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 שער הכונות        

  דרוש א'

 בענין פסח ויציאת מצרים

סילקו את השכינה  ה,ודור הפלג ,כי אותם הדורות הראשונות דור אנוש ,הנה נודע מ"ש ז"לא( 
 'היו בחי ,כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרים ,מחמת עונותם. ודע ז'רקיע בלמעלה 

עד שלא נולד שת כמ"ש ז"ל. ואח"כ  ,שהוציא אדה"ר באותם ק"ל שנים ,אותם הנצוצות של קרי
כעין השורש אשר משם  ,ולכן היו גם הם משחיתים זרעם על הארץ ,באו בגלגול בדור המבול

 עד שנימוחו. ,נוצרו וחוצבו

 ,והמוציאו נקרא רע ,ונודע כי הקרי נקרא רע ,וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ ,וזה מש"ה ב(
כנדרש  ,וכתיב לא יגורך רע ע,וכתיב אוי לרשע ר ,ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' ,כמש"ה

אמחה את  ,וזמש"ה .הוא אדה"ר ,היו ממש רעת האדם הידוע ,כי הדור ההוא ,בס"ה. ונמצא
 ורצה למחותם. ,ואלו ניצוצותיו ,שנברא ע"י השי"ת עצמו ,"ר עצמוהוא אדה ,האדם אשר בראתי

וירד ה' לראות את העיר ואת  ,ועליהם כתיב ,ונתגלגלו בדור הפלגה ,ואח"כ הם עצמם חזרו ג( 
לרמוז כי היו  ,והבן זה. ולכן נקרא בני האדם ,בנוי דאדם קדמאה ,המגדל אשר בנו בני האדם

 ,למרוד בעליון ,וגם אז הוסיפו לחטוא עוד .דכורא בלי נוקבא ,ולכן הם בני האדם ,טיפות קרי
 אבל לא היו באותו עון הא' של השחתת זרע כדור המבול.

הוא  ,וכשמוציאין אותו ,הנוצר בבטן האדמה ,הם כענין הזהב ,כי ענין הנשמות ,וצריך שתדע ד(
להגות  ,עד יתחכם הצורף ,ולא הדר ,ולא תואר זהב לו ,דבר אשר לא ישוער ,מלא טינוף וסיגים

ובכל זיכוך מזדכך לאט  ,לא ראי זה כראי זה ,זיכוך אחר זיכוך ,פעם אחר פעם ,סיגים מכסף
כי  ,ואחר כך ניכר היותו זהב. וכן הענין בנשמות ,עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב ,לאט

ק"ל שנים. שהוליד ב ,ובפרט בניצוצות האלו של הקרי ,נתערב טוב ברע ,בחטאו של אדה"ר
כי ניצוצות הקרי הם חשובות  מטה,הל ובק"ש שע ,וכבר נתבאר אצלנו בדרוש שכיבת הלילה

 ,ועד"ז .וצריכים בירור אחר בירור לתקנם ,אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות ,מאד וקדושות
ולהראות בחינת הזהב  ,עד אשר התחילו להתקן ,היו אלו הניצוצות הולכות ונתקנות לאט לאט

 וזה היה בדור מצרים. ,שבהם

כי כגגד מה  .למה נגזר עליהם אותו השעבוד הקשה שאין כמותו ,ובזה תבין טעם נכון ה(
דוגמת  ,תשליכוהו הנגזר עליהם כל הבן הילוד היאור ,להשחית את זרעם ,שחטאו בדור המבול

את נאמר וימררו  ,הבה נלבנה לבנים כו' ,עונש המבול עצמו. וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה
וע"ש  ,בסוד שבת ודינין במרה איפקוד ,וכבר הארכתי במ"א בזה .חייהם בחומר ובלבנים כו'

 היטב.

שכל הנשמות באות מן  ,כי הנה נודע ,הטעם הוא ,ואמנם היות השעבוד בארץ מצרים ו(
כמש"ה והאדם ידע את חוה אשתו  ,כי שם תלוי סוד הזווג ,החסדים והגבורות אשר במוח הדעת

בלשון ידיעה  תהנקרא ,להורות כי משם נמשכת טפת הזווג ,לכן נקרא דעת ,ואיש לא ידעה ,כו'
כי משה הוא  ,וכבר נתבאר אצלנו ,של מרע"ה ,אותם הנשמות של הדור ההוא ,כנזכר. ומה גם

לסבת היותם  ,אלא שהם יצאו אל הקליפות .הדעת 'הם מבחי ,וכן כל הדור ההוא .הדעת 'מבחי
ולכן עליו ,שת עצמו כנודע  'היה מבחי ,אבל משה .שנים קודם שנולד שתבק"ל  ,טיפות קרי

כי אחר כלם  ,ואינו כשאר טיפות רעות של אדה"ר בק"ל שנה ,ותרא אותו כי טוב הוא ,אתמר
 ,ולכן אמר משה עליהם ,היו בדמות שדין ורוחין ולילין ,נולד שת בדמותו כצלמו. אבל האחרים

 ה במ"א.וכבר נתבאר ז ,ואל אראה ברעתי

 רהונודע כי כשח"ו פוגמים למטה באיזו מדה וספי ,הדעת 'היו מבחי ,ולהיות כי כל אותו הדור ז(
ולכן ירדו  ,ויקחו שפע מן המקור ההוא שנפגם ,הנה הם גורמים הקליפות שיתאחזו ,עליונה

וכמ"ש אצלנו בענין  ,היושבת באחוריים של דעת העליון השהם סוד הקליפ ,ישראל למצרים
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והיו אותם  .שבאחורי הדעת ,ופרעה הוא העורף הקשה ,שהוא הגרון ,שהוא מצר העליון ,יםמצר
שהם  ,ולכן ישראל שבאותו הדור .נאחזים ויונקים כל שפע הנמשך מן הדעת דז"א ,הקליפות
 ,לכן נשתעבדו לפרעה ולמצרים ,הנצוצות קרי 'שהיו בחי ,אלא שהיו בסוד הפגם ,מן הדעת

לצרף  ,וכל ענין הגלות הזה של מצרים היה .יען כי הם גרמו לכל זה ,היונקים כל שפע הדעת
כי נדמה  ,והבן זה .בסוד ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים ,ניצוצות הקדושות ההם 'ולתקן בחי

 ונפרד מן הסיגים ונתקן. ,אשר בתוכו ניתך הזהב ,מצרים אל הכור

מחמת מעשה התחתונים  ,ספירה ח"ו כי בהיות למעלה אחיזת החיצונים באיזו ,והנה נודע ח(
וכמו  .כדי שלא יצא שפע רב משם אל החיצונים ,הנה מסתלק השפע מן המקום ההוא ,הרעים

 ,ונמצא .ולא כלול מי"ס שבו ,ו"ק בלבד 'בתחילת אצילותו בבחי ,שהודעתיך בענין אצילות ז"א
בזמן היותו בעיבור כ ,חזר ז"א לקדמותו ,כי בהתאחז פרעה ומצרים בדעת העליון בדור ההוא

 כנודע אצלנו. ,בסוד ג' כלילן בג' ,גו אימא עילאה ,א'

 ,ומוכרח הוא .וזמן גדלות ,יש לו זמן קטנות ,אחר שנולד ויצא מבטן אימא עילאה ,והנה ז"א ט(
אם לא עד שיתלבשו  ,שא"א לו לקבל המוחין ,מוחין. גם נודע 'יהיו לו בחי ,שבכל זמן מאלו הג'

 ,או בזמן הקטנות ,אלא שבזמן העיבור הא' .ואח"כ יתלבשו בתוכו ,תוך נה"י דאימא ,תחילה
 כמבואר אצלנו במקומו. ,חיצוניותם בלבד 'אין לו אלא נה"י דאימא בבחי

היה שם  ,עילאה אתוך אימ ,אשר חזר ז"א ליכנס בסוד עיבור ,כי זמן גלות מצרים ,ונמצא י(
היו לו  ,ויינקו שפע ממנו. הנה גם אז ,אחזו הקליפות בוכדי שלא ית ,ג' כלילן בג' 'בבחי ,אז

ובפרט מוח הדעת שבו  ,ואז כל ג' מוחין שלו .מלובשין תוך חיצוניות נה"י דאימא ,בחינת מוחין
ולא היו  ,כולם היו מסתלקים אז ממנו ,אשר שם תלוי פגם הדור ההוא ,החסדים והגבורות

 של נה"י דאימא בלבד. רק חיצוניות הלבושים והכלים ,מאירים בתוכו

 ,והנה מוכרח הוא .הם ה' ,וכן הגבורות שבדעת .כי החסדים שבדעת הם ה' ,והנה נודעיא( 
ודאי שבלבוש  ,את עשרת החסדים והגבורות ,כיון שהוא מלביש בתוכם ,שכלי היסוד דאימא

 ,ולפי שאימא נקראת אהי"ה כנודע '.עשר בחי 'יהיו בו בחי ,הנקרא יסוד של אימא ,הזה עצמו
כמ"ש  ,אימא בשם אהי"ה תאשר ע"ש כן נקרא ,ובפרט בזמן היות ז"א בתוכו בסוד העיבור

 ,אשר ביסוד דאימא 'אלו הי' בחי ,ולכן .אנא עתיד לאולדא ולאתגליא ,אחרי מות רשתבס"ה בפ
בזמן הגדלות.  ,אל עשרה חו"ג של הדעת ,והם נעשים מלבושים ,שמות של אהי"ה היהיו עשר

שהם עשר  ,רק עשרה לבושין האלו ,אין מאירין בדעת דז"א ,אבל עתה שהוא בזמן העיבור הא'
 הכלולים ביסוד דאימא. ,שמות אהי"ה

נעשים שם  ,ברדתם למטה ,אחוריים 'כי לעולם כל מה שהוא למעלה בבחי ,גם צריך שתדעיב( 
 ,חיצוניותם 'אבל בחי .הם שמות אהי"ה כסדרן ,הפנים והפנימיות 'ונמצא כי בחי .פנים 'בחי

 .העולה מ"ד .ה"אהי ,י"אה ,ה"א ',א :כזה ,הם הריבוע של שם אהיה ,שהם בחינת האחורים
 םהם בסוד האחורי ,המתלבשים בדעת דז"א ,כי העשר שמות דאהיה שביסוד דאימא ,ונמצא
ואלו הם סוד  .והם עשר פעמים דם ,פנים 'נעשים שם בבחי ,בז"א םאשר בהתלבש ,שלהם

הזוהר  פרובס .כנזכר בתלמוד במסכת נדה .וה' דם טמא ,ה' דם טוהר ,עשר דמים שבאשה
 תזריע. תבר"מ פרש

הנה הה' חסדים עם ה' לבושים  ,כי אלו הה' חסדים והה' גבורות שבדעת ז"א ,והענין הואיג( 
יורדין ביסוד הנקבה. ואח"כ בעת  ,םוהה"ג עם חמשה לבושים שלה .יורדין ביסוד דז"א ,שלהם
ונמצאו  ,גם את הה' חסדים עם ה' לבושיהם ,אל היסוד דנוקבא ,נותן הז"א מן היסוד שבו ,הזווג

 ,ואח"כ מן החסדים ומן הגבורות עצמן .שהם י"פ ד"ם כנ"ל ,ביסוד הנקבה כל עשרה הלבושים
 נוצר מהם הולד בבטן הנקבה.

ה' לבושי  ,וחציים שהם ה' דמים ,הנה מתבררים בבטנה ,אבל הי' לבושים שהם י' דמיםיד( 
היותם  'ובבחי .דם לסבה הנזכר יםנקרא ,נקרא דם טוהר. כי בערך היותם אחוריים ,החסד

להניק בהם  ,לחלב םומתהפכי ,ואמנם לפעמים מתבררים לגמרי .נקרא טוהר ,לבושי החסדים
הנעשה דם  ,אבל יש בהם קצת פסולת .בירורם וזיכוכם 'ואז הוא בחי ,את הולד הנולד כנודע
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נעשה  ,והפסולת היוצא מהם אחר שמתבררים ,הם מתבררים ,אמנם ה' לבושי הגבורות .טוהר
 דם טמא. תהנקרא ,קליפה גמורה

ועצמותם  ,הם מתבררים ,בין של הגבורות ,בין של החסדים ,כי הם עצמם הלבושים ,ונמצאטו( 
כי פסולת  :נחלק לב' חלקים ,אחר התבררם פסולת 'אבל הנשאר מהם בבחי ,הוא קדושה

 .ולפעמים נעשה חלב כנזכר ,שהוא בחינת דין קשה וקדוש ,נעשה דם טוהר ,לבושי החסד
 דם טמא. ,גמורות פותהם קלי ,ופסולת לבושי הגבורות

ובהויה זו יש ג'  .היא בז"א ,שהויה דמ"ה דאלפין ,כי נודע ,ונבאר ענין זה יותר בביאורטז( 
 .' ד"ם כנזכרימשעולה בג ,בהיותו בסוד ריבוע ואחוריים ,"א מהם מורה על שם אהיהוכ ,אלפין

והיא נקרא אהי"ה כנודע. ולהיות כי מינה דינין  ,ז"א תוךהמתפשט  ,אימא עילאה 'והוא בחי
 ד"ם כנזכר. 'לכן היא נעשית בבחי ,מתערין

 .כי אות יוד היא בראשו דז"א ,וזה סדר התפשטות והתחלקות שם הויה דמ"ה דאלפין בז"איז( 
הכלול מה'  ,אשר בתוכו מוח הדעת ,אשר שם מתלבש היסוד דאימא ,בגרון דז"א ,וה"א הא'

 ,הוא בחינת א' של מילוי ה' ראשונה ,היסוד הזה דאימא אשר בגרון דז"א 'ובחי .חסדים וה"ג
ן זו הא' היא שם ולכ ,וא' שבמילויה הוא היסוד דאימא שבתוך הגרון ,כי ה' עצמה היא בגרון

אשר בו  ,בסוד הדעת שבתוכו ,המחיה את ז"א ,וזה נקרא דם חיות .העולה דם ,אהיה בריבוע
 וזה פשוט. ,נקרא דם חיות ,ובדעת חדרים ימלאו. ונודע כי הדם שבגרון ,כתיב

עד  ,בשליש עליון דת"ת דז"א ,כאשר מתפשט הדעת ויורד למטה ,הוא למטה ,ואות וא"ויח( 
בהתפשטיות ה' חסדים וה"ג. והנה אות אלף שבמילוי  ,ואז מתגלה הדעת ,בומקום החזה ש

לבושי  'והם בחי ,העולה ג"כ ד"ם ,הוא שם אהיה ג"כ בריבועו ,הנתונה בין ב' הווין ,אות וא"ו
ואם תסיר אות א' זו מן  .ד"ם 'היא בגימ ,א' זו תהחסד והגבורות המתפשטים שם. והנה או

 .ד"ם 'היא בגימ ,ונמצא כי כל ההוי"ה זולת א' זו .תשאר ההויה כחשבון ד"ם ג"כ ,ההוי"ה דמ"ה
ובהתחברות  .הוא דם בתוך דם ,א"כ .ד"ם 'גם הוא בגימ ,וא' זו הרומזת לשם אהי"ה בריבועו

וז"ס שופך דם האדם  .כמנין אדם ,יהיה הכל מ"ה ,בדם שארית שם ההוי"ה דאלפין ,דם אהיה
 כמבואר במ"א. ,באדם

 ,אז יש קצת אחיזה אל החיצונים בהם ,והנה בהתגלות החסד והגבורות למטה מן החזהט( י
כי בהיות הדעת נעלם  ,וז"ס פסוק ויוסיף דעת יוסיף מכאוב ,כמבואר אצלינו בדרוש הדעת טו"ר

ובהתגלותו למטה מן  .אז אין הקליפות נאחזים בו ,שהוא עד החזה ,ומכוסה תוך היסוד דאימא
שהם הקליפות  ,אז יוסיף מכאוב ,ודאי הארתו נתוספת שם בהיותו בגלויאשר אז  ,החזה

 ,ואין מכאוב גדול ממכאוב זה. ואז בהיות החסדים והגבורות שם למטה מהחזה ,הנאחזים שם
 וכ"ז בהיותם שם תוך ז"א. .וה' דם טמא ,ה' דם טוהר :מתחלקים לב' בחינות

ה' האחרונה של  תנקראו ,חל נוקבא דז"אואח"כ כאשר אלו החסדים והגבורות ניתנים אל רכ( 
היא רומזת  ,אז אותה הא' שבמילוי אות ה"א הזאת האחרונה ,בסוד הזווג ,הויה דמ"ה דאלפין

 ואז נעשין בה ה' דמי טוהר וה' דמי טומאה. ,הניתן ברחל ,העולה ד"ם ,אל שם אהי"ה בריבועו

יחזור להתעלם  ,שהוא ז"א ,גרם שישראל העליון ,כי ענין גלות מצרים ,ונחזור לענין א'כא( 
 ,ושם הם מקום שליטת מצרים ופרעה .בבחינת ג' כלילן בג' ,עילאה מאתוך אי ,בסוד העיבור

רק עשרה  ,ואז לא היו מאירים בדעת דז"א .כנודע אצלינו ,העליונים שבמצר העליון פותקלי
ולכן היו מספר  ,כמנין רד"ו 'משהם בגי ,שהם י"פ דם ,שהם עשרה אהי"ה בריבוע ,הלבושים

 כמשרז"ל. ,בסוד רדו שמה ,שני גלות מצרים רד"ו שנה

בסוד  ,יש בכל מילוי מהם ,כי הנה עשר שמות של אהי"ה במילוי מילויים ,וטעם הדבר הואכב( 
ואלו הניצוצות של קרי  ,ער 'הם בגימ ,והנה עשר פעמים ז"ך ,ז"ך אותיות כנודע ,מילוי המילוי

 ,הם תלויים בשם אהיה ,ולכן שנות מספר גלות מצרים .בסוד ויהי ער רע ,ום רעדאדה"ר עשא
 הם כמספר רד"ו שנה כנזכר. ,אשר עשרה אחוריים שלו
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כי כיון שישראל שבאותו  ,היה חושב ,שהוא בענין גלות מצרים ,אמנם מרע"ה במראה הסנהכג( 
א"כ המשך שני  ,שהם עשר הויות של הה"ח וה"ג ,גרמו אל הסתלקות הדעת העליון ,הדור

וירא ה' כי ס"ר  ,וזמ"ש .ר"ס 'שהם בגימ ,יהיה כמספר הי' הויות אשר נסתלקו בעונם ,גלותם
ולכן כפי  .שחשבונם ס"ר ,היה העון תלוי בי' הויות ,שכפי ראות שכלו של משה :ר"ל ,לראות

כי אין קץ גלותם תלוי  ,אז א"ל השי"ת .וכפ"ז לא הגיע עדיין זמן הגאולה ,יהיו בגלות ,מספרם
אשר מהם יונקים  ,אלא באחוריים דשמות אהיה שנשארו בדעת דז"א ,בהויות הדעת שנסתלקו

והם רדו שנה  ,וכפי מספר מקום יניקתם כך המשך מספר שני ממשלתם ,החיצונים בגלות הזה
 ,כי אחוריים של אהיה להורות ,אהיה שלחני אליכם ,ויאמר כה תאמר לבנ"י ,מש"הה וז .כנזכר

וא"כ כבר הגיע זמן  ,שהם רד"ו שנה ,ומהם אחיזת ממשלת החיצונים ,הם המתגלים עתה
 גאולתם.

הסתלקות ז"א  ,וידע בחכמתו .כמשז"ל ,מכשף גדול היה אין כמוהו ,והנה פרעה הרשעכד( 
 ,ויהוראה כי אין ז"א הנקרא שם ה .וחזרתו ליכנס בסוד העיבור תוך אימא עילאה ,הקדוש

כי  ,כי ראה .ואמר לא ידעתי את ה' ,כפר בעיקר ,ולכן בבא משה אליו .משגיח ושליט אז בעולם
 ,וזהו לא ידעתי את ה' ,לא היתה יונקת משם ,השולטת עליו על פרעה ,יניקת קליפה העליונה

ה "הנה ז"א הנקרא יהו :ר"ל .גם אמר מי ה' אשר אשמע בקולו .הוא ז"א הנקרא הויה כנודע
ונכנס בסוד  ,והלא סילק השגחתו ,כדי שאשמע בקולו ,היכן הוא ,אלי תואתה בא בשליחואשר 

 ,כי כשהיה שומע שם ה' מפי משה ,ויחזק ה' את לב פרעה סוקבפ ,ועד"ז ביארו בס"ה .העיבור
 והיה נעלם בסוד העיבור. ,שלא היה אז מתגלה ,כי ידע בחכמתו ,זה היה גורם לו לחזק את לבו

והוא  ,אלקי"ם יענה את שלום פרעה ,כי הרי יוסף א"ל ,אלקים היה מודה האמנם בשםכה( 
ומודה בשם אלקים.  ,שהיה כופר בשם הויה ,ונמצא .אחרי הודיע אלקים אותך כו' ,השיב ואמר

 ,ובהיותו בזמן הקטנות .יש לו מוחין דשם ההויה ,כי הנה בהיות זמן גדלות דז"א ,והענין הוא זה
היה  ,והנה עתה שהיה ז"א בסוד העיבור .כמבואר אצלנו ,מוחין דאלקים יש לו ,או בזמן העיבור

 ומודה באלקים. ,ולכן היה כופר בהויה ,ולא דהויה ,לו מוחין דאלקים

 .אלא בשם אלקים ,אינם ח"ו בשם ההויה ,ששליטת החיצונים ,כי הנה נודע ,גם הענין הואכו( 
לינק  םוהיה יכולת אז בחיצוני ,מוחין דאלקים 'היה בבחי ,ולכן עתה אשר ז"א היה בסוד העיבור

עד שבסוף מדרגה  ,מתפשט מדרגות רבות ,כי שם זה דאלקים ,ולהתאחז שם. והטעם הוא
 ,הנקרא אלקים אחרים היוצא מסופם בחינת הקליפ ,מן השמרים של יין אשר בו ,האחרונה

והענין הוא כמבואר  .'מלך אלקים על גויים כו סוק,פל ע ,צ"ו ע"אף כנזכר בסבא דמשפטים בד
 פותומשם נאחזים קלי ,והם סוד ג' שמות אלקים ,כי ג' מוחין יש בזמן הקטנות והעיבור ,אצלנו

 ,שר המשקים :הם ,וג' שרי פרעה .העורף שבאחורי הדעת 'שהוא נאחז בבחי ,מצרים ופרעה
 ,"עכמבואר אצלנו בדרוש בפ ,שהם מסוד שלשה אלקים הנזכר ,ושר הטבחים ,ושר האופים

וזהו סבת היותם נקרא  ,מג' אלקים שבשלש המוחין אלו דעיבור ,וע"ש היטב. ויניקתם הוא משם
 ים,שלשה שמות אלקים הנזכר 'שהם בגימ ,כמנין גרון 'הוא בגימ םכי אחרי ,אלקים אחרים

יוצא מהם השמרים בסיום  ,וע"י התפשטותם אל מדרגות רבות .המתפשטים בגרון
אשר  ,ששם הוא מצר העליון ,ששם ראשית יניקתם ,ונעשים אחרים כמנין גרון ,התפשטותם

 כמבואר אצלנו. ,שם אחיזת מצרים

כנודע כי כל  ,הוא עד שיעור ק"ך צירופים שיש בו ,ואמנם שיעור התפשטות שם אלקיםכז( 
 .הם בבחינת מדרגת הקדושה ,ואלו הק"ך צירופים .בונה ק"ך בתים ,תיבת בת חמש אותיות

דיתיב על כורסיא  ,כמבואר אצלנו באד"ר דקכ"ח ,העשיה וףסד ע ,הם מתחילים מז"א דבריאהו
היא מן  ,וכל יניקת הקליפה .הנקרא אלקים אחרים ,הם הקליפה ,ומשם ולמטה .דשביבין כו'

אשר השמרים שהם הקליפה  ,בסוד יין העליון ,אעפ"י שהם קדושה גמורה ,ק"ך צירופים האלו
 נאחזים בו.

רק מן מ"ח צירופים  ,אינה מכל ק"ך צירופי שם אלקים ,הנה יניקת ארץ מצרים ופרעהוכח( 
 .כי כ"ד צירופים מתחילים באות א' ,כנודע .התלויים בב' אותיות י"ם מן אלקים ,האחרונים שבו

 ,וז"ס .הם ק"ך צירופים ,ומספר כולם '.וכ"ד באות מ .וכ"ד באות י' .וכ"ד באות ה' .וכ"ד באות ל'
שכנגד שני אותיות מ"י  ,מן מ"ח צירופים האחרונים םכי בכח יניקת ,מי ה' אשר אשמע בקולו

היתה יניקתו  ,לפי שאם מוחין דהויה דגדלות היו מתגלים .היה כופר בשם ההויה ,של אלקים
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ובראותו שהיה לו אז יניקה ואחיזה שם  .מן אותיות מ"י של אלקים דעיבור מתבטלת כנודע
 ולכן היה כופר בשם ההויה. ,היתה הוראתו כי לא נגלית ההויה ,ל אלקיםבאותיות מ"י ש

 ,מן ג' אותיות אלה משם אלקים ,הכה אותו עשר מכות ,כדי להכניעו ,ואמנם השם יתברךכט( 
כי שלש אותיות  :למען שתי אותותי אלה בקרבו ר"ל ,וזמ"ש .אשר הוא לא היה נאחז ויונק מהם

ולחברם עם ב'  ,היה רוצה להכותו ע"י ,ה אחיזה ויניקה בהםאשר לא היה לפרע ,אלה דאלקים
 ,ועל ידי התחברותם יושלם שם אלקים .שהוא יונק מהם ,אותיות מ"י אשר בקרבו של פרעה

 ואז יכהו ע"י. ,שהוא כח הדין

וא"כ איך  ,כי ראש ארבע נהרות גן עדן הוא פישון ,אם מצרים ראש הממלכות ,ואל תתמהל( 
וכנזכר  ,מעולות מאותיות אלה ,אחרונות של אלקים. בעבור כי הנה אותיות מ"ייונק מב' אותיות 
 .כמבואר סודו אצלינו ,מ"י הוא למעלה מאלה ,מי אלה כעב תעופינה סוקפל ע ,בסבא דמשפטים

 ת,והם סוד נ' ש"ב דגדלו ת,הם סוד נ' ימים שבין פסח לעצר ,ובאולי כי כנגד ב' אותיות אלו דמ"י
 כמבואר אצלינו. ,ואלו הם אותיות מ"י ,כנגד הנ' דקטנות

באות  ליםהם כ"ד צירופים מתחי ,והנה להיות כי הנה הצירופים שהתחלתם בב' אותיות מ"ילא( 
לכן נקרא ארץ מצרים ע"ש ארץ  פים,ושניהם הם מ"ח צירו '.באות מ ליםמתחי פיםוכ"ד צירו ,י'

גם ז"ס חם בן נח אבי  '.פים הנזעל היותם יונקים ממ"ח צירו .בארץ חם תוכמש"ה נפלאו ,חם
 כמש"ה בני חם כוש ומצרים כו'. ,מצרים

 מאחזר להתעלם תוך אי ,כי כיון שז"א הנקרא ברא בוכרא ,והנה פרעה הרשע היה חושבלב( 
ם עועי"כ  ,עילאה מאולצאת לחוץ מבטן אי ,שח"ו לא יחזור לקדמותו להתגלות ר,בסוד העיבו
גם הם ישארו בגלות תוך  ,הנקרא ישראל ,שמו של ז"א ישראל על איםהנקר ניםבנ"י התחתו

 ,לכן שלח לו השי"ת ע"י משה .נתבטל ח"ו מציאותו ,כיון שישראל העליון השולט עליהם ,מצרים
ולא  ,כי קיומו קיים ,לרמוז אל הבן בכור העליון הנקרא ישראל ,כה אמר ה' בני בכורי ישראל

 ,במכת בכורות ,לכן יהיה נענש מדה כנגד מדה ,כי לפי שכפר במציאותו ,והודיעו .נתבטל ח"ו
הנה אנכי הורג בנך  ,ואם מאן אתה לשלח כו' ,מש"הה וז .לפי שכפר בבן הבכור העליון יתברך

הנמשך מן הבן הקדוש  ,כי הבן הבכור ,והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר ,מש"הה וז .בכורך כו'
כי בו היה רוצה פרעה  ,יען אליו נוגע זו השאלה ,הוא אשר ישאלך שאלה זו ,הבכור העליון

 ולעכב את ישראל בגלות תחת רשותו. ,לכפור בו

 ,ז"א ,כי גלות מצרים סובב על ב' קוטבים. הא' הוא ענין ישראל העליון ,ונחזור לענין א'לג( 
ך תו יםוהוא עצמו ענין גלות ישראל התחתונ ,ג' כלילן גו ג' 'בבחי ,שחזר ליכנס בסוד העיבור

התפשטות הה' חסדים  'נסתלק ממנו בחי ,כי מחמת עלייתו למעלה כנזכר ,והב' הוא .מצרים
ששם  ,במקום הגרון שבו ,במוח הדעת שבו ,בשרשם להונתעלו למע ,המתפשטים בו"ק כנודע

שהוא מקום  ,הוא אחיזת קליפת מצרים ,ושם בגרון .הוא סיום היסוד דאימא שבתוך ז"א כנודע
האחוריים של  'אלא בבחי ,ולא היה אז מאיר מוח הדעת בגופא דז"א ,כמבואר אצלנו ,צר

 שהם י' דמים הנ"ל. ,הלבושים של יסוד דאימא

כי לכך הוצרך לחזור  ,כי טעם התחתון גורם אל העליון ,הם אחוזים יחד ,וב' עניינים אלולד( 
כי סיבת  :ר"ל ,ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך כו' ,מ"ש ביחזקאלה וז .ג' כלילן בג' 'לבחי

כי בסיבת אלו הי'  :ר"ל ,הוא בסיבת דמיך ,בחומר ובלבנים ,היותך מתבוססת בעבודות קשות
ולכן  ,אל החיצונים בהם הלכן יש התגברות ויניק ,שהם המאירים ומתפשטים בז"א ם,דמי

 באלו העבודות הקשות. ,נתגברו לשעבד את ישראל

אשר בסיבתם  ,כי תמורת אלו הדמים :ר"ל ,לכן ואומר לך בדמיך חיי ,ולתקן ענין זהלה( 
ואז יכנסו בו מוחין  ,שהוא ענין לידת ז"א והתגדלותו ,ימשכו לך חיים העליונים ת,נשתעבד
תצאו  ,ע"י חיים אלו .כמבואר אצלנו ,שהם סוד אהי"ה יהו"ה אהי"ה ,חיים יםהנקרא ,דגדלות

בדמיך חיי  ,לכן כפל ואמר ב"פ ,ודם טמא ,דם טוהר ,' בחינת דמים הםולפי שב .מן הגלות
 כאלו אמר ב' דמיך. ,וגם נרמז במלת בדמיך .בדמיך חיי
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כי דם  ,והענין הוא .ודם מילה ,דם פסח :שהם ב' דמים ,כי אלו עצמם הם סוד משז"ל ,ודעלו( 
הוא  ,ודם פסח .יסוד דדכורא ,כי הם מן החסד המתגלים בפומא דאמה ,הם דם טוהר ,מילה

ולסיבה זו תיקנו  .כנזכר בס"ה ,הוא בנוקבא ,כנודע כי סוד הפסח ,כנגד הגבורות שהם בנוקבא
 פסוק זה באמצע סדר הגדה ליל פסח. ,המסדרים ההגדה

וזהו ענין גדולת נס יציאת  ,היה על ידי נס גדול מאד ,כי ענין גאולת גלות מצרים ,ונמצאלז( 
עד  ,היו כ"כ אחוזים ומשורשים לינק מן הדעת העליון דז"א ,ה עם מצרים ופרעהכי הנ ,מצרים

בתכלית המיעוט והגירעון שאין  'שהיא בחי ,בסוד ג' כלילן בג' ,שגרם לחזור ז"א בסוד העבור
ן של וולהגדילו בתכלית האחר ,לחזור להוליד את ז"א ,והוצרך המאצילות העליון .למטה ממנה

ועי"כ יצאו מן  ,מחמת תוקף האור הגדול ההוא ,יניקת החיצונים משםכדי שיתבטל  ,ההגדלה
 .הגלות

 

 

 דרוש ב'

 בענין פסח ויציאת מצרים

בענין סדר הגדלת ז"א.  ,ובתחילה נקדים הקדמה א' .בענין תוקף הגדלת ז"א ביציאת מצרים א(
ודאי  ,ובזמן הקטנות הזה .בן י"ג שנים ,עד היותו גדול ,אז הוא זמן קטנותו ,דע כי כשנולד ז"א

של  םהלבושים והכלי 'הם בחי ,והמוחין האלו דזמן הקטנות .שיש לו ג"כ מוחין דקטנות כנ"ל
בסוד  ,וכל אלו נכנסין תוך ז"א .גם הלבושים של נה"י דאבא ,ובתוכם מתלבשים ,נה"י דאימא

 מבן י"ג שנים ומעלה. ,עד היותו גדול ,מוחין דקטנות

כי הנה הבינה  ,הם שמות של אלקים ,דנה"י דאימא בזמן הקטנות 'ים הנזהלבוש 'ואמנם בחי ב(
שהם הלבושים היותר חיצונים  ,האחוריים של נה"י דאימא 'ובפרט בבחי ,נקראת אלקים כנודע

 ,ולפי שנה"י דאבא באים מלובשים תוך נה"י דאימא .המוחין דקטנות 'והם בחי ,של נה"י דאימא
הם נקרא מוחין דאלקים  ,לכן גם הלבושים דנה"י דאבא ,אלא ע"י הבינה ,ואינם מתגלים בז"א
 ע"ש אימא והבן זה.

שמות של  'והם בבחי ,אז הלבושים דנה"י דאימא הם יותר פנימיים ,ואמנם בגדלות דז"א ג(
והם עשר שמות  ,יש עשרה דמים ,שהוא היסוד דאימא ,כנ"ל כי במוח הדעת בלבד ,אהי"ה
 יהיו בבחינת אהי"ה. ,ועד"ז גם הנצח וההוד .ם שלהםבסוד האחוריי ,אהיה

הנה הם בחינת הלבושים  ,היו מתגלים עשרה דמים אלו ,כי מש"ל שבגלות מצרים ,ונמצא ד(
יש שם אהי"ה ושם  ,כי בבינה .כי בזמן הקטנות הם לבושים הנקרא אלקים .שבזמן הגדלות

 אלקים כנודע.

 ,ונכנסים בו ממש בחינת מוחין פנימיים דהויות ,שנים והוא בן י"ג ,ואח"כ בא זמן גדלות ז"א ה(
תוך  ,וכעד"ז מוחין פנימיים דהויות .מבחינת שמות אהיה כנ"ל ,תוך הלבושים דנה"י דאימא

 והם אות צ' דצלם כמבואר אצלנו. ,צל"ם 'ואלו הם בחי ,לבושים דנה"י דאבא

 ,והם ב' אותיות ל"מ דצלם ,נכנסים ז' מקיפים דמוחין דגדלות ,אח"כ בז' שנים האחרים ו(
 .ויכול לישא וליתן בנכסי אביו אפילו בקרקעות ,ואז ז"א הוא בן ך' שנה גמורים ,שחשבונם ז'
 ם נקרא זמן גדלות א'.הושני ,א' 'אינם רק בחי ,אלו דמוחין פנימיים ומקיפים 'והנה ב' בחי

כי מן  .ותבונה ,בינה ':הנחלקת לב' בחי ,במה שנודע ענין אימא עילאה ,והנה הענין הוא ז(
היא פרצוף  ,והנה התבונה .נקרא בינה ,ומהחזה ולמעלה .תבונה צוףהחזה ולמטה נקרא פר

ונקרא פרצוף אחד  ,אחד שלם כנזכר צוףושניהם ביחד הם פר ,והבינה היא פרצוף בפ"ע ,בפ"ע
ותו בן בהי ,שלוקח ז"א בגדלותו ,ואלו הנה"י דמוחין פנימיים ומקיפים דאימא .דאימא עילאה
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ולוקח נה"י  ,עולה ז"א להכי בתחי ,התבונה צוףכל פר 'הוא בבחי ,עד היותו בן עשרים שנה ,י"ג
ואח"כ בז'  .בהיותו בן י"ג שנה ,ונעשים בו מוחין פנימיים ם,דאימא עם המוחין פנימיים שבתוכ

יפים. ונעשים בו מוחין מק ,עם המוחין שבו ,תחתון של ת"ת דאימא תלוקח המחצי ,שנים אחרים
 ,' שנהכואז נשלם ל ,דת"ת דאימא יםהם שיעור ב' שלישים תחתונ ,כי ל"מ דצל"ם ,וכפ"ז נמצא

אימא עילאה בלבד  צוףאבל איננו רק מחצית פר ,התבונה כולו צוףכי כבר לקח כל פר ,ונמצא
 כנזכר.

נחלק  ,כן אבא עילאה ,ותבונה ,בינה :נחלקת לב' פרצופים ,כי כמו שאימא עילאה ,ונודע ח(
מוחין דאימא  ,והנה כמו שלקח ז"א מבן י"ג עד בן עשרים .חכמה ויש"ס צופיםעד"ז ממש לב' פר
כמו כן לקח  .אשר כולו איננו רק מחצית פרצוף דאימא ,בפרצוף התבונה ,הפנימיים ומקיפים

 רק מחצית פרצוף דאבא. ,אשר כולו איננו ,בפרצוף יש"ס ,ג"כ מוחין דאבא פנימיים ומקיפין

 ,ובגדלותו .לקח מוחין פנימיים ומקיפים מצד חיצוניות יש"ס ותבונה ,כי בקטנותו דז"א ,ונמצא ט(
קטנות וגדלות  'מצד פנימיות יש"ס ותבונה. ואח"כ חוזר ז"א לבחי ,לקח מוחין פנימיים ומקיפים

ה מהחז ,או"א פישל פרצו ,שהם חצאין העליונים ,חו"ב פיפרצו 'והוא בבחי ,אחרים יותר עליונים
 .נה"י דאו"א ,אותם םיאוקור ,אנו מכנים אותם ,ולכן הקטנות והגדלות הא' .שלהם ולמעלה

לפי שהחו"ב הם מן החזה  .חג"ת דאו"א 'בחי ,אנו מכנים וקורים אותם ,והקטנות והגדלות הב'
חוזר ז"א לעלות  ,כי אחר עשרים שנה ,ונמצא .חג"ת שלהם 'אשר שם הוא בחי ,דאו"א ולמעלה

ואז נקרא קטנות ב'  ,בסוד מוחין פנימיים ומקיפים ,ולוקח חיצוניות או"א חו"ב ,עלייה אחרת
ואז נקרא  ,בסוד מוחין פנימיים ומקיפים ,ולוקח פנימיות חו"ב ,דז"א. ואח"כ חוזר לעלות עוד

 גדלות ב' דז"א.

 צופיםוכולם אינם רק ב' פר .ובחו"ב ,ביש"ס ותבונה תוב' מיני גדלו ,והרי הם ב' מיני קטנות י(
 ,ואינו בחור ,ונקרא זקן ממש ,יורש מקום אביו ואמו עליונים ,ואז ז"א הנקרא בן בכור .דאו"א

 זקנים. יםהנקרא ,לפי שעלה למדרגה חו"ב העליונים

כנזכר אצלנו בסוד תפלת מנחת  ,בדיקנא עילאה דיליה ,ואח"כ חוזר עוד הז"א לעלות בא"איא( 
 ,אין עוד עליה אחרת אל ז"א ,ומשם והלאה .עלייה זוואין זה מקום הרחבת ביאור אופן  ,שבת

 כי שם הוא תכלית עלייתו.

ועלייתו  ,תכלית גדלות האחרון וףסד ע ,מן קטנותו הא' שבכולם ,עליות ז"א 'וכל בחייב( 
בן מאה כאלו מת  ,בן ה' שנים למקרא כו' ,במשנת הוא היה אומר ,נרמז בפרקי אבות ,העליונה

 .עד מדרגה אחרונה ,ממדרגה א' ,עליות ז"א 'הם בחי ,וכל אותם המדרגות .ועבר מן העולם
 בפרטות ביאור המדרגות ע"ד סדר משנה זו. ,ואין אנו עתה

והוא לקיחתו  ,יש לו קטנות א' ,כי אחר שנולד ז"א ,אבל כלל העולה בדרך קצרה הואיג( 
ואלו  .וחין פנימיים ומקיפיםונעשים לו מ ,דיש"ס ותבונה ניותשהם חיצו ,הלבושים והכלים בלבד

 ,בשם נה"י דאבא ונה"י דאימא. ואח"כ יש לו גדלות א' ,ים אותםאאנו מכנים אותם וקור ,המוחין
 שהם פנימיות יש"ס ותבונה. ,והוא לקיחתו המוחין פנימים שבתוך הנה"י דאו"א

ימיים ומקיפים ונעשים לו מוחין פנ ,קח הלבושים והחיצוניות של חו"ב עילאיןיואח"כ חוזר ליד( 
ואח"כ לוקח גדלות ב' והם  .ים בשם חג"ת דאו"אאואלו המוחין אנו מכנים וקור ,דקטנות ב'

 .פנימיות 'בבחי ,בשם חג"ת דאו"א ,ים אותםאואנו מכנים וקור ,פנימיות המוחין שבתוך חו"ב
 ואח"כ עולה בדיקנא דא"א כנ"ל.

מן החזה שלהם  ,הם חיצוניות יש"ס ותבונה ,כי המוחין פנימיים דקטנות א' ,ונלע"ד חייםטו( 
מן  בונה,ות ס"הם חיצוניות דיש ,והמקיפים שלהם דקטנות .צ' דצלם ,הנקרא נה"י ,ולמטה

והם ל"מ דצל"ם. ואח"כ  ,חג"ת וחב"ד שלהם 'שהם בחי ,ב' מקיפים ,החזה שלהם ולמעלה
ב' המקיפים  ,ולמטהמן החזה שלהם  בונה,ות ס"הוא פנימיות המוחין דנה"י דיש ,גדלות א'

וכעד"ז הוא פעם  .חג"ת וחב"ד ,מן החזה שלהם ולמעלה בונה,ות ס"הוא פנימיות יש ,שלהם
 וזכור זה היטב. ,בפרצופי חו"ב עילאין ,קטנות וגדלות הב' ,ב'
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לכן הוא  ,שהוא בחינת התבונה כנזכר ,שהוא מנה"י דאימא ,והנה הקטנות הא' התחתוןטז( 
הוא אלקים במילוי  ,האמנם הלבוש דנצח .הדין 'זה מורה על בחיכי שם  ,נקרא בשם אלקים

הוא אלקים דמילוי  ,הנקרא יוד. ולבוש ההוד ,כי הוא קו החכמה ,סודו יודין ,כי קו הימין ,יודין
כי קו  ,הוא אלקים דמילוי אלפין ,ולבוש היסוד .הנקרא ה' ,כי קו שמאל הוא קו הבינה ,ההין

 יודין ההין אלפין. ,יה"א :וסימנם .הנקרא אלף ,האמצעי הוא קו הדעת

 ,שם םאין הדינים מתגלי ,בינה 'שהוא בחי ,שהוא מן חג"ת דאימא ,והקטנות השני העליוןיז( 
והוא מתחלף  ,שהוא חילוף אלקים באבג"ד כנודע ,ולכן הוא נקרא בשם אכדט"ם ,כמו בתבונה

 ,אבל אות למד .ן אינה יכולה להתחלףולכ ,אין אות לפניה ,באותיות שלפניו. ואמנם אות אלף
ואות מם  .ואות יוד באות ט' שלפניה .באות ד' שלפניה ,ואות ה' .מתחלפת באות כ' שלפניה

אי אפשר להשאר  ,האמנם לפי שעתה היא בסוף התיבה .פתוחה שלפניה 'באות מ ,סתומה
 ולכן נכתבת סתומה. ,פתוחה

האותיות הקודמות  'כי הרי הוא בחי .ם אלקיםמש ,הוא יותר רחמים ופנימי ,והנה שם הזהיח( 
ודאי  ,והוא שם במוכ"ן ,ואלו היה מתחלף באותיות המאוחרות לשם אלקים ,לאותיות אלקים

 נזכרו בס"ה בפרשת פקודי. ,וב' תמורות אלו .שהוא יותר דין ויותר חיצון משם אלקים

משא"כ  .א"כ תמורתו יהיה רחמים יותר ממנו ,כי כיון ששם אלקים הוא דין ,עוד סיבה ב'יט( 
שם זה  'ולבחי .שהוא תמורת הרחמים ,כי בהתחלפו מורה על הדין ,בשם ההויה שהוא רחמים

רומז אל שם  ,ובכל מקום שנזכר שם אלקים חיים .נקראת הבינה אלקים חיים ,של אכדט"ם
 ים סתם.משם אלק ,ויותר עליון ,ויותר פנימי ,כי הוא יותר רחמים ,אכדט"ם

כנ"ל  ,של אהיה תהם בחינת שמו ,ב' תאו דחג"ת דגדלו ,ואמנם הלבושים דנה"י דגדלות א'כ( 
 .יא"ה :וסימנם .ביסוד ,ודההין .בהוד ,ודאלפין .בנצח ,אהיה דיודין :והם .בתחילת הדרוש

מה בין נה"י  ,אבל לא קבלתי חלוקיהם ושנוייהם בא.רשענא בליל הו ,לליםצכמבואר בדרוש ה
ובקטנות ב'  ם.הנה"י הם אלקי ,כי בקטנות א' ,כי כבר נתבאר .לחג"ת דגדלות ב' ,דגדלות א'

 הם אכדט"ם. ,דחג"ת

המתלבשים  ,עצמם םאבל בבחינת המוחין הפנימיי .בבחינת לבושי הגדלות ,ואמנם זה הואכא( 
בין  ,כמש"ל כי בזמן הקטנות ,וטעם הדבר הוא .ואין בהם שינוי ,הויות 'כולם הם בחי ,בתוכם

דחיצוניות  ,זולת אלו הלבושים בלבד ם,אין לו לז"א מוחין אחרי ,ובין בקטנות הב' ,קטנות הא'
בקטנותו  ,הם הם המוחין דז"א ,לבדם וואלו הלבושין עצמ ,או דחג"ת דאימא ,דנה"י דאימא

 ,כי אלו אלקים ,דחג"תאל שמות לבושין  ,ולכן יש חילוק בשמות לבושין דנה"י .או השני ,הא'
אינן בחינת פנימיות עצמן  ,בין בגדלות הב' ,דז"א בין בגדלות הא' תואלו אכדט"ם. אבל בגדלו

הנמשכים ממוחין דאבא ואימא  ,מוחין ממש תאמנם הם טיפו ,או דחג"ת דאימא ,דנה"י דאימא
 ,אבל אה"נ .ויותוכולם הן בחינת ה ,ואין ביניהם שינוי בין גדלות ראשון לב' ,ממש בעת הזווג

אבל כיון שיש מוחין  .פנימיות כנודע 'מבחי ,תוך נה"י או דחג"ת דאימא ,שגם הם באים מלובשין
ע"כ  .ולא ע"ש הלבושין ,שהם הויות ,אלא על שם המוחין עצמם איםאינם נקר ,עצמן בתוכם
 שיעדנו לך לבארה. ,לשון הקדמה

 

 דרוש ג'

 בענין פסח ויציאת מצרים

נאחזים  ניםהיו החיצו ,הנה בהיות שבגלות מצרים .וענין פסח ,ענין יציאת מצריםיבאר בו א( 
לכן  .היותו בבחינת ג' כלילן בג' אשהו ,עד שחזר ז"א למדרגה היותר גרועה ,בתכלית בקדושה

ולהגדילו בתכלית הגדלות  ,לידה ממעי אמו דבסו ,להוציא את ז"א ,עלה ברצון המאציל העליון
ולא  ,מפני רוב הארותיו של עתה ,עי"כ תתבטל אחיזת החיצונים ממנוו ,שאפשר להיות לו

כמבואר אצלנו  ,שאר ימים טובים 'אשר הוא בחי ,הספיק במה שיתגדל גדלות הראשון בלבד
 ,כנודע כי שם אהיה במילוי יודין ,רק בנה"י דתבונה לבד ,שאין עליית זו"ן אז ,"טולעיל בענין הי
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כמנין הויה דס"ג עם עשר  ,ע"ג '"ט הוא בגימוולכן י .והויה דס"ג היא בתבונה ,הוא בבינה
 הם ע"ג כמנין יום טוב. ,אותיות

ודאי שעולים עד חו"ב  ,אבל אח"כ ע"י תפילותינו ,כי אין זה אלא מה שנעשה מאליו ,אבל דע ב(
גדל הז"א  ,אבל עתה בליל פסח .אלה מועדי ה' מקראי קודש כו' סוקכמבואר שם בפ ,עילאין

כי  .גדולה מליל שבת ,אלא שליל פסח ,ולא עוד .חו"ב עילאין 'שהוא בבחי ,אפילו גדלות הב'
המקיף דאות  לוואפי .מקיפין דצלם 'והל' של בחי ,זולתי גדלות הא' לבד ,אין אל ז"א ,בליל שבת

"ב עילאין יש לו אף גדלות ב' דחו ,אבל בליל פסח .כנזכר במקומו ,אין לו בליל שבת ,דצלם 'מ
 כנזכר.

 ,ובשבת ובטם כי ביו ,והוא ,"ט ושבתותויותר משאר י ,מעלה אחרת בליל פסח 'עוד יש בחי ג(
עולה  ,ובכל תפלה ותפלה ,אבל עולה מדרגה אחר מדרגה ,אין ז"א עולה מדרגותיו בפעם אחד

בפעם אחד  ,אבל בליל פסח .בתפלת שחרית ומוסף ומנחה דשבת ,כנזכר אצלנו ,מדרגה א'
כמ"ש  ,אלא בפ"א עולה עד גדלות הב' ,תפלות רבות זו אחר זו דייל שלא ע ,עולה כל המדרגות

 בע"ה.

אבל  .כי בליל פסח עולה עד חכמה ובינה עילאין לבד ,האמנם יש יתרון לשבת מליל פסח ד(
ולה אינו ע ,אבל בפסח .כמבואר שם במקומו ,עולה עד דיקנא דאריך אנפין ,ביום שבת במנחה

כדי שיתבטלו החיצונים  ,כמ"ש להלן בה"י. וכל הסיבה היא ,עד חג השבועות ,בדיקנא דא"א
 תכלית כל מדרגות ההגדלה והעליה כנזכר. ,בהיותו גדל בפ"א ,מלהתאחז בו

 .לאמרו בתוך סדר ההגדה ,שסדרוהו בעלי ההגדה דליל פסח ,וענין זה נרמז בפסוק אחד ה(
כי עתה ביציאת  ,והוא עם מה שביארנו .ואי בעדי עדיים כו'ותרבי ותגדלי ותב ,והוא פסוק

שהם  ,עד שגדל עד חג"ת דאו"א ,גדולתו בפעם א' תבתכלית מדרגו ,רבה וגדל ז"א ,מצרים
מ"ש ותרבי ותגדלי ה וז ,הוא מקום הדדים והשדיים ,ושם בחג"ת .בחינת החו"ב עילאין כנזכר

 כנגד גדלות ב' דחג"ת. :ואמר ותגדלי .כנגד גדלות א' דנה"י :ואמר ותרבי ,שדים נכונו כו' ,כו'

והם שלשה שמות  ,ואמר ותבואי בעדי עדיים ,באיזה מקום הוא ,וביאר הענין הגדלות זה הב' ו(
 ,עדיים ב' ,עדי א' ,וזהו בעדי עדיים ,ע"ד 'שכל אחד מהם הוא בגימ ,אכדט"ם שבחג"ת הנזכר

אשר  ,ואמר שהם בחג"ת ,שלשה שמות אלו של אכדט"ם היכן הוא מקום ,הרי ג"פ ע"ד. וביאר
 וזמ"ש שדים נכונו. ,שם מקום הדדים והשדיים

 ,ג' כלילן בג' 'היה בבחי ,כי בתחלה בסוד העיבור ,כנגד קטנות א' :ותרבי ,או אפשר לפרש ז(
י ותבוא .כנגד גדלות ראשון :נגלו בו כל הו"ק. ותגדלי ,שהוא זמן היניקה ,ועתה בקטנות ראשון

 כנגד חג"ת גדלות שני. :שדים נכונו .שהוא שם אכדט"ם ,קטנות השני :בעדי עדיים

והענין  ,גם תבין הבנת מלת פסח מה ענינה  למצות סיפור י"מ בליל פסח. ,ובזה יתבאר טעםח( 
כי ראש  ,ונמצא .והבינה הוא חג"ת ,כי הנה התבונה היא נה"י דאימא ,הוא יובן עם הנזכר

 ,הנקרא אימא ,אחד צוףעם היות שבהיותם נכללים יחד בפר ,הוא בסיום נה"י דבינה ,התבונה
הניתוסף עתה  ,כי התחלת מקום הגדלות השני דז"א ,כנזכר ונמצא ,חג"ת דאימא ,נקרא הבינה

 ,הנה שם הוא במקום הפה של התבונה ,משא"כ בשאר לילי יו"ט ושבתות כנזכר ,בליל פסח
ולכן צריך להרבות  ,כי שם הוא הפה של התבונה .פ"ה ס"ח :פסח וזהו לשון .שהוא בג"ר שבה

ולקמן יתבאר  ,ובענין סיפור י"מ ,בספור שבח י"מ. עוד יש בענין זה פירושים אחרים בענין פסח
 בע"ה.

הנה  ,הנכנסים בתוכו בליל פסח ,שהם עד תכלית גדלות שני דז"א ,כי אלו המוחין הנ"ל ,ודע ט(
והם מתקיימים בו כל  ,משא"כ בשאר לילי יו"ט ,ל גמור בליל פסחלסיבה זו אנו אומרים הל

 ולכן אומרים הלל גמור ביום א' של פסח. ,וכל יום א' של פסח ,הלילה

מדרגה אחר  ,ואחר כך חוזרים ליכנס בסדר המדרגות ,ואח"כ מסתלקים לגמרי כמתחלה י(
כמ"ש  .שהוא חג השבועות ,עד תשלום נ' יום של ספירת העומר ,מן היום הב' של פסח ,מדרגה

אלא בדילוג. וטעם  ,ולכן אין אומרים בשאר ימי הפסח הלל גמור ,בע"ה בענין ספירת העומר
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 ,לכן הוצרך להגדל בפ"א ,כי לסבת אחיזת החיצונים בז"א בתכלית תוקף אחיזתם ,הדבר הוא
ליגדל  ,הוחזר הדבר לטבעו ,ואחר שנתבטל .כדי שיתבטלו החיצונים ,כל המדרגות של הגדלתו

 מדרגה אחר מדרגה. ,בסדר הגדלתו

 ,מסטרא דלעילא ,הוא זיווגא עילאה ,כי בליל פסח ,אמור רשתגם בזה תבין מ"ש בס"ה בפ  יא(
ולכן  ,נכנסין המוחין בסדר המדרגות בטבעם ,"טוכי בשאר הי ,ולא מסטרא דילן. והענין הוא

כי לא  ,הוגדל ז"א שלא כדרך טבע ,אבל בליל פסח .נעשה הזווג העליון ע"י בתפלותינו ומעשינו
ואין זה אלא ברחמי  ,להגדילו ברגע אחד תכלית ההגדלה ,היה יכולת בידינו ע"י תפלתינו

ולא  ,שלא כדרך טבע ,לעשות נס הגדול ההוא ,אשר הפליג חסדו ברחמיו ,המאציל יתברך
 אלא מאליו. ,נעשה ע"י

ואדרבה  ,"ט שהותר הזווג אלינוושאר הימשא"כ ב ,ובזה תבין ענין איסור הזווג בליל פסחיב( 
שאין הזווג  ,אבל בליל פסח .נעשה אז הזווג העליון ןיען כי ע"י התחתו ,יש חיוב מצות עונה

נוהגים לעסוק בתורה  ,כי ראיתי אנשי מעשה ,נאסר לנו הזווג התחתון. ודע ,העליון נעשה ע"י
שהיו מספרים ביצ"מ כל אותו  ,וכמש"כ מעשה בר"א ור"א בן עזריא .כל ליל פסח עד הבוקר

 הלילה כו'.

הם בסוד ספירת ז' ימי  ,העומר רתכי ענין ימי ספי ,אמור רשתבפ ,גם בזה תבין מ"ש בס"היג( 
דכיון שהיה זווג עליון  ,בחג השבועות. וקשיא טובא ,לבעלה הכדי שתטהר האשה העליונ ,נקיים

א"כ הרי יצאת מחלאת טומאה של גלות  .אמור רשתכמו שזכרנו בשם ס"ה בפ ,בליל פסח
לספור ימי נקיים. אבל  ,ואיך חוזרת אחר הזווג ההוא ,ונזדווגה עמו ,ונטהרה לבעלה ,מצרים

 ,היא נמשכת מאותם ה' דמים של טומאה ,כי הנה ענין הטומאה הזאת ,הענין יובן עם הנזכר
ולכן היא  ,גיה כנ"למתמצית הנשאר מסי ,לבוש הגבורות 'מבחי ,שקבלה בזמן גלות מצרים

ובליל פסח אשר  .נאחזים בה ג"כ ניםכי אז היו החיצו ,צריכה להטהר מאותם הדמים הטמאים
לא  ,ונתבטלה אחיזת החיצונים ,נפסקו הדמים ההם ,הגדיל ז"א ברגע אחד כל ההגדלות ההם

רה לפי בעבור כי נטה ,ולא הוצרכה למנות ז' נקיים ,ולכן נטהרה ,בז"א ולא בנוקבא כלל ועיקר
חזרו החיצונים  ,ונסתלקו המוחין ,שלא כדרך טבע. אבל אחר עבור יום א' של פסח ,שעה

וחזרו  ה,כי כבר נתבטלה אחיזתם הגדול ,אבל לא אחיזה גמורה כבתחלה ,להתאחז בדמים
כך הוא  ,וכפי סדר כניסתם ,ואז נכנסין המוחין בהם בסדר המדרגות .להתאחז בדמים ההם

ואז  ,שהוא ענין ספירת ז' נקיים רלאט לאט בהמשך ימי ספירת העומ ,סדר ביטול אחיזתם
כמ"ש לקמן בע"ה  ,ואז חוזרת להזדווג עמו ,ונגמרה להטהר בחג השבועות ,נטהרה מטומאתה

כיון שעדיין  ,שא"כ איך שאר ימי הפסח נקרא יו"טה יש קושיא גדול ,ענין זה. לפי שכפי הנזכר
אשר בין פסח לעצרת. ולמטה בענין  ,וגם שבתות ור"ח ,לא נטהרה מטומאתה עד חג השבועות

 יתבאר זה היטב בע"ה: ,יום ז' של פסח ענין קריעת ים סוף

 

 דרוש ד'

 בענין פסח ויציאת מצרים

הנה כתוב בתורה  ,אבל הדרוש הוא מלוקט .יבאר ענין החמץ והשאור מה עניינם בפסח א(
וכתיב שאור  ,וכתיב כל מחמצת לא תאכלו ,כי כתיב לא יאכל חמץ ,כמה שנוים ושמות מחולפים

כי בז"א יש ב'  ,דע ,והענין הוא זה .לותם כו'מוכתיב משארותם צרורות בש ,לא ימצא בבתיכם
אבל אני מסופק במה  .ושניהם זה בתוך זה כנודע ,וא' צלם דאבא ,א' צלם דאימא :מוחין 'בחי

ואין בידי  ,ויש פנים לכאן ולכאן .דגדלות , אומוחין דקטנות 'אם שמעתי שהוא בבחי ,ששמעתי
  ולא אזכיר אם הם דקטנות או דגדלות. ,מוחין סתם 'ולכן אכתוב את כל הדרוש בבחי .להכריע

כי דינים  .הוא במוחין דמצד אימא ,ושם שאור .הוא במוחין דמצד אבא ,שם חמץ 'והנה בחיב( 
כי השאור מחמיץ  ,החמץ שכחו חזק מן ,כדמיון השאור ,הם יותר תקיפין על של אבא ,דאימא

 מדאבא שהוא חמץ. ,שהם מוחין דאימא ,ולסיבה יותר אחיזה אל החיצונים בשאור .לאחרים
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שהוא שם  ,הוא כנגד המוח דחכמה דאימא ,והנה הש' ,הוא חסר ו' כנודע ,והנה שם שאור ג( 
והוא אלקים פשוט  מא,מצד אי נההיא כנגד המוח דבי ,ואת הר' .ש' 'העולה בגימ ,דיןואלקים די

 םהאחורי דלכן הוא בסו ,ולפי שמוח הבינה הוא יותר דין ממוח החכמה .שהוא עולה ר' ,בריבועו
ולכן א' זו  ,שהוא שם אלקים במילוי אלפין מא,הוא מוח הדעת דמצד אי ,ואות א' ם.דאלקי

לכן  ,ריםאבל לפי שמוח הזה הוא גרוע וקטן מב' המוחין האח ,רומזת על היות מילויו באלפין
כי מלת שאר היא  ,ונמצא .רק הוראת מילויו שהוא באלפין כנזכר ,אין ניכר בו חשבון מילויו

הוא  ,וחמץ .הן מן הקטנות ,כי אלו המוחין ,כללות ג' מוחין דז"א מצד אימא. והנה מזה נראה
  .במוחין דמצד אבא

אשר נפסק  ,דז"א היסוד דאימא שבדעת 'שהוא בחי ,וכבר הודעתיך ענין עץ הדעת טו"רד( 
כי חמץ ושאור הם  ,והנה נמצא נים.ואז יש מקום אחיזה אל החיצו ה,ושם הוא מתגל ,בחזה
יש קצת אחיזה אל  ,ובהיותם עדיין בתוכו מא.כי הם מוחין דז"א מצד אבא ומצד אי ,זכרים

 הדינין.

