå

,éåìâá íä åéàèçכי,äìòîì íúåà íéîñøôî
åéðôì íéëìåä íéæåøëå .äèîì íúåà íéîñøôîå
àåä óåæð ,éðåìô áéáñî å÷ìúñä ,íéæéøëîå
éåà .äèîì àåä óåæð äìòîì àåä óåæð ,åðåãàî
ãåáëì ùùåç åðéàù åì éåà ,åðåãà íìö íâôù åì
,áåúëù åäæ ,äìòîì åðåò äìâî ä"á÷ä .åðåãà
íãàùëå .åì äîîå÷úî õøàå åðåò íéîù åìâé
ïîãæðå ,åúãåáòá ÷ñåòå åéðåãà êøãá êìåä

íéðåéìòä ,åéìò íéñëî ìëä ,ãçà àèç åì
.äàèç éåñë àø÷ðù åäæ ,íéðåúçúäå

(àìøàáà 'ø ì"à,à"ø åì øîà :'åëå
äôéå .øáã ìù åø÷òì úòâä àì ãåò äúò ãò

äôé íéøáçä åøîàù äîå ,úøîà.הוא,ìáà
éåñë åäî ,äàèç äñåëî øîåì êéøö äéä ,ë"à

.äàèç
(áìøéìî éøú àìà:'åëå,ר"א ומשיב

,ïàë ùé äîëç éøáã éðù àìàכסוי בכתוב

íéùòîîùחטאה, ,åðãîìù åîë ,ãçà .êë íäå
åì íéùåò ,äæä íìåòá äùåò íãàù íéáåè
.åá ùáìúäì ïåéìò ø÷é ùåáì àåää íìåòá
åéìò åøáâå ,íéáåè íéùòî ïé÷úä íãàùëå
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ïé[à ïUæçúàוäî ,éàøöîZ àëä UäééðéS ,àðéS ïéàS cðà éà ,TåUâQ ,ìòéîì ÐÌÔÐÑÌÑÓÌÓÔÐÓÌÌÔÐÐÔÐÓÌÔÔÌÐÌÔÑÓ

åàìå .íéøöîì Uä[Z ïUøãäé Aà ,àãçZ Uä[Z ïUúUîé Aà ,ïé[àî ïé[à ïééðFÓÌÔÐÑÑÐÑÌ×ÌÓÎÔÌÓÌ×ÌÌÐÌÓÐÌÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

åë)ס) øáãîá)â"ç:ãôø .èìø(עî"ö ã àá (à áåéà)
ç"æ.å"èù à"è èî

øîàãא ãò ïéáäé ïî â"ìå äéá à÷ìñ àåä àáãò éàäá
.äãåäé 'øב;N éâìãî ïåðéà àðäëã àãéá ïéáãò ïé÷ìñã

.éåãé ïî Lïéìâøîג.äìò â"ìד.àáø â"ìה;àéääã
.àéääá éàãåã óéñåîו.àìòàì

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

øùà ,íúéàøä éë ,ìæàæòä ìéáùá ãåáë àåä
úåìøåâ ìéôé ãáòבשוה éëשוה ,åðåãà íò

äî àìà ìá÷î åðéà ãáòù ,àåä íìåòä êøãî
.åì ïúåð åéðåãàù,ומשיבìàîñù íåùî ìáà

úåìéëøì àåää íåéá ïëåî,ישראל éãëåעל
.äæá ÷ìç åì íéðúåð ,äô ïåçúô åì äéäé àìù

רמ"ח). אות להל� זה (כמ"ש

(æìøäéîøâî àáãò éàäåìøåâå :'åëå
øîà äãåäé 'ø øîàã .åéìàî åéìò äìåò äæä
ìù ìøåâä .ìøåâá éúàöî ïåéìò øáã ,÷çöé 'ø

ìò ,åá áåúë òùåäééôìò .ìøåâäéôìøåâä
åäæ äãåäé ìù ÷ìç åäæ ,øîà ìøåâäù ,éàãå
ïåéë ,ïàë óà .íìåë ïëå 'åëå ïéîéðá ìù ÷ìç
íéìåòå íéâìãî úåìøåâä åéä ,åéãé ïúð ïäëäù
øùà øéòùäå ù"æ ,íîå÷îá íéàáå ïäëä ãéá

,ìøåâä åéìò äìòäìò.éàãå åéìòשעלה דהיינו

מעצמו.

(çìø,éåãåçìá àã àìåäæ àìå :'åëå
åì äðúéðå ïëåî âøè÷îäù ïîæ ìëá àìà ,ãáìá
,÷ñòúéù äîá åéðôì íéùì íéëéøö ,úåùø

,äæä íåéá .ìàøùé úà áåæòéå,ביוה"כïëåî
ìà 'ä øîàéå ù"æ .õøàä úà ìâøì âøè÷îä
èåùî ,åäî ,åðãîì éøäå .àáú ïéàî ïèùä
ìù âøè÷îä ìåãâä øåâéè÷ äæ àìà .õøàá

.ìàøùé
(èìøàééøáç åøòúà àäåéøäå :'åëå

åéä ìàøùéù àéää äòùá ,íéøáçä åøéòä
øîà .íéøöîî òøôäìå íéä úà øåáòì íéðëåî

éðàåהמקטרג, ,äùåã÷ä õøàá éúøáò éðà
äúà íà ,äëåúá ñåðëì íéåàø åìà ïéàù ,äàåø

(á"ò à"÷ óã é"åôã)ïã
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,cøîàS àUä cðà(פàéðQFUçî U÷éìñ àì àäå ,äðF úAàî 'ã íúAà U]òå íUãáòå ÓÌÌÌÎÔÌÌÓÎÔÌÐÔÑÔÔÌÔÔÌÐÑÌÌÓÔ

.øécé àìå ,U"ãø à[àÒÔÌÌÔÓÐ

(îø,àëä àéòQ àúUìScFà ,ãéQòà éàî ,ä"á÷ øîàזäàúééàì ÔÓÓÓÌÐÐÌÓÌÔÓÌÔÔÔÌÓÌÔÔ

çëcFà àäå ,éðáì UäQ ÷AQFXå ,÷ñòúéS äîQ Téì àðáéäé ,Téìá÷ì àáø÷ÌÔÔÔÏÌÑÔÐÌÔÑÌÔÌÐÌÎÔÌÐÌÌÌÔÓÌÔÐÌÌÓ

.õøàQ UäAîZ ïéà éZ áAXà éSáò ìà CQì cîHä ,Téì øîà ãXî .÷ñòúéS ïàîQÌÓÌÐÌÎÔÐÓÔÓÑÎÓÌÔÐÌÒÓÌÐÐÐÑÔÔÔÒ

.íéäìà áAXà àøé í]çä øîàXå 'éé úà ïèIä ïòXå ,ïé[îQ àøAWìS Téì âì_ ãXîÐÓÔÐÑÓÌÔÌÐÐÓÓÓÓÔÔÒÌÔÓÕÓÓÐÔÔÑÐÍÕÐ

(àîøðàò àøQòàì éòáS àéòøìàâøè÷ì àáàæ øQòà ,àøäð ãçQ Té ÌÓÌÔÌÔÑÌÓÌÌÔÔÑÌÓÓÎÔÓÌÔÌÑÔÌÓÌÌÔ

,àééìèì øQòà àðàS ãAòáS ,ãéQòà éàî øîà ,íéZç äåä àéòø ,TéðàòQ TéìÑÌÔÑÓÌÔÎÔÓÐÔÓÓÓÌÐÐÌÓÎÔÓÌÔÌÓÌÔ

,àøQ éFééc ïé[àî àFééc ãç ,àðàò ïéQ àîçå ,éAðéò ó÷æ .éðàòQ àUä âøè÷éÌÓÌÑÌÔÑÔÓÑÌÔÔÑÔÔÓÓÌÔÑÐÑÓÌÑÔÔ

øQòà ,àãQ àS éâøè÷îS ãAòáU ,Téìá÷ì àS éSFà ,øîà .óéaúå áø äåäSÓÎÔÓÌÓÐÔÓÓÌÑÔÔÏÌÑÌÐÌÓÌÌÑÔÌÔÓÌÔ

.Té]î ïUáæcFéå ,àðàò ìëìÌÔÔÔÌÐÌÑÌÐÑ

(áîøóéaúå áø ãç àFééc àä éàSå ,øîà .àUä BéøQ àFãU÷ BZÓÌÔÌÐÔÓÓÓÔÓÌÔÓÓÌÓÐ

çZcFé àìå ,éðQ ïUøáòé ,TéQ ìãcFé àUäS ãAòáU ,Téìá÷ì éSFà ,íéìàåÌÔÐÓÌÑÌÔÌÑÌÌÐÌÌÓÑÓÓÌÔÓÌÔÐÌÌÓ

âåUæ ä"á÷S ãò .CQì cîHä ïèIä ìà 'éé øîàXå ,ãXî .UäééQâì àøAâéW÷ÓÑÔÌÓÓÌÐÓÓÕÒÌÔÒÓÔÔÎÓÌÔÐÌÓÌÐÑ

,ìàøHéì ïAì ÷éáF ,TéQ ìScFà àUäS ãAòQ .Cãéá A]ä áéúëS ,àãçZ UäìÌÓÎÔÐÌÐÐÌÔÒÌÌÐÌÔÓÑÔÐÌÐÌÔÑ

.UäééQâì àøAâéW÷ çëcFà àìåÌÔÐÌÌÓÓÑÔÌÓÓÌ

(âîøóUàחéëäטàðéòáU ,àòøà àììàì ïé\æ àøAèìS ,àîAé éàäQ ÔÐÌÓÔÐÌÔÓÐÌÓÌÔÓÌÔÔÑÔ

äîQ Téìá÷ì àøSFìיïAì ÷éáF ,TéQ ìScFà UäéàS ãAòáU ,÷ñòúéS ÌÓÌÔÌÔÌÑÌÔÌÐÌÎÔÌÌÐÐÌÔÓÑÔÐ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

á"ö.פ) æ úåîù (åè úéùàøá)ז.àáø÷ì øúà àì ;éúééàìח.àëäטéàäá â"ìå àðéòá
.àòøà àììàì ïéîæ àøåèìã àîåéיàðååâë ÷ñòúéã óéñåî
.äéìéã

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

ïàë íäéðéã éøä ,ïéã ïãכמוäî ,íéøöîä
åà ,ãçé íìåë åúåîé åà ,åìàî åìà åðúùð
,úøîàù àåä äúà àìå .íéøöîì íìåë åøæçé
àì éøäå ,äðù úåàî òáøà íúåà åðòå íåãáòå

.øúåé àìå ,íéðù é"ø àìà ïåáùçäî åøáò
(îøéàî ä"á÷ øîà,ä"á÷ä øîà :'åëå

,ïàë àéáäì íéëéøö úå÷ñòúä ,äùòà äî
áåæòéå ,÷ñòúéù äîá åì ïúà .åéðôì áø÷ìå
øîà ãéî .÷ñòúéù éîá àöîð äðäå .éðá úà

ìà êáì úîùä ,åìåäåîë ïéà éë áåéà éãáò
ïòéå .øåâè÷ä úà íéøáãá ÷éñôä ãéîå ,õøàá
.íé÷ìà áåéà àøé íðçä øîàéå 'ä úà ïèùä

(àîøàøáòàì éòáã àéòøì:'åëå
øäðבדומה êøã åðàö øéáòäì äöøù ,äòåøì

äéäù äòåøä .åðàö úà øöäì áàæ øáò ,ãçà
øéáòî éðàù ãåòá éøä ,äùòà äî ,øîà ,íëç
åéðéò àùð .éðàö úà úéçùé àåä íéàìèä

,äãùä éùéú åìàî ãçà ùéú ,ïàöä ïéá äàøå
,åéðôì äæ úà êéìùà øîà .÷æçå ìåãâ äéäù
ìë úà øéáòà ,äæ íò äæ åööåøúéù ãåòáå

ðàö.åðîî åìöðéå ,é
(áîøøîà ä"á÷ êë,ä"á÷ä êë :'åëå

êéìùà ÷æçå óé÷ú ìåãâ ùéú éàãå éøä ,øîà
,åéðôì,איוב åáדהיינו ÷åñòé àåäù ãåòáå

éðá åøáòé,הי� íäéìò.את øåâè÷ àöîé àìå
ãò .êáì úîùä ïèùä ìà 'ä øîàéå ãéî
.êãéá åðä ,áåúëù ,ãçé íúåà øáéç ä"á÷äù
àìå ,ìàøùé úà áæò ,åá ÷åñò àåäù ãåòáå

.íäéìò âåøè÷ øîà
(âîøéàäá éëä óåàíåéá ,êë óà :'åëå

,äæä,ביוה"כíéëéøöå ,õøàä ìâøì ïëåî ïèùä
àåäù ãåòáå ,÷ñòúéù äîá åéðôì çåìùì
,íéøîåà ìùîå .ìàøùé úà áåæòé åá ÷ñòúé
êçáùéå ,ïéé èòî åì ïú ,êìîä úéááù äì÷ðä

(á"ò à"÷ óã é"åôã)éðôì
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é\÷ BçQFéå ,àøîç øéòæ Téì áä ,àZìî éáS àìUæìæì éøîà àìúîU .ìàøHéìÌÐÌÔÑÓÌÔÓÌÑÌÐÌÔÌÑÓÌÔÓÑÌÑÓÌÔÐÓÌÔÓÑ

ïéìèð ïéðîæì .àFéQ ä[î àZìîì à\éé åàì éàå .àZìîכ,ä[î àéääì Tì ÓÌÔÌÐÔÑÔÌÓÌÔÐÔÐÔÌÐÌÐÓÌÐÔÌÓÐÐÔ

.TéðéâQ àðéS ãéáò àZìîU ,àZìî éáS éà[òÐÔÑÌÑÓÌÔÓÌÔÎÐÐÔÌÐÑ

(ãîøéQø(*Téì áä ,àZìî éî÷ íéà÷S àéèFì ,øîà ÷çöéל,àøîç ÓÐÐÌÔÔÓÌÓÌÔÌÔÑÔÑÓÌÔÓÑÓÌÔ

,ïéFéQ ïU]éà ìëå ,úSáòS ïååòè ïU]éà ìZ ,Téì éæçàå ,Téì àîéà øúáìUÌÔÓÑÔÑÌÓÌÑÑÔÐÓÎÔÌÓÌÓÌÔÐÐÐ

àUäåמíéà÷ àä ,àëä óAà .BúååZ àîìòQ çZcFé àìS à\ééå ,BçQFéå éúéé ÌÑÑÐÓÌÔÌÑÔÌÔÐÌÌÓÌÔÌÔÌÔÔÔÔÔÔÑ

,à÷ú_ ïAøAS éàäáU ,ïAøAS éàä Téì ïéáäé ìàøHé ,àZìî é\÷ øéãc àøAèìSÓÌÔÔÐÓÑÓÌÔÐÌÔÑÔÎÐÑÓÌÓÐÌÔ

Uäì çQFîU éúà àUäå ,ìàøHé UãáòS ïéáAç ìëìU ,ïååòè ìëìU ,ïéFéQ ìëìÌÔÐÐÌÔÓÎÔÌÔÐÌÓÌÐÌÔÑÌÔÑÌÓÓÌ

àøAâé]ñ ãéáòúàå ,ìàøHéìנàFéøì à[Z øSäà ä"á÷å ,UäééìòסéFéáS ÌÐÌÔÑÌÐÌÔÑÓÑÔÔÓÌÓÌÔÕÔÌÑÔÌÐÑ

áéúëS ïéâQ ,Té\òS(צ.AFàø ìò äúAç äcà íéìçâ éZ ÌÓÑÌÐÐÌÐÐÒÔÐÓÔÒÓÕ

(äîøéøSFî øéòH éàäS àcòFQ ,åHòS à\òì ïAì éåå ,éñAé ø"àÑÓÌÓÔÌÑÔÌÓÎÔÌÓÔÐÌÓÌÑ

î àøAèìS àUääìä"á÷å ,ìàøHéì ïAì àçQFì éúà TéðéâáS ,UäééìòS àðî ÌÓÐÌÔÌÔÔÌÔÓÌÐÌÐÑÔÑÌÓÌÔÌÐÌÔÑ

áéúëS ïéâQ ,Té\òS àFéøì ïéáAç ïU]éà ìZ øSäà(קïAZé àì íéø÷F øáAS ÓÌÔÔÐÐÌÑÔÌÓÑÌÐÐÌÐÑÌÔÐÕÐ

ïé÷áF àì ,øéòH éàäî íìAòä úAîUà éòãé Aåä éìîìà ,äãUäé ø"à .éðéò ãâðìÌÒÒÑÔÌÔÐÌÔÑÎÓÌÑÔÔÑÓÔÐÔÓÌÐ

.àîìòQ ãç àîAé ,ìàøHéì ïAìÌÐÌÔÑÔÓÌÔÌÔ

(åîøä"á÷ ë"âáå ,øéòH àUääQ Uäéà ìScFî àîAé àUää ìZ ,éæç àcÔÎÑÔÓÔÐÌÌÓÐÌÓÔÐ

àUä ,øúáì .Té\÷ àéøAâè÷ çëcFà àìå ,à[Zî ïAì éëãå ,ìàøHéì Uäì ø_ëîÌÓÑÌÌÐÌÔÑÌÔÑÐÕÔÌÔÐÌÌÓÓÑÌÔÓÑÌÔÓ

ïéàî ïèIä ìà 'éé øîàXå ,à"ãë ,Téì ìéàF ïéãëU .ìàøHéì Uäì çQFîU éúàÔÑÌÓÓÌÌÐÌÔÑÌÑÔÐÑÓÕÒÌÔÒÓÔÔÑÓÐ

.Téì ìéæàå àøAâéðñ ãéáòúà àøAâéè÷å ,ìàøHéS UäéécçQFUúQ áéúà ,àácÔÕÔÐÌÌÓÌÓÌÌÐÌÔÑÌÓÑÔÐÌÔÑÓÑÔÌÔÐÑ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

å"ö.צ) î äåöú (äë éìùî)(ק(à÷ íéìäú)â"ç.àë÷
:åîø .äò÷æ"ú.:ô î"ú

çáùéå.מàøîçî.לäéì.כ éúàנ.åäééî÷סâ"ì
.éùéáã

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

òøä ïåùì øîàé ,àì íàå .êìîä éðôìעלי�

úéááù íéðåéìòä íéç÷åì íéîòôìå .êìîä ìà
øåáã úà êìîä,ההוא ïéãהרע äùåò êìîäå

.åéìò
(ãîøøîà ÷çöé 'øà"éø :'åëåבדומה

ë"çàå ,ïéé åì ïú ,êìîä éðôì àöîðä äèåùì
úéùòù úåáòåúä åìà ìë ,åì äàøúå åì øîàú
øîàéå ,êçáùéå àáé àåäå ,úåòøä åìà ìëå
øåâè÷ä éøä ,ïàë óà .êúåîë íìåòá àöîð àìù
åì íéðúåð ìàøùé ,êìîä éðôì ãéîú àöîð

,åæä äçðî,לעזאזל áúëהשעיר ,åæä äçðîáå
בו úåðåòäהכתוב ìëå úåáòåúä ìëå úåòøä ìë

,ìàøùé úà çáùîå àá àåäå ,ìàøùé åùòù
ùàøì ìëä øéæçî ä"á÷äå ,íäéìò øåâðñ äùòðå
äúà íéìçâ éë ,áåúëù íåùî ,åîò ìù íéòùøä

.åùàø ìò äúåç

(äîøéñåé 'ø øîàåì éåà ,é"øà :'åëå
ìà äæä øéòù íéçìåùù äòùá ,åùò ìù åîòì

.íäéìò äðåîîä ïéùìîäשל שרו סמאל דהיינו

çáùìעשו, àá åìéáùáùä"á÷äå ,ìàøùé úà
íåùî ,åîò ùàø ìò úåðåòä åìà ìë øéæçî
ø"à .éðéò ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã ,áåúëù
àì äæä øéòùî í"åëòä íéòãåé åéä íà äãåäé

.íìåòá ãçà íåé ìàøùéì íéçéðî åéä
(åîøàåää ìë ç"ú,äàøå àåá :'åëå

,àåää øéòù íò ÷ñòúî àåä ,íåéä åúåà ìë
,ìëî íúåà øäèîå ,ìàøùéì øôëî ä"á÷ä æàå
àá àåä êë øçà .åéðôì øåâè÷ àöîð àìå

åúåà ìàù æàå .ìàøùé úà çáùîå,הקב"ה

àåäå .àáú ïéàî ïèùä ìà 'ä øîàéå ,à"ùë
,øåâðñ äùòð øåâè÷å ,ìàøùé ìù íçáùá áéùî

.åì êìåäå
(à"ò á"÷ óã (* á"ò à"÷ óã é"åôã)ïéãë
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(æîøéàä ïUcéîç ,àééñøUZ ïéøçñS ïéøH ïéòáFì øîà ä"á÷ ïéãZÌÑÔÓÌÓÌÐÔÐÌÔÎÐÌÌÔÎÐÓ

,øéãc éðQ ìò íéà÷ Bàéä ,àøAèìSעàãç àøéòH àäפ,TéQR çëcFàS ÐÌÔÑÓÔÑÓÔÓÔÐÔÌÐÔÎÔÌÐÌÌÓÓÑ
ìëåת] UäééáAç ìëS à÷úôQצ,éà\÷ Uáçå UèçS äî ìëå ,UäééúUòèקàUäå ÌÐÌÔÌÔÓÌÌÔÔÎÔÓÌÌÔÓÌÔÌÔÓÓÌ

.Té\ò ìò ïéáAç ïU]éà ïUøãäéS ,Uä[Z UîZúñà ïéãZ .ïAì ìéQ÷ÓÐÌÑÐÌÌÔ×ÌÌÔÓÌÐÐÓÓÑ

(çîø,áéúëS äîZ ,TéQ ïé÷QSúî ïéàWçå ïéáAç ïU]éà ìZ ,øîà àQà 'øÓÔÔÓÔÐÐÌÓÔÐÐÌÓÌÐÑÌÔÐÌÐ
íúàWç.ר) ìZ íé úAìUöîQ BéìFúåרïAäéFéøQ ïøSäúî Uä[Z ,øúáìU ÌÓÌÐÐÌÔÔÎÕÔÌÔÓ×ÌÐÌÓÌÔÌÑÑ

ã"ää ,Té\òS(שéàäQ .äøæR õøà ìà íúAðAò ìZ úà åéìò øéòIä àHðå ÌÓÑÌÔÔÓÔÐÔÔÒÔÎÔÒÒÒÌÑÔÌÓ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ì"ö.ר) ãìø úåà ìéòì (æ äëéî)(שúåãìåú (æè àø÷éå)
.à"ö æè

àä.ע åîëúñà óéñåîפ.øãúùà ;çëúùàצ.åäééååòè
ïåì.ק ìéá÷ àåäå â"ìר.øúáìå â"ìå åäìëå

úîà êøã.áúëá Lú

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

(æîøøîà ä"á÷ ïéãëøîà æà :'åëå
àñëä úà íéááñîä íéøù 'òì ä"á÷ä,שלו

מעלה, של ב"ד ïéùìîäשה"ס úà íúéàøä
ãéîú ãîåò êéà ,äæäלהלשי�éøä ,éðá ìò

íäéúåðåò ìëù ,áúëá ,åìöà àöîðä ãçà øéòù
,éðôì åòùôå åàèçù äî ìëå íäéúåáòåú ìëå

íúåà ìá÷ àåäå.עליוåøæçéù íìåë åîéëñä æà
.åîò ìò úåðåòä åìà

(çîøøîà àáà 'øìë ,à"àø :'åëå
åá íé÷áãúî íéàèçå úåðåò åìà,תחלהù"îë

íìåë ë"çàå ,íúàèç ìë íé úåìåöîá êéìùúå
àùðå ,ù"æ ,åîò ìù íäéùàø ìò íéøæåç
.äøæâ õøà ìà íúåðåò ìë úà åéìò øéòùä
àåäå ,úåðåéìò úåøèòá ïäëä øèòúî äæä íåéá
,åéìò øôëîå ,íéðåúçúäå íéðåéìòä ïéá ãîåò
ìë ìòå ,ùã÷îä ìòå ,íéðäëä ìòå ,åúéá ìòå

.ìàøùé
íä íìåòáù íéùðåòä ìë .øîàîä øåàéá
,àøåëãã íéðéã 'à ,íéðéã éðéî 'áî íéàá
ìàîùáù äîëç úøàä úëùîä àåä íùøåùù
íùøåùù ,àá÷åðã íéðéã àåä 'á .äèîì äìòîî
àì ãåñá ,úåëìîá äìòîì àìåòðîä éåìéâ àåä

.òø àä äëæ(סתרא ד"ה י"ג ויצא é"òå(כנ"ל
ìàøùé íéëåæ íåéä úùåã÷å äáåùúå úåìôú
íäì úòá÷ðå ,íéùðåòäå íéðéãä ìëî øäèäì
ãåñá éë .äøáãîä ìæàæòä úçéìù é"ò äøäèä
øéòùù ,ìàîùä úøàä íäì äëùîð úåìøåâä
äèîî àéäù ,äùåã÷ä úëùîä ãåñ àåä úàèçì
,ìæàæòì øéòùäå .ìàøùé ìù í÷ìç åäæå ,äìòîì
äìòîî àéäù ,àøçà àøèñä úëùîä ñ"ä
,ìæàæòì ìøåâä íò äúåà íéøøåòî åðàù ,äèîì
íå÷îì åðééäã ,äøæâ õøà ìà åúåà íéçìùîå
úà íéëéùîîä ,åùòã àîòå ìàîñ úèéìù

íéùðåòä íéëùîð åðîîù ,äèîì äìòîî äîëçä
,äæá ìàøùé úáåùú äòá÷ðù ïåéëå .íéìåãâä
íéðéãä ìë íäî ìèáúð ,íéòùøä äùòîî ãøôäì
íéùåã÷ä ïéçåîä ìë íéëéùîî íäå ,àøåëãã
íéëéøö äìéçú íðîà .úàèçì øéòùä ãåñá
ãåñá ,ìæàæòá àá÷åðã íéðéãä íâ ÷éáãäì
ïåòøâ éë .íúàèç ìë íé úåìåöîá êéìùúå

ïåòøâ êùåî(ע"ש רל"ה באות ë"çàå(כנ"ל
íéðéãä åãøôéù ,äøæâ õøàì åúåà íéçìåù
úøàä íéëùåîù åìà ìò åìåçéå ,ìàøùéî
åìù íòäå ìàîñ íäù ,äèîì äìòîî ìàîùä

,ù"æå .åùòã àîò àåäùïéáåç ïåðéà ìë
,äéá ïé÷áãúî ïéàèçåíéëéøö äìéçúù

íéëùîðä ïä íéàèçäå úåáåçä ìë åá ÷áãúäì
,àá÷åðã ïéðéãî íéëùîðä ïäå àøåëãã ïéðéãî

ïåòøâ åéìà êùåî ïåòøâ ãåñá àåäùäîë
.íúàèç ìë íé úåìåöîá êéìùúå ,áéúëã

רל"ה) באות ïøãäúî(כנ"ל åäìë øúáìå
,äéîòã ïåäéùéøáõøàì åúåà íéçìåù ë"çàå

,ìæàæòá íé÷áãä ,åîòå ìàîñ úåùøì ,äøæâ
íéðéãä ìë æàå ,äèîì äìòîî êéùîäì íëøãù
ïäå àá÷åðã íéðéã ïä ,íäéùàø ìò íéìôåð

.àøåëãã íéðéã
ì âøè÷îä ìåëé äéä ãåò íðîàìò âøè÷

úãå÷ð úà úåëìîá íùøåùá úåìâìå ,ìàøùé
äúáñá íé÷ìúñî úåøåàä ìëù ,àìåòðîäכנ"ל)

סתרא) ד"ה י"ג íéøåôëäויצא íåéá ù"ëîå
àåäå ,äæ úåìâì âøè÷îäì úåùø åì äðúéðù
äìâúð øáë øôåù úòé÷ú ãåñá ù"äøáù úîçî

ì"ðë ,àìåòðîä(ש"ט אות äðúéð(ויקרא äæáù
ù"æå .úàæ øéëæäì úåùø åì(רל"ו ìáà(באות

,àøåèìãá àîåé éàä ïéîæ ìàîñã ïéâá
,ù"äøá äúìâúð øáëù úîçî åðééäãïéâáå

(à"ò á"÷ óã é"åôã)àìã
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.ïéîìòì ïFø_úîÐÌÔÌÔÌÔÌÐ

(ðøéðîîì éøàF ïàZî .à[ëS à\éà àéäS ,úçàå éàäì àèîS øúQÔÓÌÔÔÌÓÌÓÓÌÐÐÔÌÕÔÐÔÔÐÌÐÌÑ

úçà .Fîçå úçà .òQøàå úçà .FìFå úçà .íécFU úçà ,øîàå éðîU ,àâUUæQÌÐÔÔÑÌÔÓÓÓÌÓÐÓÓÌÔÕÓÓÌÓÌÓÓÓÌÔÑÓÓ

àéäS ,úçà éàäì àSâðìU àëFîàì ïéâQ .òáFå úçà .FFåו,äà[ò à\éà ÔÑÓÓÔÒÓÌÐÌÓÌÔÔÌÓÌÔÌÓÓÓÌÐÐÔÐÔÔ

úåàñøâ éôåìç

àùã÷î.ש ìòå â"ìת.àðàú â"ìא.øôã àîãá â"ìå øôëîב.àôè÷áג.ïéôöéèáד;àúøåôë ;àøåòè÷ ;àøåôè÷
.àøéòè÷ה.úçàå úçà úçàå úçà óéñåîו.àîé

úîà êøãäëî åðéàå åãé íéøîä äëîë Lâ .éåàøë åúàæä äæîå óéèîå åéúåòáöà éùàøá ìáåè Lá .åòáöàá äæîå Là
ìéçúî åðéàù äæî åðéàå íãá åéúåòáöà éùàø ìáåèù äéæäá ïàë óà åá úåëäì äöåøù øáãä ãéøåîù ãò
úåðîì ìéçúäì ïéåëúîå øåáèä ãöì åãé äèî 'éô àøåúô÷ éøèñì åøîåà åðééäå åøåáè ãâð åãé äèîù ãò úåàæää úåðîì

.øàåáîë 'åëå úçàå úçà

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

à÷ìåç äéì ïéáäé àøèô äéì àäé àìã
,éàäáïéùìäì äô ïåçúô åì äéäé àìù éãëå

à"ñä éë .ìæàæòì øéòùá ,äæá ÷ìç åì íéðúåð
,øùáá ãéîú åöôçù íåùî ,øùá ìë õ÷ àø÷ð
úëùîäì àåä åú÷åùúå åöôç ìëù åùåøéôù

,äèîì äìòîî ìàîùáù äîëçäבפרשת (כמ"ש

ע"ש) ת"ח ד"ה מ"ח ד� åðàùëנח êëéôìå
úà åì íéçìåùå ìæàæòì øéòùä åãòá íéøøåòî
ìò âøè÷é íàå ,ãàî äáåùç äðúî äæ éøä ,äæ
å÷ìúñé æà ,úåëìîáù àìåòðîä úåìâì ìàøùé
ìæàæòî åìù ÷ìçä íâå úåëìîäî úåøåàä ìë
çåúôì àøé àåä äæ åãçô êåúîå ,ãáàéå ÷ìúñé
åúøàäá çåèá äéäéù éãëá àìà ãåò àìå ,åéô

ù"æå ,ìàøùé úà çáùî àåä ãåò åæבאות)

äéìרמ"ד) áä ,àëìî éî÷ íéà÷ã àéèùì
,àøîç'åëåàìã àîééå êçáùéå éúéé àåäå

,êúååë àîìòá çëúùéàìù ãçôé àåä éë
úøàä ñ"äù ,åì åðúðù øëùîä ïééä ãáàé

,ù"æå .ì"ðë ìæàæòä(רמ"ה àìîìà(באות
øéòù éàäî í"åëò éòãé ååääøàäù ,åðééäã

íäéìò êùåî ,íäìù øùäì íéðúåð åðàù åæ
,ìàøùé ìò àáì íéëéøö åéäù ,ì"ðä íéðéãä ìë

.'åëå ïåì ïé÷áù àì
(èîøìàòã àúòùá àðàú,åðãîì :'åëå

ñðëðù äòùáהכה�ïååëî äéä ,øôä íã íò
,äðåîàä ùàøá,כח"ב ראשונות, בג' דהיינו

úøôëä ìò åúåà äæäå ,ù"îë ,åòáöàá äæîå
.úøôëä éðôìå.למטה ושבע למעלה אחת דהיינו

äæîå ,òáöàä ùàøá íãá ìáè .äùò êéàå
,úøåôëä ãöì òáöàáù úåôèá óéìöîëכלומר

לצד אלא ממש, הכפורת על הטפות הפיל שלא

.�האר על נופלות והטפות ïååëúäåהכפורת, äæä
.úçàå úçà ,úçà ,úåðîì ìéçúäå,úçà,äãáìá

çáùדהיינו àéäù ,úçà ,ìëä úììåëä úçà
àéäù ,úçà ,äãâðë íéðåô ìëäù úçà ,ìëä

,ìëä ùàø.הכתר ספירת ë"çàåúçàדהיינו
,úçàå,ובינה חכמה ãçéשה� íéøåù íäù

íéãøôð íðéàå ,äåçàá ,ïåöøáזמ"ז.íìåòì
íéñá.ïéðòä éôì ,ìáè åùåøéôàèô÷áåùåøéô

.èô÷ êøò ì"ãîøì êéøòî 'éò ,ùàøáóéìöîë
é"ùøéô 'éò.(.טו (יומא

(ðøéàäì àèîã øúáòéâäù øçà :'åëå
ìàúçàå,ìëä ìù àîà àéäù ,åæä,בינה דהיינו

,ïàëî úåðîì ìéçúî àåä,מבינה,øåáçáøôåñå
,íéúùå úçà ,øîåàåדהיינוøáçîùע� בינה

וגבורה. חסד שה� ùìùå,שתי�, úçàשמחבר

חג"ת. ע� òáøàå,הבינה úçàהבינה שמחבר

ונצח. חג"ת ùîçå,ע� úçàחג"ת ע� שמחברה

(à"ò á"÷ óã é"åôã)ä"ð

מאמרים מתוך ספר הזהר, אמור 
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



øåîà áö

,ïòéãé ïéRøãQזUäééøúàî ïé÷éîò ïéøäð àëFîàìU .äàcc àîéàS àøúëì ÌÓÌÐÌÐÔÌÐÌÔÌÐÔÓÔÔÌÓÌÔÔÓÎÐÎÐÐÑÓÌÓÌ

à\éàì àøäð äà[ò à\éà ,àãçZ ïéøäð ïéøAäð ïéøc àS àîAé ,ã"òå .é"ëìÌÓÔÔÌÑÌÐÓÎÐÓÎÔÐÔÐÔÔÓÎÔÌÐÔ
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àîàì.ז àøäðì ;àøäðìח.òãåîúùàå òãééúà â"ìט.äàèçá â"ìי.éàכ.ù"ø â"ìל.éøá â"ì
úîà êøãíéìåëé íù úåîé íàáù íéùã÷ä ùãå÷ì åúñéðëá ìåãâ ïäëä éìâøá øåù÷ äéä ,úçà äòåöø åà ìáç Lã

.òãåðë íéøåôëä íåéá éúìåæ â"ë åìéôàå øçà ïäë ñåðëì øùôà éà éë õåç åëéùîäì íéðäëä øàù

íìåñä øîàîíéøåôëä íåé

ùùå,נ"ה. úçà.נה"י חג"ת ע� úçàשמחברה
,òáùå.נהי"מ חג"ת ע� êéùîäìשמחברה éãë

à ìéáåäìåúúçà,äðåéìò àîà àéäù ,åæä
בינה, úåòåãéä,דהיינו úåâøãîá,כנ"לøúëä ìà
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TéðéS UðS ,éàSHëS àøUð AâQ ìôðS àcòFז.éàä áéæcFé éàî ïéâQ ,ä"á÷ éî÷ ÓÎÔÌÔÓÌÔÌÓÌÔÑÔÐÑÔÑÌÐÓÐÌÌÐÓ

.àQà éZæî àøQ ,àéðc éëäS ,éAðQ ïéâQ áéæcFé ,ì"à .Téì úéì ïäáà úUëæÌÓÔÔÑÑÐÌÌÑÌÐÌÌÔÐÓÌÔÌÔÌÓÑÓÔ
ìòד] Téìã÷ èéFAéS ,÷çöé àä ,ä"á÷ øîà .Té]î ÷éôðS ìàòîFé àä ,UøîàÔÌÔÐÌÔÑÌÔÐÐÑÔÓÔÐÌÔÌÐÌÔÑÓ

àéñøUZ UäéàS ,á÷òé àä ,øîà .Té]î ÷éôðS åHò àä ,Uøîà .àçQãî éQRÓÑÓÌÌÔÓÌÔÑÔÌÔÐÐÑÔÓÔÓÎÕÌÐÌÌÔ

.íäøáà áéæcFé àS àúUëæQ éàSå àä ,Uøîà .éàî÷ ïéîéìF éäAðQ ìëå ,àúîéìFÌÑÔÔÌÔÌÐÌÑÐÔÓÓÌÔÓÓÐÌÔÔÐÌÌÐÓÌÔÔ

.íäøáà úà äã_ øFà ,ã"ääÎÒÔÔÒÓÌÔÔ

(ãéAàøá éZ Uøåçé åéð_ äcò àìå á÷òé FAáé äcò àìäHòî åéãìé Aú ÕÓÔÑÓÎÕÌÕÓÔÔÔÒÍÔÐÐÌÌÔÔÓÎÑ

ìàFéî äéððç ,ïU]éà ïé[à .'Aâå äHòî åéãìé ïU]éà ïàî .éîF UFéS÷é AQø÷Q éãéÔÓÌÐÌÓÌÐÌÐÓÐÌÔÔÓÎÑÌÐÑÐÎÓÌÔÐÔÑ

.á÷òé ùAáé äcò àì .éîù àùã÷ì àcã÷é àøUð Aâì Uäééîøâ Uìé_îã .äéøæòåÓÎÓÌÔÌÓÐÓÌÓÌÌÔÌÓÌÔÌÓÌÔÌÐÕÓÔÑÓÎÕ

,áéúZ àäå ,á÷òé àëä éòQ éàî(נìàFéî äéððç ìàXðS äãUäé éðQî íäá éäéå ÓÔÑÔÔÓÎÕÌÔÌÐÓÌÐÔÒÐÌÑÌÔÔÐÑÎÓÌÔÐÔÑ

äcò àì éàî ,Téì éòQî äãUäé FAáé äcò àì ë"âáå ,ïUø÷à äãUäé éðQ .äéøæòåÓÎÓÌÔÌÑÌÔÐÌÕÓÔÑÌÔÐÔÑÑÓÕÓÔ

.á÷òé FAáéÑÓÎÕ

(åèàcòF éàäQ .ïðéðc éëä à[àחãç ìZ ,àøUðQ ì_ðîì ,UúéôëcàS ÒÔÔÐÔÑÔÌÓÓÎÔÌÐÌÌÐÌÐÌÓÌÔÔÓ

,øîà äéððç ,àéëøôàå ïéëìîU ïé\ò ïU]éà ìZ éQR ,øîàå Té[÷ íéøà(סéì 'éé ÔÐÔÑÌÔÓÓÑÔÐÓÐÓÌÐÌÔÓÌÓÔÎÓÌÔÔÓÌÔÐ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

à"ö.מ) äë÷ â"ö æñ àöéå (èë äéòùé)(נ(à ìàéðã)
â"ç.åî÷(סñ"ö ç íéèôùî (çé÷ íéìäú)ç"æá"è æî

.å"èù á"éù â"è åñ ð"ù

÷éî.ז åøîàå óéñåî ;åøîà ãò éî÷ â"ìח.åúéôëàã

úîà êøãúôñåúá íù àåäå äò óã äàöéðéå ìùáå èñ óãá é÷éðåìàñ ñåôãá ùãç øäæá åäàöîú äæ ïéðò æ"îà Lã
.ù"ò íéåðùå

íìåñä øîàîíäøáà úà äãô øùà á÷òé

.'åâå íäøáà úà äãô øùà á÷òé úéá ìà 'ä
øîà äë ïëì ,øîåì êéøö äéäù ,äù÷ äæ àø÷î
ìà 'ä øîà äë ,åäî ,íäøáà úà äãô øùà 'ä

.íäøáà úà äãô øùà á÷òé úéá
(âéäåî÷åà àä àìàøáë àìà :'åëå

úà éàãå äãô á÷òéù ,åðãîì øáëå åäåãéîòä
àéää äòùá éë .íäøáàשאברה�ìôðבכבש�

úåëæá ,ä"á÷ä éðôì åðéã åðã ,íéãùëä ìù ùàä
øîà .åì ïéà úåáà úåëæ .äæ ìöðé äîהקב"ה

מעלה, של די� éøäùלבית .åéðá ìéáùá ìöðé
ìàòîùé éøä ,åøîà .åéáà úà äëæî ïá ,åðãîì

÷çöé éøä ,ä"á÷ä øîà .åðîî àöé,ממנו יצא

åøàåö èéùåéùלשחיטהéøä ,åøîà .çáæîä ìò
àöé åùò.מיצחקøîà,הקב"הá÷òé éøäיצא

éðôì.ממנו, íéîìù åéðá ìëå ,íìù àñë àåäù

,ù"æ .íäøáà ìöðé äæ úåëæá éàãå éøä ,åøîà
.íäøáà úà äãô øùà

(ãéùåáé äúò àì:'åâå,כתובäúò àì
åúåàøá éë åøåçé åéðô äúò àìå á÷òé ùåáé

.éîù åùéã÷é åáø÷á éãé äùòî åéãìé,שואל

.'åâå éãé äùòî åéãìé ,íä éî,ומשיב,íä åìà
ùà êåúì íîöò åìéôäù äéøæòå ìàùéî äéððç

.éîù ùã÷ì éãë úôøåù,שואלùåáé äúò àì
,á÷òéàë äöåø äî á÷òééäéå ,áåúë éøäù ,ï

.äéøæòå ìàùéî äéððç ìàéðã äãåäé éðáî íäá
øîåì,הרי êéøö äéä ë"òå ,íéàø÷ð äãåäé éðáù

.á÷òé ùåáé äúò àì åäî ,äãåäé ùåáé äúò àì

(åèïðéðú éëä àìà:'åëå,ומשיבàìà
åøù÷ù äòù äúåàá .åðãîì êëחנניה את

(à"ò æ"ð óã é"åôã)ìàùéî
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úåî éøçà å

'ééQ úAñçì áAè éàðAHQ äàøà éðàå éøæAòQ éì 'éé íãà éì äHòé äî àøéà àìÕÐÔÓÓÎÒÐÔÔÌÔÐÌÌÔÓÎÐÒÌÒÌÌÔÓÎÓÌÔ

,øîàå çú_ ìàFéî .'Aâå(עCcà éZ 'Aâå 'éé íàð á÷òé éSáò àøéc ìà äcàå ÌÐÔÑÔÓÌÔÓÌÓÔÓÐÔÓÌÐÓÎÕÌ×ÌÔÌÐÐÌ

.á÷òéS àîF Uä[Z UòîFS ,àcòF àéääQ .'Aâå äHòà éZ CòéFAäì 'éé íàð éðàÎÐÌ×ÌÔÌÐÒÐÒÍÒÌÌÓÐÓÎÔÌÓÌ×ÌÌÔÌÓÎÕ

UäåUcט,øîàå çú_ äéøæò .àúUðöìQ Uëééçå(פ.ãçà 'éé Uðéäìà 'éé ìàøHé òîF ÓÌÌÓÌÌÑÔÔÎÓÌÔÔÓÌÔÓÌÓÐÌÔÑÌÔÍÕÑÌÔÒÔ

(æè,ã"ää(צéðà 'ééì øîàé äæיäæå ,äéððç àS ,éðà 'äì øîàé äæ .'Aâå ÒÕÓÓÌÔÔÐÌÒÕÓÔÐÔÎÓÌÔÌÒ

,äéøæò àS ,ä]ëé ìàøHé íFáU 'ééì Aãé áAcëé äæå ,ìàFéî àS ,á÷òé íFá àø÷éÐÌÔÌÑÓÎÕÔÐÔÑÌÒÐÌÔÓÌÔÌÑÐÌÔÑÌÓÒÔÎÓÌÔ

UøîàS ïé[î ïU]éàî ,ä[î ïàîQ ,ïAì øîà ,TéìéS àéìî_ ä"á÷ FðZ àcòF TéQÑÓÎÔÔÓÔÓÌÔÐÑÔÓÌÓÐÔÑÐÐÐÌÔÌ

,Uøîàå Uçú_ .ïAì áéæFà ,àúìc ïé[à(קïAéìò CSáì 'éé CîF äcà éZ Uòãéå ÐÑÌÔÔÓÌÐÔÌÌÔÌÌÑÌÐÓÔÐÌÌÔÌÓÒÒÌ

.õøàä ìZ ìòÓÔÔÔÒ

(æéכä"á÷ øîà àcòF TQל,àééñøUëì[ה,éìéS àééñøUZמä[î ïàîQ ÔÓÎÔÔÓÌÌÌÔÌÌÔÐÐÌÓÐÔ

,TQ ïéëéXç Uä[ëS ä[î éàäQ ,Téì øîà .àéX÷éSö ïU]éàì áéæFà ,ïé[î ïU]éàîÑÐÐÐÓÌÐÌÐÓÐÓÔÔÓÑÌÓÐÔÌ×ÌÓÌÐÔ
á÷òéסáéæFàנ íéà÷S äîZ .Uøåçé åéð_ äcò àìå á÷òé FAáé äcò àì ,ïAì ÓÌÐÕÓÔÑÓÎÕÌÕÓÔÔÔÒÍÔÌÔÌÔÑÓÎÕ

á÷òé úéQ ìà 'éé øîà äZ ,ã"ää ,ïé[à éQâì àcFä íU÷é ,àøUðQ íäøáàS éQâìÌÓÑÌÓÌÔÔÌÔÌÓÌÔÌÓÑÐÑÕÔÓÌÔÒÑÓÎÕ

.àúUðöìS àôU^Z éàäî .'Aâå á÷òé FAáé äcò àì íäøáà úà äã_ øFàÎÒÔÔÒÓÌÔÔÕÓÔÑÓÎÕÌÑÓÐÔÌÑÔÔ

(çéïAì ìè÷å ,àøUð àUääQ Uã÷Acà ,àS ä[\î ïéëééç AåäS Uä[Z ,àðcÔÔ×ÌÓÎÓÌÐÐÐÔÔÐÔÌÓÔÌÔÓ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

à"ö.ע) àöø äîåøú (ì äéîøé)(פæñ àá (å íéøáã)
.ñ"ö(צ.ã"ö âî÷ êì (ãî äéòùé)(קà"á (âô íéìäú)

.ä"ö âîø

éðà.יåáçå.ט 'äì øîàé äæ 'åâå â"ìכ.äéáלâ"ì
.àééñøåëìמ.àéääá ãò ïàîá ïî â"ìנ.ïåì áéæùà â"ì

ïåäì.ס

úîà êøãàì ïåì áéæùà äá ïéëééç åäìëã äìî àéääá éìéã àééñøåë ä"á÷ øîà éëä ñéøâ à"ñá Lä
.äòåáù ïåùì éìéã àééñøåë 'éôå 'åëå äúò

íìåñä øîàîíäøáà úà äãô øùà á÷òé

ועזריה, íéøäמישאל ãçà ìë ,ùàá íìéôäì
íéëìîäå íéîòä åìà ìë éðôì ,øîàå åìå÷
äùòé äî àøéà àì éì 'ä ,øîà äéððç .íéøùäå
áåè ,éàðåùá äàøà éðàå éøæåòá éì 'ä íãà éì
ìà äúàå ,øîàå çúô ìàùéî .'åâå 'äá úåñçì

éãáò àøéúá÷òéíàð éðà êúà éë 'åâå 'ä íàð
åòîùù äòù äúåàá .'åâå äùòà éë êòéùåäì 'ä

והשרי� å÷çöåהעמי� åäîú ,á÷òé íùä úà
,úåðöéìá.ביעקב בטחונו שש� çúôעל äéøæò

.ãçà 'ä åðé÷ìà 'ä ìàøùé òîù ,øîàå
(æèøîàé äæ ã"ääøîàé äæ ,ù"æ :'åëå

,äéððç åäæ ,éðà 'äì øîàé äæå .'åâå éðà 'äì
וגו'. לי ה' åäæשאמר ,á÷òé íùá àø÷é äæ

,ìàùéî,יעקב עבדי תירא אל áåúëéשאמר äæå
,äéøæò åäæ äðëé ìàøùé íùáå 'äì åãéשאמר

וגו'. ה' ישראל ä"á÷äשמע õá÷ äòùá äá
,åìù àéìîôä úà,המלאכי� íäì,דהיינו øîà

,äùìùä åìà åøîàù íéìîä åìàî ,äìî äæéàá
'ä êîù äúà éë åòãéå ,åøîàå åçúô .íìéöà

.õøàä ìë ìò ïåéìò êãáìמשו� שיציל� דהיינו

בה'. שבטחו

(æéä"á÷ øîà àúòù äá:'åëå
,àñëä ìà ä"á÷ä øîà äòùä äúåàáשהוא

íéìîäהמלכות: åìàî äìî äæéàá ,éìù àñë
äìîáשאמרו, ,åì øîà .íé÷éãöä åìà ìéöà

,íìéöà ,äðîî å÷çö íìåëù àéääבזכות דהיינו

åøåçé.יעקב, åéðô äúò àìå á÷òé ùåáé äúò àì
בזכותו. שנצלו יראו äãîòùכי åîëשל זכותו

,ùàá íäøáàì á÷òé(י"ג אות ãåîòú(כנ"ל
,åìàì äúò,ועזריה מישאל äëלחנניה ,ù"æ

àì íäøáà úà äãô øùà á÷òé úéá ìà 'ä øîà
ìù äæä ïåéæáäî åðééäã ,'åâå á÷òé ùåáé äúò

úåðöìäכנ"ל) עליו התלוצצו והשרי� שהעמי�

ט"ו). אות

(çéååäã åäìë àðúíìåë ,åðãîì :'åëå
,åæ äìîî íé÷çåö åéäù,מיעקב åôøùðדהיינו

úà ìéöä éî .íúåà âøä ùà áéáùå ,àåää ùàá
.åìà,הואä"á÷ä éðôì íéììôúî åéäù íåùî

(à"ò æ"ð óã é"åôã)íéãçéîå
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úåî éøçàæ

à÷ãZ TéîF ïãçéîU ä"á÷ éî÷ ïìöî AåäS ìò .ïé[àì áéæF ïàî .àøUðS àáéáFÌÐÔÌÔÓÑÐÌÐÑÓÓÎÌÔÔÔÑÌÓÎÔÌÑÓÌÔ

.àcãé÷é àøUð àUääî UáéæcFà ,úUàé à÷ãZ TéîF ïãçéîS ìòå ,úUàéÑÌÓÐÌÓÎÔÌÑÐÌÔÑÐÌÑÐÑÓÔÔÐÌÔ

(èé,úUàé à÷ãZ TéîF Uãçéúà àìS ,äàøëUð àGà Uáéø÷ ïøäà éðQ éøcÌÑÌÑÓÎÕÌÐÒÔÌÔÔÌÔÐÌÓÎÌÑÐÌÔÑ

.àøUðQ Uã÷UcàåéQøøîàS ïåéZ .UúUîXå áéúëU .úAî éøçà ,áéúZ ,øîà ÷çöé ÌÐÔÌÔÓÐÐÌÔÔÓÌÐÓÎÑÌÐÓÔÑÔÌÔÓ

úAúéî éøc ,ïðéðc éëä à[à .UúUîXå àäS ,àðòãé àì ,ïøäà éðQ éðF úAî éøçàÓÎÑÌÑÌÑÓÎÕÔÌÓÌÔÌÔÓÔÒÔÔÐÔÑÔÌÑÐ

ä àìS ,ãçå .'éé éðôì ãç ,Aåä.àUä úéî ïéðáì éëæ àìS ïàî ìëS ,ïéðQ Uäì Aå ÎÓÐÌÑÌÔÌÓÌÔÎÌÌÐÌÔÓÌÔÔÑÐÌÐÐ

.UúUîXå ,úAî éøçà ,BZ ïéâQÌÐÓÓÎÑÓÔ

(ëéQø,áéúëS éàî ,øîà àQà(רíáéø÷äQ 'éé éðôì àUäéáàå áãð úîXå ÓÐÓÔÔÓÓÐÌÐÓÔÔÔÔÓÎÐÐÌÑÌÔÌÓÌÐÔ

éàî .øîúéàå øæòìà ïäëéå íäì Uéä àì íéðáU éðéñ øQãîQ 'éé éðôì äøæ FàÑÔÔÐÌÑÌÔÌÐÌÓÐÓÔÐÕÔÔÒÓÌÓÑÒÌÔÔÌÐÔÔÓ

àæø à[à .øîúéàå øæòìà ïäëéå ,íäì Uéä àì íéðáU ,áéúëS ,àS éQâì àS.àcìîS ÔÌÓÑÔÐÌÐÔÐÕÔÔÒÓÌÓÑÒÌÔÔÌÐÔÔÒÔÔÔÌÐÌÔ

éðQ øàFZ àì ìáà .éàSå àUä éëäå .ïéðQ Uäì Aåä àìS ,UúUîéå ,àðéîàS éàäÓÓÎÑÔÓÔÌÔÎÌÌÐÌÔÐÓÓÎÔÔÐÌÔÌÑ

úúéî ìáà ,ïAäéîøR úúéî à[à Uúéî àì ïé[à àäS ,Uáéñðà àìS â"òà ,àîìòÔÌÔÌÔÓÌÐÌÔÐÑÔÐÒÔÐÓÓÌÑÎÔÐÓ

.Uúéî àì ïAäFôðÓÌÔÔÐ

(àë,áéúëS ,ì"ðî(שïøäà ïQ øæòìàå(*Aì ìàéèU_ úAðQî Aì ç÷ì ÐÌÐÌÒÌÔÔÒÓÎÕÔÓÐÌÐÑ

àäå ,ä[à .íúAç_Fîì íXåìä úAáà éFàø ä[à ñçð_ úà Aì ãìcå äGàìÌÐÔÓÑÒÒÐÌÔÑÒÔÑÎÓÌÐÐÌÐÌÌÔÑÒÌÔ

,Uúéî ïAäéîøR úúéî ,ë"âQ ,íXåìä úAáà éFàø ,áécëU .äåä éAãAçìQ ñçð_ÐÌÔÐÌÎÔÌÐÔÑÎÓÌÐÐÌÐÓÓÌÑÐ

.éFàø òîFîU ,ä[à òîFî éàSå øæòìà ø"à .Uúéî àì ïAäFôð úúéîÐÓÓÌÔÔÐÒÌÔÔÓÓÓÌÓÑÒÓÌÓÔÑ

øäæä úøåñî

ç"ö.ר) å úåà ìéòì (â øáãîá)(ש.ë"ö çë àøàå (å úåîù)

íìåñä øîàîàåäéáàå áãð

,éåàøë åîù åãçééù ìòå ,éåàøë åîù íéãçéîå
.àéää úôøåù ùàî åìåöð

àåäéáàå áãð øîàî

(èéïøäà éðá éøúïøäà éðá éðù :'åëå
åôøùðå éåàøë åîù åãçéé àìù ,äøæ ùà åáéø÷ä
áåúëå .úåî éøçà ,áåúë ,øîà ÷çöé 'ø .ùàá

.åúåîéå,אחד éðùבפסוק úåî éøçà øîàù ïåéë
.åúåîéå éë ,òãåé éðéà ,ïøäà éðá,ומשיבàìà

,úçàå .'ä éðôì úçà ,åéä úåúéî éúù ,åðãîì êë
íéðáì äëåæ åðéàù éî ìëù ,íéðá íäì åéä àìù

äæנחשב íåùî .úîë,כתוב.åúåîéå ,úåî éøçà
מחמת היינו וימותו, כפשוטו. הוא מות, שאחרי

בני�. לה� היו שלא

(ëøîà àáà éáøäî ,à"àø :'åëå
íáéø÷äá ,'ä éðôì àåäéáàå áãð úîéå ,áåúëù
åéä àì íéðáå éðéñ øáãîá 'ä éðôì äøæ ùà

.øîúéàå øæòìà ïäëéå íäì,שואלìà äæ äî
øæòìà ïäëéå ,íäì åéä àì íéðáå áåúëù ,äæ

.øîúéàå,ואביהוא מנדב הכהונה ירשו ה� וכי

ומשיב בני�. לה� היו שלא ãåñמשו� àìà
,éúøîàù äæ éë ,àåä øáãäאשרåúåîéå,הוא

.íéðá íäì åéä àìù,מתי� àåäונחשבו êë
àìù ô"òà ,íìåòä éðá øàùë àì ìáà .éàãå
,íôåâ úúéî àìà åúî àì åìà éë ,äùà åàùð

.åúî àì íùôð úúéî ìáà
(àëáéúëã ì"ðî,äæ åðì ïéàî :'åëå

הנפש, מיתת מתו ïáשלא øæòìàå ,áåúëù
ãìúå äùàì åì ìàéèåô úåðáî åì ç÷ì ïøäà

.'åâå úåáà éùàø äìà ñçðô úà åìאומר שואל,

,äìà,áåúëå .äéä åãáìá ñçðô éøäåéùàø
,íéåìä úåáàמשו� שהוא בלבדו. פנחס על

להל� (כמ"ש בפנחס נתגלגלו ואביהוא שנדב

אלה עליו אוה"כ ע"כ עד) אות פנחס

רבי�. לשו� אבות, íôåâראשי úúéî ,äæ éôì
.åúî àì íùôð úúéîå ,åúî.בפנחס נתגלגלו כי

éàãå øæòìà ø"àוזה כ�, משכתובòîùîהוא

רבי�.äìà,עליו לשו� משכתובòîùîåשהוא

רבי�.éùàø,עליו לשו�

(á"ò æ"ð óã (* à"ò æ"ð óã é"åôã)ïéâáå
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ãçQ ,ë"âáå ,Uáéñðà àì àäS ,Aåä àôUR éRì_ éøc ,ì"à .éøc UçëcFà,UìéìZúà ÐÌÌÔÌÑÌÑÓÌÑÔÎÌÔÔÓÌÐÌÓÐÌÌÐ
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øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

äë)ת) øáãîá)â"ç:åìø .ëø .æéø :ãéø :.âéø .ãë÷ :æë
:æòø .çìø(א.(æë íù)(ב.(àì íù)(גééç (á éëàìî)

.â"ö åñ äøù

áéúëå.ע â"ìפ.ïäëä â"ìצ.àúà øîåìëק.àëä â"ì

íìåñä øîàîàåäéáàå áãð

(áëáéúë êë ïéâáåäæ íåùîå :'åëå
,áåúëå .ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðô ,áåúë
íéîéá ïäë äéä ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðôå
,ïäëä øæòìà ïá ñçðô øîåì êéøö äéäù ,íää

הכה�. אהר� ב� מזכיר, íå÷îולמה ìëá àìà
ñçðô øéëæîù,בו ïäëä,כתוב ïøäà ïáואצל

,ïäëä øæòìà àìà áåúë àì øæòìàנזכר ולא

אהר�. øîàéåב� .ïäëä øæòìà éðôìå ,áåúëù
.'åâå ïäëä øæòìàואביהוא שנדב מטע� שהוא

עליו מזכיר ע"כ בפנחס, נתגלגלו אהר� בני

אהר�. ב� úúéîåהכתוב ,åúî íôåâ úúéî ë"òå
.åúî àì íùôð.בפנחס נתגלגלו כי

(âëïéúéðúîã àæøá ïðéðúå:'åëå
,äðùîä ãåñá åðãîìåיש פנחס éðùשבש�

זוג, שה� ñç.שמות, ïôøîàð éøäå'éäðè÷
,ñçðôã úåéúåàä ïéá,פינחס éë'éúììåëכזה, åæ

.åðãîì øáëå ,øáãä ãåñ àåä äæå ,ãçé íéðù
ñç,פירוש, ïôוה ואביהוא. נדב כנגד é'ה�

לפנינו. כמ"ש כאחד. אות� ומחבר אות� מתקנת

כ"ו). (באות

(ãëìéàù øæòìà 'øìàù à"ø :'åëå
éøäå ,åì øîà ,åéáà úàואביהוא íäנדב íéðù

.íéðù íéàöîð íðéà äîì ,åéä íéðùåכלומר

בפנחס אלא אנשי�, בב' נתגלגלו לא למה

àìבלבד. éøäù ,åéä óåâ éàöç éðù ,åì øîà
,äùà åàùð,גופא פלג הוא אשה נשא שלא ומי

ãìúå ,áåúëù ,ãçàá íäéðù åììëð äæ íåùîå
.'åâå éùàø äìà ñçðô úà åì.(כ"א אות (כנ"ל

(äëñçðôã ãåéåäå :'åëå'é,ñçðéô ìù
כ"ג) אות úåéúåàä,(כנ"ל øáçì åá äðúéð àì

,íå÷òä øùéì àáå ,ä"á÷äì àð÷ù äòùá àìà
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,äéøëðá,פנחס ìòáåשהרגה ,ù"îë .åð÷úúð