לאה כי הנה  ,והענין הוא .אלו בהיותה בסוד הנקבה 'הם בחי ,ואמנם מחמצת ומשארת ה(
ובחינת הארה  .מוחין שבה 'ונעשים בה בחי ,ויונקת משם ,עומדת ממש באחורי המוחין דז"א

 ,והארה היוצאת ממוחין דאימא אל לאה .נקרא מחמצת נוקבא ,היוצאת ממוחין דאבא אל לאה
והנה מחמצת הוא  .מן שאור ,ומשארת .נגזר מן חמץ ,ומלת מחמצת .נקרא משארת נוקבא

 הוא שאר תם. ,וכן משארת .חמץ תם ,אותיות

 תהנקרא ,לאה אבעלה דמטרונית :ר"ל ,בפסוק ויעקב איש תם ,וזה יובן במה שהודעתיך ו(
 תהנקרא ,המוחין של חמץ המאירין בלאה ,ור"ל .ת"ם ד' :מדת ,בסוד ומדת ימי מה היא .תם

. משארת יםנקרא ,ת"ם תהנקרא ,המאירין בלאה ,והמוחין של שא"ר .מחמצת יםנקרא ,ת"ם
 .שאור לא ימצא בבתיכם .לא יאכל חמץ :והם ,קצתם בדכורא ,והרי נתבאר ענין הלאוין שבתורה

 כמו כל מחמצת לא תאכלו. ,וקצתם בנוקבא

והוא בשער  ,כל המהלך ד' אמות בא"י כו' ,הנה הודעתיך בענין ,ונרחיב הענין בביאור יותר ז(
וב'  ,ב' מצד מוחין דאבא ,וכולם נקרא לאה ,הם 'כי ד' בחי ,ו' וע"ש ףג' בשער מאמרי רז"ל בד

כי  ,ושם נתבאר .וע"ש ,שהמלך מותר בהם םמצד מוחין דאימא. גם נתבאר בדרוש הי"ח נשי
היא נדבקת ביסוד  ,והאחרת .שבתוך דעת ז"א ,הא' מהם נדבקת ביסוד דאבא :הב' דמצד אבא

והאחרת עומדת  ,דאימאהא' מהם נדבקת ביסוד  :שבתוך דעת דז"א. והב' דמצד אימא ,דאימא
כי הג' בחינת דלאה  ,ונמצא .הדעת דז"א חעד כנגד מו ,מן החזה ולמעלה ,באחורי ז"א ,בחוץ

אפשר שיתאחזו  ,ולכן בזו הד' העומדת בחוץ .היא בחוץ לז"א ,ובחינת הד' .הם בפנים תוך ז"א
 ןשכת ממוחיהנמ ,כי היא לאה .שאר תם :ר"ל ,משארת תולכן נקרא זאת החיצוני ניםבה החיצו

ואם  ,אם להיותה ממוחין דאימא :לב' סבות ,ויש בה דינים רבים ,דאימא הנקרא שאר כנזכר
  נים.וצריכה שימור גדול מן החיצו ,חיצוניםהולכן יש פחד שלא יתאחזו בה  .להיותה בחוץ

כי לאה ב' של  .והא' מצה שאינה שמורה ה,מצה שמור תהא' היא נקרא ':ולכן יש ב' בחיח( 
יכולים  םכי אין החיצוני .ואינה מחמצת ,תמיד היא שמורה מן החיצונים ,העומדת בפנים ,אבא

 ,מצה שאינה שמורה מעצמה תנקרא ,העומדת חוץ לז"א ,אבל לאה הב' של אימא .ליגע בה
 תהיתה נקראשומה  נים.ויתאחזו בה החיצו ,ולכן צריך ליזהר בה שלא תחמיץ ,להיותה בחוץ

הנקרא מות כנודע. וענין  ניםהמורות על אחיזת החיצו ,לאותיות מ"ת ,תחזור ח"ו להתהפך ,תם
  ולא תשאר בחוץ כל ז' ימי הפסח. ,שתחזור הארותיה ליכנס בפנים תוך ז"א ,השימור הוא

 ,רחל 'הוא בבחי ,כי כל כונת ליל פסח ,וגם בענין החרוסת ,ובזה תבין מ"ש לעיל בדרוש הא' ט(
כדי שלא יינקו החיצונים ממנה. והנה  ,ונכנסת בפנים ,חלפי שלאה מתבטלת בפס .ולא בלאה

היא נשמרת מאליה  ,ונתבטלה אחיזת החיצונים בלאה ,כיון שנעשה השימור הזה בז' ימי הפסח
אכילת  )איסור( ולכן לא נצטוינו על ,ואין חשש בעמדה בחוץ כנודע ,מכאן ואילך כל ימות השנה

 רשתבס"ה בפ ,וזו היא התשובה שהשיבו רשב"י לר"א בנו .אלא בז' ימי הפסח ,חמץ או שאור
 יע"ש. ,על איסור חמץ והשאור ,למה לא נצטוינו כל ימות השנה ,כששאל לו ,אמור
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ונכנסין אלו המוחין  ,המתבטלת בז' ימי הפסח ,זו של לאה 'מה נעשה מבחי ,ונבאר עתה י(
והם יורדים  ,וד שם למעלהאין להם מקום לעמ ,והנה בהכנסה בפנים .שלה בפנים תוך ז"א

ונכנסין  ,ושם יוצאות באחורי החזה ,עד למטה בז"א בחזה שלו ,תוך הגרון דז"א ,דרך פנימיות
ברדתם  ,מה נעשים ההארות האלו ,ואח"כ נבאר .העומדת שם אב"א עם ז"א ,בראש רחל
 בראש רחל.

פחד אחיזת מ ,למה נזהרנו שלא יצאו אלו ההארות אל לאה ,ובתחלה צריך לתת טעםיא( 
כי אין החיצונים  ,לסבות רבות ,ואין אנו חוששים עתה בצאתם אל רחל. והטעם הוא ,החיצונים

כשאר הפרצופים  ,לפי שלאה אינה פרצוף בפ"ע ,הוא 'והטעם הא .נאחזים ברחל כמו בלאה
 שנפלו שם למטה בעת ביטול מלכי אדום. ,אחוריים דאימא 'אבל היא בחי ,שבאצילות

ועי"כ יש יכולת  ,כי לאה עומדת במקום האורות המכוסים ,המקומות 'לבחי ,הוא והטעם הב'יב( 
ודומים  ,אשר שם האורות הם מגולים ,אבל רחל יושבת תחת החזה .לחיצונים להתאחז בה

 שאין העין רעה של החיצונים יכולה להסתכל שם. ,לאור השמש היוצא מנרתקו

עומדים  ,ולאה עם ז"א .עומדים אב"א ,ז"א למה רחל עם ,ובו נבאר ג"כ טעם ,הטעם הג'יג( 
כי לאה להיותה עומדת במקום  ,גמורה הבכוונ ,נגד אחור דז"א. אבל הענין הוא ,פנים דלאה

אנו רוצים לתת להם קצת  ,ואדרבא ,נאחזים בה הרבה ניםאין החיצו ,למעלה מן רחל ,עליון
כמש"ה והנה טוב  ,ולמותוהקליפות צורך גבוה הם בע ,דאם לא כן בלע המות לנצח ,אחיזה

 ,עומדת כנגד אחורי ז"א ,ולכן פני לאה .זה מלאך המות ,זה מלאך החיים. מאוד, וארז"ל ,מאד
ואין אנו יריאים  ,שיקחו חלקם ניםכדי לתת אחיזה אל החיצו ,ואחורי לאה נשארים בגילוי

עיקרו של  ,שהיא עקרת הבית ,להיותה במקום עליון כנזכר. ואמנם רחל ,שיתאחזו בהם מאד
אין רוצים  ,והיא נוקבא אמיתית דז"א צופיםככל שאר הפר ,ממש בפ"ע צוףכי היא פר ,בית

תהיה אחיזתם  ,ואם יתאחזו בם ,ובפרט כי היא עומדת למטה מלאה .שיתאחזו בה החיצונים
 ,ולסיבה זו עשה המאציל העליון .ותשחית העולם כולו ח"ו ,ותתגבר הרשעה ,יותר גדולה מאד

 'כי אין להם מקום להדבק בבחי ,ורוח רעה לא תעבור ביניהם ,א' בא' יגשו ,שיעמדו זו"ן אב"א
 אלא באחוריים כנודע. ,הפנים

הוא בתחילת  הזל וכ ,ולהתאחז שם סואין להם מקום לכנ ,והנה אחוריה דבוקים באחורי ז"איד( 
ותנסר בסוד  ,ינין שבהויתמתקו הד ,אבל אחר שתתמלא הלבנה .שעדיין הלבנה פגומה ,בנינה

 ,אז חוזרים היא וז"א פב"פ ,החסד והרחמים 'שהם בחי ,ויושם בשר תחתינה ,הנסירה
אף אם הם  ,כי אין להם יכולת להתאחז באחורים שלו ושלה ,ואין פחד מן החיצונים ,ומזדווגים

 כיון שכבר נתקנו ונתמתקו הדינין שבהם. ,בגילוי

פונים  הכי פני ,כי כיון שלאה אחוריה מגולים תמיד ,והוא ,ובזה יתבאר הטעם הג' שזכרנוטו( 
 ,ותחמיץ דיניה ,בז' ימי הפסח ,לכן אנו יריאים שמא יתאחזו באחוריה הקליפות ,באחורי ז"א
 ,וההארות שלה יורדות בראש רחל ,ולכן היא מתבטלת באלו הימים בלבד ,בסוד החמץ

ואף על פי  .ומכ"ש בפניה ,יכולים להתאחז באחוריה ,ואין החיצונים ,העומדת אב"א עם ז"א
 אינם יכולים להתאחז שם. ,שמקום החיצונים הוא כנגד פניה של רחל כנודע

הנכנסות בראש רחל.  ,מה נעשה באלו ההארות של לאה ,והוא ,ונבאר מה שיעדנו למעלהטז( 
כי  ',נחלק לב' בחי ,היורדין תוך פנימיות גרון דז"א ,הלאכי אלו ההארות של המוחין ד ,דע

ונעשה בחינת  ,מתבקע המקום ההוא ,ושם הוא מקום צר מאד ,הגרון לתבתחלה ברדתם בתחי
ע"ד מה שנתבאר  ,א"מ לרחל ג"כ 'ונעשה בחי ,היוצא מהפה ,הבל 'ויוצא משם בחי ,הפה דז"א

 ,םושאר האורות נכנסים ש .וע"ש ,אור המקיף 'שכולה בבחי ,בענין ברכת ספירת העומר ,לקמן
 ונכנסין ברישא דילה. ,ומשם יוצאים ונותנים לרחל ,ויורדין בפנים עד החזה

וגם זה ע"ד מה  .היוצא בסוד שיחה מן הפה ,שהוא אור המקיף הזה .ס"ח ,וז"ס פסח: פ"היז( 
ומשם נתנים בראש  ,היורדת עד החזה ,הב' 'שנת"ל בענין ספירת העומר וע"ש. ואמנם הבחי

שהכונה  ,בליל א' של פסח ,וזהו סוד ג"כ ד' כוסות ,הנה אז בלי ספק שנכפלין המוחין דרחל ,רחל
ושם  ,עד מקום ראש רחל ,שירדו בפנים דרך הגרון ,הוא לשתות אלו הארות של המוחין דלאה

 יכנסו בראשה.
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 דחוא ,אחד חכם :כנגד ד' בנים דברה תורה ,וז"ל ,ובזה תבין ענין מ"ש בהגדת ליל פסחיח( 
ועתה  ,הוא ב' הויות פשוטות 'כי ב"ן בגימ ,והענין הוא .שאינו יודע לשאול חדוא ,תם חדוא ,רשע

כל  ,שהם ד' בנים ,הם ח' הויות ,וד' של לאה ,ד' שלה ,שהם ד' מוחין כפולים ,יש לה ד' בנים
 'מכי קדקד בגי ,הם בחינת הקדקד של רחל ,ואלו ד"פ ב"ן .שהוא ב"ן א' ,מוח כלול מב' הויות

 ד"פ ב"ן.

ולכן אכתוב  ,או זה ,אם הוא באופן זה ,ז"לרי איך שמעתי ממו ,האמנם בסדרן אני מסופקיט( 
חסדים עם  תוהתחברו .נקרא בן חכם ,חכמה וחכמה תכי בהתחברו ,שניהם. האופן הא' הוא

והתחברות בינה  .נקרא בן רשע ,דינים בדינים ,והתחברות גבורה עם גבורה .נקרא תם ,חסדים
 נקרא בן שאינו יודע לשאול. ,אלא שאינם דינים תקיפין ,שהם גם כן דינים בדינים ,עם בינה

כי בהתחברות גבורת החסד  ,הה"ג 'כי הכל הוא בבחי ,וזהו יותר נכון אצלי ,האופן הב'כ( 
 ששתיהן בחינת ,מב' גבורות ,שהם ב' הויות ,נקרא בן חכם ,עם גבורת החסד דרחל ,דלאה

והתחברות גבורת הגבורות  .לסיבת הנזכר ,אבל הוא חכם ,ב"ן 'והם בגימ ,חסדים שבגבורות
בגבורת  ,נקרא בן רשע. והתחברות גבורה הת"ת דרחל ,עם גבורת הגבורות דרחל ,דלאה

 'אשר ב' הם בחי ,נקרא בן תם. והתחברות ב' גבורות האחרות דנצח והוד דרחל ,הת"ת דלאה
נעשות בן שאינו יודע  ,אלו 'וב' בחי חת,א 'שגם הם בחי ,נ"ה דלאהעם גבורת  ,כנודע חתא

וסוד  ,שהם סוד אור המקיף היוצא מפה דז"א ,אלו הנוספות ברחל עתה 'לשאול. והנה ב' בחי
התוספת שיש עתה לרחל  'הנה זה הוא בחי .שארית האור היורד דרך פנימיות עד ראש רחל

וחלק לאה חברתה  ,כי עתה לוקחת חלקה .מה שאין לה בשום זמן מהזמנים אחרים ,בליל פסח
 חת.בבת א

 

 

 דרוש ה'

 בענין פסח ויציאת מצרים

חזר ז"א להיות  ,כי בגלות מצרים ,כבר נתבאר אצלינו .וענין פרעה ,בענין גלות מצריםא( 
רק ה' חסדים וה"ג  ,ואז לא היו מתפשטים בו ,ונסתלקו ממנו המוחין דגדלות ,בבחינת קטנות

ואעבור  ,והם סוד מש"ה ,וה' דמים טמאים שבאשה ,טהורים םוהם סוד ה' דמי ,הקטנות 'מבחי
 עליך ואראך מתבוססת בדמיך כו'.

 ,בסוד אחוריים העולים דם ,ועשר אהי"ה הם ,ה"ח וה"ג מצד אבא ,והנה עשר הויות הם ב(
שהוא  ,שהוא סוד העורף ומצרים ,ואז פרעה מא.ה' חסדים וה"ג מצד אי ',הנז םשהם עשר דמי

 ,מתבוססת בדמיך ,וזמ"ש .בהיות החסדים והגבורות ההם בגרון ,היו יונקים משם ,מצד הגרון
היתה  ,דרגא דמותה ,שהוא אבי אבות הטומאה ,מת תהנקרא הכי הקליפ :ר"ל .מ"ת בוססת

ובצאת  .דמים טמאיםו ,שהם דמים טהורים ,ב' דמיך :ר"ל ,בוססת ונאחזת בדמיך שבגרון
ולא יוכלו  ,אז נפסקו הדמים ההם ,ונתפשטו למטה בגוף ,שהוא ממצר הגרון ,ישראל ממצרים

ירדו ונתפשטו למטה  ,ואז החסדים והגבורות שהיו בתחילה בגרון ,פרעה ומצרים לינק מהם
 בגופא דז"א.

דיודין  :קיםוהם שלשה פעמים אל ,הוא בסוד המוחין דקטנות ,ונמצא כי ענין ליל פסח ג(
הוא  ,והא' בציור יוד .הוא בחסדים .אבל הא' בציור יו"י .ודאלפין בדעת ,ודההין בבינה ,בחכמה

 בגבורות.

אין שום אחיזה  ,ואע"פ שהם של קטנות ,הנקרא חו"ב ,הוא בסוד שתי מוחין ,והנה המצה ד(
וכמשז"ל על פסוק ליל שמורים  ,כי הוא שמורה מן המזיקין ,ונקרא מצה שמורה ,אל הקליפה

 שהם סוד חו"ב שתי המוחין. ,ע"ב ס"ג 'הוא לה'. ולכן מצה היא בגימ

http://www.orhasulam.org/
http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.org אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 כתבי האריז"ל

 

 

או וו"ו כנודע. ושלשה  ,או ד"י ,או ד"ו :יש בה ג' ציורים ,לפי שאות ה' ,ואמנם היו שלשה מצות ה(

 ,העליונהאנו בוצעין המצה  ,והנה כנגד ציור ד"י .' זו שבשם אלקים הנ"לההם ב ,ציורים אלו

 .כמו שיתבאר ,שהיא סוד ד' ,וכזית מן המצה הפרוסה .שהוא י' שלימה ,להמוציא שיעור כזית
 .כנגד הו' ,יהיה יותר גדול ,וצריך שהחלק הא' ,אנו בוצעין מצה האמצעית לב' ,וכנגד ציור ד"ו

במצה  ,אנו עושים זכר למקדש כהלל כו' ,וכנגד ציור וו"ו .כנגד ד' ,והחלק הב' יהיה יותר קטן
שהיה כורך שלשה  ,וכן הוא מצה שלישי. גם רמז ,שהיא רמז אל שלשה וו"ו הנזכר ,שלישי
 כנגד שלשה ווין. ,ומרור ,ומצה ,בשר הפסח :שהם ,ביחד םדברי

ולכן נאסרו בחמץ  .החיצונים מתאחזים בחסדים וגבורות אשר בו ,ואמנם מוח הדעת ו(
כי שם  ,הוא בגבורות ,והשאור אשר חימוצו יותר קשה ,החמץ הוא בחסדיםכי  ,והשאור

 מתאחזים יותר.

 .הוא ש' מן שא"ר ,והוא אלקים של הגבורות דקטנות במילוי יודין ,והנה שאר הוא חסר ו' ז(
הוא א' מן  ,שהוא אלקים כפשוטו ,וכללות השם עצמו .הם ר' מן שאר ,והאחוריים פשוטים שלו

לכן  ,אינו נגדל עד חג השבועותו ,הוא זמן היניקה של ז"א כנז"ל ,י בימי הפסחולהיות כ .שאר
כדי שלא יינקו החיצונים מן החו"ג של הקטנות  ,נצטוינו שלא יראה בפסח לא חמץ ולא שאור

 כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים. ,וצריך לבער אותם מקודם הפסח .דז"א

אלקים.  'כי כן כוס הוא בגימ ,גד ג' אלקים במילויהםהם כנ ,והנה ענין הד' כוסות של ליל פסח ח(
לכן  ,ולפי שהחכמה נקרא קדש כנודע .הוא כנגד אלקים דיודין שבמוח החכמה ,והנה כוס הא'

 הקידוש של ליל פסח נאמר על הכוס הא'.

של סיפור יציאת  ,ולכן בו נזכר ההגדה ,שבמוח בינה ,הוא כנגד אלקים דההין ,והכוס הב' ט(
כי  ,וגם כי הסיפור עצמו הוא בבינה .יצאו ישראל ממצרים ,כי בכח נ' שערי בינה ,מצרים. ונודע

 דמינה נפקו קול ודיבור. .הנקרא קול עילאה ,היא סוד הגרון

אלא שהא'  .ושניהם הם אלקים במילוי אלפין ,והכוס הג' והד' הם כנגד חסדים וגבורות י(
 ,ולפי ששניהם כלולים יחד במוח הדעת .היא צורת יו"ד ,ושבגבורות .ו"ישבחסדים היא צורת י

 לכן בין ג' לד' לא ישתה.

שצריך לטחנן וללעסן בשיניים כדי  ,הדינים הקשים 'והוא בחי ,מו"ת 'בגימ ,וענין המרוריא( 
 ,מ"ש רז"ל סוז" .כנודע בסוד השחקים הטוחנים מן לצדיקים לעת"ל ,למתק המרירות שבהם

 כדי למתק הדינים שבו. ,כי צריך ללועסו ולטוחנו ,רור לא יצאבלע מ

 .כי אנו צריכים למתק הדינים שבה ג"כ .והוא בסוד לאה ,הוא זכר לטיט ,וענין החרוסתיב( 
והוא סוד מילוי ההויה דאלפין  ,ט"י י"ט ,עולה לכאן ולכאן ,י' שבאמצע ב' הטיתין תוהנה או

 הם לאה ורחל. ,וב"פ י"ט ,חו"ה 'והוא בגימ ,שעולה י"ט

 

 דרוש ו'

 בענין פסח ויציאת מצרים

וכל עניני ליל  ,וגם החרוסת ,והכרפס ,כוסות ד'ו ,והמצות ,סדר ליל פסח ,נבאר בו באורך א(
וגדלות  ,וקטנות ב' ,וגדלות א' ,נכנסין בז"א מוחין דקטנות א' ,כי בליל פסח ,פסח. הנה נת"ל
 ,יש כל המדרגות ,מהם 'ובכל בחי .ומוחין מצד אימא ,ד אבאכי יש מוחין מצ ,ב'. וצריך שתדע

 'והנה בחי .מתלבשין תוך המוחין דאימא ,כי המוחין דאבא ,ונודע .של קטנות וגדלות הנזכר
נרמזים  ,ובחינת מוחין דאימא .שהוא בחכמה ,בסוד הלחם ,נרמזים בסוד המצה ,המוחין דאבא

 הוא באימא עילאה. ,כי כל יין המשמח ,בסוד הד' כוסות של יין
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כדי שיובנו אחר כך  ',נבאר בקצרה בחינת כל המוחין הנז ,וטרם שנבאר סדר ליל פסח ב(
ואלקים  ,הוא אלקים דמילוי יודין בנצח ,כי קטנות הא' הנכנס בתחילה ,דע .הדברים בקיצור

דע"ב  והוא הוי"ה ,וסימנם: יה"א. אח"כ נכנס גדלות הא' ,ואלקים דאלפין ביסוד ,דההין בהוד
 ביסוד. ,והוי"ה דמ"ה דאלפין .בהוד ,בנצח. והויה דס"ג ,דיודין

 ,חכמה :כי הנה ד' מוחין הם ,שהוא מוח הדעת כנודע ,היסוד 'אבל צריך שתדע ענין א' בבחי ג(
הם מוח א' הנקרא  ,וב' בחינת החסדים והגבורות .ביסוד ,וגבורות םוחסדי .בהוד ,ובינה .בנצח
אשר ביארנו שהוא אלקים  ,כי ביסוד דקטנות א' ,ונמצא .אלא שנחלק לב' עטרין אלו ,דעת

צריך לצייר אות א' של  ,כי החסדים שם אלקים דאלפין שבו :הנה יש בו ב' בחינת ,דאלפין שבו

צריך  ,אבל הגבורות שם האלקים שבהם .כזה יו"י יוישתהיה בציור  ,המילוי דאות הא דאלקים

ענין ב' הציורים אלו בהרבה  ,כמבואר אצלינו .'אכזה  יודבציור  ,מילוי הא שבולצייר אות הא' ד

בהיותה צורת  ,אלףהשל צורת  הוכנזכר בס"ה ובתיקונים. והטעם הוא כי יו"ד התחתונ ,מקומות
כנגד הגבורות כנודע. כי הד' רומזת  ,היא נקבה ,ובהיותה צורת ד' .כנגד החסד ,היא זכר ,היוד

 למלכות. 

והגבורות הם  .כי החסדים הם הוי"ה דמ"ה דאלפין ,מנם בסוד דגדלות הוא שינוי אחרוא ד(
 הויה דב"ן דההין.

הוא כי שם אכדט"ם  ,אבל השינוי שבהם .בנה"י ,והוא שם אכדט"ם ,ואח"כ נכנס קטנות ב' ה(
ושם  .שהם חילוף ה' אותיות אלקים כנ"ל ,ה' אותיותם עצמם בלבד 'תכוין בו בבחי ,שבנצח

כי ב' אותיותיו  :ר"ל .א"ם ג"ל :והם ,היותו נחלק לב' חלקים 'תכוין בו בבחי ,ט"ם שבהודאכד
 ,כי כך הם עצמם בשם אלקים ,אינם מתחלפות ,שהם אותיות א"ם ,הראשונים והאחרונים

נתחלפו לרחמים יותר  ,כי זה מורה כי אותיות כד"ט ,ולמטה בענין ל"ג לעומר נתבאר טעם נכון
הם מתחלפות באותיות  ,ג"ל 'העולים בגימ ,מאותיות א"ם וע"ש. וג' אותיות אמצעיות שהם כד"ט

שעולה מספרו  ,מספר וחשבון אותיותיו 'תכוין בו בבחי ,ושם אכדט"ם שביסוד .לה"י דאלקים
מה הפרש יש בין ו ,ענין המדרגות של אורות עליונים ,כמבואר אצלינו בדרוש רפ"ח ניצוצין ,ע"ד

 ובין האותיות במספרם ובחשבונם וע"ש. ,האותיות בצורתם

יש בו שינוי בין החסדים ובין הגבורות  ,כי גם בשם זה שביסוד ,ז"לרי ונלע"ד ששמעתי ממו ו(
תכוין כי עם הכולל  ,כי בשם אכדט"ם של החסד .וזה עניינו ,והגדלות הא' ,כדמיון הקטנות הא'

שהם ג' יחודים וחיבורים של הויה אלקים העולים  ,והוא רומז אל ג"פ יב"ק ,ע"ה 'הוא בגימ ,שלו
וכאשר תמנה במספר האותיות  .כולם יהיו במילוי אלפין ,וג' אלקים ההם ,וג' ההויות ההם .יב"ק

 הרי ע"ה כמנין אכדט"ם ע"ה. ,ועם כללות הו' שמות ,הם ס"ט אותיות ,בהיותם במילויהם

ולהיותם גבורות  .ע"ד 'שהוא בגימ ,תכוין בחשבון הפשוט בלבד ,ובשם אכדט"ם של הגבורות ז(
כנ"ל  ,ע"ד מ"ש בחסדים ,ע"ה 'להיותו בגימ ,אין אנו מוסיפין בהם הכללות ,גרועות מן החסדים

 והוא ממש כדרך גדלות הא'. ,ששמעתי. אח"כ נכנס הגדלות הב'

סדר ה לעודאי שהיו נכנסין  ,והנה אם אלו המוחין היו נכנסין בסדר המדרגות כשאר הזמנים ח(
. אמנם עתה אינם נכנסים אלא צמהעני כל מדרגה ומדרגה בפ ,והיינו מכוונים בהם ,הנזכר
קטנות וגדלות  'בכל בחי ,נכנס יחד ,שהוא מוח החכמה דאימא ,כי קו הימין :פי' הענין .ביחד

נכנס אח"כ ביחד  . וקו האמצעי'אח"כ בכל בחי ,וקטנות וגדלות ב'. וקו השמאל נכנס יחד ,א'
 בכל בחי'.

שהוא מוח החכמה שבז"א מצד אימא  ,אל קו ימין ,בכוס א' תכוין :וזה ביאור של דברים ט(
כי כל קדש הוא  ,ולכן כוס זה אומרים עליו קידוש ,וקו זה הוא נכנס ראשון לכולם .בלבד כנ"ל

 ,אחריו גדלות א'ו ,זה דחכמה חומן הראוי היה שיכנס תחילה הקטנות א' דמו .בחכמה כנודע
ואחריו נכנסים  ,דאימא ניםכי בתחילה נכנסים נה"י האחרו .ואחריו גדלות ב' ,ואחריו קטנות ב'

ובו נאחזים  ,אבל לפי שהקטנות א' הוא דין גמור .וגדלו' ב' ,חג"ת דאימא שהם קטנות ב'
שהוא אחיזת  ,להשבית החמץ ,והנה כוותינו עתה בליל פסח ,החיצונים תכלית האחיזה

כי לולי  ,כמ"ש ענינם בדרוש החמץ והשאור ,החיצונים בקטנות דאלקים הנקרא חמץ ושאר
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לא היו נגאלים כלל כנ"ל. ולכן אינן נכנסים הקטנות  ,היות הרחמים מתגברים בלילה הזו בתכלית
ואז  ,ואחריו גדלות הב' ,ואח"כ קטנות הב' ,נכנסים גדלות הא' להאמנם בתחי לה,הא' בתחי

הקטנות  לוואפי .שהם רחמים גמורים ,מחמת גדלות הא' והב' ם.כבר נתבטלה אחיזת החיצוני
ונקרא אלקים  ,ששם אכדט"ם הוא רחמים ,כמבואר לעיל ,כמו הקטנות הא' ,דין 'איננו בבחי ,הב'

ואז נכנס הקטנות  .ואלקים אחרים ,הנקרא דרגא דמותא ,יען כי אין החיצונים נאחזים שם ,חיים
מחמת האור  ,כי לא יוכלו החיצונים לחזור עתה להאחז בהם ,כי אז אין חשש ,חרונההא' בא

 הגדול של גדלות א' וב' שנכנסו כבר.

האמנם  מא.ב' דמוח חכמה מצד אי תוגדלו ,וקטנות ב' ,א' תנכנס גדלו ,כי בכוס א' ,ונמצא י(
ולכן  .ואין צורך לכוין בו על הכוס ,כשאר לילי יו"ט ושבת ,דרכו ליכנס תמיד מאליו ,גדלו' הא'

 להותכוין כי מכ"ש שכבר נכנס בתחי .הוא קטנות ב' וגדלות ב' ,מה שצריך לכוין בכוונת כוס א'
 הא'. תגדלו

והיד האוחזת  ,ענין הכוס בעצמובוהוא  ,תכוין בתחילה אל קטנות הב' ,וזה סדר כוונת כוס א'יא( 
 'הם בחי ,אשר עליהם יושב הכוס הזה ,עות יד ימינךכי ה' אצב ,ותכוין .מעשה 'שהוא בחי ,בו

כי מכ"ש  ,כויןתו .שהוא הכלים והלבושים של חג"ת דאימא הנכנסין עתה בז"א ,הקטנות הב'
אמנם  .שהוא הקטנות הב' ,כי הכוס עצמו הוא בגימ' אלקים ,ותכוין .שכבר נכנס גדלות א' כנזכר

הם סוד ה' אותיות  ,אצבעות יד ימינך והה' .שהוא שם אכדט"ם כנ"ל ,תמורתו 'הוא בבחי
 אכדט"ם.

אבל  .והכוס הוא קטנות הב' ,הם קטנות הא' ,כי ה' אצבעות ,ז"לרי ונלע"ד ששמעתי ממויב( 
 כי מצאתי כתוב בקונטרס מן העת ששמעתי מפי מוז"ל. ,אין לסמוך ע"ז אלא על מה שכתבתי

 ,שהם האורות שבתוכם ,יש בהם עצמות וכלים ,כי אף במוחין דקטנות ,ואמנם פשוט הואיג( 
הם  ,והמוחין .והנה הכלי הוא הכוס כנזכר .והכלים שהם הלבושים שלהם ,הנקרא מוחין ממש
ואם תחברהו עם חמשה  ,ע' 'כי הנה היין בגימ ,והוא ג"כ שם אכדט"ם .היין שבתוך הכוס

 הרי ע"ה כמנין אכדט"ם עם הכולל. ,אצבעות האוחזים בו

ולכן תכוין  .של ברכת הקידוש וברכת היין ,ועל ידי הכוונה ,נכנס על ידי הדיבור ,ות הב'וגדליד( 
 .כי מילוי יודין הוא במוח החכמה כנודע ,שהם הויה דע"ב דמילוי יודין ,בהויות שבברכות אלו

היא  ,והוא ענין הרחיצה הא'. והנה הכוונת של הרחיצה ,והרי ביארנו מילת קדש. אח"כ ורחץ
 :כזה ,הוא סוד המוחין כנודע. ותכוין בי"ה במילוי ע"ב דיודין ,כי שם י"ה ,י"ה במילואובשם של 

 וזהו כוונת הרחיצה זו של אחר הקידוש. .יו"ד ה"י

והגדלות הב'  ,והקטנות הב' ,כי אחר שנכנסו הגדלות הא' ,אח"כ ענין הכרפס. והענין הואטו( 
וכבר  ,הנה כבר החיצונים נסתלקו אחיזתם .בכוס יין הקידוש כנזכר מא,דמוח חכמה דמצד אי

והוא שם  ,ש"ס 'אע"פ שהוא דין קשה. והנה מילת כרפס הוא בגימ ,הקטנות הא' סיכול לכנ
 כרפס. 'יהיה בגימ ,וכשתמלאנה במילואה שין .שהוא ש' ,אלקים במילוי יודין

דמוח  ,שגם כל שאר הקטנות א' ,ותכוין .דאימא כנ"ל חשבנצ ,והוא הקטנות א' דמוח חכמהטז( 
כי אין שינוי רק  ,ונמצא .יחד עם קטנות דמוח החכמה ,גם הם נכנסין מא,בינה ודעת דמצד אי

נכנס קטנות א'  ,אבל במוח הבינה ודעת .שנכנס קטנות הא' אחר גדולתו הב' ,במוח החכמה
אלא במוח החכמה והם נכנסים כסדרן ממש ואין השינוי  ,טרם יכנסו הגדלות הא' שלהם ,שלהם
 כנזכר.

עדיין לא אכלנו  ,ויאמרו ,שמביאים אותו כדי שישאלו התינוקות ס,וז"ס משז"ל בענין הכרפיז( 
כי התינוקות רמז לזמן  ,בתחילת הסעודה. וסוד הענין הוא תלחם ואנו אוכלים עתה ירקו

 ,לא כסדרןש סשהוא אכילת הכרפ ,איך נכנס הקטנות הא' ,ולכן הם עצמם תמהים ,הקטנות הא'
 אחר שכבר נכנס גדלות א' וקטנות ב' וגדלות ב' בכוס של הקידוש.

 ,שבכל הלילות אין אנו מטבילין כו' ,וגם עד"ז יתבאר שאלת מה נשתנה הלילה הזה כו'יח( 
הוצרך  ,ולכן כדי שלא ישלטו החיצונים ,באמרנו עבדים היינו לפרעה כו' ,והיא ,ותירוץ שאלה
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 ,בליל פסח סכי לקיחת הכרפ ,הקטנות הא' ע"ד הנ"ל. ובזה תבין להקדים כניסת הגדלות אל
כי דברי  ,ואין הענין כך ,כמ"ש הפוסקים שלוקח ירק אחר במקומו אם ירצה ,אינה בהזדמן

 ולא ירק אחר. ,וצריך לדייק ולהזהר לאכול דוקא כרפס ,חכמים ומנהגם תורה היא

 ,ובכל פרטי כוונותיו הם שוים אל כוונת כוס הא' ,מוח בינה דמצד אימא 'הוא בחי ,כוס הב'יט( 
וזה ההפרש שיש  ,הוא מוח בינה דאימא ,וזה הכוס הב' ,רק שהכוס הא' הוא מוח חכמה דאימא

 ,כרפס כנ"להכבר נכנס בענין  ,כי הקטנות הא' דמוח הבינה דאימא ,ביניהם. הנה תחילה תכוין
 .דגדלות א' הוא הויה במילוי ס"ג ,ח"כ תכויןועכ"ז תכוין עתה בו שהוא אלקים דמילוי ההין. וא

הנה הוא שם אכדט"ם  ,שהוא בחינת הכלי והלבוש של המוח דבינה ,ואח"כ תכוין אל קטנות הב'
תכוין ע"ד מ"ש  ,ובכל שאר הפרטים .ג"ל כנ"ל ,א"ם :התחלקותו לב' חלקים 'אלא שהוא בבחי

 ילו ס"ג.וגם הוא הויה במ ,ואח"כ תכוין אל גדלות הב' .בכוס הא'

גם  ,שהוא פ"ה ס"ח ,כבר נתבאר למעלה בענין שם פסח :ענין מגיד וסיפור יציאת מצריםכ( 
וגם יתבארו מקצת מפסוקי  ,וכמה כוונות אחרות ,יתבאר כמה טעמים ,בע"ה לקמן בכלל הדרוש

 ההגדה.

ה אלא ששם י"ה הז ,ע"ד הנזכר ברחיצה הא' ,גם היא בסוד י"ה ,רחצה: והיא רחיצה הב'כא( 
 של הוי"ה דס"ג. ,תכוין אל י"ה

לפי  ,נכנסין ע"י ד' כוסות היין ,כי המוחין דמצד אימא ,הנה נת"ל ,מוציא מצה: ענין המצהכב( 
דמינה  ,וזה להורות על אימא ,אלקים 'וגם ענין הכוס הוא בגימ מא.הוא באי ,שהיין המשמח
ג'  'כי לחם הוא בגימ ,הנקרא לחם ,נרמזים באכילת מצה ,אבל המוחין דאבא .מתערין הדינין

 ,כי ב' המוחין דמצד אבא ,ושם אלקים הוא באימא. ודע ,כי שם ההויה הוא באבא ,הויות. ונודע
לא  ,ענין ב' הכוסות הא'. ואמנם הקטנות הא' דאבאכ ,כבר נכנסו מאליהן ,גדלות הא' 'מבחי

 .עד שיכנס גדלות הב' ,ן גמוריםלפי שהוא דיני ,כי אינו יכול לכנס בראשונה ,נכנס לסיבה הנ"ל
 ,כי עתה באכילת מצה ,ונמצא .לא נכנס עד שנכנס גדלות ב' דאימא ,כי כן קטנות הא' דאמא

 ,ובגדלות הב' דמצד אבא. ואמנם קטנות הב' דמצד אבא ,צריך לכוין בקטנות הא' דמצד אבא
 גדלות ב'.ו ,זולתי כוונות קטנות א' ,ז"לרי אבל לא קבלתי ממו ,גם הוא נכנס עתה

והם ב' מוחין חו"ב  .והויה דס"ג ,הוי"ה דע"ב דיודין 'כי מצה היא בגימ ,וזה ביאורו: תכויןכג( 
ואלו הן ב' המצות העליונה  .לטעם הנ"ל ,הנכנס קודם הקטנות הא' ,דמצד אבא דגדלות ב'

 והרי נרמז גדלות הב'. .היא מוח הדעת דמצד אבא דגדלות ב' הוהמצה התחתונ ,והאמצעית

חכמה דקטנות  ,היא אלקים דיודין ,כי המצה העליונה :וזה עניינו ,אח"כ תכוין בקטנות הא'כד( 
אבל בענין  .אלקים דאלפין דעת ,והמצה התחתונה .בינה ,אלקים דההין ,והאמצעית ,א' דאבא
 שהוא ע"ב וס"ג כנזכר. ,בענין חשבון אותיות מצה ,כבר רמזנו הכוונה שלהם ,הגדלות

בג' המצות האלו. ואמנם ענין  ,איך נרמזים ג' אלקים אלו ,אנו צריכים לכוין ,טנותובענין הקכה( 
 ,כי הנה כאשר יש כמה שמות וכולם שוים :ר"ל ,ציור אותיותיהם 'היא מחולקת כפי בחי ,כוונתם

אשר נפל בה  ,האות לבדה הרק באות ,א"צ לכוין ,רק באות א' מהם ,ואין ביניהם חילוק ושינוי
כי אות ה' זה  ,אלא באות ה' בלבד ,ואין ביניהם שנוי ,כולם שוים ',ה ג' אלקים הנזהשינוי. והנ
 .מילויה ה"ה כזה ,בבינה הובהיות .ה"י :כזה ,היא במילוי יוד ,בהיותה בחכמה ,של אלקים

 ה"א. :כזה ,מלויה בא' ,ובהיותה בדעת

בג' מיני ציורים שיש באות  ,בשנוי ג' שמות אלו של שם אלקים ,ועד"ז ג"כ אנו מכונים עתהכו( 
לכן אין אנו מכוונים  ,מוחין דאבא 'וגם שהם מבחי ,קטנות א' 'הם בחי ,ולפי שאלו האלקים .הה"א

 ,שבשם אלקים םרק בשינוי ציורי אות הה"א הפשוטה עצמ ,בהם השינוי המילויין שבהם
כי הנה יש  .תאו דדע ,לאלקים דבינה ,יוכר ההפרש שיש בין אלקים דחכמה ,ובבחינת ציורה

 ,ואיזהו בבינה ,וא"א להכיר איזהו בחכמה ,אלא פשוטים ,שאלו האלקים אינם ממולאים ,זמן
 אלא ע"י שינוי ציורים האלו כמו שנזכיר. ,ואיזהו בדעת
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ושל  .ו"ד ,ושל הבינה .ציורה וצורתה היא ד"י ,וזה עניינה: הנה אות ה' דאלקים דחכמהכז( 
ואין בה  ,היא קטנה ,אבל זו הו' .היא ד' על ו' ,כי הנה צורת אות ה' :והביאור הוא .ג' ווין ,הדעת
 ,כי הנה זו הו' שבתוך הה' ,והוא בהיותה בצד החכמה ,בצורת יוד הולכן לפעמים נצייר .ראש

 ,ובהיותו בבינה .שהוא טיפת מוח החכמה ,היא צורת יוד ,ובהיותו תוך החכמה ,ז"א 'היא בחי
אז  ,ובהיותו בדעת .שהוא ו' בסוד ו"ק ה,כי הוא מורה על זמן העיבור שהוא בתוכ ,אז נעשה ו'

ומתפשטת בג' קוים  ,בסוד מוחין שבו ,הנקרא דעת ,בתוך הז"א מאהוא הוראת התפשטות אי

והנה הדעת הוא קו  ,שהוא הוראת ג' קוים כנזכר .'הכזה  ,היא ג' ווין ,לכן צורת ה' זו ,שבו

 ו'.שצורתו צורת  ,אמצעי

הנה נתבאר בענין גדלות  .איך מצטיירים בשלשה המצות ,ועתה נבאר ג' מיני ציורים אלוכח( 
 ,ולסיבה זו .והוא מוח בינה ,והב' היא הויה דס"ג .מוח חכמה ,כי מצה הא' היא הויה דע"ב ,הב'

והיא אות  ,הנקרא אות י' ,כי היא כנגד החכמה ,המצה הא' אינה נחלקת ונפרסת לב' פרוסות
וחציה  ,חציה לאכילת מצה ,נחלקת ונפרסת לב' פרוסות כנודע ,אבל המצה הב' .א' שלימה
ולכן נפרסת לשתי  .ד' על ו' ,והיא נחלקת לציור ב' אותיות ,לפי שהבינה נקרא אות ה' ,לאפיקומן

בציור  תנרמז באונוק ה,כי הבינה נקרא ה' בכללותי .בהיותם תוך הבינה ,שהם סוד זו"ן ,פרוסות
 ,שניהם מתחברים ,ובהיותם בתוכה בסוד העיבור .באות ו' של הה' ,וז"א נרמז .אות ד' של ה'

וחציה השני  .מניחין לאפיקומן ,וחציה הא' שצורתה ו' ,ולכן נחלקת לב' ,ונעשים אות ה' א'
 ,שהיא מצה הא' השלימה ,אנו מחברים אותה עם החכמה ,שהיא כנגד נוקבא ,שצורתה ד'

ועל  .ואכילת מצה כנגד הפרוסה ,ואכילת מצה. המוציא כנגד השלימה ,עליהם המוציאומברכים 
מה דרכו  ,אנו אומרים הא לחמא עניא. וכמאז"ל ,שהיא כנגד אות ד' של הה' ,זו הפרוסה הב'

 של עני בפרוסה כו'.

ואחר כך נפרסת ונעשה לחמא  .של הא לחמא עניא ,כי בתחלה צורתה ה' ,והענין הואכט( 
נעשית לחמא  ,כי מה שהיתה אות ה' .כי אות ד' הוא לשון ד"ל ועני ,שהוא הפרוסה כנזכר ,עניא
אז נעשו שתיהם ציור  ,שהיא אות י' ,והנה בהתחברו עם המצה השלימה .שהוא אות ד' ,עניא

 ,ולפי שהיא פרוסה .שהיא שלימה בי' ספירותיה ,'יוהשלימה היא  ,'ד. הפרוסה היא אות הדי

 דושהוא  ,והרי נתבאר הציור הב' .דיואז השלימה נקרא  ,אנו צריכים לחברה עם השלימה

 .נרמז בהתחברות השלימה עם הפרוסה ,דיוהציור הא' שהוא  .טרם שנפרסה ,במצה הב'

כמנין שלשה ווין  ,כי עמה הם ג' מצות ',נרמז במצה התחתונה הנז ,והציור הג' שהוא ג' ווין
 .'שלשה המצות כנז 'בבחי ,וקטנות א' דמצד אבא ,המוחין דגדלות ב' והרי נכנסו כל '.הנז

בחסרון  ,הנקרא לחם עוני ,פי': ה' אחרונה שבשם .עוד ירצה ביאור הא לחמא עניא כו'ל( 
כמד"א כי אם הלחם  ,והיא נקרא לחם עוני .נקרא עני ,כשאין היסוד העליון מקבל שפע ,הלבנה

כמד"א עמו אנכי בצרה.  ,ומשפעת להם ,צרים עם אבותינווהיא היתה בגלות מ .אשר הוא אוכל
 די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. ,וזמ"ש

שהוא סוד  ,כי כאשר מקבל מהת"ת .ואם סוד ד"י ,אם סוד ד"ו ,והנה הה' יש לה שני ציוריםלא( 
ויצטייר  ,אז היא לחם עוני ,בלי השפעה מהת"ת ,וכאשר תקבל מיסוד לבד .יצטייר בה סוד ד"ו ,ו'

לכן אנו אומרים  ,ולפי שסוד יסוד הוא כל .די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים ,בה סוד ד"י. וזמ"ש
ולא  ,שהיה עני ורעב ללחם ,שהיסוד העליון :לומר ,כל דצריך ייתי ויפסח ,כל דכפין ייתי ויכול
דרך חוט  בסוד טיפה היורדת מן המוח ,ויזדווג עם מלכות ,ייתי עתה וייכול ,היה מקבל מת"ת

יקדמו הזווגין בסוד הפה  ,וכאשר יתעורר ברית קדש לזווג .השדרה שהוא ת"ת בסוד הדעת
 וזהו ייתי ויפסח. ,בסוד פה ס"ח ,העליון

לשנה הבאה בארעא  ,השתא הכא בלי זווג ,וזמ"ש .כי אם בא"י ,והנה בח"ל אין זווגלב( 
ובא"י  .שהוא סוד הזווג ,ין ייתי וייכולוזהו כנגד כל דכפ .ויזדווג המלך עם א"י העליונה ,דישראל

השתא  ,וזמ"ש אח"כ ,שהוא מקום החירות נה,יהיו הנשיקין מצד הבי ,העליונה כאשר יהיה הזווג
 לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין. ,הכא עבדי

ואין  ,הוא עם רחל ,כי הזווג הנעשה בליל פסח ,דע .מרור כורך: ועתה נבאר ענין החרוסתלג( 
 ,ועכ"ז אנו צריכים להמתיק את הדינין שבה ,כמו שיתבאר למטה ,זווג עם לאה כלל בליל זה
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הוא חיבור  ,אשר מלת חרוסת ,וזה נעשה ע"י טיבול המרור בחרוסת .אע"פ שאין הזווג עמה
והנה נחלקת היא  .שם אדנ"י תנקרא ,כי הנה נוקבא דז"א בכללותה :פי' הענין הוא .רו"ת ס"ח

לפי שהיא  ,כאשר אינם נכללות יחד כנודע. ולהיות כי לאה כולה דינין ,ורחל ,לאה :םוה ,לב'
הוא  ,כי שם אדנ"י בפשוטו ':לכן שם אדנ"י מתחלק בהם לב' בחי ,אחוריים דאימא עילאה כנודע

 ולכן ניתן ללאה. ,שהוא דין ,אלקי"ם 'לפי שמלוי הוא בגימ ,הוא בלאה ,ובמילואו .ברחל

מנין אדנ"י  ,וכאשר תסיר פשוטו שהוא ס"ה .הוא תרע"א ,כי אדנ"י במילואו ,והענין הואלד( 
 .לאה 'שהיא בחי ,אל לאה. וז"ס אותיות רו"ת שבחרוסת ,רו"ת 'ישאר מילויו שהוא בגימ ,לרחל

כמנין  ,חיי המלך יםשהם הנקרא ,המוחין דז"א 'הם בחי ,וב' אותיות ס"ח שבחרוסת הנשארים
להמשיך  ,אהיה. והכונה היא ,הויה ,שהם שלשה שמות אהיה ה,כמבואר בענין התפל ,ס"ח

 .)דיניה( כדי שיתמתקו דינים ,אל לאה הנקרא רו"ת ,מן המוחין דז"א ',החיים הנז

אשר בהם נאחזים הקליפות  ,שהם סוד דינים המרים שבה ,שהיא בגימ' מו"ת ,וז"ס המרורלה( 
שצריך שירגיש טעם  ,ס"ח. וזהו טעםשהם  ,ע"י המשכת החיים הנזכר ,ולמתקה .הנקרא מו"ת

מתמתקים  ,כי ע"י טחינת השיניים .עד שילעסנו בשיניו ,ואם בלעו לא יצא ידי חובתו ,מרירות
וע"ש בשער  ,ע"י ל"ב שיניים ,כמבואר אצלנו בענין כונת האכילה ,ומתדקדקים כחות הדין שבה

 עקב. תהמצות פרש

שאינו  ,לא הוזכרה רק דרך עראי במנין החרוסת לכן ,ולהיות כי אין זווג בלאה בליל פסחלו( 
 ואינו מצוה כמו היין והמצה כו'. ,אלא זכר בעלמא מדברי סופרים

 ,חסדים וגבורות יםהנקרא ,ב' מוחין דמצד אבא 'והם בחי ,אח"כ ענין הב' כוסות האחרותלז( 
 ,אחר של רשות לשתות כוס ,ולכן אלו הב' כוסות אין ראוי להפריד ביניהם .הנקרא יחד מוח דעת

ולכן בין  .ולכלול אותם זב"ז כמ"ש ,וצריך לחברם יחד .הנקרא דעת ,לפי ששניהם הם מוח א'
 וצריך לחברם יחד. ,והוא כי החו"ג הם זכר ונקבה ,כנזכר במשנה ,ג' לד' לא ישתה

ובעת כונתך תכוין לכלול ב' יחד כמ"ש.  ,כונת כל כוס מאלו הב' בפ"ע ,והנה נבאר עתהלח( 
אבל  .הוא אלקים דמילוי אלפין ,והנה הקטנות ראשון שלו .הוא החסדים שבדעת ,הנה כוס הא'

הוא הויה  ,וגדלות הא' .'אכזה  ,היא בצורת יו"י כנ"ל ,צורת האלף שבמילוי אות ההא דאלקים

הוא  ,וגדלות הב' .ע"ד 'שהוא בגימ ,חשבונו 'הוא שם אכדט"ם בבחי ,וקטנות הב' .דמ"ה דאלפין
 הויה דמ"ה דאלפין.

אלא  ,הוא אלקים דמילוי אלפין ,. כי קטנות הא')ב"ן( והכוס האחרון הוא כןלט(                       

וקטנות  .הוא הויה דב"ן דההין ,וגדלות א' .'אכזה  ,שצורת הא' שבמילוי הה"א היא צורת יו"ד

אמנם אתה  .הוא הוי"ה דב"ן דההין ,חשבונו שהוא ע"ד. והגדלות הב' 'בבחי ,הוא אכדט"ם ,הב'
לכלול אותם  ,היא כנ"ל הוהסיב .ואח"כ תכוין שתיהם בכוס הב' .תחבר ב' הכונות יחד בכוס א'

בין  ,שיש חילוק בקטנות השני ,וכבר אמרנו לעיל שהנלע"ד ששמעתי .יחד בסוד זכר ונקבה
אבל לא  .וזה חשבונו ע"ד .בסוד ג"פ יב"ק ,ה חשבונו ע"הכי ז ,החסדים לגבורות בשם אכדט"ם

 מה ששמעתי ממוז"ל. ,שכתבתי בו סמצאתי כתוב בקונטר

 

  דרוש ז'

 ענין ספירת העומר

 ,כבר נתבאר .ששמעו מזולתו ,הרח"ו ז"ל תבוהוא דרוש א' לענין ספירת העומר. דרוש זה כ א(
 ,א' דיודין :שהם ד' אלקים ,ואין בו אלא מוחין דקטנות ,כי בפסח הוא זמן היניקה של ז"א

וא' דאלפין בגבורה  .בחסדים שבדעת ,וא' דאלפין בציור יו"י .בבינה ,וא' דההין .בחכמה
ולהתפשט  ,לצאת מן הדעת יםמקדימין החסד ,כי במוחין דגדלות ,בציור יו"ד. ודע ,שבדעת

אז הגבורות מתחילות להתפשט  ,דקטנותאבל במוחין  .ואח"כ יוצאות הגבורות ,בגופא דז"א
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וזהו  .הם דינים קשים ,לפי שהמוחין דקטנות ,והטעם הוא .ואח"כ יוצאים החסדים ,בגופא דז"א
ובימי הקטנות  .והגבורות הם היצה"ר ,הם יצה"ט שבאדם דיםכי החס ,ג"כ סוד היצה"ט והיצה"ר

 כור הקדמה זאת.וז .קודם שיבא היצה"ט ,מתחיל היצה"ר להתפשט באדם ,של האדם

מתפשטים בגופא  ,של הקטנות ,ולכן הגבורות והדינין ,הם זמן דינים כנודע ,והנה ימי העומר ב(
של  דיםיוצאין גם החס ,שהוא יום מתן תורה ,ואח"כ ביום חג השבועות .דז"א בז' שבועות

הד' מוחין  ,ואז ג"כ נכנסין בז"א ,מתפשטים בגופא של ז"א ,שהיו עדיין בדעת של ז"א ,הקטנות
 כולם דגדלות כנודע.

ובשבוע  .ונכנסת בחסד דז"א ,גבורות אחת ,מתפשטת ויורדת מן הדעת ,והנה בשבוע א' ג(
 העד שנמצא שירדה הגבור ,וכן עד"ז .דז"א הונכנסת בגבור ,יורדת גבורות א' מן הדעת ,הב'
כללות  ,בשבוע ז' וכן .ונכנסות ביסוד ,מתקבצות כללות הה"ג ,ובשבוע הו' .בהוד דז"א ,הה'

 ע"ד הנזכר בענין התפשטות הה' חסדים. ,נכנסות במלכות דז"א ,הה"ג

הא  ',מהם יש ז' בחי 'לפי שבכל בחי ,הטעם הוא ,ואמנם להיות כל שבוע כלולה מז' ימים ד(
 ,עצמן 'יש ז' בחי ,החסד עצמה רתובספי .הא' בחסד דז"א הנכנסה הגבור חת,שבוע א :כיצד
כנגד ז'  ,בחסד 'והרי איך ז' בחי .ומלכות שבחסד ,וגבורות שבחסד כו' ,חסד שבחסד :שהם

 וכעד"ז בשאר ז' שבועות. .ימים שבשבוע א'

כי ע"י היות האדם סופר  ,הטעם הוא ,ואמנם היות צריך האדם לספור ספירת העומר בפיו ה(
 ,מפי האדם העליון שהוא ז"א ,גורם שיוצא הבל אור המקיף ,ומוציא הבל מתוך פיו לחוץ ,בפיו

ן מתמתקות הגבורות כוע"י  .בז' שבועות של ספירת העומר ,ומקיף לכל ז' תחתונות שבו
 כי הם דינים קשים גמורים. ,ומתפשטות תוך ז"א בסוד א"פ כנזכר ,דקטנות

כי הנה בצאת ישראל  ,דע .בענין ספירת העומר ,באופן אחר ,עוד בקונטרס אדם א' מצאתי ו(
כנז"ל  ,גופובונתפשטו למטה  ,יצאו החסדים והגבורות מן הדעת של הקטנות דז"א ,םממצרי

 ,הם מורידים הה"ח מן היסוד דאימא ,בענין הפסח. ואמנם בעזר וסיוע ב' אורות מקיפים
והם מתפשטים למטה בשאר הגוף. והנה  ,המלובש תוך שליש העליון המכוסה של הת"ת דז"א

עם שני  ,צריך שיתפשטו ג"כ הה' גבורות ,וכנגד זה .י הם ז'הר ,וה' חסדים ,הם ב' מקיפים
הנקרא  ,בז"א 'הם י"ד בחי ,והרי הם שבעה אחרים .כדי שיוכלו להתפשט כנזכר ם,אורות מקיפי

הרי  ,כי גם בו יש ה' חסדים וה' גבורות ,בפרצוף הנקרא יעקב ,אחרות 'וכנגדם י"ד בחי .ישראל
לפי שהנקבה אינה לוקחת רק גבורות  .בלאה 'ושבעה בחי .אחרות ברחל 'ושבעה בחי .הם כ"ח

 ',הרי כללותם הם מ"ט בחי ,ושבעה גבורות אחרות שמקבלת רחל למטה .הרי הם מ"ב ,בלבד
 .שהם ז' שבועות ,כנגד מ"ט ימי העומר

                       

 

 דרוש ח'

 ענין ספירת העומר

היה לפי שעה  ,כי גדלות הזה דז"א ,ר לעילהנה נתבא .והוא דרוש שני בענין ספירת העומר א(
מסתלקים כל המוחין  ,ואחר יום ראשון של פסח .כדי שיוכלו ישראל ליגאל ,בליל ראשון של פסח

אלא ביום  ,שאין אומרים הלל גמור ,וזהו הטעם .ג' כלילן בג' 'וחוזר לקדמותו לבחי ,הנזכר
שנכנסו בליל  'אנו חוזרים להמשיך המוחין הנז ,ראשון של פסח בלבד. ואח"כ מליל שני ואילך

ע"י מצות ספירת  ,ועתה חוזרים לכנס כפי סדר המדרגות כל מדרגה ביום שלה ,פסח ונסתלקו
 העומר בנ' יום שבין פסח לעצרת.

והנה כאשר  .רק מן החכמה ולמטה ,ואינו נכנס במספר ,כי אין הכתר נמנה לעולם ,ונודע ב(
ושם הוא מקום  ,והם חב"ד חג"ת ,שיש מן החכמה דז"א ולמטה ,תנספור ונמנה שבעה ספירו
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אנו סופרים  ,וכנגדם רות.ועמה הם ז' ספי ,מאחורי הת"ת כנודע ,התחלת בנין הנקבה מלכות
ואז תהיה  ,עד היות ז"ס אלו בנוים ומתוקנים ,לפי שאי אפשר שיזדווגו זו"ן .ז' שבועות אלו

אלא ז'  ,לכן לא הספיק ז' ימים ,היא כלולה מכולם ,לו הז'ראויה היא לזווג. ולהיות כי כל א' מא
נתקנת ספירה הא'  ,כי בכל שבוע מאלו הז' שבועות ,ונמצא .וכל שבוע כולל ז' ימים ,שבועות

ובשבוע הז' נתקנת המלכות  ,כו' 'נתקן מוח החכמה בז' בחי ,כי בשבוע הא' :. באופן'מז"ס הנז
 בכל ז' בחינות.

נגמר ליכנס מוח  ,כי בשבוע א' ,ושתיהם אמיתיות. הא' היא ,זה ב' כוונותכי יש ב ,והנלע"ד ג(
כי הנה צריך שיהיה כולל בתוכו  ,הראויות למצוא תוך המוח הזה ',ובו כלולים כל ז' בחי ,החכמה

 .'וכעד"ז בכל הז' ספירות הנז .וכולם נרשמים ונמצאים שם במוח החכמה ,חב"ד חג"ת מלכות

הנה בחכמה מתפשט חלק  :כיצד ,אלו רותבכל ז' ספי טכי מוח החכמה מתפש ,והב' הוא ד(
ועד"ז בכל הז' עד  .חלק הראוי להתפשט בה ,וכן מתפשט מן החכמה בבינה .הראוי לה

טובים. ואמנם  חדואפשר ששניהם כא ,הם הפכיים זה מזה ,אלו רושיםהמלכות. והנה ב' פי
מן העת ששמעתי הדרוש  ,אתי כתוב בקונטרסכפי מה שמצ ,הוא היותר אמיתי ,הא' רושהפי

 ז"ל.רי הזה ממו

נתקן כל החכמה ולכן הוא בסוד הוי"ה דע"ב דיודין.  ,שבוע א' :ונבאר עתה סדר השבועות ה(
והיא הויה דמ"ה דאלפין.  ,החסדים אשר בדעת ,והוייתה בס"ג. שבוע הג' ,שבוע הב' בבינה

והיא הוי"ה דע"ב. שבוע  ,חסד ,ההין. שבוע הה'דב"ן ד הוהיא הוי ,הגבורות שבדעת ,שבוע הד'
ששניהם יחד להיותם דבוקים אחור  ,והיא הוי"ה דס"ג. שבוע הז' בת"ת ומלכות ה,הו' גבור

 ,ראוי לכוין בב' הויות ,שבוע א' בלבד. ואמנם לפי שהם ב' ספירות 'ולכן הם בחי ,באחור יחד
 כר ונוקבא.והויה דב"ן כנגד מלכות ד .והם בהויה דמ"ה כנגד ת"ת

וכן  ',כי הנה בכל מוח ומוח יש ז' בחי ,והענין הוא .וגם היא אמיתית ,עוד יש כוונה אחרת ו(
שיש בכל  ,לסדר בז' ימים לכמ"ש. ונתחי תוכנגדם הם ז' שבועו ',בכל מדה ומדה יש ז' בחי

 ,ודע ',ואלו הם ז' בחי ,שהוא מוח החכמה ,ונתחיל משבוע א'. שבוע א' נתבאר ע.שבוע ושבו
ממטה  ,אבל עתה נכנסין א' לא' ,כי אז נכנסו ביחד בבת א' ,כי אין סדרן עתה כמו בליל פסח

היה נכנס אחר  ,אבל בליל פסח .נכנס אחר גדלות א' ,רק שהקטנות הא' ,ואין שינוי ,למעלה
אין  ,אלא שעתה שכבר נכנסו בליל פסח ,והטעם עצמו אשר ביארנו שם הוא כאן .גדלות ב'

 ואיננו צריך להתאחר אחר גדלות ב'. ,רק שיכנס אחר גדלות הא' ,צורך עתה

והיא הויה דע"ב. יום ב' גדלות  ,והוא קודם לאימא ,וזה סדרו: יום א' חכמה דגדלות א' דאבא ז(
כנז"ל  ,ה' אותיותיו בלבד 'בבחי ,שם אכדט"ם ,והיא הוי"ה דע"ב. יום ג' קטנות הב' ,א' דאימא

והוא אלקים דיודין.  ,והיא הוי"ה דע"ב. יום ה' קטנות הא' ,ב' דאימאגדלות  ,בליל פסח. יום ד'
והיא הוי"ה  ,גדלות ב' עצמו דאבא ,והיא הויה דע"ב. יום שביעי ,יום ו' רשימו דגדלות ב' דאבא

 דע"ב.

 

והיא הויה  ,בינה דגדלות א' דאבא ,ולכן כולה בהויה דס"ג. יום א' ,שבוע שני כולה בבינה ח(
והוא  ,והיא הויה דס"ג. יום ג' קטנות שני דמוח בינה ,בינה דאימא דגדלות א' ,דס"ג. יום ב'

 ,ב' תבינה דאימא דגדלו ,כנז"ל בליל פסח. יום ד' ,היותו מתחלק לא"ם ג"ל 'בבחי ,אכדט"ם
רשימו דבינה  ,והוא שם אלקים דמילוי ההין. יום ו' ,קטנות א' דמוח בינה ,והיא הויה דס"ג. יום ה'

 והיא הויה של ס"ג. ,גדלות ב' עצמו דבינה אבא ,והיא הויה דס"ג. יום ז' ,אבאדגדלות ב' ד

והיא  ,דאבא םגדלות א' דחסדי ,וכולה בהוי"ה דמ"ה. יום א' ,כולה בחסדים דדעת ,שבוע ג' ט(
 ,קטנות שני דחסדים ,והיא ההוי"ה דמ"ה. יום ג' ,גדלות א' חסדים דאימא ,הויה דמ"ה. יום ב'

גדלות ב'  ,כנ"ל בכוס ג' דליל פסח. יום ד' ,והם ע"ה אותיות ,ולה ג"פ יב"קהע .והוא אכדט"ם
ואות א' דמילוי  ,והוא אלקים דאלפין ,קטנות א' דחסד ,והוא הויה דמ"ה. יום ה' ,דחסד דאימא

גדלות ב'  ,והוא הויה דמ"ה. יום ז' ,רשימו של גדלות ב' החסדים דאבא ,ציורה יו"י. יום ו' ,ה"א
 והוא הוי"ה דמ"ה. ,דחסד דאבא
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והיא  ,גדלות א' דגבורה דאבא ,וכולה בהויה דב"ן. יום א' ,כולה בגבורות דדעת ,שבוע ד' י(
 ימא,קטנות ב' דגבורה דא ,והיא הויה דב"ן. יום ג' ,דאימא הגדלות א' דגבור ,בהויה דב"ן. יום ב'

 ,הויה דב"ן. יום ה' והיא ,גדלות ב' דגבורה דאימא ,חשבון ע"ד. יום ד' 'והוא אכדט"ם בבחי
רשימו  ,ואות א' במילוי ה"א ציורה יו"ד. יום ו' ,והוא שם אלקים באלפין ,קטנות א' דגבורה

והיא הויה  ,גדלות ב' עצמו דגבורות אבא ,והיא הויה דב"ן. יום ז' ,ב' דגבורות אבא תדגדלו
 דב"ן.