äùà ïàë óà ,äøæ ùà ïìäì äîå .øëð ìà úá
.äøæ

(åëàëä éæçúà éàî:'åëå,שואלäî
.ïàë äàøð.זרה לאשה זרה אש עני� מה כלומר
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(çëïacúà ,éøU_ëS àîAé éàäQ ,éñAé ø"à àðàcה,àS àcFø_ éø÷îì ÔÔÑÌÓÔÌÐÑÐÌÌÓÌÐÌÑÓÌÌÔÔ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

äë)ד) øáãîá)ח"ג:æðø .æìø :àëø(הèð çð (íù)
.à"ö

äøæ.ר ùà â"ìשàúéîã÷á åáçã àøúë àåääá íåìù éàî
.ïëì áéúëãת.ùîî éúéøá â"ìא.àìà àëä â"ìב.åáçã

àøéòæ.ד÷àúåâøè.ג äéîùáה.éø÷îì â"ì

íìåñä øîàîàåäéáàå áãð

åáéø÷äומשיב, äìéçúá àìàהקדושה אל

ä÷åçøä,בקדושה ופגמו áåúëù,מקדושה,
éøîæ ïàë óà .äøæ ùà íáéø÷äáאותו עשה

åçøä÷החטא, áø÷î äéäùדהיינו מקדושה,

כי הקדושה, אל זרה, êìîä,אשה íùדהיינו

קודש, ברית åçøä÷,אות ìà áø÷î äéä
הזרה, האשה øæòìàאל ïá ñçðô àøéå ,ãéî

ïé÷úä ïàë .äãòä êåúî í÷éå ïäëä ïøäà ïá
äðúéð æà ,äìéçúîù íå÷òä úà'éøáçì åîùá

,ãçé úåéúåàä,ומלכות ז"א המחבר יסוד שה"ס

,íåìùá øùáúðå,שלו� הנקרא יסוד שהוא

éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì ,áåúëù
,ùîî éúéøá .íåìù.יסוד דהיינו

,úåîù 'á ììåë ñçðô íùä .ùåøéô,ñç ïô
úàø÷ðä úåëìî ìò íéæîåø íäù .ì"ðë,ïôà"æå

àø÷ðù,ñçáãð øùà .íéîçø ïåùì àåäù
íùä éöçá ìâìâúðñçàåäéáàå ,à"æ àåäù
íùä éöçá ìâìâúðïôìù íâôå .úåëìî àåäù

äøæ ùà åáéø÷äù ,ãåñéá äéä àåäéáàå áãð
åãøôð ë"òå .äùåã÷ã ãåñé ìà äôéì÷ àéäù

úåéúåàä,ñç ïôãåñéä éë âååæ íäì åéä àìù
ìòáù äéä éøîæ àèç ïëå .äøæ ùà çëî í÷òúð
,äôéì÷á äùåã÷ã ãåñé ñéðëäå øëð ìà úá
ñçðôù úòáå .ãåñéä í÷òúðå ãåñéá íâô æ"éòù
àèçá í÷òúðù ãåñéä ï÷úì éãë ,éøîæ úà âøä
åéäù àåäéáàå áãð ìù àèçä íâù àöîð ,éøîæ

åì óñåúð æàå ,ï÷úð åá íéìâìåâî'éãåñá åîùá

,ñçðéôïúåð éððä ñ"æù ,ï÷úðù ãåñéä ñ"äù
,ù"æå .íìùä ãåñéä ñ"äù ,íåìù éúéøá úà åì
,ïååúà àøáçì äéîùá ãåé áéäééúà ïéãë

úåéúåàä ãåñ íäù ,úåëìîå à"æù,ñç ïôåøæç
ä é"ò åøáçúðå'é.ãåñéä ñ"äù

(æëàëä íåìù éàî:'åëå,שואלåäî
,ïàë íåìùבריתי את לו נות� הנני לו שנאמר

ומשיב, åæä,שלו�. äøéôñá àìà,יסוד שהיא

,äìéçúá åàèçבדיבור כנ"ל זרה אש בהקריב�

àéää,הסמו�, äøéôñá,יסוד åøøåòåשהיא åîâô
,äìéçúá äáéøî,בסמו� כנ"ל למלכות, ז"א בי�

,íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä ,áåúë ,ï÷úúðù äúòå
,ùîî éúéøáשנקראת היסוד ספירת דהיינו

íåìùá,ברית, åîò äéäúבי� השלו� דהיינו

למלכות, äðúéðז"א äæ íåùîå'é,åîùá äðè÷
היסוד, על ÷úåðè,הרומזת úåéúåàî àåäù

,äìéçúî í÷òúðù äî ï÷úð øáëù úåàøäì
כנ"ל ונתיישר, חזר שנתעק� היסוד דהיינו

äîìùðבסמו�, øáëåהמלכותíò.היסודàá
ïîçøä êåøá ,øîà .åéãé ÷ùðå øæòìà 'ø
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(çëéñåé ø"à àðàú,é"øà åðãîì :'åëå
äùøô úåø÷ì ï÷úúð íéøåôëä íåé ìù äæä íåéá
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קרבנות, לה� øãñשאי� ,äæ íåùîåהקרבנות

äæ íåé ìù,יוה"כ,ïàë øãúñðבני בפרשת
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íìåñä øîàîíëéúåùôð úà åðòú

,íìåò ú÷ç,שפירושוñéðëä éë .êìîä úøéæâ
,äæä íå÷îá åéúå÷åç ìë,במלכות,íúåà íúñå

,ãçà øöåàá ìëä íúåñù éîëוהיאíìåò ú÷ç
á .éàãåúàæ,åæ,המלכות ìëשהיא ÷÷çå íùø

.åìù úåøúñðä ìëå åìù úåøöåàääôå÷ñà
ק ד� ב"ב לעיל פירושו א"ל).(עי' ד"ה "ה

(åìø:ùãåçì øåùòá éòéáùä ùãçá
åðãîòäù åîë ,÷åéãá àåä øåùòáהוא שבעשור

íëéúåùôð.מלכות. úà åðòú,àåä êë éàãå
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,øáãäהיא ונפש נפש, נקרא המלכות אור כי
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øçà ïôàá åðãîì äæ øáãù ô"òàåאות (לעיל

ìëåרכ"ג) ,àåä ãçà øáã äæå äæå ,äôé ìëäå
.àåä êëå ,åîå÷îá ãçà

äìâúúù øùôà éàù úòãé øáë ,ùåøéô
øéèîäì äîò íéù÷ íéðéã åòéôåé àì íà äîëçä
äìòîî äîëçä åëéùîé àìù ,íéòùøä éùàø ìò
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íéëùîð íäîù ,íéøåôëä íåéáù íéåðéò 'ä ñ"æå
äìâúúù øùôà æàù .íéòùøä éùàø ìò íéðéãä
äðåòú àì øùà ùôðä ìë éë ñ"æå .äîëçä
àì íà éë .äéîòî äúøëðå ,äæä íåéä íöòá
ìëåú àì ,íéòùøä ÷éçøäì åìà íéåðéò 'ä ìá÷
øåà àåä äîëçä øåàå ,ùôðá òéôåäì äîëçä

.äéîòî äúøëðå ë"òå ,íééçä
åøîà äæå,à÷ééã øåùòá ,ùãçì øåùòá

ïéà éë ,äîëçä éåìéâ íå÷î íùù úåëìîä àåäù
úåëìîä úøéôñá àìà äøéôñ íåùá äîëç éåìéâ

.ãáì(ועוד ד"ה רע"ו ד� ב"א ë"òå(כנ"ל
íéðéã åëùîéù ,äæä ïå÷úä äîù òåá÷ì íéëéøö
äá äìâúúù úòá íéòùøä éùàø ìò äðîî

ë"òå .äîëçäéàãå íëéúåùôð úà åðòú,'åëå
íùîù íéåðéò 'ä úà úåëìîá øøåòì íéëéøöù

,äìàä íéðéãä íéëùîðàéìú àùôðá àäã
,àúìîúðéçá àéäù ,ùôðá ÷ø éåìú øáãä éë

íå÷îá àìå äîëçä éåìéâ íå÷î íù ÷øù ,úåëìî
ìëåú íéðéãä äá íéìâúîù úòá ë"òå .øçà
ãçô ãåò ïéà éë à"æã ãåñéä ïî äîëçä ìá÷ì

,ù"æå .äðîî å÷ðééù íéòùøä éðôîêë ïéâáå
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,ë"äåéáù ùôðä éåðéò ïå÷úù ,ïôàá .ãåñéä
,ùãçì éòéùúáù äéúùå äìéëà ïå÷úá øéàî
ìë ,åøîàù ñ"æå .íéòùøäî úøîùð äúåéäì
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(á"ò è"ñ óã (* à"ò è"ñ óã é"åôã)åðîî
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.ïééøF TéáSÌÑÓÌÔ

(èìøàUä íéøU_Zä íAé äVä éòéáGä Fãçì øAHòQ Bà áéúZ ,àðàcÔÔÌÐÓÒÔÓÕÒÓÌÐÐÓÒÓÐÐ

.'Aâå éòéáGä FãçQ íìAò úaçì íëì äúéäå áéúëU .íëéúAFôð úà íúé]òå 'AâåÌÌÐÐÒÒÓÌÑÒÌÐÌÔÌÔÔÒÌ×ÓÔÓÕÒÓÌÐÐÌ

úà íúé]òå øîàS ïåéëS .àéúà à÷ àèUòîì ,ì"à .àëä éòQ à÷ éàî áéúëS BàÓÐÌÐÓÔÔÑÔÔÔÌÐÔÔÓÌÔÌÑÔÌÔÓÌÐÐÒÒ

øîà ,Fãçì äòFúQ íëéúAFôðת,Téì éòQî øAHò Bà .øAHòQ Bà øúáì ÓÌÑÒÌÐÌÔÓÕÒÔÓÌÔÓÓÒÔÓÔÐÔÑÑ

.àú[î àéìc øAHòáSÌÒÔÓÌÔÐÌÔ

(îø,éëä éà ì"à(קïðéðúå ,íëécQî øAàI UúéQFc ïAFàøä íAXQ Bà ÐÔÐÓÓÔÐÓÌÐÌÐÔÑÒÌÔÑÔ

,Fãçì øAHòQ Bà àëä óUà .øcUî Aéöçå ,õîç úìéëàQ øUñà Aéöç ,÷[ç BàÓÐÑÒÌÔÓÎÐÓÔÑÌÒÌÔÔÔÓÒÔÓÕÒ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ç"ö.נ) èöø äîåøú (ë á"ù)(ס.(áé à"î)(עäéòùé)
.á"ö äî çìùéå (á(פ.ä"ö âö åøúé (ñ íù)(צúéùàøá)

.à"ö àéø à"á (á(קúåèîùäá (áé úåîù)à"ç:áñøæ"ú.çì÷ ò"ú

áéúëã.ש 'ä øåàá éàî óéñåîת.øúáì â"ì

íìåñä øîàîíëéúåùôð úà åðòú

.åðîîהארת וה� החכמה הארת ה� דהיינו

úåøðä,החסדי�, åìà ìë íéøéàî æàåשה"ס

שבמלכות, האש äçîùáåמאורי øåàá íéøéàîå
íéàöîð íéðéãä åìà ìë æàå ,íùáúî ìëäù ãò

,äøàäá,עינוי� מה' הנמשכי� הדיני� אות� כי

לא ה�, ולולא החכמה, שתאיר הגורמי� ה�

כנ"ל, מתגלה החכמה äùòð,היתה åðéà ïéãäå
בלבד, מאיי� שהוא úàאלא åðòú ,äæ ìòå

.íëéúåùôð.החכמה הארת לאפשר כדי

(çìøàáà 'ø øîàéøä ,à"øà :'åëå
ìàøùé åìâ àìù ,äðùîä óåâ ïî éðåãà åðì øîà
åðì ïéà ,áåúëù ,ä"á÷äá åøôëù ãò íöøàî

.éùé ïáá äìçð àìå ãåãá ÷ìçהוא דוד כי

במלכות. חלק לנו אי� ואמרו àø÷îåהמלכות,
.ãåã êúéá äàø ,áåúëù ,äæá éúàöî øçà
המלכות. על ג"כ רומז דוד, בית א� ושואל,

éàãå ,àåä êë åì øîàשהמלכותúéá ,úàø÷ð
úéá .'ä øåàá äëìðå åëì á÷òé úéá ù"îë ,ãåã
éúøàôú úéáå ,øîåà äúàù åîë àåä ,á÷òé

,øàôàהוא תפארת ובית תפארת, הוא יעקב כי

וביאור מלכות. הוא דוד בית א� המלכות.

á÷òéהכתוב, úéá.'ä øåàá äëìðå åëì,פירושו

,ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå ,áåúëùאשר

המלכות. שהוא הג� את המשקה ז"א הוא נהר

íé÷éãöä íò åá òùòúùäì ,ïâä úà òèðù
.åá íéøåùäשהוא יעקב, בית נאמר, זה ועל

המשקה ז"א, שהוא ה', באור ונלכה לכו המלכות,

המלכות. את

(èìøêà áéúë àðàúåðãîì :'åâå
íúéðòå 'åâå éòéáùä ùãçì øåùòá êà ,áåúë
ú÷çì íëì äúéäå ,áåúëå .íëéúåùôð úà
úà åðòú ùãçì øåùòá éòéáùä ùãçá íìåò

,íëéúåùôð.בעשור א� ש� כתוב êàולא
øîàבעשור .äæá äöåø àåä äî ,ïàë áåúëù

.èåòéîì àá àåä åì,שכתוב מקו� êà,שבכל
למעט. בא úàהוא íúéðòå øîàù ïåéë éë

ë"çà øîà ,ùãçì äòùúá íëéúåùôðêà
,øåùò êà øîåì êéøö äéäå ,øåùòáאלא

øáãäלהשמיענו, éåìú øåùòáùאת וענית� של

בחדש. התשיעי ולמעט נפשותיכ�,

(îøéà äéì øîà,éëä éà ,ì"à :'åëå
íëéúáî øåàù åúéáùú ïåùàøä íåéá êà

(á"ò è"ñ óã é"åôã)åðãîìå
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.éàäט.àðéø÷à

íìåñä øîàî'ä êéúàø÷ íé÷îòîî

,åðãîìåêàõîç úìéëàá øåñà åéöç ,÷ìç
,áåúëù ïàë óà .øúåî åéöçåêà,ùãçì øåùòá
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החכמה, להארת צרי� éñåé,אינו éáø øîàג�

õøàä éðîùîå,החכמה הארת דהיינו כתוב,

,åëøá ìëáå,בחכמה ובי� בחסדי� åäîבי�
íòèä,החכמה בהארת äàøùשברכו íåùî

(à"ò 'ò óã é"åôã)åúåà

מאמרים מתוך ספר הזהר, אחרי
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



úåî éøçàæô

øîà ,àøòHQ Téì àîçS ïéâQ .è"î .TéëøQ à[ëQ ,õøàä é]îFîUאøQòîì ÐÌÓÑÔÔÒÌÕÔÌÔÑÌÐÌÔÔÑÌÓÌÔÔÓÌÒÌÓ

,àSב,àòøàS àUä àîäUæ éàäS ,àòøàS àîäUæ àìå ,Béøèöà õøàä é]îFîU ÔÐÌÓÑÔÔÒÐÌÌÐÌÔÎÔÌÓÌÔÌÓÎÔÌÓÌÔ

ïàøQçúî àòøàS àSâîU àXîFS à[è ãëåג.àîäUæ éàä øQòúà ÌÓÓÔÐÌÓÔÐÌÔÌÓÌÔÐÌÓÌÔÐÌÓÔÓÎÔ

(áðøàUä éàä ,ïéFéS÷ àìS ïéàcc ïéøúZ ïU]éàS àúééøúQ ,àéXç 'ø øîàÔÓÐÔÓÌÓÌÔÌÐÐÌÐÓÔÐÌÔÓÐÐÓ

ã"ää(גøîà ÷çöé ø"à àéðúS .à[ëS äàøéHò àUä àSå ,íéú\ä ìà FøAãåéQø ÌÑÒÓÑÐÌÔÎÐÔÔÌÕÔÌÓÌÔÐÌÔÔÓÓÐ

.àîìòS ïé÷éVî ïU]éà ïé[à àéXòéGøS àúFôð ,äãUäéÌÔÓÌÔÔÌÓÐÓÔÐÑÐÓÐÐÌÔÌÔ

(âðøøîàéQø,àîìòQ ïé÷éVî ïéãQòúàS àXáéXçì Uäì áè éëä éà ,éñAé ÔÓÓÐÑÐÔÐÓÌÌÓÔÓÔÌÐÌÓÌÐÓÐÐÌÔÌÔ

øîà .àîìò àUääQ Uäì àðéîæS àFéQ àUä ïà .í]äéRS àFðAò àUä ïàéQø,àéXç ÔÌÔÌÑÐÔÔÐÔÐÌÐÔÌÌÓÔÌÔÔÓÓÐÐÔ

,àîìòî ïé÷ôðS àcòFQ àéXòéGøS àúFôð ,é[î àðîé÷Aà àäå ,ïðéðc éëäÔÐÔÑÔÌÔÐÌÔÐÑÓÌÔÔÌÓÐÓÔÌÓÎÔÌÔÌÐÑÔÌÔ

Uäì ïéìàòå ,í]äéRì Uäì äàìòàìU ,Uäì àìQ÷ì éð\Sæî ïéñUîð éðéSøR äîZÓÔÓÌÐÑÐÐÐÌÓÌÑÌÓÌÔÌÌÓÌÔÔÌÌÑÐÔÌÔÐÌ

,àîìòQ ïéèàFå ïéìæàå ,UäQ éâåUSæî øúáì .í]äéRQ ,àîAé ìëQ ïéðéS úìúQÐÌÓÐÐÌÔÔÓÑÐÔÌÔÓÐÌÓÌÑÌÌÓÌÐÌÔÐÌÔÌÔ

øúáì .Uäéé\aî äáUFc íécñà à÷S ïU]éàì ,àéXòéGøì Uäì ïòèîUדïéáééc ÓÌÔÌÌÓÐÓÔÌÐÌÔÓÌÐÌÔÐÓÓÌÌÔÓÓÌÐ

,í]äéRì Uäìה.àîAé ìëQ Bëå ,ï\c ïUðSúàå ÌÌÑÐÔÌÐÌÌÓÔÌÓÌÔÔ

(ãðø,Uäééøá÷ì ïéøSäî ,àîìòQ UäQ ïéèàFå ,UäQ ïéìæàS øúáìוï\çå ÌÔÓÌÓÌÐÌÌÔÐÌÌÔÌÔÌÓÌÐÌÐÌÓÌÌÓÔ

ïìQàúîU àøHQ éøaðî àôUâS àcòìAcזéáì éìæà Aåä ïéFøç ïU]éàå ,Uäééìò ÓÌÔÌÔÌÓÌÑÐÌÔÐÌÓÌÔÔÓÌÌÐÓÌÐÎÓÌÑÌÑ

.àøéôö ãç Té\÷ ïéçáãå ,Fð øáS àîìö ãç ïéãáòå ,UäééFøçQ éFøçå ,éøá÷ÐÌÑÌÓÌÑÌÓÌÓÌÌÓÌÐÓÓÌÔÌÓÔÌÓÌÐÓÑÓÌÐÔ

àUääì ïéìàò øúáì(*àîìö àUääå ,àøá÷ àUääQ ,àøéôöחTéì ïéøQcî ÌÔÓÔÐÌÓÌÐÔÌÓÐÌÔÌÓÓÌÔÌÓÌÐÑ

,UäééFøçQ éFøçî ïéãZ .àøá÷S ïééååéæ òQøàì Téì ïéìòîU ,ïéøèñ òQøàìÌÓÌÓÐÌÐÓÎÐÑÌÓÌÓÐÌÔÌÐÌÔÌÑÌÔÌÑÌÓÌÓÌ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

î"ö.ג) áô÷ éãå÷ô (çé íéøáã)א.ãáòîìב.éðîùîג.ãéáòúàד.ïéáàúה.ïéáàúñàå
ïéøáãî.חäéìò.זïîúå.ו ;ïéëøáúî

íìåñä øîàîíéúîä ìà ùøåãå

,úåøòùá åúåà,דיני� øéáòäìדהיינו éãë ,øîà
åממנו ,äæõøàä éðîùî,êéøö àåäשהוא

החכמה. õøàä,הארת ìù àîäåæ àì ìáàכמו

הצפרני� של מזוהמא שיונקת אחרא הסטרא

רמ"ח) אות õøàä,(כנ"ל ïî àéä åæ àîäåæ éë
המלכות, õøàä,שהיא ãâîå íéîùä ìèùëå

ומלכות, ז"א àîäåæäשה� úøáòð ,íéøáçúî
.àéää

(áðøàééç 'ø øîàäðåøçàä ç"øà :'åëå
àéä ,úåùåã÷ ïðéàù úåðåúçú úåøéôñ äìà ìù
úéøéùòä àéä åæå .íéúîä ìà ùøåãå ,áåúëù äæ

ìë ìùכי הס"א. של המלכות דהיינו הספירות,

עשר כנגד שה� בכתוב, יש כשו� מיני עשרה

ל"ה) אות וישלח (כנ"ל דס"א åðãîìù,ספירות
íéòùøä úåùôð ,äãåäé ø"à ÷çöé ø"à,שמתו

.íìåòä é÷éæî ïä åìà,הכתוב סובב שעליה�

המתי�. אל ודורש

(âðøéñåé 'ø øîà,ïë íà ,é"øà :'åëå
.íìåòá íé÷éæî íéùòð íäù ,íéòùøì íäì áåè

,äòøä àéä äôéà ,íðäéâ ìù ùðåòä àåä äôéà
êë ,àééç 'ø øîà .àåää íìåòá íäì äðëåîä
,íéòùøä úåùôð ,íéøáãä åðãîòäå åðãîì
ïéã éø÷åç äîë ,íìåòä ïî úåàöåéù äòùá
ïúåà íéñéðëîå ,íðäéâá ïàéáäìå ïìá÷ì íéðîåæî
íéøáçúî ë"çà .íðäéâá íåé ìëá íéðéã 'âá

ïäá,החבלה íìåòá,מלאכי úåèèåùîå úåëìåäå
äîúñð øáëù íúåàìå ,íéòùøä úà úåòèîå
íðäéâì ïúåà íéøéæçî ë"çàå .äáåùúä íäî

.íåé ìëá êëå .íù íéðåãðå
(ãðøåäá ïéìæàã øúáìøçàì :'åëå

חבלה, íìåòáשמלאכי ïäîò åèèåùå ïäîò åëìä
óåâä úòìåú úåàåøå ,ïøá÷ì ïúåà íéøéæçî íä

øùáä úø÷ðîוהנפשות íäéìò.שלה�, úåìáàúî
הגופות. úéáìעל íéëìåä íä ,íéôùëîä åìàå

ãçà íìö íéùåòå ,íäéôùëá íéôùëîå úåøá÷ä
êë øçàì .ãçà øéòù åéðôì íéçáåæå ,íãà ìù
íìöä åúåàå ,àåää øá÷á øéòùä úà íéàéáî
òáøàì åúåà íéìòîå ,íéããö 'ãì íéøáùî

(á"ò 'ò óã (* à"ò 'ò óã é"åôã)úåéåæ
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úåî éøçà çô

àøá÷Q ìàòå ,àúFôð àéää ïéúééîU ,ïéFéQ ïéðéæ ïU]éàå ,éôU]Z ïU]éà éô]ZúîUÐÌÓÌÑÐÐÑÌÐÐÐÐÐÓÌÐÓÐÓÌÔÔÌÔÌÐÌÔ

.UäééãäQ éòcFîUÐÌÔÑÓÎÓÌ

(äðøàäS ,éúàS àîìòáU ,ïéS àîìòQ àéX÷éSö ïU]éà ïéàZæ ,÷çöé ø"àÐÌÔÓÔÐÐÓÐÓÔÌÔÌÔÑÌÔÌÔÌÔÑÌÔ

.àFéS÷ ïAäìS àçUø .àFéS÷ ïAäìS àFôð .àFéS÷ ïAäìS àôUR .ïéFéS÷ Uä[Z×ÌÓÐÐÔÐÌÓÐÔÓÌÔÐÌÓÐÔÔÐÌÓÐÔ

íéFã÷ Fã÷ ïAäìS àúîFðø"à àéðúS .à[éòìS àðååâZ ,ïU]éà ïéRøS úìc . ÐÌÌÔÐÌÕÒÏÔÐÌÓÓÌÐÐÌÓÌÔÐÌÑÔÌÓÌÔ

áéúZ ,äãUäé(דàéä àS ,äXç Fôð õøàä àöAcטíãàS àúîFðיàc .äàîã÷ ÌÔÌÐÑÔÔÒÒÒÓÔÔÐÐÌÌÔÌÔÔÓÌÔÔÔ

ïéRøS úìc ,éæçכ,ïU]éàל.äîFð ,Uäéé]î äà[òå .äîFð ,çUø ,Fôð ,ãçZ U÷áSúàå ÎÑÌÓÓÌÐÐÌÐÌÌÔÌÓÒÒÓÌÔÔÌÐÔÔÐÓÌÌÔÔ

(åðøàFð éðQ Uä[ëQ ,éñAé ø"àãמ.Fô]î äà[ò Fôð úéàå ,Fôð úéà ÑÌ×ÌÌÑÔÔÐÒÒÌÐÒÒÐÔÔÐÒÒ

,ã"ää .çUø éø÷àS ,ãç àøèò Téìò ïé÷éøî ,Fôð éàäQ ð"á äëæ(הäøòé ãò ÔÔÌÓÒÒÌÐÐÔÑÐÌÔÓÌÐÌÑÓÓÑÔÒ

éñUîðQ àìZcñàì ,äà[ò àøçà àúUøòúàQ ð"á øòcà ïéãZ .íAø\î çUø UðéìòÔÑÓÐÔÌÑÐÌÓÌÐÌÔÔÔÏÔÐÔÔÌÐÌÓÌÔÌÐÑ

,äà[ò àFéS÷ àøúëQ Téì ïéøWòî ,àçUø àUääQ TéQ Fð øQ äëæ .àFéS÷ àZìîÓÌÔÓÐÔÔÔÓÔÑÌÓÔÌÓÌÐÑÌÐÌÔÓÐÔÐÔÔ

.TAìà úîFð éø÷úàS .äîFð éø÷àS ,à[Z ìéìëSÌÔÐÕÔÌÐÌÑÌÔÔÌÐÌÌÑÐÌÓÍÓ

(æðø,ïéæøS àæøQ àðàúåנ,àø÷ éàä .àZìî äîìFS àøôñS ïéæø AâQ ÌÔÔÌÔÔÌÔÐÌÔÐÌÐÌÔÐÌÕÕÓÌÔÓÌÔ

áéúëS(ו,íéú\ä úà éðà çQFå áéúëS ïåéZ ,Uúî øáZF íéú\ä úà éðà çQFå ÐÌÐÌÓÑÓÎÐÒÓÑÐÒÌÔÑÑÔÐÌÐÌÓÑÓÎÐÒÓÑÐ

.ïAäéøàîS àðçìUôQ ,àîìò éàäQ Uúî øáZF à[à .Uúî øáZF éàîàÎÓÒÌÔÑÒÔÒÌÔÑÌÓÔÌÔÌÌÔÔÌÔÑ

(çðøãç ,àéX÷éSöì ä"á÷ ãáò ïéøAãî úìc ,áéúZ ï\úåסïàFôðì ÌÓÔÌÐÌÔÔÐÎÓÌÓÐÓÔÓÌÓÌÔ

Béøèöà ãëå .àîìò éàäQ ïéçéëFU ,àîìò éàäî U÷ìcñà àìS ,àéX÷éSö ïU]éàSÌÐÓÐÓÔÌÔÐÌÌÔÑÓÔÌÔÌÐÐÌÓÔÌÔÌÓÐÌÌÐ

ïéìæàå ,Uäééìò àúAìö Uìöî ïU]éà ,àøòöQ ïéáúé ïéXç ïU]éàå ,ïéîçø àîìòÔÌÔÓÎÐÌÐÓÐÓÌÐÌÓÎÔÐÌÔÌÔÔÓÌÌÓÌÐ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

á"ö.ד) á÷ à"á (à úéùàøá)(ה(áì äéòùé)â"ç:áé÷
.áë÷(ו.â"ö ãð çìùéå (ã úìä÷)

äàìò.ט àúîùð óéñåîי.äàìò äàîã÷ óéñåîכâ"ì
.ïåðéàל.å÷áãúàמ.úéà â"ìנ.äîìùã úìä÷ã àøôñ åâá

éãö÷ס ïåðéà åëæããëå àîìò éàäî åàéöúùà àìã àéé
.êéøèöà

íìåñä øîàîäîùð çåø ùôð

úåöá÷úîå .íäéôùëá íéôùëî æà .øá÷ä úåéåæ
íéàéáîå ,íéòøä íéðéîä åìàå ,úåöåá÷ä åìà

.íäîò úøôñîå ,øá÷á úñðëðå ,àéää ùôðä
(äðø÷çöé 'ø øîàíäéøùà ,é"øà :'åëå

íìåë øùà ,àáä íìåòáå äæä íìåòá íé÷éãöä
äùåã÷ íäìù ùôðä ,ùåã÷ íäìù óåâä ,íéùåã÷
.íéùã÷ ùã÷ íäìù äîùðä ,ùåã÷ íäìù çåøä

,ïä úåâøãî 'â,ונשמה רוח äìòî,נפש ìù ïéòë
מעלה. של ובינה ת"ת, מלכות, כנגד דהיינו

ùôð õøàä àöåú ,áåúë ,äãåäé ø"à åðãîìù
,äàøå àåá .ïåùàøä íãà ìù äîùðä àéä åæ ,äéç
.äîùðå ,çåø ,ùôð ,ãçé úå÷áãúîå ïä úåâøãî 'â

.äîùð àéä íäî äðåéìòäå
(åðøåäìëá éñåé ø"àãøîàù :'åëå

.ùôð ùé íãà ìëá ,éñåé 'ø.בהמית נפש דהיינו

,ùôðî äðåéìò ùôð ùéåדהיינוùôð,הרוחנית

úçà äøèò åéìò íé÷éøî ,àéää ùôðá íãà äëæ
úàø÷ðù.çåø.íåøîî çåø åðéìò äøòé ãò ù"æ

,äðåéìò úøçà úåøøåòúäá íãàä øøåòúî æà
çåøá íãà äëæ .ùåã÷ä êìîä éëøãá ìëúñäì
äðåéìò äùåã÷ äøéôñá åúåà íéøèòî ,àåää

úàø÷ðù ,ìëä úììåëä.äîùðúîùð úàø÷ðù
.äåìà

(æðøïéæøã àæøá àðàúå,åðãîìå :'åëå
,êìîä äîìù ìù åøôñáù ãåñá ,úåãåñ éãåñá
øáëù íéúîä úà éðà çáùå ,áåúëù äæ àø÷î
äîì ,íéúîä úà éðà çáùå áåúëù ïåéë .åúî

עוד, åúî.אומר øáëù.ומשיבàìà,הוא הפירוש

.íðåãà úãåáòá ,äæä íìåòá åúî øáëù,כלומר

התורה שאי� רבונ�. בעבודת עצמ� את שהמיתו

עליה. עצמו שממית במי אלא מתקיימת

(çðø'â áéúë ïîúå,íùå :'åëåבספרו

המל�, שלמה ä"á÷äשל äùò íéøåãî 'â ,áåúë
,íé÷éãöì.פטירת� אחר שלה� ãçà,לנר"�

,äæä íìåòî å÷ìúñä àìù ,íé÷éãöä úåùôðì
.äæä íìåòá úåàöîðåאינה הנפטר נפש כי

(á"ò 'ò óã é"åôã)ú÷ìúñî
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ï\úS ,àòøàS ò"âì ïéìàòå ,ïéøòúîU ,ïAøáçS ïéëéîS ïU]éàì ä[î ïéòãAîUÌÐÐÔÌÐÌÐÐÌÒÌÐÌÔÐÌÓÐÌÓÌÔÌÓÔ

,àøAäðS ïéøèòQ ïFQìúî ,àéX÷éSöS ïAäéçUøע,äøæR ïéøæâå ,UäQ Uèòééúàå ÑÌÓÐÓÔÐÌÓÌÔÌÐÌÐÐÌÔÌÐÌÓÎÌÌÓÌÐÌÑÔ

.àîìò ìò ñçå ,ïAäìS àúUòø ãéáò ä"á÷åÔÑÌÔÐÌÌÔÓÔÌÔ

(èðø,àéXç ìò àðRàì ,àîìò éàäQ ïéçZcFî ,àéX÷éSöS ïFôð ïU]éàåÌÐÓÌÔÌÓÐÓÔÐÌÓÌÐÌÓÔÌÔÌÓÔÔÓÓÓÔ

àì àãå ,Fôð éø÷à éàäåפ,àîìò éàäî à÷ìcñàצ,àîìò éàäQ àçéëFU ÌÓÐÌÑÒÒÌÔÔÐÌÔÌÔÑÓÔÌÔÌÐÔÌÓÔÌÔ

àUä éàäå .àøS ìò àðRàìU òSðîìU àìZcñàìקéòãé éúîS ,àéXøáç UøîàS ÌÐÌÓÌÔÌÐÌÓÌÓÔÔÓÔÔÌÓÌÔÌÓÌÓÔÌÑÑÓÌÑ

,àòøàQ éS ïéáéXçS àFðAòå .àîìòS àøòöQרFô]ä äúøëðå áéúëS ,àUä éàäQ ÌÓÎÔÌÔÌÔÌÌÔÌÓÔÐÐÌÓÌÔÌÓÐÌÐÌÐÌÌÔÓÒÒ

.äé\òî àéääÓÐÑÓÒÔ

(ñøïéà[ò ïéøAãî ä"á÷ ãáò TéQ .àòøàQ éS ò"â àUä àðééðc àøAãîUÔÔÐÌÔÔÐÌÓÌÔÑÔÑÔÐÐÔÐ

úéìS ,ïéðååR ïéøúQ ïéìëéäå .äà[ò àîìòS àðååâëU ,àîìò éàäS àðååâZ ,ïéøéaéÓÐÐÌÓÌÔÌÓÔÌÔÌÓÌÔÌÔÌÔÐÔÔÌÑÔÐÐÌÑÓÌÐÌÑ

éøàF øúà éàäáU .àîAé ìëQ ïé÷[ñS ïéçéøå ïéáHòå ïéðìéàå ,àðQFUç ïAäìÌÌÔÔÌÐÔÐÓÎÔÐÌÑÐÌÓÌÐÌÔÔÌÓÎÓÔÐ

çUø ìëå .éøàF TéQ àçUø àUääS àøAãîU ,àéX÷éSö ïU]éàS çUø éø÷àS àUääÓÌÐÌÑÓÌÐÓÐÓÔÔÔÌÓÔÑÔÐÌÔÓ

.äà[ò àîìò àUääS àðååâëU ,àîìò éàäS àðååâZ ,àøéaé FUáìQ àFQìúî çUøåÌÓÐÌÓÌÔÐÌÓÐÔÌÓÌÔÌÓÔÌÔÌÓÌÔÌÓÔÌÔÐÔÔ

(àñøàFéS÷ äà[ò àøAãî àUää ,äàúéìc àøAãîשàøAøö éø÷úéàS ÔÔÌÐÔÔÓÔÔÐÔÔÓÐÔÌÐÌÌÑÌÔ

÷áSúà éàäå .äîFð éø÷àS ,àFéS÷ äà[ò àRøS àUää àðSòúî ï\úS .éXçSÌÓÑÌÓÔÐÌÓÌÔÓÓÌÔÐÔÔÓÐÔÌÐÌÑÌÔÔÌÓÐÌÌÓ

,áéúZ Téìò .äà[ò àðUSòQ àâ]òúàì(ז.'Aâå CécáZøäå 'éé ìò â]òúc æà ÌÐÌÓÌÔÌÐÔÐÔÔÔÑÌÐÔÐÌÓÓÓÌÔÌÐÌÓÌÐÌ

(áñøïéàZæ àéX÷éSö ïU]éàå ,éîçø àîìò BéøèöàS àcòFQ ,àðàúå. ÌÔÔÌÓÎÔÌÐÌÌÐÔÌÔÓÎÑÌÐÓÐÓÔÓÔÐ
øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

á"ö.ז) àéø à"á (çð äéòùé)ע.åùòééúàפ.éöúùà ;÷ìúñàצéàäá àçéëùå â"ì
.àîìòק.àééøáç åøîàã â"ìר.éàäåש.éø÷àã

íìåñä øîàîäîùð çåø ùôð

מעוה"ז, åìàåמסתלקת ,íéîçø êéøö íìåòäùëå
האד� úåììôúîבני ïä ,øòöá íéáùåé íééçä

äå ,íäéìò äìôúéðùéì øáãä úåòéãåîå úåëìå
,ïåøáç,האבות úåìåòåדהיינו úåøøåòúî ïäå

íéùáìúî íé÷éãöä úåçåø íùù ,õøàä ïãò ïâì
,äøæâ úåøæåâå ,íäá úåöòéúîå ,øåà ìù úåøèòá

.íìåòä ìò íçøîå ,ïðåöø äùåò ä"á÷äå
(èðøàéé÷éãöã ïùôð ïåðéàååìàå :'åëå

ìò ïâäì ,äæä íìåòá úåàöîð íé÷éãöä úåùôð
האד� äðéàבני åæå .ùôð úàø÷ð åæå .íééçä

äæä íìåòá úàöîðå ,äæä íìåòî ú÷ìúñî
åøîàù åäæå ,øåãä ìò ïâäìå úòãìå ìëúñäì
íùðåòå ,íìåòä øòöá íéòãåé íéúîäù ,íéøáçä

àåä õøàá íéòùøä ìùבנפש,áåúëù ,úàæä
.äéîòî àéää ùôðä äúøëðå

(ñøàåä àðééðú àøåãîåøåãî :'åëå
ä"á÷ä äùò åá ,õøàáù ïãò ïâ ,àåä éðùä
äæä íìåò ïéòë íäù ,íéø÷é íéðåéìò íéøåãî

.ïåéìòä íìåò ïéòëåמבחינת שכלולי� כלומר,

ועד� מלכות, ה"ס ג�, כי בינה. ומבחינת מלכות

בינה. ג"כúåìëéääåה"ס íéðôà,ה� 'ááכמו

íéáùòåהמדורי�, úåðìéàå ,ïåáùç íäì ïéàù
,äøåù àåää íå÷îáå .íåé ìëá íéìåò úåçéøå
øåãîä àåäå ,íé÷éãöä åìà ìù çåø àø÷ðä åúåà
ùáìúî ,çåøå çåø ìëå .åá äøåù àåää çåøù
.ïåéìòä íìåò ïéòëå äæä íìåò ïéòë ø÷é ùåáìá

(àñøäàúéìú àøåãîøåãî :'åëå
ùäøåøö àø÷ðä ùåã÷ä ïåéìòä øåãî àåä ,éùéì

,íééçä,העליו� עד� ג� úðãòúîשהוא íùù
,äîùð úàø÷ðù äùåã÷ä äðåéìò äâøãîä äúåà
,áåúë äéìò ,ïåéìòä ïãòá âðòúäì ú÷áãúî åæù
.õøà éúîá ìò êéúáëøäå 'ä ìò âðòúú æà

.�אר במתי נקרא העליו� שג"ע

(áñøàúòùá àðàúå,åðãîìå :'åëå
,íéîçøì êéøö íìåòäù äòùáואזíé÷éãöä åìà

àéää ùôð ,íéàëæäשלה�ïâäì íìåòá úàöîðù
íìåòá úèèåùîå úëìåäå äìåò ,íìåòä ìò
òéãåîå øèòúîå äìåò çåøäå ,çåøì äòéãåîå
ä"á÷ä íçøî æàå ,ä"á÷äì äîùðäå ,äîùðì

(á"ò 'ò óã é"åôã)ìò

מאמרים מתוך ספר הזהר, אחרי
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



÷ìáæé÷

(ãëù,íéX÷úà àìS ,àS äøUF øQòà àðà ,òFø àUää øîàרàðàå ÔÓÓÔÔÎÔÓÌÔÔÔÌÔÐÌÌÔÓÎÔ

,àFàáàì àð]Fî òFø àUääS àðéòS úàîç ,ï\c úåä ìçø .úUàé à÷SZ ìZcñàÐÌÔÓÓÌÔÔÔÑÎÓÓÔÔÔÌÑÔÌÓÔÔÌÓÌÔÌÓÌÔÔ

ìò úàôçå ,Uäééìò àäôãR úHéøôU ú÷ôð .úãáò äîשíòìá àIXå ã"ää .àäøQ ÓÓÌÓÓÌÓÌÐÓÓÌÔÔÔÓÌÌÓÔÓÌÔÔÓÐÔÐÌÔ

.ìàøHé úà àøXå åéðéò úàתçUø àîçS ïåéZאàðéò ,àFãU÷SבãXî ,àð]Fî ÒÑÔÓÓÌÒÐÌÔÑÑÔÌÔÔÓÌÌÔÑÔÌÓÌÔÐÓ

à_çå ,éA_ãR HéøôS .ìàøHé ìò .ïàî ìò .íéäìà çUø åéìò éäcåגãXîU .ïAäéìò ÓÌÐÔÔÓÍÕÐÓÓÓÐÌÔÑÌÔÐÓÌÌÔÔÎÑÐÓ

.àøAçàì òFø àUää ácÔÓÔÔÓÎÔ

(äëùàôç àøQ àúéîã÷Qדøîà .àøQ ìò úàôç à\éà àcFäå .Té\à ìò ÌÓÌÑÔÌÔÔÔÓÐÑÌÓÌÔÐÔÔÔÓÌÔÔÓ

òFø àUääS àðéò èAìFé àìS ,Té\à ìçø ìò Uäéà àôçS àúòF àéääQ ,ä"á÷ÌÓÐÓÎÔÌÔÔÐÓÔÑÐÑÌÔÐÌÑÔÌÓÔÔ

B\à ,éðQ ìòå CðQ ìò àìZcñàì àøçà àFéQ àðéò éúééS àúòFQ ,CéXç ,TìòÔÔÓÒÌÓÎÔÌÑÑÑÔÐÔÓÎÔÌÐÌÓÌÔÓÔÒÌÓÌÓÐÔ

é_çc B\à ,B\à ìò úé_ç cà .Uäééìò é_çcהB\à ,B\à ìò úé_ç cà .Uäééìò ÑÔÑÔÓÌÓÌÔÐÓÐÔÐÔÑÔÑÔÓÌÓÌÔÐÓÐÔÐÔ

.Bìò é_çcÑÔÑÎÔ

(åëù,øîcà àúîëçS àæøQ ,àø÷ éàä .íéF]ä úà àøXå åéðéò úà àIXåÓÐÔÒÑÔÓÓÌÒÓÔÐÓÌÔÌÔÔÌÔÌÌÔÐÌÓ

S ,éøU_ëS àîAéQ,àðéãQ éîéé÷ àîìò éðáו,ä"á÷ é\÷ àcáUXúQ ïéáééc ìàøHéå ÌÔÌÐÑÐÌÑÔÌÔÓÌÑÌÐÔÌÐÌÔÑÓÌÐÌÐÌÔÓÑ

ìò ïAì àãáAàì áéFçS ,Uäééìò àîéX÷ àâøè÷î àUääå .UäééáAç ìò àø_ëìÌÓÌÔÓÓÌÌÓÌÓÌÌÔÓÌÔÔÓÌÌÔÐÌÔÔÓ

,áéúZ ïéãëU ,àðAøAS àUää Téì éçìF ,UäééáAçז äçð\Qע) åéðô äø_ëà øîà éZ ÓÌÓÌÑÑÓÔÌÑÌÐÐÔÓÎÓÌÔÔÔÓÐÌÔ

ìQ÷îS øúáì .éðôì úëìAääחUäì B_äúà ,àðAøAS àUääì àâøè÷î àUää ÓÒÒÌÔÓÌÔÓÐÌÓÑÓÌÓÌÌÔÌÓÔÐÌÓÔÌ

.àøAâé]ñÓÑÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

âì)ע) úéùàøá)á"çàëø úåà øåîà .âòø úåèîùäá
ç"æ.ä"îù â"è äì

ïåéë.תäéøá.שàðà.ר â"ìå àîçאàðéò â"ìå àùãå÷
.àðëùî ìò ñéøôã àùãå÷ ;àððùîב.àðëùîג.äéìò

àîà.ד ìò ;äéîà ìò â"ìהãò åäééìò ïî â"ìå êìò
.úåàä óåñו.àúáåéúá ïéáééú ìàøùéå â"ìז.øîà éë â"ìח.úåàä óåñ ãò àåää ïî â"ìå àðåøåã

íìåñä øîàîíéáø íéîé øéò ìà øåöú éë

.åá èìåù,ïéîéðá èáùïéáå ,åá áåúëù
.çèáì åäî .çèáì ïåëùé ,áåúëå .ïëù åéôúë
ãçôî åðéàå ,òøä ïéòî ãçôî åðéàù åðééä

.íéòø íéòâôî
(ãëùòùø àåää øîàåúåà øîà :'åëå

øéáòà éðà ,òùøואבטל,åæ äøåùשבט של

בנימי�, ושבט åîéé÷úéיוס� àìù,בעול�

íäéìò ìëúñà éðàåשלי רעה éåàøë.בעי�
òùø åúåà ìù åðéòù äúàø ,íù äúéä ìçø
äéôðë äùøôå äàöé .äúùò äî ,÷éæäì äðåðù

,ù"æ .äéðá ìò äúñéëå ,íäéìòíòìá àùéå
.ìàøùé úà àøéå åéðéò úàçåø äàøù ïåéë

,ùãå÷ä,רחל הנקראת המלכות ïéòשהוא úà
äðåðùä,בלע� çåøשל åéìò éäúå ,ãéî

éî ìò .íé÷ìàהיינו אלקי�. רוח ìòהיה
,ìàøùé,אלקי� äñëåשרוח åéôðë ùøô

.åéøåçàì òùø åúåà øæç ãéîå .íäéìò

(äëùàôç àøá àúéîã÷áäìéçú :'åëå
åîà ìò äñëî ïáä äéä(שכ"ב אות (כנ"ל

äòù äúåàá .äðá ìò äúñéë íàä äúòå
äéìò èåìùú àìù ,ìçø åîà ìò äñéë óñåéù

,ä"á÷ä øîà ,òùø åúåà ìù åðéò,ליוס�

ìò ìëúñäì øçà òøä ïéò àáúù äòùá êééç
úéñë äúà .íäéìò äñëú êîà ,éðá ìòå êéðá
ìò úéñë äúà ,íäéìò äñëú êîàå ,êîà ìò

.êéìò äñëú êîà ,êîà

íéãìéä úàå íéùðä úà àøéå øîàî

(åëù:íéùðä úà àøéå 'åâå àùéå
íéøåôëä íåéá .øîàð äîëçä ãåñá äæ àø÷î
íéøæåç ìàøùéå ,ïéãá íéãîåò íìåòä éðáù
,íäéúåðåò ìò øôëì ,ä"á÷ä éðôì äáåùúá
íãéáàäì áùåçä íäéìò ãîåò âøè÷îä åúåàå

(á"ò á"ø óã é"åôã)ìéáùá

מאמרים מתוך ספר הזהר, בלק
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



÷ìá çé÷

(æëùטéîç .ïéìâø éôçé ,àúéðòúQ ïðòúî Uä[Z ,ìàøHéì ïAì éîçå óé÷æÔÐÌÔÑÌÐÌÔÑ×ÌÐÌÓÔÌÓÎÐÔÌÑÑÓÌÐÔÑ

Uä[Z ,àúéðòúQ Uä[Z ,ïé÷U]é éîç ,ïéFð(*àîF .Bì ä[à éî øîàXå .Ué÷ðQ íéX÷ð ÔÐÔÑÓÐ×ÌÌÓÎÐÔ×ÌÌÐÐÌÓÌÓÕÒÐÑÒÔÌÔ

úà íéäìà ïðç øFà íéãìéä øîàå ,é÷U]é ìò ìéàF .Bì ä[à éî .Bì àFéS÷ÓÐÔÔÐÑÒÔÔÐÓÓÑÌÔÓÓÌÔÐÎÒÔÓÍÕÐÒ

,ãçAF àUää ìQ÷îS ïåéZ à[à .íUìZ Téì àáúàì Béøèöà éàîà éëå .CSáòÓÌÒÌÐÎÓÐÌÌÐÌÔÔÔÑÌÒÔÑÔÐÌÓÑÓÓ

ïéâáS áéFç ,àS àðååâZ ìàøHéì ïAì éîçå ,éAðéò óé÷æ .øAâéðñ Uäì B_äúàÐÌÓÔÌÓÑÔÐÑÌÔÑÌÐÌÔÑÌÓÌÔÔÔÐÐÌÐ

.BZ ïéîéé÷ ïU]éà TéìéS UìéçSÌÐÐÑÐÓÌÐÓ

(çëù.Bì ä[à éî øîàå ,é÷U]é ìò ìéàFי,øîà à[à .Bì ä[à éî Uäî ÔÐÓÓÑÌÔÓÐÑÒÔÓÐÑÒÔÒÔÔÓ

.Bì ä[à éî ,éëä ïéîéé÷ éàîà ,é÷U]é ïé[à ìáà .àZìî é\÷ ïUcáçS ïUcà çðécÐÓÓÌÓÌÓÑÓÌÔÎÔÐÑÓÑÎÓÓÌÐÔÐÐÑÒÔ

.àîòè óé÷æ ã"òå ,øîà àFã÷ çUø ,íéãìéä øîàXåכçøàQ .íéãìéä øîàXå ÓÕÓÓÌÔÐÓ×ÌÔÔÓÌÓÔÐÓÎÔÓÕÓÓÌÔÐÌÕÓ

,CSáò úà íéäìà ïðç øFà íéúñלçUø à[à .CSáò úà øîà Fãaä çUø éëå ÔÐÎÒÔÓÍÕÐÒÓÌÒÌÐÓÓÕÒÔÓÒÓÌÒÒÔÓ

,øîà àFã÷מøñîU ,äàèçS àîòè Uîéòè àìå ,Uáàç àìS é÷U]é ïU]éà ïé[à ×ÌÔÔÓÐÑÐÓÑÌÔÔÌÔÔÐÓÎÔÌÒÌÔÔÓ

éQ ,ä"á÷ ïAìà"ãë ,àáAç àìQ ïAì ìéè÷å ,BìéS àðîî àUääS àã(פíäé÷FAò ãXîU ÐÔÌÓÌÔÔÐÔÌÔÐÌÔÔÐÓÌÑÒ

.CSáò úà àUä àãå .çZÕÓÌÔÒÓÌÒ

(èëùTéøàî ,øîàå ,ä"á÷ éQâì ÷éìñ ãXî ,é÷U]é ïU]éàî òîFS ïåéZÑÔÌÔÓÑÐÓÑÐÓÔÐÌÓÑÌÔÓÔÑ

Bçøà ìZ ,àîìòSנïAäéáAç ïéâQ ìàøHé ìò àéøF àðéS éàå ,èAF÷S àðéãQ ÌÔÌÔÔÔÌÔÌÐÔÐÌÌÐÐÔÓÌÔÓÐÌÔÑÌÐÑ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

ì"ö.פ) åè íéèôùî (ã úìä÷)ט.éåðéò àâøè÷î àåää óé÷æ óéñåîיçøàáN øîàå óéñåî
.åäî íéãìéä LíéúñכLøîàéåN íéúñ äøàá ;øîàéå â"ì

.íéãìéäל.àìà ãò éëå ïî â"ìמ.ïéìà â"ìנ.àðéãá èåù÷á

íìåñä øîàîíéãìéä úàå íéùðä úà àøéå

,àéää äðúî æà åì íéçìåù ,íäéúåðåò ìéáùá
לעזאזל, השעיר áåúë,דהיינו æàåøîà éë

.éðôì úëìåää äçðîá åéðô äøôëàøçàì
úåéäì êôäúî ,äðúîä äúåà ìá÷î âøè÷îäù

øåâðñ íäìשפ"א מאות וירא לעיל (כמ"ש

ע"ש). שפ"ז אות עד

(æëùïåì éîçå óé÷æ:'åëåהמקטרגàùåð
íéðòúîעיניו íìåë ,ìàøùé úà äàåøå

äàåø ,íéùð äàåø ,íéìâø éôçé ,úéðòúá
.ïåé÷ðá íéé÷ð íìåë ,úéðòúá íìåë ,íéãìé

.êì äìà éî øîàéå,ùåã÷ä íù åðééäã
אותיותêì,אלקי� מ� äìà,המצטר� éîה�

,êì.לישראלíéãìéä ,øîàå ,íéãìéä ìò ìàù
.êãáò úà íé÷ìà ïðç øùà,שואלäîì éëå

.åäùî åì áéùäì êéøö äéä,ומשיבïåéë
,ãçåùä åúåà ìá÷ùלעזאזל,דהיינו השעיר

åéðéò àùð .áåè õéìîì íäì úåéäì êôäúð
ìéáùáù áùç ,äæ ïéòë ìàøùé úà äàøå

åìù ãçôä,עליה� יקטרג íéàöîðשלא íä
.êë.ובתשובה בתענית

(çëùé÷åðé ìò ìéàù:'åëå.אחר פירוש

øîàå ,íéãìé ìò ìàùäìà éîéî åäî .êì
.êì äìà,ומשיבïåëð ,øîà àìàהתענית הוא

ìáàוהתשובה, ,êìîä éðôì íúàèçù ,íëì
êë íéãîåò äîì íéãìéä åìà.בתעניתéî

.êì äìà.íéãìéä øîàéå,øîà ùãå÷ä çåø
,óå÷æ íòè ùé ë"òåעל גדול, זק� דהיינו

,øîàéåועל,íåúñ êøãá ,íéãìéäלהורות

אמר. הקודש úàשרוח íé÷ìà ïðç øùà
,êãáò,שואלøîà ùãå÷ä çåø éëå,לעשוúà
.êãáò,ומשיבíä åìà ,øîà ùãå÷ä çåø àìà

àèç íòè åîòè àìå åàèç àìù íéãìéä
הא' äðåîîäבגלגול� ãéá ä"á÷ä íäì øñîå

ãéîå à"ùë .àèç éìá íúåà âøäå ,êìù
àåä äæå .çë íäé÷ùåò.êãáò úàøåòéùå

úà ,ïðç íé÷ìàù ,íé÷ìà ïðç øùà ,áåúëä
íäéúåîùð úà åì ïúðå ,êìù äðåîîä êãáò

.àèç íòè åîòè àìù íéãìéä ìù

(èëùïåðéàî òîùã ïåéëïåéë :'åëå
,ä"á÷ä éðôì äìò ãéî ,íéãìéä åìàî òîùù

(à"ò â"ø óã (* á"ò á"ø óã é"åôã)øîàå

מאמרים מתוך ספר הזהר, בלק
www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם



÷ìáèé÷

.àáAç àìQ ïAì àìè÷ì ïAì úøñî éàîà ,Bî÷ì Uáàç àìS ïAäìS ïé÷U]é ,UäéàÐÓÐÐÌÌÔÔÌÔÔÎÓÓÌÓÌÔÌÔÌÔÔ

àéääå .Uäééìò ñçå ,BëQ éA[î ìéèð ä"á÷åס.úA÷AðécQ àøZñà éåä àì ,àúòF ÔÐÐÌÓÌÔÔÓÌÌÓÐÓÎÔÔÎÑÓÌÔÔÓÐ

(ìùéì éëå ,øîà .Téãé úAçúS àðîî àUääî äàð÷ ìéèð àâøè÷î àUääåÌÓÌÓÌÌÔÔÐÐÌÔÑÓÌÔÔÐÌÌÑÔÓÌÐÐ

àìQ ïé÷U]é øñî éìéS àðîî àUääìU ,ïéáAçå ïéàèçQ ïFQìúîS ïU]éà ä"á÷ áéäéÔÐÐÌÐÌÓÌÔÌÒÌÐÌÐÌÓÌÔÔÐÐÔÓÓÐÌÔ

,àáAçעïAì à÷_àì ìæà ãXî .äáAçS àîòè ïUîòè àìSפàìå ,Téãé úAçcî ÔÌÔÓÎÓÎÔÌÔÐÓÔÓÌÓÔÔÐÌÌÑÌÔ

ìFéàUääì .CSáò úà íéäìà ïðç øFà íéãìéä ,ì"àå Téì íéS÷à ã"òå .UäQ èA ÐÌÌÌÓÓÌÐÑÌÓÌÔÐÎÒÔÓÍÕÐÒÓÌÒÌÓ

,Té]î øécé TéìéS àðî\ì àçáF àäé àìS ïéâáU .äàWç àìáU àáAç àìQ ,CSáòÓÌÒÌÔÔÌÔÓÔÔÌÐÌÔÌÑÌÔÔÓÌÔÔÐÑÓÐÐÑ

.éAãé ïî ïAì à÷_àì àòQÔÔÌÓÔÔÐÌ

úåàñøâ éôåìç

úåçú.פàìå.עàúù.ס

íìåñä øîàîíéãìéä úàå íéùðä úà àøéå

,úîà ïéãá êéëøã ìë ,íìåò ìù åðåáø ,øîàå
ìéáùá àåä ìàøùé ìò äøåù ïéã íàå
,êéðôì åàèç àìù íäìù íéãìéä ,íäéúåðåò
.àèç àìá íúåà âåøäì íúåà úøñî äîì
.íäéìò íçøîå ,äæá åéøáã ìá÷î ä"á÷äå

,äòù äúåàå,ביוה"כ.íéãìéá äøëñà ïéà
(ìùìéèð àâøè÷î àåääå:'åëå

äðåîî åúåàî äàð÷ ç÷åì àåää âøè÷îå
íúåà ä"á÷ä ïúð éì éëå ,øîà .åãé úçúù
äðåîîä åúåà ìàå ,úåðåòå íéàèçá íéùáìúîä
íéîòåè åéä àìù ,àèç àìá íéãìé øñî éìù
,åãé úçúî íàéöåäì êìä ãéî .àèç íòè

íéã÷ä ë"òå .íäéìò èåìùé àìùהקדש רוח

,åì øîàåúà íé÷ìà ïðç øùà íéãìéä
êãáò.àåää ãáòìלו למסור שחנ� דהיינו

שה� àìùילדי� éãëå .àèç àìáå ïåò àìá
äöåø àåä ,åðîî øúåé çáù åìù äðåîîì äéäé

.åãéî íàéöåäì
,äîùð úåðéçá 'ä ùéù ,øîàîä øåàéá
ïéàù ,äãéçé äéç äîùð çåø ùôð íéàø÷ðä

.ïúìåæ íìùð íãàä'ב בראשית לעיל (כמ"ש

ע"ש). ופנימיות ד"ה ל"ד íéèòåîד� íðîà
ùéå .ãçà ìåâìâá åìà é"çðøðì åëæéù íä
íäå íéúîå ,ãáìá çåøã ø"â ãò íéëåæù
.äîùðä é÷ìç øàù úåð÷ì úéðù íéìâìâúî
íéàø÷ð çåøã ø"âá åúîù úåîùðä ïúåàå
,ä÷éðéã ïéçåî íä åìà ïéçåî éë ,úå÷åðú

àîìòã ïééáø é÷åðé íéàø÷ðåבהקסה"ז (כנ"ל

ואלמלי). ד"ה י"ב àèç,ד� éìá åúîù íéðçáðå
ìàîù å÷ã äîëçä äøéàî çåøã ø"âá éë
àåä ,íéúî äîìå .íéàèçä ìë íäî ä÷éçøîä

,ä"åñá,çë íäé÷ùåò ãéîåìéáùáù
øàùá úåëæì çë íéðå÷ íä äúéîì åøñîðù

,íéøåôëä íåéá àåä .äæ éúîå .äîùðä é÷ìç
àåäù ,ìæàæòì øéòùä à"ñäì ïúéð æà éë
øéòùä éë ,ä÷éðéã ïéçåîä åúåàì äîåãá
úúéî é"ò øùà ,ìàîùã ø"â ñ"ä ,ìæàæòì
ø"âã ïéçåîä åìà íéìèáúî åìà úå÷åðú
åìù äðåîîä úà àð÷î ìàîñ êëéôìå .ìàîùã
äøàää äæá íâåôù íåùî ,íéãìéä åìà úéîîä

ìæàæòì øéòùä ìùאות לעיל בהסול� (ועי'

äðéëùäרכ"ח) àåäù ùãå÷ä çåø êëéôìå
ù"æå ,úå÷åðúä ìù úåîùðä åìà åì äøéëæî

שכ"ח), ðéà(באות ïéìà øîà àùãå÷ çåøïå
åáàç àìã é÷åðé'åëåàáåç àìá ïåì ìéè÷å

,ä÷éðéã ïéçåîì àìà åëæ àìù úåîùðä åðééäã
åð÷éù éãë ïúéîäì à"ñì ä"á÷ä ïúåà øñîå
,ë"äåéá øåâðñ äùòðù øåâè÷ä é"ò ,íäî çë

,ù"æå .ìá÷ù ìæàæòä úøàä çëîòîùã ïåéë
÷éìñ ãéî é÷åðé ïåðéàî'åëåïåäìã ïé÷åðé

ïåì úøñî éàîà ,êî÷ì åáàç àìã
,àáåç àìá ïåì àìè÷ìé"òù ùéâøä éë

ìù äøàää úì÷ì÷úî äúéîì à"ñì íúøéñî
.íäéìò øåâðñ äùòð êëéôìå ,ìá÷ù ìæàæò

,ù"æå,çë íäé÷ùåò ãéîå à"ãëàìåì éë
äùòð éììëä âøè÷îä äéä àì ,äúéîì åøñîð
ïåéëå ,íéøåôëä íåéá íäéìò øùåé õéìîì
àöîð íäéìò õéìîì äùòð âøè÷îäù
úà ìá÷ì åììä úåîùðì çë åðúð íé÷ùåòäù
ìòá úàãåä éë .äîùðä é÷ìç øàù úåîìù

ù"æå .éîã íéãò äàîë ïéãéåìî ìéèð ä"á÷
.åäééìò ñçå êëáé÷ìç øàùá íîéìùîù

ù"æå ïéçåîä(ש"ל àâøè÷î(באות àåääå
äéãé úåçúã àðîî àåäîî äàð÷ ìéèð
øéòùä úøàä íâåô àåäù íåùî åðééä ,'åëå
úðéçáî äðåîî åúåà úåéäìå .åìù ìæàæòì

(à"ò â"ø óã é"åôã)íéðéã
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÷ìá ë÷

(àìùáéúZ äî ,ä"á÷ é\÷ àS àîAéQ ìàøHéS ïéúAìö ïé÷[ñ ãZ(צøáò àUäå ÓÓÌÐÌÐÌÐÌÔÑÌÔÔÓÑÓÌÐÌÔÓ

,Uäééî÷ì øQòà àFãU÷ çUø àä .íäéðôìצà"ãë(קàUäå íäéðôì íZìî øAáòXå ÐÌÑÒÔÓÌÔÓÌÔÌÔÓÌÓÓÎÓÌÔÐÌÑÒÌ

éQâì TéîøR øòæà ,àFãU÷ çUø ,íéîò_ òáF äöøà UçcFéå .íäéðôì øáò éàSåÓÓÔÓÐÌÑÒÓÐÌÓÓÌÔÒÓÌÔÐÓÌÔÓÌÓÓÌÑÌÓÑ

Té\ò ïAì àììëàì ,TéîøR ïéè÷àå ,TéìòS ïéà[ò ïéRøS 'æ éQâì ,ïéðîæ 'æ à[éòÑÔÐÌÐÌÓÑÓÌÐÐÔÐÌÔÑÌÓÌÐÓÌÑÌÓÌÌÔÐÑ

.ïU]éà úáU ïQ àäS ,éîçøS àRøS àUääì ,åéçà ãò AcFR ãò .ãçå ãç ìZק,ïQ ÔÓÌÔÓÐÌÓÔÐÌÓÓÌÔÌÓÎÑÌÔÑÓÐÑ
AcFR.ר) ãò ,TéîøâS Uøéòæà ãéáò àFãU÷ çUø .é"ë ,úQ .ìàøHé éøAëá éðQÌÐÌÐÐÌÔÑÓÓÌÔÔÑÓÌÐÌÓÌÑÓÐÌ

(áìù.àcúì UäééðáS àøòö Téì òãAàå ,Téðéî òác ,TéQâì àèîS ïåéZÑÔÌÔÔÌÓÑÔÓÐÑÌÓÑÓÎÔÐÌÓÌÌÓÔ

ìò ïéòáúå ,ïAäìS à\éà ,íéøU_Zä íAéS àæéðR àøéîè àìëéäì ïéìàò UäééååøúåÌÓÌÓÌÔÐÌÑÔÔÌÐÔÌÐÔÌÓÐÐÐÔÐÌÌÓÌÐÓ

áéúZ ïéãZ ,ïAì àø_ëì ìàøHé(ש.'Aâå íëúà øäèì íëéìò ø_ëé äVä íAXá éZ ÐÌÔÑÌÓÌÔÌÑÌÐÐÓÓÒÌÓÑÎÑÒÌÓÑÒÌÒÌ

ø_ëàרò ø_ëé à[à ,áéúZ àì íëéìò.íëéì ÎÓÑÎÑÒÔÌÐÒÔÌÓÑÎÑÒ

(âìùïAì áäé ä"á÷ ,àëäS ïéîéZç ïé[à ,íéãìéä àcFäåשàúééøAàS ïéæø, ÌÓÌÔÓÌÔÐÐÑÓÐÐÌÔÔÔÓÔÐÌÓÌÔ

,UäQ àøWòúàìת,àáè àðéò ïéâQ ,Uäééìò àèìF àì àFéQ àðéò .UäQ àìScFàìU ÌÐÌÓÌÔÌÌÐÌÓÌÔÌÑÔÐÔÔÓÌÔÔÓÌÌÐÑÔÔÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

à"ö.צ) àë àøéå (âì úéùàøá)(קáë úåîù (á äëéî)
.î"ö(ר.ã"ö ãî÷ êì (ã úåîù)(שäîåøú (æè àø÷éå)

.ñ"ö äð

íäéðôì.צ íëìî øåáòéå à"ãë â"ìק.ïá â"ìר.íëúà
àúééøåàã.ש ïéæø â"ìת.àììëúùàìå

íìåñä øîàîíéãìéä úàå íéùðä úà àøéå

ìèáéå åéìò øáâúäì ìëåéù ,íéù÷ä íéðéã
ù"æå .åúøàä íâàçáù àäé àìã ïéâáå

à÷ôàì àòá äéðî øéúé äéìéã àðîîì
,éåãé ïî ïåìåãéî íéãìéä ìéöäì êéøö àåäù

ìæàæòä úøàä ìèáéå åéìò øáâúé àìù éãë
.åðîî øúåé äáåùç åúìòî äéäéå .åìù

(àìùïéúåìö ïé÷ìñ ãëúåìåòùë :'åëå
,áåúë äî ,ä"á÷ä éðôì äæ íåéá ìàøùé úåìôú

ùãå÷ä çåø äðä .íäéðôì øáò àåäåשהוא

íëìîהמלכות, øåáòéå ,à"ùë íäéðôì øáò
.íäéðôì øáò éàãå àåäå .íäéðôìåçúùéå

,íéîòô òáù äöøà,ùãå÷ä çåøשהוא

äìòî.המלכות, éôìë åîöò úà èòéî,לז"א

,úåðåéìò úåâøãî 'æ ìà ,íéîòô 'æחג"ת

דז"א ìåìëìנהי"מ éãë åîöò èòéîå ,äéìòù
.úçàå úçà ìë ,åîò ïúåà,åéçà ãò åúùâ ãò

,íéîçø ìù äâøãî äúåàì åðééäז"א שהוא

המלכות. שהוא הקודש, רוח של אחיו הנקרא

,íä úáå ïá éëז"א אחי�. ה� וע"כ לבינה.