 ה בספירת החכמה.ולכן היא ממש כדוגמת שבוע א' שהית ,היא בספירת החסד ,שבוע ה'יא( 

 שהיתה בבינה. ,כדוגמת השבוע הב' ,ולכן היא ממש ה,היא בספירת הגבור ,שבוע ו'יב( 

כי עתה היא בסוד ת"ת כנגד  ,שבוע ג' ושבוע ד' ביחד :צריך לכוין בה ב' כוונות ,שבוע ז'יג( 
 ובסוד מלכות כנגד הגבורות. ,החסדים

קודם  ,כי סיבת כניסת גדלות א' דאבא ,והוא ,אל קצת השינוים הנ"ל ,וצריך ליתן טעםיד( 
שיכנס עתה  ,לכן עתה הספיק טעם ההוא ,נכנסו כל המוחין ,לפי שכיון שבליל פסח ,דאימא הוא

 ובו נכלל מוח אימא. ,לפי שהוא אור יותר גדול ,גדלות א' דאבא בתחילה

כי הוא דינים  ,הוא לסיבה הנ"ל בליל פסח ,אחר גדלות ב' דאימא ,גם ענין כניסת קטנות הא'טו( 
אבל אין צורך  ,עד שיכנס גדלות ב' דאימא ,אינו נכנס ,ושלא יתאחזו בו החיצונים ,קשים

 שיתאחר עד כניסת גדלות ב' דאבא ג"כ.

כי עיקר ליל פסח  ,הטעם הוא ,ליל ו' וליל ז' לגדלות ב' דאבא ,גם ענין הצטרכות ב' לילותטז( 
לא נכנסו רק דרך  ,אבל גדלות ב' דאבא ,שבהם נרמזו ד' מוחין דאימא ,וסותהיתה בעיקר ד' כ

כי בליל הא'  ,ולכן הוצרך עתה ב' לילות .אחר שנכנסו כל שאר המוחין ,בענין המצה ,רמז קטן
והם סוד ליל  ,נכנס הוא עצמו כנ"ל ,ובליל הב' .ומניח בו קצת רושם ,נכנס תוך הגולגולת דז"א

 וליל ז'. ,ששי

נסתלקו  ,כיון שאחר יום א' ,נקרא חול המועד וי"ט ,למה כל השבוע א' ,ועתה צריך ליתן טעםיז( 
כי להיות שכבר כל  ,שהוא יו"ט גמור. אבל הענין הוא ,וגם ענין יום ז' של פסח .כל המוחין כנ"ל

 ,וקצת ההארה ההיא ,כי שם הניחו רשימו שלהם ,ובהכרח הוא ,המוחין נכנסו בליל פסח הא'
כי כולם נרשמים  ,והנה מוח זה גדול מכולם ,ובשבוע הא' חוזר מוח החכמה ליכנס לגמרי

 ,ולכן השבוע הא' היא מכלל חג המצות .והוא עיקר כולם ,בסוד כולם בחכמה עשית ,ונכללים בו
 ,כיון שלא נגמר מוח החכמה לכנס לגמרי ,אבל עכ"ז אינה רק קדושת חול המועד קלה בלבד

והנה יום  .ב' דאבא דמוח החכמה כנ"ל תכי אז נשלם לכנס אפילו גדלו ,בוע א'עד יום ו' של ש
לפי  ,מספיק ,ואע"פ שלא נכנס רק הרשימו ,ולכן הוא יו"ט גמור ,הוא ביום ז' של פסח ,ו' לעומר

 שכבר נשלם מוח החכמה.

כי  ,הזווג 'כבר יש בחי ,כי כיון שנכנס מוח החכמה ,הותר זווג התחתון ,ולכן ליל ז' של פסחיח( 
לפי שאז נכנס  ,נקרא אסרו חג ,שהוא יום ח' של פסח ,אבל יום ז' לעומר .הוא עיקר כל המוחין

כיון שכבר הרשימו נכנס בליל ז'  ,אבל אינו יו"ט ממש ,עצמות גדלות ב' דאבא דמוח החכמה
כנס כי כבר נ ,אבל זה אינו חידוש ,אלא על שם חידוש הנעשה מחדש ,ואין נקרא יו"ט ,של פסח

 הרשימו ליל שלפניו.

 

 דרוש ט'

 בענין ליל פסח
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כי עיקר  ,הנה נתבאר בדרוש שקדם .ובענין ספירת העומר ,והוא דרוש ג' בענין ליל פסח א(
ושם נאחזו ח"ו החיצונים בלבושים  ,כי בו פגמו ישראל ,לסיבת הדעת דז"א ,הגלות מצרים היה

 כי זו היתה סיבת היות מספר שנות הגלות רד"ו שנה. ,שלו כנ"ל

בחינתו למעלה במקומו  ,הא' הוא ':כי הנה הדעת יש לו ב' בחי ,והענין יותר מבואר הוא ב(
כנודע כי הוא מתפשט מן  ,התפשטותו למטה 'בבחי ,הנקרא מוח הדעת. והב' היא ,בראש

נכנס  ,ואח"כ כללותם .ל לסיבה זוהנקרא כ ,נכנס ביסוד ,ואח"כ כללות כולם .החסד עד ההוד
 .בגופא דנוקבא דז"א ,התפשטות הגבורות של הדעת ,ועד"ז הוא .וכ"ז בגופא דז"א .במלכות

התפשטות  'לכן בחי ,הדעת הנזכר 'להיות כי אז היה הפגם נוגע בבחי ,והנה בגלות מצרים
 'שהוא הבחי ,חזרה להסתלק ולהתעלות בשורשה ,החסדים והגבורות 'בבחי ,למטה בגופא

 ומזה נמשך גלות מצרים. ,העומד ברישא דז"א ,העליונה של הדעת

 ,שהוא מקום צר יותר מכל שאר גופו ,כי הקליפות הנאחזות בגרון דז"א ,כי כבר הודעתיך ג(
והדעת שם הוא  ,הוא שם בגרון דז"א ,דאימא דכי מקום יסו ,הנה היא נקרא מצרים. ונודע

 םנאחזי ,היו המצריים ופרעה מלכם ,יותם מתעלמים שםובה .מתלבש תוך היסוד דאימא
כי לא היו החסדים  א,ולכן היו משעבדים לבני ישראל בגלות ,במקום העורף אשר באחורי הגרון

 'אלו החסדים דבחי תובהיו .ולא היו מאירים להם ,מתפשטים בגופא דז"א הנקרא ישראל
ולתי אותם הלבושים של החסדים ז ,לא היו מאירים למטה ם,התפשטות נעלמים למעלה בשרש

שהם  ,שהם עשרה שמות אהיה בריבועם ,שהם עשר אחוריים דאימא דיסוד שלה ,והגבורות
 כנ"ל בדרוש הא'. ,סוד עשרה דמים

כמש"ה אם בן הוא והמיתן אותו.  ,היו המצריים שופכים דמים של בני ישראל ,ולסיבה זו ד(
היא  ,אות אלף שבמילוי אות וא"ו 'ובחי ,דמילוי אלפיןכי ז"א הוא הויה  ,כי הנה נודע ,והענין הוא

 ,כי א' זו ,ונמצא .שהוא בבינה ,דאות א' ומורה ע"ש אהיה ,כנזכר בתיקונים ,אימא עילאה 'בחי
 ,עליונה 'כי כל בחי ,המתפשטת תוך ז"א להחיותו. ונודע ,היא אימא עילאה ,הוא שם אהיה

וחיצוניותה שהיא  ,פנימיותה נשאר למעלה ,תחתונה 'ברדתה למטה להתלבש תוך בחי
היורד ומתפשט תוך ז"א  ,ונמצא שם אהי"ה הזה .יורד ומתלבש למטה ,האחוריים שלה

 'נעשה ממנו בחי ,ובהתפשטותו בתוכו .מ"ד כמנין ד"ם 'העולה בגימ ,הנה הוא ריבועו ,להחיותו
 כמנין אד"ם. ,הויה דמ"ה ,שהוא ז"א ,ד"ם האדם

לפי שלא היה מתפשט ויורד ונבלע תוך  ,מצריים שואבים ולוקחים הדם הזההיו ה ,ובתחילה ה(
והנה  .ולכן היו המצריים שופכים דם של ישראל ,ונשאר ז"א הנקרא אדם בלתי דם ,איברי ז"א

ונבלע דמו  ,ונתפשטו בו"ק כנודע ,ירדו אלו החסד שבדעת דז"א ,כשנגאלו ישראל ממצרים
 אל החיצונים להתאחז בדם ההוא. ובזה אין מקום ,בתוך הורידין שלו

כי הנה עשרה שמות הם  ,והוא ,והנה התפשטות הוא בהמשך מ"ט ימים דספירת העומר ו(
 ,אותיות 'יש בהם מ ,כנ"ל בדרוש שקדם לזה. והנה בהיותם פשוטים ,דם דוכולם בסו ,של אהיה

                     וזהו הפירוש הנכון. ,הם ן' יום ,והעשרה שמות עצמן

 ',א :יש בו עשר אותיות כזה ',הנז םכי הנה כל שם של אחורי ,והוא ,עוד יש לפרש פירוש ב' ז(
הם  ',אותיות שב' שמות הנז 'עם מ ,ואם תחבר כללות עשרה אותיות אלו .אהי"ה ,י"אה ,ה"א
 ,ובהשלם תיקונם ',אות א' מן הנז הובכל יום נתקנ .שבין פסח לעצרת ,ואלו הם מספר ן' יום .ן'

 זווג עליון. 'ויש בו בחי ,הוא חג העצרת אז

כנגד עשרה  ,יש עשרה שמות מ"ה ,כן בז"א ,כי כמו שהם עשרה דמים ,ונחזור לענין א' ח(
כי  ,ונמצא .היא הוי"ה א' דמ"ה רהוכל ספי ,כי ז"א הוא י"ס ,הדמים אשר בדעת. גם טעם אחר

הם מתלבשים ומתפשטים תוך עשר  ,שהם עשר שמות אהי"ה בריבועם ',העשר דמים הנז
כי היה חסר ממנו אותה  ,שהיה ז"א בלתי הדם הנזכר ,ובתחי' .שהם כללות ז"א ,שמות מ"ה

כי בהיותם  ,ואז נתקיים דמים בדמים נגעו ,וממ"ה נהפך ונעשה דם ,האלף שבמילוי וא"ו דמ"ה
 ,נשפכים לחוץ כי הם ,ובכן יש שפיכות דמים ,ודם למטה ,הם דם למעלה ,מרוחקים זה מזה

ונבלע הדם  ,ומתפשט בתוכו ,אבל בהתלבש דם העליון בתוך ז"א .ואינם מתחברים דם בדם
 אז נעשה אדם. ,בתוכו
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עד  ,המתיני למול את בניך ,שאמר לאותה האשה ,וז"ס מ"ש במסכת חולין על ר' נתן הבבלי ט(
ואומר  ,וז"ס .מ"ה ונעשין בחינת מ"ה ,ואז נשלמים עשרה שמות דמ"ה שבז"א .שיבלע דמו בו
 .היה גלות הנמשל אל המות לה,כי בעודם למע .תחיי ,כי ממש ע"י דמיך הנזכר ,לך בדמיך חיי

 תחיי. ,ועתה בהתפשט דמיך למטה בגופך

זמן  .זמן היניקה .ג' כלילן בג' 'ואז ז"א הוא בבחי ,זמן עיבור א' :כי ג' זמנים הם ,והנה נודע י(
לפי  ,ג' כלילן בג' 'והיה בבחי ,חזר ז"א לזמן עיבור א' ,והנה בגלות מצרים .עיבור ב' של המוחין

 ולכן הוחזר ליכנס בסוד העיבור. ,שלא היו החסדים מתפשטים בגופו

כי אז  ,ונודע .ואז היה זמן היניקה ,ויצא לחוץ למעי אימא עילאה ,נולד ז"א ,ובגאולת מצריםיא( 
וממנו יונק  ,מתהפך לחלב ,כי הדם שבאשה ,ודעכנ ,הוא זמן הבלעת הדם בגופו של תינוק

ונבלע בתוך הוורידין  ,ומתהפך בגוף התינוק לדם ,ואחר כך חוזר החלב ההוא לקדמותו .התינוק
 שבו.

יורדין הסיגים  ,ובזמן הלידה .היה דם מותרות מעורב בסיגים ,כי הנה תחלה ,והענין הואיב( 
 .ואז יכול להתהפך לחלב ,מזוקק בתוך האשהונשאר הדם ה ,דם הלידה 'ויוצאים בבחי ,למטה

עתה הוא חיות  ,ואדרבה ,חוזר להיות דם טהור וזך כבתחלה ,ואח"כ כשיונק אותו התינוק
שלא יכול  ,הוא בירור מן זוהמת הדם ,כי הדם המתהפך לחלב ,וכבר נתבאר אצלנו .התינוק

במ"ט ימים  ,פירת העומרועתה הוברר ונזדכך כנזכר וע"ש. וז"ס ס ,להתברר בט' חדשי העיבור
ונכנס  ,ונהפך לחלב ,הדם ההוא מתברר ,וימי טוהר ,כנגד ז' ימי נקיים ,שהם ז' שבועות ,אלו

 בז"א היונק אותו.

 

 דרוש י'

 בענין ספירת העומר

נתפשטו  ,כי הנה עתה בגאולת מצרים ,דע .ובענין ספירת העומר ,והוא דרוש ד' על הנזכר א(
ועתה נתפשטו בגופא דז"א.  ,הה' חסדים וה"ג שנעלמו למעלה בשרשם בדעת בזמן הגלות

יורדין  ,ואח"כ בשבעת שבועות של ספירת העומר ,והנה בעת יציאת מצרים נעתקו ויצאו משם
 ומתפשטין למטה בגופא דז"א.

ואח"כ כללותם  ,דכי החסדים מתפשטין מחסד ועד הו ,הוא עם הנ"ל ,וטעם היותם ז' שבועות ב(
. ואח"כ כללותם 'הם כ"ל בגימ ,וכל חסד כלול מי' ,סדיםחשהוא כללות ה'  ,הנקרא כל ,ביסוד

ולוקחת  ,לפי שהיא ה' אחרונה שבשם ההויה ,הא' הוא :לב' סבות ,כלה תהנקרא ,במלכות
היא  :והה' ,הם כללות החסדים :כי כל ,והסיבה הב' היא .הרי כל"ה ,כללות החסדים הנקרא כ"ל

היא המלכות  ,והה' .כל א' כלולה מי' ,הוא הה"ג ,כי כל ,הרי כל"ה. עוד סיבה ג' ,ה' גבורות
  עצמה כנ"ל.

ואמנם היותם  .וכנגדם הם ז' שבועות דים,בהתפשטות החס ,יש 'כי ז' בחי ,ונחזור לענינינו ג(
כי החסד הא'  :ר"ל .כלולה מן הז' עצמם ,מהם 'כי כל בחי ,הענין הוא .ולא ז' ימים ת,ז' שבועו

 הוא' כנגד הגבור ,א' כנגד החסד ',צריך שיהיו בו ז' בחי ,הנקרא חסד ,המתפשט בזרוע ימין
ואחד כנגד מה שצריך  ',וא' כנגד מה שצריך לתת ממנו חלק אל היסוד הכולל כולם כנז ,כו'

של  'כל אלו הז' בחי ,כי אם אין בחסד הזה ',לתת ממנו חלק אל המלכות הכוללת את כולם כנז
איך יתקשרו זה  ,וגם הה' חסדים עצמם .איך היסוד ומלכות יוכלו לקבל הארה ממנו ,שרשים

יש  ,המתפשטים בז"ת דז"א ,החסדים 'כי בכל חסד וחסד מן בחי ,אם לא ע"י כך. ונמצא ,בזה
 .'הנז 'שורש לכל הז' בחי ,בו בכל א' מהם

מן הה"ח  ,מתפשט בו החסד הא' ,בספירת החסד דז"אכי  ,דע :ורצוני להרחיב הביאור בזה ד(
ומתחלקות בז"ס תחתונות באופן  .ומלכות ,נה"י ,ת"ת ה,גבור ,חסד ':ויש בו בחי .המתפשטים

 ,וחסד שביסוד ,וחסד שבהוד ,וחסד שבנצח ,וחסד שבת"ת ה,וחסד שבגבור ,חסד שבחסד :זה
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המתפשטים בז"א. אח"כ  ,חסדהם כללות החסד הא' שב ,אלו 'וחסד שבמלכות. וכל ז' בחי
 'וכולם בחי רות,מתחלקות בז' הספי ,הנה יש בו ז' חסדים ,שבחסד ההנקרא גבור ,החסד הב'

 המתפשטים בגופא דז"א. ,עד"ז בכל הז' חסדיםן הגבורה שבהם. וכ

נכנסת בחי'  ,כולה בחסד הא'. יום א' ,שבוע הא': בסדר ז' שבועות העומר ,ונבאר הקדמה זו ה(
 ,נדחית המלכות בגבורת ז"א ,יום שני .בתוך החסד הנקרא זרוע ימין ,מלכות שבחסד הא'

 ,והיסוד בגבורה ,נדחית המלכות בת"ת ,בחסד דז"א. יום שלישי ,ונכנס בחי' היסוד שבחסד הא'
ד וההו ,והיסוד בת"ת ,בנצח כותנדחית המל ,נכנסת בחסד דז"א. יום ד' ,ההוד דחסד הא' 'ובחי

והנצח  ,וההוד בת"ת ,והיסוד בנצח ,נדחית המלכות בהוד ,והנצח בחסד דז"א. יום ה' ,בגבורה
והנצח  ,וההוד בנצח ,והיסוד בהוד ,נדחית המלכות ביסוד ,והת"ת בחסד דז"א. יום ו' ה,בגבור
מלכות  ,כל אחד יורד במקומו ,נכנס בחסד דז"א. יום ז' הוהגבור ה,והת"ת בגבור ,בת"ת

חסד בחסד. והרי כי  ,בגבורה הגבור ,ת"ת בת"ת ,נצח בנצח ,הוד בהוד ,יסוד ביסוד ,במלכות
ונתפשט בשבעה הספירות כולם  ,לא נתפשט רק החסד הא' בלבד ,השבוע הא' ם,בשבעה ימי

 כנזכר.

מן החסדים  ,הם בחסד השני ם,אלא שכל בחינת ,היא ממש ע"ד השבוע הא' ,שבוע השני ו(
 ,נכנס החסד הז' ,כי בשבוע הז' ,עד שנמצא ,זה בשאר הז' שבועותוכן כיוצא ב .המתפשטים

 הנעשה מכללות כל הז' ספירות. ,הנקרא מלכות

הוא הנשמה  ,כי הנה הדעת ,צריך שתדע ,כי בדעת דז"א יש ה"ח וה"ג ,והנה אע"פ שנתבאר ז(
 ,המתפשטים בז"ת ,החסדים 'שבדעת יהיו ז' בחי ,וא"כ מוכרח הוא ,המתפשטת בכל הגוף

ושני בני יוסף  ,י"ב בני יעקב ,כי אלו הם סוד י"ב שבטים ,ודע ות.וכנגדם הם ז' גבור .הנקרא גוף
בענין י' הרוגי  ,וכבר נתבאר דרוש זה .שנאמר בהם כראובן ושמעון יהיו לי ,מנשה ואפרים

 מלוכה והרוגי לוד.

 ,והטעם הוא .אבל נקרא חול המועד ,אינה חול גמור ,למה השבוע הא' ,ובזה יתבאר טעם ח(
הוא הנקרא  ,וענן הא' מכולם ,כי שבעה ענני כבוד הם ,כנודע ,כי כל הה"ח נכללים בחסד הא'

 כנזכר בס"ה בפרשת אמור. ,והוא כולל את כולם ,והוא כנגד חסד הא' ,ענן של אהרן

שאר החסדים הנקרא  לפי שבו נכללים ,כי החסד א' נקרא יומם ,וז"ס מ"ש יומם יצוה ה' חסדו ט(
הם  ,החסדים כנ"ל 'וכל א' משבעה בחי .ואלו נקבות ,אלו זכרים .והגבורות נקראים לילות .ימים

יום  :ופירושו ,ולא יום ,נקרא יומם ,אבל החסד הא' .וכ"א נקרא יום אחד ,שבעה ימי השבוע
 כי כל שאר החסדים אין להם שורש ומעבר אלא בו. ,הכולל ימים רבים

ולכן הוא  ,נקרא יומם ,אבל הא' שבכולם ,כי שבעה עננים היו ,ויסע עמוד הענן יומם ,וז"ס י(
והוא  ,כי ע"י יומם ,של יומם יצוה ה' חסדו ',הנז סוקובזה תבין פ .והשאר נכללין בו ',לבדו נז

והרשות  ,שיהיה הוא פקיד עליהם ,ע"י הוא מפקיד שאר החסדים בידו ,החסד הא' שבכולם
 ,חסד ו' :ר"ל ,כי חסדו ,כפי רצונו. ואולי נוכל לומר ,ולהוריד ולפשט אותם למטה ,בידו להוציאם

                       הנקרא יומם כנזכר. ,כולם מצויים תחת ידו של החסד הא' ,האחרים דיםששת החס :ר"ל

 .והשיר הזה הנה הוא עמי .הנקרא שיר ,שהם ה"ג ,שיר ה' :ר"ל ,אז שירה עמי ,אבל בלילהיא( 
כאלו השכינה שהיא המלכות  ,האומר דברים אלו ברוח הקדש ,ואלו הם דברי דוד המשורר ע"ה

פקדון  'אבל החסד אינה רק בבחי ,כי הגבורות הם ממש עמה ,והוא ,אומרת אותם ,העליונה
 בעת הזווג. ,להורידה בה ביום ,בלבד וצווי

 ,לכן הוא חול המועד ,א'לכנס ולהתפשט החסד ה לונחזור לענין לפי שבשבוע א' מתחייב( 
 רק חוה"מ. ,לכן אינו יו"ט גמור ,עד יום הז' סאבל לפי שעדיין לא נשלם לכנ .מכלל חג המצות

כבשאר  ,ולכן יש זווג תחתון למטה .נקרא יו"ט גמור ,שאז נשלם להתפשט ,אבל בז' של פסחיג( 
ועתה  .כי היא טיפת הזווג של מ"ד ,החסד 'אלא מבחי ,כי הנה כל הזווג אינו נמשך .הי"ט

שלא נשלמו כל החסדים  ,אבל לפי שלא נכנס רק החסד הא' .כבר יש זווג ,שנשלם החסד הא'
 כמש"ל בע"ה. ,וגם אינו זווג גמור ,לכן אין אומרים הלל גמור ,להתפשט
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לא אינה א ,כיון שעיקר טפת החסד ,עכ"ז ,אלא ביום אסרו חג ,ואע"פ שאינו נגמר להתפשטיד( 
אבל ביום  .מספיק לזווג ,היסוד של החסד הא' 'בחי סולכן בהכנ ,טפה דדכורא ,לצורך היסוד

ונקרא יום אסרו  ,לכן יש בו קצת קדושה ,המלכות של החסד הא' 'שנכנס אף בחי ,שלאחריו
וביום  .הוא יו"ט גמור ,כי בהכנס רשימו דמוח החכמה ,והוא ע"ד מש"ל בדרוש הח' ,חג

 אינו נקרא אלא אסרו חג. ,נכנס עצמותואע"פ ש ,שלאחריו

 .אחת 'ושניהם הם בחי ,והוא נקשר עם הדרוש הנזכר ,עוד יש ענין אחר בענין ספירת העומר

 א"דרוש י

 בענין ספירת העומר

 ,מוחין דאורות פנימיים ,כי כמו שיש בז"א ,העומר. הנה נודע רתבענין ספי ,והוא דרוש ה'א( 
ואורות  ,פנימיים תאורו ,יורדים ומתפשטים בו ,וממוח הדעת שבו ,גם יש לו אורות מקיפין

 ,אבל האור המקיף .ומתפשט בגופא דז"א ,והאור הפנימי מתפשט ויורד דרך הגרון .מקיפין
החסדים  'בבחי ,ע"ד האמור לעיל ממש ,ומקיף את הז"ת ,הנה הוא יוצא מן הפה ולחוץ

 המתפשטים בז"ת. ,הפנימיים

הם אורות רבים  ,שבתוך היסוד דאימא ותעניינם. הנה אלו החסדים והגבורועתה נבאר  ב(
 .מאד ממוח הדעת םגדולי ,כנודע כי מוח החכמה והבינה ,ועומדים במקום צר ודחוק ,וגדולים

והם  .כי הוא מקום צר עד קצה אחרון ,תוך הגרון דז"א ,ובפרט במקום התפשטות יסוד דאימא
 ,הם בוקעים המקום ההוא ,ואז מחמת הדוחק ,יכולים לידחק שםואינם  ה,ב' מוחין דחסד וגבור

ואז יוצאות קצת האורות ההם דרך הפה  .והבן טעם זה ,וז"ס בקיעת הפה הנבקע במקום הגרון
 וקצתם נשארים בפנים כנ"ל. ,ולחוץ

ומרוב  ,ולכן הגבורות הם חזקות מאד ,החסדים הם מים 'ובחי ,הגבורות הם אש 'ואמנם בחי ג(
 'ונעשית בחי ,והם הבוקעות ויוצאות לחוץ דרך הפה ,אינם יכולות להשאר בפנים רת אשחמימו

 בסוד אור הפנימי. ,אבל החסדים נשארים בפנים .אור המקיף

אע"פ שהאור הפנימי הוא חסדים  ,כי אור המקיף גדול מאור הפנימי ,וכבר נתבאר אצלנו ד(
כמש"ה טובה תוכחת מגולה מאהבה  ,מזעכ"ז הטעם הוא נר ות,והאור המקיף הוא גבור ',כנז

שמהם באים התוכחות והיסורין  ,תוכחת יםהנקרא ,כי הגבורות הם כוחות הדין :פי' .מסותרת
יותר מן  .אור המקיף 'בבחי ,להיותם מגולים ,ויותר מאירים ,הנה הם יותר טובים ,לעולם

אורם מסותר ואינו נגלה  ,אור הפנימי 'בבחי ,להיותם מסותרים ,אהבת חסד יםהנקרא ,החסדים
 החסדים הם מעולים יותר מן הגבורות. ,עצמם 'עם היות כי בבחי ,ומאיר

דא אימא  ,הנקרא פתוחי חותם ,בענין ה' מוצאות הפה ,ובזה תבין מ"ש בתיקונים תיקון ע' ה(
הנה הם  ,נבקעת מחמת ה' גבורות מנצפ"ך כנ"ל ,כי כיון שפתיחת הפה ,והענין הוא .עילאה כו'

כנודע כי האותיות נפקא  ,בומ"ף כו' ,אחע"ה :והם סוד הכ"ב אותיות ,עצמן ה' מוצאות הפה
 ,כי האותיות נקרא נפש. והטעם הוא ,גם שם נתבאר .כנזכר בהקדמת ספר התיקונים ,מבינה

 לכן גם הם נקראים נפש. ,נפש תהנקרא ,שהם עטרא דמלכות ות,כי להיותם מבחינת הגבור

כי אותיות הם יוצאים מן  ,יראה 'שהמאמר הא ,מאמרים הנזכר בס"ההישבו ב' ובזה יתי ו(
כי  ,ושניהם הם אמיתיים .כי הם יוצאים מן חותם אימא עילאה ,וממאמר אחר הב' יראה .הפה

ואלו  .ומתלבשת בז"א ,הנתונים תוך היסוד דאימא עילאה ,הנה האותיות הם בחינת הגבורות
אם בענין הצלם  ,כמבואר אצלנו בהרבה מקומות .חותם דאימא עילאה יםהגבורות הם הנקרא

שצריכים  ,הנקרא חבי"ת ,ואם בענין משז"ל באותם הד' דברים .הנקרא ליל החותם ,דהו"ר
מלובש  ,. והנה היסוד דאימא'שהם ב' החותמות הנז ,והם יסוד ומלכות שבה ,חותם בתוך חותם

ונמצא כל  ,הה"ג כנ"ל 'שהם בחי ,הכ"ב אותיות ויוצא ממנו אלו ,ושם נבקע ,בפומא דז"א
 דבריהם אמת.
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 'הוא בחי ,כי הדעת :פי' .כי דעת גניז בפומא דמלכא ,משפטים רשתמ"ש בפ ,גם בזה תבין ז(
ונבקע ויוצא עטרא דגבורה דרך הפה  ,והוא מלובש ביסוד דאימא ,עטרא דגבורות והחסדים

כמבואר  ,אור המקיף 'שהוא בחי ,קול ודיבור מוציאן לחוץ בסוד ,וכשהוא רוצה לדבר ,ולחוץ
ואז כתיב  ,ואינם יוצאים ,ולפעמים נשארים בפנים .הוא אור המקיף ,אצלנו כי כל הבל הפה

 נאלמתי דומיה כו'.

כנודע כי הם בציור  ,ולכן הם אותיות סתומות ,הם שורש הה"ג ,והנה ה' אותיות מנצפ"ך ח(
כי הוא מקום הנפתח  ,ולכן נקרא בס"ה בשם פתוחי חותם .סתומה ועגולא ,מקום פתיחת הפה

כנודע כי עטרא דגבורה גניז באימא.  ,חותם תהנקרא ,והוא נמשך מן אימא עילאה ,ומגולה עתה
ואיך הוא מן אימא עילאה  ה.עטרא דגבור 'ואיך הוא בחי ,אור המקיף מה ענינו 'והרי נתבאר בחי

 תהנקרא ,כי כל אור המקיף הוא מבינה ,כמה פעמים וכמ"ש .כי הגבורות מן אימא עילאה אינון
 וזכור הקדמה זו. ,שם אהיה

ואורות  ,אורות פנימיים :כי עתה אנו צריכים להמשיך ב' בחינת ,ונחזור לענין ספירה העומר ט(
כך  .העומר תבמ"ט ימי ספיר ,והנה כדוגמת מה שנת"ל בענין המשכת האור הפנימי .מקיפים

 ,ובו נבאר ענין עומר השעורים ,קיף. ולכן צריך שנרחיב הביאור בזהממש היא המשכת אור המ
 מה ענינו. ,שהיה קרב בלילה הא' של ימי הספירה

 'היו יורדין בחי ,בלילה הזה םעל ידי קרבן מנחת השעורי ,כי בזמן שבהמ"ק קיים ,דע י(
אור  ךאבל עתה אין בנו כח להמשי .ומשם נתפשטו עד הגרון .אל הדעת ,החסדים והגבורות

 אלא על ידי קרבן השעורים כנזכר. ,כי אור הפנימי לא היה נמשך ,הפנימי

ובכל לילה ממ"ט  .אנחנו צריכים שיתפשטו אלו החסדים והגבורות בגופא דז"א ,ואמנם עתהיא( 
ביומו  הכל מדרגה ובחינת ,אנחנו מורידים בחינת החסדים והגבורות למטה ,ימי ספירת העומר

להמשיכו ולהוציאו  ,אור המקיף 'אינו אלא בבחי ,והנה כל כונתנו עתה .עד מלאת ימי העומר
 ואחר צאתו נעשה אור מקיף כנ"ל. ,דרך מוצאות הפה

והוא  ,דיבור והבל היוצא דרך הפה 'כי בבחי .של על ספירת העומר ,וזו היא סוד הברכהיב( 
והנה עתה  .ע"י קרבן העומר ,זמן שבהמ"ק קייםכי אור הפנימי היה נמשך ב ,אור המקיף 'בחי

שהוא בחינת אור  ,לכן אנו אומרים אחר ברכת העומר ,ואין בנו כח להמשיכו ,שנחרב בעוה"ר
בבחינת אור  ,וע"י כך נתקן איזה תיקון ,הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת ב"ה למקומה ב"ב ,המקיף

 הפנימי.

כבר  ,אבל האור הפנימי .כי עדיין לא יצא כלל ,באור המקיף ,עיקר כל הכונה היא ,ונמצאיג( 
תכוין ג"כ  ,אור המקיף 'ולכן כאשר תכוין בבחי .ואינו צריך רק התפשטות למטה בלבד ,נכנס

 אבל עיקר הכונה תהיה באור המקיף כנזכר. .להמשיך אור הפנימי

לפי  ,והטעם הוא .ולא בנשים ,למה מצות ספירת העומר תלויה באנשים ,ובזה תבין טעםיד( 
 אלא בפי הזכר ז"א כנודע. ,זו נעשית 'שאין בחי

יוצא אור  ,כי בחג הזה ,פ"ה ס"ח ,והענין הוא .למה חג המצות נקרא פסח ,גם בזה תביןטו( 
 הנספר במוצא הפה. ,ע"י ספירת העומר ,מן הפה ולחוץ ,בסוד דיבור ושיחה ,המקיף

 'שהם בחי ,ר"ל פ"ה ס"ח ,כי פסח .בליל פסח טעם מצוה לספר ביציאת מצרים ,ובזה תביןטז( 
כי י"מ הוא  ,לכן צריך לספר ביציאת מצרים ,שיחה ודיבור 'בבחי ,היוצא מן הפה ,אור המקיף

 ,לכן אנו מספרים אותו .ולמטה בגופא דז"א ,מקום צר ,הנקרא מצרים ,יציאת החסד מן הגרון
הגבורות שהם  'בבחי ,הסמוך לגרון שג"כ תצא דרך הפה ,כדי לכוין להמשיך לאותו י"מ הנזכר

 אור המקיף כנזכר.

שהם  ,כי המלכות בתחלה לוקחת עטרא דילה ,ענינה הוא ,ואמנם ענין מנחת שעורים עצמהיז( 
כמנין  'יהיו עולים בגימ ,ואם תכפלם ב"פ .אותיות כפולות איםהנקר ,שהם ה' אותיות ,הה"ג

הם תקס"ה כמנין שעורה. ובחג  ,ועם כללות הה"ג ,הרי תק"ס ,שהם ב"פ פ"ר פ"ר ,שעורה
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ולכן אז היו מקריבים שתי  .בסוד טפת הזווג ,החסד 'אז ניתן בה בחי ,השבועות שהוא הזווג
 כמ"ש לקמן בע"ה. ,הלחם דחטים

ע"ד הכונות כולם שביארנו למעלה.  ,ברכת ספירת העומר ,והנה עתה אנו צריכים לבאריח( 
 ,לפי שכל ענין ברכה זו .תכוין אל הויה דמ"ה דמילוי אלפין ,תהנה בשם ההויה הזא :בא"י
 כלולות עשר הויות דמ"ה דאלפין. ,ותכוין כי בזו ההויה .תלויה בז"א כנ"ל ,זו רהוספי

אלא בחי' עשר הלבושים  ,לא היו מאירים בז"א ,כי בזמן גלות מצרים ,והכונה היא כמש"ליט( 
ועתה  .אשר לכן היו החיצונים נאחזים בהם ,כנ"ל בסוד עשרה דמים ,דאחוריים דיסוד דאימא

ואנו ממשיכים  .תוך ז"א ה,שהם עשר ,אנו ממשיכין החסדים והגבורות עצמן ,בגאולת מצרים
 'כי ז"ס בחי ,ע"ד מ"ש למעלה ,שיהיו נבלעים תוך גופא דז"א ,אותם העשר דמים של הלבושים

כנ"ל  ,שם אהי"ה בריבוע העולה ד"ם 'והיא בחי ,אות א' שבמלוי ואו של הויה דמ"ה דאלפין
שהם סוד ה' חסדים וה' גבורות  ,בעשר הויות דמ"ה דז"א ,וע"ש היטב. ולכן אנו מכונים עתה

שופך דם  דע"ד מש"ל בסו ,תוך עשר הויות דמ"ה ממש ,שיבלעו בתוכה אלו הי' דמים ,שבו
 האדם באדם כו'.

כי כמו שאנו  ,והענין הוא .שם אדנ"יכמספר  ,כי ר"ת הוא ס"ה ,תכוין :על ספירת העומרכ( 
 ,וכמ"ש במלת העומר .ולתקן בנין הנקבה ,כן אנו צריכים להמשיך ,ממשיכים האורות אל ז"א

 .עשרה דמים יםהנקרא ,כי הם עשרה אחוריים דאה"יה ,תכוין חסר כמש"ל ,כי העמר ,והוא
אלא  ,ד"ם 'נם בבחיואי ,פנימיים 'נעשים בבחי ,ונבלעים בו ,ואמנם עתה בהתמשכם תוך ז"א

יהיו בו עשר  ,וכשתמלאהו .כ"א 'אשר כ"א הוא בגימ ,עשר שמות של אהיה םונעשי ,ביושר
ותכוין להמשיך משם א"ל  .עמ"ר 'הם בגימ ,והנה עשר שמות אל .א"ל 'הרי הוא בגימ ,אותיות
 ,אל שם אדנ"י ,בחשבונו הפשוט ובחשבון עשר אותיותיו ,היוצא משם אהיה הנזכר ,הנזכר

 אל אדנ"י כנודע. 'ואז תהיה בחי ,הנרמז בר"ת ספירת העומר כנזכר

ונת וכי כמו שכ ,והכונה היא ,ה"א"ל יהו 'כי יום הוא בגימ ,תכוין ,ובאמרך היום כך וכך לעומרכא( 
היום כו"כ  ,ובאמרך המספר .הויה אהנקר ,כן תכוין להמשיך שם אל בז"א ,להמשיך אל באדנ"י

 המדרגות כל יום ויום. דרבס ,ל הכונות הנ"לכ דראז תכוין בס ,לעומר

 ,גדלות א' דאבא ,ותכוין להמשיך בז"א ,תאמר היום יום א' לעומר ,כי בליל א' :והמשל בזהכב( 
 ,גם תכוין אל אות א' שבשם אהיה הא' .והיא הויה א' דע"ב דיודין ,של מוח החכמה של ז"א

המלכות  'מן בחי ,א"מ וא"פ להמשיך ,עשרה דמים. גם תכוין יםהנקרא ,שבעשרה אהיה
כי  ,ועד"ז תכוין בשאר הימים. ודע .ונכנס בחסד שהוא זרוע ימין ,שבחסד הא' מן הה' חסדים

 ,כי כן שם אל במילויו ,הם עשרה מקיפים ,הנרמזים במלת העומר כנזכר ,שאלו י"פ אל ,יראה לי
 והדבר אצלי הוא בספק. .הק"ף 'והוא בגימ ,הוא אלף למד

דינין  'וצריך לכוין בה. הנה ימי העומר הם בחי עומרהפירת כונה אחרת בענין סעוד יש כג( 
והנה שורש כל הדברים הם אלו  .העומר 'והם ענין הש"ך דינין הנודעים והם בגימ ,וגבורות

וגם  ,ולכן אנו צריכים למתקם ולבסמם. והנה ענין אלו הש"ך דינין הם בחכמה ,הש"ך דינין
 ש"ך ניצוצין. 'הם בגימ ,כל נתיב כלול מי"ס ,ש בו ל"ב נתיבותי ,כי הנה בחכמה .בבינה

בטש במחשבה  ,דבוצינא דקרדינותא ,פקודי ואמרו שם רשתבפ ,ואלו נרמזו ב"פ בס"הכד( 
כי במחשבה הובררו אלו  ,והם סוד הל"ב נתיבות חכמה .וניצוצין זריק לשכ"ה עיבר כו' ,עילאה

וכולם דין משם  ,שהם ל"ב נתיבות חכמה ,ה בראשיתזהו ענין ל"ב אלקים דמעש ,הש"ך ניצוצין
 אלקים.

כל א'  ,ה' גבורות 'הם בחי .נעשים שם נ' שערים ,ואחר שנמשכים מן החכמה אל הבינהכה( 
 כלולה מי'.

כל שער ושער חלוק  ,כי ן' מיני ש"ך נצוצין הם ,ונמצא .כלול מכולם ,והנה כל שער ושערכו( 
ומאלו הן' שערים  .כ"א משונה מחברתה ,צרופים או גימטראות 'והם בבחי ,ומשונה מחבירו
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זולתי  ,ולא קבלתי ממורי ז"ל פרטן ,כ"א וא' נמשך משער פרטי ,נמשכות נשמות ב"א ,שהם ה"ג
 ה' או ו' שערים מהם.

ולכן  ,שבשם הויה הגם הוא ה' ראשונ ,כי הנה בינה היא הויה דס"ג ,ואלו הן: שער א' הואכז( 
 .שהם נ' שערים ,היא כלולה מי' ,ונמצא כי כל חלק מה' חלקי הבינה ,עריםכנגדה הם נ' ש

ועם הה' עצמה  ,שט"ו 'וה"פ ס"ג הם בגימ ,הם ה' שמות דהויה דס"ג ,כי ה' חלקי הבינה ,ונמצא
כי מזה השער נמשך שורש  ,ז"לרי יהיו ש"ך ניצוצין. וא"ל מו ,שהם ה"ג מנצפ"ך ,של בינה

 ולא באחרים. ,ין בשער הזהולכן צריך אני לכו ,נשמתי

 ,כמספר ה' עילאה ,ותמנה ה"פ דין ,כי כשתקח ג' אותיות דין של אדני ,ושער הב' הואכח( 
המיתוק  'הם בחי ,כנודע כי הה' אלפין שבה' שמות של שם אדנות ,ש"ך 'יהיו בגימ ,שהוא הבינה

 ואז נעשים כמנין שכ"ה. ,כמבואר אצלנו ,של ג' אותיות דין ,והביסום

והם סוד ז'  ,אד"ם 'שכל הויה היא בגימ ,תמנה ז' הויות דמ"ה דמילוי אלפין ,השער הג'כט( 
הם  ,עם ה' עילאה שהיא בינה ,וז"פ אדם .וכ"א מהם נקרא אד"ם ,מלכים שמלכו בארץ אדום

 ש"ך.

 הם ש"ך כנ"ל. ,כ"א כלול מי"ס ,שהם הל"ב נתיבות הנ"ל ,הוא ל"ב אלקים ,השער הד'ל( 

 ,שי"ד ,שד"י :והם ,אם תחבר עמו חשבון ו' צירופים שיש בו כנודע ,שם שד"י ,'השער ההלא( 
 יהיו ש"ך. .יד"ש ,יש"ד ,די"ש ,דש"י

 'יהיו בגימ ,וכנגדם תמנה ו"פ א"ל אהי"ה ,כי יש בהם ו' אותיות ,שם א"ל אהי"ה ,השער הו'לב( 
אינם  ,כי אלו הו' שערים ,הם ש"ך. ודע ,ועם כללות הב' שמות ,הרי שי"ח ,ועם ו' אותיות ,שי"ב
אחד  ,אבל הם ו' שערים מפוזרים .' שערי בינהנשב ,ואינם אלו הו' שערים הראשונים ,כסדר

 מכאן ואחד מכאן.

הנה מי ששורש נשמתו בשער הא' מאלו הו'  .סדר הכונה בספירת העומר ,ועתה נבארלג( 
כנגד  ,ולחלקם בז' חלקים ,למתק אלו הש"ך דינים ,השער הזה תצריך שיכוין בכונ ',שערים הנז

 שהם בחינת מלכי אדום כנ"ל. ,ז"פ אדם כנ"ל 'כי הלא הם בחי ,שבעה שבועות

אשר  ,ש"ך 'היא בגימ ,כי מלת העומר ,תכוין ,הנה באמרך על ספירת העומר :וזה סדרןלד( 
ה' ועם  ,שהם שט"ו ,הם ה' הויות דס"ג ,כי אלו הש"ך ,ותכוין '.כונתנו היא למתקם ולבסמם כנז

 הרי ש"ך. ,שבבינה

ליל  :באופן זה ,ולכוין בהם חלק אחד בכל לילה מן השבוע ,וצריך לחלקם לשבעה חלקיםלה( 
ואלו הם יו"ד ה"י  ,וז"פ מ"ה הם ה"פ ס"ג ,שהם מ"ה ניצוצות ,תכוין להמתיק החלק הא' ,ראשון

שהוא  ,ן בליל א'והרי נמתקו מ"ה ניצוצי ,שהם שלשה ניצוצין ,ועוד חציה של וא"ו אחרונה ,ו"א
 אד"ם א'.

ותוסיף עליהם ב' אותיות  ,שנשארו מאות ואו האחרונה ,תכוין להמתיק ג' ניצוצין ,ליל שנילו( 
 ,אותיות יוד ה' ,ועוד תוסיף ותקח מהויה הב' דס"ג .ויהיו ח"י ניצוצין ,של תשלום הוי"ה א' ,ה"י

תשלים לכוין בז' לילי השבוע  ,בליל ב'. וכעד"ז ,והרי אדם ב' ,וב' ניצוצות של אות יוד דמילוי ה"י
 מז' שבועות הספירה. ,ועד"ז תכוין בכל שבוע ,להשלים ז' חלקים שבה' שמות ס"ג כנזכר ,הא'

ולכן  .הוא כלול מכל הז' ,וכל אדם מהם ,שהם שבעה מלכי אדום ,כי ז' אדם הם ,והענין הואלז( 
כלול מכל  ,באדם הב' ,וכן בשבוע הב' .מכל הז'שהוא כלול  ,ונים באדם הא'ואנו מכ ,בשבוע א'

 וכעד"ז בכל הז' שבועות. .הז'

שהם כנגד הבינה שהיא ה'  ,תכוין להשלים ה' הויות דס"ג ,כי בכל שבוע ושבוע ,ונמצאלח( 
ואלו הה' היתירים הם כנגד  .להשלים מנין הש"ך ,ועוד ה' ניצוצות אחרות .ראשונה שבשם
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 'היא בבחי ,וכשנכנסת ומתפשטת בו ,והיא נקרא עילאה ,ודעהבינה המתפשטת בתוך ז"א כנ
 בה נרמז שם ס"ג. ,כנודע כי אות ה' א' .שהיא הוי"ה דס"ג ג"כ ,אות ה'

יכוין  ,היודע שורש נשמתו באיזה שער מהם הוא ,כל איש ואיש ,ועד"ז בשאר הן' שעריםלט( 
משבעה שבועות ספירת  ,בז' כל ימי שבוע ושבוע םלחלקו אל ז' חלקי ,בכונת השער ההוא

 אשר אלו הם עיקר הש"ך דינין. ,כנגד ז"פ אדם כנ"ל ,העומר

אל  ,צריך שתכוין להשפיע מן המ"ט יומין דכורין עומר,הפירת עוד יש כונה אחרת בענין סמ( 
מחסד  ,א"כ צריך להשפיע ממעלה למטה ,וכיון שהכונה היא להשפיע במלכות .מ"ט יומין נוקבין

יכוין להשפיע  ,לתתא אל נוקבא. ולכן בשבוע הא' ,ד השפע מעילא מדכוראולהורי ,עד מלכות
שהיא  ,המלכות שבזכר 'יכוין להשפיע מן בחי ,עד שבוע הז' .אל חסד נוקבא ,מחסד שבזכר

ישפיע אל  ,וממלכות זו שבו .בסוד שימני כחותם ,מושרשת בזכר ,שנשארה מן הנקבה 'הבחי
 המלכות שבנוקבא.

 ,יכוין בליל ראשון ,שהיא כנגד החסד ,כי בשבוע א' .בז' ימי השבוע ,פרטגם יכוין דרך מא( 
 ,מגבורת החסד שבזכר ,אל חסד שבחסד הנוקבא. בליל שני ,להשפיע מחסד שבחסד הזכר

יכוין להשפיע ממלכות דחסד של הזכר אל מלכות  ,וכן עד ליל ז' .שבחסד הנוקבא תאל גבור
 דחסד דנוקבא.

 הלגבור ,הגבורות שבזכר 'כולם הם מבחי ,בשבעת הימים שבה ,ועד"ז בשבוע השנימב( 
 ,בז' ימי השבוע הא' ,ע"ד מ"ש ,לז' ימי השבוע ,נחלקת לז' בחינות ,וגם גבורה זו .שבנקבה

 ועד"ז בכל הז' שבועות. .הנחלקים בז' בחינות החסד

והוא  ,כו'הרמוז בר"ת תפלת אנא בכח גדולת  ,והיא בשם בן מ"ב ,גם יכוין כונה אחרתמג(  
שהוא  ,תכוין לשם הא' ,ובכל שם ו' אותיות. בשבוע הא' ,שהם ז' שמות ,אבגית"ץ וחבריו

אות  .בליל ב' ,אות ב' .בליל א' ,אות א' :בזה האופן ,ותחלקהו בז' ימי השבוע ההיא .אבגית"ץ
 .בליל ז' ,מםוכל הו' אותיות עצ .בליל ו' ,צ' תאו .בליל ה' ,אות ת' .בליל ד' ,אות י' .בליל ג' ,ג'

 בשם של חלקו. ,ועד"ז בכל שבוע

כולה  ,החסד תשבספיר ,יכוין אל הוי"ה א' ,בסוד ההויה. בשבוע א' ,גם יכוין כונה אחרת ג'מד( 
והיא  ,בהוית הת"ת ,ובשבוע הג' .שהיא הוית גבורה ,בנקוד שבא ,ובשבוע שני .מנוקדת בסגול

בהוית  ,ובשבוע הה' .וכולה מנוקדת בחיריק ,בהוית הנצח ,ובשבוע הד' .כולה בנקודת בחולם
 ,ובשבוע הז' .כולה מנוקדת בשורק ו' ,בהוית יסוד ,ובשבוע הו' .כולה מנוקדת בקיבוץ ,ההוד

לפרטות ז' ימים שבה.  ,ויחלק כל שבוע .שבא וקמץ וחולם ,בניקוד צבאות ,בהוית המלכות
 ,שהיא נשמה אליה ,וחניות שבתוכהעם הר ,יכוין בהויה בניקוד סגול ,ליל א' משבוע א' :כיצד

שהיא הויה  ,עם רוחניותיה ,בהויה בניקוד שבא ,בליל ב' .גם היא כולה בסגול ,והיא הויה אחרת
 בסגול.

 .עם רוחניותיה שהיא הויה בניקוד שבא ,יכוין בהויה בניקוד סגול ,וכן בשבוע ב'. יום א'מה( 
עם רוחניותיה שהיא הויה  ,שאז יכוין בהויה בניקוד צבאות ,עד ליל ז' ,ועד"ז בכל שאר הלילות

 בכל שבוע מז' שבועות. ,ועל ד"ז .בשבא

 :והמשל בזה רות.לתקן כל אשר חטא בכל הז' ספי ,לכוין במ"ט ימים אלו ,גם טוב לאדםמו( 
יכוין לתקן את  ,ובשבוע הב' .החסד תבספיר ,יכוין לתקן את אשר חטא ופגם ,בהיותו בשבוע א'

 וכעד"ז בז' השבועות. ה.בספירה הגבור ,שר חטא ופגםא

מזמור אלקים יחננו  ,לומר אחר ספירת העומר ,מקפיד וזהיר מאד ,ז"לרי גם ראיתי למומז( 
שיש בזה  בותממ"ט תי חתא בהבתי ,ולכוין בכל יום ויום מן המ"ט ימים ,כולו מעומד ,כו'

 המזמור.
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 ,וזה מספר אותיות המ"ט .בפסוק ישמחו וירננו כו'שיש  ,באות א' ממ"ט אותיות ,גם יכויןמח( 
 ,תיבת משור ,תשפוט מלא ו' ,תיבת לאמים חסר ו' ,כדי שלא תטעה בהם ,ישמחו כו' סןקשל הפ

 .מלא ו'. ע"כ הגיעו לידי דרושי ספירת העומר

 

 ל על שביעי של פסח""האריז" נמצא בנושא "ענין שביעי של פסח" – דרוש י"ב

 

 

 ענין ספירת העומר. :המשך

 ,ויום ר"ח אייר ,כי הזווג אשר באותם השבתות ,דע ,ענין כל המ"ט ימים של ספירת העומרא( 
כנ"ל  ,כי עדיין ז"א בסוד הקטנות ,עכ"ז איננו זווג גמור של גדלות ,אשר הותר לנו הזווג ההוא

 .הם ע"ד מ"ש בזווג ליל שביעי של פסח ,וכל הזווגים שבימים האלו .בענין זווג ליל ז' של פסח
כנ"ל כי אינם  ,כפי בחינת מדרגות המוחין שנכנסו בו בזמן ההוא ,אלא שיש בהם שינוי קצת

 כמ"ש בע"ה. ,ואז הוא זווג גמור דגדלות ,עד חג השבועות ,נשלמים לכנס כולם

ובערב חג  ,חאלא בערב פס ,ז"ל מגלח ראשורי לא היה מו ,במ"ט ימים אלו .ענין הגילוחב( 
 בשום אופן. ,ולא ביום ל"ג לעומר ,לא ביום ר"ח אייר ,ולא היה מגלח .השבועות

הם  ,כי הנה מ"ט ימי העומר ,דע .ובנפילת אפים ,ותענית ,שאסור בהספד ,ענין ל"ג לעומרג( 
 ,והטעם הוא .בענין העומר ,המתמתקים בימים האלו ,שהם סוד הש"ך דינים ,ימי הדין כנ"ל

 עד חג השבועות. ,קטנות 'לפי שעדיין ז"א הוא כל מ"ט ימים אלו בבחי

והטעם למה פסקו למות  ,ענין מיתת כ"ד אלף תלמידי ר"ע בימים האלו ,ובזה יתבאר טעםד( 
בהיותה בשרשם למעלה  ,מן הה' גבורות ,שורש נשמתו היתה ,כי ר"ע ע"ה ,דע .בל"ג לעומר
 ת,בין בסוד הגדלו ,והנה הוא בסוד הדעת .ה לגופאהתפשטותם למט 'ולא בבחי ,בדעת דז"א

 וע"ש בענין קריעת י"ס. ,שנאמר בו וינס משה מפניו ,כמש"ל בענין מרע"ה .בין בזמן הקטנות

הם שם אלקים  ,וב' עטרין אלו ,גם הוא כלול מחסד וגבורה ,כי הדעת דקטנות ,והנה נודעה( 
 הושל הגבור .הוא בציור יו"י ,הא שבוהאלף דמילוי ה ,אלא שהאלקים דחסד .דמילוי אלפין

כי ג'  ,ולכן נקרא עקיבא .וע"ש ,בענין ב' כוסות דליל פסח הג' והד' ,כנ"ל בדרוש א' ,בציור יו"ד
 'הוא בחי ,וב' אותיות י"א מן עקיבא .דחסד וגבורה ,ב' שמות אלקים 'הם בגימ ,אותיות עקב

הוא בציור  ,ושל הגבורה .'אשהוא צורה אות  ,הם ציור יו"י ,כי של החסד ',שני ציורי האלפין כנז

 ,של ב' אלקים ,הם ב' ציורי אלפין ,כי ב' אותיות י"א של עקיבא ,ונמצא .יו"ד דעקיבא במילואה
הוא היה אב ורבי לכל הנשמות  ,והנה רבי עקיבא .הרמוזים בג' אותיות עק"ב מן עקיבא

כללות הדעת העליון למעלה לפי שהוא  ,הנמשכות מאלו הגבורות המתפשטים בגופא דז"א
 .ומתפשטים בגופא דז"א ,הגבורות המתפשטות ממנו 'הם בחי ,בשרשו ובמקומו. אבל תלמידיו

שהיו  ,אותם הכ"ד אלף תלמידים ,לכן הקדימו בתחילה ,ולפי שהקטנות קודם אל זמן הגדלות
 מגבת ועד אנטיפרס כמש"ל. ,לו בבחרותו

והוא מצטרף  ',ת של הקטנות הוא שם אלקים כנזלפי שהדע ,וטעם היות מספרם כ"ד אלף ו(
כי יש בהם כ"ד  ,ונמצא .בונה ק"ך בתים ,כנודע כי כל תיבה בת ה' אותיות ,לק"ך צירופים

כולם היו  ,ואלו הכ"ד אלף תלמידים .וכ"ד מתחילה באות למד כו' .מתחיל באות אלף ,צירופים
וכולם  .המתפשט בגופא דז"א ה,של אלקים הא' שבעטרא דגבור ,כ"ד צירופים הא' 'מבחי

 כי אלף ואלף הכל א'. ,מתחילים באות אלף

 ,והרי ב' טעמים .אלף 'עולה בגימ ,כי שם אלקים במילוי ההין בריבועו ,גם זולת זה נודע ז(
והיו  ,הדינין הקשין 'לכן היו מבחי ,ולסיבת היותם ממוחין דקטנות .למה היה מספרם כ"ד אלף
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וכאשר באו ימי העומר שבין  ,כמשז"ל שלא היו נוהגין כבוד זל"ז ,קנטרנין ושונאין זה את זה
לכן  ,ואז הוא זמן יניקת החיצונים ,והם ימי הדין כנ"ל ,שאז הוא זמן קטנות ז"א ,פסח לעצרת

 ,ומתו בימים ההם בהיותם קטנים ,על שלא נהגו כבוד זל"ז ,פגעה בהם אז מדה"ד של הקטנות
 לסיבה הנזכרת ,ולא הגיעו להגדיל ולהאריך ימים

 ,אשר באימא ,שהוא שם אכדט"ם ,אז נתגלה קטנות ב' של אימא ,ובבוא יום ל"ג לעומר ח(
כנ"ל בדרוש הא' של  ,בסוד אלקים חיים ,רחמים 'אשר הוא בחי ,והנה הוא חילוף שם אלקים

וע"ז אמר הכתוב בטחו בה' עדי  ,הם סוד ה' גבורות דגדלות ,פסח. והנה ה' אותיות אכדט"ם
כי נדרש בס"ה  ,וכבר נת"ל .ולכן בו תלוי הבטחון ,והוא רחמים ,כי הוא באימא עילאה ,עד

 והוא רחמים. ,על בינה עילאה שהוא שם אכדט"ם ,וארא שתבפר

ג'  ':נתחלק לב' בחי ,כי שם אכדט"ם ,בענין ד' כוסות ,והנה כבר נת"ל בדרוש הא' של פסח ט(
וב'  .והם מתחלפים בג' אותיות לה"י דאלקים ,ג"ל 'הם בגימ ,והם כד"ט ,אותיות אמצעיות

כיון שהם  ,כי אותיות ג"ל .ג"ל ,א"ם :כי נחלק לב' תיבות ,ונמצא .אינם מתחלפות ,אותיות א"ם
משא"כ  .נתחלפו ונעשו רחמים ,כי אותיות לה"י שהם דין דאלקים .מתחלפות נעשים רחמים

ע"ד.  'שהוא בגימ 'מז אל השם הנזר ,ע"ד הג"ל הזה ,וז"ס מ"ש יעקב אע"ה .בב' אותיות א"ם
והנה בהגלות נגלות השם הנזכר ביום ל"ג  ,גל 'הם בגימ ,ואמנם האותיות המתחלפות בו

 אז פסקו מלמות. ,שהוא יותר רחמים כנזכר ,שהוא סוד אותיות המתחלפות ,לעומר

 'ומתקיימים בחי ,ואז מתבטלים דיני הקטנות ,בא זמן הגדלות ,והנה אחר זמן הקטנות י(
שהם  ,ה' גבורות דגדלות 'מבחי ,את חמשה תלמידיו הגדולים ,ולכן סמך אח"כ ר"ע .הגדלות

 :והם .והרביצו תורה ברבים ,ואלו נתקיימו בעולם .שהם רחמים ,כנגד חמשה אותיות אכדט"ם
ה'  'איננו כל בחי ,ור' נחמיה. ואמנם ר' עקיבא ,ור"ש ,ור' אלעזר בן שמוע ה,ור' יהוד ,ר' מאיר

אבל  .כמבואר אצלנו במקומו ,שבהם נההאחרו ,הנקרא הוד ,גבורה 'רק בחי ,שבדעת ותגבור
גבורת ההוד שבדעת  ,עליונה 'ולהיות כי הוא בחי .הם הה' גבורות המתפשטות בגופא ,תלמידיו

לפי שהם התחתונים המתפשטות  ,אעפ"י שהם כוללים כל הה' גבורות ,היה רבי לכולם ,עצמו
כי אעפ"י  ,וגם דגדלות. ודע ,כי ר"ע הוא גבורת ההוד שבדעת דקטנות ,בגוף. וכבר ביארנו

הנה זה הוא  ,הם ה' גבורות האלו המתפשטות ,ר"מ וחבריו ,שביארנו שה' החכמים האלו
כל א' כפי מציאותו  ,עלו והגדילו יותר ,ואחר שגדלו במעשיהם ,השורש של נשמתם בעת לידתם

 ובחינתו.

אשר קבורים  ,ור"א בנו ,על קברי רשב"י ,ללכת ביום ל"ג לעומר ,ענין מנהג שנהגו ישראליא( 
שהלך לשם פ"א ביום  ,ז"לרי אני ראיתי למו ,ואוכלים ושותים ושמחים שם ,בעיר מירון כנודע

וזה היה  א.של השבוע ההו יםוישב שם שלשה ימים ראשונ ,הוא וכל אנשי ביתו ,ל"ג לעומר
אם אז היה בקי ויודע בחכמה הזו הנפלאה שהשיג  ,אבל אין אני יודע .שבא ממצרים ,פעם הא'

 אח"כ.

 ,ז"לרי קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מו ,שבשנה הא' ,והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לייב( 
ועשה שם  ,כמנהג הידוע ,ושם גילחו את ראשו ,עם כל אנשי ביתו ,שהוליך את בנו הקטן שם

 יום משתה ושמחה.