ïá.ìàøùéנקרא éøåëá éðá ,áåúëùדהיינו

ישראל. שנקרא úáìàøùéז"א úñðë àéä
המלכות. èåòéîדהיינו äùò ùãå÷ä çåø
,åúùâ ãò åîöòá.ז"א אחיו אל

åîë äìåãâ ,äìéçú äúéä úåëìîä ùåøéô
àì æà ìáà ,íéìåãâä úåøåàî 'á ãåñá ,à"æ
òéôùäì éãëáå .ìàøùéì òéôùäì äìëé

åðééäã ,íéîòô 'æ äîöò úà äèòéî ìàøùéì
äúéäå äìù úåìåãâä úåøéôñ 'æ ìëî äàöéù
ùãçî äðáð æ"çàù ,ãåñé úçú äãå÷ðì
.à"æã ñ"æ ìë äëåúá ìåìëì äéåàø äúùòðå

קט"ו) אות עד ק"י מאות ב"א ù"æå,(עי'
'æ éáâì ïéðîæ 'æ àìéò éáâì äéîøâ øòæà

äéìòã ïéàìò ïéâøãìëåúù éãë ,åðééäã 'åëå
ù"æå .à"æã î"éäð ú"âç ñ"æî úåðáäìçåø

,åúùâ ãò äéîøâã åøéòæà ãéáò àùãå÷
úà äèòéî ùãå÷ä çåø úàø÷ðä úåëìîäù
íàå .ì"ðë à"æá øáçúäì äìëéù ãò äîöò
úùâì äìåëé äúéä àì ,äîöò úà äèòéî àì

.åéìà
(áìùäéáâì àèîã ïåéëïåéë :'åëå
åéìà,שהמלכות äòéâä,לז"אåðîî äù÷á

,äèîì íäéðá ìù øòö åì äòéãåäåבעול�

ומלכות,íäéðùå,הזה, ìëéäìז"א íéñðëð
,íéøåôëä íåé ìù æåðâå øúñð,בינה שהוא

,íäìù àîéà.לאמא עולי� זו"� ביוה"כ כי

,áåúë æà .íäì øôëì ìàøùé ìò íéù÷áîå
øôëà .'åâå øäèì íëéìò øôëé äæä íåéá éë

,íëéìò øôëé àìà ,áåúë àì íëéìòלשו�

הבינה. על שרומז נסתר,

(âìùïéìà íéãìéä àúùäåäúòå :'åëå
ä"á÷ä ,ïàëáù íéîëçä åìà åðééä ,íéãìéä
íäá øèòúäì äøåúä úåãåñ íäì ïúð

(à"ò â"ø óã é"åôã)ììëúùäìå
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÷ìáàë÷

ð_ 'ø àúà .Uäééìò àéøFS ,ñçð_ 'øS àFãU÷ çUøàì àìîìà ,øîà .Té÷FðU ñç ÓÌÔÌÐÌÔÌÓÌÔÔÓÌÔÔÐÌÔÌÔÑÔÓÐÌÔÑÔ

.BQâì àðéúàS àS àçøà äàZæ .éì éS ,ïé[à ïé[î òîFîì à[à ,àS àçøà àðéúàÎÑÔÔÌÔÔÒÔÌÐÌÓÐÐÐÑÓÐÓÔÔÔÌÔÔÌÔÑÔÌÓÔ

(ãìù,àëä ä"á÷åאìáà .úìc à[à ,ãç àðìéà éS àìå .àð\ò íZcñàS ÔÔÌÐÌÔÓÐÔÔÌÔÓÐÔÔÓÒÔÌÓÎÔ

ïéðìéà úìc .æéðâå øéîèS àðééòî àUää éQâì ,àUä äà[ò àð÷UXS ,àS àðééòîÓÌÔÔÔÐÌÔÐÔÔÌÓÑÓÓÌÔÔÌÔÐÌÔÐÌÓÐÔÐ

,ïéáøáø ïéðìéà úìúS àð÷UXS ïU]éàå .ïAðáì éæøà ïUø÷àS ,ïU]éà ïéæøà úìc ,ïé[àÐÑÌÓÎÔÐÐÌÐÌÓÌÑÌÔÌÐÐÌÔÐÌÓÐÔÐÓÌÌÐ

.àúòF àéääQ àð÷ìUç äàZæ .ïäáàS àæøÔÔÓÎÔÔÓÔÔÔÔÔÌÓÐÓÎÔ

(äìùS TéFéø ìò ãçå ,ïAòîF 'øS TéFéø ìò ãç ,ïéðìéà UðéZøàéQø ÓÌÐÐÔÐÓÓÑÑÌÐÌÌÓÓÑÑÌÓÐ

éXøáçS ïAäéFéø ìò ,øèñ ìëì ,ïéôðò UèF_úà .øæòìà 'øS TéFéø ìò ãçå ,ñçð_,à ÐÌÔÌÓÓÑÑÌÒÌÔÔÐÌÌÔÓÌÐÌÔÌÓÓÑÑÌÓÌÓÔ
äëQéQøBãéSב ìò àìå .BZ ïàîçS éðéò ïéàZæå é÷ìUç äàZæ ,øîàå ñçð_ ÔÔÓÐÐÌÔÌÔÓÓÔÔÔÐÌÓÔÐÑÓÌÔÔÓÌÔÓÐÔ

ìò à[à ,UäééãAçìQ àðéSç éãéS ìòåéQøUäéà áéFçS ,àðéSç à÷ àðøQ øæòìà ÌÓÐÐÓÑÔÐÌÓÌÒÔÓÓÐÒÌÔÔÌÔÔÔÓÑÔÌÔÐÐ

øîà .Té÷FðU í÷ .ïðéî ãçZ àFéS÷ àZìî é\÷éQøג,BîUX÷Q íU÷ øæòìà ,ïAòîF ÓÑÓÌÔÓÐÔÌÓÐÔÔÌÔÑÔÓÓÐÐÌÒÌÔÔÌÐÔ

í÷ .TéìéS ïé[î Bøàî é\÷ì àîéàåéQø.øæòìà ÌÑÔÌÓÑÔÔÐÐÐÑÔÓÐÒÌÔÔ

(åìù(*øîàå çú_(תäîZ ,é\ò .'Aâå áàAî Bìî ÷ìQ õòX äî àð øëæ é\ò ÔÓÌÔÓÓÐÌÔÔÓÔÓÔÔÒÒÔÌÓÐÓÔ

,éAðQ ìò ïîçø àQà ä"á÷דéA[î ìZ ,TéQR UáàçS â"òàה,UäééQâì UîéçøQ ÓÔÓÎÔÓÌÌÔÓÑÔÐÐÌÐÌÓÓÌ
ácו àì Téì é÷ìàS ë"ë ,Téì é÷ìà ,éAáà éQâì TéøQ éèç .TéøQ éQâì àQàZÌÓÔÌÓÑÌÑÔÑÌÑÌÓÑÎÓÌÑÑÌÓÌÑÑÔÔ

äîZ éøáì ãQòîì àðéòQ àì ,éAáà øîà .ìéQ÷ àìå ïé[îQ TéQ óéæð ,TéçøàîÑÔÌÑÔÐÑÌÐÐÌÔÓÐÔÓÎÔÔÑÔÌÒÌÓÐÌÐÌÔ

,éàQR TéìéS àáéàZ àä ,TéFéøQ FéFç àäé Téé÷ìà U[à .àîAé ãò àðãáòSÌÔÑÌÔÓÔÐÓÌÌÑÌÑÔÐÌÑÑÔÌÐÔÐÑÓÔ

øäæä úøåñîúåàñøâ éôåìç

á"ö.ת) à éúå÷çá (å äëéî)אäàìò àðééòî àåääã àð÷åéã àã àðééòî àðîò íëúñàã
ïéðìéà úìúã àð÷åéã ïåðéà ïéìà ïéðìéà úìú æéðâå øéîèã

.ïäáàã àæø ïéáøáøב.éãçג.ïåòîù â"ìד.â"òà åäéàã óéñåîה.åäééáâì åîéçøá â"ìו.àáàá

íìåñä øîàîíéãìéä úàå íéùðä úà àøéå

úèìåù äðéà òøä ïéò .íäá ììëúùäìå
ìù ,ùãå÷ä çåøå ,áåèä ïéò íåùî ,íäéìò
å÷ùðå ñçðô 'ø àá .íäéìò äøåùä ,ñçðô 'ø

שמעו�. äæäלר' êøãá éúàá àì íà øîà
éøùà .éì éã äéä åìà íéøáã òåîùì àìà

.êéìà éúàáù äæä êøãä

(ãìùíëúñàã àëä ä"á÷å:'åëå
éã àìå .åðîò íéëñäù ïàë ä"á÷äåלנו שנת�

àìà ,ãçà ïìéàלנו אילנות.äùìùשנת�

åúåà ãâðë ,àåä äðåéìò äøåö äæä ïééòî ìáà
,æåðâäå øúñðä ïééòîä.בינה äùìùשהוא

éæøà íéàø÷ðä íéæøà äùìù íä åìà úåðìéà
íäù ,íéìåãâ úåðìéà 'â úøåö íäå ,ïåðáìä

.úåáàä ãåñאבות הנקראי� דז"א חג"ת דהיינו

מ� שיוצאי� משו� הלבנו�, ארזי ונקראי�

לבנו�. הנקראת äòùáהבינה, åð÷ìç éøùà
.àéää

(äìùãç ïéðìéà åðéëøàåôôåëúä :'åëå
ìò ãçàå ,ïåòîù 'ø ùàø ìò ãçà ,úåðìéàä
.øæòìà 'ø ùàø ìò ãçàå ,ñçðô 'ø ùàø
ìù íäéùàø ìò ãö ìëì íéôðòä åèùôúðå
é÷ìç éøùà ,øîàå ñçðô 'ø äëá .íéøáçä
éìù ìòå êìù ìò àìå .êë åàøù éðéò éøùàå
éðà åððá øæòìà 'ø ìò àìà ,çîù éðà ãáìá
ãçàë ùåã÷ä êìîä éðôì áåùç àåäù çîù

.åðîîכמו אלעזר, ר' ראש על איל� נתכופ� כי

פנחס. ר' ראש ועל ר"ש ראש å÷ùðå.על í÷
øåîàå ,êãîòî ìò íå÷ øæòìà ,ïåòîù 'ø øîà

.åìù íéøáã êðåãà éðôì.תורה דברי דהיינו

.øæòìà 'ø í÷

êéúéàìä äîå êì éúéùò äî øîàî

(åìùéîò ,øîàå çúôéîò ,à"åô :'åëå
.'åâå áàåî êìî ÷ìá õòé äî àð øëæ,éîò

(á"ò â"ø óã (* à"ò â"ø óã é"åôã)äîë
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 כתבי האריז"ל

 שער ההקדמות

 דרוש ג', בענין האזן

כח( גם הודעתיך, איך שם אדנ"י יש במקום הזה. ודע. כי לסבה הנזכר, עיקר אמירת פסוק זה של אדנ"י שמעה וגו', הוא ביום 

 עילאה כנודע.הכפורים, אשר רומז אל בינה 

כט( גם בזה תבין מה שכתבנו בדרוש יום הכפורים, בענין ה' עינויים שבו, שכלם בחינת קולות, שבהם גנוזים ז"א ונוקביה ביום 

 כפורים, ואינם נזונים מסוד אכילה ושתיה. ותבין איך כל בחי' הבינה הם קולות הנשמעים לאזן.

 לקוטים משער ההקדמות

רים, חוזרת לעלות עד הבינה, ולוקחת בחי' הפנימיות, כי החצוניות כבר לקחתו. )ונלע"ד, כי תחלה היו ב' יד( והנה אח"כ ביום הכפו

מיני גבורות הנז', קודם השינה ואחר השינה, והם ב' כלים. החצון, והאמצעי. ועתה לוקחת הפנימי ע"י אימא עצמה, בסוד ה' תפלות, 

ידיהם, ונגדלו בה י"ס פנימיות. כי כבר ידעת, כי ב' כלים ראשונים מחוברים זו"ן  ה' גבורות פנימיות ונעשה הכלי הפנימי מהם על

אב"א, בנו"ה שלו בשם אחד דצבאות, בין בכלי אחד, בין בכלי ב'. אך בכלי ג', הם שמות נפרדים, כי אז בהיות לה כלי הפנימי, אין 

יותה באחור כנודע. ואמנם לאה, כבר קבלה כ"ז בברכת אבות לה חבור עמו, ויכולה לחזור פב"פ, כי אז הם רחמים, ואין לה פחד לה

 ביום ראשון דראש השנה, וחזרה פב"פ כנודע. אך כ"ז הוא לרחל.

טז( גם עיין זה מאד לעיל, נזכר שם בפירוש, דבין ראש השנה ליום הכפורים, הם יסוד ומלכות דחצוניות. וביוה"כ, נעשה יסוד 

ימיות, והבן זה מאד. ושם נאמר, כי בכל המשך יום הכפורים, נמשכות בה בכל גופה, המוחין בפנימיות, ובהושענא רבה, מלכות דפנ

שלה עם הגבורות, ובהגיע עת הנעילה, אז נגמרו להתפשט ה' גבורותיה עד היסוד בה ולא יותר. ובהושענא רבה, במלכות והבן זה 

 מאד.

בז"א, ומ"ה וב"ן בנוקביה, ובנוק' יורדים קודם הגבורות להתפשט  יז( ואמנם ענין החסדים שלקחה ג"כ אז, כנודע כי יש מ"ה וב"ן

בה, ואח"כ החסדים. וזה הפך מהז"א כנזכר. והטעם כי עיקרה גבורות, ולכן בהם מתחילים, ועיין לעיל. ונמצא, כי אחר שנתפשטו 

טו בגופה, בימים שבין יום הכפורים בנעילה, הה' גבורות ביסוד שלה, אח"כ ירדו הה' חסדים שלה, שלקחתם ע"י אימא עצמה, ונתפש

 עד הושענא רבה, בסוד הסוכה פנימיים ומקיפים. וביום הושענא, נתפשטו ה' גבורות גם תוך מלכות שבה.

יח( ואמנם אחר שחזרו פב"פ, תכף אחר נעילת יום הכפורים, אז גם היא מקבלת מוחין ע"י ז"א עצמו כי כבר נכנסו המוחין בז"א ואז 

חסדים שלו אליה, ע"י הלולב, כנודע וביום שמיני עצרת, אז הוא זווג גמור, ונותן בה הה' גבורות, שהם המ"ן עצמם, מאיר הז"א מן ה

ולא הג' כלים של היסוד שלה. אלא בזווג הראשון דבריאת עולם, אז אותם המ"ן דה' גבורות, נעשו רוחא דשדי בגווה, ומאז והלאה 

 לה גבורות. ובפסח, חסדים. הם מ"ן חדשות. וביום שמיני עצרת, נותן

יט( כלל העולה, כי תחלה לקחה רחל ע"י ז"א, י"ס חצוניות. ואח"כ אחר השינה, לקחה י"ס אמצעיות ע"י ז"א. אך לאה, לקחם ע"י 

 אימא. ולפי שאז כבר אינה צריכה, להיותה אחור באחור נקרא זה נסירה. ואח"כ לוקחת י"ס פנימיות ע"י אימא עצמה, ביום הכפורים,

והם חסדים וגבורות. ואח"כ חוזרת פב"פ, ונמתקת ע"י החסדים דז"א, המאירים בה, ונגדלת. ואח"כ יהיב בה רוחא ממש ולא כלים, 

 וזה הרוחא נקרא מ"ן ממש, וניתנו לה בסוד זווג ממש, בביאה ראשונה. ואח"כ בביאה שניה, נותן בה ה' חסדים דכורין.

אימא. וגם לח( והנה אחד שננסרה, בג' מיני מוחין: א' מז"א, וא' מבינה, וא' מז"א אחר התקיעה כנז"ל, אז הוא יהכ"פ, ואז עולה עד 

הוא עולה אח"כ ביום הכפורים עצמו בעת הנעילה, ולוקח בה' תפלות, ה"ג, ע"י אימא עצמה למעלה במקומה ממש. והענין, כי תחלה 

כל מה שלקחה, הוא לצורך חצוניות כנזכר. ונלע"ד, כי כנגד ג' כלים דחצונית, היו ג' מיני מוחין הנז'. ומה שלוקחת עתה ביהכ"פ 

הפנימיות, והרי נתפשטו בה ה"ג עד הוד שבה, ואחר אשר נתפשטו עד הוד בנעילה, שהיא התפילה הה', אז נכנסת מאימא עצמה, הם 

כללותם, שהוא החלק המגיע אל היסוד שבה עם )החותם( שלהם, הנק' צלם. וזהו סוד החותם, שהוא הצלם, ובתוכו הה"ג, של חלק 

כללותם ביסוד.
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נעשה מר"ה ועד שמיני עצרת, לא נתארכו כ"כ הימים אלא בעת האצילות ע"י חטא אדה"ר, מב( אמנם צריך שתדע, כי כל זה אשר 

ר"ל: כי תחלה בערב שבת, נתקנה המלכות אחור באחור, ונזדווגו בו עם ז"א בבחינת אחור באחור, והוציאה את אדה"ר. ואז כל מה 

נעשה אז בערב שבת. ואם היה ממתין להזדווג, עד יום  שנעשה אח"כ, עד סוף יום הכפורים, שהוא בחי' אחור באחור, ונסירה, כבר

שבת בראשית, וחזרו זו"ן פב"פ, וישארו ברורין לגמרי, אפילו המיין נוק' של המלכות דבחי' פב"פ, כי כבר המיין נוק' דאימא, ודנוק' 

מלכות דבחי' פב"פ לבד, ואלו היו דאריך, ודנוק' דעתיק כלם הובררו לגמרי, אפילו בבחי' פב"פ, ולא נשארו לברר, רק מיין נוק' ד

 נבררים בשבת בראשית כנזכר, והיו כל המלכים מבוררים לגמרי.

נב( וביום הכפורים, נתפשטו בה ה"ג, ונעשה היסוד שבה מלבושי אימא, וזה חותם הנעילה. ושאר היום, נתן בה כל פנימיות דמוחין 

"ל: שנתפשטו אחר הגבורות, יען היא נקבה, והחסדים הם מתפשטים על ידה עצמה. ואז עד יום הוש"ר, נתן בה מוחין דחסדים, ר

באחרונה, אעפ"י שכבר היו בדעת. והז"א התפשט בה ה' חסדים, על ידו, ע"י הלולב וההקפה. ובליל הוש"ר, נעשה חותם מלכות 

ג, ונתן בה ה"ג של ז"א עצמו שבה, ע"י הבינה בלבושי אימא. וביום נתפשטו במלכות שבה, הארת ה"ג. וביום שמיני עצרת, היה זוו

 שלו הזכרים, בבחי' טפה זרעיית.

 

 

 שער רוח הקדש

ט( כוונת התענית, ותחלה נבאר טעם למה המתענה ג' ימים רצופים לילה ויום, הם חשובים כמו מ' יום רצופים בלתי לילותיהם. 

ר יש שם שם הוי"ה דע"ב במלוי ארבעה יודי"ן, והענין הוא, כי ענין ג' תעניות אלו, נמשכים מסוד מצח הרצון העליון דא"א, אש

אשר הם בגימטריא מ', ואלו הם ענין מ' תעניות. אבל לפי שכל הוי"ה הזאת היא בגימטריא ע"ב, והנה בשלשה תעניות רצופים לילה 

הר סיני בקבלת ויום, יש ע"ב שעות, לכן הם חשובים כמו מ' ימים בלי לילותיהם. והנה ז"ס מ' יום ומ' לילה, שהתענה מרע"ה ב

התורה, והם כנגד מ' יום דת"ת, ומ' )יום( ]לילה[ דמלכות, ולכן היו מ' יום ומ' לילה. אבל אנחנו אין בנו כח לתקן את המלכות 

הנקראת לילה, לפי שהיא למטה, ורגליה יורדות מות )משלי ה'( כנודע, ולכן אין אנו מתענים רק מ' ימים, לתקן את הת"ת בלבד. 

נים גם הלילות שהם כנגד המלכות. והמתענה ב' ימים רצופים עם לילותיהם, חשובים כאלו התענה כ"ז יום. והמתענה ואין אנו מתע

 יום אחד ולילו עמו, כמו יום הכפורים וט"ב, אינו חשוב כ"א תענית יום אחד בלבד.

יב( יחוד אחר מועיל אל ענין הזכירה לכל אדם, אמנם למי שהוא שרש נפשו מאבר כתף של אדה"ר של הימין, או של שמאל, טוב 

הם סוד שני שמות של י"ה במלוי יודי"ן, ושל מלוי ההי"ן. ואותיותיהם משולבות זה בזה, מאד שיכוין בזה יותר משאר בני אדם. ו

ובנעילה, בעת ואלו הם: ָי ַי ַו ַו ַדַדַהַהַיַה ָיָיָוָוָדָדַהַהַהָי וזמן כונה זו הוא בכל בוקר, בעת עלות השחר. גם ביום הכפורים בקדושת מוסף 

אי"ה, כי אלו השמות הם סוד י"ה. וזהו מה שתכוין, כי שם הראשון הוא י"ה במילוי  שאומרים איה מקום כבודו. ותכוין זה במלת

יודי"ן, והוא בכתף הימני. ולכן הוא הגובר על שם י"ה במלוי ההי"ן, ואותיותיו קודמים כמצוייר לעיל. והשם השני הוא כתף השמאלי, 

ונקודות שם הב' בגימטריא ק"ל, כי כתף השמאלי יש בו חמשה  אשר בו גובר מלוי ההי"ן. ותכוין כי נקודות שם האחד הם בגי' ע'.

גבורות, והם ה' הויו"ת שהם בגימטריא ק"ל. ושניהם יחד הם בגימטריא ק"ק, בסוד ומאתים לנוטרים את פריו, )שיר ח'(. כי אלו 

י"ה כנזכר, שהוא בגימטריא  הנקודות שהם בגי' ק"ק כנזכר, הם נוטרים ושומרים את הזכירה. ואמר האלף לך שלמה, )שם( הוא שם

אלף. והענין הוא, כי שם י"ה דיודי"ן הוא בכתף הימני, וי"ה דההי"ן הוא בכתף שמאלי, וכתף בגימטריא ת"ק, וב' פעמים כת"ף 

בגימטריא אלף.
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 טעמי מצוות

 פרשת אחרי מות

 שלשה על שמח הוא ואז, כנ"ל ורע טוב שהוא, אחד שעיר לסמאל לשלוח עושין אנו, וברצונו וברשותו, השי"ת צוה, הכפורים ביום והנה( ג

 הם זולתה כי, עצמן להחיות הוא, הקדושה אחר רודפים שהם, הסיבד כי כנודע, השעיר שבאותו בהטוב וחיות שפע קבל כבר כי, רעות קליפות

 מתודה היה גדול כהן ואז. עמל ובלא ביגיעה שלא, גמורה דעת מדעתו לו כשנותן ובפרט, עזאזל שעיר ע"י סמאל שמקבל גדולה שמחה וזהו. מתים

 ביחד שיהיו, שיחטא קודם כבתחילה שיהיו א"א כי, מהרע שבו הטוב ונפרד, היצירה חלק מתברר שאז ההיא התשובה וכח, השעיר ראש על

 ע"י מזה זה שנפרדים נמצא ואז, תשובה פירוש וזהו. למקומו תחתיו כפוף הטוב והיה וחזר, הרע( הטוב) וגבר נתבשם עבירה ע"י כי, מעורבים

 לקדושה חוזר והטוב, גמורים הקליפות אל לגמרי ויוצא בשעיר נדבק נגמר' היה שכבר שבו הרע אמנם, הנוגה בקליפת מחוברים ואמנם, כך

 גחלים אדרבא כי, ברעתו וטועה שוטה והוא, עמו להדבק דעתו עתה' ובכל שנתתקף ראה כי, סמאל שמחת סוד וזהו. נוגה לקליפת ולא, העליונה

 משפעת עליונה קדושה ההכרח כי, גדולה אחיזה לו היה, הטוב עם מעורבת נוגה בקליפת הרע. היתד בתחילה כי: פירוש, ראשו על חותה הוא

מבחי'  נשפע שהיה החלק אותו סמאל אבד, מהרע הטוב שנפרד ועתה. כוכבים העובדי בין ישראל גלות סוד זהו כי, לה מחלק שהוא הטוב לאותו

 הטיב פי': כי, לך ישלימנו ישלם כי, להיפך עתה, נשלם תחילה הוא שהיה מה ואדרבא, גדול והפסד סמאל של הדעת הסח זה כי ונמצא הטוב אותו

 .לגמרי ממנו ההוא הטוב יאבד וסמאל. האדם נשלם ואז, האדם של הקדושה נפש עם ומתחבר נשלם

 

 שער הכוונות ב'

 דרוש א' ליוה"כ

מאמר רז"ל שאמרו כל האוכל ושותה בעיוה"כ הרי הוא כאלו התענה ט' וי' כו' וע"ש. הנה למעלה בענין ר"ה בדרוש הנסירה  ובו יתבאר 

 אשר בהמשך עשרת ימי תשובה נתבאר זה באורך.

 ועתה צריכין אנו לבאר מה ענין התענית הזה אשר נצטונו להתענות ביוה"כ בה' מיני עינוים אכילה ושתיה כו'. 

ר לבאר מאמר רז"ל הנזכר דע כי כבר נת"ל בענין ר"ה כנזכר כי כל ימות השנה ע"י אכילתינו ושתייתינו הגופני שאנו מברכין עליהם ונחזו 

כמה ברכות המוציא וברכת המזון וברכת הנהנין כלם הנה ע"י הברכות ההם אנו ממשיכין לז"א ולנוקבא רחל בחינת אכילה ושתיה רחיצה סיכה 

יש המטה מן אימא עילאה ואמנם האכילה ושתיה ההם הם אכילה ושתיה גופנית נמשך מן חיצוניות אימא עילאה אבל ביוה"כ נעילת הסנדל תשמ

 יש לנוקבא דז"א שהיא רחל עילוי יתירה בב' בחינת שנבאר אם בענין מציאות עילוי האכילה והשתיה כו' בעצמה ואם בבחינת מקום מוצאם והטעם

סרה רחל לגמרי וקבלה הדינין מאחוריים דז"א ע"י ביסום ומיתוק ונמשך לה ע"י ז"א עצמו כנ"ל בדרוש הנסירה ועתה הוא כי עתה ביוה"כ כבר ננ

ביוה"כ היא צריכה לקבל מיתוק הדינין מן אימא עילאה עצמה שלא ע"י ז"א ולכן היא צריכה עתה לעלות עד אימא עילאה ממש ומתעלי' למעלה 

נס' מן אימא אכילה ושתיה גופנית מחיצונית' כבתחלה אבל היא ניזונת מן המקום שאימא עילאה מקבלת מז"א וכיון שעלתה שם איננה מתפר

וניזונת ורוחצת וסכה ושותה ואוכלת וכל אותם הה' דברים אכילה ושתיה כו' הראשונים נתבטלו עתה לפי שהם באים לה ממקום גבוה ולכן אינם 

הפה ומאותו הבל ניזונת עתה רחל ביוה"כ ולכן נצטוינו בה' מיני עינוים אלו שהם אכילה ושתיה מושגים אלינו במששות רק בסוד הבל היוצא מן 

ו' כי כי נתבטלו ממנה עתה ביוה"כ ואינה ניזונת אלא מהבל היוצא מפה עליון ולכן כנגדם תיקנו ה' תפילות ביוה"כ כנגד ה' דברים אכילה ושתיה כ

 התפלות הם בסוד הבלים היוצאים מן הפה.

גם לטעם זו אומרים בשכמל"ו ביוה"כ בקול רם כי בשכמל"ו היא תיקון המלכות וכיון שעתה ניזונת מן הקולות הפנימיים לכן נאמר בקול ו 

רם. גם יש טעם אחר והוא כי לפי שרחל לוקחת עתה ביוה"כ הה' גבורות שלה ממותקות לצורך פרצופה מיד אימא עילאה עצמה שלא ע"י ז"א 

 ולכן כנגדם תיקנו ה' ענויים אלו שהם אכילה ושתיה כו' ודבר זה נרמז בס"ה פרשה פנחס בד' רל"א ע"ב. כמשי"ת לקמן בע"ה

 ונחזור לענין א' כי ע"י ה' תפלות שאנו מתפללים ביוה"כ אנו ממשיכין אליה ה' בחינת אכילה ושתיה פנימיים מפנימיות אימא בסוד ה' קולות 

אימא ומשם מקבלת היוצאות מהפה בסוד הבל כדמיון ה' קולות תפילתינו כי גם אלו ה' בחינת הנזכר הם סוד ה' קולות פנימיי' היוצאים מפי 
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וא המלכות עתה ה' בחינת אכילה ושתיה כו' גם בחינת ה' ענויים עצמם הם כנגד ה' קולות אלו לפי שהתענית נקרא צו"ם וצום בגימטריא קול כי ה

 ממשיך ה' קולות הפנימיים העליונים ע"י ה' צומות אלו מאכילה ושתיה וכו' הגופניים.

הה' קולות שנמשכים לה עתה הם מפנימיות חג"ת נ"ה דאימא והנה זה עצמו הוא סוד התענית כנודע גם יובן הענין כפשוטו כי הנה אלו  

מס"ה פרשה תרומה כי ביום התענית כל האברים נזונים ממזון שמשלח המוח בהם נמצא כי ע"י התעני' וענוים הה' אלו נמשכין אליה ה' קולות 

 קצוות אימא ממש כמו שיתבאר עניינם לקמן בע"ה. ומזונות רוחנים שהם הה' תפלות מן המוחין אשר בה'

וז"ס מ"ש הכתוב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כו' ר"ל כי בשאר ימות השנה זו"ן נקרא אדם חיים וניזונים ע"י הלחם הגופני שהוא  

על הלחם הגופני לבדו רק בשיתוף  סוד ג' הויו' העולים בגימטריא לחם כמבואר אצלינו בסוד המוציא לחם מן הארץ בסעודות שבת אבל אינו

ק מוצא פי ה' שהוא פנימיות ורוחניו' בסו' הבל היוצא מפי ה' המשתתף עמו וזמ"ש כי לא על הלחם לבדו והוסיף מלת לבדו לשלול שאינו לבדו ר

 בשיתוף מוצא פי ה' אבל ביוה"כ אין בו אכילת לחם רק מוצא פי הה' קולות הרוחניים הפנימיים הנזכר.

ז באומרו מוצא כי הוא אותיות צומ"א שהוא תרגומו של תענית כי ע"י התעני' ניזון ממוצא פי ה' שהוא אכילה פנימית ורוחנית בסוד גם רמ 

 קו"ל והבל היוצא מפה העליון כנזכר.

י ר"ל כי יש גם ז"ס מש"ה מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה' כמ"ש בקבלת שבת כי בפסוק הזה נרמזו בר"ת אמי אב 

 קולות עליונים פנימיים שמהם נזונים או"א. והנה עתה ביוה"כ גם רחל נוקבא דז"א נזונת משם.

והנה קראם קולות מים רבים לפי שכל אלו הקולות הם סוד נהר פרת בינה הכולל כל ד' נהרות כמ"ש ז"ל ובנהר זה נכללים כל המים רבים  

ר"ת ואעפ"י שנוקבא לבדה היא העולה ביו' זה וניזונת בה' קולות אלו אבל ז"א אינו עולה ואינו ניזון שבד' נהרות והנה ה"פ קול הוא בגימטריא פ

ו מהם עכ"ז נצטוינו גם אנחנו להתענות כמוה לפי שלעולם אין לנו שום שפע ומזון מן ז"א אלא באמצעות נוקבא וכיון שעלתה עתה למעלה אין לנ

 ענית יוה"כ.אכילה ושתיה ולכן גם הזכרים חייבים בת

ונחזור לענין מאמר הנ"ל כל האוכל ושותה כו' כי בתחלה צריך להשלים תקון נוקבא בכל בחינותיה בבחינת החיצונית כדי שתוכל אח"כ  

ביוה"כ לקחת הפנימיות והנה בעיוה"כ צריך להשלים תקון יסוד ומלכות של הנוקבא כנ"ל בדרוש הנסירה כי ב' בחינות אלו נעשות ביום תשיעי 

שהוא עיוה"כ והנה היסוד ומלכות האלו אשר בה אינם נתקנים אלא בסוד החיצוניות ולכן האדם חייב להרבות ביום זה באכילה ושתיה משא"כ 

בשאר הימים כי בכל יום משאר ימי תשובה נתקן בו בחינת א' לבד אבל עתה נתקן ביום זה בחינתו ובחינת יוה"כ שהוא בחינת הוד שבה ננסרת 

ם ט' וגם צריך לתקן בו גם הבחינת הנוגע' ליום עשירי שהוא יסוד ומלכות שבה כנודע כי תמיד הם בחיבור כחדא ואין להפרידם ולכן ונתקנת ביו

 שניהם נקראים בחינת א'.

וא יוה"כ ואמנם תקונם ע"י אכילה ושתי' החיצוניות ואם אינו מרבה באכילה ביום זה לא יתקן כי אם בחינתו ויצטרך לאכול ביום עשירי שה 

לתקן בחינת שהוא יסוד ומלכות כי לא תוכל לעלות ולאכול אכילה ושתיה הפנימיות עד שתשתלם בבחינת החיצוניות ונמצא כי המרבה באכילה 

ושתיה ביום ט' ע"י הכונה שלו וע"י הברכות והמצות שעושה באכילתו ושתיתו הגופני מתקן בחינת הט' ועשירית ועי"כ יש בה תיקון לשתוכל 

לות ביוה"כ לאכול ולשתות בחינת הפנימיות ע"י התענית ונמצא כי האוכל ושותה בט' גורם לו שיתענה בי' לקבל אכילה ושתיה הפנימיות והרי לע

 הוא כאלו התענה בט' כי אכילת הט' גורם תיקון התענית כנזכר.

עוד יש טעם אחר והוא כי ביום זה דעיה"כ נכנסים בנוקבא דז"א ב' בחינת החסדים התחתונים שהם כללות הה' חסדים ביסוד שבה ובמלכות  

ט' והמל' בחינת עשירי ושתיהם נכנסים בט' וזמ"ש כאלו התענה ט' וי' כי בחינת ב' הימים נתקנו ביום זה ע"י אכילתו  שבה והנה היסוד הוא בחינת

ושתיתו ביום זה וזה יתבאר לקמן בדרוש א' דחג הסוכות וע"ש:
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ינת חיצוניות ובחינת פנימיות כנ"ל. על הנזכר ביתר שאת וז"ל ונחזור לבאר ענין ה' דברים הנזכר שהם אכילה ושתיה אשר יש בהם בח 

ד ונתחיל לבאר בתחי' מזון או"א עצמן דע כי כל מזון או"א נקרא בשם אכילה ולא שתיה וכל מזון זו"ן נקרא בשם שתיה כי מאימא ולמטה הוא סו

 ן ודא אינון דודים לזמנים ולפרקים.המים וכמ"ש בס"ה בפ' ויקרא אכלו לעילא ודא אינון או"א דלא מתפרשין לעלמין שתו ושכרו דודים לתתא זו"

ואמנם אכילת או"א נחלקת לב' אכילות ושתית זו"ן ג"כ נחלקת לב' שתיות וזה ענין ב' אכילות או"א הנה שתיהן נמשכות אל או"א מן פה  

תלבש תוך גולגלתא דא"א דא"א אבל יש בזה חילוק כי יש אכילה לג"ר דאו"א ויש אכילה לז"ת שבהם. והנה אכילה העליונה נמשכת מן עת"י המ

וך ומשם נמשכת אכיל' ומזון למטה עד הפה דא"א דרך פנימיותו ואח"כ יוצא מן הפה ולחוץ כי מרוב הארתו אינינו יכול להיות מוגבל ומצומצם בת

להם כי כל הבל הוא  פנימיות ולכן יוצא מפיו בסוד הבל היוצא מן הפה יורד ונמשך דרך הדיקנא ולמטה עד פה דאו"א והוא שם בסוד אור מקיף

 סוד אור המקיף כנודע ומן אור המקיף הזה שואבים ושואפים מזונם או"א והוא מזון לג' עליונות שבהם שהוא סוד שאיפה בלבד ולא אכילה.

"א עוד יש אכילה ב' נמשכת ממוחין דא"א עצמו עד פיו עצמו דא"א ומשם יורד גם כן בפנימיותו דרך הגרון אשר שם הוא מקום כתר או 

כנודע. ודרך מוחין שלהם יורד משם ומתפשט עד פיהם דאו"א עצמם ואז יורד בפנימיותם דרך הגרון שלהם עצמם עד הו"ק שלהם עצמם והוא 

מזון אל הו"ק שלהם וזו האכילה הב' היא סוד הה' קולות הפנימים שאמרנו למעלה שמהם ניזונת נוקבא דז"א ביוה"כ כי נמשך לה מזה האכילה 

 נימיות חג"ת ונ"ה של אימא כנ"ל.אשר תוך פ

 וזה ענין ב' שתיות זו"ן כי הנה מן אימא עילאה נמשכין להם ב' שתיות אלו ע"ד הנ"ל בב' האכילות. והשתיה הא' היא לצורך ג"ר דזו"ן והיא 

בפנים וממנו נזונים ג"ר  מן האכילה הב' דאימא ממה שיורד אליה מלמעלה מן א"א דרך המוחין שלה עד הפה שלה והנה יורד דרך הגרון שלה

 דזו"ן. והשתיה הב' נמשכת ממוחין דאימא עצמה ויורדת עד הפה שלה עצמה ואז יוצא מפיה לחוץ ויורד עד ו"ק דזו"ן וניזונית ממנו.

בל והנה יש שינוי באלו הב' השתיות מב' האכילות כי שם האכילה ראשונה העליונה יצתה מחוץ לפה דא"א והב' נכנסת דרך פנימיות א 

 השתיה הא' נכנסת דרך פנימיות אימא תוך גרונה ולא יצתה חוץ לפיה והשתיה הב' יצתה דרך פיו לחוץ.

והענין הוא לפי שא"א הכל הוא רחמים והאכילה הא' יצתה דרך פיו דא"א לפי שהוא הארה גדולה ואינה נגבלת בתוכו ולכן יצתה חוץ לפיו  

צמו היה בה יכולת ליכנם בפנימיותו. אבל ענין השתיה שהם מאימא דדינין מתערין מינה לכן אבל האכילה הב' שהיתה מבחינת המוחין שלו ע

השתיה הא' הנמשכת ממוח דא"א לצורך אכילה הב' שלה הם רחמים והם מים מתוקים ואף אם יכנסו דרך גרונה ויתערבו בגופה אינם נעשים מים 

ינין מתערין מינה הנה להיותם ממנה הם מים מלוחים קצת בסוד הדינין ואם יכנסו מלוחים אבל השתיה הב' הנמשכת ממוחין דאימא עצמה אשר ד

ד דרך פנימיות הגרון שלה ויעברו בכל גופה למטה יתוספו הדינין בהם ויהיה מים מלוחים ומרים ולכן הם יוצאים דרך הפה שלה ולחוץ והוא בסו

 ות ש"ו משופר.המים המוציא האדם בבחינת הרוק והנה רוק הוא בחינת ב' האותי

והנה למטה יתבאר כי ענין השתיה נמשך מט' יודין שיש בד' הויות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ומן ה' יודין שיש בג' אהיה דיודין דאלפין דההין סך  

השופר כי ש"ו כולם י"ד יודין ואם תצרף י"ד יודין אלו עם רוק הנזכר שהוא שני אותיות ש"ו משופר יהיה בגימטריא ש"ך דינין ע"ד מ"ש בדרוש 

 עם היד האוחזת בשופר הם ש"ך ניצוצי הדין ולכן הם מים מלוחים ולא מרים.

והענין הוא כי אע"פ שי"ד יודין הנזכר הט' מהם הם הויות והם רחמים עכ"ז כאשר מתערבים בג' מלויי אהיה שבבינה שהם דינים אז נמלחים  

הויות. אבל צריך שתדע כי הויה דב"ן הוא מים מרים אבל ג' הויות ראשונות ע"ב ס"ג מ"ה ונעשים מים מלוחים ולא מרים כי הם ג"כ מבחינת ד' 

בהתערבם עם ג' מילויי אהיה נעשים מלוחים לפי שהויה דע"ב הוא רחמים כי היא בחכמה והיא מים מתוקים והויה דס"ג ומ"ה שהם מן הבינה 

דינין שבה ולכן בהצטרף הויה דע"ב שהם מים מתוקים עם ההויה דס"ג ומ"ה  ולמטה הם מרים אבל לא כמו ההויה דב"ן שהיא מים מרים לרוב

יתמזגו כולם יחד ויהיו כולם שלשתם מים מלוחים אבל לא מרים כי הויה דע"ב יסיר מרירותם ולכן מלח הוא בגימטריא שלשה הויות שהם ע"ב 

 ס"ג מ"ה כנזכר.

והנה כיון שהם מים מלוחים אם יכנסו דרך הגרון שלה בו"ק תחתונות שלה יחזרו להיות מים מרים ולכן יוצאים דרך פיה לחות כדי שלא  

שים עתה מים מתוקים והוא כי בעת צאתם מן הפה ועוברים דרך השפתים אשר שם אותיות בומף שהם ד' יתמררו ולא עוד אלא שאדרבה הם נע

ם מילויי ד' הויות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שהם בגימטריא קכ"ח כמנין בומ"ף והם הויות לבדם בלתי עירוב שמות אהיה שהם דינין ולכן הם מים מתוקי

תקים ע"י אותיוח בומ"ף שהם מתוקים. וכבר ביארנו כיוצא בזה ענין השפתים בדרוש השופר ולכן בעבור המים המלוחים הא' דרך השפתים נמ

ל וע"ש. והרי נתבאר היטב ב' אכילות או"א וב' שתיות זו"ן והנה אעפ"י שביארנו כי אין לזו"ן רק בחינת שתיה עכ"ז זהו בערך אכילה או"א אב

גם בזו"ן יש בהם בחינת אכילה כמ"ש בע"ה:
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 'דרוש ג

ל הנזכר ונבאר עתה ה' בחינות אכילה ושתיה ורחיצה וסיכה כו' הבאים לזו"ן מאימא עילאה ואח"כ נבאר ה' קולות הפנימיים הנ"ל וזה ע 

 ענין החיצוניות.

אכילה: הנה בדברינו אלה יתבאר מאמר הסבא פרשה משפטים בפסוק שארה כסותה ועונתה כו' דע כי באימא עילאה יש בה הויה א' בנקו'  

ים הכולל את כולה כזה יהוה ויוצאי' ממנו ד' שמו' של אהי"ה באופן זה אהי"ה דיודין ביו"ד ואהי"ה דיודין בהא א' ואהי"ה דאלפין בוא"ו אלק

 ואהי"ה דההי"ן בה"א אחרונה.

ובמוחין שלה אשר ואמנם האכילה דז"א כבר נתבאר לעיל שנמשכת ממוח אימא עצמה ונמצא כי מן יו"ד של ההוי"ה הנזכר אשר בראשה  

שם הוא אהי"ה דיודי"ן משם יוצא אהי"ה דיודי"ן הב' הרמוז באות ה' ראשונה והוא המתפשט למטה עד החסד שם נעשה בחינת אכילה כמו 

 שיתבאר.

והנה נתבאר בשער הדרושים כי אי אפשר שיתפשט ויתלבש אור הא"ס בשום א' מהי' ספירות אלא עד שיתלבש תחילה אור החכמה בהם  

אז אור א"ס מתלבש בתוך החכמה ומתפשט בתוך הספי' וז"ס כולם בחכמה עשית וכעד"ז אין שום א' מהו"ק חג"ת נה"י יכול להתלבש בו אור ו

 הא"ס אם לא שיתלבש בהם בתחילה אור החסד.

אור החסד בתוך ו' ספירות  וז"ס יומם יצוה ה' חסדו כי החסד נקרא יומא יומא דכליל כולהו שיתא יומין שהם ו"ק ונמצא שבתחילה מתפשט 

תחתונות דאצילות ובתוך החסד מתלבש אור החכמה ובתוך החכמה מתלבש אור א"ס אבל הבינה אין מתלבש בתוכה א"ס אלא ע"י אור החכמה 

מתפשט בלבד והרי זה דרך כללות הי"ס דאצילות וכעד"ז הוא בכל הפרטים ונמצא כי החסד שבאבא הוא מתלבש ומתפשט בכל י"ס דאימא וע"י 

 השפע בכולה והחסד דאימא מתפשט בכל י"ס דז"א ובאמצעות מתפשט השפע בכולו והחסד דז"א מתפשט בכל הי"ס דנוקבא ע"ד הנזכר.

וטעם הדבר הוא לפי שכל מיני שפע ברדתם למטה הם משתנים משא"כ החסד שהוא נקרא אור קדמאה שהוא מאיר מסוף העולם ועד סופו  

עבה ומשתנה וכל כך אורו גדול למטה כמו בהיותו למעלה ולכן אין שום שפע יורד למטה עד שיתלבש בו בחסד ואז ואינו ניתש כחו ואיננו מת

 יורד למטה.

ונבאר עתה החסד דאבא המתפשט באימא הנה החסד של אבא הוא הוי"ה דע"ב דיודי"ן שהוא בגימטריא חסד ושם אהי"ה דמילוי יודי"ן הב'  

 שבאימא כנ"ל הנה הוא מתלבש בזה החסד דאבא ואז שניהם יורדים למטה להשפיע בחינת האכי' כמ"ש. היוצא מאות ה' ראשונה דהוי"ה

ואל תתמה איך שם אהיה דאימא מתלבש תוך החסד דאבא כי הנה שם אהיה זה הוא למעלה ברישא דאימא אבל החסד דאבא הוא א' מו"ק  

מתפרשין לעלמין וא"כ ודאי שיותר יהיה מעולה שם אהי"ה הב' הזה מן הויה דע"ב תחתונות שבו והנה או"א שוין כחדא נפקין וכחדא שריין ולא 

 דחסד דאבא ולכן הוא מתלבש בתוכו.

והוא סוד מ"ש באברהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו כי אברהם הוא החסד הנזכר שבאבא והנה הע"ץ הוא אהי"ה הב' דיודין דאימא  

א למטה מבחינת אהיה וזהו תחת העץ כי לכן אהיה מתלבש תוך החסד הנזכר ובהיותם מלובשים כך אז שהוא בגימטריא ע"ץ ואברהם הנזכר הו

 נמשכת האכילה והשפע למטה וזהו מ"ש ויאכלו.

והנה אלו היו מלאכים ונודע כי מאכלם הוא מן העליון כמ"ש הכתוב לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת ניזונים ממנו והנה אכילת  

נרמז בב' שמות הנזכר עצמם שהם בהוי"ה דחסד דאבא ובאהיה דאימא כי הנה יש בהם ז' יודין וא' של אהי"ה שציורה ב' יודין וו' כזה א' המן הזה 

 הרי הם ט' יודין כמנין מ"ן.

שבא סגול חירק ודע כי אלו הז' יודי"ן שבב' שמות אלו הם בחינת ז' נקודות שיש בשם הוי"ה בניקוד אלקים הכוללת כל י"ס דאימא והם  

 חולם והם ז' נקודות.

וז"ס מאמר הסבא הנ"ל כי שארה היא הויה בניקוד אלקים הנמשך מן עלמא דאתי ונודע כי שארה היא האכילה הנרמזת בט' יודין הנזכר  

 ואלו נמשכין ויורדין עד החסד דאימא אשר שם בחינת האכילה כמ"ש.

כר שהם סוד האכילה ונקרא שארה גם שם אלקים בעצמו צריך שיהיה רמוז באכילה זו הנקרא והנה כיון שז' נקודות אלקים הם הז' יודין הנז 

שארה כיון שכל המזון הזה הוא מאימא א"כ היא בחינת גבורות הנקרא אלקים והנה ש' של שארה הוא אלקים במילוי יודין העולה בגימטריא ש' 

 א בגימטריא ר' של שארה וה' אותיות של שם אלקים הם ה' של שארה.וכללות שם אלקים הוא א' של שארה ואלקים בריבוע הפשוט הו
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 גם ידעת כי שארה הוא באימא בסוד אשר ה' כמ"ש בס"ה בסוד אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכמ"ש בע"ה. 

ונמצא כי שם והנה נתבאר כי המזון הזה הנקרא שארה יורד ונמשך עד החסד שבאימא ונודע כי ז' שמות של שם בן מ"ב הם בז"ת דאימא  

אבגית"צ הוא בחסד והוא בגימטריא שארה לרמוז כי המזון הוא בחסד דאימא. גם נודע כי שם של מ"ב יוצא מן מ"ב אותיות ראשונות מן בראשית 

 עד ב' של ובוהו בחילוף אלפא ביתא ונמצא כי שם אבגית"ץ יוצא מתיבת בראשית שהוא אותיות שאר בית ר"ל מזון דאימא הנקרא בית בסוד

 בראשית בית ראשית נקודה בהיכליה.

גם האימא נקרא ה' ראשונה וזהו שארה שאר ה' נמצא כי שארה ושאר בית משפט א' להם והרי נמצא כי המזון נרמז במלת בראשית כנזכר  

 ויורדין בחסד של אימא הנקרא ברא וזהו בראשית ברא.

י הה' קולות הם נמשכי' מפנימיות והנה אכי' שאנו עוסקים בה היא מבחינת והנה נת"ל כי אלו הה' דברים אכילה כו' הם מחיצונית הבינה כ 

החיצוניות ואמנם חיצוניות דאימא דחסד שבה הם ב' שמות הוי"ה דההי"ן ואהי"ה דההי"ן העולה קנ"א והנה ב"ן וקנ"א הם בגימטריא בר"א הרי 

 כי ברא הוא בחסד דאימא כנ"ל.

ות דחסד דאימא כי הנה נודע שהחסד דדכורא גניז בפומא דאמה יסוד שבו וכן החסד דנוקבא גניז ואל תתמה איך ב' שמות אלו הם בחיצוני 

 ביסוד שלה ולכן הוי"ה דב"ן שהוא סוד מ"ן שביסוד שלה צריך שיהיה שרשם בחסד שבה כי משם נמשכים ביסוד שבה.

י הבינה הנקרא אש החסד שבה הנקרא אל הוא קנ"א שהוא גם ענין אהי"ה דההי"ן נרמז בפסוק כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא אל קנ"א הרי כ 

אהי"ה דההי"ן ואחר שירדו המזונות בחסד שבה הנקרא ברא אז נעשה בבחינת אלקים שהוא מ"ש במלת שארה איך בו רמוז שם אלקים בכל 

 בחינותיו וזהו בראשית ברא אלקים.

ט' יודין הנ"ל שבחסד דאבא ובאהיה דאימא ועד"ז צריך שנבאר כל והנה ע"ד מ"ש כי האכילה היא נקרא מ"ן ונקרא שארה והוא בחינת  

 בחינת אלו בבחינת הפה והשינים שבפה דאימא הטוחנים המן הזה.

ובשער מאמרי הרשב"י זיע"א פרשה משפטים כתב וז"ל ושם ביארנו שארה אבל כסותה לא ביארתיה שם והנה עניינה הוא שם ס"ג שבבינה  

ם ייאי שהיא בגימטריא אל מן אלוה אשר באל זו מתתכסים זו"ן הנקרא ו"ה מן שם אלוה וזהו אלוה אל ו"ה כנדרש שבו ג' יודין ואלף שהוא ש

 פרשה לך לך ע"כ.

דע כי אלף דאהיה היא בחינת הפה והשיניים של אימא והענין הוא כי כדוגמת אות י' של ההוי"ה דאבא היא ממש אות א של אהי"ה שבבינה  

כזה א' והנה נודע כי מן ב' אותיות וד שבמילוי אות יוד דאבא נעשית אימא שהי' ה' ד' על ו' ומה שהיה תחילה ו"ד נעשה ד"ו  ולכן הא' צורתה יו"ד

ד למטה ונמצא כי בציור יוד זו נכללו אלו האותיות יוד וד שהם בגימטריא ל' ואמנם צריכין שיהיו בציור א' של אהי"ה ג"כ באופן זה יו למעלה וד"

ן יחד באמצע וב' הדלתין מחוברות יחד למטה והרי איך כולם נכללים בציור אות אלף זו כזו הצורה א' ואלו הם סוד ל' שיניים אשר כי ב' הווי

 בתוך פה דאימא.

ולפי שאלו המזונות נמשכו באימ' מן החסד דאבא כנ"ל ולא מלמעלה ממנו לכן אין בה רק ל' שיניים כי משפטם היה ראוי בה להיות ל"ב  

ים וב' השיניים שחסרו ממנה הם כנגד חו"ב דאבא שחסרו ממנה אבל עכ"ז אלו הב' שיניים נעשים ע"י כללות הכל. והוא כי הנה נתבאר כי שיני

ות א' זה האלף של אהי"ה וצורתה יוד וד והנה ג' אותיות יו"ד הם ציור א' וב' אותיות וד' הם ציור ה' הרי ב' אותיות אה נעשים מציור הנזכר בא

 "ה ואלו הם תשלום ב' שיניים החסרים כנזכר גם אלו הם ב' אותיות ראשונה דאהי"ה גם אלו הם ב' אותיות אה מן שארה.דאהי

והנה נתבאר לעיל כי ב' הדלתין כלולות בצורת ד' שבאלף דאהי"ה אבל אות ו' שבציור אות א' דאהי"ה נחלקת לב' ווין א' למעלה בשינים  

חתונים. והנה אם תצרף ד' זו הנוספת עם ג' אותיות יוד של ציור א' דאהיה שהם ציור אלף א' יהיו ב' אותיות א"ד העליונים וא' למטה בשיניים הת

 מן אדנ"י.

גם ב' ווין שיש בציור אות א' דאהי"ה כנזכר הנה הראשונה היא עולה למנין ס' לפי שהיא מחוברת וסמוכה לאו' י' עילאה דציור אות א' וי'  

ל ו' השניה היא בחשבון ו' והוא סוד ששים ושש ו' עילאה ו' תתאה כנודע והרי הוא בגימטריא אדנ"י עם הכולל גם הוא פעמים ו' הם ס' אב

 בגימטריא אכילה.