והיה נוהג לומר בכל יום  ,כי בשנה הנזכר הלך גם הוא שם ,יגם העיד הה"ר אברהם הלויג( 
ואחר שגמר  .וגם בהיותו שם אמר נחם כו' ,נחם ה' אלקינו את אבלי ציון כו' ,בברכת תשכון

אמור אל  ,ואמר לו ,עומד על קברו ,כי ראה בהקיץ את רשב"י ע"ה ,ז"לרי א"ל מו ,העמידה
 ,והנה לכן הוא יהיה בנחמה בקרוב ,ום שמחתינוכי למה אומר נחם בי ,האיש הזה אברהם הלוי

להורות כי יש שרש  ,וכתבתי כל זה .וקבל עליו תנחומין ,עד שמת לו בן א' ,ולא יצא חדש ימים
ולכן זמן  ,הוא מחמשה תלמידיו הגדולים של ר"ע ,כי רשב"י ע"ה ,במנהג הזה הנזכר. ובפרט

 ג לעומר.כפי מה שביאר לעיל ביום ל" ,שמחתו ביום ל"ג לעומר

 

 ענין הסדר בקצור.
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וגדלות ב'. עוד צריך  ,וקטנות ב' ,וגדלות א' ,נכנסין בז"א מוחין דקטנות א' ,כי בליל פסח ,דעא( 
 ,המוחין דאבא '.יש כל בחי ,מהם 'ובכל בחי ,ומוחין מצד אימא ,כי יש מוחין מצד אבא ,שתדע

הם נרמזים בסוד הד'  ,מוחין דאימא 'ובחי .שהוא בחכמה ,בסוד הלחם ,נרמזים בסוד המצה
אלא בתחילה נכנס  ,הוא דאימא עילאה ואינם נכנסים כסדרן ,כי כל יין המשמח ,כוסות של יין

והטעם נתבאר  .ואחריו קטנות הא' באחרונה ,ואחריו גדלות הב' ,ואחריו קטנות הב' ,גדלות הא'
 בדרושים הקודמים.

 וזה סדרן: 

 'שהוא הקטנות הב'. אמנם הוא בבחי ,אלקים 'הוא בגימ ,כי הכוס בעצמו ,קדש: ותכוין ב(
והיין הוא  .הם סוד ה' אותיות אכדט"ם ,יד ימינך תוהה' אצבעו .שהוא שם אכדט"ם ,תמורתו

נכנס ע"י  ,וגדלות הב' .כמנין אכדט"ם עם הכולל ,הרי ע"ה ,וה' אצבעות האוחזים בו ,ע' 'בגימ
שהם  ,ולכן תכוין בהויות שבברכות אלו .וברכת היין ,ברכת הקידוששל  ,וע"י הכוונה ,הדיבור

וקו  .שהוא מוח החכמה שבז"א מצד אימא בלבד ,ותכוין אל קו הימין .הויה דע"ב דמילוי יודין
כי בכוס  ,ונמצא .כי כל קדש הוא בחכמה ,ולכן כוס זה אומר עליו קידוש .זה הוא נכנס א' לכולם

 ,דמוח חכמה דמצד אימא. האמנם גדלות הא' שבו ,וגדלות ב' ,ב' וקטנות ,נכנס גדלות א' ,א'
 ואין צורך לכוין בו על הכוס. ,כשאר לילי יו"ט ושבת ,דרכו ליכנס תמיד מאליו

 ענין, הסדר בקצור.                      

 

רחץ  :וזהו רחיצה ,היא בשם י"ה ,וכוונת הרחיצה הזו מא,ורחץ: עתה נכנס אור החכמה דאי ג(
 והוא משורש י"ה דמלוי ע"ב. ,עם ב' אותיות י"ה ,רחץ 'ויהי בגימ ,תכה יו"ד בה"י .י"ה

והגדלות הב' דמוח  ,והקטנות הב' ,כי אחר שנכנסו הגדלות הא' כמנהגו ,כרפס: הענין הוא ד(
ואז נכנס קטנות  ,הנה כבר החיצונים נסתלקו אחיזתם ',בכוס יין הקידוש כנז ,חכמה דמצד אימא

וכשתמלאנה  .שהוא ש' ,והוא שם אלקים במילוי יודין ,שי"ן 'היא בגימ ,. והנה מלת כרפסהא'
ותכוין שגם  .שבנצח דאימא ,דמוח חכמה ,והוא הקטנות הא' .כמנין כרפס ,במילואה יהיה שי"ן

 גם הם נכנסים יחד עם קטנות דמוח החכמה. מא,כל שאר הקטנות א' דמוח בינה ודעת דמצד אי

ותכוין בגדלות  ,ותכוין בו שהוא אלקים דמילוי ההין ,מוח בינה דמצד אימא 'הוא בחי ,כוס הב' ה(
 .ג"ל ,א"ם :בבחינת התחלקותו לב' ,הוא שם אכדט"ם ,הוא הויה במילוי ס"ג. וקטנות הב' ,הא'

 גם הוא הויה במילוי ס"ג. ,וגדלות הב'

 יחץ: יתבאר לקמן בענין מוציא מצה. ו(

 פ"ה ס"ח. :ונתבאר בענין פסח ,ת סיפור י"מוכוס הב'. עוד יכוין למצ מגיד: כבר נתבאר עניןז( 

 ,אלא ששם י"ה הזה .ע"ד הנזכר ברחיצה הא' ,גם היא בסוד י"ה ,רחצה: והיא רחיצה הב' ח(
ונכנס גדלות ב'  .וגם הוא בהכאה יו"ד פעמים ה"י כנ"ל .תכוין אל שם י"ה היוצא מהויה דס"ג

 בינה שבגבורה.

אבל המוחין  .נכנסין ע"י ד' כוסות היין ,כי המוחין דמצד אימא ,כבר נתבאר מוציא מצה: ט(
 ,כי שם ההויה הוא באבא ,ונודע .ולחם הוא ג' הויות ,הנקרא לחם ,נרמזים באכילת מצה ,דאבא

ובגדלות הב'  ,צריך לכוין בקטנות הא' דמצד אבא ,ועתה באכילת המצה .ושם אלקים באימא
כבר  ,וגדלות א' דמצד אבא .האמנם לא קבלתי כוונתו .' דמצד אבאוגם בקטנות הב ,דמצד אבא

 ענין ב' כוסות הא' כנ"ל.כ ,נכנסו מאליהם

 ,והם ב' מוחין חו"ב דמצד אבא ,הוא הויה דע"ב והויה דס"ג 'כי מצה בגימ ,וזה ביאורם: תכוין י(
 ,ואמצעי. והמצה התחתונה הג' ןהעליו ,ואלו הם ב' המצות .הנכנס קודם הקטנות א' ,דגדלות ב'

 והרי נרמז גדלות ב'. ,היא מוח הדעת דמצד אבא דגדלות ב'
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חכמה דקטנות  ,הוא אלקים דיודין ,כי המצה העליונה ה:וזה עניינ ,בקטנות הא' ,אח"כ תכויןיא( 
 אלקים דאלפין דעת. ,והמצה הג' .אלקים דההין דבינה ,והמצה האמצעית .א' דאבא

 .ג' ווין ,ושל הדעת .ד"ו ,ושל הבינה .ציורה ד"י ,י אות ה' דאלקים דחכמה דיודיןכ ,עוד תכויןיב( 
האמנם האמצעי שהיא  .וגם הג' שהיא ו' אינה נפרסת .אינה נפרסת ,שהיא י' ,ולכן המצה הא'

וחציה  .מניחין אותה לאפיקומן ,היא נפרסת כי ציורה היא דו. ולכן חציה הא' שהוא ו' ,כנגד ה'
 ,שהיא המצה הא' השלימה ,אנו מחברים אותה עם החכמה ,שהיא כנגד נוקבא ,הב' שהיא ד'

ועל  .כנגד הפרוסה ,ואכילת מצה .כנגד השלימה ,המוציא .ואכילת מצה ,ומברכים עליה המוציא
כי  ,והכוונה היא .אנו אומרים הא לחמא עניא ,שהוא כנגד אות ד' של אות הה' ,זו הפרוסה הב'

 שהוא ד'. ,נעשית לחמא עניא ,מה שהיתה ה' שלימה

ואין  ,הוא עם רחל ,כי הזווג הנעשה בליל פסח ,מרור כורך: ויתבאר עמם ענין החרוסת. דעיג( 
ואנו  ,סוד לאה ,רמז לטיט ,וסוד החרוסת ,וז"ל ,זווג עם לאה בליל זו. עוד מצאתי כתוב לזולתי

 ,והוא מילוי מ"ה .ט"י י"ט ,חריונדרש לפניו ולא ,היו"ד שבאמצע ,והנה טיט .צריכין למתק דיניה
ועכ"ז  ,ואין זווג עם לאה בליל זה .הם לאה ורחל ,וב"פ י"ט .חו"ה 'והוא בגימ ,י"ט 'שהוא בגימ

 ע"י טיבול המרור בחרוסת. ,וזה נעשה ,ג"כ 'אנו צריכין להמתיק את הדינין שבה

שם אדנ"י במילואו  להיות כי ,לאה 'ורות הוא בחי .ס"ח ,הוא חיבור: רו"ת ,ומלת חרוסתיד( 
ושתי  ,ישאר מילוי שהוא רו"ת אל לאה ,לרחל ,מנין אדני ,וכשתסיר פשוטו שהוא ס"ה ,תרע"א

כמנין  ,ס"ח 'העולים בגימ ,אהיה ,יהו"ה ,אהי"ה :והם ג' שמות ,הם המוחין של ז"א ,אותיות ס"ח
 'שהוא בגימ ,רו"ת ס"ח. וז"ס המרור :וזהו חרוסת ,רו"ת תהממתקין את דיני לאה הנקרא ,חיים
שהם  ,שהם חיים הנזכר ,באותיות ס"ח ,ואת רו"ת הנזכר ,ולכן צריך למתק את המרור ,מות

 מוחין של ז"א.

' בציור הוהוא  .גדלות ב' ,בדעת דז"א ,שהוא מ"ה ב"ן ,נכנס פנימיות ת"ת דאבא ,ובכורךטו( 

 ג' ווי"ן.

 כילה הכתוב אצלינו במקומה.שולחן עורך: צריך לכוין כוונת האטז( 

 .דויכוין כי עתה נכנסה הו' שנשארה מאות ה ,צפון: והוא האפיקומןיז( 

ולכן  .והם חסדים וגבורות .הנקרא מוח דעת ,בב' כוסות האחרים ,הלל נרצה: אח"כ יכויןיח( 
והנה  .הוא חסדים שבדעת ,כדי שלא להפריד ביניהם. והנה כוס הא' ,בין ג' לד' לא ישתה

 .היא צורת יו"י ,אבל צורת הא' שבמילוי אות ה"א ,הוא אלקים במילוי אלפין ,הקטנות הא' שלו
שהוא  ,חשבונו 'הוא שם אכדט"ם בבחי ,והקטנות הב' .הוא הויה דמ"ה דאלפין ,וגדלות הא'

 הוא הויה דמ"ה דאלפין. ,וגדלות הב' .ע"ד 'בגימ

היא  ,אלא שצורת האלף שבמילוי ה"א ,אלפין קטנות א' דאלקים דמילוי ,והכוס האחרוןיט( 
 ,חשבונו 'בבחי ,הוא אכדט"ם ,וקטנות הב' .הוא הוי"ה דב"ן דההין ,וגדלות הא' .צורתה יו"ד
 הוא הויה דב"ן דההי"ן. ,והגדלות הב' .שהוא ע"ד

לכלול  ,והסיבה היא .בכוס הב' ,ואח"כ תכוין ב' ,ואמנם אתה תחבר ב' הכונות יחד בכוס א'כ( 
 בסוד זכר ונקבה. ,תם יחדאו

 ,בין החסד לגבורה ,ששמעתי שיש חילוק בקטנות הב' ,וכבר כתבתי בדרושים הקודמיםכא( 
וזהו  ,וזה חשבונו ע"ד .כמנין אותיותיהם ,בסוד ג"פ יב"ק ,כי זה חשבונו ע"ה :בשם אכדט"ם

 !.עדי עד. תם 'בטחו בה

 

 ספירת העומר. כונות ענין
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 ,ואחר יום א' של פסח .בליל א' של פסח ,היה לפי שעה ,כי הגדלות הזה דז"א ,הנה נתבאר א(
אז אנו חוזרין להמשיך המוחין  ,ואח"כ מליל ב' ואילך .וחוזר לקדמותו ',מסתלקין כל המוחין הנז

שבין פסח  ,בן' יום ,ע"י מצות ספירת העומר ,כל מדרגה ביום שלה ,כפי סדר המדרגות 'הנז
 לעצרת.

והנה כאשר  .רק מן החכמה ולמטה ,ואינו נכנס במספר ,כי אין הכתר נמנה לעולם ,ונודע ב(
 ה,גבור ,חסד ,דעת ,בינה ,חכמה :והם ,שיש מן החכמה דז"א ,נספור ונמנה שבעה ספירה

 ,וכנגדם .ועמה הם ז"ס ,מאחורי הת"ת כנודע ,ושם הוא מקום התחלת בנין הנקבה מלכות .ת"ת
 אנו סופרים שבעה שבועות אלו.

ולהיות כי כל  '.מז' ספירות הנז חתנתקנת ספירת א ,כי בכל שבוע מאלו הז' שבועות ,ונמצא ג(
וכל שבוע כולל ז'  ,אלא ז' שבועות ,לכן לא הספיק ז' ימים ,היא כלולה מכולם ,מאלו הז' חתא

 ימים.

וכיון שהענין הוא  .אל מ"ט יומין נוקבין ,שהם מ"ט יומין דכורין ,גם יכוין להשפיע מז' שבתות ד(
 מחסד עד מלכות. ,צריך להשפיע כסדר ,להשפיע במלכות

לתקן כל  ,שבשבוע הא' יכוין :ר"ל .לתקן מה שפגם בז"ס ',גם צריך לכוין בז' שבועות הנז ה(
וכעד"ז בכל הז'  ה.כל מה שפגם בספירת הגבור ,ובשבוע הב' .מה שפגם בספירת החסד

 שבועות.

יכוין בזו  :שהוא סוד אור מקיף. בא"י ,היא בסוד דיבור ההבל היוצא מן הפה ,סוד הברכה ו(
ולכן תכוין לכלול  .היא כולה בז"א ,יען כי זאת הברכה .הא ,ואו ,הא ,יוד :כזה ,בשם מ"ה ,ההויה

של החסד והגבורה בז"א  םלהבליע אותם עשר דמי ,עשר שמות של מ"ה דאלפין ,בשם זה
 ה' חסדים וה' גבורות. ,הוא עשרה מדות ,כי הלא הדעת שלו ,עצמו

 ,ס"ה. והענין הוא 'העולה בגימ ,אל שם אדנ"י ,על ספירת העומר: תכוין בר"ת ספירת העומר ז(
 כך אנו צריכין להמשיך ג"כ אל הנוקבא. ,כי כמו שאנו ממשיכין שפע אל הז"א

 ,ואמנם עתה בהתמשכם תוך ז"א .הנקרא י' דמים ,העומר: הם עשרה אחוריים דאהי"ה ח(
ונעשים י' שמות של  ,אלא ביושר ,ד"ם 'ואינם בבחי ,פנימיים 'נעשים בו בבחי ,ונבלעים בו

א"ל. והנה עשרה  'והרי הוא בגימ ,אותיות היהיו בו עשר ,וכשתמלאו .כ"א 'הוא בגימ ,אהי"ה
אל  ,היוצא משם אהי"ה כאמור ,להמשיך משם א"ל הנזכר ,ותכוין .עמ"ר 'הם בגימ ,שמות א"ל
 ואז תהיה בה אל אדנ"י כנודע. ,הנרמז בר"ת ספירת העומר כנזכר ,שם אדנ"י

כי כמו שכוונת  ,והכונה הוא ,א"ל הויה 'כי יום הוא בגימ ,תכוין ,ובאומרך היום כך וכך לעומר ט(
ספר היום ובאמרך המ .הנקרא יהו"ה ,להמשיך שם א"ל בז"א ,כך תכוין .להמשיך א"ל באדנ"י

 אז תכוין בסדר כל הכוונות שנבאר בע"ה. ,כך וכך לעומר

 הוא תיקון האור הפנימי. ,הוא יחזיר עבודה בה"מ למקומה ב"ב ,הרחמן י(

 והויתה בע"ב. ,ונתחיל בשבוע א'. שבוע א' בחכמה 

וכן  .בחסד של חסד שלו ,בגופא דז"א ,ומתפשט ממוחא ,ליל א': נכנס מלכות דחסד א'יא( 
והיא  .היא חסד שבחסד ,ויכוין בזו הלילה .בחסד דחסד שלה ,נכנס מלכות דגבורה א' ,אבנוקב

גדלות א' דחכמה  ,ובמוח ע"ב .ג"כ הויה בסגול ,ופנימיות שלה .ה"הויה נקודתה בסגול יהו
ויכוין במזמור מלת  .ויכוין אות א' של שם אבגית"ץ ,וגם נכנס אות א' דאהי"ה ראשונה ,דאבא
 י' של ישמחו. ,של ישמחו סוקויכוין בפ .אלקים

 ,וכן בנוקבא ,ומלכות בגבורה של חסד ,בחסד של חסד שלו ,ליל ב': נכנס יסוד דחסד א'יב( 
 .ה"יהו :כזה ,בשבא הוהיא הוי"ה נקוד .ומלכות בגבורה שלה ,נכנס יסוד דגבורה בחסד דחסד
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וגם נכנס אות ה' דאהי"ה  ,' דאימאגדלות א ,ובמוח ע"ב .ה"יהו :הויה בסגול כזה ,ופנימיות שלה
 ש' של ישמחו. סוק,ובפ .ובמזמור יחננו .ויכוין באות ב' של שם אבגית"ץ ,ראשונה

 ,וכן בנוקבא .ות"ת הבגבור כות,ויסוד ומל ,בחסד דחסד שלו ,ליל ג': נכנס הוד דחסד א'יג( 
הויה  ,ופנימיות שלה .ה"יהו :כזה ,והיא הויה נקודה בחולם .בחסד גבורה ת"ת שלה ,מגבורה א'

ויכוין  .וגם נכנס אות י' דאהיה א' .קטנות ב' דאו"א ,ובמוח אכדט"ם .ה"יהו :כזה ,נקודה בסגול
 של ישמחו. 'אות מ ,ובפסוק .ויברכנו ,ובמזמור .באות ג' של אבגית"ץ

 והיא .וכן בנוקבא .כסדר האמור ,בחסד גבורה ת"ת נצח ,ליל ד': נכנס נצח הוד יסוד מלכותיד( 
גדלות  ,ובמוח ע"ב .ה"יהו :כזה ,נקודה בסגול ,ה ופנימיות הויה"יהו :כזה ,בחירק ההויה נקוד
 ,ובפסוק .מלת יאר ,ובמזמור .ויכוין באות י' של אבגית"ץ .וגם נכנס אות ה' דאהי"ה א' .ב' דאימא

 ח' של ישמחו. תאו

והיא הויה  .וכן בנוקבא .א' בא' ,בחסד גבורה ת"ת נצח הוד ,ליל ה': נכנסים תפארת נהי"םטו( 
קטנות א'  ,ובמוחא אלקים ביודין :כזה ,ופנימיות הויה נקוד בסגול .ה"יהו :כזה ,בקיבוץ דהניקו

מלת  ,ובמזמור .ויכוין באות ת' של אבגית"ץ .וגם נכנס אות אלף דאהי"ה הב' מא.דאבא ואי
 אות ו' של ישמחו. ,ובפסוק .פניו

 ,בשורק דהוהיא הויה נקו .ן בנוקבאכא' בא' ו ,בחסד גתנה"י ,תנהי"ם הליל ו': נכנסים גבורטז( 
רשימו דגדלות ב' דאבא. וגם נכנס אות ה' דאהיה  .ובמוחא ע"ב .בסגול הופנימיותה הויה נקוד

 אות ו' של וירננו. ,ובפסוק .מלת אתנו ,ובמזמור .ויכוין באות צ' של אבגתי"ץ .הב'

והיא הויה נקודה בנקוד  .וכן בנוקבא ,א' בא' ,נהי"םליל ז': נכנסים חג"ת נהי"ם בחסד ג"ת יז( 
וגם נכנס אות י'  .גדלות ב' דאבא ,ובמוחא עצמות ע"ב .בסגול ההוי"ה נקוד ,ופנימיותה .צבאות

 אות י' של וירננו. ,ובפסוק .מלת סלה ,ובמזמור .ויכוין בשם אבגית"ץ כולו .דאהיה הב'

 שבוע ב' בבינה והוייתה דס"ג. 

 ,מלכות דחסד ב' ,ובגופא .זהו במוח ,שהוא הוד לבינת ז"א ,גדלות א' דאבא ,ס"גליל ח': יח( 
 .והיא הויה נקוד בסגול .שלה הבחסד דגבור ,מלכות דגבורה ב' ,בחסד דגבורה ז"א. וכן בנוקבא

 .ויכוין באות ק' של קר"ע שט"ן .וגם נכנס אות ה' של אהיה ב' .נקוד בשבא ,ופנימית הויה
 אות ר' של וירננו. ,ובפסוק .תמלת לדע ,ובמזמור

 ה,יסוד בחסד דגבור ,ובגופא .שהוא הוד דאימא ,גדלות א' דאימא ,ליל ט': במוחא ס"גיט( 
 .בשבא הופנימיות הויה נקוד .בשבא הוהיא הויה נקוד .וכן בנוקבא ה.דגבור הומלכות בגבור

 ,ובפסוק .מלת בארץ ,ובמזמור .של קר"ע שט"ן ,ויכוין באות ר' .וגם נכנס אות א' של אהיה ג'
 אות נ' של וירננו.

והיא הויה נקודה  .וכן בנוקבא .הי"ם בחג"ת ,ובגופא .קטנות ב' דאו"א ,ליל י': במוחא א"ם ג"לכ( 
של קר"ע  ,ויכוין באות ע' .וגם נכנס אות ה' של אהיה ג' .בשבא דהופנימיותה הויה נקו ,בחולם

 ת נ' של וירננו.או ,ובפסוק .מלת דרכך ,ובמזמור .שטן

וגם  .נהי"מ בחגת"ן ,ובגופא ה.שהוא פנימיות גבור ,גדלות ב' דאימא ,ליל י"א: במוחא ס"גכא( 
ויכוין  .וגם נכנס אות י' של אהיה ג' .ופנימיות נקודה בשבא .והיא הויה נקודה בחירק .בנוקבא

 אות ו' של וירננו. ,ובפסוק .מלת בכל ,ובמזמור .באות ש' של קר"ע שט"ן

וכן  .תנהי"ם בחג"ת נ"ה ,ובגופא .קטנות א' דאו"א יחד ,ליל י"ב: במוחא אלקים דההיןכב( 
 .וגם נכנס אות ה' של אהיה ג' .ופנימיות הויה נקודה בשבא .והיא הויה נקוד בקיבוץ .בנוקבא

 אות ל' של לאומים. ,ובפסוק .מלת גוים ,ובמזמור .ויכוין באות ט' של קר"ע שט"ן
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וכן  .ג"ת נהי"מ בחג"ת נה"י ,ובגופא .שם ס"ג ,וחא רשימו דגדלות ב' דאבאליל י"ג: במכג( 
 .וגם נכנס אות א' דאהיה ד' .נקודה בשבא ,ופנימיות הויה .והיא הויה נקודה בשורק .בנוקבא

 אות א' של לאומים. ,ובפסוק .מלת ישועתך ,ובמזמור .ויכוין באות ן' של קרע שט"ן

חג"ת  ,ובגופא .דאבא השהיא גבור ,וא עצמות גדלות ב' דאבאשה ,ליל י"ד: במוחא שם ס"גכד( 
וכן גבורה בגבורה  ,שכבר נכנס חסד ב' דגבורה שבו .וכן בנוקבא .א' בא' ,בחג"ת נהי"מ ,נהי"מ
ויכוין  .וגם נכנס אות ה' של אהיה ד' .ופנימיות הויה נקוד בשבא .והיא הויה נקודת צבאות .שבה

 של לאמים. 'מלת מ ,ובפסוק .מלת יודוך ,ובמזמור .בשם קרע שט"ן כולו

 שבוע ג' החסד שבדעת והויתה. מ"ה.  

שנכנס  ,שהוא יסוד דאבא ,חסדים שבדעת ,גדלות א' דאבא ,ליל ט"ו: במוחא שם מ"הכה( 
 .בחסד שלה ,גבורה ג' ,וכן בנוקבא .בחסד דת"ת דז"א ,מלכות דחסד ג' א,ובגופ .בדעת דז"א

ויכוין  .וגם נכנס אות י' של אהיה ד' .הויה נקודה בחולם ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בסגול
 אות י' של לאמים. ,ובפסוק .מלת עמים ,ובמזמור .של שם נג"ד יכ"ש ,באות נ'

וכן  .בח"ג דת"ת דז"א ,דחסד ג' מסו"י ,ובגופא .גדלות א' דאימא ,ליל י"ו: במוחא שם מ"הכו( 
 .וגם נכנס אות ה' של אהיה ד' .הויה נקודה בחולם ,ופנימיות .בשבא דהוהיא הויה נקו .בנוקבא

 של לאמים. ,אות ם' סתומה ,ובפסוק .מלת אלקים ,ובמזמור .כ"שויכוין באות ג' של נגדי

והיא הוי"ה  .וכן בנוקבא .הי"ם בחג"ת ,ובגופא .קטנות ב' דאו"א יחד ,ליל י"ז: במוחא ע"הכז( 
של  ,ויכוין באות ד' .וגם נכנס אות א' של אהיה ה' .חולםב הופנימית הויה נקוד .נקודה בחולם

 אות כ' של כי. ,ובפסוק .מלת יודוך ,ובמזמור .נגד יכ"ש

וכן  .נהי"מ בחגת"ן ,ובגופא .שהיא ת"ת ,גדלות ב' דאימא ,ליל ח"י: במוחא שם מ"הכח( 
 .של אהיה ה'וגם נכנס אות ה'  .ופנימית הויה נקוד בחולם .והיא הויה נקודה בחירק .בנוקבא

 אות י' של כי. ,ובפסוק .מלת עמים ,ובמזמור .ויכוין באות י' של נגדיכ"ש

והוא קטנות א' דאבא  .יו"י ,וצורת האלף של מילוי הה"א ,אלקים דאלפין ,ליל י"ט: במוחאכט( 
נקוד  ,ופנימית הויה .והיא הויה נקודה בקיבוץ .וכן בנוקבא .תנהי"מ בחג"ת נ"ה ,ובגופא מא.ואי

 כולם. מלת ,ובמזמור .ויכוין באות כ' של שם נג"ד יכ"ש .וגם נכנס אות י' של אהיה ה' .בחולם
 אות ת' של תשפוט.  ,ובפסוק

 .החסדים 'בחי ,שהוא ת"ת שלו ,והוא רשימו דגדלות ב' דאבא ,שם מ"ה ,ליל כ': במוחאל( 
ופנימית הוי"ה  .ורקוהיא הויה נקודה בש .וכן בנוקבא .בחג"ת נה"י ,גבורה תנהי"מ ,ובגופא

מלת  ,ובמזמור .ויכוין באות ש' של נגדיכ"ש .וגם נכנס אות ה' של אהיה ה' .נקודה בחולם
 אות ש' של תשפוט. ,ובפסוק .ישמחו

בחג"ת  ,חג"ת נהי"ם ,ובגופא .והוא עצמות גדלות ב' דאבא ,שם מ"ה ,ליל כ"א: במוחאלא( 
וגם  .ופנימית הויה נקודה בחולם .בנקוד צבאות הוהיא הויה נקוד .וכן בנוקבא .א' בא' ,נהי"מ

אות פ' של  ,ובפסוק .מלת וירננו ,ובמזמור .ויכוין בשם נגדיכ"ש כולו .נכנס אות א' של אהיה ו'
 תשפוט.

 והוייתה ב"ן. ,הגבורות שבדעת .שבוע ד'

 ובגופא מלכות של .גבורה שבדעת שלו ,והוא גדלות א' דאבא ,שם ב"ן ,ליל כ"ב: במוחאלב( 
והוא הויה נקודה  .להשבחסד דנצח  ,ן בנוקבא מלכות דגבורות ד'כו .בחסד דנצח דז"א ,חסד ד'
ויכוין באות ב' של שם  .וגם נכנס אות ה' של אהי"ה ו' .נקודה בחיריק ,ופנימית הויה .בסגול

 אות ו' של תשפוט. ,ובפסוק .מלת לאומים ,ובמזמור .בטרצת"ג
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 .וכן בנוקבא .בח"ג ,יסוד ומלכות ,ובגופא .והוא גדלות א' דאימא .שם ב"ן ,ליל כ"ג: במוחאלג( 
ויכוין  .וגם נכנס אות י' של אהי"ה ו' .הויה נקודה בחירק ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בשבא

 אות ט' של תשפוט. ,ובפסוק .מלת כי ,ובמזמור .באות ט' של שם בטרצת"ג

והיא  .וכן בנוקבא .ובגופא הי"ם בחג"ת .א יחדוהוא קטנות ב' דאו" .ע"ד ,ליל כ"ד: במוחאלד( 
ויכון ר' של  .וגם נכנס אות ה' של אהי"ה ו' .הויה נקודה בחירק ,ופנימיותה .הויה נקודה בחולם

 אות ע' של עמים. ,ובפסוק .מלת תשפוט ,ובמזמור .שם בטרצת"ג

נהי"ם  ,ובגופא .שבת"ת שלה השהוא הגבור ,והוא גדלות ב' דאימא .ב"ן ,ליל כ"ה: במוחאלה( 
וגם נכנס אות א'  .ופנימיות הויה נקודה בחיריק .והיא הויה נקודה בחיריק .וכן בנוקבא .בחגת"ן

של  'אות מ ,ובפסוק .מלת עמים ,ובמזמור .ויכוין באות צ' של שם בט"ר צת"ג .של אהי"ה ז'
 עמים.

 ,ובגופא .דאו"א יחדוהיא קטנות א'  .שצורת האלף יו"ד ,אלקים דאלפין ,ליל כ"ו: במוחאלו( 
וגם  .בחיריק דהופנימיות הויה נקו .והיא הויה נקודה בקיבוץ .וכן בנוקבא .נ"התתנהי"ם בח"ג 

 ,ובפסוק .מלת מישור ,ובמזמור .של שם בטרצת"ג ,ת' תויכוין באו .נכנס אות ה' של אהיה ז'
 אות י' של עמים.

ג"ת  ,ובגופא .שבת"ת שלו הגבור 'חיב ,והוא רשימו דגדלות ב' דאבא .ליל כ"ז: במוחא ב"ןלז( 
וגם  .בחיריק דהופנימיותה הוי"ה נקו .והוא הויה נקודה בשורק .וכן בנוקבא .בחג"ת נה"י ,נהי"ם

 ,ובפסוק .מלת ולאומים ,ובמזמור .של שם בטרצת"ג ,ויכוין באות ג' .נכנס אות י' של אהי"ה ז'
 סתומה של עמים. 'אות מ

 ,חג"ת נהי"ם ,ובגופא .דעת דאבא ה,והוא עצמות גדלות ב' דגבור .ליל כ"ח: במוחא ב"ןלח( 
היא הויה נקודה  ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בנקוד צבאות .ן בנוקבאכו .א' בא' ,בחג"ת נהי"ם

 .מלת בארץ ,ובמזמור .ויכוין בשם בטרצת"ג כולו .וגם נכנס אות ה' של אהי"ה ז' .בחיריק
 של מישור. 'אות מ ,ובפסוק

 והיא הויה דע"ב. ,וע ה' בחסדשב 

 .נכנס במוחא דחכמה דז"א ,שבשבוע א' .והוא גדלות א' דאבא .ליל כ"ט: במוחא ע"בלט( 
וכן  .בחסד של הוד דז"א ,ובגופא מלכות שבחסד ה' .אנו ממשיכין אותו בחסד שבו ,ועכשיו

הויה נקודה  ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בסגול .בחסד דהוד שבה ,ה' המגבור .בנוקבא
 ,של שם חקבטנ"ע ובמזמור ,ויכוין באות ח' .של אהי"ה ח' ,וגם נכנס אות א' .ה"יהו :כזה ,בקיבוץ

 אות י' של מישור. ,ובפסוק .מלת תנחם

בחסד  ,יסוד ומלכות דחסד ה' ,ובגופא .גדלות א' דאימא ,בחסד ,ע"ב מחכמה ,ליל ל': במוחאמ( 
וגם  .הויה נקודה בקיבוץ ,ופנימיותה .ויה נקודה בשבאוהיא ה .וכן בנוקבא .גבורה דהוד דז"א

אות  ,ובפסוק .מלת סלה ,ובמזמור .של שם חק"ב טנ"ע ,ויכוין באות ק' .נכנס אות ה' דאהיה ח'
 ש' של מישור.

והיא  .וכן בנוקבא .הי"ם בחג"ת ,ובגופא .קטנות ב' דאו"א יחד ,ליל ל"א: במוחא אכדט"םמא( 
ויכוין באות ב'  .וגם נכנס אות י' דאהיה ח' .ופנימיות הויה נקודה בקיבוץ .הויה נקודה בחולם
 אות ו' של מישור. ,ובפסוק .מלת יודוך ,ובמזמור .של שם חק"ב טנ"ע

והיא  .וכן בנוקבא .ובגופא נהי"ם בחגת"ן .והוא גדלות ב' דאימא ,ליל ל"ב: במוחא ע"במב( 
 ,ויכוין באות ט' .וגם נכנס אות ה' דאהיה ח' .קיבוץב דהופנימיות הויה נקו .הוי"ה נקודה בחיריק
 אות ר' של מישור. ,ובפסוק .מלת עמים ,ובמזמור .של שם חק"ב טנ"ע

וכן  .תנהי"ם בחגתנ"ה ,ובגופא .והוא קטנות א' של או"א ,אלקים דיודין ,ליל ל"ג: במוחאמג( 
וגם נכנס אות א' דאהי"ה  .הויה נקודה בקיבוץ ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בקיבוץ .בנוקבא

 אות ו' של ולאמים. ,ובפסוק .מלת אלקים ,ובמזמור .ויכוין באות נ' של חק"ב טנ"ע .ט'
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וגם  .גתנהי"ם בחג"ת נה"י ,ובגופא .בחסד ,ב' דאבא תגדלו ,רשימו דע"ב ,ליל ל"ד: במוחאמד( 
אות  ,ובפסוק .יודוךמלת  ,ובמזמור .של שם חקבטנ"ע ,ויכוין באות ע' .דאהי"ה ט' ,נכנס אות ה'

 ל' של ולאמים.

א'  ,חג"ת נהי"ם בחג"ת נהי"ם ,ובגופא .גדלות ב' דאבא ,עצמות ע"ב ,ליל ל"ה: במוחאמה( 
וגם נכנס  .בקיבוץ דההויה נקו ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בניקוד צבאות .וכן בנוקבא .בא'

אות א' של  ,ובפסוק .עמים מלת ,ובמזמור .ויכוין בשם חקבטנ"ע כולו .דאהי"ה ט' ,אות י'
 ולאמים.

 והיא הויה דס"ג. ה,בגבור ,שבוע ו' 

מלכות דכללות  ,ובגופא .והוא גדלות א' דאבא .מבינה לגבורות שבו ,ס"ג אליל ל"ו: במוחמו( 
הויה נקודה  ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בסגול .וכן בנוקבא .בחסד דיסוד דז"א ,ה"ח שביסוד

 .מלת כולם ,ובמזמור .של שם יגלפז"ק ,ויכוין באות י' .וגם נכנס אות ה' דאהיה ט' .בשוריק
  של ולאמים. 'אות מ ,ובפסוק

יסוד  ,ובגופא .שבו הויורד בגבור ,בבינה אשהי ,גדלות א' מבינה ,שם ס"ג ,ליל ל"ז: במוחאמז( 
וגם נכנס  .בשוריק דההויה נקו ה,ופנימיות .והיא הויה נקודה בשבא .וכן בנוקבא .בחו"ג ,ומלכות

אות י' של  ,ובפסוק .מלת ארץ ,ובמזמור .ויכוין באות ג' של יגלפז"ק .אות א' דאהיה עשירי
 ולאמים.

הי"ם  ,ובגופא .והוא קטנות ב' דאו"א ,לגבורה שבו ,מבינה שבו ,א"ם ג"ל ,ליל ל"ח: במוחאמח( 
וגם נכנס אות  ,הויה נקודה בשוריק ,הופנימיות .והיא הויה נקודה בחולם .וכן בנוקבא .בחג"ת

 'אות מ ,ובפסוק .מלת נתנה ,ובמזמור .של שם יגלפז"ק ,ויכוין באות ל' י.ה' דאהיה עשיר
 אחרונה של ולאמים.

נהי"ם  ,ובגופא .שבו הלגבור ,שבו נהמבי ,גדלות ב' דאימא ,שם ס"ג ,ליל ל"ט: במוחאמט( 
וגם נכנס אות י'  .הוי"ה נקוד בשוריק ,ופנימיות .והיא הויה נקודה בחיריק .וכן בנוקבא .בחגת"ן

אות ב' של  ,ובפסוק .מלת יבולה ,ובמזמור .של שם יגלפז"ק ',ויכוין באות פ .דאהיה עשירי
 בארץ.

 ,ובגופא .לגבורה שבו ,מבינה שבו .והוא קטנות א' דאו"א ,אלקים דההין ,ליל מ': במוחאנ( 
וגם  .הויה נקודה בשוריק ,ופנימיותה .והיא הויה נקוד בקיבוץ .וכן בנוקבא .התנהי"ם בחג"ת נ"

אות  ,ובפסוק .מלת יברכנו ,ובמזמור .ויכוין באות ז' של יג"ל פז"ק .היה עשיריאנכנס אות ה' ד
 א' של בארץ.

וכן  .בחג"ת נה"י ,ג"ת נהי"ם א,ובגופ .רשימו דגדלות ב' אבא דשם ס"ג ,ליל מ"א: במוחאנא( 
וגם נכנס כללות דאהי"ה  .הויה נקודה בשוריק ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בשוריק .נוקבאב
 אות ר' של בארץ. ,ובפסוק .מלת אלקים ,ובמזמור .ויכוין באות ק' של שם יגלפז"ק .א'

 ,חג"ת נהי"ם ,ובגופא ה.לגבור נהמבי ,עצמות גדלות ב' דאבא ,שם ס"ג ,ליל מ"ב: במוחאנב( 
הויה נקודה  ,ופנימיות .והיא הויה נקודה בנקוד צבאות .וכן בנוקבא .א' בא' ,בחג"ת נהי"ם

 ,ובפסוק .מלת אלקינו ,ובמזמור .ויכוין בשם יג"ל פז"ק כולו .וגם נכנס כללות דאהי"ה ב' .בשוריק
 אות ץ' של בארץ.

 והם הוי"ה דמ"ה וב"ן. ,בת"ת ומלכות ,שבוע ז' 

המ"ה שהם  ,גדלות א' דדעת אבא ,לת"ת שבו ,מדעת שבו ,שם מ"ה וב"ן ,ליל מ"ג: במוחאנג( 
 ,מלכות דכללות הה' חסדים שבמלכות ,ובגופא .והב"ן שהם גבורות לנוקבא ,חסדים לז"א

הויה נקודה בנקוד  ,ופנימיותה .והיא הויה נקודה בסגול .וכן בנוקבא .בחסד דמלכות שבו
 .מלת יברכנו ,ובמזמור .שם שקוצי"ת ויכוין באות ש' של .וגם נכנס כללות דאהי"ה ג' .צבאות
 אות ת' של תנחם. ,ובפסוק
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וכן  .יסוד ומלכות בחו"ג ,ובגופא .גדלות א' דאימא ,מדעת לת"ת ,מ"ה ב"ן ,ליל מ"ד: במוחאנד( 
וגם נכנס כללות דאהיה  .הויה נקודה בנקוד צבאות ,ופנימיות .והיא הויה נקודה בשבא .בנוקבא

 אות נ' של תנחם. ,ובפסוק .מלת אלקים ,ובמזמור .קוצי"תויכוין באות ק' של שם ש .ד'

 .וע"ד לנוקבא .ע"ה לז"א .קטנות ב' דאו"א ,מדעת לת"ת ,ע"ה ע"ד ,ליל מ"ה: במוחאנה( 
נקודה בנקוד  ,ופנימיות הויה .והיא הויה נקודה בחולם .וכן בנוקבא .הי"ם בחג"ת ,ובגופא
 .מלת ויראו ,ובמזמור .של שם שקוצי"ת ,ויכוין באות ו' .וגם נכנס כללות דאהי"ה ה' .צבאות
 אות ח' של תנחם. ,ובפסוק

וכן  .נהי"ם בחגת"ן ,ובגופא .גדלות ב' דאימא ,מדעת לת"ת ,מ"ה וב"ן ,ליל מ"ו: במוחאנו( 
וגם נכנס כללות  .הויה נקודה בנקוד צבאות ,ופנימיות .והיא הויה נקודה בחיריק .בנוקבא

 של תנחם. 'מ ,ובפסוק .מלת אותו ,ובמזמור .ן באות צ' של שם שקוצי"תויכוי .דאהי"ה ו'

 .צורת יו"ד ,והא' הב' .יו"י ,צורת האלף של מילוי ה"א ,אלקי"ם דאלפין ,ליל מ"ז: במוחאנז( 
 הוהיא הויה נקוד .וכן בנוקבא .תנהי"ם בחג"ת נ"ה ,ובגופא .והוא קטנות א' דאו"א ,מדעת לת"ת

ויכוין באות י' של  .וגם נכנס כללות דאהי"ה ז' .בנקודת צבאות הנקוד ,ופנימיות הויה .בקיבוץ
 אות ס' של סלה. ,ובפסוק .מלת כל ,ובמזמור .שקוצי"ת

ג"ת נהי"ם  ,ובגופא .רשימו דגדלות ב' דאבא ,מדעת לת"ת ,מ"ה ב"ן ,ליל מ"ח: במוחאנח( 
וגם  .בנקוד צבאות ודההויה נק ,ופנימיות .והיא הויה נקודה בשוריק .וכן בנוקבא .בחג"ת נה"י

אות ל' של  ,ובפסוק .מלת אפסי ,ובמזמור .ויכוין באות ת' של שקוצית .נכנס כללות דאהי"ה ח'
 סלה.

חג"ת נהי"ם  ,ובגופא .עצמות גדלות ב' דאבא ,מדעת בת"ת ,מ"ה ב"ן ,ליל מ"ט: במוחאנט( 
הויה בנקוד  ,פנימיותה .ה בנקוד צבאותוהיא הויה נקוד .וכן בנוקבא .א' בא' ,בחג"ת נהי"ם

 ,ובפסוק .מלת ארץ ,ובמזמור .ויכוין בשם שקוצית כולו .וגם נכנס כללות דאהי"ה ט' .צבאות
 אות ה' של סלה. 

להיות  ,להגדילם ולתקנם .והגבורות לנוקבא .שהחסדים הם לז"א ,ויכוין בשבוע ז' זאתס( 
בדרושים  ,כאשר נבאר בע"ה .וגם נוקבא ,נשלם ז"א ,מוכנים לזווג. ובליל נ' שהוא חג השבועות

 .שלהם
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    שער הפסוקים

 פרשת שמות

 :'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את וגו

ענין גלות מצרים, צריכים אנו לבארו במקום הזה, ובו יתבארו פסוקים רבים מפוזרים מזה א( 
ומזה. כבר נתבאר בפרשת ראה, במצות זכירת יציאת מצרים, סיבת הגלות שגלו ישראל בין 

כי אדה"ר היה כולל כל הנשמות, והיה כולל כל העולמות. וכשחטא, האומות מה עניינם. ואמרנו, 
נפלו ממנו כל הנשמות ההם לתוך הקליפות, הנחלקות לשבעים אומות, וצריכים ישראל לגלות שם 

בכל אומה ואומה, ללקט שושני הנשמות הקדושות, שנתפזרו תוך הקוצים ההם. וכמ"ש חז"ל 
 :שיתוספו עליהם גרים וכו', והבן זה היטבבמ"ר, למה גלו ישראל בין האומות, כדי 

גם נתבאר שם ענין גלות מצרים, כי אז רוב הנשמות ההם, או כולם, שם היו מעורבות בין ב( 
הקליפות, הנקראים מצרים. ואמנם ענין בחי' הנשמות ההם בפרטות, מי היו, נתבאר בדרוש פסח 

 :ויציאת מצרים וע"ש

באר לעיל, בפסוק לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, כי צפה ועתה נבאר עניינם בקצור, הנה נתג( 
ברוח הקדש, שהיו ניצוצות קרי של נשמות קדושות, שהוליד אדה"ר בק"ל שנים הראשונים, 
הנקראים נגעי בני אדם, ר"ל, אדה"ר. וע"י ענוג שהיה מתענג בהוצאתם, בסוד )קהלת ב' ח'( 

מ"ה וכו'. ונתהפכו ונעשו נגעים, תמורת ענוגים. ותענוגות בני אדם שידה ושידות, הם לילית ונע
 :ולכן גיירם, ומהל אותם

והנה הענין הוא, במה שנתבאר אצלינו, בענין קין והבל בפרשת בראשית שרוב הנשמות באות, ד( 
מבחי' חו"ג המתפשטות בגופא דז"א, ולא מן הדעת עצמו. אמנם הטפות הנזרקות ע"י שכבת זרע 

לבדו, שנתעורר דעתו אל הזווג, והוציא הטפות ההם מלמעלה, מן לבטלה, הם מתאוות הזכר 
הדעת עצמו העליון, ולא מצא את נוקביה מוכנת לכך בעולם האצילות, כי ירדה למטה ע"י הפגם, 

ואז יצאו לחוץ, ולקחום הנקבות של הקליפות, ונצטיירו בגופם והולידום, והם שדין ורוחין ולילין, 
 :ואר אצלינו באורך, בענין הק"ש של זמן השכיבה, וע"ש היטבונקראים נגעי בני אדם, כמב

נמצא, כי כל אותם השדין ורוחין, שנבראו באותם ק"ל שנה שפירש אדם מחוה כנודע, כלם ה( 
נשמות עליונות קדושות מבחי' הדעת, ונתערבו בקליפות, וצריכות גלגולים רבים לצרפם וללבנם, 

ולכן תמצא, כי לא נולדה אומת ישראל, עד יעקב ואילך,  עד תום חלאתם מהם, ע"י גלגולים רבים.
כי כל רוב הנשמות היו מעורבות בקליפות, והיו הולכות ומתבררות, ומתגלגלות מדור לדור, ולא 

התחילו תיקונם, עד יעקב בחיר שבאבות, שתקן את אדה"ר, וגם אז התחיל תקון בניו, הם 
 :צרים, עד שיצאו ישראל ממצריםהנשמות הנזכר, והיו מתבררים והולכים בגלות מ

וז"ס פסוק )דברים ד' ל"ד( או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי. וארז"ל, עם מקרב גוי ו( 
לא נאמר, אלא גוי מקרב גוי, והבן זה מאד, כי היו ממש בתוך קרבם של הקליפות, והיו גוים 

 :כמותם, ונצטרפו ונתלבנו ונלקהו מקרב הגוים ההם ממש

ה התחלת גלגולם היה בדור המבול, ולהיותם משרש המר ההוא, שיצאו ע"י השחתת הזרע והנז( 
של נגעי בני אדם הראשון, לכן היו מורדים וכופרים בשי"ת, ועיקר חטאם היה בהשחתת זרעם על 
הארץ, וכמש"ה )בראשית י"ג( כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. וז"ס )שם ו' ז'( וינחם ה' כי 

ם בארץ, הנאמר בדור המבול, לרמוז כי הם בחי' בני אדה"ר עצמו, שיצאו בהשחתת עשה את האד
זרעו באותם ק"ל שנים. גם ז"ס )שם( וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, ונודע כי המשחית זרעו 

נקרא רע, בסוד )שם ל"א ז'( ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה', כנזכר בספר הזוהר בפרשת ויחי, כי 
 :ה' ה'( לא יגורך רע ז"ס )תהלים
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ונמצא, כי דור המבול שיצאו בהשחתת זרע אדם, נקראים )בראשית ו' ה'( רעת האדם ממש. גם ח( 
זהו אומרו ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי, לרמוז כי הם הם בחינת נשמות השחתת זרע 

בו רק רע כל אדה"ר עצמו שנברא, והיה יציר כפיו יתברך ממש. וז"ש, )שם( וכל יצר מחשבות ל
היום, כי כל תגבורת יצרם, היה השחתת זרע הנקרא רע, לפי שמשם נמשכו גם הם, ואז נמוחו 
גופם במבול, תמורת טיפת רותחין של השחתת זרעם על הארץ. וכמ"ש חז"ל ברותחין קלקלו 

 :וברותחין נדונו

רע. וזש"ה, אח"כ נתגלגלו פעם ב' בדור הפלגה, וגם הם הרעו כאבותם, אך לא בהשחתת זט( 
)בראשית י"א ה'( וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם, ודרשו בספר הזוהר 
 :ובמדרשי רז"ל, בני האדם ממש, זה אדה"ר, לרמוז כי הם הם בניו ממש, שיצאו בהשחתת זרע

עים אח"כ נתגלגלו פעם שלישית באנשי סדום, ולכן נאמר בהם )בראשית י"ג י"ג( ואנשי סדום רי( 
 :וחטאים לה' מאד. לרמוז, כי היו רעים מבחי' השחתת זרעו של אדם, הנקרא רע כנזכר

ודע כי אני מסופק בזה, כי נלע"ד ששמעתי ממורי ז"ל, כי ג' בחי' טפות השחתת זרע שיצאו יא( 
מאדה"ר, כי בראשונה כשאכל מעץ הדעת, ונסת לקול הנחש, אז נתערבה זוהמת סמא"ל ונחש, 

פה כנודע, באדם ואשתו, ואז השחית זרעו בקליפות, וטרם נגמר יציאת כל הזרע שהם דכר דקלי
ההוא לבטלה, בא על חוה אשתו, ואז נותן בה בחי' טפת זרע לבטלה, שהיתה עקירה מן הדעת. וגם 

טפה אחרת קדושה, ומב' בחי' אלו נולד קין, כלול מטו"ר כנזכר בזוהר. רע, מצד זוהמת הנחש, 
רע. וטוב, מטפה זרעיית דקדושה ממש, הרי ב' בחי'. ועוד בחינה שלישית, שהיא טפת השחתת הז

היתה אחר שנולד קין והבל, כי פירש אדם מאשתו והיה מוליד נגעי בני אדם ק"ל שנה, עד שהוליד 
לשת, ואז חזר בתשובה. וכנגדם היו ג' דורות, דור המבול, ודור הפלגה, ואנשי סדום. זהו הנלע"ד 

 :ששמעתי

מה שאני זוכר ודאי ששמעתי ממורי ז"ל, הוא, כי נודע שאדה"ר עבר על שבע מצות אבל יב( 
שנצטווה, וכנזכר לרז"ל בחי' חטאים גדולים רבים אחרים, והנה אחד מהם הוא, שחטא בגזל, 

שנצטווה ומעץ הדעת לא תאכל, ואכלו בגזל, שלא ברשותו יתברך שהיא בעל הגן. ובזה תבין, למה 
צות ההם, אלא הענין הוא, לתקן מה שחטא אדם בכלם. גם היה משחית זרעו, נצטוו בני נח בז' מ

באותם ק"ל שנה כנודע. ולכן היו דור המבול משחיתים זרעם, וגם לא נחתם גזר דינם אלא על 
הגזל, כי אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. ושניהם נרמזו בפסוק זה, )בראשית ו' י"ב( ותשהת 

רץ חמס. ותשחת הארץ הוא השחתת זרעם, ותמלא הארץ חמס הארץ לפני האלהים, ותמלא הא
 :שהוא גזל

והנה גם קין היה מעורב מטפת השחתת זרע אדם אביו כנז"ל, וכמ"ש במ"א ולכן גם הוא נדון יג( 
בעונש המבול, כמ"ש ז"ל על פסוק )בראשית ז' כ"ג( וימח את כל היקום, זה קין, שהיה תלוי 

קום בגימטריא קין ע"ה, ואז נתקן קין גם הוא מבחי' השחתת ברפיון. וכמ"ש בפסוק זה, כי הי
 :הזרע הכלולה בו

והנה מצינו ג"כ, שחטא אדה"ר הוא, שכפר בעיקר, כנזכר בגמרא סנהדרין. וכנגדם היו דור יד( 
הפלגה, שבנו מגדל, וכפרו בעיקר, ורצו לעלות בקרדומות לרקיע, להלחם בעיקרו של עולם, כנודע. 

ר עבר על הדינים שנצטווה עליהם, כנודע כי היא אחת מז' מצות שנצטווה גם מצינו, שאדה"
עליהם, ועבר על כלם. וכנגד זה היו אנשי סדום מרשיעים במצוה זו, להעמיד עליהם דיינים 

 :זייפנים שקרנים, כנזכר בתלמוד ובמדרשי רז"ל

כל אלה יפעל אל פעמים והנה אחר שנתגלגלו ג"פ בג' דורות הנזכר, וכתיב )איוב ל"ג כ"ט( הן טו( 
שלש עם גבר, אז חזרו להתגלגל פעם רביעי במצרים, בבני ישראל, שהיו נולדים אז בדור הגלות 

 :ההוא, ואז התחילו ליתקן

ובזה יתורץ לך קושיא אחת גדולה, שנתחבטו בה גדולי עולם, ואפילו בספר הזוהר, בפרשת טז( 
למה היה הגלות ההוא. ועוד למה במצרים, שמות, שאל ר"א לרשב"י אביו, טעם לגלות מצרים, 

יותר משאר ארצות. ועוד יש תוספת שאלה, והוא, למה היה הגלות באופן השעבוד המכוער ההוא, 
 :')שמות א' י"ג( וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגו
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שבתחלה  והענין מבואר עם הנז"ל, כי נשמות אלו נטבעו בקליפות באומת מצרים, ולכן לפייז( 
בדור המבול חטאו בהשחתת זרעם, אשר לכן נמוחו אז בימי המבול מים רותחין, לכן גם עתה גזר 
עליהם פרעה, )שם א' כ"ב( כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ולא גזר אלא על הזכרים, לפי שהם 

הבה חטאו בהשחתה הזרע, ולא הנקבות. וכנגד מה שחטאו בגלגול דור הפלגה, )בראשית י"א ד'( 
נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, לבנות את העיר ואת המגדל, לעלות ולכפור בעיקר להלחם בו, לכן 

עתה נאמר במקומו הבה נתחכמה לו. כנגד )שם( הבה נלבנה לבנים, וימררו את חייהם, לבנות 
 :פיתום ורעמסס, כנגד העיר והמגדל ההם

י, ונתגלגלו בבני ישראל ההם שבדור ההוא ודע, כי ב' בחינות היו, כי יש נשמות שנתקנו לגמריח( 
אחר שירדו למצרים. ויש בהם נשמות, שלא נתקנו, ונתגלגלו בבני המצרים עצמם, אותם שמל 

יוסף, כנז"ל בפסוק )בראשית מ"א נ"ה( לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. וזש"ה, ויאמר אל עמו 
ויקוצו מפני בני ישראל, ולא הזכיר  הנה עם בני ישראל. והנה תחלה קראם עם בני ישראל, ואח"כ

עם. ושאלה זו נשאלה בספר הזוהר בפרשת שמות. והענין הוא, כי הנה יוסף גזר מילה על אותם 
המצרים כנזכר. וגם יעקב אביו, ארז"ל שגם הוא היה מגייר גיורים במצרים, והם בחי' הנשמות 

 :הנזכר

רץ מגורי אביו קרי ביה מגיורי אביו, שהיה הגהה א"ש, נזכר זה בדברי רז"ל, בפסוק וישב יעקב בא
 :מגייר גיורים, כאבותיו אברהם ויצחק

והאנשים האלה לא נתערבו עם שאר המצריים, והיו בעריהם נוהגים מנהג בני ישראל. וכמ"ש 
בפסוק )שמות מ"ז( ואת העם העביר אותו לערים, שהם אותם הגרים שקיימו מצות המילה, 

היו ניכרים משאר המצריים, ולא היו מעורבים בהם. ופרעה ראה ב' והפרישם בערים מיוהדות, ו
בחי' אלו. וכנגד הגרים, אמר הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, כי הם בחי' הערב רב שעלו עם 

ישראל, שהיו כפלי כפלים מישראל, כמ"ש רז"ל. והם העם של בני ישראל, ואינם בני ישראל 
רים, הנקרא עמו של פרעה, משא"כ בישראל, כנודע מפסוק עצמם, והם היו רב ועצום משאר המצ

ושלישים על כלו, שהיו שלשים מצריים, כנגד כל אחד ואחד מישראל. וכנגד ישראל עצמם, אמר 
ויקוצו מפני בני ישראל, ולא נאמר מפני עם בני ישראל, כי עיקר שנאתו היתה עם בני ישראל, 

, ועי"כ יתבטלו הגרים הנקראים עם בני ישראל. שהם העיקר ולכן הבה נתחכמה לו לישראל עצמו
והרי נתבאר טעם שעבוד וגלות ישראל בדור ההוא, וגם למה היה במצרים, וגם למה היו אותם 

השעבודים, ואותם הגזרות המשונות. ובספר הזוהר פרשת תשא על פסוק כשושנה בין החוחים, יש 
 :רמז גדול למה שביארנו

ולמה היו ע"י מרע"ה. ולכן נבאר ענין מרע"ה, הנה מרע"ה, הוא בחי' ועתה נבאר ענין גאולתם, יט( 
הדעת עצמו דז"א, אשר ממנו יצאו טיפי השחתת הזרע של אדה"ר, שהם בחי' כל בני ישראל, 

שבאותו הדור דגלות מצרים כנזכר, ונמצאו כי כל ישראל, וגם כל הערב רב שיצאו ממצרים, כלם 
מן הדעת עצמו העליון, והם ענפיו של מרע"ה. אלא שישראל  ענפים וניצוצות טיפי הזרע, שיצאו

 :היו נתקנים. והערב רב, לא היו נשמות נתקנים עדיין כפי הראוי להם כנזכר

והנה נתבאר לעיל, בענין קין והבל, איך מרע"ה נרמזו בו ג' גלגוליו, והם ממטה למעלה, משה, כ( 
מן הדעת עצמו דאדה"ר, שהוא כנגד ז"א, אלא שת, הבל. ר"ת משה. ונתבאר שם, כי קין והבל, הם 

 :שזה מן החסדים, וזה מן הגבורות

ונניח עתה מלבאר ענין קין, ונבאר ענין הבל. והנה כשאדה"ר הוליד כל אותם נגעי בני אדם, כא( 
אחר שנולד הבל, בק"ל שנים הראשונים, כי כלם היו נצוצות וענפים של הבל, ולהיות שהבל היה 

טו"ר, אלא שהטוב היה מרובה על הרע, להיותו חסדים, משא"כ בקין להיותו מעורב גם הוא מ
גבורות. ולכן גם ענפיו נתערבו ברע, באותם ק"ל שנים הראשונים, שפירש מאשתו. ואח"כ שכבר 
פסקו תולדות ההם של השחתת זרע, אז חזר ונדבק באשתו חוה, אחר ק"ל שנה, והוליד את שת 

 :ולא רע כמו הבל, והתחיל הבל להתקן בו בשת בנו, בדמותו כצלמו, והיה טוב

והנה אותם הענפים שלו, של השחתת הזרע, נתגלגלו בכל אותם הגלגולים הנז"ל, עד שבאו כב( 
למצרים, ונתגלגלו שם כנזכר. והנה זמן גלות מצרים. משנכנסו לה בני ישראל, היו רד"ו שנים. 

ישראל ובערב רב כנזכר, והיו נצרפים  ובק"ל שנים הראשונים, התחילו הענפים להתגלגל בבני
ומתלבנים ומתבררים הטוב מן הרע, ולא נגמר ברורם, עד תשלום ק"ל שנים ההם, כדוגמת ק"ל 

שנים שפירש אדם והולידם כנזכר. ואחר שנשלם גלגולם ובירורם, אז נולד מרע"ה, כנודע כי משה 
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י לא יכול משה שהוא הדעת עצמו היה בן פ' שנה בצאתם ממצרים והנה ק"ל ושמונים, הם רד"ו, כ
 :הטוב לבא, עד שיתבררו ניצוצותיו הטוב מן הרע, ולכן כשנשלם בירורם, נולד הוא

וזהו טעם מ"ש רז"ל כי בו ביום שהושלך משה, נתבטלה גזרת השלכת הזכרים ליאורה, לפי כג( 
ותה בת ק"ל שכבר נשלמו כלם לבא כנזכר. וזהו טעם נכון, בענין עמרם שפירש מיוכבד, עד הי

שנים, ואז הוליד את משה. ע"ד שפירש אדם מחוה, עד שיתבררו ממנו כל אותם הסיגים של 
 :השחתת זרע בק"ל שנה. ואח"כ הוליד את שת, בהיות חוה בת ק"ל שנה

ובזה יתורץ טעם, למה הוצרכו כ"כ שינויים בלידת משה, כי הרי אהרן אחיו נולד מיוכבד ג' כד( 
למה פירש אז מאשתו, ולא קודם שנולד אהרן. ועוד למה הוצרך נס ההוא, שנים קודם משה, וא"כ 

שארז"ל שלכן נקראת בת לוי, ר"ל שחזרה לנערותה קודם שתלד למשה. והרי ג' שנים קודם זה, 
ילדה את אהרן, ולא הוצרכה לכל זה. ועוד, למה הוצרך עמרם לקדשה, ולעשות לה לקוחין חדשים 

הוא זה, כי עתה שהוצרך הבל להתגלגל, ולהתקן, אחר שנתקנו קודם שתלד למשה. אבל הענין 
ענפיו בק"ל שנים, לכן הוצרכה חוה אשת אדה"ר, שהיא גרמה, להיות הבל בנה מצורב מזוהמת 

הנחש, ע"י פיתוייה לאדם, שיאכל מעץ הדעת, והוכרחה להתעבר נשמתה בסוד העבור, כנודע 
קן את אשר עיותה בתחלה. וכמו שילדה לשת, אצלינו, ביוכבד אשת עמרם, בסוף ק"ל שנים, לת

אחר ק"ל שנה, כך עתה היה אחר ק"ל שנה כנזכר, ולכן ואז חזרה לנערותה, ע"י עבור הנזכר. גם 
 :לכן הוצרכו בה לקוחין חדשים, לקחת העבור הזה של חוה

וז"ס פסוק )שמות ב' ב'( ותהר האשה ותלד בן, היא האשה הראשונה חוה, שנאמר בה כה( 
שית ג' י"ב( האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ, וחטאה והחטיאה, ועתה האשה )ברא

ההיא עצמה נתקנה עתה, והיא עצמה הרתה, ותלד את משה, שהוא גלגול הבל ושת בניה. ולזה 
רמזו בספר הזוהר, בפרשת שמות, וז"ל, ותהר האשה ותלד, בן האשה ודאי, כד"א )בראשית ב' 

 :'גוכ"ג( לזאת יקרא אשה ו

וז"ס, ותרא אותו כי טוב הוא, ר"ל, כי כל האחרים, היו טפות רע דהשחתת הזרע. אבל זה לבדו כו( 
היה מן הטוב, שלא היה מהשחתת הזרע. ודע, כי כמו שטיפות השחתת הזרע ענפיו של הבל, שהיו 

נקראו כלולות מטו"ר, נתבררו, והטוב שבהם ניתן אל בני ישראל, שנולדו באותם ק"ל שנים, ולכן 
דור דעה. והרע שבהם, ניתן אל הערב רב, אשר גם בהם היו קצת ניצוצות טובות, כמו שנבאר. כן 

הבל עצמו שהוא שרש הדעת עצמו, שהיה כלול מטו"ר, נברר גם הוא, והטוב שבו היה משה. והרע 
 :שבו, היה בלעם, וגם בו היה קצת ניצוצות טובות כמו שנבאר

דעת עצמו, בבהי' הטוב של הקדושה, וענפיו הם בני ישראל שיצאו ונמצא, כי משה היה שרש הכז( 
ממצרים, הנקראים דור דעה. ובלעם הוא שורש הדעת של הקליפה, מעורב בקצת טוב. וערב רב 

 :הם ענפיו של בלעם, מעורבים גם הם בקצת טוב

וז"ס פסוק )תהלים קל"ה ז'( מעלה נשיאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח כח( 
מאוצרותיו. והנה בפסוק זה, נרמזו אלו הגלגולים הנזכר בר"ת וס"ת. וזה פרטם, הארץ' ברקים' 
למטר', ס"ת צמ"ר. 'הארץ 'ברקים 'למטר ר"ת הב"ל. 'ברקים 'למטר 'עשה 'מוצא, ר"ת בלע"ם. 

 :'עשה 'מוצא 'רוח 'מאוצרותיו, ר"ת עמר"ם

נו. ונודע, כי קרבנו של הבל היה צמר, והענין הוא, כי גם עמרם הוא משרש של הבל, כמשה בכט( 
ושל קין היה פשתן, כמ"ש חז"ל. וכמ"ש בפרשת בראשית על ענין זה, כי הבל שרשו בצמר העליון, 

וע"ש. ולכן נרמז בפסוק זה שם הבל, ושם קרבנו, שהוא הצמר, כי משם חוצבה נשמתו כנזכר. 
צמר שבהם, בלשון תרגום עמרא,  וממנו נמשך ג"כ עמרם, הנרמז בפסוק זה כנזכר. ולכן אותיות

גם הם נתחלפי ונעשו עמרם. ולהיות כי הבל היה כלול מטו"ר, ועתה אחר ק"ל שנים, נתגלגל 
להתקן, והוברר הטוב שבו לצד אחד, והרע שבו לצד אחד, והנה הרע שבו הוא בלעם, שהיה בימי 

ונתן במשה, שהוא סוד  משה. ולכן נרמז גם הוא בפסוק הזה כנזכר, והטוב שבו נברר ע"י עמרם,
הדעת, הנקרא רוח כנודע. ורמז, באומרו מוצא רוח מאוצרותיו, כי עמרם הוציא רוחו של משה 

 :הטוב, שהיה גנוז באוצרות העליונים, כנזכר בפסוק אז ישיר משה, בספר הזוהר

ארם ואחר שביארנו ד' בחי' אלה שהם בחי' הבל, והם, משה, ודור המדבר, ובלעם, וערב רב. נבל( 
דרך פרט, ונתחיל בענין משה. כתיב ותקרא את שמו משה, כי מן המים משיתיהו. כבר נתבאר כי 

משה הוא מן הדעת עצמו שבאדה"ר שהוא ז"א. וכבר ידעת, כי עיקרו של ז"א בתחלתו, היה בן 
ו"ק, חג"ת נה"י בלבד. וכשהגדיל, נתעלו חג"ת ונעשו חב"ד שבו. ונה"י נעשו חג"ת, ונתוספו לו 
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"י חדשים. בסוד )משלי ג' י"ט( כונן שמים בתבונה. ונמצא, כי חב"ד דז"א הם חג"ת הראשונים. נה
ואלו הם ג' אותיות מש"ה, מ' בחסד, שהוא המים. ש' בת"ת, המכריע בין ב' קוים ימין ושמאל, 

ולכן צורת ש' היא בג' קוים. ה' בגבורה, דמתמן אתקשרת הנקבה. וכנגדה יש שם אחד בע"ב 
ל ויסע ויבא ויט, והוא שם מה"ש. והוא הסדר האמיתי, שהם חג"ת. לכן נתן טעם שמות, ש

הכתוב, למה קראו משה ולא מה"ש, שהוא הסדר הנכון. ואמר, שהסבה היא, כי מן המים 
משיתיהו. פי', כי החסד שהוא המים גברו במשה, והיה נוטה יותר כלפי החסד. ואם היה נקרא 

ה מכרעת בינתיים, והיתה היא גוברת במשה. ולכן היתה אות ש' מה"ש, היתה אות ה' שהיא הגבור
 :שהוא הת"ת, מכריע בין מ' וה', שהם חו"ג, ואז הת"ת נודע דתדיר מטה כלפי חסד, ונטיל לימינא

ועתה נבאר מספר שם משה, כי נתבאר אצלינו בפרשת שמיני, בענין חטא נדב ואביהוא לא( 
תוכו, מתלבש תוך היסוד דאימא, עם מוח הדעת שהיסוד של אבא עם המוח של הדעת אשר ב

שבתוכו. ושניהם מתלבשים תוך רישא דז"א, ונקרא דעת שבו. והנה היסוד דאבא, הוא בבחי' פנים 
ואחוריים, והפנים הם הוי"ה דע"ב דמלוי יודי"ן, והאחוריים הפשוטים הם ע"ב, והמליאים קפ"ד. 

"ן, והאחוריים הפשוטים הם מ"ד, והמליאים והיסוד דאימא, הפנים שלו הם אהי"ה דקס"א דיודי
תקמ"ד. משה היה כלול מן אחוריים דיסוד דאבא שהם קפ"ד, ומן הפנים דיסוד דאימא שהם 

 :קס"א, ולכן קפ"ד וקס"א בגימטריא משה, ונמצא כי עיקרו באימא

נוצר,  והנה נתבאר אצלינו, בכוונת י"ג מדות של ויעבור כי מדת נוצר חסד הוא בבינה, הנקראלב( 
שבתוכה ננצר ונשמר ונגנז החסד, שהוא בגימטריא ע"ב דיודי"ן שהוא אבא, ולכן נ' דנוצר הוא 

רבתי, ונודע כי אלפ"א בית"א רבתי היא בבינה, וזה להורות על חמשים שערי בינה, ולכן גם משה 
מן בגימטריא נוצר )הגהה א"ש, ע"ה(. ובזה תבין מ"ש בזוהר פרשת פקודי, כי בהיכל הרצון ת

אתכניש משה, לפי שהוא מבחי' הדעת שביסוד דאימא, הנקרא נוצר. והוא הוא מלת רצון, וכמ"ש 
 :זה בפסוק וראית את אחורי וע"ש

והנה בחי' בלעם, כבר נתבאר, כי הוא הרע של הבל. וז"ס פסוק )דברים ל"ד( ולא קם נביא עוד לג( 
מנו בלעם. ונודע מה שהקשו על בישראל כמשה, ודרשו רז"ל בישראל לא קם, אבל בא"ה קם. ו

מאמר זה בספר הזוהר, בסוף פ' שמות, אבל הענין יובן עם הנז"ל, כי שניהם מן הדעת דזעיר, 
מבחי' הבל כנזכר, כי היו מעורבים בו טוב ברע, ע"י חטאו של הבל שחטא, כנזכר בספר התיקונים 

ב הוא, ועיין בפסוק ויקח תקון ס"ט. ואח"כ נתברר הטוב לבדו במשה, כמש"ה ותרא אותו כי טו
קרח וגו'. והרע לבדו בבלעם, אלא שעדיין היה בו מעורב קצת טוב, ולכן זכה לנבואה ולרוח הקדש 

בתחלתו, כמ"ש ז"ל, ולכן היה שקול כמשה ממש. אלא שמשה היה בדעת הטוב של הקדושה ובו 
התחיל ראשית  התחיל ראשית תקון הבל מבחי' הדעת, ובלעם היה בדעת הרע של הקליפה, ובו

בירור הרע של הבל, מבחינת הדעת. וזמ"ש, )במדבר כ"ד( ויודע דעת עליון, כי להיות בו ניצוצות 
קדושה מן הדעת עצמה וגם היה הוא דוגמתם מן הדעת של הקליפה, לכן היה נאחז בדעת עליון 

רוהו על של הקדושה, והיה לו שם ידיעה והשגה. ונמצא, כי אעפ"י שבספר הזהר במ"ר חז"ל ביא
דעת שבקליפו', עכ"ז הפשט לא יוכחש, כי מתוכו היה נאחז בדעת דקדושה. וזהו הטעם שהיה 

בלעם שונא את ישראל בתכלית, כי הוא הסיגים שהפרישוהו מהם. ודע, כי גם בניו יונוס וימברוס 
 היו מבחי' זו ג"כ, ולכן הם היו הראשים של הערב רב, והם היו העיקרים, כנזכר בספר הזוהר

 :בפרשת כי תשא

ונמצא, כי כיון שנזדככו ונתלבנו הנשמות ההם, באותם ק"ל שנה, אז מן הסיגים שנפרדו לד( 
ונשתיירו מהם, יצא בלעם, ראשית המובחר שבכל הרע ההוא והשורש שלהם, וכל הערב רב הם 

 :הענפים שלו וכנז"ל

שבלעם היה הרע הניטל  והנה בחינת הערב רב, הם הסיגים שנשתיירו מדור המדבר, כי כמולה( 
ממשה, כן הערב רב הם הרע של דור המדבר. וכמו שבלעם עדיין היה בו טוב מועט, כן היה עדיין 

 :קצת טוב מעורב בערב רב, אבל הם יותר מתוקנים הערב רב מבלעם

ובזה תבין טעם, למה מרע"ה השתדל להוציא את הערב רב שלא כרצונו ית'. והטעם הוא, כי לו( 
ערובת ניצוצות קדושות, ענפיו של משה עצמו, מן הדעת, ולכן מסר עצמו עליהם כמה היה בהם ת

 :פעמים. ולא עוד אלא שנקבר בחו"ל בעבורם, להביאם עמו, כנזכר בספר הזוהר

גם בזה תבין, כמה פעמים שנזכרו הערב רב על שם עמו של משה, כמש"ה )שמות ל"ב ז'( לך רד לז( 
כי שחת עמך אשר הוצאת מארץ מצרים, לפי שכל דור המדבר, וכל הערב רב, כלם הם ענפיו 

וניצוציו, והוא להם כנשמה לגוף. וז"ס פסוק )במדבר י"א כ"א( שש מאות אלף רגלי העם אשר 
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רבו ממש, כנשמה בתוך הגוף. גם ז"ס פסוק )שם י"א א'( ויהי העם כמתאוננים רע אנכי בקרבו, בק
באזני ה', כי הערב רב הם מבחי' הרע, שהוברר מסיגי נגעי בני אדם דהשחתת הזרע, הנקרא רע. 
בסוד )בראשית ל"ח ז'( ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'. וזש"ה ג"כ, )במדבר י"א י'( ובעיני משה 

 :משה ראה בעיני שכלו, כי כלם היו מבחי' הרע שלו, אשר לא נתקן עדייןרע, כי גם 

ואמנם מה שלקה משה ונענש על ידם הוא, לפי שעדיין לא היה זמן תקונם, ורצה לתקנם לח( 
קודם זמנם. ונודע כי עיקר גלות מצרים היה לסבתם כנ"ל, לכפר ענין הרע שנתערב בטוב של הבל, 

זה, אלא שבשבילם לא נכנסו ישראל לארץ, כי החטיאום בעגל, ובעשר ושל נגעי בני אדם. ולא די 
 :הנסיונות, וחטאו והחטיאו להיותם בלתי מתוקנים

ובזה תבין, למה נקראו ערב רב, וכמ"ש בזוהר פרשת תשא כי יש ערב רב, וערב זעיר. והענין לט( 
עיר, ויוצאים דרך הוא, כי יש נשמות דהשחתת זרע, מן החסדים התחתונים המתפשטים בגופא דז

יסוד הנקרא ו' זעירא, ואז אוחזים בהם הקליפות, ומתערבים טוב ברע, ונקרא ערב זעירא. ואלו 
שבדורו של משה, היו מן הדעת העליון עצמו כנז"ל, והנה הדעת ו' רברבא, והת"ת ו' בינונית, 

 :והיסוד ו' זעירא. ולכן היו נקראים ערב רב, ולכן ערב רב הם בגימטריא דעת

וז"ס שנקראו )שמות ל"ב ט'( עם קשי עורף, כי העורף הם אחוריים של הדעת, ונתערבו ברע, מ( 
ולכן נקראים עם קשי עורף, כי שם חטאו למעלה, כמבואר אצלינו בפרשת עקב וע"ש. והנה שתי 

 :בחי' אלו, שהם, ערב רב, וערב קטן, נקראים בין הערבים, כנזכר בזוהר פרשת תשא

דור המדבר, כבר נתבאר כי הם בחי' הטוב, שהובררו מאותם נגעי בני אדם, ואמנם בחינת מא( 
שהם נשמות עליונות בתכלית, כי הם משרש הדעת העליון ברישא דז"א. וזהו טעם שנקראו דור 

דעה, בסוד הדעת. ולהיותם ענפים של משה, לכן הוצרך להיות משה הגואל שלהם. ולכן הפציר בו 
ות הסנה, כנזכר במ"ר לפי שהיה מוכרח להיות על ידו, כי כלם הקב"ה, בשבעת הימים של מרא
 :בניו ממש, ונקראו דורו של משה

גם ז"ס פסוק )במדבר י"א י"ב( האנכי הריתי את כל העם הזה, אם אנכי ילדתיהו, כאשר ישא מב( 
האומן את היונק, וכל המזונות שלהם היו ע"י משה, כאומן את היונק, המוכרח לגדלו ולהטריפו 

 :חם חוקול

ואחר שנתבארו ד' בחי' אלו, שכלם בחי' הדעת דז"א. נבאר עתה, איך עתה נתקנו כל מג( 
הקלקולים שלהם הראשונים. ובזה יתורץ שאלה אחת, והוא, כי מאחר שהב"ה היה עתיד ליתן 
את התורה בהר סיני, למה הקדים להם ג' מיני ציוויים בתחלה, הא' הוא במרה, כמאמר רז"ל 

ן במרה אפקוד, והוא בפרשת בשלח, והב' בפרשת יתרו והוא ענין מינוי הדיינין, כנזכר שבת ודיני
בפסוק )שמות י"ח כ"א( ואתה תחזה, וכמ"ש איעצך ויהי אלהים עמך, ודרשו רז"ל המלך בשכינה, 

והקב"ה צווהו בדבר יתרו, ויתרו נודע דקודם מתן תורה בא, לדעת רוב רז"ל. והג', בפרשת 
ינים ההם שנאמרו קודם מתן תורה, כי לכן חזר בסוף הפרשה לומר, )שמות כ"ד( משפטים, כל הד

 :'ואל משה אמר עלה אל ה

אבל הענין הוא, כי הנה אעפ"י שדור המדבר היו נתקנים, ונבררים טוב מן הרע כנזכר, עדיין מד( 
הוא, כי לא פסקה זוהמתם הראשון לגמרי מהם, עד שעמדו על הר סיני, כמ"ש חז"ל. וסוד הענין 

עדיין לא נתקנו עבירות של אדה"ר, ועבירות שלהם, בהיותם בגלגול דור המבול, ודור הפלגה, 
ואנשי סדום כנז"ל, ואעפ"י שקבלו ענשם בגלות מצרים, היו צריכים בקום עשה, לחזור ולקיים 

 :המצות ההם, אשר עברו עליהם, ולכן הוכרחו לתקנם ולקיימם, טרם נתינת התורה בהר סיני

וזה עניינם, הנה, כנגד עון דור הפלגה, שכפרו בעיקר ועבדו ע"ז כמו אדה"ר גם כן, לכן נתן ( מה
להם במרה שבת ודינים שלה, ובזה נתקן עון ע"ז. וז"ס פסוק )ישעי' נ"ו ב'( אשרי אנוש יעשה זאת 

ם שומר שבת מחללו, ודרשו רז"ל אפילו עובד ע"ז כאנוש, שהיה בדור המבול, מקיים השבת מוחלי
לו כל עונותיו, כי המודה בע"ז כאלו כופר בכל התורה כלה. והכופר בע"ז, כמודה בתורה כלה, 

והמקיים שבת כהלכתו, כאלו מקיים כל התורה כלה. וגם נתקן עון כופר בעיקר, כי הרי המודה 
 :בשבת, מודה שיש עיקר למעלה, שברא העולם בששת ימי בראשית, וישבות ביום השביעי

ן דור המבול בעון הגזל כאדה"ר, נתן להם פרשת משפטים, שכל דיני גזלה וגניבה וכנגד עומו( 
נכתבים בה. ולא עוד אלא שהדין הא' )שמות כ"א ב'( כי תקנה עבד עברי, מדבר בנמכר בגניבתו 
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ע"י ב"ד, ואינו נתקן עד שימכר, ואח"כ יצא לחירות. ולכן גם הם )תהלים ק"ה י"ז( לעבד נמכר 
שראל היו עבדים למצרים, לתקן עון הגזל, ואז יצאו לחירות. והנה כיון שקבלו יוסף, וכל בני י

 :עליהם הדין הזה של עבד עברי, נחשב עליהם כאלו נתקיים בהם, ונמחל להם עון הגזל

וענין הוצאת שז"ל, כבר נתקן ע"י שהושלכו ליאור כנז"ל, ונתבררו מן הרע. וכנגד עון אנשי מז( 
ה"ר, לכן ניתן להם פרשת )שמות י"ח כ"א( ואתה תחזה מכל העם, ומינוי סדום, שכפרו בדינין כאד

 :שופטים ודיינים

ובזה יתבאר לך, ענין משה ויתרו, בענין מינוי הדיינים, שלא עשאו משה מתחלה. והענין הוא, מח( 
כי הנה משה היה השרש לכלם כנזכר, ובהיותו שופט את העם, היו ניצוצות נשמות טובות שחטאו 

נה, בהיותם מעורבות באנשי סדום, היו עתה מתעברות במשה בסוד העבור, שהוא אחד בראשו
מבחי' הגלגול, ובזה יספיק להם כאלו הם עצמם השופטים, והיה נמחל להם עונם. ובפרט אם הוי 

באים לפני משה אותם הדינים בעצמם, ואותם המריבות שבאו כיוצא בהם לפני דייני סדום, ועתה 
פט כפי הדין, ובזה כל מי שחטא בראשונה בדין כיוצא בו, היה בא אז בסוד היה דן אותם במש

 :העבור בעת ההיא, והיה נתקן

וזהו טעם מ"ש )שם י"ח י"ג( ויעמוד העם על משה מן הבקר עד הערב, למהר תיקון העון מט( 
קן ההוא, קודם נתינת התורה. ויתרו א"ל לא טוב הדבר אשר אתה עושה וגו', כלומר לא תוכל לת
הרע הזה ולהחזירו לטוב, בהיותך יושב לבדך שופט, כי כבד הדבר לתקן כמה נצוצות רבות של 

נשמות ההם, ובפרט כי צריך שיבואו כל מציאות הדינים הראשונים שטעו בהם דייני סדום, 
לכשיותקנו על ידך, והנה אתה יחידי ואינך יכול לדון דינים הרבה, וימשך התקון לזמן רב. ולכן 

עליהם שרי אלפים, ובהתרבות הדיינים, יתרבו הדינים, ויתוקן הדבר במהרה, והדברים ושמת 
הקלים יתוקנו על ידיהם, והדבר הקשה של העון הגדול יביאון אליך, ויתוקן על ידך, ובזה תמהר 

 :תקונם

עוד א"ל טענה אחרת, והיא, כי כמו שהיו דור המדבר מבחי' הרע של הבל, שהוא משה. כן היו נ( 
ם מבחי' קין דיסוד דאימא כמ"ש למטה בדרוש שאחר זה, בענין דור המדבר, ולא יספיק היות בה

משה השופט לתקנם, כנודע שאין הנשמה באה בסוד העיבור להתקן, אלא באדם אחד שיהיה 
משרש נשמתו, ויהיה גואלו הקרוב אליו, לכן ושמת עליהם שרי אלפים וגו', ויהיה בהם שופטים 

 :ויתוקנו גם הם על ידיהםמשרש בחי' קין, 

ועדיין צריכים אנו לתת טעם, למה לא נצטווה בזה בתחלה ע"י הקב"ה, והטעם הוא, כמש"ה נא( 
)בראשית ד' כ"ד( כי שבעתים יקם קין, כי כמו שהתחלת תיקונו של הבל היה במשה, שהיה טוב 

שמתו, היה ביתרו חמיו בלי רע, כנז"ל בפסוק ותרא אותו כי טוב הוא, כן התחלת תיקון קין בסוד נ
 :'של משה, והיו שניהם בדור אחד, וכנודע מספר התקונין, בפסוק קניתי איש את ה

והנה קין חטא ג"כ בענין הדינים, ואמר לית דין ולית דיין, ולית עלם אחרן, כשהרג להבל אחיו. נב( 
ו, והודה על ענין ולכן אשר עתה היה נתקן ע"י יתרו, תקן עון ההוא, והוא בעצמו יעץ למשה עצה ז

הדיינים, לתקן פגם שבו. וגם כי כיון שהוא ראש לנשמות קין, היה רוצה לתקן גם את נשמות קין, 
שהיו גם הם מעורבים בדייני סדום. ולכן בחר במינוי שופטים אחרים, שהיו מבחי' קין, לתקן את 

עבירות אלו, אז נשמות קין גם הוא, ע"ד שהיה משה מתקן נשמות הבל, והנה אחר שנמחלו ג' 
 :עמדו בהר סיני, ופסקה כל זוהמתם הראשונה, ואז קבלו כל התורה כלה

ונבאר עתה בקיצור, ענין גלות ישראל למצרים, ולמה היו שבעים נפש, ואיך נגאלו, ואיך נכנסו נג( 
לא"י. ואח"כ נחזור לבאר דרוש ארוך, בענין מרע"ה, ודור המדבר, וערב רב, ודרושים רבים 

בהם. הנה היות ב"י שבעים נפש, הוא במה שהודעתיך במצות המילה בפרשת לך לך, כי הנכללים 
מספר אורות החסדים המגולים, הם ע'. לפי ששני החסדים דחו"ג, ושליש העליון דחסד שבת"ת 

עד החזה, הם אורות מכוסים תוך יסוד דאימא. וב' שלישים תחתונים דחסד שבת"ת, ושתי 
ולים. וכל חסד מהם הוא הוי"ה אחת, שמספרה כ"ו. נמצא שג' חסדים דנו"ה, הם אורות מג

הויו"ת פחות שליש הם מגולים, ושליש הוי"ה הם שמנה אורות, נמצא שהם ע' אורות מגולים, 
 :כמספר ע' נפש

וכמו שהודעתיך בפרשת בראשית בענין חטאו של אדה"ר, כי כל הנשמות באות מטפת נד( 
שמשם טפת הזרע, בסוד )בראשית ד' כ"ה( וידע אדם עוד  החסדים, שהם מ"ד, נמשכים מן הדעת,

את חוה אשתו, ובפרט מן החסדים התחתונים המגולים, הקרובים אל היסוד. ואף על פי שגם 
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באים נשמות מבחי' החסדים המכוסים, אינם עולים בחשבון נפשות בני ישראל שנכנסו בגלות, כי 
כמו שנבאר ובחי' זו אינו ניכר אלא  בחי' הגלות הוא הסתלקות החסדים, והעלמם בשרשם

במגולים, שמתעלמים אח"כ, ולא במכוסים ונעלמים תמיד, ולכן מספרם אינם אלא ע' נפש בלבד, 
 :שהם כללות האורות, אבל פרטיהם הם ס' רבוא, כמספר ו"ק

והנה היותם נקראים בני ישראל, הוא במה שנודע, כי חג"ת נקראים אבות, ונה"י נקרא בנים. נה( 
לפי שאלו האורות המגולים הם החסדים דנו"ה, ולכן נקראו בני ישראל, כי משם שרשם וישראל ו

 :הוא ז"א עצמו כנודע, ובניו הם נו"ה שבו

ואמנם בחי' יעקב היורד למצרים, הוא יסוד דאבא, שגם הוא מתפשט בגלוי מן החזה ולמטה נו( 
קב, הוא מן היסוד דאבא, כמ"ש עם בני ישראל, שהם החסדים המגולים דיסוד דאימא. אבל יע

למעלה, בפסוק ויבא לו יין וישת. ויעקב ובני ישראל הנזכר, הם היורדים בגלות מצרים, כמו 
 :שנתבאר

והנה ענין גלות מצרים, יובן במ"ש, בפסוק ויוסף הורד מצרימה וכו', כי מצרים הוא הקליפה נז( 
שם נתבאר כל זה. והנה בחי' הגלות, הוא שכנגד הגרון דז"א, שהוא מקום צר, וע"ש היטב מאד, כי 

חזרת המוחין דגדלות שנתפשטו בז"א, להסתלק ממנו. ובחי' הסתלקות יעקב, שהוא יסוד דאבא, 
ובני ישראל שהם החסדים המגולים כנזכר, דרך מעבר הגרון ולמעלה, זהו נקרא ירידת מצרים 

דת יוסף למצרים. גם נתבאר זה, וגלותו, כי אז נאחזים בהם הקליפות מאד, כנזכר שם בענין ירי
בדרוש פסח ויציאת מצרים. וכבר נתבאר ג"כ שם, כי אעפ"י שזו עליה היא, עכ"ז אינה אלא 

 :ירידה, כי הסתלקותם הוא פגם וחסרון גדול, ועוד נאריך בטעם זה למטה

והנה כשיצאו ישראל ממצרים, אז חזרו המוחין להתפשט בז"א, ובצאתם דרך הגרון למטה נח( 
תפשט כבראשונה, אז נקרא יציאת מצרים. והנה בירידתם היו ע' נפש, ועתה ביציאתם כתיב, לה

)שמות י"ב, י"ז( ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי. וטעם הדבר הוא כנז"ל, 
כי אז בירידתם למצרים היו האורות מגולים ע' בלבד. ובירידתם למצרים שהוא התעלמותם 

ות. אבל עתה אשר חזרו החסדים לצאת מן הגרון, ולהתפשט כבראשונה, והנה בגרון, נקרא גל
נודע, כי בירידת החסדים המגולים, בלי מחיצת כלי יסוד דאימא, הם יורדים במרוצה גדולה, 
ונופלים עד היסוד דזעיר, ומכח נפילתם שם בחוזק, חוזרים לעלות ממטה למעלה, עד היסוד 

הם עתה בוקעים כלי יסוד דאימא בהכנסם בתוכו, ואז גם שאר  דאימא, ולהיותם אורות מגולים,
החסדים המכוסים, הם מתגלים. ועתה נמצא, כי כל החסדים הם אורות מגולים, ולכן כולם 

נכנסים בחשבון בני ישראל היוצאים ממצרים, שהם שש מאות אלף רגלי, כנגד ו"ק, שמחסד עד 
כ כלם מתקבצים ביסוד כנודע, והנה כל קצה יסוד, אשר החסדים מתפשטים מחסד עד הוד, ואח"

 :כלול ממאה, שהם י"ס שבו, וכל א' כלול מעשר, הרי הם שש מאות אלף

וענין בקיעה זו דיסוד דאימא, היא בחי' קריעת ים סוף, שנקרע אחר שיצאו ישראל ממצרים, נט( 
ונכנסו בארץ כנען.  כי היסוד דאימא נקרא ים סוף, סופא דכל דרגין דיליה. ואח"כ עלו בני ישראל,

וסוד הדבר הוא, כי ארץ כנען, היא ספירת המלכות, העשירית שבי"ס דאצילות, הנקראת רחל 
נוקבא דז"א, אשר אז היתה בגלות, ביד הקליפה הנקרא כנען. ובני ישראל הם החסדים המגולים, 

ור חוזר, אשר ע"י נפילתם בכח ובמרוצה עד היסוד דזעיר, חוזרים לעלות ממטה למעלה בסוד א
ואז דרך עלייתם עד החזה דזעיר, בוקעים ועוברים לאחורי ז"א, אשר שם רחל הנקרא ארץ כנען, 

ונכנסים בה, ובונים פרצופה, בסוד )ישעי' מ"ז ה'( והוכן בחסד כסא, כמבואר במקומו, שעיקר 
בניינה הוא באלו האורות דחסדים המגולים, בחזרתם למעלה בבחי' אור חוזר, וז"ס כניסת 

 :ישראל לארץ כנען

והנה לכאורה נראה קושי בענין זה, הנה א"י גבוהה מכל הארצות, ובפרט מארץ מצרים, ס( 
שבירידתה נאמר )בראשית מ"ב ב'( רדו שמה. וכשיצאו משם מה כתיב, )במדבר י"ג י"ז( עלו זה 

זה ולמטה. בנגב וכו'. ועמ"ש להפך, כי ארץ מצרים היא בעורף הגרון דז"א, וארץ כנען היא מן הח
ויש בזה שתי תשובות, הא' היא, כי אין עלייה וירידה במקומות, אלא בבחי' מעלתם, ע"ד מה 

שביארנו בסדר י"ג תיקוני דיקנא שבי"ג מדות ויעבור. וז"ס, )ישעי' מ"ה ז'( יוצר אור ובורא חשך, 
בריאה, כי הבריאה העליונה מיצירה, להיותה במקום הסתום, נקראת חשך. והיצירה התחתונה מ

להיותה בגלוי, נקרא אור. וז"ס תחתונים למעלה, ועליונים למטה. כי גלוי האור נקרא עלייה, 
ומקום שהיא מכוסה, נקרא ירידה, כי הוא מניעת אור. ובפרט כשמסתלקים ומתעלמים בגרון כי 

אז הוא חסרון אור לגמרי. והתשובה השנית היא, כי בהיותם בגרון, אז תכליתם הוא לרדת עוד 
למטה, ולכן נקרא ירידה בחי' היותם שם. אבל כשיוצאים מן הגרון, והנה הם נופלים עד היסוד 
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כנז"ל, אז הם חוזרים לעלות בסוד אור חוזר, ואז נכנסים לארץ כנען כנז"ל, ולכן כתיב עלו זה 
 :בנגב

ים, ונבאר עתה, דרוש גדול, כולל דרושים רבים, ובכללם יתבארו ענייני נסים דיציאת מצרסא( 
ובמדבר, ובו נבאר ענין ישראל. ויעקב. ועשו. ורחל. ולאה. ודור המדבר. וערב רב. ומשה ואהרן 

ומרים. וענין המרגלים. ויהושע וכלב. וענין אפרים בן יוסף. ושני המטות, מטה האלהים. ומטה 
לת משה. וענין הבאר. ומן. וענני כבוד. וקצת רמז מאמר בספר הזוהר פרשת תצוה בענין הנהו ת

 :נקודין דכל עלמא, חורבא, וישובא, וג"ע הארץ

ודע, כי כל הבחי' הנזכר, כולם הם אורות שיוצאים מתוך ז"א הנקרא ישראל, וזה עניינם. כבר סב( 
ביארנו פעמים רבים, ענין המוחין דז"א, איך הם כפולים, מצד אבא ומצד אימא. כי ג' מוחין שיש 

. ומוחין דמצד אימא, נתלבשו בנה"י דאימא. ואח"כ לו מצד אבא, נתלבשו תחילה בנה"י דאבא
 :נתלבשו גם נה"י דאבא, תוך נה"י דאימא, ואז נתלבשו ונתפשטו תוך ז"א

וב' המוחין הנקראים חו"ב דאבא, וכן דאימא, המלובשים בנו"ה של כל א' מהם, מתפשטים סג( 
א דעת, יש חילוק בין בשני קוים של זעיר, הימין והשמאל, עד סופם. אבל המוח האמצעי, הנקר

דאבא לדאימא, כי הדעת דמצד אימא, הוא ביסוד דאימא, ואין היסוד דאימא מתפשט בכל קו 
אמצעי דזעיר, כי היא נקבה, והיסוד שלה קצר מאד, ואינו מגיע רק עד החזה של ז"א בלבד. ולכן 

עלה עד כאשר מוח הדעת מתפשט בכל גופא דז"א, יש בו בחי' אורות מכוסים, אותם שהם למ
החזה. ואורות מגולים, אותם המתפשטים למטה מן החזה. אבל היסוד דאבא הוא ארוך, 

ובהתפשטו תוך יסוד דאימא, יוצא חוצה לו מן מקום החזה ולמטה, ומתפשט הוא לבדו, עד סיום 
 :היסוד דז"א עצמו ממש

שבתוכו, הם ונמצא כי היסוד עצמו דאבא, נתגלה מן החזה, ולמטה. אבל אורות הדעת סד( 
סתומים בכלו. והנה מאלו הב' בחי' האורות, של יסוד דאבא ושל אימא, מתפשטים תוך זעיר 

כנז"ל. ובכל אחד מהם, מתלבש בחי' מוח א' הנקרא דעת, כלול מחו"ג כנודע, ומהם יוצאות 
הארות לחוץ, ובוקעים דרך מחיצות גופא דז"א, ויוצאת הארתם לחוץ לגמרי, באחור ובפנים 

ונעשים שם בבחי' פרצופים חלוקים, והם הבחינות הנז"ל, הנקרא, יעקב, ועשו, ודור  דז"א,
 :'המדבר, וכו

ונתחיל לבאר בחי' ההארות של יסוד דאימא, אשר להיותה נקבה, כלם יוצאות לצד האחור. סה( 
משא"כ בהארות דאבא, היוצאות דרך פנים דז"א, בסוד )תהלים קל"ט ה'( אחו"ר וקדם צרתני, 

הנקבה והזכר. ונודע, כי גם או"א בתחלת אצילותם, נאצלו גם הם אב"א, והיתה אימא שהם 
 :אחוריים דאבא, ואבא היה בחי' הפנים. ולכן אורות אימא יוצאות לצד אחור, ושל אבא לצד פנים

והנה נתבאר לעיל, כי האורות דחו"ג דדעת דמצד אימא, יש בהם ב' בחי', כי מן החזה ולמעלה, סו( 
ת מכוסים, תוך יסוד דאימא. ומהחזה ולמטה, הם אורות מגולים, כי אין היסוד דאימא הם אורו

מתפשט שם, כנז"ל, ולכן אין הארותיהם שוים. ובצאתם לצד האחור, נעשו שם שתי פרצופים, 
אחד למעלה מהחזה, והוא הנקרא לאה, ולהיותה אורות מכוסים, היא דינים. ואחד למטה מן 

עקרת הבית, עיקרה של בית, לשתי סיבות, האחת היא, לפי שהיא מן  החזה, והיא הנקרא רחל,
האורות המגולים, ולכן היא יותר ממותקת מן לאה, כי הארותיה הם גמורות ומגולות. ועוד, כי 
רחל היא ספירה העשירית די"ס דאצילות, נוקביה ממש דזעיר, אבל לאה היא נבנת מאחוריים 

 :, במצות ולא ירבה לו נשיםדמלכות דאימא, כמבואר עניינה בארך

גם נתבאר אצלינו, שנוי ב' שיש ביניהם, והוא, כי לאה עומדת באחורי זעיר מן החזה ולמעלה, סז( 
ופניה כלפי אחור דזעיר, ובחי' זו נקרא פנים באחור. משא"כ ברחל, שעומדת אב"א. ועוד, כי אין 

לנוקביה רחל, והיא בחי' אחוריים באחוריהם שתי כותלים, רק כותל אחד מפסיק בלבד, בין זעיר, 
שלהם. וכאשר רוצים לחזור פב"פ להזדווג, צריכים הפלת תרדמה ונסירה, כנזכר באורך בדרוש 

 :ר"ה והשופר ע"ש

וטעם הדבר הוא זה, לפי שרחל מלכות דאצילות כנז"ל, ונקראת אספקלריא דלא נהרא סח( 
בו, והיתה עמו עצם מעצמיו ובשר  מגרמה, ולולי שבתחלה נתחברה חבור גמור עם ז"א ונכללה

מבשרו, לא היה חושש אח"כ לתקנה, ולהשפיע בה כל חסרונה הצריך לה. ולכן נבראו דבוקים 
 :אב"א כנזכר, ולא נבראו אדם וחוה מתחילה פרצופים מחולקים זה מזה
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גם נלע"ד, ששמעתי טעם אחר בענין זה, והוא, כי הארות החסדים דיסוד דאימא, הם סט( 
ם בגופא דזעיר, לתקנו ולהגדיל פרצופו כנודע, והגבורות לבדם נתנים לרחל לתקן מתפשטי

פרצופה. ולהיות כי החו"ג הם שני חצאי מוח הדעת, ואין כל בחי' מהם מוח בפני עצמו. לכן גם 
זו"ן הנתקנים על ידיהם, נתחברו יחד, ואין ביניהם רק שני חצאי מחיצה, מפסיק באחוריו 

בתחלה היו שתי אחוריהם נעשים מן הגבורות לבדם, ולכן היו נחלקות,  ובאחוריה, ובפרט כי
חציים לאחוריים שלו, וחציים לאחוריים שלה, והם שני חצאי אחוריים. אבל אח"כ בעת הנסירה, 

כתיב )בראשית ב' כ"א( ויסגור בשר תחתנה. ואמרו שם בזוהר באדרת נשא, דשקיע חסד 
שלימים מן החסדים. ואליה אחוריים שלמים, מן באתרהא. ולכן אז נעשה אליו אחוריים 

 :הגבורות. ומאחר שיש אחוריים שלמים לכל אחד מהם, לא הוצרכו להתחבר, ואז הוחזרו פב"פ

והנה נתבאר, כי אורות יסוד דאימא שהיא נקבה, יצאו לסבה זו לצד אחורי ז"א, ועשו שם ב' ע( 
טה מן החזה. ועיין למטה בענין מן וענני פרצופים נקבות, לאה, ורחל, זו למעלה מהחזה, וזו למ

 :כבוד ובאר, שגם הם אורות של אימא

ונבאר עתה ענין אורות יסוד דאבא, שהוא דכורא, ולכן יוצאים לצד פנים דז"א, ומהם נעשים עא( 
כמה בחי' של פרצופים אחרים. הנה גם ביסוד דאבא היו בו ב' בחי', כי בהתפשטו עד החזה, היו 

הגבורות שבו מכוסים בב' לבושים, לבוש היסוד דאבא, ולבוש היסוד דאימא. ומן אורות החסדים ו
החזה ולמטה, היו האורות שבו מכוסים בלבוש אחד בלבד, שהוא יסוד דאבא. משא"כ באורות 

דאימא, כי אורות העליונים שלה שעד החזה, היו מכוסים בלבוש אחד בלבד, והוא היסוד דאימא. 
גולים לגמרי, בלי שום לבוש כלל. ולכן אורות דאימא המכוסים בלבוש ושמן החזה ולמטה, היו מ

א' בלבד, הוציאו הארתם לאחורי ז"א, ועשו פרצוף א' של לאה, אלא שהיא דינים להיותה מאורות 
מכוסים, ואורותיה המגולים לגמרי, הוציאו הארתם, ועשו פרצוף רחל, עקרת הבית, בהארה גלויה 

ה. אבל אורות יסוד דאבא אשר מן החזה ולמעלה, להיותם מלובשים באחורי ז"א, מן החזה ולמט
תוך ב' לבושים כנז"ל, לא יכלו להוציא הארתם לחוץ לצד פנים דז"א מן החזה ולמעלה כלל. אבל 

מן החזה ולמטה, שאין להם רק לבוש אחד, הוציאו הארתם שם לצד פנים דז"א, ועשו שם 
שאין שום פרצוף מחוץ לז"א לצד פנים מן החזה פרצופים רבים, כמו שיתבאר. וזהו הטעם, 

ולמעלה. עוד יש סבה אחרת, והוא, כי נודע )משלי ט"ז ט"ז( כי באור פני מלך חיים, והארת הפנים 
מבטלים הדינים, ואם היה איזה פרצוף עומד למעלה כנגד פני ז"א, היה מבטל השגחתו והארת 

 :הוצרך שלא להיות שם שום פרצוף כנגד פניופניו, ולא היו הדינים והחיצונים מתבטלים. ולכן 

וא"ת, הרי אף למטה יש להם בלבוש א' בבחי' האורות דאימא מן החזה ולמעלה, וא"כ למה עב( 
שם לא הוציאו למעלה רק את לאה, וכאן הוציאו כמה פרצופים כמו שיתבאר. והענין הוא, כי 

מטה. אבל לצד פנים דז"א, שאין באחורי דז"א היה להם מקום להתפשט שתיהם, זו למעלה וזו ל
מקום להם להתפשט מן החזה ולמעלה לשתי סיבות הנז', לכן נתפשטו כלם למטה מן החזה, ושם 

 :הוציאו כל פרצופיהם

עוד סבה שנית, כי אלו האורות דיסוד דאבא אשר מן החזה ולמטה, מלבד שאין להם רק לבוש עג( 
המגולים דאימא, שמאירים בתכלית הארה, להיותם א', עוד יש להם הארות גדולות מן האורות 

מגולים, והם מאירים בכלי היסוד דאבא מבחוץ, והם מבפנים, ומזדכך הכלי ונבקע, כמו שנתבאר 
לקמן בענין יעקב, ויכולים להוציא הארתם לחוץ, עם היותם מתלבשים תוך לבושים, ולכן הוציאו 

 :שם כל אותם הפרצופים

 :ופים הנעשים מהארות יסוד דאבא היוצאים חוץ לז"א כנזכרונבאר עתה ענין הפרצעד( 

והנה צריך שתדע, כי יסוד דאבא עם היותו כלי, עכ"ז הוא זך מאד, להיותו מבחי' אבא עילאה, 
ובפרט בהתפשטו מן החזה ולמטה, שאז הוא מגולה לגמרי כנזכר. ובפרט שאורות דאימא מאירים 

יכולים לצאת מכל סביבותיו ולהאיר בחוץ, אף גם  סביבותיו, וכפי זה ודאי שהאורות שבתוכו
באחורי ז"א, אבל לפי שלעולם אימא שהיא נקבה מאירה לצד אחור כנז"ל, כי שם הוציאה פרצוף 

רחל, ולכן אין אורות אבא יוצאים לצד אחור. אמנם שאר צדדי הז"א, ודאי שהם פנויים, ולכן 
ומצד שמאל, ומצד פניו, חוץ מרוח רביעית  יכולים הם להתפשט בג' צדדי ז"א, והם, מצד ימין,

 :שהוא צד האחור לבדו, כי שם נתפשטו אורות אימא להיותה נקבה כנזכר

ונמצא כפי זה, כי כיון שהם מתפשטים לצד ימין ולצד שמאל דז"א, ועושים שם ב' פרצופים, עה( 
ופים זה מימינו באופן שיש שם שורה אחת של שלשה פרצופים, והם, פרצוף ז"א באמצע, וב' הפרצ

וזה משמאלו. וא"כ גם כשהם מוציאים הארתם לצד פנים דזעיר, יעשו שם שורה אחרת של שלשה 
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פרצופים, ע"ד השלשה הנז'. ויהיה פרצוף א' באמצע כנגד פני ז"א, וב' פרצופים אחרים מימינו 
מזו, ואין  ומשמאלו, כנגד פני שני הפרצופים שבימין ושמאל ז"א. והרי הם ב' שורות, זו לפנים

 :שורה פחותה מג' פרצופים כנזכר

והנה במצות לא ירבה לו נשים נתבאר, כי המלכות דיסוד דאבא, בהיותה למעלה בדעת דזעיר, עו( 
הוציאה שתי הארות זו מחוץ לזו, והם ב' בחי' לאה. וכן המלכות דאימא, הוציאה ב' הארות לאה 

שהוציא הארתו לחוץ, כנגד פני זעיר, הוציא עוד  זו מחוץ לזו. והנה כן הענין כאן, כי היסוד דאבא
הארה אחרת יותר לחוץ ממנה, וגם היא כלולה משלשה פרצופים בשורה א'. ונמצא, כי הארת 

הימין היא כפולה, והארת השמאל היא כפולה, והארת הפנים היא כפולה. והרי הם ג' שורות זו 
 :אצל זו

צע. ושני פרצופים, הנקרא מן, וענני כבוד. זה בימינו, שורה א', היא ג' פרצופים, וה"ס ז"א באמעז( 
וזה בשמאלו, מן החזה ולמטה. ונמצאו זה עומד מבחוץ, לצד ימין הנצח דזעיר. וזה עומד מבחוץ, 

 :לצד שמאל הוד דז"א

שורה ב', אשר להלאה משורה הא' כלפי פניה, הם ג' פרצופים אחרים, והם פרצוף הנקרא דור עח( 
פי פנים דז"א ממש. וב' פרצופים אחרים, הנקרא ב' המטות, מטה האלהים, המדבר באמצע, כל

ומטה סתם. זה בימינו, דפרצוף דור המדבר, וזה בשמאלו. והם עומדים כלפי פניהם, של ב' 
 :פרצופים, דמן, וענני כבוד

שורה ג', להלאה משורה שניה, והיא היותר רחוקה מז"א. גם היא ג' פרצופים אחרים, פרצוף עט( 
אמצעי, העומד כלפי פנים דפרצוף דור המדבר, הוא הנקרא יעקב. וב' פרצופים אחרים, זה בימינו, 

וזה בשמאלו, נקראים ערב רב, ועשו בן יצחק אחיו של יעקב. והנה הם ט' פרצופים, וזה ביאורם, 
 :ונתחיל לבאר תחלה השורה החיצונה שבכלם, ואח"כ השנית, ואח"כ הפנימית משלשתם

יצונה, היא יעקב באמצע, וערב רב בימינו, ועשו בשמאלו. והנה ענין יעקב היא באופן שורה החפ( 
זה, הנה נתבאר לעיל, כי היסוד דאבא מן החזה ולמטה, היא מגולה, ואז אורות החסדים המגולים 

דאימא, מאירים בו בכל צדדיו, וגורמים שיתגדלו אורותיו הפנימיים. ובוקעים את הכלי דיסוד 
אים לחוץ מן היסוד עצמו דאבא, והרי זו בקיעה א'. עוד הם בוקעים את הכלי דגופא דאבא, ויוצ

דז"א, ויוצאים מחוץ לז"א, ושם עושים הארה שנית, הנקרא יעקב, על שם היותו נעשה מכח 
 :הבקיעה כנזכר. משא"כ באורות דיסוד דאימא, שהם מגולים מאליהם, בלי בקיעת היסוד שלהם

קב יעקב, שנזכר בפרשת וישלח, וביארו באדרא רבא, יעקב קדמאה לא וז"ס תרי זמנין יעפא( 
שלים, בתראה שלים. והענין הוא, כי ע"י בקיעה הראשונה, יצאו האורות מחוץ ליסוד דאבא, תוך 

גופא דז"א, ושם נעשת בחי' הארה אחת, הנקרא יעקב הפנימי. וע"י בקיעה השנית, יצאו מחוץ 
יצון. ע"ד מ"ש במצות ולא ירבה לו נשים, בענין שני בחינת לאה, לגופא דזעיר, ושם נעשה יעקב הח

 :שיוצאות ממלכות דאבא, ושתים ממלכות דאימא וע"ש

והנה יעקב קדמאה, הוא החצון, שהוא הראשון ממטה למעלה. ועוד, כי יעקב אע"ה, בתחלה פב( 
. ונמצא, כי יעקב נעשה מרכבה אליו, ואח"כ נזדכך יותר ע"י מעשיו, ונעשה מרכבה ליעקב הפנימי

קדמאה, הוא החצון, ולכן לא שלים. ויעקב תנינא, הוא הפנימי, ולכן הוא שלים, כי הוא הארה 
גדולה יותר מיעקב החצון. וזולת זה נקרא יעקב החיצון בשם כפול, יעקב יעקב, כי הוא יוצא אחר 

 :ב' בקיעות, ולכן יעקב אותיות יבקע

, והוא, כי שני בחינות הארות יש מחוץ לזעיר כנגד פניו, עוד יש טעם שלישי, למה נכפל שמופג( 
הם, הארת דור המדבר, והארת יעקב להלאה ממנו. וכנגד שתיהם, נאמר יעקב יעקב. וג' פירושים 

אלו, נרמזו בפסוק )בראשית כ"ז ל'( ויהי אך יצוא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו וגו'. כי בכל 
 :יצא יעקב, והענין מבוארפירוש מהם, נתבאר ענין ב' יציאות ש

וא"ת, והרי דור המדבר, למה לא נקראו בשם יעקב, כי גם הם יוצאים ע"י בקיעה. ועוד שאלה פד( 
שנית, כי הרי דור המדבר בניו של יעקב הם, ואיך הם יותר קרובים אל ז"א, ויוצאים בתחלה טרם 

 :שיצא יעקב אביהם

http://www.orhasulam.org/
http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.org  הסולם בעל מורשת מרכז: הסולם אור

 ל"כתבי האריז

 

 

מר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל וגו', והתשובה היא, במש"ל, וגם נתבאר בפסוק ויאפה( 
כי הנה יעקב היה הולך ומתעלה ממדרגה למדרגה, ובראשונה נעשה מרכבה אל יעקב החיצון, 

ואמ"כ נתעלה ביעקב הפנימי, ואח"כ נתעלה ונקרא ישראל, שהוא ז"א עצמו. ונמצא, כי אעפ"י 
 :"כ, נתעלה בתכלית העלוי כנזכרשדור המדבר קרובים יותר ממנו לז"א, זהו בראשונה. אבל אח

ועוד, כי אפילו יעקב עצמו החיצון, גדול הוא מדור המדבר, כי עיקר ההארה הזאת היוצא פו( 
מיסוד דאבא, אינה אלא להוציא את יעקב, ולכן היא הנקרא ע"ש הבקיעה. אבל דור המדבר, היא 

אה אשת יעקב הזה, ועיקר הארה טפילה אליו, אעפ"י שהיא יושבת בראשונה, כי אינה רק בחי' ל
ההארה שלה, הוא בסוד אור החוזר מיעקב אליה, וכמו שנאריך בתרוץ שאלות אלו למטה, בענין 

 :דור המדבר וע"ש

ועתה צריך שנבאר למה אין מחובר יעקב עם ז"א מצד פנים, כמו רחל בצד אחור. וכבר לעיל פז( 
יא דלא נהרא מגרמה כלום, וצריך תרצנו קושיא זו, כי רחל היא נוקביה דז"א, והיא אספקלר

שבעלה יזון ויפרנס ויספיק לה כל צרכיה. ולכן הוצרכו להתחבר יחד, ולהיותה עצם מעצמיו, ובשר 
מבשרו, כדי שגם אחר שתנסר מאחוריו, ותחזור פב"פ עמו, יהיה לו אהבה גמורה עמה, וחשק 

 :גמור להספיק צרכיה, כי אשתו כגופו דמיא. משא"כ ביעקב עם זעיר

וגם עם טעם אחר שביארנו לעיל, והוא, כי זו"ן היו אחוריהם נעשים מן הגבורות דאימא, ולכן פח( 
נתחברו יחד אב"א. אבל האורות של יסוד דאבא, אינם מאירים בז"א בקביעות, כי הרי הם 

מכוסים בתוכו, ותכלית הארתם אינה, אלא לצורך יעקב, שהוא אחוריים דאבא, כמבואר אצלינו. 
 :יננו מתחבר עמו ומתדבק עמו, לשיצטרך נסירה להפרידם, כדרך רחל עם ז"אולכן א

וז"ס )ירמי' ל"א ג'( מרחוק ה' נראה לי, כי הארות אבא כלם הם מרחוק, ולא מקרוב. ולכן פט( 
אינו נדבק יעקב בקרוב עם ז"א. ונודע מ"ש בס"ה, על פסוק ותתצב אחותו מרחוק, כי חכמה נקרא 

 :ם הנזכרמרחוק, וטעמו מובן ע

והנה ב' הפרצופין אשר מימין יעקב ומשמאלו, הם בחינת ערב רב שיצאו ממצרים עם ישראל צ( 
ונתגיירו, ולכן הם בצד ימינו של יעקב. ועשו, בשמאלו של יעקב. ולכן לא נתגייר, ובזה את המילה 

 :'ואת הבכורה וכו

פנים דזעיר ממש, וההארה והנה עיקר ההארה היוצאה מיסוד דאבא היא ביעקב, שהוא כנגד צא( 
ההיא נמשכת ביושר. אבל שתי ההארות שיש בצדי יעקב, אינם נמשכות ביושר מפנים דזעיר, רק 

הם נוטים אל האלכסון בקרן זוית, ולכן הארתם מועטת. ועכ"ז, הימני גדולה הארתו מן השמאלי. 
נים כלל, ולכן היה ולכן יעקב שהוא באמצע, הארתו גדולה מאד, ואין החיצונים שולטים בצד הפ

בחיר שבאבות, ובפרט אחר שנתעלה במדרגת ז"א עצמו, כנזכר לעיל בפסוק ויאמר לא יעקב יאמר 
עוד שמך כי אם ישראל. ועכ"ז יש בו בחי' דין, כי כן יעקב בגימטריא שני שמות אלהי"ם, עם 

 :מספר עשר אותיותיהם, כמ"ש בפרשת וישלח, ובריש פרשת לך לך

מימינו, היא הארה מועטת, לכן שלטו בהם החיצונים, והיו גוים. ולהיותם  והערב רב אשרצב( 
נמשכים מיסוד דאבא שהוא משה, כמ"ש לעיל בדרוש שקודם לזה, לכן טרח מרע"ה להוציאם 

ממצרים, ולגיירם, ונקראו על שמו, כמש"ה )שמות ל"ב ז'( כי שחת עמך וכו', וכמ"ש בדרוש 
ת, שהוא דעת עליון שביסוד דאבא, ומשם נמשכת הארתם שקדם. כי לכן ערב רב בגימטריא דע

 :לחוץ

ועשו אחיו אשר משמאל יעקב, היא הארה גרועה מכל ההארות כלם של יסוד דאבא, אם צג( 
להיותה בשורה החיצונה מכלם, הרחוקה מז"א. ואם להיותה בצד השמאל, ובפרט שהיא הארה 

טו בו הקליפות יותר מבערב רב, ולא נמשכת באלכסון, שהיא גרועה ומועטת כנזכר, ולכן של
 :נתגייר כלל

וזהו הטעם שהיה יצחק אביו רוצה לקרבו ולגיירו, ולתת לו הברכות והבכורות, לפי שגם הוא צד( 
מן השמאל, כמו יצחק שהוא שמאלו דז"א כנודע. ולכן עשו בגימטריא שני שמות אלו קפ"ד, שהוא 

דאבא, כנז"ל בדרוש שקדם, ועם עשר אותיותיו אחוריים הממולאים דהוי"ה ז' יודי"ן שביסוד 
שבאחוריים ההם הפשוטים, הרי צד"ק, ולהיותו סמוך עם יעקב, רצה להתאחז ג"כ בו מבחי' ב' 

אלהי"ם שבו, עם עשר אותיותיהם העולים יעקב כנזכר, כי גם הם דינים, ורצה להתאחז בהם, 
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ועשו הם אחים סמוכים זה עם זה ולכן צדק ויעק"ב בגימטריא עשו. גם בזה תבין, איך יעקב 
 :למעלה, כשני אחים ממש

ובזה יתבאר פסוק ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצדו, רמז בזה, צה( 
כי מקום עשו, הוא בצדו של יעקב, וז"ש ועשו אחיו בא מצדו, קרי ביה מן צידו ממש, כי בשמאלו 

קומו בצדו של יעקב הפנימי, רק בצדו של יעקב החצון, אשר הוא עומד כנזכר. גם רמז, כי אין מ
נעשה ע"י ב' יציאות, כמבואר לעיל ג' פרושים. וז"ש, ויהי אך יצא יצא, שתי יציאות יעקב, מאת 

פני יצחק, העומד תוך זעיר, בסוד הגבורות שבו כנודע. ואחר צאתו ב' היציאות הנזכר, הוא בשורה 
 :עשו, מצדו של יעקב השמאלי, ולכן מצידו מלא יו"ד באמצע השלישית החצונה, אז נעשת הארת

והנה נודע כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ולכן אנו צריכים לבאר פסוק זה בדרך הסוד, נמשך צו( 
אחר פשוטו של מקרא, וזה עניינו, והנה גם צריכים לבאר עתה, שאלה חזקה, כי מאחר שיעקב 

הוא מזדווג עם רחל נוקביה פב"פ, והנה יעקב הוא עומד שם. עומד לצד פנים דז"א, א"כ איך זעיר 
והנה ביאור שאלה זו, נתרצה בפסוק הנזכר, ויובן במ"ש בספר הזוהר דמדרש שיר השירים בענין 

אלפא בית"א דא"ת ב"ש, כי בעת שנעשה זווג העליון דזו"ן, אז סטרא אחרא אינה שמחה בשמחת 
בגין דלא למחדי בחדוה דילהון. וביאור המאמר  סטרא דקדושה, והיא הולכת ומתרחקת משם,

ההוא, נרמז בזה הפסוק, ויהי אך יצא יצא יעקב וכו'. פי', הנה כאשר רחל נוקבא דזעיר, רוצה 
לחזור פב"פ, אז סטרא אחרא שהוא עשו הנזכר, אשר אעפ"י ששרשו במקום הקדושה, נתאחזו בו 

ז וילך עשו השדה לצוד ציד להביא, והוא החצונים כנז"ל, להיותו מצד שמאל ונגרר אחריהם, וא
השדה החיצון, שעליו נאמר כי בשדה מצאה, והיא מדור הקליפות סטרא דחורבה ושממה, ואינו 

סטרא דישובא. וכיון שעשו יצא ממקומו אל שדה הקליפות, אז מקומו פנוי, ונכנס יעקב ונוטל את 
לקחם עתה יעקב. וז"ס הברכות מקומו, וכל ההארות ההם שהיו נמשכים אל עשו בהיותו שם, 

שלקח יעקב מיצחק, שהיה רוצה ליתנה לעשו. ואז רחל נוקבא דזעיר נכנסת ועומדת במקום יעקב, 
 :פב"פ עם ז"א, ומזדווגת עמו

וא"ת, והרי עדיין הארת דור המדבר מפסקת בינה לבינו. והתשובה היא, כי אותה ההארה צז( 
מ' שנה שהיו ישראל במדבר, וכל הזווגים הנעשים  הנקראת דור המדבר, לא נתקיימו רק באותם

בזמן ההוא, היתה עם ההארה הזאת הנקראת דור המדבר, כי היא אשת יעקב כמ"ש לקמן. 
וכאשר רחל מזדווגת עם ז"א, אחר המ' שנה, כבר נתבטלה משם הארת דור המדבר, ועומדת שם 

 :במקומה, בסוד בארה של מרים, כמ"ש עניינו לקמן וע"ש

ר עוד כשמוע עשו את דברי אביו וכו', הנה קשה כפי מה שאמרנו, כי ברצונו יצא השדה, אמצח( 
אבל גם זה יובן במ"ש שם במדרש שיר השירים של הזוהר, וגם בפרשת תרומה דף קל"ד ע"א, כי 

בעת שרוצים להזדווג זו"ן, באים במרמה עם סטרא אחרא שהוא עשו הנזכר, ומכריזים ואומרים, 
המלך הקדוש. וסטרא אחרא אלו היה יודע, שהשמחה היא ענין זווג ממש, לא הזדמנו לשמחת 

היה מסתלק משם, ואדרבא היה עומד שם, כדי לקחת חלקו מן השפע והברכות הנשפעות מן הזווג 
ההוא. אבל הוא חושב שהיא שמחה אחרת, שכל בחי' הקדושה מתקבצים יחד, ולכן אין לבו 

 :בהם, והולך לו עמהם, ונפרד מהם, כי אין לו שמחה

וכאשר חוזר ובא מן השדה, ואומרים לו בא אחיך במרמה ולקח ברכותיך, שנתנו מן הזווג צט( 
העליון, ע"י מרמה ורימו אותך. אז צועק צעקה גדולה על המרמה הזאת שנעשת לו, ושואל חלק 

מן השדה, ברכותיו שהיו ראויות לו. ונמצא, כי אומרו ועשו אחיו בא מצדו, ר"ל ועשו אחיו בא 
וישב מצדו של יעקב, כי שם הוא מקומו כנז"ל. והרי נתבאר ג' פרצופים, שבשורה החיצונה מכלם, 

ושלשתם עומדים בבחי' אחור בפנים. כי פניהם הם לצד החצון, ואחוריהם לצד הפנים של ג' 
 :פרצופים אשר בשורה הב' שהיא האמצעית

ור מדבר באמצע, וב' המטות הנזכר בתורה. שורה האמצעית, היא ג' פרצופים אחרים, והם, דק( 
הא' נקרא מטה סתם, הוא בצד ימין דדור המדבר. והב' נקרא מטה האלהים, הוא בצד שמאל 

דדור המדבר. ולכן נקרא מטה האלהים, כי היא בשמאל כנזכר בזוהר פרשת בשלח דף מ"ח ע"א. 
נים, ר"ל כי פניהם לצד וגם נתבאר בס"ה, כי ב' מטות היו. ושלשתם עומדים בבחי' אחור בפ

החיצון, כנגד אחוריהם של ג' פרצופין דשורה החיצונה כנז"ל, אבל אחוריהם הם לצד הפנים של 
שורה הפנימית, שבה ג' פרצופין, שהם, ז"א, ומן, וענני כבוד, כמ"ש לקמן. ולהיות כי זו השורה 

חיצונה, שנתאחזו היא יותר קרובה לז"א, ולכן אין בהם אחיזה אל החצונים, כמו בשורה ה
החיצונים בערב רב ובעשו, שבימין ושמאל. ויעקב האמצעי לבדו, היה שלם מכלם, ולא שלטו בו 

 :כנז"ל
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ונבאר תחלה ענין המטות כי ביאורם מועט. הנה טעם היותם נקראים מטות, לשתי סיבות, קא( 
ם המטות ההם, האחד הוא, לפי שהיסוד דאבא, אשר משם נמשכו, הוא צורת ו' זעירא כנודע, וג

הארותיו היוצאות ממנו, הם צורת ווי"ן, כעין מטות ארוכות. הטעם השני, הוא מלשון נטיה, כי 
הארתה אינה יוצאת ביושר כלפי פנים, אלא נוטה דרך הקרנות באלכסון, מימין דור המדבר 

 :ומשמאלו

שות בהם את ולהיות כי מרע"ה הוא היסוד דאבא כנז"ל, ולכן נתנו לו ב' מטות אלו, לעקב( 
האותות, כי הנה ע"י ב' מטות אלו היוצאים מהארתו, ניכר את האור שבפנים. ונודע כי כל אותות 
מסטרא דיסוד, כנזכר בתיקונין, בסוד )בראשית ט' י"ב(זאת אות הברית, וכל מעשיו וגבורתו של 

 :משה הפנימי, שהוא יסוד דאבא, נעשה ע"י שתי המטות האלו, שהם הארותיו

ם הארת דור המדבר, זה עניינו, הנה נתבאר לעיל, כי עיקר ההארה האמיתית בכחה ואמנקג( 
ובגבורתה, היא באמצע, לפי שיוצאה ביושר, ולא בדרך נטיה. ולכן בשורה החיצונה, עיקר ההארה 
היא ביעקב. ולכן לא שלטו בו החיצונים כנז"ל, אבל בערב רב ועשו, שהם מן הצדדים, הם הארות 

, ולכן שלטו בהם החיצונים. גם בשורה זו האמצעית, עיקר ההארה היא בדור גרועות ומועטות
 :המדבר, שהיא האמצעית. ושתי ההארות שבצדדיו, הם טפילות אליו, ונקרא מטות כנזכר

והנה הארה זו, הנקראת דור המדבר, היא, כמו שיש לאה אשת ז"א, שיצאת פנים באחור עמו, קד( 
יעקב כנז"ל, אשר פניה כנגד אחורי יעקב, ואחוריה כנגד פני  מן החזה ולמעלה. כן יש לאה אשת