גם הב' דלתין הנזכר אם תחברם ותצייר בציור ם סתום כזה הנה היא מלכות דמנצפך ואם תשים הב' ווין הנ"ל זו על גבי זו יהיה ציור ן'  

 "ך והרי הוא סוד המ"ן הנ"ל שהוא ענין האכילה עצמה כנ"ל.פשוטה דמנצפ
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ונמצא כי ציור אות א' דאהיה בציו' יוד וד כנ"ל עם הציור של ב' אותיות אה הנעשה מהם כנ"ל הנה כל זה היא בחינת ל"ב השינים שבפה  

יות א"ה שהם ב' הם י"ו שינים התחתונים. וכבר נתבאר דאימא כי אותיות י"ו הם י"ו שינים העליונים ואותיות ודד הם בגימטריא י"ד ועם ב' אות

כי ציור יו"ד דו של אות אלף דאהי"ה הם ציור ב' אותיות אה מן שארה והם בשיניים של פה דאימא נשארו ב' אותיות ש"ר מן שאר"ה שהם בב' 

 ' שמות אלקים אלקים.החניכיים שבהם נתלים שרשי השינים כנ"ל בדרוש השופר. והנה שם ביארנו כי ב' החניכי' הם ב

והנה בזה יתבאר מאמר ספר הזוהר בפרשת שמות דף מ' ע"א וז"ל ממעונות אריות דא אינון שיניים מהררי נמרים דא אינון שפוון. והענין  

"ה וכן למטה הוא כי החניכים העליונים הם שם אלקים בריבועו העולה בגימטריא ר' ועם י"ו שינים העליונים התקועים בהם הם רי"ו כמנין ארי

החניכים התחתונים הם שם אלקים בריבועו העולה ר' ועם י"ו שינים התחתונים התקועים שם הרי רי"ו ב' כמנין ארי"ה והרי כי בחינת השינים 

 והחניכי' הם בחינת ב' אריות. וזהו ממעונות אריות דא אינון שינים.

ך שנבאר באופן אחר והוא כי החניכי' העליונים הם שם אלקים במילוי ואמנם להבין איך ב' אותיות ש"ר מן שארה הם ב' החניכים צרי 

 יודי"ן העולה בגימטריא ש' של שאר והחניכי' התחתונים הם שם אלקים בריבועו העולה כמנין ר' של שארה.

ה' מקומם בחניכים העליונים וכדי ליישב ב' דרושים אלו צריכין אנו לבאר עניינם יותר והוא כי למעלה יש בחינת ש' באופן זה כי הרי"ו שב 

וכנגדם רי"ו ב' בחניכים התחתונים מריבוע אלקים עם י"ו שיניים והרי יצדק מאמר הזוהר על ממעונות אריות. ואמנם הפ"ד החסרים על הרי"ו 

כים אחע"ה אלו שבחניכיים העליונים לתשלום ש' הם בחינת אותיות אחע"ה שבגרון לפי שמן החניכים שהם קצה וסוף החיך שהוא חכמה נמש

 אל הגרון שהוא בינה ונמצא כי נשארו רי"ו לבד בחניכיים העליונים כמספר הרי"ו שבחניכיים התחתונים.

והנה עדיין לא נשלם החשבון היטב כי הנה החניכיים התחתונים הם ר' עם י"ו שיניים הם רי"ו אבל בחניכיי' העליונים יש רי"ו מלבד י"ו  

רל"ב אבל הענין הוא כי כל הל"ב שינים הם כנגד ל"ב נתיבות חכמה ולכן יש שם שם אלקים בריבועו העולה ר' ועוד שינים העליונים. ועמהם הם 

 יש שם כללות ושרש כל ל"ב שינים ואח"כ נחלקים וחצים שהם י"ו נשארים למעלה בחכמה וחצים י"ו התחתונים יורדים למטה בבינה.

בחכמה לפי שהם בסיום החיך העליון שהוא חכמה כנ"ל ולכן יש שם בחינת רל"ב כנגד ד' עוד טעם אחר כי הנה חניכיים העליונים הם  

הויות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן העולים רל"ב כי שורש ארבעתם הם בחכמה אבל בחניכיים התחתונים שהוא בחיך התחתון שהוא בינה והם סמוכים אל 

 ם והרי נתבאר בחינת האכילה הנקרא שארה ונתבאר מאמר הסבא בענין שארה.הגרון לכן הם בבינה ואין שם רק חציים שהם י"ו שיניים התחתוני

ונבאר ענין השתיה וצריכין אנו להודיעך אעפ"י שאינן רק ה' עינויים ואם נמנה השתיה הם ו' הטעם הוא כי שתיה בכלל אכילה וא"כ אינם  

לה מעולה מן השתיה כמ"ש הנה נתבאר לעיל כי האכילה היא בחינת רק ה' עינויים. ועתה נבאר איך אכילה ושתיה ממקור א' הם באים אלא שהאכי

פך ז' יודין שיש בהויה דע"ב דחסד דאבא ובשם אהיה הב' שבראש אימא ועוד א' דאהיה הוא ציור ב' יודין וו' הרי הם ט' יודין כמנין מ"נ דמנצ

ה ושתיה הם מבחינת ט' יודין הנזכר גם ז' היודין הראשונים והוא אכילת המן והנה אותיות מ"ן ג"כ בגימטריא מים שהם השתיה והרי כי אכיל

שבב' שמות הנזכר הם בגימטריא יין שהוא ענין השתיה ועם היות כי שניהם מבחינת ז' יודין הם עכ"ז לא אמרז"ל אכילה בכלל שתיה אלא שתיה 

דין דהויה דע"ב ואות נון ה' יודין דאהיה וגם שהרי בכלל אכילה לפי שהאותיות מ"ן הרמוזים באכילה הם יותר כפשטם שהם אות מלכות ד' יו

אותיות מ"נ הם כסדרן מלכות קודם לנ' כי הויה קודמת לאהיה אבל אותיות מים שהם השתיה אינם כסדרן ואינם מחולקות בבחינת הנזכר ולזה 

 אמרו כי השתיה טפילה בכלל האכילה והאכילה היא העיקרית.

תיה כי עם היות ששתיהן באות ממקור א עכ"ז האכילה היא גבוה במדרגתה מן השתיה כי האכילה מן ונבאר השינוי שיש בין האכילה והש 

הט' יודין שבשלשה השמות הנזכר שהם עליונים וכמו שנתבאר לעיל אבל השתיה היא מכל כללות ההויות ואהיה כי הנה הד' הויות ע"ב ס"ג מ"ה 

ין וההין הם בגימטריא תנ"ה והנה רל"ב ותנ"ה הם בגימטריא תרפ"ז כמנין שתיה ועדיין ב"ן הם בגימטריא רל"ב וג' שמות אהיה דיודין דאלפ

חסרים כ"ח אבל עניינם הוא כי האכילה נטחנת ע"י השיניים ושם הוא נטעמת אבל השתיה שאינה נטחנת ע"י השיניים אינה נטעמת עד הגיע בחיך 

כן עם היות האכילה והשתיה ענין א' כנזכר עכ"ז האכילה שהיא נטחנת ע"י השינים שהוא אותיות כ"ח ואז נשלמו הכח עם תרפ"ז ונעשית שתיה ול

נמתקת ע"י התדקדקותה כנז"ל שהדינין מתפזרים ואינם מתחברים ועי"כ נחלש כחם אבל השתיה שאינ' נטחנת ע"י השיניים אינה נמתקת עד 

שהם ד' מילוי ההויות לבדם שהם רחמים והמים המלוחים שהם שתגיע בשפתים ושם נמתקת ע"י אותיות בומ"ף אשר שם שחשבונם הוא קכ"ח 

 ההויות שנתערבו עם אהי"ה שבאימא שהם דינים נעשים מים מתוקים כנ"ל בענין ב' אכילות וב' שתיות שבאו"א והזו"ן בתחילת הדרוש.

לה ואות ה' למטה ונבאר תחילה ב' אותיות עוד נרחיב הביאור במלת שתיה הנה אות ת' היא בחיך העליון ואות ש' בחיך התחתון ואות י' למע 

שת הנה חיך העליון הוא חכמה ולכן יש בו אות ת' לפי שבחכמה יש כללות כל הד' הויות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שהם בגימטריא רל"ב כנ"ל בענין 

ה כי היא העליונה ואח"כ האכילה. גם יש בחיך לפי שהוא בחכמה ב' בחינת אחע"ה שהם אחע"ה בחכמה ואחע"ה בינה ושניהם נכללים בחכמ

אחע"ה האחר יורד אל הבינה שהוא בגרון בגימטריא ב' פעמים אחע"ה הם בגימטריא קס"ח ועם רל"ב הנזכר הרי הם בגימטריא ת' של שתיה 

ם לכן הם ולהיות כי אותיות אחע"ה הם אותיות גרונות שאינם נטחנות ע"י השינים כי הם דקות ורוחניות כדוגמת השתיה שאינה נטחנת בשיני

 נכנסים בחשבון ת' של השתיה כנ"ל.
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אבל חיך התחתון שהוא בינה יש בה ש' של שתיה והוא ג' אהיה דיודין ואלפין וההין העולים בגימטריא תנ"ה והש' הם כאן והקנ"ה היתירים  

רז"ל. ואין הכונה שהמשקין  הם יורדים למטה ומשם נעשים בחינת הקנ"ה ונמשך עד הריאה אשר הוא שואב השתיה והמשקין כנזכר בדברי

נכנסים בתוכו אלא ששואב דרך שאיבה מחיצוניותו המים היורדים דרך הושט המחובר לו ע"י תום הריאה ונשיבתו ואז נמשכת שאיבת השתיה 

 ההיא עד הריאה השואבת כל מיני משקין.

בו כל ד' הויות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שבהם ט' יודין העולים גם ב' אותיות יה הם בחיך עליון וחיך תחתון כי הנה בחיך העליון שהוא חכמה יש  

בגימטריא מים כנ"ל ואם תחבר עמהם אות י' של שתיה יהיה ימים ובחיך התחתון שהיא בינה יש בה ג' שמות אהיה הנזכר העולים תנ"ה ובהם ה' 

מאלקים דיודין לפי שכל בחינת מים נקרא גבורות  יודין והנה אם תשים אות ה' של השתיה עמהם יהיו עשרה יודין לפי שאות הה' היא אות ה'

בגימטריא גשמים והם דינים דאלקים וה' זו מצטרפת עם היו"ד ונעשה ה"פ יוד שהוא נו"ן והם ה' יודין ועם ה' יודין הנזכר יהיה עשרה יודין העולים 

 .ימים. והנה נמצא ב"פ ימים א' בחיך עליון חכמה מים זכרים וא' בחיך תחתון בינה מ"נ

והלשון הוא הרקיע המבדיל בין מים למים ונמצא כי המים העליונים הזכרים הם ט' יודין שבד' ההויות שבחכמה והמים התחתונים הנקבות  

ן הם היודין שבג' שמות אהיה כנ"ל וז"ס ויהי מבדיל בין מים למים כי ויהי הוא בגימטריא שם א"ל היוצא מאהיה הא' שבכלם שהוא המילוי יודי

ג' יודין ואלף כנודע ולכן נרמז תחילה במלת ויהי כי ממנו התחלת מ"ג ואהיה אחרון שבהם שהוא המילוי דההין העולה בגימטריא קנ"א  אשר בו

 נרמז אח"כ במ"ש ולמקוה המים קרא ימים כי מקוה הוא בגימטריא קנ"א כי זה האהיה דההין הוא אחרון לכלם ומקום שלהם שבו נקוים כולם.

ימים שבחיך העליון כנזכר הנה הוא נחלק ב"פ י"ם י"ם ומהם נעשה אח"כ חכמה ובינה דז"א כי החכמה נקר' י"ם והבינה  ודע כי מבחינת 

ה נקר' מי ומן ימים הנקבות שבחיך התחתון שגם הם נחלקים לב"פ ים ים מהם נעשו חכמה ובינה דנוקבא דז"א ע"ד הנזכר והרי ביארנו ענין אכיל

 ושתיה בדרך ארוכה.

ם תשלום הה' דברים לא ביאר לי מורי ז"ל אלא דרך קצרה וזה עניינם.  ונתחיל בתשמיש המטה יען כי בו נתבאר תשלום המאמר ואמנ 

הנ"ל סבא דמשפטים ואמר שם כי עונתה איהו ה' צבאות כו' והענין הוא כי טיפת הזווג אינה כמו האכילה שלא נמשכת אלא מהוי"ה דע"ב ואהיה 

כנ"ל אבל טיפת הזווג נמשכת מכלם והוא כי הנה נתבאר בתחילת הדרוש כי ד' שמות של אהיה נכללין בד' אותיות הויה  דיודין שבהם ט' יודין

הם ז' בניקוד אלקים שבאימא ב' אהיה הראשונה במילוי יודין וג' דאלפין וד' דההין והנה אהיה הא' דיודין בהתחברו עם הויה דע"ב דיודין יהיה ב

 נתה וג' אהי"ה האחרונים הם בגימטריא ג' אותיות נת"ה של ענתה כי ענתה הוא בגימטריא ה' צבאות.יודין כמנין ע' של עו

והענין הוא כי ג' מילויי אהיה הנזכר שבנה"י דאימא כנודע אצלנו בסוד חותם בתוך חותם בדרוש הצלם דליל הו"ר ונודע כי הזווג נמשך  

"ב ואהיה דיודין העליונים למטה בנה"י דאימא ואז יושלם בחינת ענתה הנזכר שהוא בגימטריא מנה"י הנקרא ה' צבאות ועוד כי כשנמשכין הויה דע

 ה' צבאות. והנה כמו שיש זווג ועונה באימא כן יש עונה בנוקבא דז"א והנה ב"פ ענתה הם בגימטריא תשמיש המטה

למעלה ב' עונות אלו שהם בגימטריא תשמיש אז יש תשמיש  עוד ירצה כי ב' עונות וזווגים הם זווג אבא עם אי' וזווג ז"א עם נוקבא וכשיש 

למטה בתחתונים אבל ביוה"כ שאין תשמיש שלם למעלה רק חציו והוא זווג או"א לבד בעבור כי רחל עלתה למעלה עם אימא כנזכר אז גם 

 התחתונים אסורים בתשמיש המטה.

כשתיה ביוה"כ שנאמר וכשמן בעצמותיו. והענין הוא כי הנה האכילה סיכה: היא כלולה מאכילה ושתיה וכמ"ש במשנה מניין לסיכה שהיא  

והשתיה הם אותיות מ"ן כנזכר וגם הסיכה נמשכת משם ואם תחבר תמורת הויה שהוא מצפ"ץ העולה בגימטריא ש' עם אותיות מ"נ יהיה שמן 

 וזמ"ש וכשמן בעצמותיו.

עם הכולל. והענין הוא כי אהיה דההין הוא בגימטריא מקו"ה כנ"ל ושם  רחיצה: הוא שם אהיה דיודין ודההין שעולים בגימטריא רחיצה 

ם אהיה דיודין הם המים הנקוים בתוך המקוה כי כל בחינת מים הם ממילוי יודין כנ"ל ושניהם בגימטריא רחיצה. גם רחיצה היא בגימטריא שדי ע

 הכולל.

נעילת הסנדל: נעל בגימטריא הוא אהיה דההין גם סנדל הוא בגימטריא אהיה דאלפין גם סנדל הוא בגימטריא קמ"ד והוא אחוריים מלאים  

תשלום הדרוש הזה: דהויה דב"ן דההין לא שמעתי
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 'דרוש ד

בענין התפילות דיוה"כ הנה למעלה בענין ר"ה ולמטה בענין חג הסוכות נתבאר ענין זה בארוכה האמנם קיצור הדברים הוא כי בר"ה ועד  

שובה נשלמה הנסירה יוה"כ הוא בחינת שמאלו תחת לראשי וממוצאי יוה"כ עד ח' חג עצרת הוא וימינו תחבקני ובח' עצרת הוא הזווג כי בט' ימי ת

נין כמו שנת"ל בדרוש כל האוכל ושותה בט' כו' בענין דרוש הנסירה כי בערב יוה"כ ננסר הוד ויסוד ומלכות דנוקבע ובעת הנסירה ניתנין כל הדי

 שבאחורי ז"א בנוקבא ואח"כ שמאלו דז"א מחבקה למתק דיני האחוריים אשר בה כי אין הדינין נמתקין אלא ע"י מקורם ושרשם.

והנה ביוה"כ צריכה נוקבא ]זו"ן דנקודה חמישית[ דז"א אחר שכבר נגמר נסירתה לעלות עד אימא עילאה להתעטר ולהתקשט שם בקישוטין  

ה"כ כנודע ואז לוקחת הה"ג מנצפ"ך מן אימא עצמה שלא ע"י ז"א ולוקחת ע"י ה' עינויים הנזכר מאכילה ושתיה כו' וע"י ה' קולות דה' תפלות דיו

 ורך.כנ"ל בא

ונלע"ד ששמעתי ממורי ז"ל כי לכן נקרא כפור שהם אותיות כ"ו פ"ר כי הז"א הוא שם הו"יה שהוא בגימטריא כ"ו ונוק' לוקחת ה' גבורות  

 מנצפ"ך העולים בגימטריא פ"ר ונמצא כי הארה שמקבלים זו"ן ביום כפור הוא כ"ו פ"ר כי הנה כו' הנזכר במלואו הוא כ"פ ו"ו והוא בגימטריא

 ק ופ"ר הוא בגימטריא מנצפ"ך והענין הוא כי כל בחינת אלו מקבלת עתה ביום זה מלכות נוקבא דז"א מאמא עילאה עצמה שלא ע"י ז"א בעלה.יב"

והיותו נקרא יוה"כ בלשון רבים הוא הענין רחל נוקבא דז"א העולה ביום זה עד אימא עילאה עצמה כנזכר ומתחברת שתיהן והנה אעפ"י  

ת מנצפ"ך שלוקח' מאימא עילאה אינו רק אחר תפלת הנעילה בסוד החתימה כמ"ש שם עכ"ז ]מתחילת יוה"כ[ מתחלת הנוקבא שה' מיני גבורו

 לעלות עלייה אחר עלייה ותכלית כוונתה הוא לקחת הה"ג מנצפ"ך מאימא ואמנם מדריגת עלייתה הם כסדר ה' תפלות של יוה"כ.

א תחתונה דז"א עד ראש התבונה שהיא נוקבא תחתונה דאבא ואח"כ בתפלת ערבית אנו מעלים וזה ביאורם: הנה בליל יוה"כ עולה רחל נוקב 

אותה ע"י תפילתינו עד בחינת המלכות של בינה עילאה שהיא נוקבא עילאה דאבא כנודע ובתפילת שחרית אנו מעלים אותה עד חג"ת דבינה בחזה 

 מוסף אנו מעלים אותה עד חו"ב דאימא ובחזרה עד כתר דבינה.שלה ובחזרת התפילה אנו מעלים אותה עד דעת דבינה ובתפלת 

ואמנם ז"א עדיין הוא למטה במקומו ולא עלה שום עליה אבל הוא מזדווג בתפלות הנזכר עם לאה נוקבא עילאה שלו והטעם הוא כי כל  

נזכר ולכן היא העולה בתחילה עד כתר דאימא תפלות יוה"כ הוא לצורך בנין רחל נוקבא דז"א העיקרית כדי שתתעטר ותתקשט ע"י אימא עילאה כ

והוא נשאר למטה ואינו עולה עד תפלת המנחה ואז בתפלת המנחה עולים ז"א ולאה עד ראש התבונה ובחזרה עולים עד החזה דבינה עליונה 

כשיעור מדתו ושיעור קומה ובתפלת הנעילה עולים עד ראש הבינה לפי שאינו כמו רחל שעלתה תחילה בדעת הבינה כו' אבל ז"א לעולם עול' 

שלו ועתה כבר ז"א ולאה ורחל שלשתם שוים כי עלו עד הכתר דבינה ובחזרת הנעילה עולים שלשתם ז"א ורחל ולאה עם אימא עילאה בדיקנא 

 דא"א.

נו כופלים בכל וז"ס מה שנהגו לומר אחר תפלת הנעילה ז"פ ה' הוא האלקים והש"ץ אומר פ"א והקהל עונים אחריו וכן עד ז"פ ואע"פ שא 

פעם ה' הוא האלקים ה' הוא האלקים לפ"א תחשב כמ"ש. והענין הוא כי הנה שמעתי ממורי ז"ל כי ה' הוא בעתיקא והאלקים בז"א כנזכר באדרת 

האלקים  נשא. גם שמעתי ממנו כי יהוה בז"א ואלקים בנוקבא ונלע"ד שיתיישבו ב' הדרכים האלו עם מה שנתבאר אח"כ בענין ביאור כונת ה' הוא

ונמצא כי ה' הוא האלקים הנאמר בתחילה הוא כנגד ז"א הנקרא הויה שעלה עד מקום נוקבא הנקרא אלקים בערך ז"א ואח"כ כופלים פעם ב' ה' 

הוא האלקים כנגד עתיקא קדישא הנקרא ה' אשר עתה נעשה אלקים ע"י עליית ז"א ותרין נוקבין דיליה ואימא עילאה שם בעתיקא כי כלם נקר' 

 קים כנודע ונמצא כי אעפ"י שאנו כופלין אותו בכל פעם עכ"ז לפעם א' יחשב ונמצא כי י"ד פעמים ה' הוא האלקים אינם רק ז"פ בלבד.אל

ונחזור לבאר ענין ה' הוא האלקים כי הנה אלקים הוא נוקבא ויהו"ה הוא דכורא והקטן נתלה בגדול והלו"ל אלקים הוא יהו"ה וא"כ למה  

הוא האלקים. אבל הענין יובן עם הנ"ל כי הנה ביוה"כ עלתה רחל עד חזרת המוסף בכתר דאימא ואז ז"א הוא טפל אלי' כי הוא  אנו אומרים יהו"ה

לא עלה כלל והיא עלתה כל המדריגות ההם ועתה אחר המנחה והנעילה אשר עלה ז"א עד מקום נוקבא והושוו' אליה לכן אומרים ה' שהוא ז"א 

א הנקרא אלקים. ונלע"ד כי כפי זה היה ראוי לאמור אחר תפלת לחש דנעילה ולא אחר החזרה ואפשר כי הטעם הוא עלה עד מקום עליית נוקב

ז"א  שלא להפסיק בין הלחש והחזרה. גם יובן ע"ד הנלע"ד שכתבתי לעיל כי ב' כוונות נכללו כאן ענין זו"ן וענין ז"א ועתיקא וכיון שאין עליית

 רים ה' הוא האלקים אחר חזרת העמידה.בעתיקא עד אחר החזרה לכן אומ

ועלה עד הבינה שהיא למעלה מז' תחתונות דאצילות:וטעם אמירת ז"פ הוא כנגד הז' קצוות דאצילות אשר עלה ז"א למעלה מהם  
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 'דרוש ה

בענין החתימה שאנו מזכירין בתפלת הנעיל' ובו יתבאר מאמר חז"ל ג' ספרים נפתחי' בר"ה א' של צדיקים גמורים וא' של רשעים גמורים  

לחיים וכתוב לחיים טובים כו' נזכר ונכתב וביום וא' של בינונים והנה של בינונים נכתבים בר"ה ונחתמין ביוה"כ ולכן בר"ה אומרים כתבנו 

רא הכיפורים בנעיל' אומרים חתמנו לחיים וחתום לחיים נזכר ונחתם לחיים כו' גם נבאר ענין ליל הו"ר אשר גם אז נידונים ונחתמים כי לכן נק

האדם נידון בר"ה ובנעילת יוה"כ ובליל הו"ר. ליל החותם כמ"ש הרמב"ן ז"ל על פסוק סר צלם מעליהם כו' ונמצא כפ"ז כי ג' זמנים הם שבהם 

 ואמנם בר"ה נכתבים ובנעילת יוה"כ נחתמין ובליל הו"ר נחתמין פעם ב'.

אבל הענין הוא דע כי בכל זמן שהגבורות מתעוררין הוא זמן דין ואז נידון העולם והנה בר"ה שהוא התחלת נסירת הדינין מאחורי דז"א  

ן שליטת הדינין והגבורות ולכן נקרא יום א' דינא קשיא כדאיתא בפרשת פנחם ואז צדיקים גמורים דוקא הם נחתמים וניתנין לנוק' כנ"ל לכן אז זמ

לחיים בר"ה ולא הבינוניים לפי שהוא דינא קשיא ובנעילת יוה"כ אשר נעשית בחינת היסוד של רחל נוקבא דז"א עם הכלי של הה"ג לכן גם הוא 

נחתמים בו לחיים. ובליל הו"ר אשר אז נכנסים ה"ג לתוך הכלי שלהם הנעשה ביוה"כ בנעילה כנזכר לכן נחתמים  זמן דין ולא קשה ולכן הבינונים

 בו העולם חותם ב' כמ"ש והרי נתבאר עניינם דרך כללות.

מעלה כי מיום ונחזור לבארם דרך פרט הנה ג' חותמות הם חותם לאה בר"ה וחותם בתוך חותם דרחל בנעילה והו"ר. והענין יובן במ"ש ל 

אל ר"ה עד יוה"כ ננסרין יוד אחוריים דרחל אבל דלאה ננסרה כולה ביום א' דר"ה ולכן כל הזווגים שיש מר"ה ועד ח' עצרת ולא עד בכלל הם ישר

"ש בענין ולאה או יעקב ולאה כי כבר היא ראוים לזווג מיום א' ואילך וא"א שום זווג בעולם עד שיהיה בחינת החותם נחתם ביסוד הנקבה כמ

הנעיל' דיוה"כ ונמצא כי בר"ה נחתם חותם לאה ונזדווגה עם ז"א. והנה לאה נקרא דינא קשיא כנודע ולכן בעת החותם הזה הנעשה בה שהוא 

ו בחינת גבורה היסוד שבו מתעורר הדין ונידון העולם ואז צדיקים גמורים לבדם נחתמים לחיים ע"י החותם ההוא כי אם אין חותם בר"ה איך אמר

 חז"ל שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים בר"ה לחיים.

וא"ת אין חתימה נזכרת בר"ה אלא כתיב' בר"ה וחתימה בנעילת יוה"כ. והתשוב' היא כי נוקבא האמיתית והעיקרית דז"א היא רחל ולכן  

' כי אז היסוד הוא ברחל ולא בלאה החותם העיקרי שהוא בחינת היסוד של הנוקבא אינו אלא ברחל ובפרט כאשר נכללת לאה ברחל ונעשות א

ולכן החותם הנעשה בלאה לא יקרא חתימה אלא כתיבה. והטעם הוא כי היסוד דלאה הוא בשליש העליון דת"ת דז"א בין ב' הזרועות והידים שלו 

ות"ם וחומ"ת וסיום הרגלים אשר בהם ענין הכתיבה אבל היסוד של רחל הוא למטה בג' פרקין תתאין דנה"י דז"א ושם נקרא חותם שהוא תחו"ם וח

 כמ"ש בע"ה.

עוד טעם אחר כי לאה עיקר בנין פרצופה נעשה מן ד' שמות אהי"ה בד' המילויים ב' דיודי"ן וא' דאלפין וא' דההי"ן כמבואר אצלנו בכוונת  

תם שבה בלבד כמו שיתבאר ולכן ק"ש דשחרית דחול אבל רחל עיקר בניינה אינו אלא מן נה"י דז"א אבל ענין שמות אהיה כנזכר הם לצורך החו

 עיקר שם חותם הוא ברחל והרי נתבאר ענין ר"ה כי בו נעשה חותם דלאה אבל נקרא בשם כתיבה.

ומה שאומרים זכרינו לחיים ביוה"כ עם היו' שנתבאר אצלנו שענין זה נאמר לצורך הנסירה והנה כבר נגמרת נסירתה בעיוה"כ אבל עכ"ז  

ענין זה הוא בבחינת הנשמות שבה שצריך להמתיק כי עד עתה היו נמתקין ע"י זכרינו לחיים כשהיו ניתנות מז"א צריך לאומרו גם ביוה"כ כי 

 אליה אך עתה ביוה"כ אומרים זכרינו לחיים כו' להמתיקם פעם ב' אחר שכבר נתקנו ליתנו בה עכ"ל.

והוא כי עתה נעשה חותם דרחל אשר עיקר החותם הוא בה  ובנעילת יוה"כ אז אנו מזכירין ענין החתימה כמ"ש חתמנו לחיים וכיוצא בזה 

כנ"ל וענין החותם הזה הוא בחינת היסוד שברחל שהוא הכלי של הרחם שבה העשוי לקבל בתוכו הה"ג הנקראים מ"נ שלה וגם לקבל בתוכו טיפת 

 מ"ד בעת הזווג.

מן נה"י עצמם דז"א ומן החסדים אשר בתוכם מן הפנימיות עצמו  והנה ענין החותם הזה הוא כי נודע כי כל בנין י"ס דרחל הם נעשים ונבנים 

רוך של ז"א. והנה בנצח והוד דז"א יש בכל א' מהם ג' פרקין ומהם נעשין ג' ספי' דקו ימין וג' ספי' דקו שמאל של רחל אבל היסוד דז"א אינו א

היסוד שלו שאין בו אלא ב' פרקין והם היסוד והעטרה שבו ומתפשט כשיעור נו"ה והנה חצי התחתון דת"ת דז"א ממנו נעשה כתר של רחל ומן 

נעשים הדעת והת"ת של רחל ונמצא כי יסוד דז"א מסתיים עד סיום הת"ת של רחל. והנה היסוד והמלכות אשר ברחל אין להם על מה שיסמכו 

 כנגדם בקו האמצעי דז"א וא"כ מהיכן יעשו בחינת יסוד ומלכות.

"ח כו' ביארנו כי בהיות המלכות שהיא רחל בסוד נקודה קטנה כלולה מי' אותה הנקודות מתחלקת לעשר ואמנם בדרוש אלפא ביתא דאטב 

נקודות ואח"כ מתחברין בה הארות אחרות עד שנשלמה לי"ס ונמצא כי כבר יש בה מבחינת עצמה משרשה ב' נקודות א' לצורך היסוד שבה וא' 

רת עם נקודת היסוד שבה וממנו נעשה היסוד שבה. גם בדרוש קטנה נערה ובוגרת נתבאר לצורך המלכות שבה ושם נתבאר כי נקודת הת"ת מתחב

ה ענין היסוד והמלכות שבה מאיזה בחינת נעשו ונמצא כי החותם הזה הנזכר אינו בחינת היסוד שלה ממש אבל הענין הוא בסוד גן נעול אחותי כל

חזו שם לב' טעמים האחד הוא לפי שהנקבה כולה דינים אשר החיצונים אין להם גל נעול מעין חתום והענין הוא כי מפחד החיצונים שלא יתא
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אחיזה אלא בדינין. ועוד לפי שרחל היא העשירית התחתונה שבכל עולם האצילות ולכן היה יכולת אל החיצונים להתאחז ביסוד שלה שהוא פתחה 

יסוד ההוא שבה חותם א' לשמור המקום ההוא מן החיצונים שלא של רחל שמשם יוצא כל השפע בסוד לפתח חטאת רובץ ולכן הוצרך להנתן ב

יכנסו שם כדרך כל האדם השומר איזו דבר ע"י החותם הנחתם בו וזמ"ש גן נעול אחותי כלה כי זאת הכלה הנקרא רחל היא נעולה והמעיין שבה 

לוט שם זר בה עד שתזדווג בבעלה בעת ליל ח' שהוא היסוד הממשיך מ"נ הוא חתום ע"י חותם א' כדרך הכלה דאוגרת פתחה לבעלה לבל יש

 עצרת כנ"ל.

והנה החותם הזה ניתן ביסוד שבה מן אימא עצמה מנה"י שבה כמו שיתבאר ולכן נקרא חותם לכמה טעמים הא' הוא אותיות תחום לרמוז  

כולים לכנם והב' הוא כי הוא אותיות חמו"ת כי הוא תחום הקץ וסיום המלכות ועד שם יכולים החיצונים להתאחז ומן התחום ההוא ולפנים אינם י

ר"ל כי אימא עילאה היא אימא דז"א בעלה של רחל ונמצא כי היא חמותה ובא לרמוז כי חותם זה נעשה בה מן נה"י דאימא הנקרא חמות שלה. 

אותיות חומת כי הוא כעין חומת העיר  והג' הוא לסיבה הנ"ל כי זהו כעין החותם הנחתם באיזה מקום לשמרו שלא יגעו בו זרים. והד' הוא כי הוא

העשויה לשמירה כדי שלא יכנסו בתוכו זרים. והה' הוא כי כמו שהחותם אינו העיקר רק הטבעת שבו חותמין על השעוה אבל החותם הנחתם 

הנ"ל כי הנה שאר והנרשם בשעוה אינו דבר ממש רק דמות ותמונת הטבעת כך היסוד והמלכות של הנקבה אינם כמו שאר הספירה שבה לטעם 

ספירותיה יש להם על מה שיסמכו בנה"י דז"א חוץ מן היסוד והמלכות אשר בה אשר אינם רק הארה בעלמא וחותם הנחתם בהם מן ספי' הא' 

ד כנודע כי היסוד נקרא כ"ל לפי שבו מתקבצים כללות כל האורות העליונות ואינם הארות בפני עצמם כי הנה ה"ג לבדם הם ומתפשטים בחסד ע

הוד שבה וכללות חותם הנחתם מן הארתם הוא הניתן ביסוד וכעד"ז במלכות כי היא מן הארת חותם היסוד נחתם חותם ב' גרוע מן הא' וניתן 

 במלכות שבה כי לכך נקרא כל"ה כ"ל ה' כי בה מתקבצים כללות הארות עליונות שביסוד שבה.

בתוך חותם וסימנם חבי"ת ואין אנו בביאור ארבעתם זולתי ענין אות י' של חביות והנה בטעם ה' הזו יתבאר משז"ל ד' דברים צריכים חותם  

לפי שהוא יין. והענין הוא כי ה"ג שביסוד שבה נקראים יין וצריכין חותם ע"ג חותם לשמור מן החיצונים כי אין החיצונים נאחזים אלא בגבורות 

 שהקליפות הם שמרי היין כנודע.

' כיסוד שלה אשר הוא נעשה מהארת כללות האורות שבה' קצוות הגוף וזהו חותם הפנימי ועליו יש חותם יותר והנה ב' החותמות הם אלו א 

חיצוני והוא המלכות שבה הנעשה מהארת כללות כל האורות שביסוד ונמצא כי חותם הב' הארתו גרועה מהארת החותם הא' כי ממנו נחתם. ובערך 

יש מחותם היסוד אל חותם המלכות שבה והרי זו כדמיון הטבעת החותם צורתו ע"ג השעוה וחזרה  שיש מן האורות שבגוף אל חותם היסוד כך

השעוה להיות כדמיון הטבעת ובלי ספק כי חותם השעוה הוא תולדות הטבעת והוא גרוע מאד ממנו. ואח"כ נותנים דיו שחורה על החותם הנחתם 

צא כי חותם הנייר היא תולדת חותם השעו' ודבר זה נאמר בהקדמת התיקונים בענין בשעוה עצמה ובה חותמים חותם ב' ע"ג הקלף והנייר ונמ

 שינוי ד' עולמות אבי"ע בענין מראות יחזקאל.

ודע כי חותם היסוד נקרא ציון וחותם המלכות נקרא ירושלם כנודע כי היסוד נקרא נקודת ציון שהוא יותר רחמים מירושלם שהוא דין  

ציון הורידי כנחל דמעה כו' ועל חומתיך ירושלם הפקדתי שומרים כו' כנ"ל כי חותם הם אותיות חומת ונמצא כי יש  כנזכר בס"ה וז"ס חומת בת

 חומת ציון וחומת ירושלם והם סוד חותם בתוך חותם הנזכר בדברי רז"ל.

המוחין דז"א הם בחינת אורות בלבד והטעם הששי יתבאר לך במה שנבאר לך ענין החותמות האלו מה עניינם ומהיכן נמשכין: הנה נודע כי  

והם מתלבשין תוך הכלי' של נה"י דאימא כי האורות של נה"י דאימא עלו למעלה כנזכר בסוד פסוק אדם כי ימות באהל וארז"ל אין התורה 

אימא נקרא אהי"ה  מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ואח"כ נכנסין נה"י דאימא תוך הכלים דחב"ד דז"א הנקרא תלת חללי גולגתא והנה

ם וכל ספירה מי' ספירות יש בה שם אהי"ה וג' אהי"ה אשר בג' ספי' קו ימין שבה שהם חח"ן הם במילוי יודין העול' קס"א ושל קו שמאל שבה שה

ואלפין ודההי"ן  בג"ה הם במילוי אלפין העולה קמ"ג ושל קו אמצעי שהם דת"י הם בההי"ן העולה קנ"א ונמצא כי בנה"י שלה יש ג' אהי"ה דיודין

ונמשכ' הארה מן ג' אהי"ה האלו ביסוד דרחל ונעשה בה בחינת החותם הנזכר כי הנה ג' שמות אהי"ה הנזכר במילוי יודין אלפין וההי"ן הם 

ם נאחזים בגימטריא חותם והרי נתבאר טעם ו' למה נקרא חותם והענין הוא כי להיות כי הארה זו היא מנה"י דאימא עילאה ונודע שאין החיצוני

 בג"ר מבינה ולעילא ולכן הארה זו הניתנת ביסוד שבה נעשה חותם )דאימא( השומר את החיצונים מלכנס שם.

אמר הכותב פקח עיניך בענין החותם הזה והנלע"ד בזה הוא כי כמו שנתבאר שאין ז"א יכול לקבל את הנפש והרוח והנשמ' שבו הנקרא  

הם הכלים והגוף ובתוכם מתפשטים האורות שהם נר"ן והם נקראים בשם מוחין דעיבור ויניקה וגדלות אורות ועצמות בלא כלים כי עשר ספירות 

עד  כי הנפש נכנסת בזמן העיבור והרוח בזמן היניקה והנשמה אחר היותו גדול ואיש בן י"ג שנה ויום א' וכמו שאיננו יכול לקבל אורותיו הנזכר

אח"כ נכנסים תוך ג' ספירות ראשונה דז"א שהם חב"ד שלו בבחינת כלים והם נקרא תלת חללי שבתחילהך יתלבשו תוך הכלים דנה"י דאימא ו

וים גולגלתא ונמצא כי המוחין הם אורות ולא כלים בין בעיבור בין ביניקה בין בגדלות. והנה הכלים של נ"ה דאימא הם ארוכים ומתפשטים בב' הק

ק עד החזה דז"א וכשאח"כ מתגלים אורות החסדים למטה מהחזה מוכרח הוא שאין נשמה דז"א אבל כלי היסוד דאימא הוא קצר ואיננו מגיע ר

בלא גוף ואין אור בלי כלי ולכן אעפ"י שהכלי עצמו אינו יורד למטה עכ"ז נמשכת הארתו למטה להלביש את אורות החסדים. וכן כללות החסדים 

כת מן הכלים של אימא כנזכר ובלי ספק כי הארה זו היא איזו בחינת חיצונה שביסוד דז"א ושבמלכות שבו אינם בלתי לבוש אלא ע"י הארה הנמש

שבכלים שלה והיא היורדת להלביש את אורות היסוד ומלכות דז"א וחיצוניות הכלי הזה ודאי שהיא גרוע מן הכלים העליונים ולכן נקרא בחינת 

 חותם בעלמא.
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שבה הם י"ס עצמן ואינה יכולה לקבל אורותיה עד שיתלבשו תחילה בכלים  והנה כך בנוקבא דז"א כי האורות שבה הם גבורות והכלים 

החיצונים הנקרא אחוריים דנה"י דז"א ואח"כ מתלבשים בכלים שלה וזהו ענין הנסירה כנ"ל. והנה ביסוד ומלכות שבה לא הגיע המשכת הכלים 

שהם גבורות לכן ירדו בחינת חיצוניות כלים דנה"י דאימא והלבישום  דנה"י דז"א כנ"ל ולכן כדי שלא ישלטו בה החיצונים באורות שבב' ספי' האלו

 ונכנסו תוך הכלים שלה עצמה והם נקרא חותם. ובזה יובן כי החותם דבר א' והיסוד דבר א' ואין הכל א' ואם נרצה להרחיב הביאור יותר נוכל

דז"א יש החותם הנזכר שהוא כלים דאימא ואין נקרא חותם רק  לומר כי גם הארת הכלים דז"א ירדו ביסוד ומלכות שבה וגם בתוך הכלי' האלו

 הכלים דאימא כי הם המונעים את החיצונים לכנס שם כנזכר.

גם נוכל לומר כי בכל י"ס דנוקבא הוא כך כי הם אורות שלה עצמה ומתלבשים בכלי דנה"י דאימא וכלים דאימא תוך כלים דנה"י דז"א  

כי א"א לשום בחינת לקבל אור עליון אלא ע"י התלבשות כל אשר למעלה ממנו זו בתוך זו כו' וההכרח לזה וכלים דז"א תוך הכלים שלה עצמה 

יובן מדרוש הא' של סוכות כי שם נתבאר שנוקבא דז"א לוקחת גבורות דז"א וגבורות דאימא וחסדים פנימיים ומקיפים דאימא וחסדים פנימיים 

לו בתוך אלו ע"ד התלבשות מוחין דאבא תוך מוחין דאימא ואח"כ מתלבשין בז"א והבן זה מאד. ומקיפים דז"א. ובלי ספק כי אלו מתלבשים א

 והנה זה הדרוש כולל הקדמות רבות התועליות אם בענין מוחין דז"א ואם בנוקבא כנלע"ד.

ל כי חותם היסוד דרחל נעשה והנה זהו ענין תפלת הנעילה דיוה"כ אשר אמרו בגמרא שהוא עת נעילת שערי היכל. והענין יובן כמ"ש לעי 

עתה בתפלת הנעילה כי כן לשון הנעילה, מורה על בחינת ]נעילת[ הדלתות הסוגרות פתח היסוד שלא יכנסו בו זרים ואלו הם הדלתות של שערי 

ים כל מיני השפעות ההיכל הנזכר בגמרא כי היכל הוא רחל הנקרא אדני שהוא בגימטריא היכל והשערים שלה הם ביסוד שלה שמשם נכנסים ויוצא

 והנשמות הנאצלות משם והם ננעלות בשעה זו שהוא בחינת החותם הנזכר.

והטעם שאינם ננעלים עד זמן התפלה הזאת הה' הוא כי הנה בכל המשך יוה"כ נתקן בנין הנקבה רחל ע"י אי' בסוד ויבן ה' אלקים את הצלע  

תם לה אלא ע"י ה' עינויים וה' תפלות כנ"ל ונמצא כי בסיום ה' תפלות בתפלה הה' כנודע והה' גבורות שנותנת לה אימא עילאה אינה נותנת או

 שאז היא סוף היום וסוף זמן הה' עינויים אז נשלמו להנתן בה הה"ג ונתפשטו מחסד שבה עד הוד שבה כנודע ואז בתפלת הנעילה מתקבצות כללות

ביסוד דז"א ואז כדי שלא יתאחזו החיצונים באותם הגבורות שביסוד שלה נחתם הארת הה' גבורות שבה' קצוותיה ונמשכו ביסוד שלה ע"ד הנזכר 

 בה החותם הנ"ל שהוא הכלי שבו מתקבצים מ"נ שלה שהם אלו הגבורות הנזכר כדי להנצל מפחד החיצונים הנזכר.

תשלום הה"ג הנזכר והנה הגבורות ובזה יתבאר טעם למה זמן שדנים העולם ע"י חתימה היא בעת הזאת כי הנה עתה נגמרה להכנס בה כל  

 הם הדינים שדנים את העולם בעת תגבורת שלהם.

עוד טעם ב' בבחינת החותם כנזכר כי הנה עתה נחתמים וננעלים שעריה שלא יכנסו בה החיצונים וכיון שהחיצונים רואים מניעת אחיזתם  

ם כדי שע"י כן יוכלו להתאחז כנודע ולכן אז הוא שעת גמר הדין בה הם מתעוררים להתגבר ע"י היותם מקטרגים על התחתונים ממעשיהם הרעי

של התחתונים ובו נחתמים הן לטב הן לרע בעת שנחתם בה החותם הנזכר ואז ניתן לחיצונים רשות לשלוטי על אותם שנתחייבו מיתה וכיוצא בזה 

כבר נחתם. ועוד כי כבר עמדו בדין כל ב"א ע"י קטרוגם משאר העונשים ובזה הם מתרצים ואינם נאחזים עוד כלל בגבורות שביסוד הנזכר כי 

 ונגמר הדין כפי המשפט ובזה אין עוד להם אחיזה כלל.

עוד טעם ג' בבחינת החותם עצמו כי הנה החותם הזה נמשך מאימא כנזכר ונודע כי כללות אימא הם דינין כי דינין מתערין מינה והיא נקרא  

תר דינין אם להיותה ג"ת שבה ואם להיותה בסוד ירכין דאינון לבר מגופא כנודע ונוסף על הכל כי אין גבורה עילאה ובפרט נה"י שבה שהם יו

ת החותם הזה נעשה אלא מן הכלים והלבושים החיצונים של נה"י דאימא שהם יותר בחינת דין ונמצא כי בחינת חותם זה הוא דינין ולכן בעת חתימ

 נזכר.חותם זה ביסוד שבה נידון העולם ונחתם כ

וא"ת והרי בכל יום ויום נתקנת בנין רחל בעת התפלה ומוכרח הוא שבכל עת תיקונה ניתן בה בחינת תותם זה וא"כ למה אין העולם נידון  

בכל יום ויום בכל שעת נתינת החותם ההוא. והתשובה היא כי אז נעשה החותם שבה ע"י ז"א ולכן אין כח בחותם ההוא לדון את כל העולם ועוד 

אין כח בחותם ההוא לדחות אחיזת החיצונים אבל עתה ביוה"כ שנעשה החותם הזה ע"י אימא עצמה כנזכר לכן יש בחותם הזה יכולת וכח כי 

 לדחות את החיצונים ואז היא דנה את העולם.

ונמצא כי בר"ה שלא נעשה אלא חותם לאה לא נחתמת אז אבל נכתבו זולת הצדיקים גמורים שיש להם כח ליכתב ולהחתם לאלתר וזה ע"י  

ופנימי ועליון יותר מחותם המלכות שבה לכן  חותם לאה אבל זה החותם של יוה"כ הוא ברחל ולא עוד אלא שהוא ביסוד שבה שהוא חותם משובח

נחתמים עתה כל העולם כולו ועיקר גזירת האדם הן לטוב הן למוטב הכל נחתם בחותם זה ואמנם בליל הו"ר שאז נחתם חותם החיצון במל' שבה 

ע"ה:גם אז הוא זמן הדין שהעולם נידון אז אבל התכלית הוא ענין מסירת הפיתקים לבד כנזכר בס"ה וכמש"ל ב
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 ארבע מאות שקל כסף 

רים, עג( ודע והבן, כי יש חילוק בין ראש השנה, שהוא דוגמת עת בריאת העולם, לשאר כל ימות החול, והוא, כי בעת בריאת העולם, וכן ביום הכפו

זעיר לבד באחורוהי, וצריך אז נעשים בה על ידי אימא עצמה, בסוד ויבן ד' אלקי"ם את הצלע. אך בשאר ימות השנה, אינן נמשכין אלא על ידי 

 עיון כי גם בחול בשינת הלילה, לקחתם על ידי אימא עצמה וצ"ע.

 כד( וכשגלתה שכינה, בסוד קב חרובין, בהם, בסוד ומלכותו בכל משלה, אז הרע קרא שמו אלו"ה, ואז נטרד סמא"ל ובת זוגו, שבתחלה היה רובו

, כנזכר בתיקונים ד'. וכבר כתבנו לעיל בסוד פרה אדומה, ושם הוא בן סורר ומורה, והבן טהור ומיעוטו רע, ועתה נטמא, כי היה רובו רע וטמא

זה הסוד הנעלם ועמוק, ועיניך לנכח יביטו. ומשם נמשך הנוגה, הנקרא פרה סוררה, כנזכר בזוהר פרשה בלק דף קצז: וזהו עזאזל שנותנין לו 

סוגי המלכים, והם צ"ל מו"ת, דכורא ונוקבא, ולכן נתהפך למילף סניגוריא מהאי שעיר, השעיר ביום הכפורים, ונקרא מצולות ים, שיירי בירורי 

 מצד הטוב שבו, כנזכר בזוהר פרשה כי תצא )אמור(. ושם היה מלחמת עמלק בקליפת נוגה הרע שבו, כנזכר בפרשה אמור )תצא, ראה(.

היו קדושים. ואחר כך נפלו מקדושתם, ונפילה זו היתה בנוקבא דתהומא  כח( וענין אלו השני שעירים. הם סמא"ל ונח"ש דנוגה דאצילות. ובתחלה

רבא, כי שם ג"כ עזא ועזאל, והוא ההיכל הז' דבריאה דנוגה, כנודע אצלנו כי זו"ן דקליפות דאצילות, הם תמיד למטה בבריאה, ואינם עולים 

בכל ראש חודש. ותרין צפורין בלילות, כנזכר בפרשה ויחי. וזה יען למעלה, אם לא בעת יניקתם כנזכר לעיל, שהוא שני שעירים ביום הכפורים, ו

לסיבתם ירדה ונפלה גם מלכות דקדושה דאצילות. סוכת דוד הנופלת בבריאה יצירה עשיה. ראש לשועלים, ואינו עולה באצילות, אלא בעת 

 התפלה ובשבתות וימים טובים והבן זה היטב.

    

 פרי עץ חיים ב'

 שער כ"ז.

 הכיפוריםשער יום 

 ויתחלק לה' פרקים:

 פרק א'

א( מנהג מורי זלה"ה, לשחוט תרנגול לבן, ערב יום הכיפורים באשמורת הבוקר אחר הסליחות. ויהיה כפי חשבון בני אדם שבבית, זכר לזכר 

א' נקבה. והוא סוד כפיית ונקבה לנקבה. ואם האשה מעוברת, שוחט עליה ג': א' בעבורה, וב' בעבור הולד, או זכר או נקבה מספק, א' זכר ו

גבורות הגבורות, כי תרנגול נקרא גבר, והוא סוד הגבורות של יסוד, הנקרא גבר, הוא סוד נוקבא, והוא יום ט' נגד יסוד, ואנו שוחטין אותה למתק 

גול הזה, הוא דוגמת השעיר, היסוד שבה, ולהכניעם. אך ביה"כ, אז הוא גבורות מלכות, שבה דינין קשין, וכנגדם שעיר המשתלח. נמצא כי התרנ

 רק שהוא נמתק יותר, ולכן הוא נמתק באשמורת, כי אז רחמים גוברים כנודע.

ב( ענין כל האוכל ושותה בט' כו', מעלה כאלו התענה ט' וי'. והענין, כי הלא כבר בארנו, כי המלכות עולה ביוה"כ אצל הבינה ממש, לאכול 

הבל. ואמנם הבינה נקרא אהי"ה, וגם המלכות נקרא גן נעול, כי חותם שלה וסיום שלה, הוא גי' חותם ולשתות מאותן הקולות הפנימים, בסוד 

ושלים. שהוא אהי"ה בכל מלואיו, שהם יודי"ן ההי"ן אלפי"ן, גימ' תנ"ה, ועם הכוללת של חותם ג"כ גי' תנ"ה, וחותם הפוכו חומ"ת, כי זהו חומת יר

הוא תחום המלכות. והנה הם ג' אהי"ה, וכל א' מתחיל באל"ף, לכן אלף הראשון שהוא אהי"ה יודין, היא גם הוא צירוף חותם תחו"ם, כי עד שם 

 מציאותה עצמה. אך הב' אהי"ה דאלפי"ן וההין, הם סוד ב' אלפים אמה דתחום שבת, אח"כ הוא מקום רה"ר של החיצונים.

ועולה לבינה הנקרא אהיה, כי הג' אהיה אלו יודין ההי"ן אלפין, הנמשכין לה משם. ג( ונחזור לענין, כי זהו מעין החתום, וביה"כ אז מעיינה חתום, 

כי וע"י הג' אהי"ה אלו, הוא עולה למעלה. וגם מעיין, הוא גי' ד' מלואים, של ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, שהם גימט' קכ"ח, תחבר עמהן שם ב"ן כולו, 

וי"ה מלאים ע"ב ס"ג מ"ה, גי' ק"פ( כמנין מעיי"ן, הרי כי חיבור הויו"ת עם שמות הוא סוד המ"ן דמלכות, ואז היא מעיין גי' ק"פ. )ס"א ג' ה

 אהי"ה, הכל גימ' מעיין חתום.

ד( גם מעיין גי' מנ"ץ שהוא מנ"ץ מן מנצפ"ך, שהוא מקום המלכות. גם הוא ב"פ מ"נ, שהוא בסוד האכילה שהוא סוד מ"נ, ואח"כ ע"י הטחינה 

יש שם פעם אחרת מ"נ, הרי האכילה היא ב"פ מ"נ, כמנין מעיין.
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"ל, שהוא סוד חותם, הרי כי מעין חתום, הוא סוד אכילה ושתיה ברמז שלהם, כמבואר לעיל בסוד אכילה ה( והשתיה היא ג"כ סוד ג' אהי"ה כנ

ושתיה. והנה ע"י אלו, הוא עולה למעלה תחלה ע"י אכילה ושתיה, ואחר שעלה למעלה אל הבינה, אז אינה אוכלת אכילה ושתיה זו, אלא יותר 

 נה, כי התענית הוי סוד אכילה ושתיה פנימית.פנימית כנ"ל. וא"כ כל האוכל ושותה, כאלו התע

מברכין  ו( ענין יוה"כ בקיצור נמרץ, וענין כל האוכל ושותה בט' וכו', וכבר נתבאר לעיל, כי בכל ימות השנה, ע"י אכילתו ושתייתו הגופנית, שאנו

אמא עלאה אל מלכות רחל נוקבא דז"א, )כי אכילה  כמה ברכות, כמו המוציא וברכת המזון וכיוצא בהם, הנה על ידיהן, אנו ממשיכין שפע ומזון

ינה, גי' אדנ"י ע"ה( וגם היא אכילה גופנית, מן חיצונית הבינה כנ"ל. אך ביוה"כ, אנו נותנין לה אכילה ושתיה, ושארי דברים מסוד הפנימית דב

כילה ושתיה, בסוד ה' קולות הפנימית, שהם ה"ג שהם ה' קולות, כי אז עולה היא עד בינה ממש, לכן אנו מתענין ביה"כ, כדי להמשיך אליה א

 מאימא ג"כ.

צו"ם ( גם התענית נקרא צו"ם, וצו"ם גי' קו"ל, כי הוא ממשיך הקולות הפנימים עליונים, וז"ס מוצא פי' ה', שעליו יחיה האדם ביה"כ בלבד, כי ז

ז"ש כי לא על הלחם לבדו וכו', רק בשתוף מוצא פי ה', וז"ש אותיות מוצ"א. ובשאר השנה יחיה במוצא פי ה', השם המעורב תוך הלחם הגופני ו

 כי לא על הלחם לבדו.

ד ח( והנה צריך תחלה, שישלמו כל הבחי' הנ"ל דמלכות בסוד חיצונית, כדי שתוכל לקבל אח"כ פנימית. והנה עתה בעיה"כ, אנו צריכין לתקן יסו

י אכילה ושתיה החיצונית שלנו, ולכן צריך להרבות ביום זה באכילה ושתיה, משא"כ ומלכות של הנוקבא, ואלו אינן נתקנין רק בסוד חיצונית, ע"

נת בשאר הימים. לפי שבכל יום מי' ימי תשובה, אינו נתקן אלא מדרגה אחת לבד, ועתה ביום ט', אנו צריכין לתקן מדרגתו שהיא בחי' הוד, הנתק

י', שהוא יסוד ומלכות, כי יסוד ומלכות הם מחוברים תמיד, ואין להפרידן, ונקרא  וננסרת ביום ט', ומלבד זה צריך לתקן גם הבחי' המגעת ליום

ם לא מדרגה אחת. נמצא כי ביום ט' נתקנת מדרגתו, ומדרגת יום י', וכולם בסוד אכילה ושתיה חיצונית, ולכן צריך לאכול כפי ערך ב' ימים, כי א

סוד אכילה חיצונית, ולא תוכל לעלות לאכילה פנימית. הרי נמצא, כי האכילה ושתיה יעשה כן, יצטרך ביום י' לתקן מדרגת של יסוד ומלכות, ב

ה בט' גורם להתענות ביוה"כ, כי גורם לאכילה ושתיה הפנימית, וא"כ האוכל ושותה בט', הרי כאלו התענה גם בי', כי לולי אכילות הט', לא הי

 תענית בעשירי.

ז"ל לא היה מקפיד, רק היה לוקה ד' מלקות, נגד יהו"ה ד' אותיות. ואחר המלקות טבילה, בסוד ט( מע"ח: קודם שתתפלל מנחה, מלקות. ומורי 

 באנו באש ובמים.

י( ענין ליל יה"כ: הנה ליל יה"כ, מתחלת המלכות לעלות עד אמא, אחר שכבר ננסרה כולה, כדי להתעטר ולהתקשט שם, ולוקחת אז סוד ה"ג 

 מנצפ"ך מאמא, בסוד ה' ענוים.

אמנם אחר הנעילה דיה"כ, אנו אומרים ה' הוא האלהים. פי': כי הלא נודע, כי הקטן נתלה בגדול, וא"כ היה לנו לומר, אלהים הוא ה', ר"ל יא( 

אלהים שהיא הנוקבא, היא הוי"ה שהוא דכורא. אמנם הענין, כי הלא עתה אחר הנעילה, שגם הוא עולה למעלה עד מקום אשר עומדת הנוקבא, 

ם. ואומרים ז"פ, נגד ז"ק, שכולן עולה הז"א למעלה מהן, ועלה למעלה ממקום חסד עד הבינה. אמנם ע"י כל זה, נמתקו הדינין של הנקראת אלהי

 הנוקבא. וז"ס שמאלו תחת לראשי, כנזכר בזוהר, מיום ר"ה ועד יה"כ, ואז חזרה להיות פב"פ, ואין חבוק רק עם שמאל.

וא לדחות הדינין אשר בדכורא אל הנוקבא, ונמצאת הנוקבא כולה דינים, ולכן מחבקה בשמאל. כי כבר יב( וכבר הודעתי, כי הלא סוד הנסירה ה

 הודעתיך, כי אין הדינין נמתקין אלא בשרשן, לכן כאשר השמאל דדכורא הוא שורש ומקום אל הדינים דנוקבא כנודע, וכאשר הוא מחבק האחוריים

 מתמתקין ונכנעים אז ע"י מקורם, שהוא גבורה ושמאל דדכורא. של הנוקבא אשר שם הדינין של כל הנסירה, הנה

יג( להרח"ו ז"ל. סדר עליית יה"כ: הד' תחתונים בחי' רחל, עלתה בראש תבונה ע"י קדושת היום, בחי' ד"ת דאמא. ובתפלת ערבית, אנו מעלין 

דאמא, ובחזרה לדעת שלה, ובמוסף לחו"ב שלה, ובחזרה את רחל למלכות שבבינה, שהיא ד"ת דאמא. ובתפילת שחרית, אנו מעלין לרחל לחג"ת 

 לכתר שלה. ובמנחה, עולה ז"א שעד עתה היה מזדווג עם בחי' לאה, ועתה אנו אומרים מלך עוזר ומושיע ומגן, ועתה עולה עם בחי' לאה עד ראש

לם עולה ז"א כשעור מדתו. ובחזרה עולה ז"א ורחל התבונה, ובחזרה עולין עד החזה דבינה. ובנעילה בלחש עולה ז"א ולאה עד ראש בינה, כי לעו

ולאה עם בינה בדיקנא דא"א, ואז אומרים ה' הוא האלהים כדלקמן.
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 'פרק ב

כ, שיקנה "ליל יה ל,"ו, כי ציווהו מורי ז"י משעון יצ"כ, ואומרים עליהם התרת כל נדרי. אמר לי הר"בענין שלשה ספרים, שמוציאין בליל יהא( 

ז, וכפי "רבה עהוא הספר הראשון, הנקרא ספר כל נדרי, בכל ממון שיפסקהו עליו, כדי שתהיה באגר שלים, כי הוא צריך לו מאוד, ונתן לו כוונה 

 הנראה יש סמך גדול בספרים אלו.