ז"א מן החזה ולמטה. ולהבין אופן תיקונה, צריך שתעיין בדרושי התפילין בענין תפילה של רחל 
 :ושל יעקב, ומשם יתבאר עניינם

וזהו בקיצור, דע, כי כמו שהודעתיך שם, כי לאה אשת ז"א היא בערפו, בסוד קשר של תפילין קה( 
דראש דזעיר, וציורו אות ד', כנזכר שם, לפי שלוקחת הארת ד' אלפי"ן, שבארבע אהי"ה שהם 

הלבושין דמוחין דזעיר, ונעשים בה בחי' מוחין, והם בגימטריא מד"ת, וכשתסיר בחי' כללות הד' 
אלפי"ן, ששרשם נשאר בז"א, יהיה ת"ם. וכן הוא בלאה זו אשת יעקב הזה, כי הוא קשר תפלה של 

והיא נקראת תם. וז"ס )בראשית כ"ה כ"ז( ויעקב איש תם. כמד"א, )רות א' ג'( איש נעמי. ראשו 
 :בעלה דלאה הנקרא תם

והנה שם נתבאר, כי קוצא חד דשערי, נמשך ויורד אחורי רישא דז"א, עד כנגד החזה שלו. קו( 
ח החזק של והוא מכה הארותיו שם בגופא דזעיר עצמו מאחוריו, ובוקעת שם, ועוברת הארותה בכ

ההכאה, ובוקע גם דרך פנים דז"א, ממקום החזה. ואז ממשיך עמו מהארות נה"י דאבא, ונה"י 
דאימא, מבחי' פירקין תניינין דילהון, המתלבשים תוך חג"ת דזעיר כנודע, ומוציא הארות אלו 

מוחין לחוץ מז"א, ומכה גם בעורף רישיה דיעקב העומד שם, ואחוריו כלפי פנים דז"א, ונכנס תוך 
דיעקב, ומוציא וממשיך הארות המוחין דיעקב עמו, וחוזר ובוקע צד פנים במצחא דיעקב, ומוציא 

 :שם ההארות ההם בבחי' אור המקיף, הנקראים תפילין של ראש דיעקב

וכל זה הוא בסוד אור ישר. ואח"כ בכח רבוי האורות המכים בחוזק, חוזרת ההארה לצד קז( 
רת ונכנסה תוך מוחין דיעקב, ויוצאים דרך העורף ממקום שבאו, ושם אחור, בסוד אור חוזר, וחוז

מאירים ועושים בחי' לאה זו, הנקראת דור המדבר. ונקראת קשר תפילין דראש של יעקב. וחוזרת 
ההארה ההיא ליכנס בגופא דזעיר, ויוצאת לצד אחוריו כנגד החזה, ונכנסת בעורף רחל העומדת 

לה עד שיוצאת במצחה, ושם עושה בה אור המקיף, הנקרא שם אב"א, ועוברין כל המוחין ש
תפילין של ראש דרחל, אבל בבחינת ז"א עצמו, נקרא תפילין של יד שלו, לפי שראש רחל שם הוא 

 :בשמאלו, כמבואר שם באורך

והנה הבט נא וראה, כמה מיני הארות מאירים בדור המדבר הזה. כי הנה בתחלת הכל, יוצאת קח( 
, אשר מן החזה ולמטה לחוץ, לעשות שם פרצופו של יעקב, בשורה החיצונה הארת יסוד דאבא

כנז"ל. ולהיות יעקב רחוק מז"א לסיבות הנז"ל שם, ואינו דבוק עמו כרחל, לכן מוכרח הוא שתכף 
בצאת ההארה מזעיר, יעשה שם הארה אחת בלי ספק, ואח"כ תלך ותמשך להלאה, ושם מוציאה 

רה היא ליעקב, ואותה ההארה אשר בינו לבין זעיר, היא הארה את יעקב. ובודאי כי עיקר ההא
 :מועטת, כעין חותם הנחתם

ואח"כ יצתה אותה ההארה, שע"י קוצא דשערי דזעיר כנזכר, ונמשכה בבחי' אור ישר בתחלה קט( 
כנזכר, ואז טרם שתגיע ביעקב, פוגעת בהארה הנזכרת הנחתמת שם בבחי' חותם, ומאיר בה, 

הארה מבראשונה. אבל עכ"ז, אף גם עיקר הארה זו דאור ישר, עיקרה היא ונתוסף בה יותר 
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ביעקב, ע"ד הנזכר. ואחר אשר עשתה תפלה של ראש דיעקב, וחזרה לאחור בבחי' אור חוזר כנז"ל, 
ובהגיעה בעורף דיעקב, באותה ההארה אשר שם, הנעשת מכח שתי הארות מועטות כנזכר, אז 

ממשיך עמה הארה מן המוחין עצמם דיעקב, ונותנה אליה, ואז הוא מאיר בה בבחי' אור חוזר, ו
נגמר בניינם, ונעשת קשר תפילה של ראש דיעקב, ואז נאמר עליה, ויעקב איש תם כנזכר. כי לא 

היתה תמימה ושלימה בתקונה, עד חזרת אור חוזר דתפילין דיעקב, ועשאוה קשר תפילה של ראש, 
 :גמורה של יעקב הזה הנזכר הנקרא תם לסיבת הנזכר, ואז נעשת אשתו

וצריך ליתן טעם, למה זו לאה אשת יעקב הזה, נקרא דור המדבר. והענין הוא, במה שנעורר קי( 
בתחלה, כי נודע הוא, שאין הזווג נפסק למעלה, שאל"כ איך היו הנשמות נמשכות. והנה בס"ה 

הע"ה. וכמו שביארנו בפרשת תרומה, אמרו, דלא הוה זווגא אפין באפין, עד בית המקדש שבנה ש
אנחנו, בענין אופני הזווגין שהיו לזו"ן בכל ימי העולם, ואמרנו, כי אחר שחטא אדה"ר, לא חזרו 

אפין באפין, עד בנין ב"ה דשהע"ה. ואפילו בימי מרע"ה, היה זווגיהו דאב"א, כי אין זווג אפין 
השירים של הזוהר. אבל  באפין, אלא בא"י, ובפרט אחר בנין ב"ה. כנזכר שם בס"ה, ובמדרש שיר

הענין הוא, כי כל הזמן ההוא לעולם היו זו"ן בסוד אב"א, עד שנכנסו לארץ, ואז נזדווגו יחד, בסוד 
בארה של מרים, כמ"ש למטה. אבל ודאי שיש חלוק אחר, בין כשנכנסו לארץ, לכשנבנה ב"ה, וכבר 

 :נתבאר בדרוש הנזכר, של אופני הזווגין שהיו לזו"ן כל ימי עולם

ואמנם כל אותם הזווגין שהיו נעשים בזמן דור המדבר, הם זווג יעקב בלאה זו הנזכר. וכל קיא( 
הנשמות של בני ישראל שיצאו ממצרים, הנקרא דור המדבר, נבראו ע"י הזווג ההוא, ולכן נקרא 

 :לאה זו ע"ש דור המדבר והבן זה

בר נקרא דור דעה, לפי שהם מן ובזה יתבאר לך מה שנתבאר בדרוש שקודם לזה, כי דור המדקיב( 
הדעת העליון דז"א, ומבחי' אבא וע"ש. ולכן כלם יצאו מזווג יעקב ולאה אשתו, אשר שניהם נעשו 

מהארות יסוד דאבא כנזכר, אשר הוא בחי' מרע"ה, ולכן כלם נקראו על שמו. כמש"ה, )במדבר 
חז"ל על פ' למשה י"א כ"א( העם אשר אנכי בקרבו, כנז"ל בדרוש שקדם בארך. וז"ס מ"ש 

ולישראל, ואמרו שקול משה כנגד כל ישראל. גם ר' עקיבא דרש, אשה אחת ילדה ששים רבוא 
בכרס א', ומנו זה משה וכו', והטעם הוא, לפי שכלם הם ענפיו ונצוציו, והוא שורש ואב לכלם, 

כל  אלא שיצאו ע"י טפות השחתת הזרע בק"ל שנים של אדה"ר, כנז"ל באורך בדרוש שקדם, כי
הנשמות היוצאות על דרך זה, הם עליונות בתכלית, נמשכות ממוח הדעת עצמו, ולא מהתפשטותו 

 :בגופא כנודע

וצריך שנתרץ קושיא אחת שיש לדברינו, כי הרי בספר הזוהר אמרו, דההוא דרא דמדברא, קיג( 
תעמוד כלהו הוו מסטרא דיובלא, שהיא אימא והוא סותר את דברינו. והנה אם תדקדק דבריהם 

על האמת, כי לא נאמר שהם מיובלא עצמה אלא מסטרא דיובלא. ולכן נבאר ענין מלת יובלא, 
עניינו דע, כי אין אימא עצמה נקרא יובל, רק היסוד שלה בלבד. וז"ס פסוק )ירמי' י"ז ח'( ועל יובל 

א הוא ישלח שרשיו, כי יובל פירושו נהר כנודע. והנה הנהר הוא יסוד. נמצא כי היסוד של אימ
הנקרא יובל. ובזה נבא אל הביאור, הנה היסוד דאבא, הוא סובב מבפנים את פנימיות יסוד 

דאימא הנקרא יובל. ונמצא כי סטרא דיובלא, הוא יסוד דאבא שבתוך יסוד דאימא הנקרא יובלא, 
 :המסבביהו מצדדיו הפנימיים

ו מיסוד דאימא, הם עוד ביאור שני, במש"ל בענין יעקב. כי החסדים המגולים שיצאקיד( 
המאירים ומכים ביסוד דאבא, ובוקעים אותו, ועי"כ יוצאים הארותיו לחוץ, ועושה פרצוף יעקב, 

ופרצוף לאה אשתו, הנקראת דור המדבר כנז"ל. ונמצא שלא יצאו הארותיהם אלא מסטרא 
 :דיובלא, ומסבתו כי הוא גרם יציאתם לחוץ

ת אלו יוצאים מיסוד דאבא, אלא מן החזה ולמטה, כי עוד ביאור שלישי, כמש"ל כי אין אורוקטו( 
שם נסתיים קצה האחרון של יסוד דאימא, הנקרא יובלא. ונמצא כי נפקו מסטרא דיובלא, ר"ל 

 :מסיום קצה היסוד הנקרא יובל, ומשם ולמטה יצאו האורות האלו

כ"ח י"א(  עוד ביאור רביעי, כמש"ל בדרוש שקדם לזה, בענין יתרו, שחדש פרשה )שמותקטז( 
ואתה תחזה, כי גם בדור המדבר היו בחי' של קין. והענין הוא, במה שיתבאר היטב לקמן, בענין 

המרגלים, כי הנה החסדים של אימא המקיפים וסובבים יסוד דאבא, וגורמים לו שיבקע, ויוציא 
צאים הארותיו לחוץ, לצד פנים דזעיר, ולא לצד אחור, מוכרח הוא שבצאתם מתערבים עמהם, ויו

שניהם לחוץ. ובהכרח הוא שקצת ניצוצות אורות דיסוד דאימא, אשר מצד פנים, מתערבות עמהם 
ויוצאים לחוץ, וגם הם בכלל יעקב ודור המדבר. וכמו שנתבאר אצלינו, כמה נשמות היו שם בדור 
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המדבר ויעקב, והיו מאורות דאימא, והם, נדב, ואביהו, ופנחס, ונתנאל בן צוער, וקרח, ודתן 
ואבירם והרבה כיוצא בהם. ונמצא, כי בדור המדבר, היו בהם מי שהיה מחד סטרא דיובלא, שהיו 

 :צד הפנים דיסוד דאימא, ולא מכל סטרי יובלא לסבה הנזכר

עוד נלע"ד, ששמעתי ביאור חמישי ממורי ז"ל, והוא, כי כיון שדור המדבר הם נולדים מן לאה קיז( 
מהארת יסוד דאבא, עכ"ז נודע, כי כל בחי' לאה נקראים ע"ש אשת יעקב, אעפ"י שלאה זו נעשת 

 :אימא יובלא, ולזה אמר שהם מסטרא דיובלא, ולא יובלא ממש

שורה הפנימית, היא ג' פרצופים. ואמנם פרצוף האמצעי שבהם, הוא עיקר ושורש לכל שלשה קיח( 
"א, והוא הנקרא השורות האלו, וממנו יצאו כלם, מן החזה שבו ולמטה. והנה הוא הנקרא ז

ישראל, והוא אב לכולם. ואמנם כלם לא יצאו, אלא מהארת יסוד דאבא, מבחינת התפשטותו 
בגלוי, מן החזה שלו ולמטה, כנז"ל. ונמצא כי ז"א עצמו, הוא נקרא ישראל. ויסוד דאבא 

המתפשט בתוכה הוא הנקרא משה כנז"ל. גם נתבאר עניינו היטב, במצות ולא ירבה לו נשים. 
א כי משה הוא שרש ואב, לכל אלו ההארות שבשלש שורות אלו, זולת ז"א עצמו הנקרא ונמצ

 :ישראל כנז"ל, הנעשה מאורות דאו"א כנודע

עוד אהרן אחיו הוא בבחי' היסוד דאבא. ואי אפשר לבאר עניינו, עד שנבאר בחי' שתי קיט( 
רה זו הפנימית, הם ההארות ימנית ושמאלית דז"א. והנה שני פרצופים הימני והשמאלי שבשו

נקראים, מן, וענני כבוד. זה עומד לימין נצח דז"א בחוץ, וזה עומד בשמאל ההוד דז"א בחוץ, ויש 
חלוק בין אלו שני הפרצופים, לשאר אור בשתי שורות האמצעית והחיצונה, כי הם נעשו כולם 

ודור המדבר מאורות דיסוד דאבא לבד, זולתי קצת ניצוצות דאורות דאימא, שנתערבו ביעקב 
 :כנזכר, אבל שתי פרצופים אלו, כולם הם מאורות יסוד דאימא, כמו שיתבאר

דע, כי בהיות יסוד דאבא מוקף ומסובב מאורות המגולים דיסוד דאימא כנז"ל, וגורמים לו קכ( 
שיבקע גם הוא, ויוציא הארותיו לחוץ, הנה כפי הטבע, היה נבקע מן שתי צדדיו ימין ושמאל, כי 

מנים יבקעו צד ימין הקרוב להם, ויצאו דרך שם לחוץ, בצד ימין דזעיר. ואורות אורות הי
השמאלים, יבקעו צדו השמאלי הקרוב להם, ויצאו דרך שם לחוץ בצד שמאל דזעיר. ואם הדבר 

מונח להעשות כפי הטבע המורגל כנזכר, היו כל האורות יוצאים מתוכו, כדי להתגלות במקום 
וד במקום צר, והיו יוצאים כלם דרך שתי בקיעות הצדדים לחוץ, ועי"כ רחב, כי אינם יכולים לעמ

לא היו שום אורות נשארים תוך יסוד דאבא להאיר אל ז"א כנודע. גם לא היו שום אורות יוצאים 
לצורך בנין פרצוף יעקב שהוא אחוריים דיסוד דאבא כנודע ולא לכל שתי השורות הנזכר, 

העליון, הניח בטבע אותם האורות שבתוך יסוד דאבא, שלא האמצעית והחצונית. ולכן המאציל 
יצאו כפי הסדר הנזכר, אלא שיצאו באלכסון, ר"ל, כי הימנים יצאו דרך בקיעה השמאלית מנגד. 

והשמאליים, יצאו דרך בקיעה הימנית מנגד להם. ועי"כ, האורות פוגעים זה בזה, ומתעכבים שם. 
עים בשמאליים הבאים לקראתם, לצאת מצד ימין, כי הימנים ההולכים לצאת מצד שמאל, פוג

ואלו מעכבים לאלו, ועי"כ אין כל האורות יוצאים, רק אותם המוכרחים לצאת, לעשות שם בחי' 
 :הארת מן וענני כבוד כנז"ל

ונמצא בזה שתי דברים, כי בבחי' אורות עצמם דיסוד דאבא, הנה נמצא שהחליפו את קכא( 
והשמאליים יצאו בימין. ולא עוד, אלא שלהיותם יוצאים באופן מקומם, והימנים יצאו בשמאל, 

זה, בהכרח הוא שגם הם מתערבים יחד זה בזה, ונכללים זה בזה, ועי"כ יוצאים אורות ימנים 
 :ושמאליים דרך הימין, וימנים ושמאליים דרך השמאל

כי בצאת אורות ועוד יש בחי' שנית, והיא, אורות דאימא המגולים וסובבים עליהם כנז"ל, קכב( 
יסוד דאבא מחוץ ליסוד הזה, ופוגעים באורות דאימא המגולים הסובבים עליהם, ומכח יציאתם 
בחוזק, מוציאים עמהם קצת הארות דאימא עצמה מחוץ לז"א. אמנם אין שום תערובת באורות 

דאימא, כמו שיש באבא כנזכר. אבל אורות ימניים דאימא יוצאות מצד ימין, והשמאליים דרך 
שמאל. ונמצאו עתה שני בחי' הארות יוצאות לחוץ, אורות דאבא ואימא מצד ימין הנצח דז"א. 

 :ואורות או"א מצד שמאל ההוד דז"א, ואלו הם מן וענני כבוד

ונמצא, כי עיקרם של מן וענני כבוד, נעשים מאורות דאימא, אבל האורות דאבא לא יצאו, קכג( 
על ידיהם כנזכר. וטעם הדבר הוא, כמו שנבאר אח"כ,  רק לצורך הוצאתם את אורות דאימא לחוץ

כי ג' בחי', מן, ובאר, וענני כבוד, נסתלקו במיתת אהרן ומרים, וכלם חזרו בסוף מ' שנה, בזכותו 
של משה, כמ"ש חז"ל. והדור ההוא הם בניהם של דור המדבר, ואינם מבחי' אורות אבא, אלא 

ה, ולכן עיקר מן וענני כבוד ובאר, הם הארות דאימא אורות דאימא, כי לכן נכנסו לא"י כמ"ש למט
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כנזכר, אלא שאורות יסוד דאבא, שהם משה ואהרן כנז"ל, הם המוציאים אותם לחוץ כנז"ל. וז"ס 
 :משרז"ל, שבתחילה היה המן בזכותו של משה, וענני כבוד בזכותו של אהרן

הוא כהן, ומשה הוא לוי. ונודע,  ונבאר עתה, איזה בימין, ואיזה בשמאל. הנה נודע, כי אהרןקכד( 
כי הכהן הוא בחסד. ולוי בגבורה. ונמצא כי מרע"ה, שהוא בגימטריא אחוריים דיסוד דאבא, 

שהוא הוי"ה דע"ב דיודין, אשר אחוריים שלה הם קפ"ד. והפנים דיסוד דאימא, הסובבים 
ן בבחי' פנים, ומלבישים על צד האחוריים דיסוד דאבא אשר בתוכו. והנה היא אהי"ה דיודי"

העולה קס"א. והנה קפ"ד וקס"א, הם בגימטריא משה. גם אהרן, הוא בחי' אחוריים הפשוטים 
והמליאים דהוי"ה דיודי"ן אשר ביסוד דאבא, והם ע"ב קפ"ד, כמנין אהרן. והרי, איך משה 

. ואהרן, שניהם ביסוד דאבא. אבל כפי הנזכר, נמצא כי אהרן שהוא כהן הוא בימין דנצח דזעיר
ומשה שהוא לוי, יהיה בצד שמאל דהוד דזעיר. והנה מצאנו מאמר חלוק על זה בספר הזוהר, וכמו 

שסדרו מסדרי התפלות, בענין הפיוטים של ההקפות דיום הו"ר, כי משה חתום במדת הנצח. 
 :ואהרן חתום במדת ההוד

חליפו מקומם והנה ישוב סתירת מאמרים אלו, יובן עם הנז"ל, כי אורות דיסוד דאבא הקכה( 
הימנים במקום שמאל, והשמאליים במקום ימין, ונמצא כי משה הוא בנצח, וגם בהוד, ע"י החלוף 
הנזכר. וכן באהרן. וז"ס, )שמות ו' כ"ו( הוא אהרן ומשה וגו', הוא משה ואהרן, הם המדברים אל 

רשב"י,  פרעה, לומר כי שניהם שקולים יחד. )הגהה א"ש, גם נתבאר טעם זה בש"ב שער מאמרי
בפרשת וארא(. כי הם מיסוד דאבא, וזהו הם המדברים. ובבחינת היותם זה בנצח וזה בהוד, 

 :ואח"כ נתחלפו, אמר הכתוב הוא אהרן ומשה, הוא משה ואהרן

והנני מסופק איך שמעתי ממורי ז"ל בענין זה, לדעת כפי האמת, מי הוא מהם בנצח, ומי הוא קכו( 
א זה, כי משה הוא בימין היסוד, לפי שהוא גדול במעלה יותר מהם בהוד. והנלע"ד ששמעתי הו

מאהרן כנודע. אלא שאח"כ, נתחלף בשמאל. ואהרן שרשו בשמאל היסוד, אלא שאח"כ נתחלף 
 :בימין

א"ש, אעפ"י שדברי הרב ז"ל נאמרים באמת וצדק. נלע"ד, שמקרא מלא הוא כמ"ש חז"ל, הלא 
בימין. ומשה מתחלתו היה ראוי להיות כהן, הוא  אהרן אחיך הלוי מתחלתו ואח"כ זכה לכהונה

ובניו, ונתחלפו להיות לוים. ואעפ"י ששמש לעולם בכהונה גדולה, כמ"ש חז"ל או שמנה ימים 
 :בלבד, מר כדאיתיה, ומר כדאיתיה. כנלע"ד

ונמצא, כי הארה היוצאת ממנו לחוץ, הנקראת מן, הוא נמשך ממשה, שהוא בימין. ואח"כ נתחלף, 
ד שמאל, כנודע כי המזונות באים מן הגבורה, בסוד מ"ש חז"ל קשים מזונותיו של אדם ויצא לצ

כקריעת ים סוף, וכנזכר בספר הזוהר פרשת תרומה. אבל ענני כבוד, הם מאהרן שהוא בשמאל, 
 :אלא שנתחלפו ויצאו לצד ימין, כמבואר בספר הזוהר בפרשת אמור כי שבעה ענני כבוד, הם בחסד

ענין הבאר, ובו יתבאר מאמר רז"ל שלש מתנות נתנם הקב"ה לישראל, באר, ומן,  ונבאר עתהקכז( 
וענני כבוד, בזכות משה ואהרן ומרים. ואחר שמתו אהרן ומרים, חזרו שלשתם בזכות משה. דע, 
כי אחר מ' שנה שהלכו ישראל במדבר, עד תום כל הדור שיצאו כמצרים הנקרא דור דעה כנז"ל, 

רה האמצעית, שהם, דור המדבר הנקרא לאה אשת יעקב, ושני המטות הנה אז נתבטלה כל השו
כנז"ל. ובזה תבין טעם, למה לא נכנס משה ודור המדבר לא"י. והנה בספר הזוהר נתבאר כי דור 

הנכנס לארץ ויהושע בראשם, כלם מסטרא דסיהרא, הנקרא א"י. משא"כ במשה ודורו, הנקראים 
זווג יעקב ולאה אשתו. אבל א"י, היא רחל נוק' דז"א, אשר  דור המדבר, כי ממנו יצאו כנז"ל, ע"י

לא היו הם מבחינתה, אלא מבחי' העליונה יותר כנזכר. וז"ס )דברים ד' ד'( ואתם הדבקים בה' 
אלהיכם חיים כלכם היום. ר"ל, כי דור המדבר, היו נפרדים, מבלתי מתחברים עם ז"א. אבל 

ל, אשר היא דבוקה אב"א ממש עם ז"א, ואינם בניהם שהיו נכנסים לארץ, היו בניה של רח
נפרדים, רק ע"י נסירה ממש. ולכן כיון שאתם מבחי' רחל, ואתם דבקים ממש בה' אלהיכם, חיים 

כלכם היום ליכנס לא"י, שהיא כנגד רחל. משא"כ במשה ודור המדבר כנזכר. וזמש"ה, ואתם, 
 :למעט אבותיכם, דור המדבר

ועתה נחזור לענין ראשון, כי כאשר קמו הדור הזה הב', ועליהם נאמר )במדבר כ' א'( ויבואו קכח( 
כל העדה מדבר צין, כדי ליכנס לא"י. כתיב, )שמות י"ז ג'( ויצמא שם העם למים. לפי שכל השפע 
היה נמשך להם מיעקב ולאה כנזכר, ועתה שמתו כל הדור המדבר כלו, חזרה הארת לאה הנזכר, 

למקומה, בשרשה, תוך יסוד דאבא שבתוך ז"א, ונתבטל מציאותה שהיתה בחוץ כנזכר, ואז ליכנס 
נפסק השפע הבא לישראל ממנה, ולכן ויצמא שם העם למים. גם חסרו אז שני המטות הנז"ל, אחר 
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שמת גם מרע"ה, כנודע כי יהושע לא נשתמש רק בכידון אשר בידו כנזכר בספר יהושע. )יהושע ח' 
הם הארות, משה ואהרן ודור המדבר, וכשמתו, נתבטלו הארותיהם. ואז בחינת המן  י"ח( כי כלם

וענני כבוד, שהיו באים ע"י משה וע"י אהרן כנז"ל, חזרו עתה בזכות משה, כי הוא עיקר הארות 
יסוד דאבא. ונמצא, כי כנגד שלשה הארות שבשורה אמצעית, שהם, דור המדבר, וב' המטות 

עתה שלשה מתנות כנגדם, שהם, באר, מן, וענני כבוד. ואעפ"י שכבר היו שנאבדו מהם, נתנו להם 
להם בתחלה, עכ"ז כיון שנתבטלו, ועתה חזרו בזכות משה לבדו, א"כ מתנות מחדש נקראים. 

האמנם יש בזה שינוי א', כי מן וענני כבוד חזרו במקומם הראשון, בשני צדדי ז"א, במקום שורה 
שורה אמצעית, נשארו ריקנים מבלי הארות ההם. אבל מקום דור הפנימית. ומקום שני המטות שב

 :המדבר, נכנס עתה במקומו, מתנת הבאר, כמו שנבאר עתה עניינו

וזהו עניינו, דע, כי הבאר נתן להם משיצאו ישראל ממצרים, בפרשת בשלח ברפידים. אלא קכט( 
ן הבאר הזה, היא רחל, שנסתלק במיתת מרים, לפי שבזכותה נתן להם לישראל כנזכר. והנה עני

נוקבא דז"א, העומדת אב"א עמו כנז"ל. והיא יוצאת מאורות יסוד דאימא, מבחי' האחור לבד. 
והנה מרים, היא עצמה בחי' רחל הנזכרת, אשר אורות צד האחור דיסוד דאימא, הם אורות שלה 

ם השפע, ממש, ומהם נעשת. וכאשר מתו דור המדבר, ונתבטלה לאה אשת יעקב כנזכר, חסר מה
וצמאו למים. ואז בניהם הקמים תחתיהם, הם מסטרא דרחל, והוצרכו לתקן את רחל, ולהחזירה 
עתה פב"פ, להזדווג עם ז"א. ואז נעשת בחי' הבאר, ונמשך להם המים מן הבאר ההוא, ומשם היו 

 :שותים מאז והלאה

י' אורות הפנים, ר"ל ד הנז"ל במן וענני כבוד, אלא שהיא לבדה מבח"והנה הבאר, היא ג"כ ע( לק
כי האורות היוצאים מצד פנים דיסוד דאבא שבתוך זעיר כנז"ל, הם פוגעים באורות דאימא 

הסובבים עליהם, באותם שהם מצד פנים בלבד, ומוליכים ומוציאים אותם לחוץ, במקום שהיתה 
ה לאה בתחלה אשת יעקב בפני ז"א. האמנם עיקר הבאר עצמה, היא רחל, שהיתה עומדת בתחל

באחור דז"א, ואז לא היתה לוקחת רק אורות האחור דיסוד דאימא, ועתה חזרה פב"פ כנזכר, ואז 
האירו בה בחי' האורות שבארבע רוחות. לפי שכיון שחזרה לצד פנים גם אורות האחור מסבבים 

דרך הצדדים דיסוד דאבא, בהיותם תוך הת"ת עצמו דז"א, ושם פוגעים באורות הצדדים, 
ים יחד דרך הפנים. וגם אורות הפנים יוצאים לחוץ כנזכר, ע"י אורות הפנים דיסוד ומתערבים ובא

 :דאבא

ונמצא, כי מכל אלו האורות שבארבע רוחות, אחור ופנים, וימין ושמאל שבת"ת דז"א, קלא( 
מתקבצים יחד, ויורדים אל תוך היסוד דז"א, ומשם יוצאים ונכנסים בדעת של רחל, העומדת עתה 

 :שלה הוא ממש כנגד היסוד דז"א, ואז נעשת הבאר כלול מכל ארבעה אורות הנזכר פב"פ, והדעת

ואמנם מ"ש חז"ל, שהבאר נתן להם בזכות מרים, ר"ל, כי מרים היא בחי' רחל ממש, אשר קלב( 
עיקרה מאורות אחורי היסוד דאימא בלבד, ועתה כשחזרה רחל שהיא מרים פב"פ עם זעיר, 

שכל אותם האורות שבארבע רוחות, כלם יטו דרך פנים, ויצאו  במקום לאה אשת יעקב, גרמה,
ויאירו בה, ואז נעשת בחינת הבאר כלול מכל האורות ההם. והרי, כי הבאר שהוא כללות כל 

 :הארות, בהיותם בצד פנים, נקראים באר. ושם נתנו ע"י מרים, היא רחל עצמה, שחזרה פב"פ

 :(המטה נעשת צור. וז"ס, והכית בצור הגהה א"ש, הנה מרים בגימטריא ר"צ, ובהארת)

והרי נתבאר, איך תמורת ג' פרצופים, שחסרו בשורה האמצעית, כשמתו דור המדבר, קלג( 
ונסתלקה לאה אשת יעקב, נתן להם מחדש ג' מתנות הנזכר, מן, ובאר, וענני כבוד. ושלשתם מבחי' 

דיסוד דאבא גורמים להם רחל כנזכר, כי שלשתם נעשים מאורות דיסוד דאימא, אלא שאורות 
לצאת, שהם משה אהרן מרים. ואח"כ חזרו שלשתם בזכות משה, כי הוא עיקר היסוד דאבא, 

והוא המוציאם לחוץ. אמנם מן וענני כבוד, לא נתנו במקום שני המטות, בשורה האמצעית. רק בב' 
את דור צדי ז"א, בשורה הפנימית. והבאר חזרה במקום שהיתה בתחלה לאה אשת יעקב, הנקר

 :המדבר

והנה בזה תבין פסוק, אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה וכו'. וכבר נתבאר קלד( 
ביאורה בפרשת חקת. והענין בקצור הוא, כי פרשה זו מדברת, בסדר התיקון שנעשת ברחל, 

הנקראת סלע, בהיותה באחור. ובתחלה צריך לתקנה ולגדלה בבחי' אב"א, ואהר כך כשחוזרת 
פב"פ, כל פרצופה שנגדל בהיותה באחור, אינו עתה רק בבחי' נקודה א' תחת היסוד דז"א, ואז 
צריך לתקנה ולגדלה בבחי' פב"פ, עד שעלה למעלה כנגד כל ז"א פב"פ עמו, ואז מזדווגת עמו, 

כמבואר באורך בברכת אבות שבתפלת שחרית דחול. וז"ש, עלי באר ענו לה, כי ענין הגדלת באר 
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רא רחל, הוא בבחי' הגדלה ע"י עליה ממטה למעלה. וכבר ביארתי כל הפסוקים האלו הזה הנק
במקומם בפרשת חקת, גם ביארתים במאמר ספר הזוהר בפרשת וילך דף רפ"ו ע"א ע"ש. ובפרשת 

 :חקת אבאר ענין חטא משה בסלע, נקשר עם דרוש הנזכר, וע"ש

וכלב, שהיו מהם. כי לכאורה נראה, שהוא ונבאר כללות ענין המרגלים. וענין פרטות יהושע קלה( 
דבר תימה, מה צורך שלוח מרגלים, אהר הבטחתו יתברך לתת להם את ארץ כנען. ובפרט עמ"ש 
חז"ל על פסוק שלח לך אנשים, שלא הסכים הקב"ה בשליחות זה. ובפרט כי לא מצינו שנענש על 

כל הארות דור המדבר יוצאות דבר זה. הנה, אעפ"י שמרע"ה היה יסוד של אבא שיש בתוך זעיר ו
 :ממנו, עכ"ז כתיב, )משלי ג' י"ט( ה' בחכמה יסד ארץ

וסוד הענין הוא, כי טבע האב לאהוב את בתו ולכוננה ולתקנה, ולכן היה רצונו של משה קלו( 
שהוא יסוד דאבא, לתקן גם את רחל נוקבא דז"א אע"פ שהיא מאורות יסוד דאימא לסיבה 

ץ כנען כנז"ל, ולכן שלח אותם המרגלים, שהם נצוצות הארות דור הנזכר, והנה רחל היא אר
המדבר היוצאות ממשה יסוד דאבא, להאיר ברחל הנז', ולכן בהכנסם בה, נקראים מרגלים, 
להורות כי אינם מארץ כנען, רק מדור המדבר, מן לאה אשת יעקב, כי מי שהוא מארץ אחת, 

 :ונכבס לארץ אחרת שאינו משם, נקרא מרגל

ואמנם אופן שלוח מרגלים אלו, היה באופן זה, כי הנה נתבאר למעלה, בענין דור המדבר, כי ( קלז
שרשם הוא מן אורות שבהוד יסוד דאבא, המתלבש ומוקף מסביבותיו באורות המגולים של יסוד 

דאבא, ורבוי הארתם גורמת לו שיבקע, ויצאו אורותיו לחוץ לצד פנים דז"א, ובעת צאתם בכח 
הם פוגעים באורות פנים דיסוד דאימא, ומתערבים בהם, ומוציאים קצת ניצוצות להתגלות, 

אורות דפבים דיסוד דאימא עמהם לחוץ. ונמצא, שגם בדור המדבר יש בחינת ניצוצות נשמות 
 :אורות דאימא כנז"ל שם

והנה עד"ז ג"כ, בהיות רחל באחורי ז"א, הנעשת מאורות דאחור דיסוד אימא כנז"ל בענין קלח( 
הבאר, והנה גם אורות דאימא דמצד פנים, רוצים לצאת דרך אחור להאיר ברחל, ואז פוגעים 

ביסוד דאבא המלובש בתוכם, ומפסיק בין אורות אחור דאימא, לאורות פנים דאימא, ואז 
להיותם מגולים, יש בהם כח לבקוע אותו, וליכנס בתוכו מצד פניו, ויוצאים מצד אחוריו, עד 

ויוצאים משם אל רחל, ומאירים בה. ואז גם הם, מידי עברם בתוכו, מוציאים אחורי ת"ת דז"א, 
עמהם קצת ניצוצות אורות דאבא, ונכנסים ברחל עמהם, ומאירים בה. ואלו הניצוצות דאורות 

דאבא, שהם מכלל דור המדבר, אלא שיוצאים דרך האחור לרחל, אלו הם ענין המרגלים, ששלח 
סוד דאבא, השולח שם לתקן את רחל, כנז"ל בסוד ה' בחכמה יסד משה לארץ כנען, כי משה הוא י

 :ארץ

והנה מרע"ה, חשב לתקן גם את רחל, שתחזור פב"פ עם ז"א, בזמן דור המדבר. וזמ"ש לו קלט( 
הקב"ה, שלח לך אנשים, ר"ל, שלח משלך אנשים. כי אלו הם ניצוצות שלך, כנזכר. ולא עלה בידו 

קיים. וכשמתו, ונתבטלה הארת לאה אשת יעקב כנז"ל, אז נתקנה לתקנה, כל זמן שדור המדבר 
 :רחל, וחזרה פב"פ עם ז"א במקומה, בסוד הבאר כנז"ל

ואמנם יהושע וכלב, הם אורות דאימא המגולים, יוצאים דרך פנים דזעיר, ומתערבים בדור קמ( 
ור המדבר, ואינם המדבר. לב' סיבות, הא' היא, לפי שהם יוצאים לצד פנים, מקום ששם עומדים ד

יוצאים לצד אחור אל רחל. וגם כי שניהם יוצאים מן החזה ולמטה, דרך פנים דזעיר, כדוגמת דור 
המדבר, ולכן נחשבים מכלל דור המדבר. והמרגלים, עם היותם מאורות דאימא, ע"ד מה שנתבאר 

, שהיו מבחי' למעלה בענין דור המדבר, שהיו בהם מעורבים אורות דאימא. ולכן אלו השנים לבדם
אורות דאימא, חיו מן האנשים ההם, ונכנסו לארץ כנען, וירשו אותה. כנז"ל שאינו נכנס לה, אלא 

מי שהוא מסטרא דאימא, לפי שמהם נבנת רחל. וזה ענין הכתוב באמרו, )במדבר י"ד ל"ח( ויהושע 
אנשים האחרים, בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. לרמז, כי ה

הם המרגלים עצמם, שהם מיסוד דאבא ההולכים לתור את הארץ. אך יהושע וכלב, שהם אורות 
 :דאימא, היו הולכים בחברתם, אבל אינם מרגלים ממש, ולכן חיו הם ולא האנשים

והנה אע"פ שאמרנו, ששניהם מן אורות דאימא המתערבים בדור המדבר, אינם כשאר קמא( 
וצאים שם, אבל הם שתי בחי' אחרות, כמו שנבאר. והענין הוא, כי נודע ניצוצות דאימא הי

שבמקום טבור, הוא פה ממש, שהיה הפתוח בהיותו העובר במעי אמו. ולכן אף גם אח"כ, בהכרח 
יוצא משם קצת הבל של הארה. גם דרך פי היסוד, יוצא משם קצת הארה בסוד הבל. והסיבה 

מן החזה ולמטה. מחוזק רוב הארותיהם בוקעים ויוצאים  היא, כי להיות אורות דאימא מתגלים
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דרך שני פיות הנזכר, כיון שהם בחי' פיות, יוצאים משם לחוץ בבחי' הבלים, ואורות גדולים, ואלו 
 :שני ההבלים, הם עצמם יהושע וכלב לבדם

 האמנם אני מסופק, איך שמעתי ממורי ז"ל בענין זה, מי משניהם הוא הארת הטבור, אוקמב( 
היסוד, ונלע"ד ששמעתי, כי יהושע הוא יותר גדול מכלב, ולכן הוא ההבל דפי הטבור, שהוא יותר 

עליון. ובפרט במ"ש אצלינו במאמר פרשת תצוה, דף קפ"ד ע"ב, בענין הנהו תלת נקודין דאשתכחו 
בעלמא, חורבא, וישובא, וג"ע הארץ. וע"ש היטב, ענין שתי נקודות אלו, שהמ, פי הטבור, ופי 

היסוד, מה עניינם. אבל כלב הוא מהבל פי היסוד, כי הנה כלב בגימט' ב"ן, כמבואר אצלינו 
בפרשת חיי שרה, בפסוק ויאמר בא ברוך ה', בענין אליעזר עבד אברהם, והוא הוי"ה דמלוי ההי"ן, 

 :היוצאת מיסוד זעיר ליסוד דנוקביה

הוא ההבל דיסוד דזעיר כי הוא אור  אבל היותר נלע"ד אצלי, הוא להפך זה, והוא, כי יהושעקמג( 
גדול מאד, יותר מהבל הטבור שהוא סתום. ועוד, כי יהושע הוא משבט יוסף, שהוא יסוד דזעיר. 

אבל כלב, הוא מהבל היוצא מפי הטבור. ועיין במצות ולא ירבה לו נשים, בענין קין והבל בענין 
 :ההבלים היוצאים מפי יסוד דז"א

 :ב, כלו לב. והוא מקום של הטבורהגהה א"ש, סימן לדבר, כל

ונבאר ענין אפרים בן יוסף, ראש שבטו של יהושע הנזכר, כי גם הוא מבחי' היסוד דז"א. וזה קמד( 
ענינו, הנה נתבאר אצלינו, כי יסוד דז"א יש בו שתי בחי', והם, היסוד, והעטרה שבראשו הנקרא 

עטרה זו היא בחי' המלכות של ז"א ראש צדיק, כנודע בפרשת ויצא, בסוד ברכות לראש צדיק. ו
עצמו, הדבוקה תמיד ביסוד. והנה נודע, כי החסדים הם מתפשטים בז"א, מחסד עד הוד שבו, 

וכללותם מתקבץ ביסוד שבו. וה' הגבורות, הם בעטרה שבו, להיות בחי' מלכות, והיא שרש של 
 :הנקבה דז"א כנודע

המילה והפריעה, כורתין העור החצון. ופורעים ויש שם שני עורות חופפות עליה, וע"י מצות קמה( 
אותו למעלה, ונשארת העטרה בגלוי, ואז אורות הגבורות ההם, יכולים לבקוע דרך דופן העטרה 

ולצאת משם, וליכנם בדעת רחל העומד כנגדו באחור ממש, כנודע אצלינו. אבל מצדדי היסוד 
עורות. גם אין הארה זו, בחי' ההארה  עצמו, אין האורות יוצאים, כי יש להם ב' בקיעות, הנקרא

היוצאת בסוד יהושע מפי היסוד עצמו לחוץ, אמנם בוקעת צדדי מחיצת העטרה, ויוצאת לחוץ, 
וניתנו בדעת הנקבה. וזכור ענין זה, ובחי' ההארה הזאת היוצאת לחוץ, דרך דופן צדדי העטרה, 

. כי יוסף הוא היסוד, ואפרים קודם שתכנס תוך דעת דרחל נוקבא, היא הנקראת אפרים בן יוסף
בנו, הוא הארה היוצאת דרך צדדי העטרה לחוץ מצדיה, לא דרך פיה. ולכן נקרא אפרים, מלשון כי 

 :הפרני אלהים, מלשון פריה ורביה, הנעשת ע"י הכנסת העטרה כנודע

ם גם בשם אפרים, יש בו חבור אפ"ר מ"י. והנה אפר, הוא ענין ה' גבורות מנצפ"ך, שעוליקמו( 
בגימטריא ע"ה כמנין אפר כנודע. והנה הם נתונות בתוך עטרת היסוד, הנקרא כ"ל, כמנין מ"י, 
שהם בחי' קבוץ ה' חסדים שבו, וכל א' כלול מעשר, הרי מ"י וזהו ענין אפ"ר מ"י, אשר מאותה 
ההארה נעשה אפרים. ונמצא, כי יוסף הוא היסוד, ואפרים הוא הארת הגבורות, שיוצאות דרך 

 :צדי עטרת היסוד. ויהושע, הוא ההבל וההארה היוצאת בגלוי, דרך פי עטרת היסוד ולחוץ דפנות

 :ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו

מזולתו( הנה ר"ת 'הנה 'עם 'בני 'ישראל 'רב 'ועצום 'ממנו הוא העבירום. לרמוז, כי גזר עליהם, א( )
ניהם, כמ"ש חז"ל, וזהו טעם דם מילה, שמל משה להעביר מהם אות ברית קדש, שלא ימולו את ב

ע"ה לישראל בצאתם ממצרים, בסוד דם פסח ודם מילה, כי ערלים היו, מפני גזרת המצריים, 
 :שהעבירום על מצות המילה

 :ויעבידו מצרים 'את 'בני 'ישראל 'בפרך

חדש ניסן,  הנה ר"ת את בני ישראל בפרך, הוא אבי"ב, לרמוז כי נגאלו בחדש האביב, שהואא( 
ודלג עליהם את הקץ, שהיו ת' שנה, והוציאם קודם בחדש האביב, לסבה מה ששעבדום בפרך יותר 

 :)מדאי. )ע"כ מזולתו
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 :'סימן ב

 :ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו

הנה נודע מ"ש ז"ל בספר הזהר פרשת שמות, בזה הפסוק, כי מרחוק דא חכמה. והענין הוא, כי א( 
משה, היא רחל נוקבא דז"א. ומשה הוא יסוד דאבא בתוך זעיר, ואינה יכולה היא  מרים אחותו של

לקבל אורות דאבא, ממקום היותם מתפשטים תוך נה"י דז"א, המכוונים כנגדה כנודע, לפי 
שהאורות הגדולים בהיותם מקרוב, מחשיכים עיני הרואה אותם. אמנם מבחי' אורות דמוחין 

שכת הארה אליה מרחוק, ויכולה לקבלה, כמבואר אצלינו דאבא אשר בחג"ת דז"א, משם נמ
בכוונת ברכת אבות דתפלת שחרית של חול וע"ש, ונמצא כי כל הארות אבא הם מרחוק, וכנזכר 

 :ג"כ למעלה בדרוש שקדם, בענין יעקב ודור המדבר

 :'ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי וגו

מהול. לרמוז מ"ש חז"ל, שמשה נולד מהול, )ספר הנה ר"ת 'מן 'העבריות 'ותניק 'לך, הוא א( 
הלקוטים( לכן לא רצה לינק מן הנכריות. וז"ש, ותרא אותו כי טוב הוא, פי', ראתה ביסוד שלו, כי 

 :טוב הוא. כי הערלה הוא רע, והוא טוב, מהול

 :'ויהי בימים ההם וירא איש מצרי מכה איש וגו

ביה מאחיו, לשון יחיד, בחירי"ק תחת החי"ת.  הנה אמר הכתוב מאחיו, לשון רבים. וקריא( 
לרמוז מ"ש אצלינו, בפסוק כי שבעתים יוקם קין, כי זה המצרי, הוא תערובת הרע שבקין, אחיו 

של הבל, שהוא משה. ונמצא, כי ראה ברוח קדשו, כי המצרי הזה המכה את האיש העברי, היה מן 
 :ו, כנזכר ע"שהרע של אחיו, של קין, ולכן הרגו בשם המפורש, לתקנ

 :מי 'שמך 'לאיש 'שר 'ושופט עלינו'

מזולתו( הנה ר"ת, מי שמך לאיש שר ושופט, הוא משלש. רמז לו, כי נתגלגל שלשה גלגולים, א( )
משה, שת, הבל. ר"ת של שמו. הנה נתבאר, כי ס"ת של מ"י שמ"ך לאי"ש, שם יכ"ש, שהוא חצי 

בשם זה של יכ"ש, הרג את המצרי. ולא נשתמש  שם נגדיכ"ש. והוא אחד משם בן מ"ב, להודיע, כי
 :רק בחצי השם הנזכר. וז"ש רז"ל מלמד שהרגו בשם המפורש. ולפיכך הוצרך לברוח מפני פרעה

ולעת"ל ישתמש בו. וז"ס מש"ה, )בראשית מ"ט י'( עד כי יבא שילה, בגימטריא משה, וישתמש בו 
ם ביאורו לקמן בפסוק וירא והנה הסנה השם הרמוז בר"ת 'כי 'יבא 'שילה, ר"ת יכ"ש. עוד נסיי

 :בוער באש, וע"ש תשלומו

הגהה א"ש, גם שם זה נרמז ליודעי מדע, בפסוק )תהלים צ"א י"ד( אשגבהו 'כי 'ידע 'שמי, ר"ת 
יכ"ש. ורמזו זה חז"ל, לסוד שם המפורש הזה, באמרם במשנה )אבות משנה י"ג( הוא היה אומר, 

הוא חצי הראשון של שם הנזכר. ורמזו חז"ל, כי המושך חצי נגד שמא, אבד שמיה. ומלת נג"ד, 
השם האחרון, מאבד שם אותו האיש הנזכר עליו, וממית אותו. ויהיה נגד מלשון המשך, כי תרגום 

משכו, נגידו. ונרמז חצי השם במש"ה למשה )שמות ל"ד י'(, נגד כל עמך אעשה נפלאות וגו', ודי 
 :בזה

 :'ולכהן מדין שבע בנות וגו

הנה משה לקח את בת יתרו, כי יתרו הוא קין, וב' שמותיו קני ויתרו, הם על שקנא על תאומה ( א
יתירה, שנולדה עם הבל ולקחה, ולכן הוצרך לחזור ולתתה לו. והנה כהן מדין, בגימטריא זהו קין 

ע"ה. ונקרא כהן מדין, כי הוא כהן ובכור וראשון, למדיינים ולקטטות ומריבות, שנתקוטט עם 
 :חיוא

ועוד יתרו, יתר ו', שהוא אות יתירה שנתנה לקין, ועיין בתיקונים. וזהו מש"ה, מכה איש עברי ב( 
 :מאחיו, קרי ביה מאחיו, כי אחיו, היה כאשר ביארנו למעלה
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ואל תתמה, איך היו שניהם אחיו, יתרו והמצרי בזמן אחד, כי קין היה מעורב מטו"ר, והרע בא ג( 
לומית בת דברי, מדה כנגד מדה, כמו שהרג להבל על עסקי אשה, בהיותם במצרי, ונהרג על דבר ש

בשדה, אף כאן )שמות ב' י"ב( ויפן כה וכה, ראה מה שעשה לו בבית, ומה שעשה לו בשדה, והרגו. 
ועיין בתיקונים דף קי"ב. והטוב בא ביתרו, ונתן לו בתו, לתקן את אשר עוות, וז"ש )שם ב' ב'( 

. כי היתה יראה שלא יהיה קין שהיה בו טוב ורע, וכשראתה כי טוב הוא ותרא אותו כי טוב הוא
לבד בלא רע, אז ותצפנהו. כתיב הכא ותרא אותו, כי טוב הוא, וכתיב התם ותרא האשה כי טוב 

 :העץ וגו', והכא כתיב מלת הוא יתרה. עיין בתיקונין דף קי"ב ע"א

נפשו ונדבקה בנפש יתרו, ואז חזר עוד אני אומר, כי כאשר הרג משה את המצרי, יצאה ד( 
בתשובה, ופירש מע"ז, ונדוהו. ולפיכך הרגו בשם המפורש, בשם בן מ"ב, לתקן נפשו והועיל לו. 

)א"ש, זהו שם יכ"ש, הנז"ל(. ואין לי בזה קבלה מכרחת. ומצאתי בספר הזוהר, שלא רצה פינחס 
מ"ש חוה, )בראשית ד' א'(  להרוג לבלעם בשם המפורש, כדי שלא תכלל נפשו בו. ואפשר שזהו

קניתי איש את ה', דהיינו קני את ה', ע"י שם המפורש. ומצאתי בספר מאירת עינים, כי נפשו של 
קרח, הוא נפשו של קין. וא"כ נמצא לפי זה, שנתגלגל שלשה פעמים. הנה יוכבד בגימטריא מ"ב, 

 :ע"כ נמצא מכת"י הרב זלה"ה

ן בעור הרגו בחרב, ולא בשם המפורש, הפך מה ששאל א"ש, וז"ש )במדבר ל"א ח'( ואת בלעם ב
 :הוא ואמר, )שם כ"ג י'( תמות נפשי מות ישרים בשם המפורש, וגם בנשיקה כדי להתקן, כנלע"ד

 :ויואל משה לשבת את האיש

מזולתו( הנה ר"ת 'לשבת 'את 'האיש, הוא לאה, לרמוז כי משה ע"ה, אתדבק בלאה עלמא א( )
ו, )תהלים צ' א'( תפלה למשה איש האלהים לרמוז את הנז"ל. )ע"כ דאתכסיא. וכן במזמור של

 :)מזולתו

 :'סימן ג

 :ומשה היה רועה

כבר הודעתיך, כי הוא גלגולו של הבל בן אדה"ר, שגם הוא היה רועה לשעבר. כמש"ה )בראשית א( 
ה רועה. ד' ב'(, ויהי הבל רועה צאן. וזש"ה היה רועה, לשון לשעבר. גם נתבאר טעם, למה משה הי

ויבא הר האלהים חורבה, כבר הודעתיך, כי אחוריים של שם אלהים בפשוטם, הם בגימטריא ר', 
 :ועם כללות חמשה אותיות עצמם דאלהים, הם נקראים הר האלהים

 :'וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וגו

ה, כאשר עיניך הגהה אמר שמואל, בפסוק זה מצאתי שני דרושים, ואכתוב את שניהם, זה אחר ז
 :תחזינה מישרים

כבר הודעתיך ג' גלגולי משה, שנרמזו בג' אותיות שמו, והם מש"ה, והם נוטריקון 'משה 'שת א( 
'הבל. והם ממטה למעלה, בסדר תולדותם. ואמנם לא נתקן עדיין במשה, רק ב' אותיות ראשונות 

, חסירי התקון, עד הזמן של שת והבל, והם ש"ה שבמשה, ועדיין היו אותיות תבל מן שת והבל
הזה. ולכן נגלה אליו בלבת אש מתוך הסנה, לרמוז כי אלו האותיות של תבל שהם בלתי מתוקנים, 

ונתחלפו בצרוף לב"ת אש, על שם כח הדין, כי לא נתקנו בו עדיין. ואז נתבסם משה, ונתקרב 
 :אליהם, ולקחם ונשלם תקון שת והבל לגמרי במשה, שהוא גלגולו השלישי

ונמצא, כי שת והבל הם אותיות אלו שלהב"ת י"ה, כי הם השלהבת והנשמה היוצאת משם י"ה,  ב(
שהוא אבא. וטעם קריאהם שלהבת, הוא כנודע ענינה אצלינו, בענין רחיצת האדם בכל ערב שבת 

פניו ידיו ורגליו במים חמין. ושם נתבאר כי בחינת שם י"ה, בכל בחינותיו במלואו ובפשוטו, נקרא 
ת וע"ש. וכבר ביארנו בענין בלעם, כי אחיזתו היתה בשתי אותיות ב"ל של הבל, בזמן שעדיין שלהב

 :היו חסירי התקון, והם ב"ל מן בלעם
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וסוד הענין הוא, כי אותיות שבשמות בני האדם, מורות, על בחי' הניצוצות של הנשמות הנתונות ג( 
ת שנתקנו בו, והשאר חסרות ממנו, בו. ומי שהוא מגולגל, יש בו אותיות המורות על הניצוצו

להורות, כי עדיין הם מעורבות בקליפה הנקרא רע. ולכן נאחז בלעם בשתי אותיות בל של הבל, 
שלא נתקנו, להיותו נגדיי ממש אליו. כי משה מן דעת דאבא בקדושה. ובלעם מדעת דאבא 

שמה נמסרת ביד בקליפות. בסוד )קהלת ז' י"ד( גם את זה לעומת זה עשה האלהים. ואין הנ
 :הקליפה, אלא במקום הנגדיי, ומכוון כנגדו ממש, וזכור כלל זה

וכאשר נתקן, וירא ה' כי סר לראות, ונתקן הבל, וכמו שנבאר, אז ויקרא אליו משה משה ד( 
להורות איך נתקן כבר, וקראו שני פעמים משה משה, רמז לבחינתו קודם התקון, ולבחינתו אחר 

החסרון ההוא גדול, לכן לא פסיק טעמא בינייהו, כנזכר באדרת נשא וכבר התקון. ולפי שלא היה 
 :הודעתיך ענין ג' גלגוליו הנזכר, שהם בחי' נר"ן, וע"ש

ואומרו וירא ה' כי סר לראות, ולא אמר כי נקרב לראות, רמז בזה בחי' תיקונו, ולאיזו מדריגה ה( 
י הגיע למדריגת הדעת דז"א, כנודע עלה, עתה במראת הסנה, ונרמזה במלת סר. והענין הוא, כ

אצלינו. והנה הדעת הזה, הוא מכריע בין תרין מוחין, הנקרא חו"ב, ומהם לוקח בחינת הוי"ה 
דמ"ה דאלפי"ן בבחי' פשוטה דרך פנים, שהוא בגימטריא כ"ו. ובבחי' אחוריה הפשוטים, שהם 

. וג' בחי' אלו, שהם, כ"ו, בגימטריא ע"ב. ובבחי' אחוריה המליאים באלפי"ן שהם בגימטריא ק"ל
ע"ב, ק"ל, הם בגימטריא ברו"ך, כנרמז אצלינו בתחלת ברכת אבות דשחרית דחול. וכל אלו יצאו 
משרש החכמה. ולכן אם תחבר עמהם מספר ל"ב נתיבות החכמה יהיה הכל בגימטריא ס"ר, והם 

המליאות. בחי' תרין עטרין שבדעת, שהם חו"ג, והגבורות הם ק"ל האחד, של האחוריים 
והחסדים הם ע"ב דאחוריים פשוטים, שהם בגימטריא חסד, ותחברם עם חשבון כ"ו דפנים של 

ההוי"ה, ועם ל"ב נתיבות החכמה, הרי הק"ל הב' של החסדים, וב"פ ק"ל הם ס"ר. וזש"ה, וירא 
 :ה' כי סר לראות, שעלה אל הדעת הנקרא סר

ונתבאר אצלינו בדרוש פסח ויציאת מצרים עוד יש דרך שני בענין הדעת דזעיר הנקרא סר, ו( 
באורך, וזה עניינו בקיצור, הנה הדעת דז"א, כולל עשר הויו"ת, מבחי' דעת דיסוד דאבא, שהם 

בגימטריא ס"ר. ועשר שמות אהי"ה מצד היסוד דאימא, והם בגימטריא רד"ו. וכבר נתבאר 
דור ההוא, היו ניצוצות למעלה, בטעם גלות ישראל ומצרים, בפסוק ויקם מלך חדש, כי כל ה

השחתת זרע של אדם, הנמשכות ממוח הדעת ממש, והם נשמות מעולות. ולהיותם משם, היו 
צריכות להיות בגלות, כמנין רד"ו שנה, שהם עשר שמות אהי"ה שבדעת דמצד אימא כנזכר. וזהו 

חר עוד מה שרמז יעקב לבניו, )בראשית מ"ב ב'( רד"ו שמה. אבל משה חשב, שהיו צריכים להתא
שנים אחרות, להשלים מנין ס"ר, שהם כנגד עשר הויו"ת שבדעת, וא"כ עדיין זמן הגלות, ואין זמן 

גאולת ישראל. וז"ש, וירא ה' כי ס"ר לראות, שראיית משה היתה באותם ס"ר הויו"ת, והודיעו 
עשר שטעה בחשבונו, כי כבר הגיע זמן גאולתם, לפי שאין גלותם אלא במשך רד"ו שנים, כמספר 

שמות, כי שם הוא הפגם שלהם. וזש"ה, כה תאמר אהי"ה שלחני אליכם, כי כיון שתקנו בחי' שם 
 :אהי"ה, משם תהיה גאולתם

ובזה יתבאר לך, למה יציאת מצרים היא מבחי' אימא עילאה כנודע, והוא, כי היא נקרא ז( 
נין הוא, כי אהי"ה אהי"ה, ומשם היתה גאולת מצרים. ואומרו כה תאמר לבני ישראל אהי"ה, הע

דמלוי ההי"ן במלוי מלואו, יש בו כ"ה אותיות, וז"ס כה תאמר לבני ישראל אהי"ה. והנה אם 
תסיר ממנו ד' אותיות פשוטות, ישארו אותיות האחרות כ"א, כחשבון ד' אותיות הפשוטות עצמם, 

לויו לבד ת"ק שהם אהי"ה. ואומרו אהי"ה אשר אהי"ה, הענין הוא, דע, כי אהיה דיודי"ן עולה מ
ע"ה, כמספר אש"ר. ונמצא כי אהי"ה עצמו נעשה אשר. וז"ס מ"ש בספר הזוהר, על פסוק מאשר 

 :שמנה לחמו, שהוא באימא הנקרא אהי"ה, ונעשת אשר

א"ש, צ"ל ולומר, כי אהי"ה דיודי"ן ברבועו עולה בגימטריא תקמ"ד, ובהסירך ממנו מ"ד שהוא 
כמנין אש"ר. ועיין בספר זה בהושע סי' י"ד, בפסוק שובה העיקר, ישארו ת"ק, וע"ה עולה תק"א 

 :ישראל וגו', זה החשבון באמיתות

מזולתו( עוד פי' ב', על הפסוק הנזכר, וז"ל, וירא מלאך ה' אליו בלב"ת אש מתוך הסנה. סוד ח( )
המלאך הזה, אינו מלאך ממש, אמנם הוא שם אלהים, עם ה' אותיות, בגימטריא מלאך. ולכן 

ליו בבחי' הדין הקשה, שהיא לבת אש. ונלע"ד חיים, כי גם אלהי"ם במלוי יודי"ן ע"ה נראה א
בגימטריא א"ש, והנה שם אלהים מצטרף במאה ועשרים צירופים כנודע והם בגימטריא הסנה. 

ורצה משה לראות ולידע, אם כל הק"ך צירופים נתמתקו ונתקנו, כי אז היתה גאולת עולמים. 
עדיין לא נתמתקו רק קצתם, ולכן היה אחרי גאולת מצרים, עוד גליות אמנם לא היה כן, כי 
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אחרות. אמנם לעת"ל שיתמתקו כלם, אז תהיה תשועת עולמים, ולכן הוזכר בזה שם אלהים, 
כמש"ה ויקרא אליו אלהים מתוך הסנ"ה. גם הזכירם בשם לב"ת אש, ולא אמר להבת אש, וחסר 

 :ם, רק קצתםממנו אות ה', לרמוז על חסרון תקונם כל

והנה סוד לב"ת זו, הם סוד ד' שמות, יהוה, יהוה, מצפץ, יה אדני. כ"ו כ"ו ש' ט"ו ס"ה ט( 
היוצאים מן ד' אותיות אהי"ה, שהם המתגלים ביום שבת קדש, כנזכר בר"מ פרשת יתרו והם 

 :בגימטריא לבת

צאים מג' אותיות והנה ג' שמות אחרים הנזכר שם, שהם, אל, אלהים, מצפץ. ל"א פ"ו ש' היוי( 
יה"ו, הם בגימטריא זי"ת. ואם תסיר מהם ההוי"ה, ישאר מזי"ת שמ"ן. )א"ש, ע"ה( וז"ס פסוק 

 :שמן זית זך

 :א"ש, הענין הוא כך, שמן יוצא מזי"ת, בהסירך מהחשבון ז"ך

ואם תחבר כל השבע שמות ההם, של בחי' שבת, שהם זי"ת ולב"ת, יהיו בגימטריא שלהב"ת של 
וסיף עליהם אהי"ה דההי"ן שהוא קנ"א, כמנין מקוה של טבילת שבת, יהיו בגימטריא נ"ר שבת. ת

 :אלף עלמין דכסופין, שממשיך עליו

א"ש, לא יכולתי להתאפק לחשבון זה, ובודאי ט"ק גדול נפל בזה, ובאולי הלשון הוא כך, כי 
ו, שגם הוא שם מעיקרא יסוד הד' שמהן, הוא שם אהי"ה כנודע. ויסוד השלש שמהן, הם שם יה"

אהי"ה כ"א. ומקודם הם שני אלפי"ן, אלף אחת של שם אהי"ה, נעשה אהי"ה דההי"ן קנ"א, 
כדברי הרב ז"ל. ואלף שנית של שם אהיה, היוצא משם יה"ו, תחשוב אותה במלואה קי"א, ובכולל 

קי"ב, והשתא אתי שפיר החשבון, כי שלהבת חסר קי"ב, כדי להשלים חשבונה לזי"ת ולב"ת, 
בזאת האל"ף במלואה קי"ב, עולה כמספר לב"ת זי"ת. והאלף האחרת, הוא אהי"ה דההי"ן ו

 :קנ"א, סך הכל אלף עלמין. ולהיות החשבון הזה באלפי"ן, נעשה אלף עלמין דכסופין, כנלע"ד

 :וז"ס שלח נא ביד תשלח, ר"ת שלהבת הנזכר

נא ביד תשלח ר"ת שלהב"ת י"ה א"ש, ג"ז לא הבנתי, כיצד הוא הר"ת. והנלע"ד לומר כך, כי שלח 
 :בגימטריא, והשתא אתי שפיר

או ירצה באופן אחר, כמש"ל בפרשת וירא כי מלת שלהבת עם כללותם, בגימטריא תשלח. וגם זה 
אתי שפיר, והוא צרוף ש"ה לב"ת, בסוד שה פזורה ישראל. )ירמיה סי' ו'( וז"ס, עד כי יבא שיל"ה, 

 :'לאיש וגו בר"ת וס"ת ש"ה. וע"ל בפסוק מי שמך

 :ויאמר אנכי אלהי אביך

מזולתו( כבר הודעתיך, כי משה הוא הבל. וא"כ יחזור מלת אביך, לאב הראשון, אדה"ר, אביו א( )
של הבל. גם רמז בפסוק זה, לד' רגלי מרכבה, והם, דוד, אברהם, יצחק, ויעקב. והזכיר את 

יך, הוא השכינה, אלהי דוד, כמו השכינה השורה על ד' רגלי המרכבה הנזכר. וזהו אנכי אלהי אב
שנודע כי דוד הוא גלגולו של אדם. ואחר כך הזכיר שלשה אבות, אלהי אברהם, אלהי יצחק, 

 :ואלהי יעקב

 :'ועתה לכה ואשלחך אל פרעה וגו

הנה מלת לכה, יורה שילד מעצמו בלי שישולח מאתו יתברך. ומלת ואשלחך, יורה הפך מזה. א( 
ה היה שולחו בשליחות זה, ויש בו רעה שהיא טובה, כי ע"י שליחות הזה אבל הענין הוא, כי הקב"

כתיב תכבד העבודה על האנשים וגו', והטובה באה באחרונה, שיצאו ישראל ממצרים. והנה מצינו, 
כי אעפ"י שהכל בא מאתו יתברך, אין הקב"ה מייחד שמו על הרעה. ולכן בבחי' הרע הנמשך 

ובבחינת הטוב שאני עתיד לגאלם, אמר ואשלחך. והוא ע"ד  בשליחות הזה, אמר לכה, מעצמך.
 :)מ"ש אצלינו בישעיה בפסוק את מי אשלח ומי ילך לנו. )ע"כ מזולתו
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 :'ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה וגו

מזולתו( אחז"ל, שכאשר אמר למשה אהיה אשר אהיה, אהיה עמהם בצרה זו, ואהיה עמהם א( )
בשעתה. חזר וא"ל, כה תאמר אהיה שלחני אליכם. א"ל, יפה דברת  בצרה אחרת. א"ל, דיה לצרה

וכו'. וצריך לדעת, איך נעלמת תשובת משה מן הקב"ה. והענין הוא, כי הקב"ה הודיע למשה, מה 
שיארע להם כל הגליות ארבעה, והבטיחו שיהיה עמהם בכולם. אבל לא היתה כונתו יתברך שיגלה 

מר תחלה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהי"ה אשר הדבר הזה לישראל עצמם, וע"כ לא א
אהי"ה, כי אין זה רצונו שיאמרהו לישראל, זולתי הודעה לבד למשה. ומשה חשב, כי מכיון 

שהתשובה הזאת מוסב על שאלתו ששאל, מה אומר להם, שהיתה תשובה ג"כ דרך ציווי, ולא 
יפה דברת. אמנם זו עצמה כונתי,  הודעה לבד. וע"כ אמר לו, דיה לצרה בשעתה. אז השיבו הקב"ה,

 :כי כה תאמר להם לבני ישראל, אהי"ה שלחני אליכם בלבד, ולא תזכיר מה שהודעתיך בתחלה

גם אפשר יובן, במ"ש באותיות דר' עקיבא, כי הקב"ה חתם את שמו ואת עולמו, בשם אהי"ה ב( 
תברך, היה נשרף אשר אהי"ה, שאלמלא החותם הזה שהוא אהיה אשר אהיה, כל המזכיר שמו י

באש. וע"כ גלה לו הקב"ה בתחלה החותם הזה, כדי שלא ישרף משה בשמעו אח"כ שמו יתברך, 
ואח"כ הזכיר את שמו, ואמר כה תאמר אהי"ה שלחני אליכם, שהוא השם בעצמו ודע כי שם 

אהי"ה דההי"ן, שהוא השלישי, יש בו כ"ה אותיות, וזה רמז בהזכירו את אהי"ה השלישי, ואמר 
 :(מלת כה, לרמוז אל האמור. )ע"כ מזולתו בו

 :'סימן ד

 :ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם

זה הענין הוא, באחוריים המלאים דהוי"ה דמלוי אלפי"ן, שהוא בגימטריא ק"ל. והנה השלשה א( )
אותיות הראשונות, שהם, יו"ד, יו"ד ה"א, יו"ד ה"א וא"ו, עולים בגימטריא פ"ה, הם בדכורא. 

חרונה, שהיא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, בגימטריא מ"ה, ובגימטריא אד"ם, והוא בנוק'. ואות ה"א א
 :נמצא, כי שלשה אותיות הראשונות נעשות פ"ה, לאדם שהיא אות האחרונה ברבועה כנזכר

 :ויחר אף ה' במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי

ה הוא מן הבל, ולכן אמר מזולתו( פי', כי הלוים הם משרש קין, והכהנים משרש הבל. והנה משא( )
לו, כי אהרן לבדו הוא אחיך בן אביך והוא לוי. אבל אתה, אעפ"י שאתה אחיו, אינך לוי, לפי 

 :שאתה גלגולו של הבל

 :וילך משה וישב אל יתר חתנו

צ"ע, כי התחיל ביתר, וסיים ביתרו. כמש"ה, ויאמר יתרו לך לשלום. והענין הוא, כי משה הוא א( 
ההוי"ה כנודע, ובהיותו עם חמיו, נקרא חמיו יתרו בוא"ו יתירה. אבל בהתרחקו בסוד אות ו' של 

ממנו, נקרא יתר. ולכן בתחילת ההליכה אליו, שהיה רחוק ממנו נקרא יתר. ובהיות אצלו, כתיב 
 :(ויאמר יתרו. )ע"כ מזולתו

 :'סימן ה

 :ויאמר פרעה מי ה' אשר אשמע בקולו

את לב פרעה, כי בשמוע פרעה למשה, מזכיר שם ההוי"ה, הנה אמרו רז"ל, בפסוק ויחזק ה' א( 
היה לבו מתחזק, לפי שמעולם לא שמע שם זה בשום אלוה. וטעם הדבר מובן, עם מ"ש בפסוק 

ויוסף הורד מצרימה, כי כל אחיזת הקליפות הנקרא מצרים ופרעה, אינם אלא במוחין דקטנות 
משם אלהי"ם, וכל בטולו הוא משם הוי"ה,  דאלהים, שירדו בגרון דז"א. ונמצא כי כל קיומו הוא

המוריד האלהים דקטנות למטה, ומכחיש גופו וכחו. ולכן לכתחלה הקב"ה כל שליחותו היה בשם 
 :'ההוי"ה, להכניעו על ידה. ולפי שהוא לא היה נאחז שם, אמר לא ידעתי את ה
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 פרשת וארא

 :'סימן ו

 :'ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה וגו

תי לבאר כאן, ענין גלגולי אהרן הכהן, אבל שרשו הראשון כבר ביארתי במקומות רבים, ראיא( 
וגם בפסוק ויקם מלך חדש על מצרים, בדרוש משה ואהרן ומרים, איך אהרן ומשה שניהם ביסוד 
דאבא שבתוך ז"א, ושניהם מבחי' הבל בן אדה"ר. גם נתבאר בפרשת נח, בפסוק ואת לוט בן הרן 

ז הבל בר"ת לוט בן הרן, להורות, כי לוט והרן, שניהם מבחי' הבל, כנודע בפסוק בן בנו, כי נרמ
 :ויקם מלך חדש, איך כל הנשמות התחילו להתקן במשפחתו של אברהם, ומשם ואילך

וגם אברהם היה מבחי' הבל, והרן אחיו של אברהם, היה גם בו תערובת קדושה רבה, אלא שלא ב( 
שרף על קדוש ה', אלא שלא היה בלב גמור, עד שראה את אברהם נתקן כאברהם אחיו. ונודע כי נ

נצול מכבשן האש. ואח"כ נתגלגל באהרן, שיש בו אותיות הרן, ונתוסף בו אות אל"ף יתירה. ולפי 
שלא הפיל עצמו לכבשן האש בימי אברהם, עד שנצול אברהם, והיה ראוי לו למסור עצמו על קדוש 

, לא הועילה לו, כי לא הפיל עצמו, אלא בחשבו שינצל כמו ה' כנודע, לכן אותה השריפה שנשרף
אברהם. ולכן כשנתגלגל באהרן הכהן, בא לידו מעשה העגל, והאלהים אינה לידו, שיאמרו לו 

)שמות ל"ב א'( קום עשה לנו אלהים, ויעכב ויהרג, ע"ד שעשה חור בנה של מרים, אשר גם הוא 
עפ"י שאינה משרשו. וכמ"ש בענין ניצוצי הנשמות ניצוץ נשמה, שהיתה מעורבת עם נשמת הרן, א

המתערבות זו עם זו, אעפ"י שאינם משרש אחד. וידע ברוח קדשו, סהיה צריך לתקן עון זה, ומסר 
 :עצמו להריגה, כמ"ש חז"ל על פסוק )שמות ל"ב ה'( ויבן מזבח לפניו, ויבן מן הזבוח לפניו

 :דהיל"ל וירא, כפי הדרשה שלהם וביאור דברי רז"ל הוא, כי הרגישו מלת ויבן,ג( 

הגהה א"ש, נונל לומר גם, דהכי היל"ל ויבנה, לשון בנין בה"א בסוף, ומדלא קאמר אלא ויבן, ש"מ 
 :לדרשא קא אתי

אבל הכונה היא, כי גם אהרן ידע ברוח קדשו, שהיה צריך לתקן עון הנזכר של הרן, ולמסור עצמו 
בחי' הרן כנזכר, וכבר מסר נפשו לתקן הענין הנזכר, על קדוש ה', וחשב כי כיון שגם חור היה מ

א"כ אין צורך לו שהוא ימסור גם עצמו, כי כבר נתקן העון ההוא ע"י חור, וטעה בזה. ולכן )דברים 
ט' כ'( ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו, ואז נגזר מיתה על בניו, כמש"ה )תהלים ק"ו כ"ג( ויאמר 

ב חמתו מהשחית, ואין השבת חימה אלא אחר שכבר עשתה להשמידו לולי משה בחירו וכו' להשי
רושם. והוא כמ"ש חז"ל כי אין השמד אלא כלוי בנים. ובתפלת משה השיב חצי הגזרה, ונשארו 

 :אלעזר ואיתמר, ולא מתו אלא נדב ואביהוא

וכמו שדרשו על פסוק )ויקרא י' י"ז( ויקצוף משה על אלעזר ועל איתמר בניו הנותרים, וטעם ד( 
דבר הוא, כי נדב ואביהוא גם הם חטאו בענין אש זרה, בפרשת שמיני ולא היו עדיין מחוייבים ה

שריפה על עונם, אבל נשרפו תמורת אהרן אביהם, שהיה ראוי למסור עצמו להשרף, וזה וזה גרם 
 :להם, ומצאה קפידא מקום לנוח, אבל אלעזר ואיתמר שלא חטאו, הועילה להם תפלת משה

ה, כי כמו שהרן נשרף ומת על פני תרח אביו, כך מתו נדב ואביהוא על פני אהרן גם תבין מזה( 
אביהם, במיתת שריפה. ואחר שמת אהרן נתגלגל ביעבץ, הנזכר בספר )דברי הימים א' סי' ב'( 

ונקרא כן, לפי שנודע ענין קללת חוה, )בראשית ג'( בעצב תלדי בנים. גם קללת אדם, בעצבון 
בסוף פרשת ויקהל אמרו על פסוק בעצב תלדי בנים, שהוא סוד לפתח  תאכלנה. ובספר הזוהר

חטאת רובץ, שהם הקליפות שבעולם העשיה, הנקראים עצב, ונקראים חטאת רובץ בפתח. ונודע 
כי אין שליטת הקליפות אלא בעולם העשיה. וכבר נתבאר אצלינו, כי נדב ואביהוא, הם בחי' נפש 

תו בחטא אהרן אביהם. ולכן יעבץ התפלל ואמר, ויקרא של אדה"ר, ובהם שלט העצב הזה, ומ
יעבץ וכו', אם תרבה גבולי לבלתי עצבי, ר"ל שלא ימותו עוד בני בחיי, כבהיותי בגלגול אהרן. ואז 

 :נתן לו ה' שאלתו, ונתקיימו בניו ותלמידיו כמ"ש חז"ל, ועל שם זה נקרא יעבץ
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קרא יעבץ ויאמר אם וגו', ואעפ"י שהיה ולהיות יעבץ בעל נדרים, כמש"ה )ד"ה א' ד'( ויו( 
מקיימם, כתיב )קהלת ה' ד'( טוב אשר לא תדור וגו'. ולכן בא אח"כ בגלגול תולע בן פואה, הנזכר 

בספר שופטים. ואז תקן עון היותו תחלה מרבה בנדרים. ולכן נקרא תולע, לרמוז מה שקלקל 
, וכן היה נודר בפיו, ועי"כ נעשה בתחלה, שהיה דמיון התולעת, שאין כחו אלא בפיו כמ"ש ז"ל

 :בקשתו

וגם עתה קלקל באופן אחר, והוא, כי מן הראוי לשופט אשר יהיה בדורו, ללכת מעיר לעיר, ז( 
לשפוט את העם משפט צדק, וכי יהיה בין איש לחבירו משפט אחד, ואין בידם ממון ללכת אל עיר 

ד עליהם מתבטל. והנה בתולע כתיב, השופט, נמצא כי הדין שהוא אחד מג' עמודים שהעולם עומ
)שופטים י' א'( וישב בשמיר בהר אפרים, וארז"ל שנתיישב בהר אפרים, ולא היה מסבב מעיר 

 :לעיר

ולכן נתגלגל אח"כ בשמואל הנביא, ואז תקן עון הנזכר, כדכתיב )שמואל ז' ט"ז( וסבב מדי שנה ח( 
ם, לא חמור אחד מהם לקח, כנזכר בשנה ותשובתו הרמתה. ולא עוד, אלא שאפילו שהיה לצרכ

 :בפסוק, מה שלא עשה שום שופט, וכל זה היה כדי לתקן העון הזה בכל כחו

אבל צריך שתדע, כי עיקר שמואל הנביא, היה בחי' נדב ואביהוא, וכמ"ש בפסוק )שם א' י"א(, ט( 
תולע בן ונתת לאמתך זרע אנשים. אבל נתחבר עמהם דרך חבור בלבד, בחי' אהרן אביהם, שהיה 

 :פואה כדי לתקן העון הנזכר

והנה עתה בשמואל, התחילו להתחבר יחד אהרן ובניו נדב ואביהוא, משא"כ ביעבץ ובתולע, י( 
 :שבהם נתגלגל אהרן לבדו. אבל בשמואל, עיקרו היה מנדב ואביהוא, אלא שנתחבר עמהם אהרן

יה. ובו ג' אותיות אה"ר מן אח"כ נתגלגל אהרן לבדו באוריה החתי, נושא כלי יואב בן צרויא( 
אהרן, לרמוז אל הנזכר. ונודע, כי מחנה דוד, ובפרט שלושים ותשע הגדולים שבהם, הם הנקראים 

והוא הנושא כלי יואב  ,מחנה אלהים, וכלם ראשי סנהדראות, ובפרט אוריה, שהיה הגדול שבהם
 :שהיה גר שר הצבא. וכבר אמרו בספר הזוהר כי לא נקרא חתי, אלא ע"ש מקומו, לא

והנה ב' עונות ראשונים היו ביד אהרן, שעדיין לא נתקנו, והם, עון שלא הפיל עצמו לכבשן יב( 
האש, בזמן הרן אחי אברהם כנז"ל. והב', עון בניו שמתו בעונו, כנודע כי הגורם מיתת איזה אדם, 

מענישין אותו, הוא מוכרח שיתגלגל וימות, או יהרג, וכמ"ש באותיות דר' עקיבא, שכשנפטר אדם 
ואומרים לו, למה מתו בניך בחייך, והוא חייב בדם שלהם, כאלו הרגם בידו. ולכן נהרג אוריה 
החתי ע"י דוד הע"ה כנודע, ונתכפר לו עון מיתת בניו ואחר שנתכפר לו עון מיתת בניו, אז יכלו 

ותיות אה"ר מן להתחבר יחד, ונתגלגלו שלשתם באוריה הכהן בימי יהויקים, ולכן נרמזו בו ג' א
 :אהרן. ועוד, שהיה כהן כמוהו

א"ש, ק"ל טובא, כי אין עון זה נוהג אלא במיתת בניו של אדם כשהם קטנים, שמתים בעון 
אביהם, ולא כשהם גדולים. ודוחק הוא לומר, שנדב ואביהוא גם שניהם היו עדיין קטנים. ואפשר 

י עשרים שנה, שעדיין לא הגיעו לידי לומר, דלאו דוקא קטנים פחותים מבן י"ג שנה, אלא פחות
עונשין של מעלה. דייקא נמי קרא, איש מחתתו, מלמד שנקראו איש, ועכ"ז קרא אותם בני אהרן, 

 :שעדיין נקראים בשם בני אהרן, כנלע"ד

א"ש, צ"ע, שהרי למעלה אמר, כי עיקר שמואל הנביא היה בחי' נדב ואביהוא. ובאולי נוכל לומר, 
בשמואל הנביא היה אהרן אביהם עמהם כאמור, לכן אינו מונה תחלתם אלא כי להיות שגם 

 :באליהו הנביא ז"ל, שהם לבדם היו, כנלע"ד

והנה טעם גלגול בניו שם היה, לפי שבתחלה נתגלגלו הם לבדם באליהו הנביא ז"ל, כמבואר יג( 
ע"י אליהו ז"ל בהר  אצלינו, ואז נתקנו בבחי' סור מרע, שהוא כפרת עון שלהם, בהקריבם אש זרה,

הכרמל, שהוריד אש מן השמים, לקדש שם שמים, כנודע וכמבואר שם אצלינו. אמנם ענין המצות 
שהם בקום ועשה, שהיו צריכים לקיים בחייהם, וכן מצות פריה ורביה לא קיימו, כמש"ה ובנים 

כהן, אבל דע, כי לא היו להם, והיו ערטילאין, ולכן נתגלגלו עתה לתיקון הנזכר בהיותו באוריה ה
עיקרו של אוריה הכהן, היה אהרן הכהן, ונתגלגל בו לתקן עון השני שבידו שעדיין לא נתקן, והוא 

ליהרג על קידוש ה'. אבל נדב ואביהוא היו מתחברים שם עמו בדרך עראי, לצורך הנזכר. ואז נהרג 
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ואביהוא שהיו שם  אוריה הכהן ע"י יהויקים, ונתקן אהרן הכהן משתי עונותיו בתכלית. ונדב
 :בדרך השאלה, לא הרגישו צער ההריגה כלל, רק הוא לבדו

ואמנם סיבת התחברות נדב ואביהוא שם היה, לפי שכיון שהוא גרם מיתתם, נמצא שגם יד( 
לסבתו לא תקנו עצמם בענין מעשה המצות כנז"ל, ולכן הוכרח הוא לתקנם על ידו, ולכן נתחברו 

לגמרי, בהריגת אוריה הכהן, אז כבר היה בידו כח לתקן את בניו  אז עמו שם. ואחר שנתקן אהרן
היטב, משא"כ בתחלה, שגם הוא היה חסר תקון עצמו, ואז באו שלשתם בגלגול ממש, בזכריהו בן 

יברכיהו הכהן, וגם זה היה כהן, כמו שהיו שלשתם כהנים, ואז תקן את בניו היטב, בהיותם שם 
 :יחד

ואעידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן, ואת זכריהו בן יברכיהו, ומי וז"ס פסוק )ישעיה ח'( טו( 
חבר זה עם זה, ולא הכירו זה את זה, ולא היו בדור אחד. אבל לסבה הנזכר, ששניהם הם שרש 

גלגול אחד שם, ולכן נקראים עדים נאמנים בעצם. ולפי שבהיותו באוריהו, לא היה נתקן לגמרי, 
ון שדה תחרש וכו'. ובהיותו בזכריה נתקן לגמרי, לכן נבא על שלותה לכן נבא על חרבן הבית, צי

 :ובנינה, וכמ"ש רז"ל על פסוק הנזכר, והובא בגמרא מסכת מכות

ונבאר עתה פסוק, ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב וגו'. והנה בענין בת שבע אשת דוד טז( 
ו שאהרן לקח את אלישבע בת הע"ה, שלקחה אוריה החתי בתחלה, יתבאר יותר ענין זה, כי כמ

עמינדב, כן בהיותו בגלגול אוריה החתי, לקח בת שבע. ונמצא, כי אלישבע ובת שבע, הכל בחי' 
אחת, ושתיהם בחי' רחל נוקבא דז"א, הנתקנת ע"י החסד שהוא אהרן הכהן, שושבינא 

כמ"ש חז"ל דמטרוניתא, כנזכר בס"ה. אבל יש שינוי ביניהם, כי בת שבע בזמן שאינה מתוקנת, ו
על דוד הע"ה, שאכלה פגה, וכמו שנבאר שם עניינה. ואלישבע יש בה אותיות א"ל, לרמוז שהיא 

מתוקנת כבר ע"י החסד הנקרא א"ל, בסוד חסד א"ל כל היום. ואמנם תיבת שבע שבכל אחת 
מהם, נתבאר שם בענין בת שבע, וע"ש. וקרוב לזה נתבאר בס"ה בפרשת וארא, בפסוק זה, בענין 

 :שבע ובת שבעאלי

 :'ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה וגו

מזולתו( כבר ידעת, כי כשהרג פינחס לזמרי, נתגלגלו בו נשמת נדב ואביהוא. וזה ש"ה, ותלד לו א( 
את פינחס, אלה ראשי, כי פינחס נכללו בו אלה ראשי הלוים שנים, שהם נדב ואביהוא, השקולים 

הלוים. ולכן סמיך ליה הוא אהרן ומשה, להודיע, כי ראשי אבות הלוים כמשה ואהרן, שהם ראשי 
הנז', הם אהרן ומשה. ואמנם פינחס לבדו, היה שקול כמשה ואהרן, ראשי אבות הלוים כנזכר, 

 :כאשר נתגלגלו בו נדב ואביהוא, שהיו שקולים כמשה ואהרן כמ"ש חז"ל על פסוק בקרובי אקדש

 :'סימן ז

 :'לב פרעה וגו ויאמר ה' אל משה כבד

צריך לתת טוב טעם בקצור, אל סדר עשר מכות אלו, שהביא הקב"ה על המצריים במצרים, א( 
ואלו הם, דם. צפרדע. כנים. ערוב. דבר. שחין. ברד. ארבה. חשך. מכת בכורות. והם ממטה 

 :למעלה, בי"ס דנוקבא הנקרא מלכות, וזה סדרם

של שם אהי"ה, הוא בגימטריא ד"ם. והנה מכה זו, דם, כבר הודעתיך, כי האחוריים הפשוטים ב( 
יצאה מבחי' המלכות של הנקבה שבקדושה, והלכה להכות במלכות הרשעה, של נוקבא דז"א 

 :שבקליפות, והיתה מכה זו חוץ מן המוחין שלה

צפרדע, אם תחבר חשבון הש"ך דינים הנודעים, עם אחוריים הפשוטים של אדנ"י, שהם קכ"ו, ג( 
שניהם, יעלו בגימטריא צפרד"ע ש"ך וקכ"ו ושני כוללים שלהם. ומכה זו יצאה מן וגם הכולל ל

יסוד הנקבה דזעיר דקדושה, אל המוחין עצמם דנוקבא דקליפה. וז"ס צפ"ר דע"ה, ר"ל מקום 
הדעת שלה. וכבר ידעת, כי שם במוחין שלה הם סוד הנהו תרין צפרין, הנזכר בפרשת ויחי בזוהר 

 :ביאור המאמר אצלינו, וע"ש, וז"ס צפ"ר דע"הדף רי"ח ונתבאר שם ב
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א"ש, אין החשבון מדוייק, כי צפרדע עולה תמ"ד, וש"ך וקכ"ו, ושני כוללים, עולים תמ"ח. ואולי 
צ"ל הלשון ולומר כך, השני כוללים של ש"ך וקכ"ו עם צפרדע, ואז יעלו כל אחד מהם תמ"ו. גם זה 

או נוכל לומר, עם מה שדורש אח"כ, צפרדע צפ"ר  אי אפשר, להיות כי צפר דעה בגימטריא תמ"ט,
דע"ה ע"ה, הרי תמ"ו, ועם ב' כוללים של צפ"ר דע"ה יעלו תמ"ח, כמו ש"ך וקכ"ו וב' כוללים 

 :שלהם כנלע"ד

כנים, בגימטריא ק"ך, והם בגימטריא שם אלהי"ם שהוא פ"ו, ול"ד אותיות שיש במלוי המלוי ד( 
אה מן ההוד של הנקבה דקדושה, כי כבר ידעת כי אימא של שם אדנ"י, הרי ק"ך. ומכה זו יצ

עילאה עד הוד אתפשטת, והכה בקרקפתא דרישא דנוקבא דקליפה, בבחינה ראשונה שלה, במקום 
שער הראש. וגם בבחי' המלכות, ספירה אחרונה של ז"א דקליפה, סמא"ל, הנקרא בעלה. ונודע, 

שגם ז"ס, )ישעיה ד'( ושפח ה' את קדקד  הוא כי מושב הכנים, הם בשער שבראש. ונלע"ד חיים,
 :בנות ציון, שהעלה בראשם משפחות של כנים, כמ"ש חז"ל

 :א"ש, אפשר שגם רומזים אל ק"ך צרופים שיש בשם אלהים כנ"ל

ערב חסר ו', והוא סוד אחורים פשוטים דהוי"ה, שהם ע"ב, ואחוריים פשוטים דאלהים, שהם ה( 
 :מנצח הנקבה דקדושה, אל היסוד דז"א דקליפה, שהוא סמא"לר', ושניהם בגימטריא ערב. ויצאו 

א"ש, גם מכת הרעב, נמשכת משתי אחוריים אלו. והשבע נמשך מאלהי"ם דיודי"ן, שהוא ש', 
 :ומהוי"ה דע"ב דיודי"ן, ושניהם בגי' שב"ע

דבר, הוא חבור ב' שמות של שם אלהי"ם, העולים בגימטריא קע"ב ועק"ב, וד"ל אותיות שיש ו( 
במלוי המלוי של שם אדנ"י, הרי קע"ב וד"ל, כמספר דב"ר. ומכה זו יצאה מתפארת דנוקבא 

דקדושה, אל ההוד דזעיר דקליפה. וז"ס, הנה יד ה' הויה וכו', הנזכר במכת הדבר. להורות, כי שם 
 :ההוי"ה כסדרה, שהוא בת"ת, והוא רחמים, נהפכה לדין, ונעשית צירוף הוי"ה

 :ים הרשעים, שמהפכים מדת רחמים לדיןאמר שמואל, בסוד ארור

שחין, היא בגבורה שבנקבה שבקדושה. והנה גבורה בגימטריא רי"ו, והנה מן הגבורה שבה ז( 
ולמטה, מתפשטים עשר עשר מן החמשה ספירות, שממנה עד המלכות שבה, הם בגי' חמשים, הרי 

', הם שחי"ן בגימטריא. וענין רי"ו וחמשים, בגימטריא רס"ו, תוסיף עליהם ק"ב, נמצא ק"ב רי"ו נ
אלו הק"ב, הם סוד ג' המלויים שבג' הויו"ת ע"ב ס"ג מ"ה, שהם מ"ו ל"ז י"ט, העולים ק"ב, שהם 

סוד הדינים היוצאים אל הקליפות, כמבואר אצלינו במשנת הקטע יוצא בק"ב שלו. ויצאו דינים 
עניינם הוא, כי ש' של שחין, אלו מן הגבורה של הנוקבא דקדושה אל נצח דז"א של הקליפה. והנה 

הם ש' גבורות ודינים, תוסיף עליהם הוי"ה דב"ן דההין, ועוד תוסיף י"ו אותיות שיש בשם אדנ"י 
 :במלואו ובפשוטו, הרי שס"ה כמנין שחין

א"ש, טעם לשלש מאות גבורות הנז' הוא, כנודע אצלינו, שיש בי"ס ג' קוים של חסדים, והם חח"ן. 
, והם בג"ה. וג' קוים אמצעיים, והם דה"י. ודעת הוא במקום כתר. והמקבלת וג' קוים של גבורות

מכלם, היא המלכות, הים האחרון, ים דומה לתכלת. והנה הג' גבורות הנז', כלולות כל אחת 
מעשר, ועשר למאה, הרי שלש מאות, וי"ו אותיות שיש בשם אדנ"י, שהוא במלכות, הרי שס"ח, 

הגבורות האלו, נעשה בקטורת שס"ה מנים. ושלשה מנים יתירים,  כמנין שחין. ואולי כדי למתק
 :כנגד ג' גבורות בעצמם, כנלע"ד

ברד, הוא אחורים של אלהים, שהוא ר'. ועם ה' אותיותיו, וע"ה, הרי ר"ו, כמספר בר"ד. ויצא ח( 
מן החסד של הנקבה הקדושה, כי כן ברד היא מים מצד החסד, אלא שנתערב בו אש מתלקחת 

 :גבורה, והכה התפארת דזעיר דקליפהמצד ה

 :א"ש, במ"א נאמר בלשון אחר, ה"ר האלהים, וע"ה הרי ברד

ארבה, הוא ד' שמות של אלהים במלואם, שבכל אחד מהם בפשוטו ובמלואו ובמלוי מלויו, יש ט( 
ב"ן אותיות, ונקראים ארבעה בני האלהים. והם שנים מן חכמה, ושנים מן בינה. והן בגימטריא 
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. והם ארבה טמא, והוא דין וכנגדו ארבה טהור. מצד ארבעה בנים דברה תורה, שהם ד' ארבה
 :הויו"ת במלוי ההי"ן, ויצאו מן הבינה של הנקבה דקדושה, אל הגבורה דזעיר שבקליפה

חשך, הוא סוד שכ"ה דינים הנודעים, אשר ביארנום, כי הדינים הם ש"ך ניצוצין תקיפין, ואלו י( 
ריים. ועוד יש חמשה יתירים, שהם הרחמים הממתקים אל ש"ך דינים הנז', הם הדינים של המצ

אשר עמהם נשלמים לשכ"ה. ואלו החמשה, הם בחי' האורות שהיה יוצא לישראל מתוך החשך של 
המצריים, כמש"ה ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. שכן ה' ה' פעמים בגימטריא אור. אמנם 

בדם בלתי מיתוק כנז"ל, והג' יתירים על השכ"ה כדי שיהיה בחי' במכת צפרדע, היו הש"ך דינים ל
חשך, הוא סוד אות א, המצויירת בציור כזה, א א, שהוא ציור י"ו י"ו, העולים ל"ב, כנגד ל"ב 

נתיבות חכמה, אבא, כנודע כי ש"ך ניצוצין אתברירו במחשבה, הנקרא אבא. ואלו יצאו מן 
 :יר דקליפההחכמה של הנקבה דקדושה, אל החסד דזע

 :א"ש, לא הבנתי מ"ש כאן ה' ה' פעמים בגימטריא אור, ובודאי ט"ק גדול נפל בו

א"ש, ס"א שכן יש ה"פ אור בפרשת בראשית, וסוד א' הם ג' אותיות אל"ף, והם הג' יתירים 
 :משכ"ה, עד תשלום חש"ך. והרי נתבאר טעות הקולמוס

והכה בג"ר דזעיר דקליפה, שהם בר"ת  בכורות, יצאה מכה זו, מן כתר דנוקבא דקדושה,יא( 
בכ"ר, שהם, 'בינה 'כתר 'ראשית חכמה. ע"ד מה שנתבאר בס"ה, על מלת ברוך, ועל נהר כבר. )ע"כ 

 :(מזולתו

א"ש, לא מלאני לבי לכתוב פסוק אחד, וטעות הנז"ל, בענין החשך לא נתקן. והנלע"ד לפרש הוא, 
זכר, הם סוד ה' גבורות מנצפ"ך העיקריים, כי לא נעלם, כי אלו החמשה יתירים על הש"ך הנ

כאשר נתבאר בש"ב שער מאמרי רשב"י בפרשת בא, במאמר כתיב כי יהיה נערה בתולה, נער כתיב 
וגו', וז"ל, ניצוצא אפיק זיקין בזיקין, לתלת מאה ועשרים עיבר, ואח"כ ע"י אותם הה' גבורות 

ה' אותיות מנצפ"ך וכו'. נמצינו למידין, כי דינין קדישין וכו', ונתבסמו ע"י ה' גבורות אלה שהם 
הה' יתירים הם ה' אותיות מנצפ"ך, וכל גבורה מהם היא סוד שם בן מ"ב, נמצא ה"פ מ"ב, הם 

בגימטריא אור ע"ה, ועם ג' אותיות אור, וזש"ה היה אור במושבותם, קרי ביה או"ר ב"ם 
מ"ב דגבורה, הם מתמתקים ושבות"ם, ודרשינן סמוכים, או"ר ב"ם ושבות"ם. ואפשר שאלו ה

במ"ב אותיות, שיש בשם הוי"ה בפשוטה ובמלואה ובמלוי מלואה. נמצא שלמצריים היה משמש 
מ"ב דגבורה, והוא חשך. ולישראל מ"ב אותיות דשם ההוי"ה היה מאיר להם, והיינו דקאמר קרא 

 :ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, שנתקן להם, כנלע"ד

 :'סימן ט

 :ר ה' מעבדי פרעההירא את דב

הנה ר"ת 'הירא 'את 'דבר 'יהו"ה, הם בגימטריא עשרים. וכן איוב ע"ה בגי' עשרים. וז"ש א( 
בס"ה, שפסוק זה נאמר על איוב, הנקרא ירא אלהים. והענין הוא, כי איוב מה שנתיירא היה, כי 

את דבר ה', כי דבר ה' יתהפך לאותיות ברד, כאשר לא ישמעו אל דברו. וזהו הבנת אומרו, הירא 
נתיירא משם דבר, כי יהפך אל ברד. וכמו שנתבאר בזוהר מכת הדבר נהפך לברד. האמנם טעם על 

מה זה נהפכה לאותיות ברד, ולא לאותיות דבר, שהוא החלוף האמתי מלמטה למעלה, הטעם 
 הוא, כי כיון שהיה שם הירא את דבר ה', אשר לא חלה המכה עליו, ונשאר מקנהם ולא היה בהם

 :כליה גמורה, לכן לא נתחלפה המלה לגמרי

  

 פרשת בא

 :סימן יו"ד

 :'ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה וגו
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מזולתו( הנה פרעה לא היה מכיר בשם ההוי"ה, והיה ח"ו כופר בשם זה, וכמש"ה )שמות ה' ב'( א( 
וכמו לא ידעתי את ה'. האמנם היה מכיר בשם אלהים, וכמש"ה )שם ה' ט"ו( אצבע אלהים היא. 
שנתבאר אצלינו טעם זה, כי פרעה היה יונק מבחי' העורף של זעיר, אשר שם בחי' ג' מוחין 

דקטנות, הנקרא, שר הטבחים, ושר המשקים, ושר האופים. ושלשתם הם שמות של אלהים. 
ולסבה שלא היה יונק מן המוחין דגדלות שהם הויו"ת, כי בבואם מתבטלים הקליפות, לכן לא 

 :היה מכירם

והנה כאשר ע"י המכות הבאות עליו הודה, לא רצה להודות אלא בבחינת ההוי"ה של דין, ב( 
וכמש"ה )שם ט' כ"ז( חטאתי 'הפעם 'יהוה 'הצדיק 'ואני, ר"ת היה"ו, ה' על י, ה' על ו, שהוי"ה זו 

 :היא נוקבא דין כנודע, דין גובר על רחמים. גם רמז, שע"י מדת הדין, הכה אותם

כניע לבו, ולבטל מציאותו, כדי שלא יתאחז שם, ויצאו ישראל מתחת ידו, ולכן והשי"ת רצה להג( 
לא הספיקה הודאה זו שהודה בשם הוי"ה בבחי' הדינים, ולזה אמר הכתוב, למען שתי אותותי 

אלה, פי' אותות י' אלה בקרבו, והיא הוי"ה במילואה, שיש בה עשר אותיות, כי רצה הקב"ה 
הודה פרעה, ולשים בקרב אותה ההוי"ה, בחי' המלוי, ותושלם  למלאת זאת ההוי"ה, אשר בה

בעשר אותיות, וזהו אותותי, אותות י'. וכבר ידעת כי אחיזת פרעה, היא מן האלהים דמוחין 
 :דקטנות, וכשנכנסו ההויו"ת בתוך האלהי"ם, אז מתבטלים, וזהו בקרבו של פרעה ממש

, בכח מלוי ההויו"ת מכאן ואילך. והנה המכות ונחזור אל הענין, כי היה רוצה השי"ת להכותםד( 
העתידות לבא עדיין, היו, ארבה, חשך, מכת בכורות, וקריעת ים סוף, אשר אז נטבעו בו המצריים. 

וכנגדם ד' בחי' מלויי ההויו"ת, ממטה למעלה. כי הנה הארבה נמשך, ע"י מלוי הוי"ה דההי"ן, 
בכורות, מהוי"ה דס"ג. וקריעת ים סוף, ממלוי  העולה ב"ן. והחשך, מהוי"ה דמ"ה דאלפי"ן. ומכת

 :הוי"ה דע"ב דיודי"ן

וזה ביאורם, הנה אם תצייר כל אות ה' בג' ווי"ן כזה, ה יהיה שם ב"ן הנזכר, בגי' ק"ד. והנה ה( 
ב"פ ק"ד, בגימטריא יצחק, והוא בגימטריא ארב"ה. וז"ס וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק. 

 :ם ב' הויו"ת של ב"ן דההי"ן, בהיות כל ציוריו בווי"ן כנזכרוהוא בגימטריא קדק"ד, שה

הגהה א"ש, נלע"ד, שנפל טעות בלשון בודאי, שאינו ק"ד אלא ק"ב, ודרוש זה נכתב בש"ב שער 
מאמרי רשב"י במאמר קו המדה, דאינון י"ז ווי"ן, כמנין ק"ב, וד' אותיות ההוי"ה הרי קו, וזה 

כך הוא, יהיה שם ב"ן הנזכר בגימטריא ק"ב, וב"פ ב"ן הרי  ציורה יוד הה וו הה. ואולי הלשון
ק"ד, ושני השמות עצמם הרי ק"ו )א"א ובמ"ש בשער הכונות בדרוש ט"ו ווי"ן של אמת ויציב אתי 

שפיר, דב"ש ד' י"ד ע"א שאלה מ"ב( )א"ה ועיין עוד בשער רוה"ק יחוד ו' דף נ"א סע"א, ודף ע"ה 
 :)'ע"א יחוד כ

מ"ט( ולקדקד נזיר אחיו, האמור ביוסף שהיה בן זקונים. והענין הוא, כי וז"ס )בראשית ו( 
האלהים דקטנות שבמוחין, כשבאים אח"כ אותם המוחין דגדלות דבחי' הויו"ת, אז יורדים 
האלהים הנזכר, אל הגרון. והנה הם ג' אלהי"ם, ויש בהם ט"ו אותיות, כמנין י"ה, כמבואר 

וד עצמו, שהוא בחי' יוסף, ושם נעשים ה"פ ב"ן, כמנין יוסף. אצלינו. ואלו יורדים אח"כ עד היס
 :(ולא נמצא עוד תשלום מאמר זה. )ע"כ מזולתו

 :'ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ת"ל וגו

מזולתו( הנה ת"ל שנים הנזכר בפסוק, הם כנגד ה' שמות אלהים, שעולים בגימטריא ת"ל. א( )
תלפיו"ת. וע"כ תמצא בפרשה קטנה, של )שמות ב' כ"ג( ויהי וסודם הוא מש"ה )שיר ד' ד'( בנו"י ל

בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים, נזכרים שם ה"פ אלהים, והם אלו, ותעל שועתם אל 
האלהים. וישמע אלהים את נאקתם. ויזכור אלהים את בריתו. וירא אלהים את בני ישראל. וידע 

ה היה רועה. וז"ס והנה לא שמעת עד כ"ה, פי' אלהים. ואז באה הגאולה, כנסמך )שם ז' י"ו( ומש
עד כ"ה אותיות, שבה' שמות אלהים, ואותיות מצרים הם מצ"ר י"ם. לא נמצא יותר )ע"כ 

 :)מזולתו

 :'קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל וגו
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יש לתמוה מאוד בפרשה זו, כי הנה השי"ת ציווהו, קדש לי כל בכור, ומרע"ה הניח מלצות את א( 
ישראל על מצוה זו בזאת הפרשה, וציום מצוה אחרת, כמש"ה ויאמר משה אל העם זכור את היום 

אשר יצאתם ממצרים וכו'. ואח"כ חזר בפרשת והיה כי יביאך, וצוום והעברת כל פטר רחם וכו'. 
אבל הענין הוא, כמו שנתבאר לעיל בפסוק ויקם מלך חדש, כי הערב רב הם ניצוצות נשמות 

דם הראשון, באותם ק"ל שנה, ולא היו נתקנים עדיין, ולהיותם מבחי' הדעת השחתת זרע א
שביסוד דאבא, שהוא משה ע"ה, השתדל מאד לתקן אותם, ולהוציאם ממצרים, כנזכר שם 
באורך, והנה השי"ת צוהו, קדש לי כל בכר בבני ישראל, להיות גם הם מבחי' הדעת העליון, 

חתת הזרע כנודע. ולכן בני ישראל שהיו מתוקנים כבר הנקרא בכור, ושם מגיע פגם חטא של הש
מעון הזה, קדש לי כל בכור שלהם, אבל לא בכורות הערב רב, שעדיין אינם נתקנים, ואינם ראויים 

 :למצוה זאת

ומרע"ה ראה, והנה אם עתה שהוא התחלת נתינתו יתברך לישראל את המצות, וזו ראשונה ב( 
ם היה תיכף אומר להם מצוה זאת, ויהיו הערב רב שומעים מכלם, אחר מצות פסח וחג המצות, א

קדש לי כל בכור בבני ישראל, ולא בערב רב, היו פורקים עול, וחוזרים לסורם. ובפרט, כי עדיין לא 
יצאו ישראל ממצרים, כי הרי כתיב )שמות י"ג י"ז( ולא נחם אלהים וגו', כי קרוב הוא, כי אמר 

ב, ושבו מצרימה, ומכ"ש עתה שעדיין היו בבתיהם, וכמו אלהים פן ינחם העם, שהם הערב ר
שמצינו שבראותם עמוד הענן נוסע לפני ישראל, ולא לפני הערב רב, אמרו )שם ל"ב א'( קום עשה 

לנו אלהים אשר ילכו לפנינו, כנזכר בזוה"ק. ולכן בהיות רצון מרע"ה להכניסם תחת כנפי השכינה, 
הם במצות זכור את היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים, ולא יבעטו ח"ו בהקב"ה, לכן התחיל ל

והיא מצוה כוללת לישראל ולהם, ולכן כתיב ויאמר משה אל העם, שהם הערב רב, ולכן אמר 
בלשון רבים, אשר יצאתם היום, היום אתם יוצאים. אמנם אמר מבית עבדים, כלומר יצאתם 

אתם לא נשתעבדתם שם, ולכן לא ממצרים הנקרא בית עבדים, ע"ש ישראל שנשתעבדו שם, אבל 
 :אמר הכתוב מהיות עבדים, אלא מבית עבדים

הגהה א"ש, גם עמ"ש חז"ל, שהמצריים נקראים עבדים, להיותם בני חם, הנקרא עבד, ואתי 
 :שפיר, כנלע"ד

גם רמז באמרו כי בחזק יד וכו', כי כל צורך חוזק יד לא היה בעבור ישראל, אלא בעבורם, ג( 
י"ז( ולמען ספר שמי בכל הארץ. ולולי חזק ידו יתברך, לא היה מניחם פרעה  וכמש"ה )שם ט'

לצאת. אבל לישראל לבדם, לא היה מקפיד פרעה כ"כ, ולא היה צריך ליד חזקה ההוא. וזש"ה, כי 
בחזק יד הוציא ה' אתכם, ולא אמר את ישראל, וכיון שהוא כן, ולא יאכל חמץ, לא אתם ולא בני 

 :ישראל

כ, נתאמת בלב הערב רב, שהקב"ה אוהב אותם, ואחר שפייסם בדברים אלו, אז והנה עי"ד( 
התחיל להתנצל להם על העתיד, והוא מצות הבכור כנז"ל. וז"ש, היום אתם יוצאים בחדש האביב, 

והוא הקדמה על העתיד, כלומר הרי נתתי לכם ולישראל מצוה אחת, ששניכם שוים בה לסיבה 
לישראל מצוה פרטיית, שאין לכם חלק בה, ולא מחוסר רב אהבתו  הנז"ל. ועתה אני רוצה לצוות

יתברך אתכם, כי הרי במצוה ראשונה השוה אתכם כנזכר. רק הטעם הוא, לפי שאין עליכם חיוב 
מצוה זאת, מן הטעם שנבאר, והוא, כי הרי אתם הערב רב יוצאים היום, ולא בחצות לילה כדרך 

י"ב ל'( ויקם פרעה לילה, בעבור מכת בכורות  ישראל שיצאו בחצות הלילה, כמש"ה )שם
המצריים, וכנגד זה נתחייבו ישראל להקדיש בכוריהם, שגרמו להם יציאתם בלילה, בעת מכת 

בכורות. אבל אתם יוצאים היום, ולא בלילה, אתם פטורים ממצוה זו שנאמר עתה אח"כ. ואחר 
שון יחיד, כי ישראל גוי אחד הם שפייסם בדברים, אז החזיר פניו כנגד ישראל, ודבר עמהם בל

 :בארץ. וז"ש, כי יביאך, בלשון יחיד נאמרה כל זו הפרשה

ואמר להם, הנה כבר צויתי לערב רב על מצות חמץ, ועתה אני מצוה גם אתכם על המצוה הזאת ה( 
ג"כ. והסיבה שלא דברתי עמהם ועמכם ביחד הוא, לפי שאין הטעמים שוים בשניכם, כי טעם 

"ל, כי בחוזק יד. אבל הטעם שלכם הוא בלשון אחר, והגדת לבנך וגו', בעבור זה שלהם הוא כנ
עשה ה' לי, ולא לע"ר, כי הם לא היו משועבדים כמוני, ולכן בי תלוי יציאת מצרים, כמש"ה 

בצאתי ממצרים. ואחר אשר השווה לשניהם במצוה זאת, ונתפייסו כלם, אז אמר המצוה של קדש 
אל לבדם בלשון יחיד. והיה כי יביאך, והעברת כל פטר רחם, ויהי כי הקשה לי כל בכור וגו', לישר

פרעה לשלחנו וגו'. וטעם זה לא שייך אלא בכם, היוצאים בחצות לילה, בעת הריגת בכורי מצרים, 
 :משא"כ בערב רב שיצאו אח"כ ביום כנז"ל
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הבכור, הטעם הוא  והנה טעם למה נתן מצות אכילת מצה גם לערב רב, מה שלא עשה כן במצותו( 
במה שהודעתיך, בפסוק ויקם מלך חדש, כי הערב רב הם בסוד דעת העליון שבבינה, ובחי' המצה 

שמורה היא במלכות של הבינה, והיא הנקרא ד' רבתי דאחד כנודע. והנה גם שם דעתן של נשים 
 :קלה, בגימטריא קל"ה כמנין מצה, ולכן נצטוו גם הם במצות המצה
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 פרי עץ חיים ספר

 

 הוא א"כהשער ה

 

 חג המצות שער

 
 ובו יתבאר ענין פסח ויציאת מצרים, 

 כוסות, וסיפור הגדה. 'רורים, ודמצות  ומ
 

 פרקים 'ויתחלק לח
 

 'פרק א

 
 

, מחמת עונותיהם. אמנם ישראל 'ענין פסח ויציאת מצרים, הלא ידעת, כי הראשונים סלקו השכינה עד רקיע הזא( 
ל שנה, והם סוד דור "ר באותן ק"תן ניצוצין של קרי, שהוציאם אדההדור, שהיו בגלות מצרים, היו סוד או שבאותו

כי רבה רעת  'ס, וירא ה"וזם באים משורש ההוא, עד שנימוחו. כ משחיתים זרעם על הארץ, להיות"המבול, שהיו ג
 בזוהר על פסוק לא יגורך רע. נמצא כי דורש "ל נקרע רע, כמ"האדם ממש, כי סוד הקרי הנקרא רעה, והמוציא שז

 כ אמחה את האדם אשר בראתי דייקא."ס ג"וזהמבול, הם רעת אדם הראשון ממש. 
 

כ לראות את העיר והמגדל אשר בנו בני אדם, בניו דאדם קדמאה עצמו, שהיו "כ נתגלגלו בדור הפלגה, ושם ג"אחב( 
להזדקק כ הוצרכו "כ. ואח"כ, וגם הם בעצמן חטאו ג"נוקבא גה מדכורא לחודיה ולא מן בניו ממש, רק שהיו מצד קרי

כי כבר הודעתיך שהיו נשמות קדושות ועצומות, רק שאחיזת החיצונים בהם הם המקלקלין אותן, ואחר שיצטרפו 
ויזדככו, יהיו נשמות קדושות, אחר תום חלאת טומאתן מהם. וכבר ידעת, כי אדרבא אין החיצונים אוחזים, רק 

 שהם יותר קדושים.בנשמות 
 

ואמנם כל הנשמות הם באים בחסדים וגבורות, אשר הם מסוד הדעת, אשר שם תלוי מציאת הזיווג, בסוד וידע ג( 
אדם את חוה, ולכן נקרא דעת, כי משם הטפה של הזיוג נמשכת, וגם כי כל הדור ההוא דורו של משה כנודע, והנה 

כ, כמבואר אצלינו, רק שנמשכו אל הקליפות. אמנם גלות "עת גהד 'הדעת, וגם הדור ההוא מבחי 'משה הוא מבחי
ולכן באו באותו הגלות הגדול, ומררו את חייהם בעבודה קשה  מצרים, כל ענינה לא היה, רק לצרף נשמות ההם,

 בחומר ובלבנים, כנגד החומר והלבנים שהיו עושין בדור הפלגה, והבן זאת.
 
 

ל, כי משם יצאו הניצוצין של הנשמות אלו, לכן ידע משה, כי "בסוד הדעת כנאמנם בהיות כי חטאם לא היה אלא ד( 
ושלום  סעושין פגם באיזה מדה ח, כי לעולם כשישראל פוגמים למטה, ויןכ משם. והענ"גלות הזה היה נמשך גה

ם והטומאה קת מצריוספירות עליונים, הנה החיצונים יונקים משם, ובו יתאחזו כולם, וזה סוד גלות מצרים, כי יני
עורף העליון, שהוא באחוריים עת שלהם, ובפרט במה שהודעתיך כי פרעה ומצרים הוא כנגד הדשלהם היו מצד ה

 ה.בזעת העליון ודי דשל ה
 

והנה ודאי, כי גלות ההוא היה, שכל שפע הדעת, היו יונקים אותו פרעה ומצרים, ולכן היו ישראל שבאותו הדור ה( 
י עונות הדור, הכוחות עליונים מסתלקים למעלה, "ו פגם למעלה ע"ידעת, כי כשיש חאליו. אמנם כבר משועבדים 

שלמים, רק אחר התיקון. ואמנם  'ק לבד ולא י"א וז", כמו שהודעתיך בענין טעם היות כדי שלא ינקו מהם החיצונים
, והיה תוך בטן אמא 'ור א, וזה נקרא תמיד אצלינו עב'גכלילן ב 'א לקדמותו הראשון, להיות ג"בזמן ההוא, חוזר הז

 עלאה, ולא היה מתגלה לחוץ.
 

 ין, שאי אפשר מכמה הכרחים, אלא הענעצמו בסוד עיבור יןבדברים כפשטן, שחזר זעיר אנפ ין)א אמר מאירו( 
, יןלמוח יןאינן נמשכ יןשבו להיותן דינ יןהמוח 'ז בחי"לו פרצוף גמור, ועכ , וכמו שבעיבור היהיןגמור ניןשהעיבור הם די

ה "ש ש"מש בספר "ת, הנה גם הם כליתנהו דמי, כמ"ך גרא הם רחמים בע", ולא עוד אלא הגהם רחמים יןכי המוח
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, ולכן נקרא עיבור יןת, שהם תכלית הדינ"רק הג יןינם מתגלת, וא", ונתעלמו ונכללו עם הגיןב, שגם הם דינ"א 'א פ"ח
ד נכלל ", שחב'גו ג 'גהנקרא , 'דעיבור א יןמוח 'א אלא בחי"בזהיה נמי בגלות מצרים, שלא נתגלו . כמו כן 'גו ג 'ג

ינן וא יןאינן נקראים מוח יןמד בפרצוף גמור, אלא שלהיותן דינ, אפילו שהוא עויןי, ואינן מתגל"ת בנה"ת וחג"בחג
 עוד.( ין. זהו סלת הדברים, ואיןן נקרא מוחינא יןהם רחמים, ובהיותן דינ יןהמוח בשם, כי יןעול

 
 ', דג'תו או בימי עיבורו האאליו בגדלות כנודע, אמנם בקטנו יןמוח םי של אמא, ה"א לחוץ הנה"בהיות הזוהנה ז( 

ותן לבד כנודע. נמצא כי אף בהיות , מנצח הוד יסוד דאמא, רק שהם בסוד חיצונין, בהכרח הוא שיש לו מוח'בג יןכליל
ג של ", ובפרט כל החויןאמא, ואז כל המוחדנית נצח הוד יסוד מחיצו יןאמא, היה לו מוח טןתוך ב 'כליל גו ג 'ג 'בבחי

הדעת, שבו תלוי הגלות ההוא, כולם היו מסולקים ממנו, ולא היו מאירין בו, רק חיצונית יסוד אמא לבד, והוא, כי כבר 
ובהכרח יהיה ל, "הנ 'בחי 'ינה, הוא כולל ומלביש את היבדג, נמצא ממילא כי היסוד "ח וה"ה ידעת, כי דעת הוא

ה "א, אשר שם אהי"זד, ובפרט בהיות בסוד עיבור ראשון ה", ולפי שהבינה היא סוד אהי'כ מציאת י"בלבוש זה ג
ה, והם מלבושים אל "שמות אהי 'נמצא כי היסוד של בינה הם י כןאנא לאולדא. ול דעיבור, כי עתי מורה על זמן

 ה."שמות של אהי 'לבושים אלו, והם י 'א רק י"בדעת דז יןמאיר , אינם'כליל בג 'וד עיבור גג. ואמנם בהיות בס"החו
 

אלא אלו,  יןי הגלות לא היו מאיר"היה כך, שע זה היה דווקא בגלות מצרים, כי אזד, ד"ו בחידושיו: )נלע"מהרחח( 
אלו רק בגדלות, כי אז הם לבושים(. ואמנם  'בחי יןזו לא היתה, שא ', ואז אפילו בחיולסבה זו הוצרכו לעיבור גמור

אחוריים של אמא, הם  כיונעשין פנים למטה ממנו, נמצא  יןעולם האחוריים העליונים, הם משמשכבר ידעת, כי ל
 'ה דפנימית, רק דחיצונית, וכל חיצונית נקרא אחוריים, והם סוד שמות אהיה מבחי"אהי 'אינן י כ"א, וא"בזים נפ

אהיה  תשמו 'ם, נמצא שהם י"ד 'י, אהיה, עולה גי"ה, אה", א'א: אהרבוע, כמבואר אצלינו, שהואחורים, והם סוד 
 רדו שמה כנודע. ס"שני גלות מצרים, וז ניןו, כמ"דר 'ה הם גי"אהי 'ברבועם, וי

 
ת "הויו 'ישהם סוד  ו"ג,תלק החאמנם משה חישב, כי אחר שחטאם הוא הסתלקות הדעת העליון, וגרמו להסט( 

י למשה "מראה הסנה, שאז הודיע הש , וזהס"הפגם ר יןיהיו שני הגלות במנ כןס, ול"ר 'מכמבואר אצלינו, שהם גי
ר "ס וזהו ס"ר ': כי משה היה מסתכל בסוד הדעת הפנימי, שהוא גי'ר לראות, פי"כי ס 'ס וירא ה"סוד גלות מצרים. וז
א, והם "א, ולא יינקו החיצונים מהם, רק ממה שנשאר בג"זי, כי אין שם סוד הפגם, כי נסתלקו מ"לראות, והודיע הש

ה, שהוא סוד העיבור, "הגלות היה משם אהי ודה שלחני אליכם, שהודיעו שס"ס ויאמר ה' אהי"וזה, "שמות אהי 'י
ה, כמנין אחיזת הקליפות ויניקתן מן הקדושה, ולכן "שמות אהי 'ו, שהם י"בזוהר. ולכן היה הגלות בסוד רד וכמבואר

 ודע.נו שנה, כמנין מקום אחיזתן כ"שלטו בהם רד
 
 

ר אותיות, "ה, הם ע"יך אותיות של מלוי המלוי דאה"פ ז"ע, שהם י"ה, עולין גימטריא ר"פ אותיות אהי"ודע, כי יי( 
 .ו שנה"ה, רד"שני הגלות תלוים בשם אהי ר רע, ולכן"ע, בסוד ויהי ע"ר, עשאום ר"של קרי של אדה יןואלו הניצוצ

חסדים ניתנים אל יסוד  'של דם טהור. והענין, כי ה 'של דם טמא, וה 'דמים, ה 'ה אלו, הם י"אהי 'וכבר הודעתיך, כי י
דמים.  'גבורות ניתנין בסוד הנוקבא שבה, עם מלבושיהם, שהם ה 'דמים. וה 'דזעיר אנפין, עם מלבושיהם, שהם ה

מתבררים  זל, וא"דמים הנ 'וד שבה לקבל כל י, ויש כח ביסחסדים, ניתנין בסוד הזווג אל הנוקבא 'ואמנם גם הה
ג נעשה הולד, ומהדמים הם מתבררים, חציים הם דם טהור, והם "א מתחברים בבטנה( כל אלו, ומהחו"בבטנה )ס

דמים אלו הם לבושי החסדים לכן הם דם  'וה .גם כן לפעמים מתהפכים לחלב ליינק את הולד, ואז הם מתבררים
ג, הם דם טמא, והם "ותן סוד האחוריים הם נקרא דמים, ויש בהם איזה פסולת. אך הדמים של הטהור, אך להי

: כי מה שנשאר מהם אחר כל הבירורים, הוא דם טמא ממש, ויצא אל הקליפות, אך לא עצמותן 'קליפה גמורה. פי
דם טהור, אך לא קליפה  דמים של טהור, שתמציתם אחר הבירור, נעשה ממנה קדושה, הנקרא 'ו, מה שאין כן בה"ח

 ם טמא.דממש הנקרא 
 
 

טהורים באשה, וזה סוד הפסוק ואעבור עליך ואראך מתבוססת  'דמים טמאים וה 'ב: בענין מה שנתבאר, כי ה"מיא( 
ה במרובע, הם בסוד דם, "אהי 'גבורות, וי 'חסדים וה 'הויות הם ה 'ש, והנה י"בדמיך, הנזכר בפסח כמבואר אצלינו ע

גבורות מאמא, ואני לא קבלתי כן, ועיין בקונטרס. והנה נתבאר שם, כי בגלות  'חסדים וה 'ל, הם ה"דמים הנ 'שהם י
 'חסדים וה 'לא היו מתפשטים בו רק ה זא למעלה בבחינת גדלות, וא"א בסוד קטנות, ונסתלק אור ז"ר זמצרים חז

היו יונקים מהם  ם בסוד גרון כמבואר אצלינוומצריל, ופרעה שהוא העורף, "דמים הנ 'גבורות של קטנות, בסוד י
אבות הטומאה, דרגא  ל הקליפה הנקרא אבי"ת בוססת, ר": מ'הו ואראך מתבוססת בדמיך, פיבהיותן בגרון, וז

ה, ובצאת ישראל דר, ודם טמא נמיני דם טהו 'דמייך, שהם ב 'ל ב"וססת ואחיזת ויונקת בדמיך: רבדמותא, היתה 
ג בגופא דזעיר "אז נתפשטו החוממצר הגרון העליון, ונתפשטו משם בגופא, אז נפסק הדם, ולא ינקו החיצונים מהם, 

 .יןתפשטו משם ולמטה בגוף הזעיר אנפונ, מהגרון שהוא מצרים, יןאנפ
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ת מכוסה, והם מתפשטין "יש תים, מיסוד בינה שבשלדחס 'ה יןאורות המקיפין, הם מוריד 'סיוע בוהנה בעזר וביב( 
ד בזעיר "הורידן גם הם, הרי ימקיפין, וכדי ל 'גבורות עם ב 'מקיפים, וכנגד ה 'בחסדים ו' , שבהם הז'למטה, הרי 

בלאה  'ח, וז"ל, הרי כ"מקיפין הנג כנודע עם "חסדים וה 'ד אחרים, כי גם שם ה", הנקרא ישראל. וכנגדן ביעקב ייןאנפ
ט, "שמקבלת רחל למטה, הרי מ ג אחרים"ב, וז"ד אחרים, הרי מ"ג, הרי י"הנוקבא לוקחת רק האין ברחל, כי  וז'

 שבועות של ספירת העומר. 'זשהם 
 
 

תוך אמא עלאה, הנקרא  'כלילין בג 'א, חזר לסוד העיבור דג"ס גלות מצרים, כי ישראל שהוא הז"ונחזור לענין, כי זיג( 
ח שלו "ההתפשטות הה 'ו, נסתלק ממנו בחיא חזר למעלה במעי אמ"ז שז"מצרים ופרעה כנודע, וגם סוד אחד, כי עי

 יןעת שבו, במקום הגרון, אשר הוא מסתיים סוד היסוד דאמא תוך הזעיר אנפדע, ועלו למעלה אל הכנוד בגופא
אחוריים שהוא  'אל כל גופו, רק בחי יןהדעת דזעיר אנפ ד. ולא היה סונודע, ושם בגרון הוא מצרים כמבואר אצלינוכ
 ל."נכ מיםד 'י

 
 

ת החסדים יעונמ דסוב ', ואיןהוא בסוד עיבור זעיר אנפ דקוטבים, אח 'במצא, שסוד גלות הוא סובב על יד( נ
ה סוד הנזכר ביחזקאל, על וז. 'כליל גו ג 'ג י', כי לכך הוצרך לחזור אל בחוןהעליאל  םלהתפשט, וזה התחתון גור

: כי הטעם שהיתה מתבוססת באותן העבודה הקשה בחומר 'גלות מצרים, ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, פי
 כןהו מתבוססת בדמייך. ולוז, םם הכוחות החיצונים של מצריקיונהיה באותן הדמים ההם, אשר מהם י ובלבנים,

 ת, זהו אדרבה"דם גימטריא מ פ"לות, כי יוגמיתה  יןהם, המורים ומביאהדמים ה ום: במק'ואומר לך בדמייך חיי, פי
דגדלות, הנקרא חיי המלך,  יןוגדלותו, עד שיקבל המוח יןהזעיר אנפ דתלי דה סווזהם חיים, עתה תקבל חיי עליונה. 