א, משפיע באמא תתאה. והנה הוא "כ ז"ת. ואח"א, שהוא הז"מהחברים: וזהו הכוונה שיכוין כל דבר, כי הנדרים הם באמא עלאה, המשפעת בזב( 

 'ת, ויחבקה בב"עתה הס חוהחבוק והבל, לכן יקי הנישוק "א לנוקבא. ונודע כי צריך שיהיה הזווג ע"פגם בנדרים, וגרם מניעת ההבל היוצא מפי ז

ת, וכן יוצא "ת, ויוציא ההבל מפיו וינשק לס"א בז"זרועותיו, ויחזיר וישפיע השפע מאו 'א יחזור ויחבק לנוקבא בב"זרועות, לתקן עון החיבוק, שז

 א להאיר לנוקבא."ההבל מפומא דז

ם, שהוא "ש 'ת, מה שפגם בנדרים ובשבועות, ויכוין גי"מהקליפה להקדושה, בזכות הסוכנגד מה שפגם בענין קרי, יכוין להעלות אותו טפה ג( 

ב "ע 'ולצדיק, גי ע."קר ת"י אלהיו, ותחזור המלכות למקומה הראשון. ויאמר פסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה ויכוין כי ס"כנגד שם י

עתה יכוין לקרוע ולעלות מתוך הקליפה, אותן הטפות דאזדרקו למגנא, שיצאו  ה,"ל תענית, כמספר לצדיק ע"א, שמה שהיה צריך להתענות הנ"קס

 ב."טו 'ת גי"מהיסוד הנקרא טוב, עתה יתעלו שנית בזכות התורה, ויתקן הטוב שהוא היסוד, וזהו ולישרי לב שמחה, ס

א החכמה בעל הבינה, מפר לה הנדר, דברשות סוד חכם מתיר את הנדר, משום דנדרים הויין בבינה, וחלין על דבר מצוה, אמנם בעלה שהוד( 

נשמות שבאו להמתיק כי עד עתה היה כוונה להמתיק אותן  'כ אומרים זכרנו אחר הנסירה, והוא בסוד בחי"ל, ביוה"ו ז"בעלה קיימא. )להרח

כ, כפורים "ט ע"בזוהר פרשת פנחס דרל וזענוים, וזה רמ 'ס ה"וזלצורך תיקון פרצופה,  ג"כ לוקחת רחל הה"הגבורות בעת שהיו הולכת אליה( ביה

 לשון רבים, והם מלכות העולה עד אמא, ומתחברים שניהם.

נ ביום "ר, הרי כי הארת זו"פ 'ך, גי"ג מנצפ"ו, ונוקבא לוקחת ביום זה ה"ה כ"א נקרא הוי"ר, שז"ו פ"ד ששמעתי, שהוא כ"בענין כפור נלענה( 

ו ממתיק "ר, והשם העולה כ"ך העולה פ"ג שיש בשכינה מנצפ"ר, הה"ו פ"היא עולה עד בינה, ואז ככ "ר. )מהחברים, כי ביה"ו פ"זה, הוא כפור כ

 א."י זדך, כי כל זה מקבלת רחל עתה מבינה עצמה שלא על י"ר הם מנצפ"ק, ופ"יב 'ר, כף וו מלוי גי"ו פ"כ, אותיות כפור, הוא כ"אותן.( מ

, כשהוא בתוך העיבור בתוכה, והיא 'גו ג 'ג 'א, אם בבחיז"י שלעולם טלית הוא דבינה המקפת לכ, מפנ"מה שאנו מתעטפין בטלית גדול ליל יוהו( 

כ בלילה, שאז שולטת המלכות רחל, לפי "ג בסוד יניקה, ולכן ביה"ק, שהוא ט"ו 'מקפת עליו. וזהו בחינת ציצית קטן, והוא נגד עשייה. ואם בבחי

ג. אך בשאר הלילות, אין ציצית לנוקבא "לראש התבונה, ואז בינה מקפת את המלכות לכך צריך טשמדת הלילה גוברת בלילה, ואז עלתה המלכות 

 צ לברך עליו. ואם יתעטף קודם הלילה, יברך עליו."שהיא מדת לילה. ולפי שנעשה מעצמה למעלה, לכך א

לתה עד הבינה, הנקרא קול פנימי, ומקבלת השפע כ, כי אז הנוקבא מלכות הנקרא שם, ע"ו בקול רם ביוה"הטעם שאנו אומרים ברוך שם כמלז( 

קול. ולכן בהיותה שם למעלה, שם במקום קולות מים רבים, אין פחד לומר אותה בקול רם, כי המקטריגים אינן  'ממנה, על ידי התפלות, שהם בחי

 יכולין לקרב שם, במקום הקולות העליונים, שהיא שם עתה.

קולות העליונים במקום העינוים ביום זה, ומשם נזונית המלכות בסוד הבל הפה, לכן  'קול, לפי שנמשכין ה 'גיצום,  'עוד טעם אחר, כי ענוי גיח( 

בשכמל"ו בקול רם, להמשיכה ע" י קולות אלו, וכנגד זה הם  תפלות. 'י קולות אלו, וכנגד זה הם ה "ו בקול רם, להמשיכה ע"אנו אומרים בשכמל

 ה' תפלות.

י, ט( להרח"ו ז"ל: בליל יוה"כ אחר ערבית, נוהגין לומר ד' מזמורים ראשונים של תהלים, והכוונה הוא, כי באלו המזמורים יש תיבין כמנין קר

הסמאל ע"י המזמורים אלו, כי מצדו בא הקרי. ור"ת וס"ת של אלו המזמורים עם ד' כוללים והכולל, עולה מנין סמאל, ויכוין להשליך מעליו 

 וזשארז"ל הרואה קרי ביוה"כ ידאג וכו', ונוהגין לומר מזמורים הנ"ל כדי להנצל מקרי, ע"י התיבות שלהם, ומסמאל, בכוונה דר"ת וס"ת שלהם

קלירי ביוה"כ, בהכנעה גדולה ובדמעות, כנ"ל. )מי שראה קרי ביוה"כ, טוב לומר ל' יום רצופים אחר יוה"כ, בכל יום ד' קדושות המסודרים ל

 וינצל. ואחר כך יאמר פסוק אמרתי אשמרה דרכיך, ובכוונה הידוע ביחודים(.

י( בבוקר אצ"ל שעשה לי כל צרכי, שאז הכל אסורים בנעילת הסנדל. בשחרית קודם הוצאת ס"ת, יאמר י"ג מדות ורבש"ע ג' פעמים, וכן יעשה 

, בחזרת מוסף דש"ץ, על אי"ה מקום כבודו, הכוונה כנ"ל במוסף ר"ה ע"ש. גם מ"כ בסידור מוסף, וכתב מורי במוסף ובמנחה, מכת"י מורי ז"ל

צריך  ז"ל, האוחז גי' הוי"ה כ"ו, ויוצא מפסוק אוחזה בסנסניו. הבחן צריך להגיה בלא ויו, והוא גי' אדנ"י, והוא שם מעולה על ע"א שמות. הגאל

' יהו"ה אחד, גם גי' ט"ל, וגם ידידי. וכולם טובים לגאולה וישועה. הדן וכו', ההגוי, גי' אזבו"גה. ונלענ"ד חיים, להגיה הגאל, גימ' כוז"ו, גם גי

שאותיות הגוי לבד עולין כך, חוץ מה' ראשונה שהיא שימוש התיבה, וכן תבין מזה קצת שאר שמות הבאים אח"כ, הודאי וכו'. בסידור החתך, 

 . הטוב וכו'. בסידור היודע, גימ' המלך, והוא שם של כתר דהקב"ה, עד כאן מצאתי.צ"ל חסר ו', שהוא שם הפרנסה

לה, יא( מהחברים: ניקוד הויות, הויה בניקוד אלהים. )נ"א( הויה ערבית, צירי פתח. שחרית, צירי קמץ. מוסף צירי שורק. מנחה, צירי שבא. נעי

ק, פי': י"ג שמות דע"ב דא"א, דאינון גי' שלום, בסוד ם' דלמרבה המשרה הוא ו' מאות, צירי סגול. )נ"א( בלילה, צירי ואהיה פשוט. שחרית, אי"

"כ, ועוד ע"ב וס"ג ויה"ו דאלפין, הרי אלף ק"י, מנין אי"ק. במוסף, קמ"ג. במנחה קנ"א. בנעילה ע"ב קס"א, והויה בניקוד אלהים. וכשאומר יוה

יודין, וכנגדן דאהי"ה עם דלית במלוי יוד, דאינון ב' כפורים, וב"פ כ"ח גי' יום.יכוין יוה"כ מלא, כ"ח אותיות דמלוי המלוי דהויות ד
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רי יב( נ"א, יה"כ, אלהים, ב' הויות בצירי, ג' בניקוד פתח. ערבית צירי פתח, שחרית צירי קמץ, מוסף צירי שורק, מנחה צירי שבא, בנעילה צי

 סגול.

אדה"ר, ובין מי שבא מכתף שמאל, יכוין לשם זה, והוא טוב לזכירה, כזה: י י ו ו ד ד, ה י יהי יו ו יג( בענין הזכירה, בין מי שבא מכתף ימין של 

 ד ד ה ה, וזמן כוונה זו, ביוה"כ במוסף ובנעילה, כשאומרים איה מקום כבודו, ותכוין זה במלת אי"ה, כי אלו השמות הם די"ה. גם בכל בוקר

, הוא ה' ביודין, ותכוין כי הוא כתף ימין, הגובר על י"ה דההי"ן. אך השם ב' בכתף שמאל, אשר בו בעלות השחר תכוין בזה, ותכוין כי שם הא'

ה"פ כ"ו, ה'  גובר מלוי ההין. ותכוין כי שם הא' הימיני, ניקודו גי' ע', וניקוד שם ב', ניקודו גימט' ק"ל, כי כתף השמאל בו סוד ה"ג, שהם גי' ק"ל,

ר', סוד ומאתים לנוטרים את פריו, כי אלו הנקודות אשר גימ' ר', הם נוטרים ושומרים את הזכירה, וז"ס האלף לך הויות, ה' גבורות, ושניהן הם 

מן ענף שלמה, הוא שם י"ה שהוא גי' אלף. והוא, כי יה דיודין בכתף ימין, ויה דההין בכתף שמאל, וכתף גי' ת"ק, וב' כתפות גימט' אלף. ועיין לק

 חוד זה באורך, ובספר מ"ש ש"ג ח"ב פ"ז תבין באריכות היטיב.ד' שער היחודים גם כן י

ו יד( בענין י' נקודות שמזכיר הכ"ג ביוה"כ, אנא השם וכו', כבר נדפסו בספר מ"ח. )מע"ח: דע, כשהיה מזכיר כ"ג שם המפורש, היה יוצא מאלי

שומעים אותו, וז"ס בכל המקום אשר אזכיר וכו', ולא אמר תזכיר מפיו, ולזה לא אמר כשהיה מזכיר, רק יוצא מפי כ"ג כי מאליו יוצא, והיו כולם 

 ר"ל אינו מזכירו.(

 טו( עוד מ"כ, כשמזכיר כ"ג שם מפורש יוצא מפי כ"ג, פעם א', יכוין לשם מ"ה בניקוד חולם כל אות. פעם ב', יכוין למ"ב דאבגית"ץ, עם מ"ב

 ד', יכוין ע"ב ומ"ב שלו, ומ"ב דאהיה באלפין. דמ"ה כנודע. פעם ג', יכוין מ"ב דס"ג ומ"ב דאבגית"ץ. פעם

טז( ויש לכוין באומרו אחת ואחת באופן זה: אחת, כתר. אחת ואחת, כתר ומלכות. אחת ושתים, מלכות ויסוד. אחת ושלש, מלכות והוד אחת 

מלכות ונצח. אחת וחמש, מלכות ות"ת. אחת ושש, מלכות וגבורה אחת ושבע, מלכות וחסד. ונ"ל שאינו מהרב ז"ל, ובזוהר ובתיקונים וארבע, 

משמע, אחת כתר, אחת חכמה, ואחת בינה. אחת ושתים, בינה וח"ג. אחת בינה, ושלש ת"ת. אחת בינה, וארבע נצח. אחת בינה, וחמש הוד. אחת 

 חת בינה, ושבע מלכות, עכ"מ.בינה, ושש יסוד. א

 

 

 פרק ג'

ין א( תשמיש רחיצה וכו', ה' ענוים הם. ונבאר עצמות מציאות הה' ענוים שבי"כ מה הנה. דע, כי כבר בארנו איך בי' ימים אלו, ננסרו כל הדינ

פב"פ, ולא יאמר הוא אליה, הסבי עיניך אליה, ואח"כ נמתקין קצת ע"י הז"א עצמו, אך עכ"ז עדיין צריכין מתוק אחר כדי שתוכל להיות עמו 

מנגדי, שהם הרהיבוני, דאינון מוקדין לי ברוב תוקף הדינין, ולכן עתה תתמתק מן הבינה עצמה. והנה עד עתה בכל השנה היה לה ולז"א, סוד 

ע"י ז"א, א"כ היא צריכה  אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, כולם מבינה עצמה שנותנת אליהם, אך עתה שהיא צריכה לקבל מיתוק הדינין שלא

להתעלות יותר ממנו, ועולה עד הבינה ממש, וכיון שהיא שם, אינה מתפרנסת מן הבינה, רק ממקום שהבינה עצמה אוכלת ושותה ורוחצת וכו', 

וד הבל הפה לבד, וכל ה' דברים הראשונים נתבטלו עתה, כי באים לה מלמעלה ממקום גבוה, ואותן שלמעלה ממנו אינן מושגות לנו, כי כולם בס

כנגדן ומשם ניזונית, ולכן אין אנו יכולין לאכול ולשתות, כי כבר נתבטלו, אך כנגד ה' דברים ההם, באים אליה עתה בסוד הבל הפה, ולכן יש לנו 

 ה' תפלות ביום זה, בסוד ההבל.

ע"ה פסוק זה עצמו, כי לחם הוא גימ' ג' הויות, שהם גי' ב(נ   וז"ס כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי ה', שהיא ההבל, וכמ"ש ב

 מזלא, ומשם נמשך הלחם, עתה ניזון במוצא פי ה', שהוא סוד ההבל לבד, כמ"ש כי כל אלו הה' דברים, הם נמשכין לזו"ן מן חיצונית חג"ת נ"ה

 מוחין פנימים. של הבינה, אך עתה היא ניזונית מפנימית, שהם ה' קולות פנימית שבתוכן עצמן, והם סוד

זון ג( נמצא, כי סוד אכילה ושתיה ביום זה, הוא מפנימית מוחין אשר בחג"ת נ"ה של הבינה, הנקרא ה' קולות. וכן הענין ביום התענית, שאדם ני

ות שביום זה. והנה ז"ס מן המוחין שלו כנודע, לכן תמצא כי ענוי הוא גימ' צו"ם, והוא גי' קול, והענין, כי אלו הה' קולות עליונים, שהם ה' תפל

ר מקולות מים רבים, כי הלא ר"ת אדירים משברי י"ם, "אדיר "במרום "יי, ר"ת אמ"י אב"י. ר"ל: כי יש קולות עליונים שמהם ניזונים או"א, אש

 מאלו ניזונית עתה המלכות ביום זה.

דרש, ובו נכללין כל המים רבים. ולכן ה"פ קול, גי' פרת. ד( אמנם אלו הה' קולות הם סוד נה"ר פר"ת, בינה הכוללת כל הד' נהרות כנזכר במ

זכרים ועתה ביום זה, אע"פ שהז"א אינו עולה ויונק משם, עכ"ז כיון שאין לנו יניקה מז"א, אלא ע"י הנוקבא, והנוקבא עצמה היא למעלה, לכן גם ה

 מתענין ביום זה.

בסוד האכילה ולא שתייה. אך למטה בזו"נ, הכל בסוד שתיה. וזה סוד אכלו רעים  ה( אמנם נבאר לך תחלה מזון או"א, שהוא מן הפה דא"א, וכולו

"א, למעלה, שתו ושכרו דודים לתתא. )בזוהר ויקרא ד"ד( ודע, כי ב' אכילות הם למעלה, וב' שתיות הם למטה. והנה מן עתיק יומין דבגולגלתא דא

ולחוץ, כי אינו יכול להיות מוגבל לכנוס בפנים, ואז יוצא דרך הפה לחוץ, ומשם  נמשך סוד אכילה ומזון לתתא, עד הפה של א"א, ואח"כ יצא משם

 נמשך דרך הדיקנא למטה עד נגד הפה של או"א, והוא מקיף אותן בסוד הבל, ומשם שואבים או"א, וניזונים ממנו ע"י שאיבה לבד, והוא מזון של
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פיו, ומשם נכנס בפנימותו דרך הגרון, שהוא כתר דאו"א כנודע, ומתפשט עד ג"ר שלהם. ועוד יש אכילה שנייה, הנמשכת ממוח דא"א עצמו אל 

הפה של או"א, ואז יורד בפנימית גרונם עד הו"ק שלהם, ואלו הם סוד ה' קולות הפנימים שאמרנו לעיל, שהמלכות ניזונית מהם ביה"כ, ושנים 

 אלו הם סוד אכילה כנ"ל.

ו( אך מהבינה נמשכת ב' מיני שתייה לזו"נ ע"ד הנ"ל, כי משם ולמטה הוא סוד המים. והנה ממה שיורד אל הבינה מלמעלה מא"א דרך המוח שלה 

פה שלה, ומשם יוצא  עד פה שלה, הנה יורד דרך גרון, דרך פנימית, ומשם ניזונים ג"ר דזו"נ. וממה שיורד מבינה ממוח שלה ממש, נמשך עד

יורד  לחוץ ויורד, עד ו"ק של זו"נ, וניזונים ממנה. והנה זהו היפך מן הפה דא"א, כי שם היותר עליון יוצא לחוץ. ובכאן הוא היותר עליון, הוא

 בפנים.

שיורד מן הראש שלה עצמה יכנס ז( אך הטעם, כי כאן שהיא בינה אמא, אשר דינין מתערין ממנה, וכולה הוא סוד אהיה, סוד דינין, לכן אם מה 

 בפנים בגרון שלה, ויעבר בכל גופה, הנה יהיה מים מלוחים ומרים, לכן הם צריכין לצאת מן הפה, ולא יכנסו בגופה, כי הלא הם מלוחים קצת,

 להיות בסוד הבינה עצמה. ואם יעברו בכל גופה. יהיו מרים, לכן יוצאים מן הפה.

פיו. והנה רו"ק גי' ש"ו משופר, והנה נבאר בע"ה למטה בסוד השתייה מה עניינה, שהיא נמשכת מט' יודי"ן שיש ח( והם סוד הרוק שאדם מוציא ב

אלו עם בד' מלואים של ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, ומן ה' יודין שיש בג' מלואי אהי"ה ביודי"ן בההין אלפין, הרי הכל י"ד יודי"ן, ואם תצרף י"ד יודי"ן 

יה ש"ך, אשר בארנו בשופר, שנשלם ש"ו עם הי"ד האוחזת בשופר, והם הש"ך ניצוצין, שהם כח הדין כנ"ל, רו"ק, שהיא ש"ו משופ"ר, יה

ובעברם בשפתיים שהם בומ"ף, והם סוד ד' מילואים של ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, שהם גי' קכ"ח, כמנין בומ"ף, ושם מתמתקין בד' מלואים אלו. כי 

לו, עכ"ז בהיותם מעורבים בג' מלואי אהי"ה הם מלוחים, אך עתה שהם עוברים בשפתיים לבד, אע"פ שהי"ד יודי"ן הם ג"כ מן הד' הויו"ת א

 מתמתקין שם.

ט( וענין היותן מלוח, הענין הוא, כי הלא כאשר הד' הויו"ת הנ"ל מתערבים בג' אהי"ה הנ"ל, הנה הם מלוחים, אך השם האחרון של ב"ן, הוא 

ע"ב ס"ג מ"ה, הם מלוחים ולא מרים. והטעם כי הע"ב לבד הוא מתוק, כי הוא בסוד החכמה, אבל נקרא מים מרים ממש, אך הויות ראשונים 

האחרים משם ס"ג ולמטה, הם מבינה ולמטה, והנה הב' מהם ס"ג ומ"ה, אין כ"כ מרים כמו שם ב"ן, ולכן כאשר יצטרף שם ע"ב בס"ג ומ"ה, 

"ב יסיר מרירותן, וישארו מלוחים לבד ג' הויות אלו, והנה מלח גי' ג' הויות, ובצאתן יתמתקו כולם יחד, ויהיה כולם מלוחים ולא מרים, כי שם ע

דרך השפתים יתמתקו כנ"ל, אך השתיה הנמשכות מלמעלה מן הבינה אל תוך הפה, הם מתוקים מאוד, ואפילו אם יתערבו בגופה, אינם נמלחים, 

 לכן נכנסים דרך הגרון.

כילה ושתייה וכו' הבאים אל הזו"ג מן הבינה, ואח"כ נבאר הה' קולות הפנימים. ואע"פ שבארנו, שאין לזו"נ י( ועתה נבאר הה' דברים שהם דרך א

רק ב' שתייות לג"ר ולו"ק שלהם, עכ"ז יש בחי' אכילה ג"כ, כמ"ש בע"ה. תחלה נתחיל בסוד אכילה, דע, כי כבר ידעת מ"ש בסבא פרשת משפטים 

י האכילה זאת נמשכת ממוח בינה הנ"ל, והוא, כי הלא דע, כי יש הוי"ה בניקוד אלהים מבינה, ושם זה יש ע"פ שארה כסותה וענתה. והענין דע, כ

ן בה', בו ד' אהי"ה, כיצד: אהי"ה דיודי"ן שהוא קס"א א', באות יו"ד. ואהיה דיודין שהוא קס"א שני, באות ה'. ואהי"ה דאלפין בו', ואהי"ה ההי"

שהוא אות י' הנ"ל, שמשם יוצא אהי"ה דיודי"ן קס"א, וממשיך קס"א הב' הרמוז באות ה', והוא מתפשט  והנה האכילה נמשכת מן הראש שלה,

למטה עד החסד שלה, ושם נעשין סוד האכילה. ואמנם כי כבר בארנו לך, שאין שום שפע יורד אלא בהמשך החסד, והטעם הוא, כי כל מיני שפע 

א אור קדמאה, שהיה מאיר מסוף העולם עד סופו, ואינו מתעבה ומתיש כחו, וכ"כ אורו גדול הם משתנים ברדתן למטה, משא"כ בבחי' החסד שהו

 למטה, כמו למעלה, לכן כל מיני שפע צריכין להתלבש בו ולירד למטה, וז"ס יומם יצוה י"י חסדו.

פשט בכל הבינה, ואח"כ חסד דבינה מתפשט יא( )א"מ: כי ז"ס הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחס"ד( והענין, כי הלא החסד שבחכמה, הוא מת

ו בז"א, ועל ידו מתפשט השפע בכולהו. ואח"כ השפע של ז"א מתפשט במלכות כנ"ל, וזה החסד הוא שעליו נאמר, יומם יצוה י"י חסדו, יומא דכולה

 יומא, דאזיל עם כולהו יומין, והבן זה.

משך יב( ונחזור לענין, כי החסד שבחכמה, הוא שם ע"ב דיודי"ן, ומתלבש בו השם של אהי"ה דבינה, שהוא אהי"ה דמלוי יודי"ן הב' של אות ה', הנ

הוא בו"ק שלו, ולכן  מן אהי"ה הא', ושניהן יורדין למטה. וכבר ידעת, כי אהי"ה זה הוא בראש הבינה, ושם ע"ב דמלוי יודי"ן של חסד החכמה,

 כיון דאו"א נפקין כחדא ולא מתפרשין והם שוין יחד, א"כ גדול כח שם אהי"ה זה הנמשך מראש הבינה, יותר משם ע"ב הנ"ל כי הוא מן ו"ק ולא

 מן הראש, ואע"פ שהוא מן החכמה, ולכן אל תתמה אם מתלבש שם אהי"ה הנ"ל בשם ע"ב הזה.

עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. פי': כי הלא אכילה זו שבארנו, הוא סוד מ"נ, כמ"ש בע"ה, והוא מזון המלאכים  יג( וזה סוד הנזכר באברהם, והוא

ג"כ, ואינו נמשך רק ע"י החסד שבחכמה, הנקרא אברהם. והנה שם זה דע"ב הרומז באברהם, הוא יותר חיצוני מן שם אהי"ה של הבינה הנ"ל, 

מצא כי שם ע"ב, הוא תחת שם אהי"ה דמלוי יודין, שהוא גי' עץ, וז"ס והוא עומד עליהם תחת העץ, ואז כי שם אהי"ה דיודין מתלבש בו כנ"ל, נ

 על ידי התלבשות זו נמשכת האכילה, ואז ויאכלו.

, גי' מ"ן, ואלו יד( ונחזור לענין, כי הלא כשמתלבשין ב' שמות אלו זה בזה, יש בהם ז' יודי"ן, וא' של אהי"ה יש בה ב' יודי"ן, הרי הם ט' יודי"ן

 הז' יוד"ין הנ"ל, הם סוד ז' נקודות, שיש בשם הוי"ה שבבינה, המנוקד באלהי"ם, שהם שב"א וסגול חיריק חול"ם, הרי ז' נקודות, תוסיף הב'

לו הם נקודות אלהים, יודי"ן של א' דבינה, יהיו מ"ן כנ"ל, ואלו מגיעין ויורדין עד החסד שלה, כי שם סוד האכילה כמו שנבאר. וכיון שז' יודי"ן א

כי צריך שיהיה רומז שם אלהים ג"כ עצמו במזון הזה, כי כיון שכל המזון הזה הוא מן הבינה שהוא בסוד הגבורה ונקרא אלהים, והנה כבר ידעת, 
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שארה. וה' אותיות של אלהים במילוי, אלף למד הי יוד מם, גי' ש', הוא ש' דשארה. וכללות שם אלהים, א' של שארה. ואלהים ברבוע, גי' ר' של 

אלהים, הרי ה' של שארה. הרי שם אלהים במלת שארה בכל חלקיו, וכבר ידעת ששארה היא בינה, שהוא אשר ה', בסוד אשר הוצאתיך מארץ 

 מצרים, וכמ"ש בע"ה.

מחסד שלה ולמטה. ושם אבגית"ץ  טו( אמנם כבר בארנו, כי מזון זה הנקרא שארה, יורד עד חסד שבבינה, והנה כבר ידעת, כי שם מ"ב הוא מבינה,

י בחסד דבינה, והנה שארה גי' אבגית"ץ, כי המזון מצד החסד, הנקרא אבגית"ץ. גם ידעת, כי יש שם מ"ב יוצא מן בראשית עד ב' דובהו, נמצא כ

י כי שא"ר בי"ת, הם אותיות שם אבגית"ץ, רומז במילת בראשית, שהם אותיות שאר בי"ת, ובית הוא בינה, הנקרא בי"ת כנודע, והיא ה' ג"כ, הר

 שארה, כי שאר בית ושארה הכל א'.

בינה. טז( נמצא כי אלו המזונות נקרא בראשית, ויורדין בחסד של הבינה, הנקרא ברא, והוא, כי כבר הודעתיך, כי זה המזון דז"א, הוא בחיצונית ה

, הם ב' שמות הויה אהיה, הכל הוא במלוי ההין, שהם ב"ן וקנ"א, אך ביה"כ, הוא בפנימית הבינה הנקרא קולות כנ"ל, ודע כי החיצונית דבינה

שהם גי' ברא, ומתפשט בכח חסד אבא בכולה, ואח"כ בהגיעו שם כל המזון הזה נעשה אלהים, שהוא סוד שארה כנ"ל, אשר הוא בגי' אלהים ע"ד 

 צירוף הנ"ל, וזהו בראשית ברא אלהים.

מו שידעת, כי חסד גנוז בפומא דאמה, יסוד הזכר, גם חסד הבינה גנוז ביסוד הבינה, ולכן צריך כי שם יז( ואל תתמה, אם שם ב"ן בחסד, כי הלא כ

 ב"ן שהם מ"ן של יסוד הבינה כנודע, צריך שיהיה שרשם בחסד שלה, ומשם מתקבץ ביסוד שלה.

 עכ"ז היא קנ"א.יח( גם אל תתמה אם שם קנ"א בחסד, כי ע"ז כתיב, כי י"י אלהיך אל קנא, כי אל הוא בחסד, 

 יט( ונחזור לענין, כי אכילה הוא סוד מ"ן כנ"ל, אמנם כמ"ש כי האכילה נקרא מ"ן הנקרא ט' יודין, הנה כל זה מציאת הוא ג"כ בשניים שבפה

חכמה, היא עצמה הבינה, אשר בהם נטחן המ"ן הזה, ודע כי א' של אהי"ה, הוא סוד הפה והשניים של הבינה, באופן זה: דע, כי הנה י' של הויה שב

ו"ד, א' של אהיה שבבינה, והנה א' הוא בצורת יו"ד כנודע, והנה מצינו כי יו"ד של חכמה, מן ו"ד שבה, נעשית צורת הבינה צורת ה', שהוא תחלה 

ה, ולמטה וד"ד, ודלת א' ואח"כ ד"ו, הרי בצורת יו"ד, נכלל יו"ד ו"ד, וכל אלו גי' ל', וצריכין להיות בצורת א' של אהיה ג"כ באופן זה: י"ו למעל

חבר זה כלולה בחברתה, כזה א', הרי כולם נכללין בא' זו, הרי נרמז המ"ן בא' דאהיה, והוא כ"א, תחבר ב' דלתין יהיו מ' סתומה, והב' ווי"ן אם ת

ל', כמספר ציור א' דאהי"ה על זה, הם צורת נ' פשוטה הרי נרמז המ"ן הזה, בא' דאהי"ה, והנה המ"ן זה שוחקים אותו השיניים דאימא אשר הם 

 הנזכר לעיל. ואלו הם ל' שיניים אשר בפה של הבינה.

ל"ב שיניים הם, ואין כאן אלא כ( ולפי שכל אלו המזונות נמשכין מן החסד של החכמה, ולא מלמעלה, ולכן חסרים בה ב' שיניים האחרים, כי הלא 

רת א', ל', נגד חו"ב של חכמה שחסרו כאן. אבל על כ"ז, ב' שיניים אלו נעשין בכלל הכל, כיצד: הרי אמרו כי א' זו צורתה יו"ד, והנה יוד הוא צו

שיניים החסרין מן הפה, ובזה נשלמה.  וצורת ד"ו היא צורת ה', הרי ב' אותיות א"ה, נעשים מצורת א' זו בכללותיה, ואלו ב' אותיות משלימין הב'

והנה אלו הב' אותיות של אהי"ה הראשונים, שהן א"ה, ואלו הם ג"כ אותיות א"ה, מן שארה, כי אותיות ש"ר הם ב' אלהים, שהם ב' החניכים, 

 כמ"ש בע"ה.

למעלה ואחד למטה והרי כאן ד' נוספות, והיא ד' כא( והנה בארנו, איך ד' אחת כלולה בד' של א', שצורתו יוד, כי הו' שבנתיים נחלק לב', אחד 

' הרי ס'. של אדני, והיא צורת א' שהוא יוד, הרי א"ד מן אדנ"י, והב' ווי"ן אשר בצורת א' כנ"ל, הם הראשונה בסוד ס', כי היא דבוקה אל י', י"פ ו

דלתי"ן תחברם כזה ם', יהיה ם' סתומה של מנצפ"ך, והב' והו' השנייה הוא ששה, הרי ס"ו, נגד שם אדני עם כולל, והוא גי' אכילה. גם אם הב' 

' אותיות ווין הם ן' פשוטה, הרי מ"ן, שהוא סוד המזון עצמו כנ"ל. והנה נמצא, כי אות י"ו של אות א', הם י"ו שניים העליונים, ואותיות ו"ד עם ב

 ת הנ"ל, הם י"ו שיניים, הם א"ה מן שארה.א"ה הנ"ל, הם י"ו שניים תחתונים הרי ל"ב שיניים. וכבר נתבאר עתה, ב' אותיו

כב( ועתה נבאר אותיות ש"ר מן שארה, הנה ידעת, כי בסוף החניכים העליון ותחתון, במקום אשר שם השיניים, הם נקראים ב' חניכים אלו, 

 גי' ר', והוא ר' של שארה. אלהים אלהים, ואלהים עליון במלואו יודין, גי' ש', הרי ש' של שארה למעלה. ואלהים תחתון, הוא ברבוע,

, כי כג( ועתה נבין הדברים יותר, דע, כי הכתוב אומר, ממעונות אריות מהררי נמרים, ופי' בזוהר פרשת שמות ד"ג. שהם על השיניים, ופי' הענין

בריבוע הוא ר', ועם י"ו שיניים  השניים עם שרשן שהם ב' חניכים, הם ב"פ ארי"ה, רי"ו רי"ו, וזהו ממעונות אריות, כיצד: כי הרי אלהים עליון

אופן זה. העליונים הרי רי"ו. וכנגדו למטה, הרי ב"פ רי"ו. ואנחנו בארנו בכאן, כי למעלה הוא ש', ולמטה הוא ר', והענין הוא, כי למעלה הוא ש' ב

החניכים שהוא סוף החכמה שהוא החיך,  כי כאשר תסיר רי"ו מן ש' נשאר פ"ד, והוא סוד אחה"ע בגי' שבגרון, שהוא הבינה, והוא נמשך בכאן מן

 הרי נשאר רי"ו. ולמטה ג"כ אלהים ברבוע עם י"ו שניים תחתונים, הרי ב"פ רי"ו שבארנו, שהם ממעונות אריות.

"ב נתיבות כד( ועדיין יש מקום שאלה, כי למעלה יש רי"ו מן ש' כנ"ל, ועוד י"ו שיניים עליונים הרי רל"ב, אך הענין, כי השניים הם ל"ב, נגד ל

חכמה, ולכן כל מציאת ל"ב הם נמצאים בחכמה, לכן הם רל"ב, שהם אלהים ברבוע העולה ר', ועוד הל"ב שיניים הנכללין שם כולם. אך אח"כ 

ים, נחלקים, וחציים נשארין למעלה, וחציים לקחה הבינה למטה, שהם י"ו שיניים התחתונים. גם דע, כי זה רל"ב, לפי שהוא בחכמה חניכים עליונ

לכן הוא רל"ב, נגד ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, ששורש כולם בחכמה, הרי בארנו סוד אכילה.
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 פרק ד'

אכילה א( ועתה נבאר ענין השתייה, הנה ה' ענוים הם, ואם תמנה שתייה הרי ו', אך לפי שהשתיה בכלל האכילה אינן אלא ה' לבד. והענין, כי הנה ה

של ע"ב ואהיה דיודין, ועם ב' יודי"ן של א' דאהיה, הרי מ"ן, והרי אותיות מ"ן ומים, הכל ענין א', הרי כי האכילה ושתייה הוא סוד אותן הז' יודין 

יות הכל ממקום א'. גם הז' יודין הראשונים הם שתייה ג"כ, שהם גי' יין, אמנם אמרו שתייה בכלל אכילה, ולא אכילה בכלל שתייה, והוא, כי אות

הם יותר כפשוטין, ד' ביודין דע"ב הוא מ', וה' יודין דאהיה הם נ', הרי מ"ן כסדר. אך במלת מים, אינן כסדרן, ולכן אמרו שתיה  מ"ן שהם אכילה,

בכלל אכילה. והנה אכילה ושתיה ממקום אחד באים, רק האכילה שנטחנה בשיניים נמתקה. אך השתיה שלא נטחנה, היא צריכה להמתיק בשפתיו 

 כנ"ל ע"י בומ"ף.

ות. ב( ודע, כי אכילה להיותה יותר גדולה, לכן אין מציאותה רק שמות העליונים הויה ואהיה מן הט' יודין שבהם. אך השתיה היא מכל כללות השמ

אהיה דיודין דההין דאלפין, שהם גי' תנ"ה, וכולם הם גי' תרפ"ז. ושתיה גי' שהם ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, שהם גי' רל"ב, והג' מלואים דג' 

 ח.ש"ת י"ה, יש ביניהן כ"ח יתרים, מנין ח"ך, הם סוד השתיה שאינן נטחנות בשיניים כמו האכילה רק בחיך שהוא כ"ח, הרי שתיה גי' תרפ"ז וכ"

וש' למטה. י' למעלה ה' למטה. ותחלה נבאר ש"ת, כי ח"ך העליון הוא חכמה, לכן ג( אמנם נבאר זה יותר ונאמר, כי אותיות שתיה הם ת' למעלה, 

יש בו אות ת'. והענין כי שם כללות רל"ב, של ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שהם ד' הויות, ואם תסיר רל"ב מן ת', נשאר קס"ח, והם ב"פ אחה"ע. אחה"ע 

 בבינה, אחע"ה בחכמה, ושניהן נכללין כאן.

"ע, הם דוגמת השתייה, שהם אותיות גרונית שאין בהם טחינה ולעיסה, הרי רל"ב וב"פ אח"הע גי' ת', ומב' אחה"ע אלו ד( והנה אותיות אחה

מלוי  נמשך, א' מהם בבינה שהוא הגרון, והב' נמשך אל החניכים, כי חנו"ך גי' פ"ד כמנין אחה"ע, והוא סוף החכמה, והש' היא למטה, והוא סוד ג'

התחתון, והם עולין תנ"ה, והש' מהם הוא בכאן, ויתירים עוד קנ"ה, הוא סוד כי מהם נעשה הקנ"ה היורד לריאה, שהוא אהיה שהוא בבינה, אך 

 שואב מבחוץ השתייה, ונמשך אל תוך הריאה, כי הריאה שואבת כל מיני משקה, אך אינם נכנסין בתוך פנימית הקנה.

בד' הויות, ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שבחך העליון, יש בהם ט' יודין והם סוד מים, ואם תשים י' של  ה( ואותיות י"ה, הם י' למעלה, ה' למטה, והענין: כי

, וה' זו שתייה הרי ימים. ולמטה בג' מלואי אהיה, יש ה' יודין, ואם תשלים ה' של שתיה הרי י' יודין, כי כבר ידעת, כי כל מים, הם גבורות גשמים

י' שאצלה, הרי ה"פ י' גי' נ', והרי הכל הם י' יודין, והם גי' ימים. הרי ב"פ ימים, אחת למעלה ואחת  היא ה' מן אלהי"ם, אשר ה' זו מצטרפת עם

 למטה.

, שבד' ו( והנה הם סוד מים עליונים זכרים, מים תחתונים נקבות, והלשון הוא הרקיע, המבדיל בין מים למים. והנה כל המים עליונים הם סוד יודין

כנ"ל. ומשם אהי"ה דמלוי יודין כנ"ל, משם מתחילין מים תחתונים, כנודע כי סדרן יודין אלפי"ן ההי"ן, וזהו ויה"י מבדיל שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן 

מים, בין מים למים, כי אהי"ה דיודין יוצא ממנו שם א"ל, שהם גי' יודי"ן ואל"ף, והוא גי' ויהי. גם שם אחרון הוא בההין, אשר הוא סיום כל ה

ם קרא ימים, שהוא אהי"ה דההין תחתון לכולם ומקוה לכולם, אשר אהיה בההין זה, גי' מקו"ה. והנה בארנו, כי ב"פ הם ימים וז"ס ולמקוה המי

 ימים. אמנם נמצא, שהם ד"פ י"ם י" ם י"ם י"ם. והענין: כי הרי אח"כ, מב' י"ם י"ם הראשונים שהם זכרים, נעשה חו"ב של ז"א, כי חכמה הוא

 הרי ימים. וימים תחתונים חו"ב דנוקבא דז"א, הרי בארנו מלת אכילה ושתיה היטיב.ים, ובינה היא מ"י, 

ז( אמנם השאר, עדיין לא ביאר לי פתרם מורי ז"ל אלי, רק בקיצור, עכ"ז רצוני לבאר תחלה הואיל ואתא לידן מאמר הסבא, על שארה כסותה 

סוד הזווג, והנה טפת הזווג אינו כמו המזון, שיורדת מן הע"ב ואהי"ה, שהם רק וענתה, נבאר אותה: הנה שארה, כבר נתבאר היטיב. וענתה, הוא 

ההין. אמנם ז' יודין. אך אלו כוללים כולם, כי בארנו לעיל, כי יש ד אהי"ה במלוים, נגד ד' אותיות הוי"ה, ב' הראשונים ביודין, הג' באלפין, הד' ב

, כנ"ל בסדר האכילה, ויהיה בהם ז' יודין, והם ע' של ענתה. וג' אהיה האחרים הם גי' הראשון של אהי"ה ביודין, בהתחברם עם שם ע"ב דיודין

 תנ"ה, הרי כולם גי' ענתה. 

נה"י דבינה, הם סוד ג' מלואי אהי"ה, דיודין ההין אלפין ח( וענתה הוא גי' י"י צבאות, והענין, כי הזווג נמשך מנה"י, הנקראים צבאות. ובאלו 

 כנ"ל, וכשתחברם עמהן הויה אהיה דיודין העליונים הנמשכים שם, אז נעשה י"י צבאות.

עם ט( והנה כמו שיש עונה זה בבינה, כן היא במלכות, לכן ב"פ ענתה גי' תשמיש, לרמז, כי כשיש ב' עונות, שהם עונת ז"א עם רחל, ועונת אבא 

אר אמא, אז יש תשמיש. אך כשאינה רק א' לבד, שהיא עונה עליונה שהיא בינה, ולא יש עונה ב' של זו"נ. אז אנו אסורין בתשמיש המטה, הרי נתב

 תשמיש.

האסורה ביום י( )מהחברים: תשמיש המטה בא"ת ב"ש, בגי' אלהים במילוי ההין. וידוע, כי תינוקות שנענשו בימי אלישע, נולדו כולם מביאה 

הכפור, לפי שפגמו אבותיהן בב' ההין, כפורים תרי משמע, כמ"ש בזהר. ונענשו הבנים ע"י ב' דובים, שנתלבשו בהם לילית ומחלת, וכבר חטאו 

 אבותיהם ג"כ במעשה שפן וארנבת, לפיכך כתיב, ותצאן שתים דובים, שהיו מתהפכות והם זכרים לנקבות(.

ה אסור, דע, כי הקליפות הם מנעל השכינה, והוא סוד פסוק והדריך בנעלים. וגם ז"ס, על אדום אשליך נעלי. ואע"פ יא( נעילת הסנדל של עור בי"

כי גם יש לה מנעלים אחרים, והוא סוד מטטרון וסנדלפו"ן, אמנם הם נעלים של שבת וי"ט. אמנם לטעם הנ"ל, התחייבנו ביה"כ ללכת מלובשים 

, כי אז עולה המלכות עד הבינה בסוד הכפורים, ב' כפורים, אמא וברתא, כנזכר פרשת פנחס דרל"ג, להורות שאז בגדי מלכות ויחפים, וסוד הענין

אינה ננעלת בשום מנעל, רק שעולה כולה למעלה, ואין בה תפיסת החיצונים כלל, כנודע כי השטן גי' שס"ד חסר יום א' מימי השנה, והוא יום 
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ולהורות זה, נאסר המנעל. אמנם לא נאסר רק מנעל עור, שהוא סוד כתנות עור של אדה"ר, משכא דחויא, הכפרים, שאין בו אחיזה להחצונים, 

 שהוא החומר הזה, שהוא מצד הקליפות, כנודע אשר עליהן נאמר רגליה יורדת מות, אלו לבד נתבטלו, ואין כאן מקום ביאורו. אמנם שאר מנעלים

 , שהם מטטרו"ן וסנדלפון.מותרים, כי גם מנעל הקדושה לא נתבטלו ח"ו

 יב( צמח: נ"ל, מפני שאותו החטא הגורם כתנות עור, וגם נמשך המיתה וכל החרבן, לכן דין הנ"ל שייך גם באבל, ובט' באב אסור ג"כ במנעלים

 של עור.

 נדל גי' אהי"ה דאלפי"ן קמ"ג ע"ה.יג( נעל, גי' אהי"ה דמלוי ההי"ן, שהוא קנ"א כמנין מנעל ע"ה. סנדל, גי' קמ"ד, רבוע דב"ן, שהם קד"ם. ס

ה יד( סיכה, הוא כוללת אכילה ושתיה, כי אמרו במשנה, מנין לסיכה שהיא כשתיה ביה"כ וכו', וכשמן בעצמותיו. והענין, כי הוא נמשך מן אכיל

 .ושתייה, שהם אותיות מן, והנה השם בחילוף מצפ"ץ, גי' ש', ועם מ"ן העליון הוא שמן, וזהו כשמן בעצמותיו

טו( מהחברים: סיכה עם המלה, גי' אל אדנ"י, בשמ"ן שגי' מצפ"ץ תמורת הוי"ה בחלוף, ויורה שהוא מעלה גדולה לפיכך אתי באתכסיא. מ"ן הם 

 ד' יודין דע"ב, וג' דקס"א, וב' יודי"ן שבאלף שצורתו יו"י. אהי"ה גי' בי"ט, שהוא שמן בא"ת ב"ש.

נ"א עם כולל א'. רחיצה גי' שי"ג, והוא שד"י ע"ה, והוא סוד ב' אהי"ה ביודי"ן ובההין, כי שניהם גי' רחיצה טז( רחיצה גי' י"ב הויו"ת, וכן קס"א ק

 ע"ה. והענין, כי שם אהיה בההין היא המקו"ה, כי כן אהיה דההי"ן גי' מקוה. ושם אהיה ביודין, המים שבתוך המקוה, כי לעולם המים נמשכין

ניזונית ביום זה, מה' קולות פנימית, בסוד הבל, לכן אומרים ביום זה בשכמל"ו בקול רם להמשיכם ע"י קולות  ממילוי יודי"ן, ויען אשר המלכות

 אלו.

יז( סדר שחרית דיה"כ: בברכת השחר אין לומר שעשה לי כל צרכי, כי יום זה אסור בנעילת הסנדל. ובמזמור ממעמקים, יכוון לעומק מערב, 

בא. בעמידה דלחש, רחל עולה לחו"ג דבינה. ובחזרה עולה רחל לדעת דבינה. ומוציאין ס"ת, וקורין ו' גברי, כי ועיקר כוונתו לתקן המלכות דנוק

הנוקבא שהיא סוד ז' כנודע, עלתה באימא כמש"ל. אח"כ מתפללין מוסף בלחש, ורחל עולה לחו"ב דבינה, ובחזרה לכתר דאימא, כמש"ל, לכן 

 י"ה, התפלה הנזכרת בסדר תפלת ר"ה ע"ש היטב.אומרים קדושת כתר במוסף זה, וישאל בא

 יח( ועתה נבא לתפלת העבודה דיום הכפורים, וחברה יוסי בן יוסי כ"ג, ששימש בבית שני כנודע, והיא מיוסדת על סדר א"ב, "אתה כוננת עולם

פעלת, ובריות בו יצרת. "בשורך עולם תהו ובהו וחשך על פני תהום, גרשת אופל והצעת )והצבת( נגה "גולם תבנית מן  מראש, יסדת תבל, והכל

האדמה יצרת, ועל עץ הדעת אותו פקדת. "דברך זנח, ונזנח מעדן, ולא כליתו למען ארך אפיך "הגדלת פריו, וברכת זרעו, והפריתם בטובך, 

מרו לאל סור ממנו, והסרות יד, כרגע אומללו כחציר. "זכרת ברית לתמים בדורו, ובזכותו שמת לעולם שארית. והושבתם שקט. "ויפרקו עול, ויא

ן, "חק ברית קשת למענו כרת, ובאהבת ניחוחו, בניו ברכת. "טעו בעשרם, ובנו מגדל, ויאמרו לכו ונעלה, ונבקע הרקיע להלחם בו. "יחיד אב המו

ר בחשך. "כעסך הפרת בשורך פעלו, ולעת שיבתו לבבו חקרת. "לוית חן ממנו הוצאת, טלה טהור מכבש פתאום כככב זרח מאור כשדים, להאי

 נבחר. "מגזעו איש תם הוצאת, חתום בבריתך מרחם לוקח. "נתת לו י"ב שבטים אהובי עליון, עמוסים מבטן נקראו. "שמת על לוי לוית חן וחסד,

, אהרן קדוש ה' לשרתך קדשת. "פארתו בבגדי שרד, ובקרבנותיו הפר כעסך. "ציץ ומעיל חשן ומכל אחיו כתר לו עטרת. "עמרם נבחר מזרע לוי

ואפוד כתנת ומכנסי בד מצנפת ואבנט. "קרבנות פרים, ועולות כבשים, ושחיטת שעירים, ונתוח אלים. "ריח קטורת רוקח מרקחת, וביעור גחלים 

 אמת, וקדושתו מכפרת עונותינו. "תוכן בוץ ועריכת אבן חגור בכולם, כמלאך משרת.וזריקת דם וכפרת )וספירת( יושר. "שועת קטורת ותפלות 

יט( ואחר כך מתחיל בסדר תשר"ק. "תכנת כל אלה לכבוד אהרן, כלי כפרה לישראל שמתו, ועל ידו סליחת עון נתת. תחת אהרן מגזעו יעמוד 

לינו ילמוד, ומזין עליו ג' וז' "שלומי זקני עם, וחכמי אחיו הכהנים, תמיד לשרת לפניך ביום הסליחה. תורת מעשה ועבודת היום, ז' ימים בזבו

יסובבהו עד בא יום העשור. וערב יוה"כ שחרית, משביעין אותו במי ששכן שמו בבית הזה, שלא ישנה דבר מכל מה שאמרו לו, שמא יש בלבו 

שמעשיו סתומים, שמא אין בלבו כלום. ואומרים לו. "ראה לפני מי צד מינות, הוא פורש ובוכה על שחשדוהו, והם פורשים ובוכים שחשדו למי 

אתה נכנס, למקום אש להבת שלהבת. "קהל עדתינו עליך יסמכו, ועל ידך תהא סליחתנו. "צווהו והרגלוהו עד בא יום העשור, וערב יו"הכ היו 

בעבודה. "פרשו לו סדין של בוץ, בהגיע עת שחיטת כבש מעמידין אותו בשער המזרח, ומעבירים לפניו פרים ואילים, כדי שיהא מכיר ורגיל 

 התמיד, לעשות מחיצה בינו ובין העם. "עשה מצוה באימה ויראה, ובודק עצמו מחוצצי טבילה. "שש על מצוה, לקיים דתו, ופשט בגדי חול, וירד

זהב. "מיד מקבל את כבש התמיד, ושוחט בו רוב שלוטבל, ועלה ונסתפג, כמו שהוזהר. "נתנו לו בגדי זהב, ולבש וקדש ידיו )ורגליו( מקיתון 

שנים, ומניח כהן אחר לגמור השחיטה, ומקבל את הדם וזורקו על המזבח כמצותו. "לפנים להיכל יכנס, להטיב ה' נרות, ולהקטיר קטרת  

פטה. "ככל יום יעשה מנחת סלת הבקר, והטיב את ב' הנרות הנשארות, ויצא והקריב את הראש ואת האברים כמצותן, ומקטיר מנחת התמיד כמש

ומנחת חביתין. "ינסך את היין בכל כלי שיר, ואחר התמיד מקריב פר העולה, וז' כבשים של מוסף היום, וביום השבת מקריב קודם מוסף היום, 

נה. "טרם היתה, ויפרשו לו סדין של בוץ בינו לבין העם כבראשו ובקדש הפרוה, שני כבשים של מוסף שבת, )חסר( ובא מיד לבית

דת יפשוט בגדי זהב, מקדש בנקיות ידיו ורגליו. "חל ופשט בגדי זהב, וירד וטבל כמו שהוזהר, ועלה ונסתפג. "זהבים מעביר ולבנים לובש, שעבו

פניו למערב, היום בבגדי לבן. "ומיהר וקידש ידיו ורגליו, ובא לו תחלה אצל פרו, ופרו היה עומד בצפון כנגד, בין האולם ולמזבח, ראשו לדרום ו

 והכהן עומד במזרח ופניו למערב."הוא עומד באימה לפני אל עליון, ואומר עליו דברי וידוי, וסמך ב' ידיו עליו והתודה.
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לפניך אני וביתי. אנא בשם, יהו"ה, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים, שחטאתי כ( וכך היה אומר: אנא השם, יהו"ה, חטאתי עויתי פשעתי 

 ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליהם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהו"ה תטהרו.

ה"א וא"ו ה"א, יוצא מפי כ"ג בקדושה וטהרה, היו כורעים ומשתחוים כא( והכהנים והעם, העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש, יו"ד 

ונופלים על פניהם, ואומרים בשכמל"ו. ואף הוא היה מתכוין לגמור את השם כנגד המברכים, ואומר להם תטהרו. ואתה בטובך מעורר רחמיך, 

גן מימינו, וראש בית אב משמאלו, ושם שני שעירים פניהם וסולח לאיש חסידך. דרך ובא לו לשער נקנור, והוא למזרח עזרה, לצפון המזבח. הס

ו"ה למערב, ואחוריהם למזרח, א' לימינו וא' לשמאלו. טרף בקלפי, והעלה ב' גורלות, גורל ימין כשהוא של שם, יתנהו על השעיר, ואומר לה', יה

 חטאת, נ"א יהו"ה.

ש יוצא מפי כה"ג בקדושה ובטהרה, שם מ"ב דאנא בכח כו', ושם מ"ב דמ"ה, כב( והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעין את השם המפור

 היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם, ואומרים בשכמל"ו. ואף הוא היה מתכוון לגמור את השם נגד המברכים ואומר להם תטהרו.

בשער המזרח נגד בית שלוחו. אף בשעיר שהוא של שם, יקשור כג( בשעיר עזאזל לשון של זהורית, משקל ב' סלעים. בין קרניו יקשור, ויעמידהו 

 דה.לשון של זהורית נגד בית שחיטתו בצווארו. ובא לו שניה אצל פרו, ואומר עליו וידוי ביתו, ווידוי אחיו הכהנים, וסמך ב' ידיו עליו והתו

אהרן עם קדושך. אנא בשם יהו"ה, כפר נא לחטאים ולעונות  כד( וכך היה אומר, אנא השם, יהו"ה, חטאתי עויתי פשעתי לפניך, אני וביתי ובני

ולפשעים, שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרן עם קדושך, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם 

 מכל חטאתיכם לפני יהו"ה. וגם יכוון כאן מ"ב דס"ג, תטהרו.

בעזרה, כשהיו שומעין את שם המפורש יוצא מפי כה"ג בקדושה ובטהרה, היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם,  כה( והכהנים והעם העומדים

 ואומרים בשכמל"ו. ואף הוא היה מתכוין לגמור את השם נגד המברכים, ואומר להם תטהרו, ואתה בטובך מעורר רחמיך, וסולח לשבט משרתיך.

חר וידוי שקד בעצמו לעשות חטאתו וחטאת העם. "בדק סכין, ושחט פרו רוב שנים. ומרק אחר שחיטה, כו( ומעתה נתחיל כ"ב בסדר א"ב. "א

וקיבל דמו במזרק טהור. "גם לחבירו יתן מיד למרס בדמו שלא יקרוש. "דם זה הניחו ביד מי שממרס בו על הרובד הד' של היכל מבחוץ. ונטל 

כה ועלה לראש המזבח, ופינה גחלים שמחציתן גחלת, ומחציתן שלהבת, אילך ואילך, וחתה מחתה של זהב אדום קלה מחזקת ג' קבין. וידה ארו

מן הלוחשות מצד מערב המזבח. "הורידה מלאה גחלי אש לוחשות, והניחה על הרובד הד' שבעזרה, הוציאו לו כף ריקן, ומחתה מליאה קטרת דקה 

א טפופות, ונתן לתוך הכף, ונותן בימינו המחתה של גחלים. ובשמאלו הכף של מן הדקה. "וחפן ממנה מלא חפניו, לא מחוקות ולא גדושות אל

קטרת. "זרז עצמו ונכנס לקדשי הקדשים עד שמגיע לארון, והניח המחתה בין ב' בדי הארון, ובבית שני מניחו על אבן שתיה. "חפן כל הקטרת 

כולו עשן "טהור לב פסע ושב לאחוריו, פניו לקדש ואחוריו להיכל, עד שבכף בחפניו, ונתן על הגחלים לצד מערב, וממתין שם עד שנתמלא הבית 

 שיצא מן הפרוכת, ומתפלל בהיכל תפלה קצרה סמוך לפרוכת.

ישראל, בכל מקום שהם, אם שחונה גשומה, ואל תכנס לפניך תפלת  כז( יהי רצון מלפניך ד' או"א, שתהא השנה הבאה עלינו ועל כל עמך בית

עוברי דרכים לענין הגשם בלבד, בעת שהעולם צריך לו, ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה, ולא לעם אחר, שנה שלא תפיל אשה 

 פרי בטנה, ושיתנו עץ השדה את תנובתם, ולא יעדי שלטון מבית יהודה.

דם הפר ממי שממרס בו, ונכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, והזה ממנו לפני הכפורת בין בדי הארון, אחת למעלה, וז' כח( "יצא ונטל 

 למטה, ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף.

 ושבע.כט( וכך היה מונה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת 

ל( "יצא מקדשי הקדשים והניחו על כן הזהב שהיה בהיכל. "כצאתו הביאו לו שעיר חטאת, שחטו וקבל דמו במזרק טהור. "לפנים יכנוס להזות 

 מדמו בין ב' בדי הארון כסדר דם הפר, אחת למעלה וז' למטה, ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף.

אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. יצא והניחו על כן הזהב הב' לא( וכך היה מונה: 

 שהיה בהיכל.

היה לב( "מיהר ונטל דם פר מן הכן שהניח עליו, וטובל אצבעו על כל הזיה, והזה ממנו על הפרוכת נגד הארון מבחוץ, אחת למעלה וז' למטה, ולא 

 מתכוין וכו'.

לג( "נחץ והניח דם הפר, ונטל דם שעיר, ועשה לדמו כאשר עשה לדם פר, והזה על הפרוכת נגד הארון מבחוץ, אחת למעלה וז' למטה, ולא היה 

 מתכוין כו'.

בין המזבח לד( "שש ועירה דם פר לתוך המזרק שבו דם השעיר, ונתן את המלא בריקן, כדי שיתערבו יפה זה בזה, ובא ועמד לפנים ממזבח הזהב, 

ים והמנורה, ומתחיל להזות מדם התערובות. "על ד' קרנותיו יתן כסדרן, מתחיל מקרן מזרחית צפונית, ומסיים בקרן דרומית מזרחית, וחותה הגחל

 והאפר שבמזבח הזהב הילך והילך, עד שמגלה זהבו, ומזה מדם התערובות על טהרו של מזבח ז' פעמים.
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אולם, ושפך את השיריים על יסוד מערבי של מזבח החצון. "צעד ובא לו אצל השעיר המשתלח לעזאזל להתודות לה( "פסע ויצא לצד דרום חוץ ל

 עליו אשמת קהלו, וסמך ב' ידיו עליו, והתודה.

או ושעוו לו( וכך היה אומר, אנא השם יהו"ה, חטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל, אנא בשם יהו"ה, כפר נא לחטאים ולעונות ולפשעים, שחט

ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה, ויכוון כאן מ"ב 

 דע"ב ומ"ב דקמ"ג, תטהרו.

ורעין ומשתחוים ונופלים לז( אכתריאל, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעין את השם המפורש יוצא מפי כה"ג בקדושה וטהרה, היו כ

על פניהם, ואומרים בשכמל"ו. ואף הוא מתכוין לגמור את השם נגד המברכים ואומר להם תטהרו. ואתה בטובך מעורר רחמיך וסולח לעדת 

 ישורון.

לשון של זהורית,  לח( "קרא לאחד מן הכהנים המזומן מאתמול להוליכו, ומסרו לו והוליכו אל ארץ גזירה למדבר שמם, וכשהגיע לצוק, חולק

ואומר  חציו קושר בסלע, וחציו בין קרניו, דחפו בב' ידיו לאחוריו. והוא היה מתגלגל ויורד, ולא היה מגיע לחצי ההר, עד שנעשה איברים איברים,

 כך ימחו עונות עמך בית ישראל.

טירן ע"ג המזבח, ובשרן קלען במקלעות, ומשלחן ביד לט( רץ לו אצל הפר ואצל השעיר הנשרפים, וקרען, והוציא אימוריהן, ונתנם במגיס להק

 אחרים להוציאן לבית השריפה.

מ( "שב לעזרת נשים, אחר שהגיע השעיר למדבר. מברך לפניה לקרות בת"כ הפרשה אחרי מות, ובאך בעשור, וגולל ס"ת ומניחו בחיקו, ואומר 

ע"פ, ומברך אחריהם ח' ברכות: על התורה, ועל העבודה, ועל ההודאה,  יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן. ובעשור שבחומש הפקודים קורא

 ועל מחילת העון, ועל המקדש, ועל ישראל, ועל הכהנים, ועל שאר התפילה.

יו, ופשט בגדי לבן, וירד וטובל, ועלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב, ולבש, וקדש ידיו ורגליו, מא( "תכן צעדיו ובא לבית הטבילה, וקידש ידיו ורגל

ועשה שעיר הנעשה בחוץ, שהוא ממוסף היום. ובשבת עורכין לחם הפנים, ומקטיר הבזיכין, ועושה מנחת המוספין, ונסכיהם כמשפטן. ואח"כ 

טאת, ועושה מנחת המוספין ונסכה. ואח"כ מקריב תמיד של בין הערבים ומנחתו, והנסכים מקריב את אילו ואת איל העם, ואח"כ מקטיר אימורי הח

 ומותר מנחת חביתין ועושה אותן כהלכתן.

די מב( אחר כלותו עשות כל אלה, עוד בא לו לבית הטבילה, ומיהר וקידש ידיו ורגליו, ופשט בגדי זהב, וירד וטבל, ועלה ונסתפג, הביאו לו בג

 קידש ידיו ורגליו, נכנס לבית קדש הקדשים להוציא את הכף ואת המחתה שהכניס בשחרית.לבן, ולבש, ו

יו, נכנס מג( ועוד בא לו לבית הטבילה וקידש ידיו ורגליו, ופשט בגדי לבן, וירד וטבל, ועלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב, ולבש, וקידש ידיו ורגל

ולהדליק את הנרות של בין הערבים כשאר הימים, וקידש ידיו ורגליו, ופשט בגדי זהב, והביאו לו להיכל להקטיר את הקטורת של בין הערבים, 

ו בגדי עצמו ולבש. ומלוין אותו עד ביתו. וי"ט היה עושה לאוהביו בצאתו לשלום מן הקדש, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלהיו. ובכן כמ

 תושיע.ששמעת תפלת כה"ג בהיכל, כמו כן מפינו תשמע ו

י מד( י"ר מלפניך שתהא שנה זו וכו', ועתה ה' אלהינו חרב מקדש, ובטלה העבודה, אין לנו לא אשם וכו', ואתה אמרת ונשלמה פרים שפתינו, יה

וגו', רצון מלפניך ה' או"א, שיהיה שיח שפתותינו, חשוב ומקובל לפניך, כאלו הקרבנו היום קרבנות חובתינו לפניך, ונאמר זאת התורה לעולה 

ונתת לנו ה' אלהינו את יום הכפורים הזה וכו', וירבה בסליחות ותחנונים. ובזה נשלם סדר העבודה.
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 פרק ה'

א( מה שנעשה ביום הכיפורים היא, שהיא עולה עד כתר אמא, ושוה אליה, ולוקחת משם בחי' הה"ג ממותקות מאמא עצמה שלא ע"י ז"א. והנה 

התפילות ממש, בקונטרס ה"ר גדליה יצ"ו, כי הנוקבא מתחלת לעלות בלילה, כי אז זמנה מדת לילה, עד חזרת תפלת סדר עלייתה הוא, במדרגות 

 מוסף, שאז היא בכתר אמא, ועדיין הז"א לא עלה, כי עיקר יום זה לצורך בנין המלכות ותיקונה מאמא עלאה דילה כנודע, ולכן היא עיקר ביום

 זה, והוא טפל אליה.

וא מתחיל לעלות מן המנחה ולמטה כנזכר שם, עד חזרת הנעילה, שאז זו"נ ואמא שלשתן בדיקנא דא"א, וזהו חזרת הנעילה שאחר ב( ואח"כ ה

 יו"כ, אומרים ז"פ י"י הוא אלהי"ם. ואני שמעתי ב' דברים ממורי ז"ל, כי י"י בעתיקא, ואלהים בז"א. ב', י"י הוא בז"א, ואלהים בנוקבא.

שאנו אומרים י"י הוא אלהי"ם ז"פ כפול, והענין: י"י הוא אלהים נגד ז"א, שעולה עד נוקבא, שהוא טפל אליה ביום זה,  ג( ונלע"ד ליישב, מה

 והיא עלתה תחלה, ואח"כ עולה הוא, וזהו י"י הוא אלהים, י"י הוא הז"א, שעולה לנוקבא הנקראת אלהים.

עתיקא, אלהים ז"א שחזר עתה להיות אלהים, כי ז"א עתה במקומו, וכבר ידעת  ד( ואח"כ אנו חוזרים לומר י"י הוא אלהים לגבי עתיקא, י"י

באד"ר כי ז"א אתקרי אלהים לגבי עתיק, ובשם אלהים זה נכלל זו"נ ואמא, כי כולם נקראים בשם אלהים כנודע, הרי כי ב"פ שאנו אומרים י"י 

 נן נקרא רק ז"פ לבד.הוא אלהים, הכל נקרא פ"א, וצ"ל הוא י"ד פעמים שהם ז' כפולים, ואי

ה שאנו אומרים וחתמנו, וחתום בתפלת נעילה לפי שאינה לוקחת ה"ג דאמא, רק אחר תשלום ה' תפלות, לכן אז בנעילה, נשלמו ה( ענין מ

הה"ג, ואז נעשה בה סוד היסוד נקודת ציון שבה, שנקרא חותם כנ"ל, והוא מה שנחתם בה"ק שלה, מחסד עד הוד שבה, שמתפשטה שם ה"ג, 

תם החותם שהוא הכלי אשר שם נתונין קיבוץ המ"ן, והם ה"ג להעלותם לקבל מ"ד, וזה נעשה מג' אהיה והארתם נתקבצו ביסוד שלה, ונח

 דיודין ההין אלפין שבנה"י דאמא כנודע, והם בגי' חותם כנ"ל, וזה נגמר בתפלת נעילה. וחותם ב' שהוא המלכות שבה, נגמר ליל ה"ר.

ה"ר על נכון, כל חותמות דר"ה וי"כ וה"ר דרשהו משם. אמנם בקיצור, כבר נודע, כי יש ו( מע"ח: והנה חותם נעילה, נתבאר באורך שער ליל 

ג' תחום, וחותם, וחומת. והנה ביום הכיפורים עולה רחל באמא, ונודע כי אהיה בבינה, ויש אהיה בג' מלואים, קס"א קנ"א קמ"ג גי' תנ"ה, ועם 

ד ב' אלפים אמה דתחום שבת, כי אלף דאהיה דיודין שהוא עיקר ושורש, מורה על כוללים גי' חותם. והוא ב' אלפין דב' שמות אלו, הם סו

 הילוך אלף אמה שבתוך העיר, וב' אלפים דאלפין וההין, מורה לאלפים אמה, שמותר לילך לכל רוח שירצה.

צפ"ך, כי אע"פ שמקבלת ה"ג דז"א ז( ופי' מעיין חתום, כי המלכות בעלותה ביום זה באמא, מקבלת ממנה הגבורה, הרומזת בה' אותיות מנ

בזמן הנסירה, עכ"ז עתה יום זה מקבלת ג"כ ה"ג דאמא, שלא ע"י ז"א, שורש הגבורה שהם למעלה באמא, דמינה דינין מתערין. לכן תקח 

מעיין. גם המלכות  ממנצפ"ך, מנ"ץ עולה גי' מעיין. חתו"ם, נעשה ע"י ג' שמות דאהיה כנ"ל, וזהו מעיין חתום. ג"כ ב"פ מ"ן דמנצפ"ך, עולה

לוקחת ביום זה ד' מלויים דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, והוא נקרא ב"ן, הרי מ"ו ל"ז י"ט כ"ו ב"ן, כמנין מעיין. ומעין שהם סוד השתיה, הוא חתום 

 ביום זה, לכן אסור בשתיה ביום זה, כי המעיין חתום.

עולה שס"ד, וימות השנה הם שס"ה, משום שאין לשטן שליטה  ח( הטעם שאין מברכין מוצאי יה"כ, אלא על אור ששבת, מפני שמלת השטן

ביום הכפורים, וכנגדו שס"ה גידין שיש באדם, וכנגד יום הכפורים הוא הקנה, שהוא מעין עה"ב, שאין בו לא אכילה ושתיה, וזה קנה חכמה 

כנגדו באדם גיד הנשה, וע"כ אין לאכול בט"ב, שלא קנה בינה, ב"פ קנה עולה י"ש, להנחיל אוהבי יש בעה"ב. ויום ט"ב, אז הוא לבדו שולט, ו

ה, להנות ממנו, והאוכל, עונותיו חקוקים על עצמותיו, כי נהנו עצמותיו מכח הטומאה, כן ביה"כ, אין ראוי לאכול, שלא ליתן )לו( חלק ביום ז

סין אז ימי החול לשלוט, וכולם נאחזים מן כי האכילה זה הנאה לו, והנאה מצדו הוא. ואנו מברכין בורא מאורי האש כל מ"ש, מפני שנכנ

הגבורות דהיינו האש, ולכן אנו מברכין אל הבורא שבראם, כי הוא אלהינו ואין לנו חלק בהם, לכן עכשיו בי"כ שלא היה להם שלטנות, אין 

 ראוי לברך על האש החדש, שהוא גופא דע"ז, כדי שלא יתגבר על אור ששבת, שהוא נכנע אל הקדושה.

י, ט( להרח"ו ז"ל: בליל יוה"כ אחר ערבית, נוהגין לומר ד' מזמורים ראשונים של תהלים, והכוונה הוא, כי באלו המזמורים יש תיבין כמנין קר

כי מצדו בא הקרי. ור"ת וס"ת של אלו המזמורים עם ד' כוללים והכולל, עולה מנין סמאל, ויכוין להשליך מעליו הסמאל ע"י המזמורים אלו, 

וזשארז"ל הרואה קרי ביוה"כ ידאג וכו', ונוהגין לומר מזמורים הנ"ל כדי להנצל מקרי, ע"י התיבות שלהם, ומסמאל, בכוונה דר"ת וס"ת 

לה שלהם כנ"ל. )מי שראה קרי ביוה"כ, טוב לומר ל' יום רצופים אחר יוה"כ, בכל יום ד' קדושות המסודרים לקלירי ביוה"כ, בהכנעה גדו

 ובדמעות, וינצל. ואחר כך יאמר פסוק אמרתי אשמרה דרכיך, ובכוונה הידוע ביחודים(.

י( בבוקר אצ"ל שעשה לי כל צרכי, שאז הכל אסורים בנעילת הסנדל. בשחרית קודם הוצאת ס"ת, יאמר י"ג מדות ורבש"ע ג' פעמים, וכן 

"ה מקום כבודו, הכוונה כנ"ל במוסף ר"ה ע"ש. גם מ"כ בסידור מוסף, יעשה במוסף ובמנחה, מכת"י מורי ז"ל, בחזרת מוסף דש"ץ, על אי

וכתב מורי ז"ל, האוחז גי' הוי"ה כ"ו, ויוצא מפסוק אוחזה בסנסניו. הבחן צריך להגיה בלא ויו, והוא גי' אדנ"י, והוא שם מעולה על ע"א 

וגם ידידי. וכולם טובים לגאולה וישועה. הדן וכו', ההגוי, גי'  שמות. הגאל צריך להגיה הגאל, גימ' כוז"ו, גם גי' יהו"ה אחד, גם גי' ט"ל,

אזבו"גה. ונלענ"ד חיים, שאותיות הגוי לבד עולין כך, חוץ מה' ראשונה שהיא שימוש התיבה, וכן תבין מזה קצת שאר שמות הבאים אח"כ, 

 ע, גימ' המלך, והוא שם של כתר דהקב"ה, עד כאן מצאתי.הודאי וכו'. בסידור החתך, צ"ל חסר ו', שהוא שם הפרנסה. הטוב וכו'. בסידור היוד
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יא( מהחברים: ניקוד הויות, הויה בניקוד אלהים. )נ"א( הויה ערבית, צירי פתח. שחרית, צירי קמץ. מוסף צירי שורק. מנחה, צירי שבא. 

דא"א, דאינון גי' שלום, בסוד ם' דלמרבה המשרה נעילה, צירי סגול. )נ"א( בלילה, צירי ואהיה פשוט. שחרית, אי"ק, פי': י"ג שמות דע"ב 

. הוא ו' מאות, ועוד ע"ב וס"ג ויה"ו דאלפין, הרי אלף ק"י, מנין אי"ק. במוסף, קמ"ג. במנחה קנ"א. בנעילה ע"ב קס"א, והויה בניקוד אלהים

ם דלית במלוי יוד, דאינון ב' כפורים, וב"פ כ"ח וכשאומר יוה"כ, יכוין יוה"כ מלא, כ"ח אותיות דמלוי המלוי דהויות דיודין, וכנגדן דאהי"ה ע

 גי' יום.

רי יב( נ"א, יה"כ, אלהים, ב' הויות בצירי, ג' בניקוד פתח. ערבית צירי פתח, שחרית צירי קמץ, מוסף צירי שורק, מנחה צירי שבא, בנעילה צי

 סגול.

שמאל, יכוין לשם זה, והוא טוב לזכירה, כזה: י י ו ו ד ד, ה י יהי יו יג( בענין הזכירה, בין מי שבא מכתף ימין של אדה"ר, ובין מי שבא מכתף 

קר ו ד ד ה ה, וזמן כוונה זו, ביוה"כ במוסף ובנעילה, כשאומרים איה מקום כבודו, ותכוין זה במלת אי"ה, כי אלו השמות הם די"ה. גם בכל בו

כי הוא כתף ימין, הגובר על י"ה דההי"ן. אך השם ב' בכתף שמאל, אשר בו בעלות השחר תכוין בזה, ותכוין כי שם הא', הוא ה' ביודין, ותכוין 

ה"פ כ"ו,  גובר מלוי ההין. ותכוין כי שם הא' הימיני, ניקודו גי' ע', וניקוד שם ב', ניקודו גימט' ק"ל, כי כתף השמאל בו סוד ה"ג, שהם גי' ק"ל,

ת פריו, כי אלו הנקודות אשר גימ' ר', הם נוטרים ושומרים את הזכירה, וז"ס ה' הויות, ה' גבורות, ושניהן הם ר', סוד ומאתים לנוטרים א

האלף לך שלמה, הוא שם י"ה שהוא גי' אלף. והוא, כי יה דיודין בכתף ימין, ויה דההין בכתף שמאל, וכתף גי' ת"ק, וב' כתפות גימט' אלף. 

 ש"ג ח"ב פ"ז תבין באריכות היטיב.ועיין לקמן ענף ד' שער היחודים גם כן יחוד זה באורך, ובספר מ"ש 

יד( בענין י' נקודות שמזכיר הכ"ג ביוה"כ, אנא השם וכו', כבר נדפסו בספר מ"ח. )מע"ח: דע, כשהיה מזכיר כ"ג שם המפורש, היה יוצא 

קום אשר אזכיר וכו', ולא מאליו מפיו, ולזה לא אמר כשהיה מזכיר, רק יוצא מפי כ"ג כי מאליו יוצא, והיו כולם שומעים אותו, וז"ס בכל המ

 אמר תזכיר ר"ל אינו מזכירו.(

 טו( עוד מ"כ, כשמזכיר כ"ג שם מפורש יוצא מפי כ"ג, פעם א', יכוין לשם מ"ה בניקוד חולם כל אות. פעם ב', יכוין למ"ב דאבגית"ץ, עם מ"ב

 ומ"ב דאהיה באלפין. דמ"ה כנודע. פעם ג', יכוין מ"ב דס"ג ומ"ב דאבגית"ץ. פעם ד', יכוין ע"ב ומ"ב שלו,

טז( ויש לכוין באומרו אחת ואחת באופן זה: אחת, כתר. אחת ואחת, כתר ומלכות. אחת ושתים, מלכות ויסוד. אחת ושלש, מלכות והוד אחת 

כות ות"ת. אחת ושש, מלכות וגבורה אחת ושבע, מלכות וחסד. ונ"ל שאינו מהרב ז"ל, ובזוהר ובתיקונים וארבע, מלכות ונצח. אחת וחמש, מל

משמע, אחת כתר, אחת חכמה, ואחת בינה. אחת ושתים, בינה וח"ג. אחת בינה, ושלש ת"ת. אחת בינה, וארבע נצח. אחת בינה, וחמש הוד. 

 מ.אחת בינה, ושש יסוד. אחת בינה, ושבע מלכות, עכ"
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 כתבי הרב"ש

 אגרות

 אגרת כג

 לכבוד החברים שיחיו לנצח -ב"ה אלול תשט"ז מנשסתר יע"א 

אני רוצה להתקרב לחברה לעת בא שנה חדשה, שאנו צריכים להתחזק בביטחון חזק שנזכה להיושע בישועה כללית שיתגלה שם כבוד א( 

כל הארץ וישמעו רחוקים ויבואו, היינו שהרגישו שהיו מרוחקים מעבודה על טהרת הקודש, ויזכו לבחינת שמיעה. ואז יש  מלכותו על

 יחוד עשיה ושמיעה.

וזה שכתוב: מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון. זה ידוע שיש שתי בחינות כלליות: א( בחי' מוחא ב( בחי' ליבא. בזמן שהאדם טועם ב( 

הסיבה היא מפני שהוא דל, שחסרה לו  -ינת עפר, על דרך: "נחש כל מאכלו עפר", שיש לו בתורה ומצוות רק טעם של עפר בעבודתו בח

בחינת אמונה, שהוא בחי' מוחא; וכמו כן הוא נופל לבחינת ליבא, שהרצון לקבל שלו הוא על תאוות של העולם הזה שנקרא אשפה, ואז 

 הוא אביון.

היינו שנותן על זה תפילה וצועק לה' שיעזור לו במצוקתו, ומה הוא צועק: "מקימי מעפר דל" וגו', מאחר שאני  וכשהוא מצטער על זה,ג( 

אזי אני מבקש מה' שיוציא אותי מעבדות  -דל וטועם טעם עפר, ואני אביון ומוטל באשפה, והכל מטעם הסתרת הפנים ששורה בעולם 

 לחירות.

העמוד. ובהסולם )ויקהל אות שיט( מפרש שענין העמוד היינו אח"פ של עליון שנפלו לגו"ע של תפילה מתפלל לפני -וזה ענין שבעלד( 

תחתון, ובזמן שהעליון מעלה את האח"פ שלו עולים גם כן הגו"ע דתחתון. וכתב שם שלכן דוקא על ידי העמוד עולות הנשמות מעולם 

 לעולם, וזהו הקשר שבין עליון לתחתון.

ש ע"ד הנ"ל. היינו, שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, הכוונה שאת קטנותו של העליון התחתון ולפי דרכנו אפשר לפרה( 

שכינה עמהם", היינו שגם השכינה אצלם בגלות, הנקרא "שכינתא בעפרא", כנ"ל, שמרגיש בתורה  -מרגיש, שזה ענין: "ישראל שגלו 

היינו, שאין השכינה בגלות ח"ו, אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל ומסכימה  -ועבודה טעם עפר. וכשאדם מצטער על גלות השכינה 

שהתחתון ידבר על העליון כל דבר שאסור לדבר. והתחתון מדבר כך משום שמרגיש כך. וכשמצטער על זה ומתפלל בכל לשון של בקשה 

 אזי ממילא גם התחתון מתעלהכה.לאוקמא שכינתא מעפרא, על ידי זה העליון מגלה את עצמו לתחתון עם כל גדלותו, 

נמצא שזה ענין העמוד, כנ"ל, שדוקא על ידי העמוד הזה עולות התפלות מעולם לעולם, היינו מהתגלות ליתר בהירות. לכן דוקא ליד ו( 

 העמוד הזה צריך להתפלל.

שעיקר הדין הוא מצד השלמות  טוב אע"פ שהם דין. והוא משום-ועם זה נבין מה שראש השנה ויום הכפורים נקראים בחינת יוםז( 

שמתגלה בזמנים הללו, ויש חשש לחיצונים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחא וליבא. לכן צריכים להרבות בהתעוררות 

לתשובה, שענין תשובה הוא השבת הרצון לקבל לרצון להשפיע, שעל ידי זה חוזרים ומתדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי 

 ז יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים.וא

מפני ש"מזונותיו קצובין לו מראש השנה", היינו שמתגלה אור החכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים ח( 
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הוא רחום אף אתה רחום",  לקבל, היינו בחינת אור של חסדים שצריכים להמשיך, שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים, בסוד: "מה

 שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. וזה ענין שנקרא 'יום טוב', מסיבת התגלות השלמות.

וזה ענין "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" וגו'. שענין שופר הוא מלשון "שפרו מעשיכם", מפני שיש עכשיו כסה ללבנה, היינו ט( 

 שהיא בבחינת הסתרה.

 לא יכולתי להאריך מפני שעתה הוא ערב יום טוב ואני מאחל לכם כתיבה וחתימה טובה.י( 

 #מאת ידידכם הדורש בשלומכם וטובתכם ברוך שלום הלוי אשלג

 

 

 

 תוך ברכת שלום שמעתימ

 שבת תשובה

 

 מאמר רכ

 טעם למה שקורין לשבת שלפני יום הכפורים שבת תשובה

 ט ת"אשבת תשובה תש"

 

 אינו מוצא שם את מקומו בשישים אחוז ודאי. וארבעים אחוז אפשר כי ביום כפור אומרים "על חטא". וכל מי שמביט ב"על חטא"

 בשישים אחוז אינו מוצא את עצמו בשום אופן. עוד לתרץ וליישב, אולי נמצא שם בספק, שהוא לא מרגיש, אבל 

-לראות שהוא נמצא בכל מאת האחוזים של "על חטא", שדבר זה ] לת שיאיר לו ויזכהלכן באה סגולת שבת, שעם אור השבת יש יכו

 דעל חטא[ נתקן רק בשבילו ולא בשביל אחרים. ובלי אור לא מרגישים. הוידוי

 להרגיש החטא. שהרי תחילה צריכין להודות על החטא, ורק אז אפשר לכן קורין "שבת תשובה", שהשבת מועילה לתשובה, שיוכלו

 הודאה נק' זה, הרי הוא אומר בלבו שלא חָטא, ומה שאומר בפיו לבקש סליחה. ואם אומרים "על חטא" ולא מרגיש החטא, איזה 

 ולבו בל עמו ודאי שאין הודאה שכזו שוה כלום. 
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 יום הכפורים

 מאמר רכב

 ענין הגורלות

 לכן צריכין לגורל. ובזהר אמור )אות רלו( מקשה איך אפשר חשוב, ם ואי אפשר לברר בשכל איזה יותרשהמשמעות היא ששניהם שוי

 להיות ששעיר לה' ושעיר לעזאזל יהיו שניהם שוים.

לא זכי  טוב, -שמאל, ששם יש בחינת ג"ר דחכמה. שעל זה נאמר: זכי  י' ימין, ושעיר לעזאזל הוא בחי'והענין הוא, ששעיר לה' הוא בח

פרצוף. לכן  ועושה סיתום על האורות. והמנעולא נמצאת במקום החזה דכל דין שהוא בחי' מנעולארע, היינו שמתגלית מלכות דמדת ה -

 שם נפסקת, כי כל צמצום פועל רק ממנו ולמטה ולא ממנו ולמעלה. עד המנעולא יש יכולת לחכמה להאיר, אבל במקום החזה

ולכן  ; אבל לא כמו השמאל דעזאזל ששם הוא מלמעלה למטההחכמה והשעיר לה' נכלל מבחינת השמאל דשעיר לעזאזל, היינו מבחי'

 שאז המנעולא בגניזו והמפתחא בגלוי. אלא רק בבחינת ממטה למעלה, -נפסק האור, שהמנעולא פועלת 

  כמשא"כ השעיר לה' הוא רק בחי' ו"ק. אבל ו"ק יכול להאיר, משא" השעיר לעזאזל יש לו חכמה מבחינת ג"ר, -נמצא, שלענין חכמה 

 לא יקטרג. ג"ר מוכרח להיפסק. לכן הביאו את השעיר לעזאזל, בכדי שהשטן

ד', לכן  לבחינה ד', כי ממדרגה אחרת אינו נשלם, כי כל מקורו הוא בחינה וענין קטרוגו הוא, כי חפצו הוא רק להמשיך חכמה השייכת

עושה כל  משיך לתוך בחינה ד', ואם האדם לא רוצה, הואמפתה להאדם שי אם לא מקבל לתוך מדרגתו אין הוא נשלם. לכן תמיד הוא

לו השפע  מבחי' חכמה אזי הוא לא מקטרג על ישראל, כי מפחד שלא יפסק מיני תחבולות שיהא מוכרח להמשיך. לכן כשנותנין לו חלק

 מה שיש לו מכבר.

עוונות,  שאור החכמה הזה מכונה אור של מחילת ממשיך את הו"ק דחכמה, אזי באותו הזמן הישראל -אבל כשהוא ממשיך ג"ר דחכמה 

היינו  כזכויות. שזה סוד שהשעיר לעזאזל נשא עליו את עוונות בני ישראל, שעל ידי האור הזה זוכין לתשובה מאהבה, שזדונות נעשין

 שכל עוונות ישראל נעשו עכשיו לזכויות.

 שנותנין לו חמרא, ומספרין לו כל המעשים שאדם עשה, אפילו וזה המשל שמביא הזהר )שם אות רמד( לשטיא דקאים קמי מלכא,

 דוגמתו בכל העולם. היינו כנ"ל: שהשטיא נק' השטן. כשנותנין לו מעשים רעים, והוא אומר על כל המעשים שהם מעשים טובים ואין 

רעים  ים כזכויות, נמצא שעל כל המעשיםמחילת עוונות, שעל ידו נעש חמרא, היינו בחי' חכמה, כשממשיכין באופן הזה, שהוא אור של 

 שהשטן רוצה שיתנו לו חלקו אינו מקטרג על ישראל. הוא אומר שהם טובים, מטעם שזדונות נעשים כזכויות. וכיון

 המצרים או שישראל ישובו למצרים.או שגם ישראל ימותו כמו  וזה ענין שהיה במצרים קטרוג, שהיה שואל מה נשתנו אלו מאלו,

 ראל היו במצרים היו תחת שליטתם.היא בבחינת הג"ר, וכשיש ין הוא, שמצרים הוא מקור להמשכות החכמה, אלא שם החכמהוהענ

 )כנראה שאדמו"ר זצ"ל לא סיים כתיבת המאמר(

 

 

 מאמר רכו

 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני*

 

 יום הכפורים עד ח' חג עצרת הוא וימינו תחבקני. ובח'וממוצאי   ]כי בראש השנה עד יום הכפורים הוא בחינת שמאלו תחת לראשי,

  לג(-עצרת הוא הזווג[ )שער הכוונות יוה"כ דרוש ד; זהר פנחס ל 

דחכמה  מעשרת ימי תשובה נמשכת בחינה אחת מהעשר ספירות של מוחין חיבוק השמאל, היינו על ידי המשכת הקו שמאל. שבכל יום

 א הזווג.הנק' קו שמאל. וביום הכפורים אז הו

שבנין  הגילוי, ששם כבר נמתקה בחסדים, ונבחן בעיקר להמשכת החסדים. חיבוק הימין, הוא המשכת החכמה למטה מחזה, שהוא מקום

הזווג. הנוקבא מבחינתה נמשך עד שמיני עצרת, ובשמיני עצרת הוא
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 מאמר רלט

 ענין גורלות שהיו ביום הכפורים ואצל המן

 ר תש"ג ירושליםשמעתי ו' תרומה ז' אד

 וגורל אחד לעזאזל )ויקרא טז, ח(. ואצל המן כתוב: הפיל פור הוא הכתוב אומר: ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, גורל אחד לה'

 הגורל וגו' )אסתר ג, ז(.

 ושים גורל, שלאמגעת שם שיוכלו לברר מהו טוב ומהו רע, אז ע גורל נוהג במקום שלא יכולים לברר בשכל, מטעם שאין הדעת

 זה, כשמשתמשים במילה 'גורל' זה בא להשמיענו שהולכים עכשיו סומכים עצמם על השכל אלא על מה שהגורל אומר להם. נמצא לפי

 למעלה מהדעת.

 

 

 מאמר רמ

 הפיל פור הוא הגורל*

 שמעתי תש"ג

דתי  פור הוא הגורל", שהמן היה מקטרג ואומר: "ואת "הפיל וזה סוד:  גורל הוא סוד אתערותא דלעילא, שאין התחתון מסייע כלום.

 המלך אינם עושים".

אלא  לשמה, היינו לשם קבלה עצמית; וא"כ למה ניתנה התורה להם? שפירושו, שתחילת העבדות מתחילה אצל העובד בבחי' שלא

 והשגות העליונות. משום שאחר כך זוכים לבחי' לשמה ונותנים להם האורות

ומטרותיהם  העליונים אשר עליהם לא עבדו ולא קיוו, אלא כל מחשבותיהם טרג ושואל, למה נותנים להם את אלו הדבריםואז בא המק

 לשמה?! היו רק דברים הנוגעים לצורכי עצמם, הנק' שלא

ואחר  זהו 'רשע יכין'.בבחי' רשע, היינו שלא לשמה, אלא לשם המקבל. ו וזה סוד "רשע יכין וצדיק ילבש". פירוש, שמקודם היה עובד

 הקדושה, היינו הכל להשפיע, וזה סוד 'וצדיק ילבש'. כך הוא זוכה ללשמה, היינו שכל העבדות נכנסת ברשות

שם  ויום הכפורים הוא אתערותא דלתתא, היינו ע"י תשובה. אבל גם וזה סוד 'פורים כיום כפורים', שפורים הוא אתערותא דלעילא,

 המברר. שהיו שם, "גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל", והשי"ת הוא תערותא דלעילא, שהוא בחי' הגורלות]ביום הכפורים[ יש א
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 דוד מינצברג זצ"ל כתבי הרב

 מאמר ע"ז

 דינם של צדיקים רשעים ובינונים

 ר"ה תשי"א

ה לקליפות, ושם אין שום עבודה. כי כל העבודה היא רק בקו א( צדיקים גמורים ששורש נשמתם בא מקו ימין, ששם אין שום אחיז 

 –אמצעי. והנשמות שבאות מדרגה זו, הן דבוקות בחי החיים, ואין בהן שום שינוי. והן לפיכך משתייכות לספר א' של קו ימין, שפירושו 

 לאלתר חיים. שכן שם לא יצוייר שום אחיזה למות ודינים הגורמים אחיזה.

להבינו מדבר העלאת המלכות לבינה מקדמותו, היינו בזמן יום הא' של ראש השנה, שהעולם אז חוזר לקדמותו כמו והענין הזה יש  

שהיה בזמן בריאת העולם. היינו אחר שבירת הכלים שהרשימות שנשארו כלואות במסך נקודים, עלו ביחד עם המסך לאחר הזדככותו 

ה זווג על עוביות דשורש, בצירוף לעוביות דבחי' א' מרשימו דהתלבשות. ויצאו לעביות דשורש אל הראש, ונתחדשה שם עביותן. ונעש

נה"י שבתוכם מלובשים חג"ת. כי להיות חג"ת באים מרשימו דהתלבשות, על כן אין להם כלים, ומתלבשים תוך נה"י. כי הכלים 

אחרונה תמיד נאבדת. ונשארה רק רשימו  להתלבשות באים תמיד מרשימו דהמשכה, שהיא תמיד מדרגה אחת יותר נמוכה, שכן הבחי'

דהתלבשות שאינה ראויה לזווג, ומוכרחה להצטרף לעביות דהמשכה של המדרגה שלאחריה. ולפיכך החג"ת מתלבשים תוך הנה"י. וזה 

דמותן כמו סוד ג' גו ג' דעיבור. ומצב כזה בדיוק מתהוה תמיד ביום א' של ראש השנה, שאז העולם היינו הנשמות שבעולם, חוזרות לק

שהיו במצב של ג' גו ג' דעובר. שאז הנשמות שבאות מהמדרגה הזאת של קו ימין, היינו ממצב של מלכות בבינה, אז הן נקראות 

"לאלתר לחיים", ששם מקור החיים, ומשם כל החיים באים לעולם. ובלי המצב הזה לא תצוייר שום השפעה ומוחין. והמצב הזה הוא 

א, כי ממנו משתלשלת המפתחא, והוא שורש למפתחא ולכל המוחין שבאים לעולם. ובמקום ומצב זה אין יותר חשוב אפילו מהמפתח

כמובן שום עבודה וטרחא, כי כאן עדיין אין שום קשר להעלאת מ"ן של התחתון. והעליה של המלכות לבינה היא רק ע"י המאציל ב"ה. 

אינן נשארות במצב הזה. אלא נתוספות להן נשמות אחרות, ומתחיל זמן וצריך להבין, שהנשמות האלה אם רוצות לעלות מעלה מעלה, 

 עבודה, ואפשר לזכות למוחין יותר גדולים.

ב( רשעים גמורים: אלה ששרשם מקו שמאל מבחי' ג"ר דג"ר. וכידוע הג"ר דג"ר נעלם תיכף. שפירושו הוא בשביל אלה שממשיכים  

 בחינתם, כמובן אין להם אחיזה ומתים תיכף. –"ר דג"ר מיתה לאלתר. כי בו ברגע שנעלם הג –אותו למטה 

בשביל אלה שיונקים ממצב הנשמות שיש להם שורש ואחיזה בהו"ק דקו שמאל  –ג( בינונים תלויים ועומדים עד יוה"כ. פירושו הוא  

בבינה המקורית, והענין  דבינה, מזמן החזרה לקדמותו בכל ר"ה, שהם תלויים ועומדים עד יוה"כ הבעל"ט, שאז נעשתה כבר ההכרעה

של "תלת מחד נפקי תלת בחד קיימי" מתחיל. והוא ע"י נסיעה מחדש במצב החדש של ז"א, שהמלכות עולה לבינה דגופא, שבמצב הזה 

ביאתם וישותו מתכוונת להביא פורקן וגאולה. כמו לרפואה למחלה, שאע"פ  –הדינים נבחנים לדינים דקדושה, דין קדוש שכל נסיעתו 

הרפואה הוא ג"כ סם ודין קשה לשעתו, אבל לוקחין אותו בשמחה, מפני שבסם ודין זה דוקא טמונה הרפואה וההרוחה, כי בודאי שסם 

לא יסולק ]בלי זה[ הנגע שמפריע לחולה או להמנוגע להחלים ולהבריא ולבוא לישועה והרחבה. והדינים האלה נמשכים ונעשים עד יום 

שכל מה שהיה קודם בבחי' דין קשה ומעיק, מלכלוך העביות, וחרון  –ות. היינו שאז יוצא ונעשה ברור הכפורים, שאז זמן מחילת העוונ

אחרי הסליחה והמחילת עוונות יצא ונעשה ברור לעין, שהם דוקא שמשו מקום ומעין לא אכזב  –העברה מהמשכה למטה וקבלה לעצמו 

לשמחתו, תמורת הצער והספקות והיסורין שהיו לו מקודם, מטרם מחילת להגדיל ולהעשיר את חלקו בבנין המלכות. ואין קץ לאשרו ו

העונות. ולפיכך בא יום הכפורים שהוא זמן מחילת העוונות, לפני זמן שמחתנו חג הסוכות, מפני שאי אפשר לבוא לידי שמחה אמיתית 

רה ברורה שהכל מאתו יתברך, ואין מקרה כטוב לפני מחילת העוונות. לפני בחי' "אשכול הכופר דודי לי", היינו לפני שבאים לידי הכ

לתיקון. ועוד: שדוקא ע"י הסם המות והרעל מתרפאין ושבים לתחיה. והיינו שדוקא בסם והרעל  –כרע, והכל משמש למטרה אחת 

אים, ואיזה טמונה הפדות ומבצבץ ועולה .... ואין דבר לבטלה, הכל מוקטר ומוגש לשמי. אלא שצריכים לדעת איפה מקבלים הרעל המת

 מנה ממנו על פי עצת מומחים.

דודי  –ה אדני מי יעמוד". אם לא זוכים ח"ו ליוה"כ למחילת עוונות, היינו ל"אשכול הכופר –וזהו ממש סוד הכתוב "אם עוונות תשמר י 

הסליחה למען תורא",  לי", והעונות נשארו, ]אינם[ משמשים למטרה קדושה להם נזדמנו, ולא ... ל"אשכול הכופר דודי לי". "כי עמך

שבלי העוונות ואח"כ הסליחה, לא יתכן  –היינו אותו הדבר כמו שהזכרנו, שכל דבר משמש למטרה קדושה, ואין מקרה ח"ו. שפירושו 

ה"תורא", שזה כל מטרת הבריאה. שכל ענין העונות המה תוצאה ישירה של הבריאה, והסליחה קדמה לבריאה וכרוכה עם העונות. 

ום הכפורים, למחילת העונות, ורואים כי יש טעם לסבל וליסורין ולכל מיני פגעים, ושכולם משמשים המטרה, ואיזה אוצר וכשזוכין לי
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ברוך טמון בם, אז זוכין באמת לשמחה עצומה שאין כמותה. אשר על זה אמרו ז"ל: "לא היתה שמחה לפניו כביום בריאת שמים וארץ", 

 סעודה קטנה. –אחרי יום הכפורים, שהוא חג הסוכות והושע"ר ושמיני עצרת  שרק מהשתלשלות זו בא השמחה האמיתית

 

 כתבי הרב בנימין סינקובסקי זצ"ל

 יום הכיפורים

 אמאמר פ"א / 

 בענין תענית רוחני

 מוצאי יוה"כ תש"ח

התחיל משוחח מענין התענית "הצום הרוחני", הצום של בינה, שאין בה אכילה ושתיה. ואמר: "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו,  

 הוא התענית רוחני צום רוחני.]דבר קשה, דבר קשה מאד[  א שווערע זאך א שווערע זאךאת האלקים ויאכלו וישתו". ואמר:  ויחזו

והמשיך ואמר: אם ישנם אחוריים דכלים דג"ר, תוכל להיות אכילה ושתיה, כ"ש: "ויחזו את האלקים" אז "ויאכלו וישתו". שענין  

דצמצום ב', מסך דחיריק, ענין האורחא, החגים והמועדים, הערב שבת, הששת ימי המעשה, אכילה ושתיה הוא שתא אלפי, התיקון 

ההכנה לשבת, מי שאיננו טורח מערב שבת מה יאכל בשבת, הכנה ליום שכולו שבת. שכל משך שתא אלפי הם בבחי' הכנה, בחי' 

לגמר התיקון, ליום שכולו שבת, שאין בו אכילה  אכילה ושתיה, בחי' דרך ואמצעי למטרה, בחי' דרך ואורח למטרה, לשבת למנוחה,

ושתיה, אלא מנוחה שלמה, צדיקים יושבין ועטרותיהן בראשיהם ונהנין מזיו השכינה. וזה אמרם ויחזו ... ויאכלו וישתו, כל זמן שישנם 

שותה בתשיעי, כדי שיוכל עוד רק אחוריים דכלים דג"ר, יש ענין של אכילה ושתיה, היינו עבודה, אורח. וזה שאמרו: כל האוכל ו

להתענות בעשירי, שכל האכילה ושתיה שלו הם רק בתורת אמצעי למטרה, בתור אורחא למעברי, להגיע אל המטרה, אל השבת וגמר 

קבלה על מנת להשפיע, אין לך השפעה גדולה הימנה. כאילו מתענין  –התיקון. )כענין המסך דחיריק שנוהג רק בזמן השתא אלפי 

י, שהרי האכילה ושתייה לא היתה להם למטרה, רק אמצעי. וידועה כמה קשה לצדיקים ענין אכילה ושתיה, יותר תשיעי ועשיר

 מתענית(. וזה אמרם: כאילו מתענין תשיעי ועשירי. וכל הקושי שבתענית הוא שמהוה נרי בידך כמו נרו בידי.

שהו יותר. וענין אכילה ושתייה הוא תהליך הפיכת האחוריים ובשפת הקבלה יתורגם זה: כי אין לך בפנים אלא מה שבאחוריים, אף מ 

לפנים. וכשאין אחוריים אין פנים. ולפיכך כשיש כבר אחוריים דכלים דג"ר, יש כבר מקום לאכילה ושתייה, היינו להפוך אותם לבחי' 

בפנים, אלא מה שהיה קודם באחוריים. ג"ר, שבא ע"י אכילה ושתיה )מסך דחיריק( ונעשה פנים. אבל בשום אופן לא יוכל להיות יוה"כ 

והוא בעצם אותו האור, אלא שהותר ע"י המסך דחיריק שנוהג בשתא אלפי. ובכן האכילה ושתיה בתשיעי, הוא ממש אותו הדבר 

כתענית בעשירי. והקושי בענין הזה הוא ממש הפך הטבע וההרגש, להיות שני הפכים בנושא אחד. מצד אחד הוא דוחה דחיה גמורה 

נישט פאר בלה הזאת, ומצד שני הוא משפיע מהקבלה, מדחיתה. וזו היא כל ענין הבינה, שאין בה אכילה ושתיה. וזה ענין של "הק

 ]לא לסתום את החורים[שטאפפן די לעכער". 

 

 במאמר פ"א / 

 רב"ס להנ"ל לשיחה מוצאי יוה"כ תש"ח )מאמר פ"א / א( –הוספה וביאור מהכותב 

 ביאור בחי"ב

אצילי בני ישראל לא שלח ידו", שרבי שליט"א פירש זה על צום רוחני, צום של בינה, שבבחינתה אין אכילה ושתיה, "כי חפץ חסד הוא". כי "ואל  

במאמר הזה טמון כל הסוד של בינה, שכל ענינה ומטרתה הוא רק לגלות את הרצון לקבל שישנו בחכמה, כי זהו כל ההפרש בינה לבין חכמה. 

רגיש זה, אינה רוצה לקבל את החכמה ומתגברת לא לקבל מהחכמה, אלא ישר מהמאציל מהכתר, ופונה לכתר ויונקת מהכתר אור ומשמתחילה לה

 של חסדים. ומהותו של אור זה, שיש בו רצון להזדככות, בהפך מאור של חכמה שיש בו רצון לקבל. ונקרא "חסדים" מלשון כי חסד הוא, שעל ידו

לקבל בחכמה, היינו שהוא מגלה הרצון לקבל והשנוי צורה ע"י כך, לפיכך היא בוחרת בדבקות ע"י דחיה של אור החכמה, בא לגילוי והיכר הרצון 

רצונה להיות אחת עם –שאינה רוצה להיות מה שהיא בעצם היינו חלק מהחכמה, ובזה היא מבליטה מהי חכמה, וקונה שם בפני עצמה ע"י אי

שהבינותיים, האי רצון לינק מהחכמה נקרא "חסדים". –החכמה, היינו בינה. היוצא איפה 
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כי כל תפקידה  –כי ההפרש בין חכמה ובינה הוא בזה  –ופירוש "גבורה עילאה" שישנה בג' הבחנות הבינה )פתיחה כוללת לפמ"א אות ב'(, הוא  

ון שכל תפקידה הוא להגביר את הרצון לקבל של הבינה שהיא בעצם רק חלק חכמה, להבליט ולהגביר את הרצון לקבל שטמון בתוך החכמה. ומכי

שלה, היינו של החכמה, היא כבר מתוך הכרח הזה של תפקידה אינה יכולה להסתפק במה שנותנים לה, אלא מגבירה רצונה לקבל יותר, יותר 

ותר ממה שיש לה, מן ההכרח מה"יש" המוכן, מהכללות האור שנתן להנאצלים. ומכיון שהחכמה כבר מוגבלת בכמות האור, ואינה יכולה לספק י

הוא איפה שהבינה מחפשת את המקור של השפע, היינו הכתר, ורוצה לקבל ממנו יותר שפע ממה שיש בה, היינו בחכמה, שהיא בינה היא חלק 

וקא אור של מהחכמה. ובהתגברות הזאת היא משנת צורתה מן החכמה ונבדלת למשהו שונה ונפרד, ונקראת בשם בינה. ומה שמקבלת מהכתר הוא ד

יגוד חסדים, היינו שטמון בו רצון להזדככות ולשוב למקור לשורש ולשוות צורתה ליוצרה, היינו דבקות השואת הצורה ובטול הרצון לקבל, היינו הנ

שנו במלכות בלי רצון לקבל מתוגבר, אין רצון הזדככות מוגבר שי –הגמור של החכמה שבו טמון הרצון לקבל. וזהו הציר שעליו סובב כל ההוי* 

אין הבינה הופכת פניה לינק חכמה, וחוזרת חלילה, יוצא איפה: כי בסתירה נמצא כל  –אין הבינה מתהפכת מכתר לחכמה  –ובא מלמטה למעלה 

 "ותמונת ה' יביט", והוא סוד "אני ה' לא שניתי". –הבנין, בזכות "ויסתר משה פניו" 

 

 מאמר פ"ב

 חכמה וחסדים –ענין חכמה ובינה 

 יחה מוצאי שבת אמורש

קטנות המוחין, כיון שראה שנפל  –בענין שני דרכים של רבי יוחנן בן זכאי, בזמן צאתו, והיינו כיון שראה תלמידיו נכנסים התחיל בוכה, בכייה  

בנושא אחד, וזה כל הקושי.  "בזכות ויסתר משה פניו, זכה לתמונת ה' יביט", שני הפכים –באותו רגע לקטנות המוחין בכה. וענין שני דרכים, רמז 

וזה ענין השינוי שם בין חכמה לבינה, שאע"פ שהם ממש עצם אחד הם בתכלית ההפכיות. כי הבינה באה מן החכמה. כי החכמה תיכף ביציאתה 

כמה שהיא מראה, טומנת בחובה הרצון לקבל שמתבלט ומתגלה ובא לידי בטוי רק ע"י הבינה, ואז הבינה שהיא עצם החכמה בהרגישה שנוי זה בהח

, פונה לה עורף ודוחה אותה, ואז החכמה נקראת בשם בינה. והוא ענין "ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו", שזהו ענין צום רוחני, צום של בינה

 שבבחינתה אין אכילה ושתייה, "כי חפץ חסד הוא".

ט את הרצון לקבל שישנו בחכמה באופן טמון וסמוי, ותפקידה הוא במאמר זה טמון כל הסוד של בינה, שכל ענינה ותפקידה הוא רק לגלות ולהבלי 

 –רק לגלות אותו ולהגדירו, וזהו כל ההפרש בין חכמה לבינה. ומשמתחילה להרגיש זה, אינה רוצה לקבל שפע החכמה, ומתגברת לא לקבל הימנה 

שיש בו אופי ורצון של  –ומהותו של אור זה הוא  מהחכמה, אלא פונה ישר להמאציל לכתר, ויונקת מהכתר אור של דבקות שנקרא חסדים.

הזדככות, היינו התנגדות לרצון לקבל, לאור החכמה, וחפצה בחסדים, שפע של השואת הצורה למאציל, ודוחה חכמה. ונקרא חסדים מלשון "חסד 

ה שמתהוה על ידי כך, כיון שכל תפקידה השינוי צור –הוא", שעל ידו באה לגילוי הרצון לקבל שישנו בחכמה, היינו שהיא מגלה הרצון לקבל 

ומטרתה של הבינה להגביר ולהמחיש פעולת הרצון לקבל שהיה קודם בהחכמה במצב של אי פעולה ועירנות, והיא הבינה מעוררת אותו לפעולה 

ה מסתפקת במה שנותנים לה, היינו ֵעָרה ותובעת, ממצב סטטי למצב דינמי. וכיון שכן, היינו שתפקידה להגביר פעולת הרצון לקבל, מובן הוא שאינ

מה שמשפיעה לה החכמה, אלא מחפשת אחר מקור יותר גדול לקבלת שפע, ופונה ישר לכתר היינו למקור השפע של החכמה וממנו מקבלת אור 

בקות, השואת חדש, שבתוכו צפון הרצון להזדככות, ממש ההפכי והסתירה לחכמה, רצון להשתוות לשורש, והלשוות צורתה ליוצרה, היינו ד

 הצורה, "וביטול הרצון לקבל" הבא עם קבלת שפע החכמה, היינו הניגוד הגמור לחכמה.

וזהו הציר שעליו סובב הַהַוי של החיים: בלי רצון לקבל של החכמה המתבלט ומוגבר ע"י הבינה, אין רצון ההזדככות של הבינה, ובלי "רצון  

אור החכמה והרצון לקבל שבא עמה. כי בזמן שהבינה משיגה שיא בהתגברותה עד בחי' ד' מתחילה ההזדככות" של הבינה הטמון באור החסדים, אין 

 להרגיש ההעדר בחכמה והצורך הדחוף בו, ומשתוקקת לו, ואז הופכת פניה לחכמה, ונמצא איפא כי באין בינה אין חכמה, ובאין חכמה אין בינה,

 –ן זכאי. וזהו ענין ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו. וזהו מאמרם: "בזכות ויסתר משה פניו וחוזר חלילה. ואלו הם השני דרכים של רבי יוחנן ב

 תמונת ה' יביט", כי תיכף בהתחלת הבנין נמצאת הסתירה, ובסתירה הבנין, שני הפכים בנושא אחד, וזהו כל הקושי.
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 מאמר פ"ג

 ויום טוב היה עושה כהן גדול בצאתו

 שי"אשיחה מוצאי יום הכפורים ת

שכל ענין הודויים הוא, מפני שאור החכמה אי אפשר להמשיך אלא ע"י  –התחיל לדרוש בעניני דיומי, וענין חשיבות וקדושת יום כפור, ואמר  

אי  אסור, חטא, מפני שהוא אור גדול ונשגב מאד שכל נגיעה קלה בו הוא חטא. ולפיכך אנחנו מתפללים ומתודים "על חטא", כל כך הרבה ודוי, שכן

 אפשר להמשיך את האור הגדול במעלה והנשגב ששמו "חכמה", שכל נגיעה קלה בו הוא בחי' חטא.

ואמר, ויום טוב היה עושה כהן גדול בצאתו. ושאל: למה דוקא בצאתו ולא בביאתו או בכניסתו. ואמר, שכל היום טוב הוא רק "בצאתו", היינו  

לות. שבזמן ההמשכה אי אפשר אפילו לדבר על יום טוב, ההמשכה של האור הזה היא מלאה אחרי שקבל מחילת העוונות, אחרי הודויים והתפי

ל דינים קשים, ואי אפשר לדבר על יום טוב, בזמן שישנם דינים. שבזמן הזה של הודויים והמשכת האור נקרא "יום הכפורים" ולא "יום טוב". אב

הזדונות נעשו לו כשגגות, ושגגות לזכיות, )וכאן שאלתי: מתי נעשית לזכיות. אמר: "בצאתו" היינו אחרי שהתודה והתפלל והקב"ה קבל תפלתו, ו

ועוד איזה יום טוב, ויום טוב היה עושה  –באותו רגע( אז יום טוב, אז כבר יום טוב. שאומרים במוצאי יום הקדוש "גוט יום טוב", שבאמת יום טוב 

 כהן גדול בצאתו.

]ומתי הוא ממשיך לבחינתו הוא, וכל יום טוב הוא חסדים. ושאלתי:  –לחסדים  –ר הוא )שליט"א( כהן גדול ושאל רבי ברוך: לאן הוא יוצא? ואמ 

עם ממשיך זיין, זה לא תיכף. אמאל קען מען מקבל זיין דעם אור פון יום כפור אום  –מקבל זיין דעם אור ? אמר הוא )שליט"א(: ווען ער ווילזה[, 

איז ראוי און ריין צו מקבל זיין דעם אור וואס ער האט ממשיך געווען יום כפור. ושוב שאלתי: צו קען ער עם  ווען ער –תשעה באב. דאס הייסט 

ואמר: אודאי, נאר צו וואס? מדארף פון פסח פיר וכונתי היתה אם האור הזה הוא נצחי, הלוא אי אפשר להמשיך אור תמיד(. ) שטענדיק ממשיך זיין

]לקבל את האור שאותו המשיך, זה לא תיכף, לפעמים אפשר לקבל את האור של ץ צו וואס מדארף, און ס'איז נוטיק. פסח, ולא פסח סוכות וכו', אל

)וכונתי יום כיפור בתשעה באב. מתי שהוא ראוי ונקי לקבל את האור שהמשיך ביום כיפור. ושוב שאלתי: האם הוא תמיד יכול להשיך את האור? 

ואמר: ודאי שהוא יכול להמשיך את האור. שצריך להמשיך את האור של פסח  א אי אפשר להמשיך אור תמיד(.היתה אם האור הזה הוא נצחי, הלו

  בפסח, ולא את האור של פסח בסוכות, הכל לפי הצורך, זה צריך להיות מותאם.[

ן איז דא אויך חסדים, ווייל בינה איז דאך און כל זמן מען איז ממשיך דעם אור פון יום כפור )מלמעלה למטה(, דאס הייסט "חבוק", כאטש דארטי  

ן ס' דער מקור פון חסדים, אבער דאך איז די שמאל דבינה אין די שליטה איז אינגאנצן צו שמאל )חכמה(, איז אין גאנצן נישט ניכר די חסדים, או

 .ען נאר חכמה אלייןרעכענט זיך אין גאנצן אויף איר שליטה ווי ווען קיין חסדים וואלטן דארט אינגאנצן נישט געוו

]כל זמן שממשיכים את האור של יום כיפור מלמעלה למטה, היינו ג"ר דחכמה נק' זה חיבוק השמאל. למרות שיש שם גם חסדים. מטעם שהבינה   

נכנס בשליטה היא המקור של החסדים. אבל בשמאל דבינה השליטה היא לגמרי לחכמה. החסדים אינם נכרים כלל. וכלל אין ניכרים החסדים. והכל 

  של הבינה, אם לא היו שם חסדים, היתה שם רק חכמה לבד לגמרי.[

למה נקרא זה יום כיפור, ולא שם והגדרה ושאלתי: ]פאר וואס הייסט דאס יום כפור און נישט א אנדערע שם, אנאנדער הגדרה? ושאלתי:   

ן שיקרא כפור וקנוח, שבפחות צריך מקודם להעברת הדין שם מציאותו שכיון שהאור הנשגב הזה נמשך ע"י ... וחטא, מן הדי –ואמר  אחרים?[.

"פ הוא בהתנגדות לזכיות, ואיך יכולים ]לזכות[ לזכיות מבלי לכפר קודם הדין... ]חסר שורות[ שהוא שלילית ומוקצית ובא ע"י חטא ואיסור, עכ

 ת העוקץ ונשאר קישוט.שמורידים א –שצריך לכפר ולהעביר אותו ולמחקו, וזהו פירוש יום הכפורים 

שהאור הזה נמשך ע"י  –ואמר בענין החמשה ענויים שנוהגין ביוה"כ שהם איסור אכילה ושתיה וכו', שהם גם כן מבחינה הזאת, היינו מבחי' ענוי  

ב תו"מ דצד שמאל, שכל ענוי וחטא )מראה גדולה(. ענוי אכילה ושתיה שפירושו בלי חסדים )חכמה בלי לבוש(. וענין חמשה ענויים הוא כנגד כח"

יינו הקו הזה הוא בבחינת ענויים הוא בא. וכדוגמת עליון כן למטה. שכן בינה עד ]הוד[ התפשטותה. וצריך לדעת כי בר"ה חוזר העולם לקדמותו, ה

מות בקו שמאל שה"ת עלתה לבינה, ונשאר קו ימין דבינה בנפש דאורות, וקו שמאל דבינה עלה לראש ונעשה של –כמו שהיה בשעת הבריאה 

 דכלים והיה ג"ר דחכמה דבינה, והיו דינים קשים משני הקוים, כי בזמן שליטת שני מאורות הגדולים ביום רביעי של מעשה בראשית, שחג"ת היו

  בקו ימין ומלכותא דדוד בקו שמאל, והיתה מחלוקת בין הקוים.

אודאי, רצונו לומר שבאור  ]האם הוא תמיד יכול להמשיך את האור[? שיך זיין: צו קען ער עם שטענדיק ממלהבין תשובתו "אודאי" לשאלה וצריך  

שממשיך ביוה"כ מלמעלה למטה היינו חכמה, כולל כל האורות של כל ימות השנה, ומה ששופע בשנה הזאת הוא רק ממקור הזה, היינו שזה משמש 

. ויוצא מזה שהאור שממשיכים ביוה"כ כולל בתוכו כל ההארות מעין מקור לכל האורות ולכל המוחין שיבואו לכל העולם במשך השנה הזאת

 והמוחין לכל מיני צרכים והשפעות של כל השנה הנכנסת.

תקופת בנינה נחשבת כל זמן לחבוק עד שנגמרת ובאה לידי זיווג, שזה נקרא "שמאלו תחת לראשי  –חבוק נקרא כל זמן בנין הנוקבא נקרא חבוק  

 אלו תחת ראשי" בגמר הבנין.וימינו תחבקני", ואח"כ "שמ
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במוצ"ש מברכים מאורי האש ובשמים, ובמוצאי יוהכ"פ מברכים מאורי האש רק על נר ששבת, ואין 

 מברכים על בשמים

 שיחה מוצאי יוה"כ תשי"ד

. ]כבר מספיק דארף שוין זיין שטארקשוין גענוג געמטערט, מ'די תש. במוצאי יוה"כ תשי"ד יצא להבדלה וישב אתנו ושתה לחיים, ובאמרו:  

 חולשה, צריך כבר להיות חזק.[

בענין מוחין דיוה"כ שהם מוחין דבינה, מבחי' מאורי אש, היינו שמאל דבינה, חכמה דשמאל. ולאפוקי משבת שהם מוחין דאו"א, היינו מוחין  

ין חדשים דמאורי אש, עושים ברכה חדשה על הנר, כיון שבאים דחכמה דימין. ולאפוקי במוצאי שבת, שהמוחין דחכמה דימין מסתלקים ובאים מוח

מוחין חדשים דמאורי אש, שהם חכמה דשמאל, מוחין חדשים וברכה חדשה. אבל במוצאי יוה"כ כיון שכל היום הם מוחין דבינה, או דמאורי אש 

ום, ואין חידוש. אלא למה מסתייעין בנר ששבת, היינו היינו חכמה דשמאל, אין ענין לברך ברכה חדשה, כיון שהם הם אותן המוחין שנהגו כל הי

הנר ששבת כל יום הכפורים ומדליקין ממנו נר חדש ואז מברכין, פירוש הדבר: כי הנר ששבת הוא בחי' חכמה דבינה דשמאל, ומדליקין ממנו נר 

כה דמאורי אש בבחי' המלכות, כיון שיש חדוש חדש שהוא בחי' מלכות, שהמוחין דבינה נדלקין עכשיו במלכות שמאל דבינה, ואז שייך כבר בר

מה מוחין בבחי' המלכות, שכן כל יום הכפורים היו זה מוחין דחכמה דשמאל דבינה, ובמוצאי יום הכפורים הושפעו המוחין למלכות בבחי' הארת חכ

יוה"כ בהדלקה מנר ששבת, להוכחה לענין  דמלכות, שהוא מוחין דמאורי האש כמו בכל מוצאי שבת, ולפיכך מברכין ברוך מאורי האש גם במוצאי

הנ"ל. ובמוצאי ש"ק, כיון שביום השבת מאירים המוחין דחכמה דימין, היינו או"א מאורי אור, ובמוצאי שבת מוחין חדשים דחכמה דשמאל שהם 

בהתכללות החסדים, היינו  מוחין דחכמה דשמאל –מאורי אש, ושייך ברכה חדשה דמאורי אש. ואותה הברכה על הבשמים, כי בשמים פירושם 

ו מוחין דמאורי אש דחכמה דשמאל, ולפיכך לא שייכת ברכה זו במוצאי יום הכפורים. כיון שהמוחין שהיו ביוה"כ שהם נבחנים "לבשמים" לא נשתנ

קודש נוהגים המוחין גם עכשיו במוצאי יוה"כ, ולא שייכת כאן ברכה על בשמים, אבל במוצאי שבת שייכת ברכה על הבשמים, כיון שביום השבת 

 דחכמה דימין דאו"א שהם מאורי אור, אבל במוצאי ש"ק...

יש שינוי מוחין שאז באים המוחין דמאורי אש שהם נקראים בשמים, ואז שייכת ברכה חדשה על הבשמים, אבל במוצאי יום כפור, אותן מוחין   

 ולפיכך אין מברכין על הבשמים.דבשמים נוהגים גם אחרי כלות יום הכפורים, אותם המוחין דבוסמין, 

ועוד אמר: כל המפרשים בעלי הלכה רצו לומר טעם אחר בענין נר זה ששבת שמדליקין ממנו נר אחר ומברכין ברוך מאורי האש, והטעם שלהם  

ות בתור נר שיאיר לו כיון שבשבת הלוא נהנה מן הנר לצרכיו, או יכול ליהנ –שצריך נר ששבת במוצאי יוה"כ כדי לברך ולא במוצאי שבת הוא 

בבית ויש לו שמוש והנאה מנר זה, ומשתמש בו להנאתו, על כן לא שייך לומר בו נר ששבת, ששימש למטרה אחרת, לפיכך במוצאי שבת צריכים 

יוה"כ  נר הבדלה חדש להדליק, ואי אפשר להשתמש בנר שדלק כל היום, כיון שכבר השתמש בו למטרה אחרת א"א שוב לברך עליו. אבל במוצאי

ה אי אפשר לומר ששמש למטרה אחרת להנאתו, כיון שביום הכפורים אינו של הנאה, ורק של עינויים, והנר שדולק מוכן ומזומן רק לדבר זה, למטר

 מברך מאורי אש. –להנאתו, אלא במיוחד למטרה של ברכה שמתחיל שוב להשתמש להנאתו  –זו גרידא שלאחר יוה"כ ולא למשהו אחר 

רק הודות ליום הכפורים אפשר אח"כ לזכות לסוכות, כי סוכות פירושו בינה, אותו אור של בינה שהיה מקודם במקומו הוא למעלה, היינו ואמר: כי  

החכמה דשמאל שהאירה ביום הכפורים שהוא בינה במקומו הוא, ואחרי יוה"כ מאיר הוא במקומו, היינו הסכך של הסוכה, שהוא ג"כ אור בינה, 

ו, כי אם במקומה של המלכות, ששם הושפע ומאיר בתור סכך של הסוכה שפירושו )מלמטה( למעלה, שמאל מתוקן וממותק. אלא שלא במקומ

ונמצא שהודות ליוה"כ יש לנו סוכות שהוא "הארת חכמה דשמאל" בתהליך התהוות יציאת הקו אמצעי, בהכנה ליציאת האמצעי. וכאן שסעתי אני: 

וחזרתי ואמרתי ]כנ"ל[ ? ] מה הינך אומר?[ וואס זאגסטולזכות לשמחה, זוכין לזמן שמחתנו? ושאל פעמיים: הודות ליום הכפורים אפשרי כבר 

דינים, רק דינים מתערין מינה, אבל בה עצמה אין דינים, ולפיכך כיון שבא אור של בינה  ] בבינה שם אין[.. בינה איז נישטא קיין ואמר: כן, שמחה 

 נמשך אור של בינה יש שמחה, ובסכות שמאיר אור של בינה נקרא זמן שמחתנו.יש שמחה, ובכל מקום שמאיר ו
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 על סעודת ברית מילה של בן בנו יעקב

 י"א תשרי תש"ה

צר אמרו שם תורה בשם הרבי ר' שמעלקי מניקלשבורג זצוק"ל: על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. והקשה, הלא כל החטאים הם בי  

הרע? ופירש, דהיינו על ידי שביטל את היצר הרע )א"כ אין עוד מה לעבוד(. ושיבח אדמו"ר שליט"א את התורה מאד, ואמר לי: "אז 

 מען דארף זיך פאר שרייבין דיא תורה, אז מען זאל זיא גידענקין".

גמת מה שנאמר: עתיד הס"מ להיות מלאך קדוש. והוא הוסיף ביאור, דהנה אמרו חז"ל: "בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע". והוא דו  

ואז נאמר: "הללו בוכין והללו בוכין". היינו שלצדיקים לא תהיה עוד העבודה, וכן שבזמן התיקון יותר חשוב מהגמר התיקון. אבל 

 באמצע העבודה אסור לגלות את זאת כיוון שלא יהיה כח לעבודה.

שבת כדת ֵמחללו, שכרו הרבה מאד על פי פעלו. וקשה, אם שומר שבת מחללו מקבל גם אמר: כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר   

שכרו על פי פעלו, א"כ מה יש עוד שכר שעל זה הוסיף ואמר שכרו הרבה מאד, שזה נראה כסתירה. ופירש: שכרו הרבה מאד על פי 

 היינו לפי מה שמתגבר ליחד הכל להפועל. –פעלו 

שעכשיו הוא שנת תש"ה, שזה רמז: "כל שתה תחת רגליו" שצריכים להתגבר )והגית(, ואם לאו, הנה עוד אמר במוצאי יום כפורים,   

 נאמר: "יתוש קדמך".

 ואמר, שצריכים ליתן שבח והודיה להשי"ת שהניח לנו התורה ודברי חז"ל. אם כן רואים שצריכים להיות בקי בדברי חז"ל.  

ולם כמו שהיה לפני הבריאה, אם כן צריך גם העובד ה' לשכוח את כל העבודה וגם אמר, שהנה איתא שבכל ראש השנה חוזר הע  

 שעבד עד כעת.

ופירש, "ואין לנו שיור רק התורה הזאת". והקשה, הלא התורה היא כוללת הכל, היינו גאולה וגם בנין בית המקדש וגם תחיית המתים,   

חשק כלל להתורה, וא"כ אין כאן עצה לזה, ואז התורה היא בחינת וא"כ למה נקראת שיריים? רק דהנה ע"י העוונות והחטאים אין 

שיריים. אבל אחר יום כפורים שנמחלו העוונות, אז צריכים תיכף להתחיל ללמוד ולעשות מצוות. כמו שכתוב שבד' הימים שעד סוכות 

 עסוקים במצוות ואין חשבון העוונות עד יום א' דסוכות.

מצווה, הנה יכול לקיים "והגית בו יומם ולילה", ואם לאו, על כל רגע שמבטל הוא עושה עבירה.  וגם אמר, שמי שאין לו מה לעשות  

 וכן אמר בשם הרבי מלובלין שרגע שאין מחשבין בהשי"ת הוא עובר על עשה של "ובו תדבק" ו"לדבקה בו".

כי ברית מצד אחד לא נקרא ברית. לכן גם הזכיר, שגם הכלי עושה השי"ת, כמ"ש: ברית קודש. דהנה ברית הוא משני הצדדים,   

צריכים חיתוך ופריעה, שחיתוך עניינו שמפרידין הכלי של עצמו, והפריעה הוא שמקבלים את האור בכלי של העליון. לכן נאמר "ברית 

חתון, הנה קודש", שעור הפנימי הוא כלי של העליון, שאמרינן שהאור העליון עושה הכלים. ואף שאמרינן שצריכים התעוררות של הת

אבל מוכרחין לקבל בכלים של העליון, ואז הוה ברית שלא ימוט לעולם, שיעיד עליו יודע  –יותר טוב שהתחתון יחשוק אחרי האורות 

 תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזהו שנקרא "ברית קודש", מצד העליון.

 

 

 מאמר סז

 הכנה ליום הכפורים

 מוצש"ק שבת תשובה שנת תש"ה

 

על חטא אחד,  –י לחדרו ושאל אותי אם אני מוכן ליום הכפורים. ואמר לי שצריכים להתוודות ולעשות מכל ה"על חטא" קרא אות  

ולהתוודות על שפגמו באמונה הקדושה, שכל החטאים באים מחמת פגם האמונה, וכל המצוות שעשו עד כעת הם רק מעשה קוף, שכל 

 ת האמונה, ואם כן עדיין לא עשיתי אפילו מצוה אחת.המצוות צריכים לעשות דבר אחד, היינו לבנות א

ואמר, שכל התפילות צריכות להיות בעד השכינה הקדושה. רק תפילה אחת צריך בעדו, היינו שיהיה כאילו עומד לפני המלך. ושאל   

אותי אם אני מבין את דבריו, ועניתי הן, ואח"כ אמר לי לעשות יין על יו"ט.
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 זצ"ל משה יאיר וינשטוקכתבי הרב 

 ו' מאמר

 

 אדם צריך לבטל את כל עבודות ה' שלו שעשה עד כה -ערב יוהכ"פ 

 ב"ה יום ט' תשרי תרצ"ג מפי אדמו"ר מוהרי"ל שליט"א בהיותו ביפו

 

 קודם הסעודה המפסקת נכנסתי אצלו.                                            

בל עול מלכות שמים. ובשם האדמו"ר מרוז'ין זצ"ל אמר: כי קודם יום אמר: צריכים להמליך את הקב"ה על כל האברים והגידים ולק    

הכל לא נעשו כשורה, וכי בהכל היו מבחינת  –הכפורים צריכים לבטל את כל העבודות שנעשו משך כל הזמן. כי כל המצות שנעשו 

 עבירות. ובאופן כזה צריכים לחדש העבודה ולקבל בשלימות עול תורה ומצוות.

י אמרו חכז"ל במדרש איכה, אשר יצחק אמר "פלגא עלי ופלגא עלך". ומהו ענין הפלגא? כי צריכים להבין מהו מאמרו של כ -והענין    

 אברהם אבינו "ימחו על קדושת שמך", כי אברהם אבינו היה מבחינת חסד.

זנותא", כי כלום חסר מבית המלך? כי עיקר הבריאה הוא הרגזנותא שצריך לעלות מהאדם, וכמשחז"ל: "רגזן לא עלתה בידו רק רג     

אלא שרוצה הקב"ה שהאדם ישים על לבו גודל ריחוקו מפני ה', ויתרגז תחתיו, ואיך הוא מאבד את זמנו לריק, ואיך לא ממלא את רצון 

 ה'. וזוהי העלאת האדם, וזאת היא הפלגא השייכת להאדם. והפלגא השייכת להקב"ה הוא הארת אורות דחסדים. 

כל מה שימצא האדם בעצמו יותר חסרונות, יותר תתרבה בו בחינת הרגזנותא, ולכן צריך להעלות הרגזנותא מכל האברים. ונמצא ש    

היינו שכל איבריו פגומים ח"ו ואין בו מתום. ולכן קודם יוהכ"פ צריכים להעלות הרגזנותא במדה יותר גדולה, וצריכים לבטל את כל 

 יעלה הרגזנותא כהוגן, כי יראה בו בעצמו איזה מדה טובה.העבודות שעשו, כי באם לאו, הלא לא 

 וזוהי בחי' היראה הגדולה מהשי"ת, אשר ר"ה ויוה"כ מסוגלים המה לזה.     

ומאמר אברהם אבינו ע"ה היה "ימחו על קדושת שמיך", כי אברהם הוא בחי' חסד, ולכן אמר שצריכים להוריד אורות גדולים כל כך     

 הירותם על קדושת השי"ת.עד שימחו מגודל ב

 

 במאמר ט"ז / 
 

ארז"ל )עירובין י"ג(: "נמנו וגמרו: טוב לו שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה: ימשמש במעשיו". ואיזה  הנה   

 שייכות יש זה לזה, כי קודם מיירי במציאות, וזה בענין מוסר!? וגם מהו ההבדל בין פשפוש למשמוש?

כי האדם אף שהוא מטהר ומזכך עצמו עד מאוד, בכל זאת אותה הנשמה היתה יותר טהורה ויותר מזוקקה קודם שירדה  -והענין     

לעולם, מכפי שהיא אחר ירידתה לעולם, ולכן על זה אמרו: "טוב לו לאדם שלא נברא משנברא", ועכשיו שנברא מה יעשה.? לכן 

איו ועונותיו, וממילא יהיו נעשין מהזדונות זכויות, ואז יהיה רווח ממה שנברא אמרו: "יפשפש במעשיו", היינו לעשות תשובה על חט

 יותר משלא נברא.

כי צריך למשמש במעשיו, והיינו לבוא  -אבל כל זה הוא בבחינת בי"ע שיש רע וטוב, ובחינת בירורים. ובאים אחרי זה ואומרים     

 ייך כלל לבירורים.להאור שהוא קודם הבריאה, שזה הוא התיקון השלם, שלא ש

כמו פורים, שהוא בלתי מובן: איך אפשר שיום הכיפורים שהוא שבת שבתון יהיה נתלה בפורים  -והוא מה שאומרים יום כפורים      

כי יום הכיפורים הוא בחינת בינה כידוע, ופורים הוא בחי' חכמה  -שהוא יום חול, ויום שמותר בעשיית המלאכה? אלא שזהו כדברינו 

 כי הוא האור הגדול שאין בו בירורים, שאפילו החול הוא קודש. –יותר גדולה מבינה. ומה שמותר בעשיית מלאכה, הוא  שהיא

 שבשבת הוא עליית העולמות, ופורים הוא האור בעצמו, וגם החול הוא קודש.  -ומה שבשבת הוא אסור בעשיית מלאכה הוא     

ואורות המקיפים גם הם באים לכלל קבלה ונעשים פנימיים, אבל אין העדר נוהג ברוחניות,  כי ישנם אורות מקיפים ואורות פנימיים,    

 ונמצא שיש בו גם פנימיים וגם מקיפים.

ועליית שבת היא רק שהפנימיות היא עולה ולא החיצוניות. שהחיצוניות היא רק בתיקון השלם. ולכן נאמר שבת וינפש, כמו"ש     

 בב"ק ובשבת עומד לפוש.

וז"ש: "זרענו וכספנו ירבה כחול, חטאתנו הוא ימחול". זרענו כספנו הם הכסופים שלו. ולמה אמר כחול ולא כקודש? אלא שהחול      

בעצמו יהיה קודש. ואיך נבוא לזה? ע"י שחטאתנו הוא ימחול, ונזכה לתשובה מאהבה שהזדונות נעשים כזכויות. כי קדושה כמו"ש היא 

יצוצי החול, הרי יש הרבה קבלות טובה. וכמו הנ"ל לגבי המן, כי למרדכי בשום אופן לא עלה על הדעת לא כל כך רבה, אבל מתוך נ

לדרוש כל כך טובה עד כתר מלכות, אבל המן הרשע, הוא כן היתה לו תאווה כל כך גדולה להטובה, ואותה הטובה נתהפכה אל הצדיק, 

 ולכן דווקא ירבה כחול. וכן הוא וככוכבים בלילה.

ובקדושת האצילות הכל הוא קודש, ולכן אין חילוק בין איגרות הראשונות לאיגרות השניות, אף שהאגרות הראשונות להרוג ולאבד     

כי מקודם האגרות  –את כל היהודים, ובשניות היה לאבד את חיל הגוים, בכל זאת הם אחד. ובזה תבין כי מה הרווחנו באותו הנס 

כי נשארו בחיים חיותם? אלא שאז היתה התשובה מאהבה ונעשה  -, ומה הרוויחו באגרות השניות הראשונות גם אז היו חיים ישראל
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 מהזדונות זכויות, ובא להם הרווח מהזדונות, ולכן פורים הוא בחי' חכמה כידוע מהכוונות )ענין יסוד דאבא(.

ה, והסתכל הקב"ה במעשיהם של צדיקים וברא סוף מעשה במחשבה תחיל –שבת היא תכלית שמים וארץ, ותכלית היא כמו תחילת      

 הסתכלות בהאור של קודם הבריאה, ואז "לא יגורך רע". -את העולם, וזה הוא בחי' משמוש 

כל מה  -וזה "כי כגבה שמים על הארץ,  גבר חסדו על יראיו". כי השמים מרמז על הרוחניות והארץ על הגשמיות, ונמצא מזה ח"ו     

כל מה שיורד יותר לשאול, הרי מתעלה יותר ויותר השמים, וזה "כגבה שמים על הארץ". אבל אם זדונות נעשים שיותר יושפל האדם, ו

 כזכויות וזוכה למחילת עוונות, אז "גבר חסדו על יראיו". וזה מאה"כ ולא ישוב לכסלה עוד.  

ה גדול כח הקודש, ועד כמה ירוד ושפל הרע וזה "המבדיל בין קודש לחול, חטאתנו הוא ימחול", כי ע"י הדעת יודעים עד כמ    

"וירא אלקים את  –והגשמיות, ואז ע"י הדעת עושה האדם ההבדלה, כי "אם אין דעת הבדלה מנין". ואם לאו, עושה הקב"ה ההבדלה 

 זה מעשיהם של צדיקים. -האור כי טוב" 

 

 במאמר ט"ז / 
 

ברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה: ימשמש במעשיו". ואיזה ארז"ל )עירובין י"ג(: "נמנו וגמרו: טוב לו שלא נ הנה   

 שייכות יש זה לזה, כי קודם מיירי במציאות, וזה בענין מוסר!? וגם מהו ההבדל בין פשפוש למשמוש?

ודם שירדה כי האדם אף שהוא מטהר ומזכך עצמו עד מאוד, בכל זאת אותה הנשמה היתה יותר טהורה ויותר מזוקקה ק -והענין     

לעולם, מכפי שהיא אחר ירידתה לעולם, ולכן על זה אמרו: "טוב לו לאדם שלא נברא משנברא", ועכשיו שנברא מה יעשה.? לכן 

אמרו: "יפשפש במעשיו", היינו לעשות תשובה על חטאיו ועונותיו, וממילא יהיו נעשין מהזדונות זכויות, ואז יהיה רווח ממה שנברא 

 יותר משלא נברא.

כי צריך למשמש במעשיו, והיינו לבוא  -אבל כל זה הוא בבחינת בי"ע שיש רע וטוב, ובחינת בירורים. ובאים אחרי זה ואומרים     

 להאור שהוא קודם הבריאה, שזה הוא התיקון השלם, שלא שייך כלל לבירורים.

ם הכיפורים שהוא שבת שבתון יהיה נתלה בפורים כמו פורים, שהוא בלתי מובן: איך אפשר שיו -והוא מה שאומרים יום כפורים      

כי יום הכיפורים הוא בחינת בינה כידוע, ופורים הוא בחי' חכמה  -שהוא יום חול, ויום שמותר בעשיית המלאכה? אלא שזהו כדברינו 

 החול הוא קודש.כי הוא האור הגדול שאין בו בירורים, שאפילו  –שהיא יותר גדולה מבינה. ומה שמותר בעשיית מלאכה, הוא 

 שבשבת הוא עליית העולמות, ופורים הוא האור בעצמו, וגם החול הוא קודש.  -ומה שבשבת הוא אסור בעשיית מלאכה הוא     

כי ישנם אורות מקיפים ואורות פנימיים, ואורות המקיפים גם הם באים לכלל קבלה ונעשים פנימיים, אבל אין העדר נוהג ברוחניות,     

 בו גם פנימיים וגם מקיפים.ונמצא שיש 

ועליית שבת היא רק שהפנימיות היא עולה ולא החיצוניות. שהחיצוניות היא רק בתיקון השלם. ולכן נאמר שבת וינפש, כמו"ש     

 בב"ק ובשבת עומד לפוש.

ול ולא כקודש? אלא שהחול וז"ש: "זרענו וכספנו ירבה כחול, חטאתנו הוא ימחול". זרענו כספנו הם הכסופים שלו. ולמה אמר כח     

בעצמו יהיה קודש. ואיך נבוא לזה? ע"י שחטאתנו הוא ימחול, ונזכה לתשובה מאהבה שהזדונות נעשים כזכויות. כי קדושה כמו"ש היא 

לא כל כך רבה, אבל מתוך ניצוצי החול, הרי יש הרבה קבלות טובה. וכמו הנ"ל לגבי המן, כי למרדכי בשום אופן לא עלה על הדעת 

לדרוש כל כך טובה עד כתר מלכות, אבל המן הרשע, הוא כן היתה לו תאווה כל כך גדולה להטובה, ואותה הטובה נתהפכה אל הצדיק, 

 ולכן דווקא ירבה כחול. וכן הוא וככוכבים בלילה.

הראשונות להרוג ולאבד  ובקדושת האצילות הכל הוא קודש, ולכן אין חילוק בין איגרות הראשונות לאיגרות השניות, אף שהאגרות    

כי מקודם האגרות  –את כל היהודים, ובשניות היה לאבד את חיל הגוים, בכל זאת הם אחד. ובזה תבין כי מה הרווחנו באותו הנס 

כי נשארו בחיים חיותם? אלא שאז היתה התשובה מאהבה ונעשה  -הראשונות גם אז היו חיים ישראל, ומה הרוויחו באגרות השניות 

 ת זכויות, ובא להם הרווח מהזדונות, ולכן פורים הוא בחי' חכמה כידוע מהכוונות )ענין יסוד דאבא(.מהזדונו

סוף מעשה במחשבה תחילה, והסתכל הקב"ה במעשיהם של צדיקים וברא  –שבת היא תכלית שמים וארץ, ותכלית היא כמו תחילת      

 הבריאה, ואז "לא יגורך רע". הסתכלות בהאור של קודם -את העולם, וזה הוא בחי' משמוש 

כל מה  -וזה "כי כגבה שמים על הארץ,  גבר חסדו על יראיו". כי השמים מרמז על הרוחניות והארץ על הגשמיות, ונמצא מזה ח"ו     

ושפל האדם, וכל מה שיורד יותר לשאול, הרי מתעלה יותר ויותר השמים, וזה "כגבה שמים על הארץ". אבל אם זדונות נעשים שיותר י

 כזכויות וזוכה למחילת עוונות, אז "גבר חסדו על יראיו". וזה מאה"כ ולא ישוב לכסלה עוד.  

יודעים עד כמה גדול כח הקודש, ועד כמה ירוד ושפל הרע וזה "המבדיל בין קודש לחול, חטאתנו הוא ימחול", כי ע"י הדעת     

"וירא אלקים את  –והגשמיות, ואז ע"י הדעת עושה האדם ההבדלה, כי "אם אין דעת הבדלה מנין". ואם לאו, עושה הקב"ה ההבדלה 

 זה מעשיהם של צדיקים. -האור כי טוב" 
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 השמטות ותיקוני הזהר 

עם פירוש מעלות הסולם 

של הרב יהודה צבי 

 ברנדוויין

המאמרים מצורפים מפאת 

חשיבותם למרות שעדיין אין 

 בידינו אותם באיכות גבוהה.

 



 מלאה עשית בחכמה כלם יי׳ מעשיך רבו מה ו( דכתיב מאלין. אלין פשניין
א ע״כ. קניניך. הארץ

ויוכ״פ ר״ה מאמר
בהון, אתרעי דקב״ה דישראל, חולקהון זכאה אמר, חזקיה ר׳ ב פו(

 מעילא לאסתמרא עיטא, לון ויהב לון, ואזהר ג קדישא, אורייתא להון רהב
 כל מנייהו לדחיא ידעי, ואינון קב״ה. בר בהו ישלוט דלא בגין ותתא,

 כי ז( כד״א, ואחסנתיה, דעדביה חולקא דיהון בגין קסטירין, וכל :וקטריגין,
נחלתו. חבל יעקב עמו יי׳ הלק

עלמא, בני וכל עלמא, על בדינא יתיב קב״ה דר״ה, ביומא חזי, תא פז(
 פתיחן ומתין דחיין וספרין בחשבנא, עאל דלא מאן אית ולא בחשבנא, יתבי -

 מכל לאשתזבא עיטא, לון יהב בהו, דאתרעי בגין וקב״ה, ה יומא, בדהיא
עלמא. על שריא דדינא זמנא בכל וכן ז אתמנן. דאינון דלעילא ־טרוגין ■

ובמה. עלייהו. רחמי לאתערא ישראל אזדמנא ח יומא בהאי פח(
ר. פ אתערו כדין דלעילא, שופר ואתער לעילא, סליק דנפיק, קלא דהא מו

גרסאות חלופי הזהר מסורת
r ־ r )בר כל ת׳׳ח כאן כתוב חדש בזהר הדפוסים בכל א טור עז ז״ח ג׳ *ירן ב׳ דף תולדות זהר זד
כתוב ישנים בדפוסים אותיות. סתרי כאן עד וכו׳ נש ד. ציון קצר דף א׳ בראשית זהר לב( דברים ־־ ■5

ע׳־ב. סב דף י סימן ע*ב. לב דף חדש( )בזהר כאן
: n *דפוסים )אמשטרדם לון ויזהר נ״א נ )מונקאטש(. זה חסר סב לדף אחר נוסח כאן. חסר חזקיה• וד

r־T r־.־r> גריס לא נ*א ז )ז״וו(. מקטרגין נ*א ו )ז״ח(• והקב״ד, נ״א ה )ז״ח< לחושבנא עאלין נ״א ד
)ז״ח(. אזדמנן נ״א )קראקא( אזדמן נ״א זז )ז׳׳ח(. וכן

הסולם מעלות
הכפורים ויום השנה ראש מאמר

re עשית בחכמה כולם ה׳ מעשיך רבו 
קנינך. ־*־־ץ

 חרש זהר בהסלט נמצא המאמר ־׳•־
רכ׳׳ח. א*ת ־.

ויוכ״פ ו״ה מאמר
 חזקיה ר׳ וכו׳: אמר חזקיה .*׳ ■

nרצה שהקב״ה ישראל, של חלקם *־־ 
 והזהיר הקדושה. התורה את להם ״

r r מלמעלה להשמר עצה, להם 
a הקב״ה. רק בהם ישלוט שלא —ל 
-r r המקטריגים, כל מעליהם, לדהות

ונחלתו. גורלו חלק שיהיו כדי דין.-----
rחבל יעקב עמו ה׳ חלק כי א-מר. ־־

 וראה, בוא וכו': היומא חזי תא פז(
 על בדין יושב הקב״ה השנה, ראש של ביומו

 ואין בחשבון, יושבים העולם בני וכל העולם,
 של והספרים חשבון. בלי לדין שנכנס מי

 ו״ה. של ־,יום באותו פתוחים והמתים החיים
 להם נתן בישראל בהם שרצה משום והקב״ה

 שנתמנו המקטריגים אותם מכל להנצל עצה
 שהדין הזמנים בכל להנצל וכן מלמעלה׳

העולם. על שורה
 ביום וכו׳: אזרמנא יומא פהאי פח(

 רחמים. עליהם לעורר ישראל מוזמנים ר״ה הזה
 מן היוצא הקול כי בשופר. זה. עושים ובמה

 השופר את ומעורר למעלה עולה השופר
 הרחמים מתעוררים אז בינה, שהוא שלמעלה
מכסא קם ז״א היינו והקב״ד, ממקומם,

הדי'
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 ורחים מ דרחמי, בכרסייא ויתיב דדינא, מכורסייא קם וקב״ה מאתרייהו, רחמי
 קב״ה קמי יתבי כ וישראל למקטרגא. רשו אתייהיב ולא דישראל, עלייהו י

ק, קלא ההוא דהא רחמי. ואתערו שופר, ותקעי בתיובתא,  אתערותא תפי
 לא דהא דרחמי, כרסייא קמי לקיימא יכיל לא דלטורא וכדין איהו. ל דרחמי

קטיגורייא. מ אשתכח ולא סטרא, מההוא אתי
 בקדושתא ישראל וקיימי דדינא, חתימא דאיהו דכיפורי ביומא פט(

 שעיר, ליה יהבין למקדשא, דלטורא יקרב דלא בגין יומא, בההוא דמרייהו. נ
 הוא ביה אתהני מסאבא ורוח ם מסאבא. והוא מסאבא, דרוחא מסטרא דאתי

 וישראל נהירין, אנפין וכדין לסאבא. למקדשא אתקרב ולא ביה, אתעסק
מניה. אשתזבין ע

 בשעתא דלטורא, האי נשא, בני חובי סגי פ כד אחרא בזמנא צ(
 קמי דלטורא צ ואשתכח אתי, איהו כדין *( עלמא, חובי על אתער דדינא
 כל קץ ח( וע״ד, אשתכח. ודינא עציבין, אנפין וכל מקדשא, ואסתאב ק קב״ה,

ר גרמו. דאינון בגין עלמא, חובי למתבע ודאי, לפני בא לפני. בא בשר
ותיבה נח מאנזר

אורייתא להון דאתייהיב ישראל, אינון זכאין יוסי, רבי אמר ש צא(

גרסאות חלופי הזהר מסורת
עליהון למקסרגא מוסיף נ״א י )ז״ת(. וחייס נ׳׳א ס ו׳( )בראשית זו(

)ז״וז< קב״ה קמי בתיובתא תייבי ״א1 נ )ז״ח(.
 ורוחא נ״א ס )ז״ח(. דמאריהון נ׳׳א נ )ז״ח(. נ״אקסיגורא )קראקא( קטרוגא נ״א מ )קראקא(• נינהו נ״א ל

 סגיאו נ״א פ )ז״ח(. אשתזיבו נ״א מ )ז״ח(. למקדשא קריב ולא ביד■ אתעסק והיא מיניה אתהני מסאבא
 בדפוסים ר אמשטרדאם(. )קדאקא, ויסתאב נ״א ק )ז״ח(. מקטרגא נ״א צ )אמשטרדם(. מגו נ״א )ז״ח(

ה׳. צור. ב סה דף יא סימן כאן כתוב ישנים בדפוסים ט וגו׳. הודיעני פתח יהודה ר׳ כתבו ישנים

הסולם מעלות
 ד,כפורים ויום השנה ראש מאמר

 אחר בזמן וכו׳: כר אחרא בזמנא צ( ומרחם הרחמים, כסא על ויושב הרץ
 המקטרג בא אז בחטאים, מרבים אדם כשבני למקטרג רשות ניתן ולא ישראל. על

העולם, עוונות על הדין התעוררות בשעת הזה בתשובה. הקב״ה לפני יושבים וישראל לקטרג.
את ומטמא הקב״ה. לפגי מקטרג ונמצא אותו כי רחמים. ומעוררים בשופר ותוקעים

והדין עצובים הפנים וכל מלכות שהוא המקדש ומיס, רוח מאש הכלול השופר מן היוצא הקול
לפני. בא בשר כל קץ נאמר זה ועל נמצא. המקטרג אין ואז הוא. רחמים של התעוררות

עוונות על דינים לתבוע כדי ודאי לפני בא בא לא כי הרחמים, כסא לפני לעמוד יכול
גרמו. שהם העולם מקטריגים. נמצא ולא ההוא מהצד

שביניהם וההפרש כפור ויום ר״ה ענין ביום וכו׳: דאיהו רכפורי כיומא פט(
נותנים וביוכ״פ השטן, את מערבבים שבר״ה עומדים ישראל הדין חתימת זמן שהוא הכפורים

עיין לעזאזל השעיר שהוא מהקדושה חלק לו יקרב שלא וכדי אדונם. בקדושת יום באותו
תצוה ובפרשת שפ״ד, אות וירא פרשת בד,סלם לו נותנים מלכות, שהוא המקדש אל המקטרג

ובפרשת קט״ו אות אחרי ובפרשת ק״א. אות רוח מצד הבא לעזאזל. השעיר היינו שעיר
ההמשך. כל קפ״ז אות אמור נהנית הטומאה ודוח טמא. והוא הטומאה

ולא בשעיר, בו עוסק המקטרג הוא ממנו. ותיבה נח מאמר ןאז טמא1, ה]ןלכות שהוא דשקהמ קיא מתקרב
ר״י אמר וכו׳: יוהי דכי אמר (צא .ממנו נצלו וישראל ם,מאיר ןןפנים
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 דאשתכח דאלולי משמע, דהא חזי, תא ולילי. יממא בה משתדלי ואינון ?-*שא,
 תיבותא. בגו עינא מן אסתים אשתזיב. לא כחדא, באתחברותא תיבותא עם :־

פי  לך גופר, עצי תיבת לך עשה ט( כתיב בודאי יודאי, ההוא אמר ואזלו, ג
מך,  ככל נח ויעש י( כתיב, מה בה. ולאשתזבא בהדה, לאתחברא בגין י:־

י וגו׳. צוהו ק
 לנח הקב״ה השיב מה מאמר

 העולם את א וראה התיבה, מן כשיצא לנח, הקב״ה השיב מה ת צב(
 לך היה רחום, נקראת עולם, של רבונו ואמר, לפניו, לבכות ב והתחיל ־־ב.

ב  אמרת השתא ד שטיא, רעיא ואמר, הקב״ה השיבו וכר. ג בריותיך על ־־־
j r גו/ לפני צדיק ראיתי אותך כי כ( לך, דאמרית בשעתא אמרת, לא למה  ו

ר׳:  כל גופר, עצי תיבת לך עשה ואח״כ מים, המבול את מביא הנני ל( ש
r* שמעתא ומכדין ו עלמא. על רחמין דתבעי בגין ה לר ואמרית אתעכבית 

*.::־'ב  ועבדת דעלמא, ישובא על רחמין למבעי בלבך עאל לא בתיבותא, ־
 בעיין קדמי למללא פומך פתחת ח עלמא, דאתאביד וכען ואשתזיבת. ■ *•:•:א

 מכל ויקח מ( דכתיב ועלוון. קרבנין ט אקריב כך, נח דחזא כיון .־;־:*ב.—
וגו׳. י הטהור העוף ומכל הטהורה דב־ד־

גרסאות חלופיהזהר מסורת
: ד  ז׳־ח טו. ח״ג קו. סה: ח״א זהר י־( ז

r r  r:• ז״ח ז׳( )בראשית (’ שי״ח. ס״א כג 
r r•:דף נח זהר ו׳( )בראשית ל( )שם(. כ( ־ 
 נח זהר ח׳( )בראשית מ( טו. ח״ג — י

.,א ציון ש׳ דף

 ע״ג סז דף יב סימן כאן כתוב ישנים בדפוסים ת
זה( נמצא ישן )בזוהר תורה סתרי עשרה הוו ולא

)ז׳׳ח(. העולם כל נ״א א )ז״ח(. מה ת״ר מוסיף נ״א
)ז״ח(. וכו' ל״ג נ״א ג )ז״ח(. עליו לבבות נ׳׳א ב

 בלישנא לך דאמרית בזמנא ולא דא אמרת כען נ׳׳א ד
 הנני ואני כו׳ גופר עצי תיבת לך עשה דכתיב רכיכא

: : בולי הזה ברור לפני צדיק ראיתי אותך כי כו' לנח ה׳ ויאמר כר בשר כל לשחת בז׳ ־
־7 -=־־ בלבך עאל לא בתיבותא את דתשתיזוב דשמעת ומכדין נ״א ו )ז״ח(. בדיל נ״א ה )ז״ח(. :

c r ■נ״א י )ז״ח(. וקרבנין עלון נ״א ט )ז״ח(. סתחית נ״א ח )ז״ח(. ואשתזבתא נ׳׳א ז ,•־ח
)ז״ח(. וגו' ול״ג במזבח עולות ויעל מוסיף

הסולם מעלות
 ותיבה נח מאמר

הקדושה, התורה להט •::יתנה :־־*־
 וראה, בוא ולילה. יומם בה ־־ב

r r r התיבה עם נח נמצא היה -א 
 התיבה ובתוך ניצל. היה -א »־*.

 אותו אמר והלכו, קמו :יחבל.—!
 עצי תיבת לך עשה כתוב כך ־»־
עמה להתחבר כדי לעצמך - ד־

אשר ככל נח ויעש כתוב מד■ —

 לנח הקב״ה חשיב :י־ ■־.
r  *t:• השיב מה וכו׳: דזקג״ה 

את וראה התיבה מן די
ד דף ר*־'־ ע־׳ב( רנ׳

 רבש״ע ואמר לפניו לבכות התחיל חרב העולה
 בריותיך על לרחם לך היה רחום נקרא אתה
 עתה שוטה רועה ואמר הקב״ה השיבו וכר,
 בשעה זה את אמרת לא למה זה, אומר אתה

 וגר, לפני צדיק ראיתי אותך כי לך שאמרתי
 עשה ואח״ז מים, המבול את מביא הנני ואח״כ

 ואמרתי התעכבתי כך כל גופר עצי תיבת לך
 ומכיון העולם, על רחמים שתבקש כדי לך

 על עלה לא בתיבה תנצל שאתה ששמעת
 ועשית העולם. ישוב על רחמים לבקש לבך

 את פתחת נאבד שהעולם וכעת ונצלת. תיבה
 שראה כיון ותחנונים. תפלה לפני לדבר פיך
שלא אע״פ ועולות, קרבנות הקריב כך, נח

חטא
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בקדמיתא, זאת כתיב דלא אע״ג ברכה, בגין הברכה, וזאת 0נ רלט(
 וא׳ץ: אתדבק דלא בגין וזאת, כתיב לא מ״ט בכלהו אבל דייתי. מה על מלה או

 וא״ו החטאת, תורת זאת לעיל דכתיב בגין האשם, תורת וזאת י( דכתיב והאי
ראשון. ענין על מוסיף

 אני אף כ( כתיב, ובג״כ זאת, בהאי אורייתא אתייהיבת בג״כ רמ(
 לקרבא אתיין קרבנין וכלהו נוקמין. בהו ותעביד וא״ו, מינה אסלק זאת, אעשה
 במוסף, פרים תרץ יומא, בהאי מקרבין ואנן שלישי. בהאי לעילא זאת להאי

 שבעה דגבורה. חילא ליה לאתחברא אחד, איל חולקין. תרין ליה לאוספא
 דסאיבו על לכפרא עזים שעיר הלולא. בהאי דיחדון דרגין כלהו לקבל אמרין

דלתתא. חייבין מקדשא
 כנסת ביה דיתחבר דיצחק, דרגא לקבל השביעי ובחדש ע ל( רמא(

 עשר בשבעה השביעי בחדש התיבה ותנח מ( דכתיב, האי פרים. בתרין ישראל
 אחד פר בג״כ לעשרה. סמיכא עשר על שביעית, דאיהי כ״י, דאתוספא

 יכיל דלא בגין לא, תרין אבל עלמא, למידן עלאה דאימא חילא ליה לאוספא
 אילותי נ( דתקיפי צ לישנא דיליה גבורה אחד איל תקיפא. דינא למסבל עלמא

עלייהו: דגבורה חילא דמוסיפין מוספין בכלהו תשכח איל והאי חושה לעזרתי

הזהר מסורת
 ח״ג זהר כו( )ויקרא כ( ז(. )ויקרא ■( לג(. )שם ס(

 ח( )בראשית מ< רנח: ח״ג זתר כט( )במדבר ל( קיד:
 תרומה זהר בב( )תהליס נ( ס׳. ציון ו׳ דף בהר זהר

פ. ציון עד דף

 גרסאות חלופי
ש נ״א ע  בתקיפו נ״א צ אמססרדס(. )קרימונא בחו

)קריממא(.

 שכתוב הטעם מהו וגו׳ שם אשר התורה וזאת
 עליו שיוסיף בתחלה זאת אמר לא הרי ר

 סם משום ומשיב, וזאת. כתוב ולמד. וזאת,
בנוקבא. שנתדבק בו׳ המרומז חיים

 וזאת וכר: בגין הכרבה וזאת רלט(
 זאת כתוב שלא אע״פ הברכה משום הברכה

 עליו. להוסיף שיבוא אחר דבר או בתחלה,
 שר משום כתוב שלא הטעם מהו בכלם אבל
 תורת וזאת שכתוב וזה בנוקבא. נתדבקה לא

 תורת זאת למעלה שכתוב משום האשם,
הראשון. ענין על ומוסיפה הר באה החטאת

 וכר: אורייתא אתייהיבת בג״כ רמ(
 כך ומשום זו, בזאת התורה ניתנה זה משום
 ר את ממנה אסלק זאת, אעשה אני אף כתוב,

 לקרב באים הקרבנות וכל נקמות. בהם ותעשה
ת שהיא זו זאת  השלישי בזה למעלה, מלכו

 בחג זה ביום מקריבים ואנו ז׳׳א תפארת
שבועות,  שני לו להוסיף במוסף פרים שני ה

 לחבר אחד איל וחסדים, חכמה שהם חלקים
ע*א( רס׳א דף )דפו׳׳י

הסולם מעלות
והקרבנות המזבח מאמד

קו, הגבורה תוקף לו  נגד כבשים שבעה להמתי
ת המדרגות כל  בהלל המתייחדים נהי״מ חג״
 של המקדש טומאת על לכפר עזים שעיר זה.

מטה. של החייבים
וכר: לקבל השביעי ובחדש (מאר
 שתתחבר יצחק, מדרגת נגד השביעי ובחדש

פרים. בשני מלכות היינו ישראל כנסת בו
 בשבעה השביעי בחדש התבה ותנח שכתוב זה

 ספירה שהיא ישראל כנסת שנתוסף עשר,
 אחר כי לעשרה. שנסמכה עשר, על השביעית,

מי עשרת  לה ויש הנוקבא ננסרת תשובה י
ת ועולה ע״ס ל עי ם יום בנ  לג״ר ז״א עם כפורי

 של כח לה להוסיף אחד פר זה משום דא״א.
 שני לא אבל העולם, לדון בינה העליונה אם

 הדינים את לטבול יכול לא העולם כי פרים
 לשון איל שלו. גבורה אחר, איל החזקים.

 זה ואיל חושה, לעזרתי אילותי כמ״ש חוזק
ם של המוספים בכל תמצא  שמוסיפים המועדי

בו שיש משבת הה עליהם. גבורה של כח
מנוחה
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 קדישא, עתיקא דאתגליא כלל, דינא ביה ולית נייחא, ביה דאית משבתא, בר
עלמין. ר לכלהו ק וטבאן חידו

עזים. שעיר דרגין. לכלהו חילא למיהב שנה, בני כבשים ס( רמב(
 גבורה אתחבר יומא ובהאי דדינא. ביומא במקדשא, סאיבו נא[ יתחזי דלא

 דינא כ״י קשיא, דינא גבורה ת״ח, עלמא. למידן דר״ה, ש תתאה בדינא עלאה,
למסבל. עלמא דיכיל בגין אחד, פר היום חובת אך רפיא.

 לקבל לירחא, בעשרה כפרה. דהיא פרים תרץ ירחא בריש ובג״כ רמג(
 בגץ כ״כ, דינא ביה אתוסף דלא אחד, בקר בן פר דיליה, במוסף דמשה. דרגא
 למעבד ובעינן עלמא, רשיעי לתברא תקיף, אחד איל דכפרה. יומא דהוא
רוגזא. לשככא נייחא

 אתוסף אחד עזים שעיר דרגין. לכלהו לאוספא שבעה, כבשים רמד(
 מכפר מלעילא דקב״ה בגין מקדשא, סואבת ת על לכפרא היום, בחובת הכא,
 הקדשים קודש לכפרא ביומא, חד בג״כ בעלמא. סאיבו ישתאר ולא כלא,

 החיצון, למזבח לברא, וחד תמן. סאיבו כ״כ אשתכח דלא בגין בשתא, זמנא חד
בעלמא. סאיבו אשתכה דלא

 ואסתלק בהו״ד, דאחיד דאהרן, דרגא לקבל לירחא, עשר בחמשה רמה(
קב״ה עביד דעלמא, אומין כל עם אפילו זמנא, בהאי ובג״כ, בחס״ד. נמי

גרסאות חלופי הזהר מסורת
הגירסא הדפוסים ככל ר )אמסטרדם(. דכלהו נ־א ק כח(. )במדבר (0

בי ט מוקפות. )עלמין( והגירסא עלאין הנכונה ג
)קרימונא(. סואבות נ*א ת דר׳־ח. גריס הדפוסים ובכל פרמיסלא בדפוס גריס

טומאה. א(1 אמת דרך

הסולם מעלות
והקרבנוח המזבח מאמר

בקר בן פר משה, מדרגת נגר שלו במוסף העתיק שמתגלה כלל. דין בו ואין מנוחה,
שהוא משום כך כל דין בו נוסף לא כי אחד. העולמות. בכל וטובה שמחה ונמצא הקדוש.

את לשבור חזק, אחד איל כפורים. של יום אבל דין. שום ואין פב״פ הוא הזווג בשבת כי
לשכך ופיוס נחת לעשות וצריכים עולם, רשעי גמר לפני לא״א לעלות להמלכות אפשר אי

נו הרוגז. את ביום משא״ב עלאין. או״א עד רק התקון היי ר ד שעי לעזאזל. ה
וכו׳: לאופפא שבעה ככשים רמך( ז״א עם לעלות יכולה אב״א הם שזו״ן כפורים

המדרגות, לכל שפע להוסיף שבעה כבשים שלו. הכתר עד
לכפר היום בחובת כאן נוסף אחד עזים שעיר כח לתת וכר: שנה רני כבשיב רמב(

ממרומים שחקב״ה משום המקדש, טומאת על תראה שלא כדי עזים שעיר המדרגות. לכל
לפיכך, בעולם. טומאה ישאר ולא הכל מכפר הזה וביום הדין. ביום במקדש טומאה שום

הקדשים קודש על לכפר הכפורים ביום אחד ר״ה של התחתון בדין עליונה גבורה מתחברת
שם. טומאה שום ימצא שלא בשנה, אחת פעם דין היא גבורה וראה, בוא העולם. את לדון

א מלכות, ישראל, כנסת קשה, טומאה ימצא שלא החיצון, למזבח לחוץ, ואחד רפה. דין הי
בעולם. כדי יותר, ולא אחר פר הוא היום חובת אך

וכר: לירחא עשר כחמשה רמה( הדינים. את לסבול בעולם יכולת שתהיה
נגד שלו מוסף מקריבים לחודש עשר בחמשה ומשום וכר: ירחא כריש וכג״כ רמג(

מן שהוא פרים שני חדש, בראש זד. לחסד. ג״כ ועלה בהוד, שנאחז אהרן מדרגת כפרה. ז
נו לחודש בעשרה היי חסדים הקב״ה עושה הזמן בזה זה ומשום מקריבים כפור. יום ד

אפילו ע״א( רס׳־א דף )דפו׳־י
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 דרמיזין, דרגין דאינון ברזא תליין, ביה דעלמא ושנין יומין דבל אתר, דאיהו
 ושפיר, ובדל״ת, ואמרו, הברייא ביה ואתערו חד. וכלהו עשרה, ואינון באחד.

 בה, לארכא ב״נ ובעי מדילה, נהורא לה ולית היא, דדל״ת אתרא דהאי בגין
דצדיק. ע״י עלאין. בנין שית סטרין, שית מאינון ברכאן, לה ולאמשכא

 ותרין אלין, שית דתמניא. ברזא בח׳, רמיזין סטרין, שית ואינון קלו(
 ולמיהב לעילא, להו ולאכללא לאוספא ואמא, אבא, ובינה. חכמה, לעילא:

 באתר אלא דעתיקא, טיבו שריא לא דהא עלאה, ואמא מאבא ברכאן להו
 ציון בנות וראינה צאינה ט( הה״ד, ונוקבא. דכר דאשתכח באתר דשלים,

דייקא. חתונתו ביום וגר. חתונתו ביום וגו׳, שלמה במלך
 ברכאן לאמשכא בעי אלא בחי׳׳ת יחטוף שלא ובלבד אמרו, וע״ד קלז(

 לה דלית בת, להאי לבתר בנין. שית באינון ולארקא דכלא. עלאה מאתר
 לאבא ירית דברא אוליפנא, ומכאן ברא. האי אלא ואמא, אבוה בבית אחסנא

דל״ת. בהאי לארכא בעי אלא ברא, מן מזוני לה דאית אלא לא. וברתא ולאימא.
 דימליך כשיעורא בה. לארכא נש בר בעי כמה אמרי, ותמן קלח(

 דכלהו עלאין, סטרין דשית רזא דעלמא, זוויין ולארבע ולתתא, לעילא יתה
יומין אינון כל בהאי, מאריך נש בר וכד לעלמין. יתפרשון ולא עמה, אתחברון

הזהר מסורת
ט״ב. מד. ח ז׳־ ו' ציון ב׳ דף וארא זהר ג׳( )שה״ש ס(

הסולם מעלות
באחד המאריך כל מאמר

 המקום, שהוא משום הטעם. מהו ישנותיו.
 בו, תלוים העולם של והשנים הימים שכל

 הרמוזות המדרגות בסוד שתלוים ד־זיינו
 דהיינו קל״ב( אות )כנ״ל עשר, שהן כאהד,

 ומלכות דז״א, נררי וחג״ת. בינה, זזכמה כתר
 החברים, בו והעירו אחד. וכולן מהם. המקבלת

 ויפה להאריך. צריכים דאחד שבד •איירו,
 הוא המלכות, שהוא מקום שאותו משום דיא.
 אור לה ואין וטוני, דלות דהיינו הדלת של

 ולהמשיך בה, להאריך האדם וצריך דשלה,
 בנים ששה קצוות, ששה מאלו ברכות -ה

 הצדיק ע״י דז׳׳א, נה״י חג״ת שהם ע־יזגים
דז״א. יסוד בילא

 ואלו וכו׳: סטרין שית ואיגון קלו(
שהוא דאחד בח, רמוזים דז״א, קצוות ששה

 ושנים דז״א אלו ששה שהם שמונה,
 אבא הנקראים ובינה חכמה שהם •:־בעלה

c.ח״א קצוות ששה אותם ולכלול להוסיף ןכא 
 לאו״א ברכות להם ולתת ואמא, באבא ־בעלה
 במקום אלא שורה אינו דעתיק חסד כי ז־אין.

 שנאמי׳ זהו ונוקבא, דכר שנמצא במקום ש־ם
ע*ב( רנ*ו רף )דסו״י

 וגף, שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה
 בדיוק. הוא חתונתו ביום וגו׳. חתונתו ביום

ונוקבא. דכר שיש במקום רק דהיינו
 כן ועל וכו׳: ובלבי אמרו וע״ד קלז(

 יחטוף שלא ובלבד דאחד, בי׳ שיאריך אמרו
 יסוד, עד מחכמה ספירות ח׳ שהן דאחד, בח׳
 עליון ממקום ברכות להמשיך צריך אלא

 בינה, חכמה דהיינו עלאין או״א שהם מכולם.
 דז״א, נה״י חג״ת בנים, ששה באלו ולהריק
 שהיא הזו, לבת שפעם ימשיך כך לאחר

 ואמה. אביה בבית נחלה לד. שאין המלכות,
 שיכו? הוא ז׳׳א הזד, בן אלא עלאין, או׳־א שהם
 למדנו, ומכאן למלכות, ולהשפיע מהם לקבל
 יורשת, אינה והבת ואמא, לאבא יורש שהבן
 שצריכים אלא הבן. מן מזונות לה שיש אלא

 שימשיך עד המלכות, שהיא הזו, בי׳ להאריך
מז״א. השפע לה

 ושם וכר: כמה אמרי ותמן קלח(
 הוא בה, להאריך האדם צריך כמד. אמרו

 ולארבע ולמטה למעלה אותה שימליך כשיעור
העליונים, קצוות ששה שה״ם העולם. של זויות

פי
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 עבדי לי ויאמר י( ליה, קרי וקב״ה רישיה, על ברכאן מוסרין עלאין, ושנין
אתפאר. בך אשר ישראל אתה

 אינון דכל וכללא רמיזין, קרא בהאי דאורייתא כללא ת״ח, קלט(
 ישיבנו ומי באחד והוא o הה״ד, רמיזין. באחד עלמא, בהון דאתברי אמירן,
 נברא מאמרות בעשרה תנינן, וע״ד עלמא. אתברי ובהון ויעש. אותה ונפשו
ב דאורייתא. קדמאה בקרא כלילן וכלהו א ,,י דכלהו ואוקימנא וכו׳. העולם

 בראשית של ראשון בפסוק ע״ס נואנזר
 אתידע דלא סתימא עלאה ברא, דחכמ״ה. רזא בראשית, מ ל( קמ(

 כללא וא״ת. ,תפארת. השמים וגבורה. דחס״ד כללא א״ת, בינ״ה. אלהי״ם, ג
 ובתר החיים. ארץ דכנ״י, כללא הארץ, צדי״ק. לאכללא דואת וא״ו והו״ד. דנצח
 דרגא לקבל הוא. מאמר בראשית עלאין. יומין דאינון ברזא דאורייתא, פרטא

ראשית. ואקרי דחכמה,

 מאמרות עשרה בסוד ע״ס מאמר
דהא לימינא דאיהו דחס״ד דרגא לקבל אור יהי אלהים ויאמר מ( קמא(

גרסאות חלופי הזהר מסורת
 פרמיסלא )קרימונא וכלהו אחד דכלהו מוסיף נ״א א ב׳ ציון סח דף ב׳ בראשית זהר מט( )ישעיה <’

בראשית. )כמ״ש מוסיף נ־א ב גדול(. זהר אמסטרדם ב׳. ציון רח רף ויחי זהר כג( )איוב נ( יא. א‘ר, זהר
כאן כתיב בדפו״י n ישנים(. )דפוסים וגו׳( ברא )שם(. מ( א׳(. )בראשית (7

במוקפות. )כתר( מוסיף הדפוסים ובכל קרימונא בדפוס גריס הכי 1 כ׳׳ד. סימן

מעלות
בפסוק ע״ס מאמר

 וממה ומעלה /,׳׳run הן העולם זויות ארבע כי
 ואינם עמה, מתחברים כולם כי והוד. נצח הם

 את לכהן מאריך וכשהאדם לעולם. נפרדים
 העליונים ושנים הימים אלו כל דאחד, בי׳ זה

 על ברכות מוסרים הנ״ל, הספירות שהם
 אתה עבדי לי ויאמר לו, קורא והקב״ה ראשו,
אתפאר. בך אשר ישראל

 בוא וכו׳: דאורייתא כללא ת״ח קלט(
 הזה, במקרא רמוז התורה כל כלל וראה,
 נברא שהעולם המאמרות, אלו כל של וכלל
 הנקראות כנ״ל ע״ס שה״ם באחר רמוזים בהם

 ומי באחד והוא שנאמר, זהו מאמרות. עשרה
 העולם. נברא ובהם ויעש. אותה ונפשי ישיבנו

 העולם נברא מאמרות בעשרה למדנו וע״כ
 עשרה שכולם והעמדנו, פ״ה( )אבות וכו׳

 כלולים וכולם קל״ה( אות )לעיל אחד. וכולם
 ק״מ(. אות )להלן שבתורה. הראשון בפסוק

 בראשית של ראשון בפסוק ע״ם מאמר
וכו׳: רחכמה רזא כראשית ?מ(

ע׳׳ב( רג׳׳ו דו׳ גדפו׳־י

הסולם
בראשית של ראש#ן

 העליון הוא ברא: חכמה סוד כראשית:
 בינה. :אלקיט כתר. היינו נודע שאינו הסתום

 תפארת. :השמיס וגבורה. חסד של כולל את
 כוללת ואת של וו׳ הוד. נצח של כולל ואת:
 מלכות של כולל הארץ: יסוד. היינו הצדיק
 כי החיים ארץ ונקראת ישראל. כנסת שהיא

 המוחין ומקבל בחיים, חפץ מלך נקרא ד׳א
 ממנו המקבלת ומלכות חיים הנקראים דאמא

 מפרשת התורה ואח״כ החייס. ארץ נקראת
 העליונים הימים אותם של בסודות הסרטים

 יהי אלקים ויאמר כגון דז״א הספירות שהם
 מאמר בראשית להלן. כמ״ש חסד הוא אור
 זווג על היוצאת מדרגה פירושו מאמר הוא,

 נגד והוא שפה, אל שפה הכאת בסוד דהכאה
ראשית. ונקראת חכמה מדרגת

 מאמרות עשרה בסוד ע״ם מאמר
 ויאמר וגו׳: יהי אלקיס ויאמר קמא(

 שהוא החסד, מדרגת נגד זה אור, יהי אלקים
לכל אור יוצא מימין היינו משם כי לימין.

העולמות
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כגשלישי לחלק תוספות

 דאחיד אבוהון, אברהם לקבל קדמאה, לירחא יומא ובחמיסר ט עג(
 אורייתא, ביה דאתיהיבת בעצרת, תליתאה בירחא פ ראשון ואקרי החסד, במדת

יעקב. קול בקול נז( ואחיד לאבהן, תליתאי דאיהו יעקב, לקבל קולות, בשבעה
 עקידת ביה מדכרינן ר ואנן ביה, דאתיליד יצחק לקבל שתא, ובריש עד(

 לקבל הכפורים, יום ש בה. דאחיד הדין מדת לקבל דדינא, יומא ואיהו יצחק,
 אורייתא. ת ליה ואהדר ישראל, על וחס צלותיה, קב״ה ביה דקביל משה,
 על דחפאן עננים, שבעה אינון אזלץ א דבזכותיה אהרן, לקבל הסוכות, בחג

 עלאין רזין כמה בה אית ה אורייתא וכל סוכה. עבדין ד ובג״כ, כסוכה. ג ישראל
סגיאה. בשלימו עלמא כל בברכאן, מתוספין שבעה אלין וכד בה, סתימין

 הלוים את אהרן והניף מאמר
לר׳ שאיל יהודה ר׳ ה׳. לפני תנופה הלוים את אהרן והניף נ( ו ״( עה(

 בוכה כשהוא לתינוק מלה״ד לו, אמר הלוים. את מניף הכהן היה למה אבא,
 אותו, ומנענעים אותו, מניפין יהודה, רבי וא״ל לפייסו. כדי עושין מה וכועס,

 בה, חקרת ולא לידך, באה זאת מלה יהודה, יהודה אבא, ר׳ א״ל לשתקו. כדי
מדבר. שפיך מה אזניך ישמעו והלא

גרסאות חלופי הזהר מסורת
ת נו( שי *ז( )ברא הר כ ח ז של א ע ב׳ ציון ל״ב דף יי סר נ־ ״י(. ומחמי סו ר א 3 ) ת נ׳׳ ש ובעצר חו הג׳ דב

ח מדבר נ( של״ד. ס״ג קטז תק־ח פ־ד כ-ז ז׳׳ ח(. ח'( )ב * א ר )ז כרין נ״ ם מד סי ם(. )דפו שוני א א ש ר נ״
הר ח: ח״ג ז ם מ׳׳ ת(. ביו ״ סיף נ-א ת )ז חי מו א לו ת ח(. אוריי א א )ז־ נ״

לין הוו ח(. עננין שבעה אז שלא )ז׳־ ס ובפרמי  גרי
ם סוגריי הוו(. ב א נ ) ת נ״ סוכו ח(. כ א ד )ז׳׳ סיף נ־ ח(. אינון מו דין)ז׳׳ ב א ה ע ח(. בה א־ת ל־ג נ״ ם 1 )ז׳ סי  בדפו

ם שני תוב י אן כ מן כ א דף ט׳ סי ע״ב. קנ־׳

הסולם מעלות
ם שבעת מאמר ם ז׳ נגד הימי קי צדי

ם לו להוסיף א. סתימאה ממוחא עדוני א׳ שהוא אהרן כנגד מוסף, קרבן מקריבים הסוכות ד
תו הוד. כנסת כנגד מוסף, קרבן מקריבים ובר״ח ם, ז׳ אלו הלכו שבזכו וחופפים ענני

ד. והיא לבנה הנקראת מלכות היינו שראל על דו סוכה. עושים זה ומשום כסוכה. י
חמיפר עג( א דכ מ הא יו כו ליר ש התורה ובכל :,ו ת כמה י ם סודו סתומים עליוני

ם עשר ובחמשה שאלו בה. מקריבים הראשון, לחודש יו  מתוספים נהי*מ, חג״ת השבעה וכ
ת, אביהם, אברהם כנגד פסח, של מוסף קרבן ה. בשלמות העולם כל נמצא בברכו גדול
שון. ונקרא החסד, במדת האחוז תבארו ובחודש רא הפסח, חג של מוסף המוספים: ז׳ ונ

ת, בז׳ התורה, בו שניתנה בעצרת, השלישי הפ, נגד קולו של מוסף החסר. מדת ונגד אכר
חק, נגד השנה, ראש השבועות, חג של מוסף קרבן בו מקריבים ד יצ ה. מרת ונג הגפור

שי שהוא יעקב, כנגד חוז לאבות. שלי א ת, של מוסף בקול ו קפ נגד שבועו ע ר י מדת ונג
ת. תפארת. שהוא יעקב, קול תפאר ם של מוסף ה משה, נגד כפור, יו
ש עד( כרי ר: לקפל שתא ו כ ד ובראש ו ח. ספירת ונג מוסף נצ נגד סוכות, של ו

הרן, שהוא יצחק נגד מוסף קרבן מקריבים השנה מוסף הוד. ספירת ונגד א נגד שבת. של ו
אנו השנה, בראש בו שנולד גבורה, ם ו סף מזכירי ד יו ד. ספירת ונג פי מוסף י ראש של ו

ם והוא יצחק. עקדת בו ר, נגד חודש, מדת כנגד הדין, יו ד רו ת. ספירת ונג מלכו
ם בה. שאחוז הדין הניף מאמר קרבן מקריבים הכפורים, יו ים הלו את אהרן ו

הניןז ער,( הקב״ה אשר נצח. שהוא משה, כנגד מוסף, הרן ו ר: את א ג אות עד ו
פ בו קבל כ׳׳ שראל על וחס תפלתו, ביו־ ש. צריד אין ע״־ח י אור פירו בי הוא, הדברים ו

חזיר ה היינו התורה להם ו ש כי בחג השניות. לוחות ד קונו השמאל, קו הוא הלוים שור ת של ו
קו ע*א( ש״ג דף •( ע׳׳ב ש״ב דף )דפו־י
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ועשרין חד תקונאשיב

 נח, תיבת דאיהי בתשובה, מקבלין ז אינון לאלין ח״י וכלא שכא(
 בתיובתא. לון יקבל לא לאחרנין אבל הכפורים. יום

 נ< בהון אתמר נטרין, הוו דלא אלין דדינא, ביומא יפקון ואם שכב(
 ט גמורים, רשעים אתקריאו ואלין הארץ. על הרומש ח בשר כל ויגוע

 הה״ד מתתרכא. שכינתא הות יומין בשית י דבהון למיתה, לאלתר דנדונים
 דחול. יומין אינון ואלין רגלה, לכף מנוח היונה מצאה ולא ס<

 ויומין ל ושבתות ח״י, דנטרין אינון אלין כ גמורים, צדיקים שכג(
 שבתות ערבי ודא ערב, לעת היונה אליו ותבוא ע< מ אתמר עלייהו טבין,

0 כד״א קדש, דאינון בגין עלייהו. לשרייא אתיא קא דשכינתא טבין. ויומין
 הדבקים ואתם צ< לי״י. ישראל קדש

 ונחתמין דנכתבין גמורים, צדיקים
כו׳. ברכה חיים בספר נ כד״א

 הזהר מסורת
 ז(. )בראשית הארץ על הרומש בשר כל ויגוע נ(
 ת״ו לעיל ח( )בראשית מנוח היונה מצאה ולא ס(

ת׳. ציון מג אות
 ז׳׳ח ח( )בראשית ערב לעת היונה אליו ותבוא ע(

 ישראל קדש (3 צ״ל. יד ,אות נח ד דף יט כדך
 א׳. ציון א׳ אות שיט דף טו תקון לעיל ב( לה׳)ירמיה

הסולם במעלות ד( )דברים בן׳ הדבקים ואתם צ(
צ״ל. קסח אות מה דף ח׳׳ב השמטות

מעלות
 הדדי, וכל וכר: לאלץ ח״י והלא שכא(

 מהל עליהם שנאמר אלה, כל על כלומר:
 נח, תיבת שהיא בתשובה, מקבלים הם הח״י,

 רשעים שהם לאחרים אבל הכפורים. יום והוא
בתשובה. אותם יקבל לא להלן, כמ״ש גמורים

 יצאו ואם וכר: היומא יפקון ואם שכב(
 אלו השנה, ראש שהוא הדין, ביום הדין מן

 לשמונה, מילה למצוות שומרים היו שלא
 ויגוע נאמר בהם טובים, וימים ושבת, ותפילין,

 נקראים ואלו הארץ, על הרומש בשר כל
 שבהם. למיתר- לאלתר שנדונים גמורים רשעים
 השכינה היתד, הרעים מעשיהם שע״י כלומר

 הימים, בששת הקליפות, בין בגלות מגורשת
ע׳׳ב( נ״ד דף )דפו״י

 ואינון היום. כולכם חיים אלקיכם בי״י
דחיי, בספרא וכתיבין לחיים,

 גרסאות חלופי
)מנטובה(. דמקבלין נ׳׳א ז

)מנטובה(. דנדונין נ׳׳א ט )מנטובה(. אשר נ׳׳א זז
)הגר׳׳א(. יומין שית ל׳׳ג נ׳׳א י

 )הגר״א(. כו׳ ויו׳׳ס דשבתות ח״י דנטרין אלין נ׳׳א כ
 )מנסובד,(. ותשב נ״א ס )מנטובה(. וימין נ״א ל

)וילנא(. ובספר נ״א נ

הסולם
 רגלה, לכף מנוח היונה מצאה ולא שכתוב זהו

 דינים כל בשבת כי החול ימי הם ואלו
לאצילות. ועולה מינה, מתעברין

 וכר: אלין גמורים צדיקים שכג(
 לאלתר ונחתמים הנכתבים גמורים צדיקים
 הנ״ל המצות כל השומרים הם אלו לחיים,

 טובים, וימים ושבתות ח״י, •במלת המרומזים
 עלב, לעת היונה אליו ותבוא כתוב עליהם

 שהשכינה טובים, וימים שבתות בערבי הה
 מבינה, יתרה בנשמה עליהם, לשלות באה

 נקראים שהם משום מ״ד( אות ת״ו )לעיל
 לה/ ישראל קדש אומר שאתה כמו קדש,
היום, כולכם חיים אלקיכם בה׳ הדבקים ואתם

והם

www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
תקוני הזהר עם פירוש מעלות הסולם מאת הרב יהודה צבי ברנדוויין זצ"ל



שיגועשרין חד תקונא

 דאיהו הכפורים. יום עד תליין וקדש, מחול דכלילן בינונים ס שכד(
 לאו ואם לחיי. ויכתבון לון, יקבל בתיובתא, תייבין אם נח. דתיבת כגוונא

ובינונים כר. בשר כל ויגוע ק( בהון דאתמר אחרנין עם למיתה יכתבון
כר. בשר מכל החי ומכל ר; בהון אתמר וחובין, פקודין בהון דאית בגין
ע ש( דחובין. מסטרא בשר מכל דזכוון. מסטרא החי מכל

גרסאות חלופי הזהר מסורת
נ״א ע )מנטובה(. בכלהו וכן בינוניים נ״א ס ן( )בראשית בשר כל וינוע ק(

אינון כל משיחא דייתי דבזמנא ועוד בסוגריים פנחס זהר 0 )בראשית בשר מכל החי ומכל ר(
דבההוא ממותנא יתהון ישזיב ברית אות מטרו תת״ל. תתכ״ט אות ש״כ דף רע״מ

נביאיא אינון מתנבאין דהוו מותנא יתבטל זמנא )בראשית נח אל באו שני שנים גרסאות בחילופי ש(
מעיר חד אלא ישתארון דלא נהרא דלא באספקלריא ד. ציון יא אות ד׳ דף נח יט כרך ז״ח ז(

 באו שנים שנים דכתיב ההוא כגון ממשפחה ושנים
נייחא דביה שבת דא נח מעיר חד אינון ואלין שבע דבת מסטרא ז׳ ז׳ דאמר מאן ואית נח אל

חדא ויומא מספק איהו דתנייתא הדין דיום וחד דר״ה חד יומין תרין שנים שנים צדיק לה דירית
דפסחא יומי ושבעה דסוכות יומי שבעה אינון שבעה ושבעה דשבועות חדא ויומא הכפורים דיום

כלל. ל״ג ואמשטרדם ובמנטובה )דפו״י( בגלותא לאשתזבא עתיד יומין אינון דנטיר דמאן

הסולם מעלות
 ונחתמים שנכתבים גמורים צדיקים והם

 כמו החיים, בספר וכתובים לחיים, לאלתר
כר. ברכה חיים בספר אומר שאתה

 בינונים :וכר מחול דנלילן הינונים שכד(
 מקליפת שנמשכים וקדש, מחול הכלולים הם
 יום עד תלוים ורע, מטוב המעורבת נגה

 עליית שה״ס נח תיבת כעין שהוא הכיפורים,
 יקבלם בתשובה, ישובו אם לבינה, מלכות

 למיתה יכתבם ישובו, לא ואם לחיים. ויכתבם
 שנאמר הגמורים, הרשעים שהם האחרים עם

 שיש משום ובינונים, כר. בשד כל ויגוע בהם,
 החי ומכל בהם נאמר ועבירות, מצוות בהם
 שהם הזכיות מצד החי מכל כר, בשר מכל

העבירות. שהם החובות מצד בשר מכל המצות.
 הכפורים ביום העונות כפרת סוד פירוש:

 הארת המשכת שהוא הך, היינו נח, תיבת וסוד
 כפרת שאין לבינה, המלכות עלית ע״י חכמה

 שה״ס החכמה אור גילוי ע״י אלא העונות
 דור חטא ע״י המבול בימי וכן החיים, אור

 ונגלה בבינה מלכות של החבור נתפרק המבול
 המבול, נמשך שממנה הדין, דמדת המלכות

ע״ב( נ׳׳ד דף )דפו״י

 המלכות במתוק שנשארה נח מתיבת חוץ
 בראש והנה החיים. כל נקבצו שבה בבינה,
 ט״ז: ר״ה )מסכת ספרים ג׳ נפתחים השגה

 גמורים, צדיקים של שהם ר״ג( אות אמור זהר
 סוד שהם בינונים. ושל גמורים, רשעים ושל

 שהם גמורים, צדיקים של אחד הקוים, ג׳
 לאלתר ונחתמים נכתבים הם הימין לקו מרכבה
 מרכבה שהם גמורים, רשעים של ואחד לחיים.

 המצוה שע״י קשים דינים שבו השמאל לקו
 מן ונעברים נכנעים הם שופר תקיעת של

 לאלתר ונחתמים שנכתבים והיינו העולם,
 אל מרכבה שהם בינונים, של ואחד למיתה.

 יום ער ועומדים תלוים שהם האמצעי, הקו
 הארת בסוד האמצעי קו נשלם שאז כפורים
החיים. אור שה״ס שבבינה, חכמה

 לתשובה שזכה זה הוא גמור צדיק והנה
 מהוי״ה דג״ר למוחין שזכה והיינו שלימד״

 בגימטריא מ״ה שם שהיא אלפין שבמילוי
 על שמורה ח״א וא״ו ח״א יו״ר כזה אדם
 שכ״ג( )באות אומר ועליו בגדלות, ז״א

ונחתמין דנכתבין וכו׳ גמורים צדיקים
לאלתר
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ועשרין חד תקונאשיד

מעלות
 הרשעים הם זה לעומת וכר. לחיים, לאלתר
 ואם שכ״ב( )באות נאמר שעליהם גמורים
טרין הוו דלא אלין דדינא כיומא יפקון  נ

ם וכר  ובינונים וכר, למיתה, לאלתר דנדוני
 המעורבת נגה מקליפת נמשכים שלהם שנר״ן
 שכ״ד( )באות נאמר עליהם ורע, מטוב

ם ש, מחול דכלילן בינוני  עד' תליין וקד
 נמשך שבנגה הטוב צד כי הכפורים, ידם

 ולכן דקדושה שבנר״ן האמצעי הקו מיהוד
 נשלם שבו הכפורים, יום עד ועומדים תלוים

 שבבינה החכמה הארת בסוד האמצעי הקו
א תייכין אם כנ״ל, החיים אור שה״ס ת תיוכ  כ
תכון לון יקכל  זוכים הם אז כי לחיי ויכ

 אלו ונר״ן מ״ה שם מבחינת נר״ן להשיג
 ובגון* האדם של הבהמים בנר״ן מתלבשים

 נר״ן נכנעים זו התלבשות שע״י שלו, הבהמי
 ונר״ן הקדושים, הרוחניים נר״ן אל הבהמים

 הבהמיים הנר״ן על השולטים הם הרוחניים
כו/ לאו ואם לקדושה, אותם ומהפכים  ו
 הכלים מן הוא, הקליפות של מחיתם והנה
 שבירת מזמן תיקון בלי שנשתיי׳־ו הנשברים

 ותיקן בירר שהמאציל בעת שגם הכלים,
 תיקן לא בהם, אשר וכל אבי״ע העולמות

 אלפי שתי במשך לתקון ראוים ואינם אותם,
 יתוקנו התקון בגמר אבל התקון, גמר טרם שני
 בלע שכתוב כמו הקליפות כל ויתבטלו הם גם

 רודפים שהם ונמשך בא ומזה לנצח, המות
 מכל ריקנים להיותם כי להחטיאו האדם אחר
 שאדם צמאים הם לכן התקון, גימר לפני אור

 שיאירו השלמים האורות מן מעט להם ימשיך
 בדומה נפשם, את להחיות כדי התקון, בגמר

 שיש מי אחר הרודף וצמא רעב שהוא למי
 של שהכלים ונודע עמו. ולוחם ומים, לחם לו

 בשם: נקראים שוה שקומתן הספירות עשר
 כח״ב שהם עור, בשר, גידין עצמות, מוחא,
 וכלי בשר נקרא התפארת שכלי ונמצא תו״מ,

 התקון שמחמת נודע גם עור. נקרא המלכות
 היתד. שהשבירה מטעם האור, המעטת שה״ס
 קטנים, והכלים גדולים היו שהאורות מחמת

ואסור הפנימיים, או״א נגנזו התקון בעת לכן

הסולם
 מוחין של הג״ר התקון גמד טרם להמשיך

לבד, דחכמה ר׳ק רק החכמה, אור שהיא דחיה,
 ך״ה פ׳ דף א׳ בראשית זהר בסולם )כמבואר

ביאור(.
 כלים בין הפוך ערך שיש נודע והנה

 הא׳ הכלי רק לז״א שאין ובעת לאורות,
 אור רק האורות מבחי׳ לו יש מוחא, שנקרא

 קונה עצמות, פרצוף וכשמשיג לבד. הנפש
 אור קונה גידין פרצוף וכשמשיג הרוח. אור

 החיה. אור קונה בשר ובפרצוף הנשמה.
 שאסור ולפי יחידה. אור קונה עור ובפרצוף
 נמצא התקון גמר לפני דחיה ג״ר להמשיך

 הכלים בו חסר בשר שהוא הרביעי שבפרצוף
 ג׳ אלא בו ואין ועור, בשר שהם התחתונים

 גידין עצמות מוחא שהם העליונים כלים
 ומחזה הפרצוף, זה של החזה על המסתיימים

 התקון. גמר עד לו חסר ועור בשר שהם ולמטה
 שהאדם הוא, הסט״א של החשק שכל ונמצא
 דחיה, דמוחין ג״ר של האורות אלו לה ימשיך
 דז״א ד׳ פרצוף של ועור דבשר בכלים הבאים

 דחיה דר׳ק האודות שהם מהם פחות כי
 כלים שהם גידין, עצמות במוחא שמאירים
 לא מהם האור, להלבשת וראויים מתוקנים

 אומרו הה כלום, לחנות הקליפות יכולים
ם בינוני הון דאית בגין ו חוכין פקודין כ  ו
 ורע מטוב המעורבת נגה מקליפת שנמשכים

 בחינת הוא דחיה ו״ק שמאירים החזה שעד
 ומצוה האמצעי שבקו היחוד מן הנמשך הטוב
ת ולבן דחיה, ו״ק להמשיך היא הון אי  ב

 חובין שהוא הרע מבחינת בהם ויש פקודין.
 בתקון חפצים שאינם והקליפות הסט״א היינו
 דחיה' ג״ר להמשיך ורוצים האמצעי, הקו

 אתמר התקון. גמר לפני להמשיכם שאסור
שר מפל החי ומפל פהון  החי מפל פו׳ פ

ץ מפטרא  דחיה שאורות החזה עד שהוא דזפו
 היא וזכות שמצוה ר׳ק בבחי׳ שם מאירים

שר מכל להמשיכם,  דחיה לג״ר הכלי שהוא כ
 דג״ר האור להמשיך שאסור רחובין מפטרא

 )עיין ולמטה. מחזה דבשי לכלי המגיע דחיה
לכוונות. שער בית בספר

ובגין
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ועשרין חד תקונא שנח
'/ו.'ג_ אז/או

 ז שפירין, בלבושין קדמיה אתקשטת וכד הכפורים• יום ואיהי ת(
 איהי דיליה. אבנט דיליה. מצנפת דיליה. ציץ אתקרי ח כפרה. לבושי דאינון
 מסטרא זהב בגדי ומארבע ט דימינא, מסטרא לבן בגדי מארבע כלילא

דשמאלא•

גרסאות חלופי
בלי הגירסא ובמנטובה )ז־פו״י( לבינונים בסוגריים נ״א ח )מנטובה(. לבושין דאינון מוסיף נ׳׳א ז

1ל״ ובהגר״א סוגריים

מעלות

 כדי השמאל לקו רק אותם מכוונים אנו הללו
 הכלול שמאל לקו תרועה שגרים למעטו,
 שבשמאל. שמאל לקו לבד, שגרים בימין.

באמצעי. הכלול שמאל לקו לבד, תרועה
 בשופר תקע שצ״ח( )באות אומרו הה

 שה״ס זו״ן של זווג שה״ס תקיעה, לשון איהו
 )זהר השמים את בסו״ה זוגו, ובת קול

 שפינתא דודאי ט׳( אות ח״א בראשית
 מפטרא דקנ״ה, תקיעה איהי תתאה

 הימין שבקו דנוקבא מדינים דהיינו רימינא,
 מפטרא דילייה שברים החולם. נקודת שה״ס

 שבקו דדכורא מדינים דהיינו רשמאלא,
 ואתקריאת השורוק. נקודת שה״ס השמאל
 ראמצעיתא, דעמודא מסטרא דיליה תרועה

 שה״ס האמצעי שבקו דנוקבא הדינים שה״ס
 הדינים ע״י כי דעת, דאיהו החירק, נקודת

 השמאל קו נכנע האמצעי שבקו דנוקבא
 ימין כלול רעת הנקרא הימין עם ומתייחד
 בסוד בבינה, חב״ד מוחין ג׳ ויוצאים ושמאל,

 בשלשה זוכה ז״א גם ואז מחד. נפקי תלת
 העליון אל גורם שהתחתון המוחין כל כי קוים,
 אתמר דא ובגין התחתון, גם בהם זוכה

 בדעת יודעי תרועה, יודעי העם אשרי
 מתמעט אינו השמאל קו כי האמצעי הקו שהוא

 שבקו דנוקבא דינים שה״ס התרועה ע״י רק
 תהומות בדעתו ביה דאתמר האמצעי,

 ובדעת בראשו. חב״ד מוחין ,לג וזכה נבקעו
 כל וממלא שמתפשט היינו ימלאו חדרים
שבגוף. ואכסדרות החדרים

ע״ב( נ״ז דף )דפו״י

)מנטובה(. ובארבע נ״א ט לבינונים.

הסולם

 היינו איהי שצ״ט( )באות אומרו וזה
 שהם השופר, קול וקב״ה שופר, נקראת מלכות

 ובזמנא וכלי. אור בסוד ועולים מתייחדים
 אלין קטרץ בתלת לגביה פלקא דאיהי
 7מג חירק שורוק חולם הזריעות ג׳ שה״ס
 אתמר תר״ת. תש״ת, תשר״ת, שהם: הקוים

 מאד. וחזק הולך השופר קול ויהי ביה
 ששם תשר״ת דהיינו התקיעה הולך ומפרש

 שגרים, שהם דדכורא דינים הן הדינים ב׳ יש
 לא ועדיין תרועה. שהם דנוקבא דינים והן

 השופר קול ולכן השמאל. הקו ונכנע נתמעט
 הדינים שמתגלים גשנרים וחזק לבד, הולך

 הארת שהם השמאל, הקו של והקשים החזקים
 שדינים גתרועה, מאד חסדים. בלי חכמה

 דנוקבא, דינים רק ונמצאים נתבטלו, דדכורא
 ודינים השמאל, הקו את ומיעטו שהתגברו

 פרשת זהר )עיין תרועה. נקראים דנוקבא
 תקיעת מאמר בסולם שם קצ״ה אות אמור

שופר(.
 והיא וכר: הפפורים יום תת(ואיהי

 וכשמתקשטת הכפורים, יום נקראת מלכות היינו
 כפרה, לבושי שהם נאים, בלבושים לפניו

 אבנט שלו, מצנפת שלו, ציץ המלכות נקראת
 בגדי מארבעה נכללת המלכות היינו היא שלו.
 שהוא הימין מצד חסדים. של אורות שהם לבן,
 הארות שהם זהב, בגדי ומארבעה דז״א. חסד

 )עיין דז״א. גבורה שהוא השמאל מצד חכמה,
 בגדי ארבעה מאמר ס״ג אות בהקדמה לעיל
זהב(. בגדי וארבעה לבן

בההוא
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□ בה אתמר דכפרה, לבושין באלין דאתקשטת י זמנא בההוא תתא(
 ותעמוד ג( הה״ד ולפנים, לפני עאלת בהון מלכות. אסתר ותלבש
 וראיתיה ה( דמלה, ורזא בעיניו חן נשאה ד< ובהון הפנימית. המלך בית בחצר
 אל ועשה הקשיבה י״י סלחה, י״י שמעה, י״י 0 ומיד עולם. ברית לזכור
תאחר.

 לאתענגא דעתידין הכפורים, יום שם על אתקריאת, פורים תתב(
 הסנדל, נעילת ביה אסור שכינתא דאיהי ומה לענג. מענוי ליה ולשנויי ביה,

 וחדוה וענוגא נדיב. בת בנעלים פעמיר יפו מה זז בה, אתמר זמנא בההוא
בעגלא. דפורקנא בזמנא יהא ודא לגבה, כ מזומנין טבין וכמה

גרסאות חלופי הזהר מסורת
)וילנא(. דאתקשטא נ״א )מנטובה( דאתקשט נ״א י אות לעיל ה( )אסתר מלכות אסתר ותלבש ב(

)מנטובה(. לגבה ל״ג נ״א כ שם. )שם( המלך בית בחצר ותעמוד ג( צ״ג. שעז
אות סו דף תזריע זהר )שם( בעיניו חן נשאה ד(

)דניאל סלחה ה׳ שמעה ה׳ ו( צ״ב. קא דף נח זהר ט( )בראשית ברית לזכור וראיתיה ה( ס׳. ציון מא
צ״ר. ע׳ אות תי״ח לעיל ז( )שה״ש נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה ז( ו׳. ציון צר אות תי״ח לעיל ט(

מעלות
 בעת :וכר דאתקשטת זמנא בההוא תתא(

 לבושים באותם ומתלבשת שמתקשטת ההיא
 מלכות, אסתר ותלבש בה נאמר כפרה, של

 לפני נכנסת הלבושים באותם היינו בהם
 המלך בית בחצר ותעמוד שכתוב זהו ולפנים,

 עולם. של מלכו זה סתם, והמלך הפנימית,
 ה׳ שמעה ה׳ ומיד בעיניו, חן נשאה ובהם
תאחר. אל ועשה הקשיבה ,ה סלחה

 וכר: על אתקריאת פורים תתב(
 האור אותו שם, על פורים, המלכות ונקראת

 הכפורים, יום של וכפרה, ומחילה סליחה של
 אותו ולשנות בפורים, בו להתענג שעתידים

 ׳פורים. של לענג כפורים, ביום הנוהג מענוי,
 בו אסור היא מלכות, שהיא שהשכינה ומה

 מה׳ אחד שהיא הסנדל, בנעילת הכפורים ביום
 בוהר )עי׳ דבינה. שמאל מקו המקבלת ענויים,
 היינו ההיא בעת קי״ד(. אות תצוה פרשת

בקביעות הגאולה, בעת או בשעתו, בפורים  
 בנעלים פעמיך יפו מה במלכות, בה, נאמר

טובים דברים וכמה וחדוה ועונג נדיב. בת  
ע״ב( נ״ז דף )דפו״י

הסולם
בעת בקביעות יהיה וזה אליה, מזומנים  
הקרובה. הגאולה

 שבמלכות המוחין בין להבחין יש פירוש:
 המוחין ובין הכפורים, ביום דז״א נוקבא

 המלכות של השלימות ובין בפורים, שבמלכות
 א׳ דצמצום המלכות שתתגלה התקון, בגמר

 היתה הבונים מאסו אבן בסוד שברדל״א,
 וכפרה מחילה סליחה סוד כי פנה. לראש
 הארת המשכת סוד הוא הכפורים, שביום

 ונעשתה לבינה, המלכות עליית ע״י החכמה,
 נעשה לעליון העולה התחתון כי הבינה כמו

 שמאל מקו החכמה הארת ומקבלת כמוהו.
 גילוי ע״י אלא העונות כפרת אין כי דאמא,

 והחכמה בסו״ה החיים אור שהוא החכמה, אור
 תשובה שעשו הבינונים וע״כ בעליה, תחיה
 לחיים, ולחתימה עונות, לכפרת אז זוכים
 זו״ן כי בשלימות הדבר נגמר לא עוד אמנם

 להם אפשר אי התחתונים, ומכש״ב במקומם
 וזמן חסדים, בלי החכמה אור את לקבל

כל נמשך החכמה להלבשת החסרים המשכת
שבעת
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ועשרין חד תקונאשם

הסולם מעלות
 ולכן רבד- להושענא ער הסוכות ימי שבעת

 פתקי מסירת של ליום נקבע רבה הושענה יום
 רבה הושענא יום עד כי לפועל, להוציאם הדין
 הארתה ונשלם החכמה, הארת נמשכת עוד
 זה. ביום החסדים באורות הלבשתה עם

 זר׳ן זווג נעשה עצרת שמיני ביום ולמחרת
בשלימות.
 אמור פרשת בזהר היטב מבואר זה וענין

 לר״ש ליה שלח אבא ר׳ וז״ל רכ״ה( )אות
 במלפא ישראל דפנפת זווגא אימתי אמר

 בת אחותי אמנה וגם ליה שלח קדישא
ת לא אך היא אבי  לאשה. לי ותהי אמי ג

 לרבי חייא רגי א״ל וגו׳, אגא ר׳ אתרניש
 אמר, קאמר. מאי לקגלך רשלח האי אגא,
 דהיינו גמטרוניתא דמלפא זווגא לאו ודאי
 מאגא דנהרא גזמנא אלא במלכות, ז״א

 בחסדים מלובשת דאמא החכמה שאז עלאה,
 קדש, לה קרינן מניה, אתנהרא וכד דאבא.
 מזדווני ובדין האי, נטלי אגא מגי דהא
 גזמנא אחרא, גזמנא ולא וכר פחדא, זר׳ן

 מגי דנטלא גזמנא ולא אגא מני דנטלא
 דאסור אופה הפפוריג ויום אמא,

 ז״א של דזוונא גנין המטה גתשמיש
וכו׳. אשתפח לא ומלכות,

 הכפורים יום של בנעילה למה גבין ובזה
 דא״א, הג״ר אל ז״א עם לעלות המלכות יכולה

 ועיקר כלל עליה אין במנחה אפילו ובשבת
 שער )עי׳ דא״א, קדישא בדיקנא לרחל

 שם שעה ביפה ד׳ דרוש יוכ״פ ענין הכוונות
 משתמשים מלכים שני ענין כי בצ״ע( שהניח
 שזו״ן דהיינו הז׳, הבחינה שה״ס אחד בכתר

 פירושו שמוש כי אחד, בכתר פב״פ יזדווגו
 שתתגלה אחר אלא להיות אפשר אי זווג, הוא

 שהיא ברדל״א, הגנוזה א׳ דצמצום המלכות
 עם לזווג הראויה א׳ מצמצום דנוקבא המ״ן
 מגולה אין זה, מקודם אבל שוד- בקומה ז׳׳א

 דצמצום דמלכות יסוד בחינת אלא ברדל״א
 ז״א, שהוא דזכר למוחין מספיקים שהם א׳,

 בחינת דהיינו זכרים, למ״ן אלא צריך שאינו
הכלול בנימין הנקראת בזכר, הכלולה נוקבא

 1חל? ע׳׳ס תלמוד התשובות בלוח )עיין ביוסף,
 למ״ן צריכה המלכות משא״כ י״ג( תשובה נרו

 לבדה, מלכות בחינת רק שהם אמיתים, דנוקבא
 מצמצום אלא באצילות, מלכות בחינת ואין

 שמבחינה דאמא, מלכות הנקראת בלבד, ב׳
 התכללות מבחינת אלא דגדלות, זווג אין זו

 דנוקבא שג״ר וליון דז״א, דגבורה העטרא עם
 אלא עצמה, שלה המ״ן מחמת באים אינם

 לכן דז״א, דגבורה בעטרא התכללותה מחמת
 אליו צריכה היא כי ממנו, לקטנה נבחנת היא

 דגדלות זווג יצוייר שלא הרי להתכללות.
 אל שתהיה בעת אלא אחד, בכתר פב״פ

 יוצאים שעליהם א׳, דצמצום המ״ן המלכות
 הנוקבא אל יהיה לא וזה דג׳׳ר, המוחין

 היא כי הנוקבא אל השייך נקבות מ״ן בבחינת
 בסוד לעתיד רק תתגלה ולא ברדל״א, נגנזה
פנה. ראש

 במוחין היא שהנוקבא במנחה בשבת ולכן
 לג״ר ז״א עם לעלות לה אפשר אי דפב״פ,
 בכתר ולהשתמש יחידה למדרגת דהיינו דא״א,

 משא״כ א׳, דצמצום המ״ן לה שאין מפני א׳
 אב״א היא שהנוקבא כפור, ביום בנעילה

 פרשת בזהר כנ״ל זווג בלי הוא שפירושו
 עם שוה בקומה לעלות יכולה היא ע״כ אמור,

 זה משום נצטוינו ואנו שלו. הכתר ער ז״א
 השמאל בקו הנוהגים עינויים החמשה על

 את ליחד האמצעי הקו ביאת טרם דאמא,
 חכמה הארת בעת שיש הדינים שה״ס הקוים.

חסדים. בלי דשמאל
 בחינת סוד הוא מרדכי, נשמת שורש והנה

 ענין הכוונות שער )עיין ביוסף, הכלול בנימין
 ישראל תשועת היתד. ידו על ולכן פורים(

 בקומה אב״א במצב אז היו זר׳ן כי ההוא, בזמן
 מתלבשים ההם המוחין ואין הכתר, עד שוה

 של זמן אז ואדרבה חסדים, בלי במלכות
 שהיתה העצומה הצרה שז׳׳ס וחושך דינים

 של וזעקתם הצומות מכח אלא לישראל, אז
 למעלה, החסדים שיתפשטו גרמו ישראל בני

 אז אשר נס דרך המלכות אל ההיא בעת
היתד. ולכן בה, להתפשט החכמה גם יכולה

הארת
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ובכן ח< דמלה, רזא אלא בגלותא. לשכינתא ענוי גרם ומאן תתג(

הזהר מסורת
ד(. )אסתר המלך אל אבא ובכן ח(

מעלות
 מיסוד לחח ומאירה מתפשטת מרדכי הארת

 ונעשה ב/ צמצום מבחינת הקבוע דנוקבא
 בפסוק מרומז וזה לישראל. והישועה הנס

 וגר, מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי
 שבהם החסדים שהוא הלבוש בחינת השיג כי

 גדולה, זהב עטרת הנקרא החכמה, אור מתלבש
גדולה. נקראים וחכמה חסד כי

קימו פ״ח.( )שבת חז״ל שאמרו ח״ס  
 אהבת שמתוך כבר שקיבלו מה שקימו וקבלו

 אע״פ עתה עד כי והענין מאהבה, קבלו הנם
 ראשון בבית כמו גדולים מוחין קבלה שמלכות

 המוחין היו עכ״ז ו/ במדרגה פב״פ זו״ן שהיו
 ב' צמצום שה״ם דאמא ממלכות נמשכים

 במוחין התכללות מתוך אלא יראה, שנקראת
 כי עצמה, מכח ולא דג״ר, מוחין קבלה דז״א
 אבל ב/ בצמצום מתוקנת היתה עצמה מכח
 היותה בעת במלכות, החסדים שנתפשטו עתה

 ע״ד בה ונתלבשו דאב״א, הגדולים במוחין
 המוחין לקבלת נבחן זה דפב״פ, המוחין
 להיות השבה החסד בחינה שהוא באהבה
 גמר לפני עוד יארע לא כזו קבלה אשר חכמה,
 דצמצום המלכות שתתגלה אחר אלא התקון,

 ההפלאה וזוהי התקון. כל בגמר ברדל״א א׳
 בסוד שהיא הפורים, בימי אז שהיתר. הגדולה

 פרצופי של הרגלים אשר ברגלין, רגלין מטי
 דפרצופי הרגלים עם בשור. יסתיימו האצילות

 בנעלים פעמיך יפו מה הכתוב שה״ס א״ק,
 התקון גמר שבטרם המלכות, שה״ס נדיט בת

 עם מסתיימות האצילות פרצופי רגלי נמצאים
 נקודת ששם הבריאה, מעולם שלמעלה הפרסא
 דא״ק. דנה״י בינה שה״ס ,,ב דצמצום הסיום

 וישובו הב׳ הצמצום יתבטל התקון בגמר אבל
 יתארכו ואז אצילות, למדרגת בי״ע עולמות ׳ג

 דעולם לנקודה עד האצילות פרצופי רגלי
 ועמדו בסו״ה א״ק, של רגלים הסיום כמו הזה

ע׳׳ב( נ״ז דף )דפו״י

הסולם
 כד בזהר שכתוב וזה הזיתים, הר על רגליו

משיחא. מלכא ייתי ברגלין רגלין מטי
 שט על אתקריאת פורים אמרו, הה

 החכמה, הארת המשכת שבו בפורים יום
 והחתימה עונות, כפרת של האורות שה״ם
 ולשנויי ביה, לאתענגא דעתידין לחיים.

 לפני שני אלפי בשתא כי לענג מענוי ליה
 האורות את לקבל לנו אפשר אי התקון גמד

 ע״י רק לבינה, שעולה ממלכות החכמה
 דבינה, השמאל מקו שמקבלת הענויים החמשה

 חכמה הארת עם המתלוים הדינים שה״ם
 לשעתו, בפורים אשר חסדים, בלי דשמאל
 קימו הנס אהבת ומתוך בנם אותם קבלנו
 לעתיד וכן לענג נהפך והענוי באהבה, וקבלו

 דצמצום המלכות ותתגלה עמלק, זכר כשתמחה
 ויתארכו פנה, ראש בסוד ברדל״א הגנוזה א׳

 אז א״ק, לרגלי עד האצילות פרצופי רגלי
 כי הטנדל, נעילת כיה אסור דאיהי ומה
 שה״ס בחזה מסתיימות האצילות פרצופי רגלי
 ואסור ב׳, צמצום בסוד דא״ק דנה״י בינה

 דצמצום המלכות שה״ס המנעולא את לעורר
 יפו מה כה אתמר זמנא כההוא הא׳,

 של הזווגים שכל נדיב בת בנעלים פעמיך
 א׳, דצמצום המסך על יהיו אבי״ע העולמות

 ומלכות ברגלין רגלין מטי בסוד בא״ק, כמו
 שבה, הקבלה צורת על כי נדיב, בת תקרא
 וענוגא טהורה השפעה של צורה תשרה
 נעשה כי לגבה מזומנין טבין וכמה וחדוה
 והנועם והעונג הטוב כל לעצמינו לקבל ראויים

 לדבקות נזכה זה כל ועם הבריאה, שבמחשבת
 וכל ליוצרה, הצורה השואת מחמת עצומה,
 רוח נחת לעשות כדי יהיה לקבלה הרצת

 ממנו, כשמקבלים ית׳ הנאה לו יש כי ליוצרנו,
בעגלא. דפורקנא בזמנא יהא ודא

ומי שואל וכר: ענוי גרם ומאן תתג(
הגורם
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 ש ביה ל דאתמר בעלה בלא דעאלת בגין כדת, לא אשר המלך אל אבא
 ראשון דבית אבודא גרם ודא אורייתא, בה דבטילו למו. דת אש מימינו
 אבדתי. אבדתי וכאשר י! הה״ד ושני,

 כל עם נ ד״ת, דאיהו מ בעלה בלא דאעלת אע״ג דא כל ועם תתד(
ואינון בהון, דאתענת ויום לילה ימים שלשת דאינון באבהן, עאלת דא

 למלכא, ביה עאלת דעולימתא סהדין
לא דאיש המלך, אל באה ודאי נערה

הזהר מסורת,
 בהקת״ז לעיל לג( )דברים למר דת אש מימינר ט(

 ד(. )אסתר אבדתי אבדתי רכאשר י( צ״ב. רמז ארת
 פקודי זהר ב( )אסתר המלך אל באה הנערה יבזה כ(

צ״ט. תשמר, אות רמז דף

מעלות
 המלכות, היינו השכינה אל ענויים הגורם
 שכתוב מה הדבר סוד אלא ומשיב בגלות,

 ומפרש כדת, לא אשר המלך אל אבא ובכן
 בעלה, בלא שבאה משום כדת, שלא זה מה

 בו שנאמר דפב״פ, הזווג לעורר ז״א היינו
 ימין שהוא שחסד מחמת למו, דת אש מימינו

התורה, את בגלות בה שבטלו לחכמה. עולה  
 לדעת. העולה תפארת האמצעי העמוד שה״נו

 כמ״ש והשני, הראשון המקדש בית אבירת וזה
 שאין בית פל ט״ו( )אות בהקדמה לעיל

 זהו תחרב. לפוף תורה דברי בו נשמעין
 פעמים ב׳ אבדתי, אבדתי וכאשר שכתוב
המקדש. בתי שני על לרמוז

 במלכות מצבים ב׳ שיש נודע :פירוש
שבמצב פ״ח( אות הסולם לפירוש )פתיחה  

 ואין בלבה דבינה שמאל מקו מקבלת היא א'
 יכולה ואינה האמצעי, הקו עם חיבור לה

 וחוזרת שמתמעטת עד דימין, חסדים בלי להאיר
 הכל מקבלת היא שאז ז״א תחת לנקודה להיות
 השמאל קו הממעט האמצעי הקו שהוא מז״א
 שהארת וכיון הימין, עם ומיחדו דחכמה מג״ר

 להאיר, יכולה היא בחסדים נתלבשה החכמה
 בלי שמאל בקו נגלית שהחכמה בעת והנה

ע״ב( נ״ז דף )דפו״י

 המלך. אל באה הנערה ובזה כ( הה״ד
בעלה. אלא ידעה

 גרסאות חלופי
 ובבל במנטובה ה״ג מ וילנא(. )מנטובה בה נ״א ל

 ל״ג נ״א נ דאיהו. ול״ג דאיהי הגירסא הדפוסים
)מנטובה(. דא כל עם

הסולם
 מרובים דינים עם ביחד נגלית היא ימין

 ממעלה להמשיכה הרוצים אלה על ועונשים
 שאינה המלכות אל עינוי גורם וזה למטה,
 ענוי גדם ומה אמרו וזה להאיר, יכולה

 להאיר, יכולה שאינה כגלותא לשכינתא
 כלא ראעלת בגין וכו׳ דמלה רזא אלא

 הממעט האמצעי הקו שהוא ז״א שה״ס כעלה
 ומיחדו לו״ק דחכמה מג״ר השמאל הקו את
 חסד, שה״ס מימינו כיה דאתמר הימין, עם

 הנקראת דשמאל חכמה שה״ס למו דת אש
 מאירים, ושניהם הימין עם המתייחדת דת, אש

 דג״ר ומוחין לחב״ד העולים חג״ת בסוד
 כה דבטילו תורה. הנקרא לז״א מאירים

 האמצעי הקו של התקון בלי כי וכר אורייתא
 בזווג כאחד קוים ג׳ המייחד אורייתא הנקרא
 ולהמשיך לינוק הנחש מתקרב תכף דפב״פ
למטה. ממעלה החכמה

זה, כל ועם וכר: דא כל ועם תתד(
 דהיינו דת, שהוא בעלה בלא שבאה אע״פ

 #שאז הב׳, שבמצב האמצעי הקו של תקון בלי
 הן ומאירה בעלה ז״א עם יפב״פ בזווג היא

 דהיינו באבות, באה עכ״ז בחסדים. והן בחכמה
אבות. שנקראים הקוים ג׳ תקון, שמקבלת

שהם

www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
תקוני הזהר עם פירוש מעלות הסולם מאת הרב יהודה צבי ברנדוויין זצ"ל



שצח . / , ׳׳ ועשרין חד תקונא
׳ /ר#0< ^ ̂ >? ^ג \ { )

 ימי מעשרת כלילא הכפורים, יום תשובה, איהי מ ועוד תתעג(
 ימי עשרת צלותין. מחמש כלילא ה/ דא הכפורים, יום י״ה, דאינון תשובה,
 ו״ה חזר כאלו בתיובתא, דחזר מאן כל ו״ק, דא שבים לקבל י/ דא תשובה,

ם ק״א. וא״ו ק״א יו״ד דאיהו נ במחשבה כלא לסלקא ועקרא י״ה. עם
 על דיתגבר מאן וכל הרע, יצר דאיהו סמא״ל, תמן וגבורה תתעד(

 דא ובגין בנוי. לגבי בדינא סמא״ל על גבורה מתגבר הוה כאילו יצריה,
 ת־ כד״א הכובש, מאי יצרו. את הכובש גבור איזהו מתניתין, מארי אמרו

 ידי תחת פ וקשור כבוש דאיהו ככלבא ידיה, תחת כבושה ע דיהא וכבשוה
נש. דבר

 דגרים ענוי בגין ענויין, חמש עליה לקבלא נש, בר וצריר תתעה(
 ואמא ואבא נוחמה. לא סוערה עניה א( ואתקריאת בגלותא, דגלת זעירא לה׳

 ורזא ומצוה, תורה דאינון ו״ה בהון לקבלא ושמאלא, בימינא נחתין צ אינון
אלקיף. י״י עד ישראל שובה ג( איהו ודא לו, ורפא ושב □ דמלה,

גרסאות חלופי הזהר מסורת
)מנטובה(. דאיהי נ״א נ )מנטובה(. איהי תשובה נ״א מ צ״נ. ה׳ דף משפטים זהר א( )בראשית וכבשוה ת(

נחתי ואו״א למטה מ״ש צ״ל וכאן הגר״א לשון ס בשלח זהר נד( )ישעיה נחמה לא סוערה עניה א(
ובימינא צ״ל ואח״ב א־לקיך ה׳ עד ומצור.( )תורה כו׳ נשא זהר ו( )ישעיה לו ורפא ושב ב( כ׳. ציון קלב דף

יצה׳׳ר דאיהו סמא־ל תמן וגבורה שבים מקבל הוא יד(. )הושע ישראל שובה ג( צ״ז. יז דף
הוא ותשובה צ״ל ואח״כ דב״נ ידוי תחות עד כו׳

נ״א פ )מנטובה(. תחות כובשה נ״א ע )הגר״א(. נחמה לא עד כר לקבלא נש בר וצריך ואח״ב וא״ו
)מנטובה(. נחתי נ״א צ )וילנא(. ידוי תחות

מעלות
 ועוד והר: תשובה איהי ועור תתעג(

 נשא זהר )עי׳ תשובה. נקראת היא מלכות
יום נקראת לבינה, עולה וכשהיא כ״ו( אות  

 אמור פרשת בזהר כמ״ש רבים לשון הכפורים,
 בגין אלא הבפורים, יום מאן רכ״ד( )אות

 מעשרת כלולה בחר. נהרן נהורין רתרין
 י״ה, שהם יוכ׳׳פ, עד מר״ה שהם תשובה, ימי

 חכמה, היא י׳ כי דבינה, בינה חכמה דהיינו
 מחמש כלולה ׳ה זה הכפורים יום בינה. ה׳

 לקבל י׳. זה תשובה, ימי עשרת תפילות.
 שחוזר מי כל זו״ן. שהם ו״ה זה שבים,

 להתאחד זו״ן, שהם ו״ה חזר כאלו בתשובה,
 המוחין בזו׳׳ן שמאירים גורמים הם כי י״ח עם

לעלות הוא, הכל ועיקר י״ח. הנקראים שלהם  
 עלאין, מאו׳׳א דימין חכמה שהיא במחשבה

 וחכמה מ״ה. חשב אותיות היא מחשבה כי
ע״א( ס׳ דף דפו״י

הסולם
 ה״א יו״ד השם שהוא כחמ״ה, אותיות היא
 המוחין שה״ם מ״ה, שבגימטריא ה״א וא״ו

זו״ן. של דגדלות
 :וכר פמא״ל תמן וגבורה תתעד(

סמא״ל אחיזת שם השמאל, הקו שהיא וגבורה  
 רק נאחזים הקליפות אין כי הרע, יצר שהוא
 הרי יצרו, על שמתגבר מי וכל השמאל. בצד
 לבינה שעולה בגבורה ז״א התגבר ע״י כאלו

 בניו, אל הנאחז סמא״ל, על בדינים ומאירה
 המשנה בעלי אמרו זה ומשום ישראל. שהם

 יצרו, את הכובש גבור איזהו ד׳( פרק )אבות
כמו ומשיב הכובש, של פירושו מה שואל  

 שתהיה וכבשה, הארץ את ומלאו אומר, שאתה
 כבוש שהוא ככלב ידו, תחת כבושה הסט״א
האדם. ידי תחת וקשור

האדם וצריך :וכר נש בר וצריך תתעה(
לקבל
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שצטועשרין חד תקונא

הסולם מעלות
 :שהם הכיפורים, כיום עינוים חמש עליו לקבל

 ונעילת ת״ה, סיכה, רחיצה, שתיה, אכילה
לה׳ בחטאיו שגרם העינוי משום הסנדל.  
 בגלות, שנתגלתה מלכות, שהיא הקטנה,
 ואמא, ואבא נוחמה. לא סוערה עניה ונקראת

 יורדים הם ה׳, י׳ הנקראים ובינה חכמה שהם
 זו״ן, שהם ה׳ ו׳ בהם לקבל ושמאל בימין

 ורפא ושב הדבר, וסוד ומצוה, תורה הנקראים
 אלקיך, ה׳ עד ישראל שובה שכתוב וזהו לו,
 רע״מ )עי׳ ידך. על נשלם יהיה ה׳ ששם עד

תתי״ג(. אות עד תת״ז אות מן פנחס פרשת
דאצילות זו״ן הנה :הדברים ביאור

 מזו״ן למטה שהם התחתונים העולמות ומכש״ב
 למוחין ראוים אינם אצילותם מצד דאצילות,

 עליהם, רובצת א׳ דצמצום שמלכות מפני
 העלה ולזו״ן, העולמות אל קיום שיהיה ובכדי

 אחד ונעשית הבינה, אל המלכות המאציל
 המוחין לקבל ראוים נעשו הם ועי״ז בינה, עם

 הולכים התחתונים אם ד״וא, זה וכל מבינה,
 חוטאים, התחתונים אם אבל הישרה, בדרך

 ולגלות בזו״ן להתאחז הסט״א אל רשות יש
 בכלים שיש א׳ דצמצום מלכות בחינת את

 וביום מסתלקים. האורות כל ואז דזו׳ץ
 עולה בתשובה, חוזרים שישראל הכפורים
 התחתונים אל ומאירה הבינה, אל המלכות
 עד וחרות, סליחה של המוחין דבינה מאורות

 דג״ר המוחין בחינת כל לקבל ראוים שנעשים
 שבו החסד אשר דז״א, שבג״ר דאלפין, מהוי״ה

 נעלה שבו וגבורה חכמה לבחינת ■ונעשה עולה
 תק״כ( אות )משפטים כמ״ש בינה. לבחינת
אתתקן. וגבורה כהפד דמלכא דרישא
 איהי ועוד תתע״ג( )באות אומר וזה
 כלולא ה׳ רא הכפורים יום וכו׳ תשובה
 ה׳ שהיא בינה דהיינו צלותין, מחמש
 י׳ דא תשוכה ימי עשרת השם, של ראשונה

 ומחברים השם של י׳ שנקראת חכמה היינו
 ו״ה, דא שפים לקפל בינה, עם חכמה

 למוחין ראוים אינם אצילותם עצם שמבחינת
 מחמת אלא א/ דצמצום המלכות מחמת

של הטובים ממעשיהם נוקבין מיין העליית

 וזו״ן הדין, דמדת המלכות נגנזת התחתונים,
 במדת התחתונים אל ומאירים לאו״א עולים

 דחזר מאן כל ולכן בינה. של הרחמים
והנה ו״ח, עם י״ה חזר כאלו כתיוכתא

 דימין חכמה כוללים זו״ן של השלימים המוחין
 בסוד מישסו״ת, דשמאל וחכמה עלאין, מאו״א
 לבינה, העולה וגבורה לחכמה, העולה החסד

 זהו אלפין, דמילוי מהוי״ה בג״ר ונשלמים
 דאיהו כמחשבה כלא לפלקא ועקרא אומרו

ה״א. וא״ו ה״א יו״ד
ימין שבקו החכמה בין ההפרש והנה

 הארת לבין לחכמה שנתעלה החסד סוד שהוא
 שנתעלה הגבורה שה״ס שמאל שבקו החכמה
 )אות צו פרשת מהימנא ברעיא מפורש לבינה
 כיה שיהא צייד היא ת״ד! ואם קמ״ה(
 וזוהי וכו/ חפיד חכמה דאיהו י׳ ועם הפד,
 עלאין, או״א בחינת שהיא דימין, חכמה

 והם מחכמה, מכוסים חסדים הם שבעצמם
 מלבישים שהם א׳ טעמים: מב׳ חכמה נקראים

 שנגלה שבעת ב׳ דא״א. סתימאה חכמה על
הארה מקבלים הם בישסו״ת חכמה הארת

 ונמצא סתימאה, לחכמה המלבישים מאו״א, זו
 רק מקבלים וישסו״ת חכמה עצם הם שאו״א

ב׳( יפרק סוף או״א שער ע״ח )עי׳ הארה,
 חכמה הארת משפיעים שאו״א אע״פ אז וגם

 מחכמה העברה דרך רק הוא לישסו״ת,
 אין עצמם באר׳א אבל לישסו״ת, סתימאה
 מכוסים. בחסדים תמיד והם מתלבשת, החכמה

 תורה, חומשי חמשה כיה אית ואי
 כתורה גכור אתקרי משמאלא, ראתייהיכו

 מגבורה דשמאל חכמה היינו חטא. וירא
 כי מטעם׳ חטא ירא ונקרא לבינה, שנתעלה

 דבינה, שמאל מקו הנמשכת החכמה הארת אין
 הרשעים על קשים דינים גילוי עם רק מתגלה,

 כדי והוא, למטה, ממעלה החכמה שהמשיכו
 להמשיך שרוצים אותם על ופחד יראה להטיל
 )באות אומרו וזה למטה. ממעלה חכמה

 תמן השמאל, קו שהיא וגבורה תתע״ד(
 אלא לקליפות אחיזה אין כי וכר, פמא״ל

יצריה, על דיתגבר מאן וכל שמאל, בקו
וממשיך
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 לשבת בראה תהו לא ד< שכינתא. דא ורביה, פריה מצות ועוד 0תתע
 מלעילא. ברכאן מיניה מנע כאילו ק״ש, עונת מינה דמנע ת״ח כל יצרה•

 עושה פרי עץ ה< דאיהו ק ר, באת דכלילן אינון סטרין שית תתעז(
 ענפין, לשית דאתפריש דאילנא ענפא איהו ו׳ דאת .י/ דיליה פרי מאן פרי.

 וענפא ענפא כל על איבא איהי י׳ ר חושבן. לון דלית לענפין ומשית
 ו׳. דאיהו

דיליה איבא ו/ הוא אילנא בר, חזור רבי רבי ואמר, סבא קם תתעח(

ועשרין חד תקונא ת

 לעילא, ענפוי אבל ודאי. הוא הכי ,י
 איהו דא מיניה, ענפא דאפריש ומאן

דאתי. ומעלמא דין מעלמא

הזהר מסורת
 זהר מה( )ישעיה יצרה לשבת בראה תהו לא ד(

צ״ג. קסב דף א׳ בראשית
 אות בהקת״ז לעיל א( )בראשית פרי עשה פרי עץ ח(

צ״פ. קז

מעלות
 ל״ב שה״ם■ דשמאל, חכמה הארת וממשיך
 שעולה הגבורה ע״י שבתורה, החכמה נתיבות
 סמא״ל על גבורה מתגבר הוה כאלו לבינה,
 עם המתגלים הדינים כי בנוי לגבי בדינא
 סמא״ל את מבריחים שבשמאל, החכמה הארת

 להסית כח להם ואין הקדושה, מן שלו כת וכל
 כדרכם. לבד, שמאל בקו להאחז הבריות את

 דא ובגין שע״ה( אות פקודי פרשת זהר )עי׳
 הבובש גבור איזהו כותניתין מארי אמרו

 ברעיא שם מפורש זה כל וכר, יצרו את
 דזבי ביון צו( פרשת קמ״ו )אות מהימנא

 דאתקרי מפרש לשמא זבי הוי״ה, לשב
 הוי״ה שזהו ה״א, וא״ו ה״א יו״ד ודא אדט

 ומורה אד״ם, בגימטריא שהוא אלפין במלוי
 בההוא דגדלות, במוחין אדם שנקרא ז״א על

 הרע וכתות וכר גופיה על שליט זמנא
 שם, )עיין שבקדושה, הטוב אל נכנעים שבגוף
קדשים(. שריפת מאמר בסולם

 ועוד וכר: פריה מצות ועוד תתעו(
 שהיא השכינה מתקוני זה ורביה פריה מצות

 לעילא אתער דלתתא יבאתערותא כי מלכות,
ע״א( ס׳ דף דפו״י

 תתאה. ה׳ ושרשוי, עלאה. ה׳ איהו
איהו אתקצץ והכי בנטיעות, מקצץ

 גרסאות חלופי
)וילנא(. דאיהי נ׳׳א ק

בהגר״א. ד,״ג ר

הסולם
 לא הכתוב וה״ס ושכינתיה. קב״ה זווג וגורם

 סיפר בהקדמת ,)עי יצרה. לשבת בראה תהו
 תלמיד כל מ״ג( תקון סוף רי״ט אות הזהר
עונת המלכות, מן היינו ממנה המונע חכם  

 מעצמו מונע כאלו ק״ש קורא שלא כגון ק״ש,
מלמעלה. ברכות

 ששה וכר: אינון טטרין שית תתעז(
 בששת המרומזים נה״י, חג״ת היינו הם, קצוות
 אחד. ה׳ אלקינו, ה/ ישראל, שמע, המלות

 פרי, עץ שהוא ז״א. שהיא ׳ו באות הכלולים
 שואל, יסוד. היינו פרי עושה תפארת, היינו

 מלכות, שהיא י/ ומשיב שלו, הפרי הוא ומי
 המרומזת ר אות כי תתאה. חכמה י׳ הנקראת

 דהיינו מאילן, ענף היא וכר ישראל בשמע
המתפרש דזו״ן דגדלות המוחין של הקומה  
 של דגדלות דמוחין ו״ק דהיינו ענפים, לששה

 י׳ חשבון. להם שאין לענפים ומששה זו״ן.
 וענף ענף כל על הפרי היא מלכות, שהיא
ף. שהוא

 זקן קם וכר: ואמר פבא קט תתעח(
אומר שאתה מזה בך חזור רבי רבי ואמר

שאות
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תיאועשרין חד תקונא

 התמורה. ועל הגאולה על בישראל לפנים וזאת ש< ד״א ע תתצו(
 שכינתא דא התמורה: ועל עלאה• ה׳ עלאה, שכינתא דא הגאולה: על
 ה״ה. ואינון פ בו. תמירני אל ש ביה דאתמר בההוא תמורה דאיהי תתאה *(

את. דא ישראל, אבן דא ק :וזאת

 הזהר מסורת
 לעיל ד( )רות הגאולה על בישראל לפנים וזאת ש(

 ואולי בפסוק לית — בו תמירני אל ת( ר׳. ציון
 דף תצא זהר כג שמות פסוק על הכוונה

תקנח. אות קפד דף משפטים ובזהר ר ציון קא אות לז

מעלות
 אלפי שבשתא אני כי בעולם תתגלה הגדול

 ועצמותה הרחמים במדת משותפת היתה שני
 עצמותה גילוי שהוא הוא אני נעלמת היתד.

 ר בזה )עי׳ עמדי, אלקים ואין המלכות, של
 אני אני מאמר בסולם קס״ח אות א' בראשית

הוא(.
פירוש וגו׳: לפנים האת ר״א תתצו(

ועל הגאולה על בישראל לפנים וזאת <*חר
 העליונה, השכינה זו הגאולה על התמורה,

 הוי״ה, שם של ראשונה ,ה דהיינו העליונה ה׳
 התחתונה, השכינה זו התמורה ועל בינה. שהיא
 באותו תמורה, נקראת שהיא מלכות היינו

שנקראת כלומר בו תמירני אל בו שנאמר
והם במטטרו״ן. מלובשת שהיא בעת תמורה  

 שנקראת מלכות, זו :וזאת השם. של ההין, ב׳
את. שנקראת המלכות וזו ישראל, אבן

ד׳ דז״א נוקבא למלכות יש פירוש:
והם נקב״ה, במלת המרומזים כוללים, זמנים

 האותיות, כסדר שאינם אע״פ נקבה, של ר״ת
 שבשם, תתאר. ה׳ גוגרת ל!טנה נערה והם:
 רמז על נקבה, האשד. שנקראת הטעם וזהו

 )מבוא באותיותיה. הרמוזים אלו זמנים ד׳
 אות ט' חלק תע״ס פ״א ח״א ו׳ שער שערים

מהם, זמנים ג׳ התקונים מביא וכאן מ״ד(
 שה״ס יחד, כולל הוא ונערה שקטנה מחמת

 אינה שעדיין דאחורים, במוחין הנוקבא כנין
 עוד הוא תתאה, ה׳ וסוד פב״פ, לזווג ראויה
בסוד בדכורא שנכללת בעת הנטירה, לפני

ע״א( ס״א דף *( ע״ב ס׳ דף )דפו׳׳י

 גרסאות חלופי
 לפנים וזאת ד״א בסוגריים הגירסא בהגר״א ע

 בישראל לפנים וזאת ה״ה ואינון נ״א 3 בישראל.
)הגר״א(. ובן אב

הסולם
 עומד שעליו דז״א, המסך בחינת שהוא צלע,

 עדיין אמנם הבית, צלעות מלשון קומתו, כל
 שום עדיין לה אין כי עצמה, לפי שם לד, אין

 היא דאחורים שבמוחין ולהיות לעצמה, בנין
 חיל אשת בסוד בינה שהוא הכתר עד עולה

 חמן ישראל. אבן נקראת לכן בעלד* עטרת
 חוזרת שהיא גדלות לעת הוא כאן שכתוב הג׳
 ורא אומר לזד, גמור, לזווג וראויה פב״פ עמו
 ת׳ עד מא׳ התורה אותיות כ״ב בה שיש את
 ז״א עם מתחברת פה, שבעל תורה היא ואז

 נקראת ואז שבכתב, תורה הנקרא בפנים פנים
הנ״ל. אל לרמה תורה בגימטריא כונרת

 דאחור שמוחין שמאחר לשאול ואין
 שהיא דפנים ממוחין יותר חשובים הנוקבא של

 המלכות אל הריווח מהו א״כ הכתר, עד עולה
 התשובה בפנים. דפנים המוחין לקבל מחזרתה

 להאיר יכולה אינה דאחור, אלו ממוחין כי היא
 מאירה חסדים בלי חכמה כי התחתונים, אל

 בנעילת ולכן לקבלה, יכולים ואינם בדינים,
 ונמשכים דא״א, לג״ר עולים שזו״ן יוכ״פ
 שעשו אלד. וכל חיים, הנקראים החכמה אורות

 הענין אין עכ״ז לחיים, אז נחתמים תשובה
 מאיר אינו החכמה אור כי בשלימות, אז נגמר
 להלבשת החסדים המשכת וזמן חסדים, בלי

 נקראים הם שלכן סוכות, ימי בד הוא החכמה
 רבה הושענא השביעי וביום שמחתינו, זמן

 נשלמת ואז בחסדים החכמה התלבשות נגמר
ולכן הכפורים, ביום שנעשתה לחיים החתימה

יום
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ועשרין חד תקונאתיב

 אבל באדני. יקו״ק אתוון תמורות איהו לתתא דא ובגין תתצז(
 נכתב כשאני לא מתניתין, מארי דאוקמוהו כמה תמורה, לית דאתי, לעלמא

 ביהו״ה נכתב ובעוה״ב, באדני. ונקרא ביהו״ה ר נכתב בעוה״ז נקרא. אני
 ביהו״ה. ונקרא

 דיליה, כלי אתתא, דאיהי גופא, דא נעלו: איש שלף ועוד ש תתצח(
 דאמצעיתא, עמודא ביה אשתכח דלזמנין לרעהו• ונתן א( מטטרו״ן. ודא

 שכינתא ולזמנין ביה, תעודה ת איהי עלאה שכינתא ולזמנין צדיק, ולזמנין
נעול. גן איהו ודא ביה, תמורה איהי א תתאה,

הזהר מסורת
ש־. ציון לעיל ד( )רות לרעהו ונתן א(

 גרסאות חלופי
)וילנא(. אב דא ישראל ובת בן דא נ״א צ
 אבן דא בסוגריים הדפוסים ובכל במנטובה ה״ג ק

 לקמן וכן בי־ה־ו־ה ול״ג בי־ה נ״א ר את. דא ישראל
)מנסובה(. איהי ל״ג נ״א א )מנטובד,(. תעודה ובסוגריים תעיד נ״א ת ועוד. ל׳׳ג הגר״א ש )מנטובה(.

מעלות
 פסקי מסירת של ליום נבחן רבה הושענא יום

 זווג בחינת אין ולכן לפועל. להוציאם הדין
ומשום רכ״ה( אות אמור )זהר כפור. ביום זו״ן  

 בזווג להיות הב/ למצב המלכות חוזרת זה
 אל להאיר יכולה אז כי ז״א, עם פב״פ

 תע״ם )עיין חסדים. והן חכמה הן התחתונים
ד(. תשובה ט״ו חלק

 זה ומשום וכר: לתתא דא ובגין תתצז(
 למטה מתלבשים כשזו״ן היינו למטה, הוא

 הוי״ה שם של אותיות מתחלפות בבי״ע,
 באצילות דהיינו הבא, לעולם אבל באדנ״י.

 המשנה, בעלי שהעמידוהו כמו תמורה, אין
 נקרא אני נכתב כשאני לא עא.( )קדושין

 בהוי״ה נכתב מלכות, שהוא הזה, בעולם
 בינה שהוא הבא, ובעולם באדנ״י. ונקרא
 שיהיו כדי בהוי״ה ונקרא בהוי״ה נכתב

 פנחס פרשת מהימנא )רעיא צד, מכל הרחמים
של״ג(. אות

 יש ועוד וגר: איש שלף! ועוד תתצח(
 שהוא הגוף, זה נעלו, איש שלף לפרש

 דאצילות.. זו״ן של למטה שממעלה ההתפשטות
 ולכן גוף, נקרא למטה שממעלה התפשטות וכל

 שהוא סוף. תוך הם ובי״ע ראש, הוא אצילות
ע״א( ס״א דף )דפו״י

הסולם
 אשת נקראת בריאה כי האשד״ שהיא גוף.

 התלבשות נגמר שבגוף שלו, וכלי האצילות.
 כלים שרשי הוא בראש כי בפועל בכלי האור
 והדינים המסכים כל כי מטטרו״ן, וזה בלבד.

 עצמו, אצילות בעולם אינם באצילות, האמורים
 אצילות בעולם כי נוהג, מסך שום אין ששם
 הבריאה. בעולם אלא חד, וגרמוהו וחיוהו איהו

 ומלכות ז״א סוד שהם וםנדלפו״ן ומטטרו״ן
 זו״ן בשביל המסכים הנושאים הם דבריאה,
 מלובש נמצא שלפעמים לרעהו, ונתן דאצילות.

 כמ״ש דאצילות, ז״א שהוא האמצעי עמוד בו
 דא גבר מאי (׳פ )אות בהקדמה לעיל

 וכן ראמצעיתא. לעמודא רבב מטטרו״ן
 דאיהו ברוב על רניב קב״ה נ׳ בתקון להלן

 העולה התחתון כי רעהו ונקרא מטטרו״ן.
 לתחתון, היורד העליון וכן כמוהו נעשה לעליון

 משלוח סוד פורים ענין הכוונות שער )עי'
צדיק בו מלובש ולפעמים לרעהו( איש מנות  
 העליונה השכינה ולפעמים דז״א, יסוד שהוא
 המסך סוד כי בו, תעודה היא בינה שהיא

 ימין עמו ליחד כדי עמו פועל שז״א דחירק,
 שמהם עצמו, של ושמאל וימין דבינה, ושמאל
המסך מקום הנה הגדולים, המוחין כל יוצאים

הזה

www.orhasulam.org  אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
תקוני הזהר עם פירוש מעלות הסולם מאת הרב יהודה צבי ברנדוויין זצ"ל