הו בדמייך וז ,התפיליןות, כמבואר אצלינו בסוד לדדג יןמוח דחיים, שהם סו 'ה, שהם גי"ה אהי"יה הו"אהי דהם סוש
 תמצא פסוק זה באמצע הגדה. כןחיי, ול

 
 

 'דמייך, והם עצמם ב 'בדמייך, ב פעמים 'ס ב"וזדם טמא.  'דם טהור, וה 'ה דפעמים בדמייך חיי, כנג 'ואמנם בטו( 
נגד כם מילה דסח במקום הנוקבא כנודע מהזוהר, וי שם הוא דם פככי דם פסח בנוקבא,  ם פסח ודם מילה,דמים, ד

 ורא, ודי בזה.כאמה בדדהחסד בפומא 
 
 

ים בדעת זעיר ונהחיצ כ"ים כוזלהוציא ישראל ממצרים, הנה היו אחאמנם כשרצה המאציל העליון לתקן הכל, וטז( 
ים הקליפות וזי היו אחכ צריך קושי גדול מאוד, ולתקן זה כן, ל'ג גו 'א בבחינת ג"שגרם החטא לחזור הז, ובפרט יןאנפ

בק דשיתבטלו החיצונים ולא יוכלו להת ידעליונים מאד מאד, כ ין, ומוחיןך להביא גדלות גדול בזעיר אנפוצרה כןשם, ול
 ה."עבש "גדול של יציאת מצרים, וכמ סה היה נוזאחז שם, תולה

 
 

י "נה סוד הלבושים של םוה ,וןוהענין: כי תחלה יש לו קטנות ראש ,יןא יש לו תחלה כמה מיני מוחז"והנה דע, כי היז( 
ג שנים, והם "י בןגדול  דםדקטנות בזמן היניקה, עד היות הא יןי דאבא, כי הם נקראים מוח"ושי נהדאמא, ובתוכם לב

א בקטנותו. "דז יןמוח םי שלה, ואלו ה"אחוריים של נה דכ, ובפרט סו"הבינה נקראת אלהים ג, כי םדאלהי יןמוח דסו
ש בובושי הקטנות הוא אלהים, כי הוא ללות, אך לדשל מוחי הג יןה, לבוש"ת אהישמו 'ו לעיל, שהם ירנפ שבא"ואע

גם הם נקרא  כןוד דאמא כמבואר אצלינו, וליסתוך נצח הוד  יםי דאבא בא"י דאמא, ולפי שגם נה"השל נ וןיותר החיצ
מן הז בא כ". אחכןם גם "יהמאירים בסוד אל כןי הבינה, ולדא אם לא על י"בזלין תגאינם מ כיאלהים על שמם, 

א קרונג שנה, "י בןמבואר אצלינו. ואז הוא נקרא כת, "אמא, והם סוד הויודי "בתוך נה יםהפנימ יןהמוח םדגדלות וה
 .םדצל 'צ דסו ם, ואלו הכנודעגדול 

 
 

שנים  'ונכנסין בז ,ש בדרוש הצלם"ם, וכמ", כחושבן ל'והם ז ם דצלם,"כ באים המקיפים שלהם, שהם ל"אחיח( 
 שנה, ויכול לישא וליתן בנכסי אביו, ואפילו בקרקעות. וכל זה הוא גדלות ראשון. 'בן כא ז"אחרים, ואז ה

 
כ מבינה. וכבר ידעת, כי "חחילה לוקח המוחין מצד תבונה, ואהענין. כי הלא ידעת סוד בינה ותבונה. ות 'ופייט( 

במקום התבונה, א "כשעולה זת ולמעלה. והנה "ת ולמטה, ובינה מחצי ת"תבונה הוא מחצי פרצוף, שהוא מחצי ת
א כנודע, "ת, והוא מקיף דז"י דאמא, וכשנכנסו בו המקיפים הוא עולה בסוד חצי ת"ה מוחין דנה"אז אנו קוראין לי

 ולזה נקרא גדלות ראשון.
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ת, כי "כ חוזר לקטנות ולגדלות אחרים יותר גדולים, והוא בסוד בינה העליונה, ואנו מכנים אותה בסוד חג"ואחכ( 
ל, "ד הנ"ואז יורש הבן מקום אמו לגמרי, וגם מקום אביו שהוא חכמה ע ,ת ולמעלה כנודע"העליונה היא חג נההבי

ב "א זקן ממש, דוגמת חו"עלאה נגד בינה עלאה כנודע. ואז נקרא הז ס נגד תבונה, וחכמה"ת כי היות ישכי כבר ידע
 סבין עלאין כנודע. יןלאין, הנקראים זקנים, שהם סוד תרע
 

א, יותר אחיזה מזה. "ו עליה יותר, ואין לאדם תחתון זכ הוא עולה בכתר, בדיקנא עילאה. ואחר כך אין ב"ואחכא( 
גדלות  '. שהם בחיו', עד בן מאה שנה כאלו מת וכו'למשנה וכ 'שנים למקרא, בן י 'ן הב ,משנה בפרקי אבותוזה סוד 

מיני  'מיני קטנות, וב 'ותן, אך בכלל, כללותו הוא: היות בעד תכלית עלייתו. ואין אנו עתה בפרט 'א, מקטנות הא"ז
. ואחר כך הוא עלייה אחרת בכתר דדיקנא עלאה, יןב עלא"ס ותבונה, וחו"ופנימיות ישגדלות, והם נגד חיצוניות 

 ה."ש בע"וכמ
 

מכנים אותן  ותבונה, ואנו , והוא הלבושים דישראל סבא'א קטנות א"הרי הדבר בקיצור גדול, כי תחלה יש לזכב( 
ם שלהם. ואחר כך חוזר ולוקח הלבושים וחיצונית חר כך גדלות, והוא המוחין הפנימיי דאבא ואמא. וא"נה יןבסוד מוח
ואחר כך עולה אל . 'ת דאבא ואמא. ואחר כך מפנימותן, והוא גדלות ב"אותה חג ין, ואנו קוראיןואמא עלא של אבא

 .יןדיקנא דאריך אנפ
 

לם בנצח הוד ת כפי הזמן, כי יש בחינת צלם ש"לם, יש גם כן בנצח הוד יסוד וחגמ דצ"המקיפים לודע, כי אלו כג( 
ת. אמנם בצאת ישראל ממצרים, להיות החיצונים כל כך אחוזים, ורצה המאציל העליון להגדיל "יסוד, וצלם שלם בחג

הספיק בגדלות ראשון, כמו בשאר הגדלות האלו, שעל ידי זה יתבטלו החיצונים, ולא  'אל הזעיר אנפין, כל בחי
ה "בואר אצלינו, כי שם אהיהזמנים, וזה סוד כל הימים טובים, שאין עלייתן רק בנצח הוד יסוד דתבונה לבד, כמ

ג, אם לא על ידי תפילתנו, שאנו מעלין "אותיות הרי ע 'ג עם י"ג בתבונה, לכן יום טוב גימטריא ס"ן בינה, ושם ס"דיודי
 זו. ', ולכן הפסח הוא גדול מכל המועדים בבחי'ר בפסוק אלה מועדי העד אבא ואמא, כמבוא

 
, ', כי בשאר הזמנים דזעיר אנפין הולך וגדול מעט מעט, תחלה קטנות ראשון, ואחר כך גדלות איןאמנם הענכד( 
יצאת,  כ קטנות שני, ואחר כך גדלות שני. אך עתה בפסח, נכנס הכל ברגע אחת, ובפעם אחד. וזהו כי בחפזון"ואח

וכדי לשבר כח הקליפה. מה שאין כן בשום פעם אחרת, רק במדרגה כנודע. ואפילו ביום שבת, אינו עולה רק כפי 
ה, רק עד "ש בע", מה שאין כן בפסח, כמיןשבת, כי עולה עד דיקנא דאריך אנפביום  'התפלות. אך יש יתרון בצד א

 יום שבועות במתן תורה.
 

שבת,  כ בשום זמן, כי אפילו בליל"א, משא"כל אלו בחינת המוחין בפ יןהיו בזעיר אנפנמצא, כי בליל פסח והנה כה( 
א אפילו "ם. ובליל פסח, יש לז"דצל ', רק הגדלות ראשון לבד כנודע, והמקיפים של ליןאין שום עליה אל הזעיר אנפ

 ם."דצל 'מקיפים דם
 

. והענין כמו שבארנו, כי עתה ביציאת מצרים, נכנסו ו'וכותבואי בעדי עדיים שדים נכונו ס פסוק, ותרבי ותגדלי "כו( וז
ים דדת דבינה, ושם הוא מקום ה"א עד חג", שהוא עליית הז'בחינתן, ואפילו עד גדלות ב בזעיר אנפין המוחין בכל

 ע.דים כנודוש
 
 

שהוא לבוש  י של בינה,"נה 'יחחול, הוא קטנות וגדלות מבוהנה בארנו, פי כל מה שלוקח בשאר ימות השנה דכז( 
ת, בחיצונית ופנימית כנודע. והנה דע, כי קטנות התחתון "והפנימית. ועתה נתוסף קטנות וגדלות של חג ,החיצון

ינין ממש כנודע. אמנם יש ד, כי שם זה מורה על הםל, הוא שם אלהי"א מקום התבונה כני, לפי שהו"שהוא מנה
, כי הוא קו ין. ולבוש ההוד, הוא אלהים דההדיןמה, שהוא יוביודין, הוא קו החכ הפרש, כי הלבוש דנצח, הוא אלהים

 א."ן. וסימן בסוד יה"ם דאלפי"הבינה. ולבוש היסוד, הוא אלהי
 
 

ינין מגולים שם כנודע, ושם הוא בסוד חילוף שם דה יןת, הוא למעלה בבינה אמא עלאה, א"אמנם קטנות של חגכח( 
תתחלף  דאות אחרת קודמת אליה, אבל למ יןכי אלף אינה יכולה להתחלף, כי א ם. והענין:"אלהים, והוא שם אכדט

של אלהים אמת  'הקודם אליה. אך ם 'נתחלף בט 'הקודמת אליה, עד אות י 'דמתחלף ב 'הקודמת אליה, וכן הה כ'ב
כל אות אליה. אך שלפי שלעולם  פתוחה הקודמת 'מם סתומה, ומתחלפת ב"דאלהים הוא מ ם'שהיא מתחלפת, כי 

 'נקרא גם אות ם 'מה, ואמנם בערך אסתו 'ם באות ם"ה, לכן נכתב שם זה אכדטם אחרונה שבכל תיבה היא סתומ
ם אלהים, ערך שנתחלפה באות ם שכמותה, אינה נקראת נתחלפת. והנה שם זה יותר פנימי מן שבמתחלפת, אך 

, שאם היה נחלף באותיות אחרונות של כ"הם יותר רחמים. משא מת לשם אלהים, ולכןדכי שם זה הוא אותיות קו
ה הוא "פ שבשם הוי"משם אלהים. ואע יןוד וןן, כנזכר בזוהר, והוא יותר תחת"כאחר אותיות אלהים, והוא שם במו

 להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.



 www.orhasulam.org אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 כתבי האריז"ל

 

 

 
 

זה, ההתחלפות שם ה הוא רחמים פשוטים, וכאשר יתחלף, מורה על העלם הרחמים. וכן ב"הוא: שם הוי יןוהענכט( 
בת ם, עליון ופנימי יותר משם אלהים, ולס", שהוא בסוד בשם אלהים. נמצא כי השם אכדטיןמורה על העלם הד

ם חיים, הוא רומז לשם זה. והנה "מ שתמצא אלהי"חיים, והוא בסוד שם זה. וכ םמציאות שם זה, נקרא בינה אלהי
  מיני קטנות. 'ב םה 'לו הב, ואם"הוא אכדט ת"ה הוא שם אלהים, ובחג"צא, כי בננמ
 
 

 יןדגדלות, ב ין. והטעם במה שהודעתיך כי המוח'ת באופן אחילוק, וכולם הם הויו יןמיני גדלות, א 'ב יןאך בענל( 
 ',הם ממקום א 'הבחי 'א, לכן אין משתנים, כי ב"שניהם הם טיפין הנמשכין ממוחין דאו ,'דגדלות ב ין, ב'א תלודדג

באים. אמנם בקטנות הם משתנים, כי הקטנות לעולם המוחין ההם, אינם דבר אחר זולת א "שהם ממוחי דאו
אבא, הם המוחין עצמן דקטנות, והוא עצמו משמש במקום די עצמן דאימא או "הלבושים דאימא, אמנם לבושי נה

כ "י דבינה, א"נה ת דבינה, שהם"הם מחג ',י דתבונה. וקטנות הב"הם נה ',א. והנה קטנות הא"זדמוחין בעת קטנותו 
ע, "ם. אך צ"ת. לכן משתנים, שאלו הם אלהים, ואלו הם אכדט"י, ואלו מחג"בהכרח יש הפרש ביניהם, כי אלו מנה

מוחין תוך לבושים דאבא  'כי הרי נתבאר בדרושים, כי כל המוחים בין בעיבור בין ביניקה בין דגדלות, כולם הם בחי
שם, שהאורות דהמלכים מהם נעשה המוחין, ומהניצוצות קרומות שלהם, ואימא, וכן נתבאר זה לעיל. וגם נתבאר 

 ע."ש, וצ"ומהכלים כלים שלהם ע
 
 

, וזה ותרבי ותגדלי, כי ביציאת מצרים לא היה כשאר ד"ע 'ם, הוא גימט"שון, כי שם אכדטהרא יןונחזור לענלא( 
י, ותגדלי "ותרבי נגד נה ותרבי ותגדלי,הזמנים שיש שם גדלות אחד לבדו, אך בכאן הוא גדלות אחר גדלות, וזהו 

 ת."נגד חג
 
 

ם, "השמות אכדט '. ג'אמר, ותבואי בעדי עדיים, פי ',מה הפרש יש בו ובין גדלות א ',וביאור הענין הגדלות הבלב( 
 ד. וכנגד"פ ע"הרי ג ',עדיים ב ',הו ותגדלי בעדי אד. וז"פ ע"ד, והם ג"הוא ע 'א, וכל א"ת דאו"מדות חג 'שיש בג

 ת דאמא, שהם מקום השדיים."הגדלות, אמר שדיים נכונו, שהם חג
 
 

. ואחר כך ותגדלי: 'ועתה ותרבי, בסוד יניקה, קטנות א ',גו ג 'כי עד עתה לא היה רק ג ',או יאמר, ותרבי: קטנות אלג( 
 .'. שדיים נכונו: גדלות ב'. ואחר כך ותבואי בעדי עדיים: קטנות ב'גדלות א

 
 

נמצא, במקום  ת הם סוד הבינה, אם כן"הם סוד התבונה, וחג שנתבאר לעיל, כי נצח הוד יסוד, אמנם עם מהלד( 
ה יחד. ת, כאשר נכללין בינה ותבונ"פ שאנו קורין אותה חג"דבינה, אעהראש של תבונה, שם היא סיום נצח הוד יסוד 

ח, כי "ה ס"ראשונות שבה, לזה נקרא חג הפסח, פירוש: פ 'ה התבונה, ג"הוא מקום פ ',נמצא כי מקום גדלות זה הב
 ה."ש בע"ה תבונה, וזה סוד סיפור יציאת מצרים, וכמ"הוא פ

 
 

 ',הוא היניקה דקטנות ב ',ש לעיל קטנות ב"גם עיבור. וכן מ ודע, כי בקטנות דימי פסח, שהוא היניקה, בו כלוללה( 
א יש צלם שלם כנודע והבן. אמנם ביום "מ לבינה, ובכ"לתבונה, ועי מ"קטנות שני, נמצא יש עיד 'בו כלול גם עיבור ב

גמורים.  דפסח, כי הם מוחין 'א, לכן אנו אומרים הלל גמור ביום א"ל בז"של פסח, מתקיימים כל אלו המוחין הנ 'א
 יןתלקכ מס"כ בשאר המועדים. אך אח"כ, לכן אנו אומרים הלל גמור גם בליל פסח, משא"ולפי שנכנס מן הלילה ג

ון, כי אז נכנסו כ בליל פסח ראש"ה, עד חג שבועות, משא"ש בע"כמ 'לא 'כ חוזרין ונכנסים א"לגמרי כמתחלה, אח
 כ בשום זמן מן הזמנים."כולם ביחד, משא

 
 

והענין: כי אז הוצרך לעשות זה ברגע ההוא, שלא כדרך הטבע, כדי להוציאן מבית עבדות לחירות. ואחר שיצאו, לו( 
לכנס כשאר המדרגות עד חג השבועות, ולכן אסור לשמש מטתו  וןענין ההוא, וחזר הדבר לטבעו הראשהלא הוצרך 

אם אינו מטבילת מצוה. והטעם, כי בפסח אין שום זיווג למעלה מסיטרא דילן, פירוש: כי בשאר זמנים, כל זווג עליון, 
הם שלא כדרך הטבע, רק שהוא יתברך למען אינו נעשה רק על ידי תפלתינו, אך עתה אין בנו כח להמשיך המוחין ה

א דילן דלתתא, כנזכר י תפילתנו, ולכן הוא זווג מסטרא דלעילא, ולא מסטר"רחמיו, הפליא לעשות הדבר הזה, ולא ע
זווג עליון, אך בליל פסח  הגורמים םתא חייבים בעונות נשותיהם, כי הולכן בשאר הזמנים ישראל לת פרשת אמור.
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 , רק הגרם מעצמו.םגורמים ה ינםאאסורים בזווג, כי 
 
 

כ צריכה "יונה לבעלה, איך אחובזה תבין ענין קושיא גדולה, כי אחר שבליל פסח יש זווג למעלה, והותרה אשה עללז( 
אה אחרת רק אותה ראשונה לה טומ יןתטהר עד חג שבועות, ונודע הוא שאשבעה נקיים, ולטבול לבעלה, ולא  רלספו

נו כי ראמ םנמשכת, וש כןטומאה זו מהי יןו לעיל ענרנהוא, כי כבר בא יןזה. אך הענ יןאיך יתקיים ענ רים,של מצ
בהם,  יןזאחנהם, ולסלק ממנה אחיזת החיצונים הדמים טמאים, ואמנם עתה עריכה ליטהר מ 'נמשכת מסוד הה

, ואז לא ם, כי לא יכלו להתאחז בהנים לגמריז נסתלקו החיצו"הגדולים, ועי יןובליל פסח באים ונמשכו אותן המוח
כדרך הטבע,  היה שום טומאה כלל, כי ברגע נוטלה והוסרה שלא היה שום חיצון נוגע בה, אך להיות זה היה שלא

צריכה  כןרו חיצונים להתאחז בדמים ההם, ולאחר שנסתלקו, חזרה הטומאה למקומה, כי חז כןל, ל"רק לפי שעה כנ
כ איך יש "ח, אסשל פ 'חזרה הטומאה למקומה ביום בש כן םאנו לבאר, שא יןן צריכטהר עד חג שבועות. אך עדיילי
, אמנם זה נבאר למטה ח שבין פסח לעצרת, מה זווגים יש למעלה"בכל השבתות ור כןט, ו"ימי הפסח, ולמה הם י ז'

 ש."של פסח, בסוד קריעת ים סוף ע ז'ום ה, בי"בע
 

הליבון  , כדי שיפלוט החמץ שבלע, מפני שלאחרוןם הליבדהיה אומר, שצריך לעשות הגעלה קו ה"מורי זלהלח( 
, כי אם לא היה יןשיכלו לצאת ממנה ניצוצ םכ ח"ה כינהחמץ יכול לצאת מתוכו, וכלי א יןנשאר הבדיל כמו טלאי, וא

ול להיות ניתך ולהתפשט אל , לא היה הבדיל יכר"ה דק כעפר הנקרא נאשדיעליו תחל יןמתכת, שזורק יןאותו מ
 ר ובולע.וזבמים שאומן עושה מהן מלאכתו, וח הכלי. גם צריך ליזהר מליתן הכלי אחר הליבון,

 
 םשו יןפסח, א ת ימימה, בסוד מימים ימימה, לרמז כי בליל"הוות, ר רבדח יקוש מ"ח: כי הוא יצילך מפ"מעלט( 

 מהם.י יצילך "הוא הש כיים יזיק להם, מקטרג שהם הקוצ
 

ברגליו, ושאלו לרב למה אירע לו  'א דםו, נטלע א"מן הרחבזהחברים, אשר בליל ראשון של פסח  לי רוח: ספ"צממ( 
ל, עתה בקריאת "ו ז"כ בשם הרח"ית. מונם עבר עבירה פלדה מפני שבאותו הלילה עצמה אותו אדבר זה, ואמר שז

, ד"חב יןהמוח חי'ר של כל ב"א, והיינו כל הג"אוי ד"הא נ"בזר "ב פסח, נכנסים גהלל בבית הכנסת אחר התפילה ער
 ל."דע אם הוא מהרב זיווהשם  ,ג"ן חו"וב ה"א מ"דזובדעת  ,ג"א ס"ב, ובבינה ז"א שם ע"דהיינו בחכמה ז

 
 
 
 
 

 'פרק ב

 
 , וארבעה כוסות.רות אכילת המצה והמרוצמ

 
צריכין כבר בארנו, שאנו  כי: יןוסדרן. והענ םענינסח, מה הנכנסין בליל פ יןלבאר, מציאת המוח יןועתה אנו צריכא( 

 יןע, כמו שיש מוחנודדקטנות וגדלות שני כנודע. ו יןות וגדלות ראשון, ומוחנדקט יןא מוחז"עתה בליל פסח, להמשיך ל
שהם מצד  יןכי המוח ,דעתוך של אמא. והנה  םנכנסין ומלובשי םכ מבחינת אבא, כי ה"יש ג כןאלו לבחינת אמא, 

 סוד כוסות. ושל אבא בסוד מצות.בנרמזין  םה אמא,
 

 יןדהה םבנצח, ואלהי דיןביו םאלהי ם, הקטנות ראשון דאימא הכולםארשום לך עתה הסדר של המוחין  והעניין,ב( 
כ נמשך גדלות "אח , וזהו קטנות ראשון.יןזעיר אנפדד "אלו בקטנות, בחב יןמוח םכנסיונאלפין ביסוד, דבהוד, ואלהים 

 ה ביסוד, הרי גדלות ראשון."ג בהוד, מ"ב בנצח, ס"אימא, והוא שם עראשון ד
 

 ודשאמרנו, שהיס םג כן, וליןעטר ', ביןמוח 'ג, ב"בחינות, והם חו 'יש ב צריך להבין, כי הלא בסוד יסוד יןידאך עג( 

, 'ח. ב"ה די, והוא נג"אלהים, בציור יודא "של מילוי ה אהוא  'בחינות: א 'לל בכו, הוא יןאלפד םדקטנות הוא אלהי

ות, והם "בחינות של הוי 'ולל בג. וכן ביסוד דגדלות הוא כך, כי הוא כ"רומז למלכות, שהם ה 'ד, כי ד"יוציור ב הוא
אותיות שלו  'שתכוין בו בסוד ה ':בחסד( פי ל"ל חיים שצ"ם בנצח, )נ"טנות שני, והוא אכדטכ נמשך ק"ן. אח"ה וב"מ

ק שתכוין בו כוונה רכ, "ם ג"ל בגבורה( הוא שם אכדט"צח ש"כ בהוד, )נל"אלהים. אח אותיות 'לבד, שהוא חילוף ה
ם, ואינן מתחלפין, "אותיות ראשונה ואחרונה, הם א ': כי ב'ל, פי"ם ג"א :חלקים, שהם 'אחרת, והוא שתחלקהו לב

אותיות  'ם עצמן בהם, "ם דאכדט"אותיות א 'ים. לכן בל כי שם אלהים הוא דין, ובהתחלפו הוא נהפך לרחמ"כנ
שתכווין בסוד ל. באופן "ג 'ט, והם המתחלפין, והם גי"אותיות האמצעים, הם כד 'דין כמו שהיו, אך ג םדאלהים, וה

 וזה רחמים. יןל, כי זה ד"ם ג"ל, שהם סוד א"הנ 'בחי 'ם, אל ב"אכדט
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אלהים  'ה, וג"יות מהו 'אותיות, דגט "כ, רק שתכוין לס"ת( תכוין לשם זה ג"ל בת"ח שצ"אחר כך ביסוד, )נלד( 

ה. וכל זה צד "ם ע"ה, והוא מספר אכדט"הם, הם עכללותי 'יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם, ועם ו :מילואים, כזה
ד, כי יש כאן חילוק גדול, "ם, רק שתכוין בחושבנו ומספרו שעולה ע"חסדים דדעת. ובצד הגבורות דדעת לשם אכדט

כ גדלות ". אח'א, בימי קטנות הב"ד דז"ז נכנס בחב"וכ .בחושבנם ובמספרם ות באותיות, אםבין כאשר אם נקח השמ
 אימא.דביניהם. הרי נתבאר קטנות וגדלות , ואין שנוי 'דאימא, הוא כמו גדלות הא 'ב
 
 

דאבא, הם אלהים פשוטים, והשנוי שביניהם הוא, בצורת  'והוא קטנות א .ועתה נבאר קטנות וגדלות דצד אבאה( 
ווין. וגדלות  'צורתה ג יןו, ולדעת דזעיר אנפ"א צורתה דז"י, ולבינה ד"י לחכמה דזעיר אנפין היא צורת ד, הי הראו'ה
 , הוא שוה לאימא.'וגדלות ב 'וקטנות ב 'א
 
 

ר פעמים, שמדרגותיהן מדרגה אחר מדרגה, היו ועתה נבאר הענין, הנה אם היו המוחין האלו נכנסין כמו בשאו( 
פירוש: כי קו ימין,  כנסים בו ביחד, לכן הכוונה הואלבדו, אמנם עתה נ 'אחד לאחד כל א , והיו מכוונין בו'לא 'נכנסין א

ם מוחין דאמא, הם רמוזי 'מוחין. אך כבר בארנו, כי הג 'שהוא מוח החכמה, נכנס ביחד בכל בחינתו, וכן כל מוח מן הג
ם, וזה להורות על אמא, דדינין מתערין מנה. אמנם מוחין "אלהי ', כי כוס גייןוסות, ובאורו: כי הכוס בסוד הדינבכ

 אלהים. 'גי סהויות, אך הכו 'ג 'צה, כי לחם גידאבא רמוזין בלחם, שהוא המ
 
 

והוא הנכנס ראשון, והנה כוס א( שנכנס בו, "זדא "מין, שהוא מוח החכמה דאמא, )נ, יכוין אל קו י'הנה בכוס אז( 
 א."ראשון הוא של קידוש, וכל קידוש הוא במוח חכמה, לכן כוס זה רמז בחכמה דאמא, הנכנסת בז

 
 

: כי נכנס עתה 'אמנם תכוון, כי כל קו הימין הוא נכנס עתה, ואינו כשאר זמנים שנכנסים כפי סדר פרקי הצלם. פיח( 
 'ם. וגם הגדלות הב", שהוא אכדט', וגם מוח חכמה דקטנות ביןוי יודלב דמ"של מוח חכמה, שהוא שם ע 'הגדלות א

האחרונות  'דחכמה, היה ראוי לכנוס, כי איך יכנסו הבחי 'ב. וכל זה הוא מצד אמא. אמנם גם הקטנות הא"שהוא ע
איך יכנסו  א,י דאמ", כי אם לא יכנסו נה'ל, אם לא יכנוס תחלה קטנות א"הנ ', וקטנות וגדלות ב'אלו, שהם: גדלות א

ש, לכן הואיל וכוונתינו הוא עתה "הם דינין גמורין, כי לכך הוא שם אלהים כמ 'ת. אמנם הטעם הוא, כי קטנות א"חג
לא כן  יחד, כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים, שאם 'בחי 'שיחזור הכל רחמים פשוטים, ויכנסו המוחין דגדלות כל ב

שהם דינין, שלא יתאחזו בהם החיצונים, רק עד  'שלא יכנסו הקטנות אל, לכן הוכרח "לא היה אפשר ליגאל אז כנ
שאינו דין, רק אלהים  ', וקטנות ב'. אמנם משם ולהלאה שהוא גדלות א'יסת כל המוחין ואפילו של גדלות בגמר כנ
, 'כוונת אה בסוד כרפס. נמצא עתה "ש בע", וכמ'חלה כסדרן ואחר כך יכנוס קטנות אנכנסו ת 'ל והגדלות ב"חיים כנ

 ן, וכ'בכוס א סמוח חכמה, נכנד 'הא תשל מוח החכמה מצד אמא, וכן גדלו ', וגדלות ב', וקטנות ב'שנכנס גדלות א
 כוס זה.בא, נכנס בדא 'מוח חכמה דקטנות ב

 
 

ות סוד קטנ םבכוס, ה יןאצבעותיך הימינים האוחז 'תכוין ההוא, כי תחלה  יןכוונה, והענוהנה צריך לפרש סדר הט( 
, וודאי שנכנס 'נכלל בהם, כי אחר שנכנס קטנות ב 'כי גדלות הא יןת דאמא, ותכו", שהוא הלבוש והכלי של חג'ב

 ', אך הבדדרכו ליכנס תמי 'הוא, לפי שגדלות א ,רומזים אותו יןוא יותר תחתון ממנו. ואמנם מה שא, שה'גדלות א
נו נכללו בו. לרמז, והשאר מה שלמטה ממ יןאנו מתחיל 'ב 'מצרים, ולכן מבחי יציאתבעשה בכאן נהוא הפלא והנס ש
אותיות  '. והה'ם, שהוא קטנות הב"אלהים, שהוא קטנות עליון, רק שהוא בחלוף אכדט 'עצמו גי סולכן תכוון, כי הכו

 הו מה שנמצא כתוב אצלי.וזעומד,  סליהן הכואצבעות, אשר ע 'שלו, הם סוד ה
 

. אמנם 'הוא קטנות ב ס, והכו'אצבעות הם קטנות א 'כי ה ל,"מעתי ממורי זה, הוא מה ששתד ע"ם מה שנלעננאמי( 
, יןממש, ויש בהם לבוש ומוח יןשל קטנות, הם מוח יןשיש לי כתוב כבר. ואמנם גם המוח ראוי לסמוך, אלא על מה יןא

והמוחין הפנימים שבתוכו,  א,ו"ם, והוא חיצונית חסד דא"וא אכדטל, שה"נה סהנה הכלי הוא הכוונקרא עצמות כלי. ו
ם עם כללותו. "אכדט יןה, כמנ"אצבעות הרי ע ', ועם ה'ע 'ם גם כן, באופן זה: כי יין גי"שבכוס, והוא שם אכדט יןהוא הי

, הוא נמשך על ידי הכוונה והדבור של קידוש וברכת וןהעלי 'לות הבדא. והנה הג"מקטנות שני דחסד או הרי פנימית
 .יןב במילוי יוד"עהויה ד יןיין, ותכוה
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 'פרק ג
 
 
עת. ד יןבינה, דאלפ יןחכמה, דהה יןיודדי הוא בסוד מוחין דקטנות, אלהים ליל פסח כבר נתבאר אצלינו, כ יןענ (א

ב, כי שם לא יש אחיזה אל החיצונים "מוחי חו 'ב דד בגבורה. והנה המצה הם נג"רת יוי בחסדים. וצו"צורת יו אך
ג, "עת, יש להם אחיזה בחוא ליל שמורים. אך בד", כמדיןקרא מצה שמורה מן המזיקונשהם דקטנות.  פ"אע כלל,

, הוא ו'מץ, להיותו מן גבורות. ושאר חסר ד הגבורות, כי שאור קשה חימוצו מן החנגהחסדים, והשאור  נגדהחמץ 
ר דשאור,  'ש דשאר, ואלהים ברבוע גי 'גי דיןקרא אלהים כנודע, והוא מלא יו, הנ'שם אלהים של המוח דגבורות: א

אלהים. ולכן נצטווינו שלא  'ה גי"הפאות, כי פא 'ב יןדשאר. ומן אלו אלהים שבדעת, יוצאואלהים עצמו פשוט, הוא א 
א, "א ימי היניקה דז, כי נודע שפסח הווןאשרג של קטנות "נקו החיצונים מן החויראה בפסח חמץ ושאור, כדי שלא י

 אלו, שלא יתאחזו בהם החיצונים. יןחג השבועות, ולכן צריך לבער דינ עדדל נגועדיין לא 
 

 'אלו בה '. וגיןוו 'ציורים: או די, או דו, או ג 'יש לה ג 'שם אחיזת החיצונים. והנה הה יןב, וא"אמנם המצה, הם חוב( 
, הגדול 'יותר גדול מן הב 'ק אחלחלקים, וצריך לבצוע  'אמצעי לב 'מן מצה ב יןו, אנו בוצע"אלהים. וכנגד ציור דשל 

מצה העליונה, שהוא  בציעת המוציא מן יןו לוקחני, א"ציור ד נגד. וכ'יתר על מספר ד ו', כי מספר 'ד נגד, והקטן ו'ד נג
 ו'ו של . כי אות'ת מן אכילת מצה מן הפרוסה, שהוא סוד דזי. וכ'המוציא שיעור כזית דאיהו י כי שיעור םשלימה, וג 'י

 'ל, וכן היא מצה ג"הנ יןוו 'מז לגרושהוא  'זכר למקדש כהלל. במצה הג ין, אנו עושיןוו 'ציור ג נגדהוא של אפיקומן. וכ
, ב"חו יןמוח 'צא, כי מלת מצה היא כוללת בל. והנה נמ"הנ יןוו 'ד גנגדברים,  'כורך פסח מצה ומרור, ג גם רמז שהיה

 ל."מצות הנ 'ל, לכן באו ג", הנ'ציורים של ה 'הג נגדמצה. אמנם כ 'ג גי"ב ס"שהם ע
 

ינים הקשים וצריך ללעסם ולמתקם ולטוחנם בשינים למתק המרירות שבהם, כמבואר דמות. שהם ה 'מרור, גי דסוג( 
אלהים  'ד גנגכוסות, הם כ 'דה דו וימתיקם. וסובלע מרור לא יצא. עד שילעסנ כןלינו, בסוד שחיקת המן לצדיקים. לאצ

בכוס ראשון שהוא  כןמה נקרא קדש, לכי שחפבחכמה, ול יןיודדים האל נגד 'ם. כוס א"אלהי 'כי כוס גי במלואם,
סיפור הגדה כי הוא קול עילאה, דמינה  במילוי ההין, כנגד בינה, ולכן בה 'פסח. והב כנגדו, בו הוא הקידוש של ליל

במלוי  נגד הגבורות, ושניהן ', נגד החסדים, והד'והג נפקי, וגם כי בה רמז יציאת מצרים, כנזכר בהגדה. קול ודיבור
 כלולים יחד בסוד הדעת. לא ישתה, לפי ששניהם 'לד 'ד. לכן בין ג"וצורת י י, וזה"צורת יו 'ל, זה א"ד הנ"עאלפין, 

 
עולה לפניו  כ, והנה טיט י' שבאמצעי,"יניה גצריכין להמתיק ד חרוסת, רמז לטיט, בסוד לאה, ואנווסוד הד( 
 ט ללאה ורחל."פ י"ה, וב"חו 'י, וגי"ט 'ה, גי"מ ט, והוא מלוי שם"י י"חריו, כזה טולא

 
 
 

 
 
 

 'פרק ד
 
 
כמלקט שבלים, והוא, מזעיר,  רו רק שמץ מנהו, רק מעטה, ואיני זוכ"זלה הנה מציאת דרוש אחד אמר לנו מוריו (א

 ש משארותם צרורת"וכתיב משארת, כמשאר,  רה כתיב חמץ, וכתיב מחמצת, וכתיבוראינו, בתו כי הלא מצינו
בסוד עץ הדעת טוב  מאמא. והנה כבר נתבאר זה 'בא, ואמא 'פנים, א 'א מוחין בב"הענין, כי הלא יש לזבשמלתם. ו

הקטנות  'אם מוחין אלו הם בחי מסופק, שמשם יניקת החיצונים. ואמנם אני א."שבתוך ז היסוד דאמאורע, שהם סוד 
 זוכר בו. ן נזכר הדרוש בלשון סתם, מה שאנילהכריע, ולכ נים לכאן ולכאן, ואיני זוכרם כדיהגדלות, ויש פ או
 
 

ותר דיניו תקיפין י אחרים, כיבמוחי אמא, כי השאר הוא מחמץ ל מץ הוא במוחין דאבא, כי השאר הואוהנה חב( 
דשאר, והוא  'יודין, שהוא ש ם דמלוי"אלהי , רמז אלו'ים. והנה הוא שאור חסר לחיצונ מחמץ, ולכן יש בו יותר יניקה

ברבוע, והוא נגד מוח בינה דאמא, ולפי שהוא יותר דינין, לפיכך  דשאור הוא נגד אלהים 'מוח חכמה דאמא, ור כנגד
ם דאלפין, ולפיכך א זו רומזת על כללות המילוי. ולפי "ר, נגד מוח דעת דאמא, שם אלהי"דשאו 'הוא באחוריים. וא

מוחין מצד אמא, וכפי זה  'ר הוא ג"הרי בארנו, כי שא. 'בכולם, איני ניכר בו רק כללות הארת האקטן ש 'שהוא מוח ג
 ע. ואמנם חמץ הוא במוחין דאבא.הוא סוד הקטנות, כי הם סוד אלהים כנוד
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בערין א, שגם משם יש קצת אחיזה להחיצונים, דהיינו אל הדינים, לכן אנו מ"ואמנם כל זה הם בהיותן עדיין תוך הזג( 

 ל באריכות."חמץ ושאור, שלא ינקו החיצונים עתה, ואין אנו חפצים בדין בפסח, כמש
 
 

א ממש, ומשם יונקת ונעשית "דזכי לאה היא עומדת אחורי המוחין  ואמנם מה שיוצא מאלו אל לאה, כי כבר ידעת,ד( 
ממוחין דאמא אליה, נקרא מוחין לה. והנה מה שיוצא לה מצד המוחין דאבא, הם נקרא מחמצת. וממה שיוצא 

ם, כי הוא "ם, בסוד ויעקב איש ת"ה נקראת תמ, וכבר ידעת כי לא"משארת. והענין, כי מחמצת הם אותיות חמץ ת
וין בדכורא, כגון לא יאכל חמץ, ושאור לא ימצא בגבולך, ם, ולכן יש לא"ת ימי. כן משארתם אותיות שאר ת"סוד מד

 א, כל מחמצת לא תאכלו.ולא ימצא חמץ. וגם לאוין מצד הנוקב
 
 

 'הב מצד אבא. והנה 'מצד אמא, וב 'שנקראים לאה, והם: ב 'בחי 'עתיך, כי יש דכמו שהוד והנה סוד הענין הזה,ה( 
ביסוד דאמא במקומה,  'דאמא, הם א 'ביסוד אבא במקום יסוד אמא. אך הב 'במקומו, ואביסוד אבא  'של אבא הם, א

בחוץ, אפשר להחיצונים הוא בחוץ, ולכן להיותן  'א, וא"הם בפנים בז 'נמצא כי הגא מבחוץ. "ביסוד באחורי הז 'וא
נמצא שדיניה מרובים, א' להיותה  מוחין דאמא, 'ס משארותם, כי זה הוא הלאה שבחוץ, הוא מבחי"וזלהאחז בה, 

 וכאן הוא חשש של השאור. ,להיותה בחוץ הוא בלתי שימור 'וא ,, שהיא דיניםמאא 'בחימ
 
 

ס בדיקת חמץ ביסוד "וזק הבדק שלא יתאחזו שם החיצונים, ריך לחזוצאחיזת החיצון שם,  דק מצדמ כל ב"א)ו( 
נקרא  'מצה שמורה, וא 'מיני מצה: א 'ו לאיזה חצון אחיזה בנקודה אשר שם(. והנה ידעת כי יש ב"נוקבא, אם יש ח

כי תמיד היא מצה שמורה  ,של אבא, שהיא בפנים 'אותה לאה הבמצה שאינה שמורה, אמנם מצה שמורה היא 
זו צריכה שימור  כןמצה שאינה שמורה, כי היא בחוץ, ל, אותה שבחוץ, היא נקרא 'בפנים. אך הלאה של אמא הב

 שלא תחמיץ.
 
 

נת ליל פסח הוא ברחל ולא ווכל כ כןהארתה בפנים, ולא תשאר בחוץ, ול והנה ענין השימור ההוא, שתחזור לכנוסז( 
ת, שהם החיצונים. "מם, ותחזור לקריאת "והיא נקרא ת ,לאה, כי לאה מתבטלת עתה, כדי שלא ינקו ממנה החיצוניםב

א, "הז וןך פנימית הגררין דדים, רק יורלהם מקום לישאר שם בפנ יןא ם,של לאה בפני יןה כשנכנסים אלו המוחנוה
אחיזה אל החיצונים ברחל כמו בלאה,  יןו כי ארנושם חוזרת ויוצאת ברחל, וכבר בא ראש רחל, דויורד עתה למטה ע
א "זדג שהוא מן החזה "המגולה, חו וםמק דא נגד המקום המכוסה, ורחל היא נגהוא, כי לאה הי 'מן כמה טעמים: א
 בו. השמש המכה במי שמסתכל וןצונים לקבל הארה גדולה ההיא, דמייכולת בחי יןולמטה כנודע, וא

 
 

 רק מן האחוריים של אמא, שנפלו בעת בטול המלכים. ע,"ה פרצוף בפינא, כי כל עצמות לאה א"גם טח( 
 
 

החיצונים להדבק. אך רחל עם  יןהחיצונים, ויכול נגדא, אחוריה "עומדת כנגד אחורי הזא הוא, כי לאה פניה "גם טט( 
לאה בכוונה, כי  יןלהתאחז שם. וכבר בארנו, שזה הענ יןהפנים של רחל, ואינן יכול דכנג א, והחיצונים"א הם אב"ז

ת להם קצת תל יןים שם, ובפרט כי אדרבא, אנו צריככ חשש אם יתאחזו החיצונ"כ יןא, א"להיותה למעלה מן חזה דז
. אך ברחל שהיא עיקרת םכי יבא יומזמן בטולם, עד  דעתה עו יןבלע המות לנצח, וא כןלא  םאחיזה בהכרח, כי א

א, מדובקים ממש, "הושמו אב כןשם החצונים, כי ישחיתו העולם, ולשיתאחזו  יןאנו רוצ יןהיא למטה, א םוגהבית, 
כ שרחל יתמתקו "א. אך אח"ת אבדשעדיין הלבנה בפגימותה, אז עומ דח בחצונים ליינק משם. וכל זה בעוכ יןואז א

א ", ואף אם היו אחורי הזפ"פב יןרוזין וחרסהרחמים והחסדים, ואז ננ דה שהם סונתהדינים ותינסר, ויושם בשר תח
 ים כי כבר ניתקנו.נפחד שיונקים משם החצו יןרחל מגולים אדואחורי 

 
 

פת שיש לרחל בה. והנה זהו התוס יןגעת אצל ראש רחל, יוצאת שם ומאירמ, כי כשיורדת למטה, כשיןונחזור לעני( 
בת אחת. והנה כשיורד זה התוספת בעם, כי עתה יש לה שלה ושל חברתה פ םלה בשו יןעתה בליל פסח, מה שא

כ, "ל גמ אל רח"א 'מלמעלה למטה, בפוגעת במקום הפה, שם הוא מתבקע ויוצא ממנו אור לחוץ, ועשה שם בחי
 .ח"ה ס"ס בפסח פ"וזוהשאר נכנס ויורד בפנים, 
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כוסות של  'דס "וזלאה בודאי. ד יןים למוחטפל יןשל רחל, הם נעש יןה ברדתן למטה בראש רחל, הנה המוחוהניא( 
ור הזה בימי פסח, ממילא מעד מקום ראש רחל. והנה כשנעשה ש למטה, וןדרך הגר יןי שירדו אותן המוחדפסח, כ

 .ו'י וכ"א לרשב"ה שאלת רוזאכלו חמץ. בשאר ימות השנה, אף אם י יןהם נשמר
 
 

מן  יןומבטל יןי חמץ לבערם, ולכן שורפם הביעור עשרה פתיתדהביעור צריך להניח קו יןל, דע, בענ"מהרב זיב( 
 דמסאבותא. יןכתר 'ד ינג, םהעול

 
 
 
 

 'פרק ה
 
 
היסוד המזדווג עם הנוקבא היה  'של פסח, היה זיווג גמור דגדלות, ובחי 'ענין ליל פסח, כבר בארנו, בליל א (א

, 'דפסח, אז זווג שאינו גמור, לכן מותרים אז בתשמיש המטה, מה שאין כן בלילה א 'מבחינת גדלות. ועתה בליל ב
ל היטיב. והנה כי יסוד המזדווג עמה, אין לה רק בחינת קטנות, כי עדיין לא נכנסו בו המוחין, "שהוא זווג עלאה כנ

 וכאשר יתבאר לקמן בענין קריעת ים סוף באורך כל הצורך.
 

ר בארנו לעיל. אמנם הענין, כי אחר שבארנו לעיל, כי זעיר אנפין חזר במעי אמו, בסוד תלת והנה ענין ליל פסח כבב( 
ר ה נסתלק למעלה, ולא נשא"א שהוא הויז"כופר בעיקר, באומרו כי מציאת הכליל בתלת, לכן פרעה הרשע היה 

ו, "בעולם חר אינו שולט , כביןשהוא זעיר אנפ 'אשמע בקולו, כי האשר  'ס מי ה"ו, וז"שום רשימו ממנו ולמטה ח
ה בעצמו, כשהיה פרעה שומע אותה, "רעה, כי שם הויאת לב פ 'ש בזהר על פסוק ויחזק ה"ולמה אשמע בקולו, כמ

היא עצמה היה מחזקת את לבו. כי הוא חכם ומכשף גדול, וידע כי עתה הוא בסוד העיבור, לכן חזק לבו. כי גם מיוסף 
 יןם, הוא מוח"רעה. וכל בחינת אלהים יענה את שלום פ"ש אלהי"ם, כמ"אלהישם זה, רק שם הצדיק, לא היה שומע 

 ם."ה, ומודה בשם אלהי"ודע, לכן היה כופר בעיקר שם הויא בשם אלהים כנ"דיניקה או דעיבור, ואז נקרא ז
 

קטנות או עיבור, ם, כי להיות אז בחינת "ו, רק בשם אלהי"ה ח"כל החיצונים אין שליטתן בשם הויוהענין: נודע, כי ג( 
להים אחרים. יש יכולת לחיצונים להתאחז שם, ואז שמא דאלהים מתפשט כל כך, עד שמוציאין השמרים אשר בו א

שריו: שר  'יקת מצרים, ופרעה בסוד העורף, וגם, ומשם ינ"פעמים אלהי 'מוחין הם, והם ג 'שג ש אצלינו"והענין כמ
חרון  'אלו הם יונקים. וזהו אלהים אחרים, כי אחרים גימ 'מו, כי מגאלהים האלו, כנזכר במקו , הם ג'ו'המשקים וכ

 ל, אשר מהתפשטותן יוצא עמהם השמרים ונעשין אחרים."אלהים הנ 'וגרון, שהם ג
 

אותיות בונה  'כי כל תיבה בת הך צרופים, "כי הוא מתפשט עד ק ,א"ד התפשטות של אלהים כתבנו במוהנה סוד( 
פ שהם "ם אלו, אע"ך אלהי"קך בתים, ועדיין היא בקדושה, ומשם ואילך הוא שמרי היין והקליפה. אמנם יניקתן מן "ק

ח צרופים מהם "ך צרופים, רק במ"וארץ מצרים, אינם יונקים מכל הקהם יונקים. ואמנם יניקת פרעה  ז"כבקדושה, ע
י "אשר אשמע בקולו. ובכח אותן מ 'ם, וזהו מי ה"ים דאלה"חרונות משם אלהים, שהם אותיות ילבד, שהם אותיות א

ות דגדלות נתגלית, היתה מבטלת יניקתו מן ויה. כי אלולי היה ה"היה כופר בשם הוידאלהים, שהוא היה יונק משם, 
 .'ה, וזהו מי ה"י של שם אלהים דקטנות כנודע, וכיון שעדיין היתה לו יניקה משם, לכן היה כופר בעיקר שם ההוי"מ
 

ה מן אלהים, כי בהם "אותיות אחרות שהם אל ', רצה להכותו מכות גדולות, מגברוי כדי להכניעו ולש"והנה השה( 
ה בקרבו, כי אותיות אלה, שלא היה "רבות, וזהו למען שתי אותותי אל לא היה אחיזה לפרעה, ועל ידם הכהו מכות

הוא נאחז בהם, ואז נשלם שם י, אשר "אותיות מ 'משיג ויונק משם, הוא היה רוצה לחברם ולשומם בקרבו, בב
 , ויכה אותו.יןם כח הדינ"אלהי

 
ם, כי "אחרונות של אלהי הנהרות הוא פישון, ואיך הוא באותיות 'ואל תתמה כי מצרים ראש הממלכות, וראש דו( 

עד עצרת, והם סוד  יום מפסח 'י, הם נ"י למעלה מאלה, ואולי נגד מ"ה, תכוין כי מ"י אל"ם: מ"אלהי 'יפבידיעתך 
הם וד, "ד כ"אותיות אלו, הם כ 'הצרופים של בי כמבואר אצלינו. והנה "יום דקטנות, וזהו מ 'ות, כנגד נב דגדל"נש
ח "נ בןם "ה סוד חוזח צרופים אלו, "ממ םקינם, כי הם יו"בארץ ח ש נפלאות"כמ ם,"חץ אר ולכן נקרא מצרים ח,"מ

 ומצרים.י חם כוש בנש ו"אבי מצרים, כמ
 
 

ו "ו, לכן שליט פרעה רד"דר יןאותיות שבהם עול ', ויד"ד יו"יו ם"ם מ", כזה: מ'שהן ד 'שמות הם ב ודע, כי אלו הב'ז( 
ת ו"הוי 'ה ינמה. והתה מפי משה עליו השלום "מע שם הויי. וכאשר ש"אותיות מ 'שנים על ישראל, במנין אחיזתו בב
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 כתבי האריז"ל

 

 

 ר אז אשמע בקולו."סכשיבא  ', פי'י ה"שים, לכן אמר מר, חסר חמ"ס ו עד"ר, והנה מחשבון רד"גימטריא ס
 

, ואינו יכול לצאת מרשות שאני נאחז בראש יןבקולו, לומר שעדיין לא יש בו מוחעוד אפשר לפרש, אשר אשמע ח( 
ל, ש לעי"י, כמ"חסר מ יןידש לעיל. לכן אמר, ע"דקטנות כמ יןמוח 'הג ם, והר"ש הוא אש"הוא עורף, כי מלת ראש

ו. וגם "רד יןח מנ"בר כןם זמן, אמר ברח העם שלא בזמנו. ור. וכאשר ראה כי יצאו קוד"שהם סוד אש יןוחסר מוח
כי כי , ואמר מי אניןלו מוח יןא יןשעדי "כש לעיל, וג"ר, כמ"סה העולה "שהיה בסוד הוימשה טעה, שחשב שהגלות 

ש לקמן. "ה כמ"אהי דוהשיב לו השם יתברך, כי הגלות מצ, יןהמוח די, וגם מצ"מ וןל מצד החשב"אלך אל פרעה, ר
אותיות  'אותיות וד 'א וי"ו, וקנ"אותיות השורש והכולל הוא קע 'דאותיות ו 'א עם י"ם קסוהה, "אהי דמצ יןוגם המוח

ש, "רא 'ח, וכללות כולם הם גי"וא קנאותיות השורש והכולל ה 'אותיות המלוי וד 'ג עם י"ו, וקמ"השרש והכולל הוא קס
 זה. בןיה ולא מצד אלהים וה"מצד אה יןמוחהרי ה

 
להתגלות ולהתגדל,  דא הבן הנחמד, וחשב שלא יחזור עו"ה שהוא ז"רשע היה כופר בעיקר הויולפי שפרעה הט( 

א הנקרא ישראל "ש הז"ז ישראל התחתונים הנאחזים בו, כי לכן נקראים ישראל, ע"וישאר תמיד במעי אימא, ועי
כי בבן העליון היה רוצה , כי אליו הגיע השאלה, ו'ת, לכן כתיב כי ישאלך בנך מחר וגו ברשותו בגלוכנודע, ישאר

בכור, וכנגדו היה מכת העליון הנקרא ישראל  בןבכורי ישראל, נגד י בני "אליו יגיע השאלה, לזה אמר הש כןלכפור, ל
 ש."כמ וןור ישראל העליכבבן הב שכפר דבכורות, נג

 
א יצא "פתיחת הקבר בלא דם, ואז שהיה שעת לידת הז יןורות בעת היציאה ממצרים, משום דאמכת בכוגם היה י( 

א הנקרא ישראל, "זה לעומת זה עשה אלהים, כשזה קם זה נופל, והנה הז םדם, לכן היה מכת בכורות. ולפי שג
נ, כי הם הבנים שלהם, ו"נ לז"מו שנשמות הצדיקים עולות לנ, כמ"הוא מ בן 'ש לעיל, וכל בחי"בני בכורי כמ ונקרא

נ "יסוד אימא, שהוא מ דוך, סו"י הוא בר"נ, בכור"בני מ הווזכי הם בניה,  ,נ לאימא עילאה"עולים למ ו"נפנימיות ז כן
 א ולהפילה."סוץ ויגדל, הוצרך להרוג הבכורות דלח בןי שיצא הדכ כן, לליסוד דילה

 
ואז הנקבה בסוד ש לעיל, ", כמ'בגכלילין  'דבימי הגלות הם בסוד ג םיציאה בחצי הלילה, ולא ביום, משווהיתה היא( 

היא  יצאה כןה שהיא מדת לילה, והיא גבורות, ללמטה כנודע, ובעת הלידה היא יוצא תחל ו'פסיעה לבר, סוף ה
ם פסח ודם מילה, דהזכר, והוצרך שם  'תם יוצאים בחיהו היום אוזהזכר,  דתנשלמה לי כ"שפטים, ואח םועשתה בה

 ה בדברינו ודי בזה, כי יצאנו כמעט מן השטה."ה יתבאר לקמן איוז
 

, ששניהן הם הויות, ין, ששניהן שו'וב 'כ בגדלות א", משא', משונה מהקטנות הב'ות אונבאר הטעם, למה הקטניב( 
, 'אותן דגדלות ב ין, ב'אותם דגדלות א יןדגדלות, ב יןג. והטעם כי המוחו"ב ח"ן, שהם חו"ה ב"ג מ"ב ס"ע 'בחי 'דד

 א, אמנם הקטנות"ממקום א' ממוחי או םה 'הבחי 'באינם משתנים, כי  כןא, ל"ממוחי או יןשניהן הם טיפה הנמשכ
יסוד  הלבושים הנצח הוד םלתי הלבושים דאמא, אמנ, זו'דבר א נםשלהם אי יןהם משתנים כי הקטנות לעולם המוח

בעת קטנותו,  יןעיר אנפדז יןמוח םצמם דקטנות, והוא עצמו משמש במקוע יןהמוח ם, העצמן של אמא, או של אבא
ת של כללות פרצוף הכולל "חג 'בינה, שהם בחיד דנצח הוד יסו 'ד דתבונה, וקטנות ב, הם נצח הוד יסו'והנה קטנות א
  םמנצח הוד יסוד, ואלו ה םכי אלו הבהכרח יש הפרש ביניהן,  כןנזכר במקומו, ואם בינה ותבונה כ

 
  
 

ר, נמצא קטנות דעיבו הוא יניקה, וכולל גם 'ן בקטנות בהעיבור, וכ ליל פסח הוא היניקה, ובו כלול גםהקטנות דיג( 
כלים דתבונה,  '. נמצא כי ג'א צלם דתבונה ובגדלות ',וביניקה צלם דתבונה ב ',צלם דתבונה ג א, נעשה לו"כי בהוליד ז

 םצל 'עיבור יניקה ומוחין. ואחר כך עיבור ב כלים דבינה, הם 'וחין, וכן בכל גומ עיבור יניקה הם
 .', ובגדלות צלם א', וביניקה צלם דבינה ב'דבינה ג

 
 

ומה שהוא  ',בינה ג ', נק'הבינה מה שהיא נגד תבונה געיבור, והוא ש ל בסוד פרקי"ד, שיכוין עם הנ"נלעצמח: יד( 
 .', נקרא בינה ב'נגד תבונה ב

 
 
 

 
 ו'פרק 
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כ רמז "לאה ג ה. ולכן אנו צריכין לרמז את"ש בע"עם לאה, וכמ ווג לילה זו, אינה רק עם רחל ולאואמנם כל זא( 

ת, והטעם לפי "לאה נקרא רווהענין, כי  ת."ס רו"ח 'החרוסת, כי הוא גימטיבול  והוא סוד אליה, כדי להמתיק דינה,
 חלקים, לפעמים כשאינן נכללין זו בזו, והם לאה 'אמנם נחלקת לבי, "תיה נקרא אדנא בכללו"דז שנוקבא

פשוטה, י ב"לכן אדנ א כנודע.א ודאמ"עולה מן האחוריים עליונים דז ה היא יותר דינים מן רחל, להיותהורחל. אמנם לא
ת ללאה, "רוהמלוי  הפשוטו לרחל נשאר א, תסלק ממנו"תרע 'י במלוי, גימ"והוא כי אדנ היא רחל, ומילוי היא לאה,

ס, "ת, נשאר ח"רו סת"שהיא דינין, וכשתעביר מן חרו המלוי ללאה ם שהוא דין, ולכן"אלהי 'ילוי גימידעת כי מ כי כבר
 ה, כמנין"ה אהי"ה הוי"וסוד תפילין, שהם אהי אנפין,והוא סוד מוחין דזעיר 

ת, שהיא "ס אל רו"ח מן המוחין שהםנמצא כי הכוונה הוא, להמשיך  ח."ס 'חיי המלך כנודע, והוא גימ חיים, שהם
י טחינת השנים, "לאה להמתיקה, לכן צריך שיהיה בו טעם מרור, ולכן אם בלעו לא יצא ידי חובתו, עד שילעסנו, כי ע

נתבטל ונדקדק הדין, כמבואר בכוונת אכילה. ולהיות זה בלאה, שאין כוונת ליל פסח בה רק דרך ארעי, לכן אינו רק 
 מוח החכמה מצד אמא. יןופרים. הרי נתבאר ענעלמא מדברי סזכר ב

 
 

רק  ',ואמנם בכל פרטיה הוא שוה לכוס א דאמא, והוא בינה דאמא, 'כ סוד המוח הב"ועתה אנחנו ממשיכין אחב( 
מה דאמא, שהוא כוס שבחכ 'שזה חכמה דאמא וזה בינה דאמא. לכן ההפרשות ביניהן הוא זה: כי הלא הקטנות הב

 'בכוונה הבתכוין  ,'אחר. אך כוס הב וןאותיות שלו לבדם, ולא בשום חשב 'ם, ובסוד ה"כוונתו היתה שם אכדט ',א
ל. "ל, והוא לחלק בין אותיות המתחלפות, ובין אותיות שאינן מתחלפין כנ"ם ג"בדרך א יןשיש בשם זה, והוא לכו

. אמנם 'בין בגדלות ב 'בגדלות א יןוד בינה דאמא, בג, שהוא ס"סוד ס שהם ין, תכו', וכן בגדלות הב'בגדלות א אמנם
 'שנכנסו ב. והנה אחר יןל, הנה הוא אלהים דהה"ד הכרפס כנפ שכבר נכנסו בסו", אע'של כוס זה הב 'קטנות א

אפילו המוחין  ',. כי אותן של גדלות הא'גדלות הב מוחין דאבא של 'דאמא, עתה נכנסים ב יןמוח 'כוסות אלו, שהם ב
ד "בחד יןא, שאין נשאר מלכנוס עתה, רק מוחשל אבא כבר נכנסו עם הכוסות. והזהר שלא תטעה בזה, כי האמת הו

דאבא  'מצות. אמנם גם הקטנות א ', והנה אלו נכנסים עתה, בסוד ג'אותן הנקראים גדלות ב 'דאמא האחרונים, פי
 דאמא, כבר נכנס בסוד הכרפס. 'אמנם קטנות א ',שיכנוס גדלות הבאין נכנס, עד  'לא נכנסו, כי בארנו כי קטנות א

 
 

שמורה, ותניח הכהן  מצות מצה 'ח: סדר סידור הקערה ליל פסח, תקח הג"ל, מע"י ז"חיים כהן בשם הר 'להרג( 
ור כ תקח מר"אבא עלאה. אחדמוחין(  'א ג", )סד"חב 'בחי 'שראל למטה ממנו, והם גלמעלה, והלוי למטה ממנו, והי

ה בצד שמאל שלך, ומרור הרומז לחסד מצד ימין שלך, והביצ זמצות. והזרוע הרומ 'וכרפס וזרוע וביצה, ותניח על הג
, יןג. והחרוסת בצד ימ"ח יןת מכריע ב"א, כי ת"ת, מבריח מן הקצה אל הקצה, באמצע בין הזרוע והביצה. ס"לת

ד נצח. והכרפס הרומז להוד. תניח תחת הביצה מצד שמאל בקו שמאל. וחזרת תניח נג, והוא יןתחת הזרוע בקו ימ
 ד המלכות.נגד יסוד. והקערה בעצמו הכוללת כולם, נגלמטה מן המרור בקו אמצעי, לעשות בו אחר כך כורך, והוא 

 
 

כוס ומד, ובברכה של ברך מעויד החזה, נגנטילה כ דםקו ח: ימלא כוס של יין מחזיק רביעית, ויאחז בימינו,"מעד( 
ירצה לשתות ישתה, דלא )כמנהגים( וידיח כוס של ברכת המזון בחוץ  םהכוסות הללו א יןזה, יכוין לפטור כוס שני, וב

שני הכוסות  יןלשתות יין ב ין, וא'בברכת היין לפטור כוס ד יןמ, ויכו", ויברך בהיןבפנים, וימלאנו יין, ויאחזנו בימומ
 האלו.

 
 
 

 
 'פרק ז

 
 

, ש: נכנס פנימיות חסד דאימא, גדלות שני דאימא. מוח חכמהדק :וגו'ץ "חש ור"פ הסימן שהוא קד"באר לך עואא( 
א, ומתפשט בכל "מת זא, בחכ"דאו 'ם, מוח חכמה דקטנות ב"אכדט 'א, שהם ב"אודב. וגם נכנס קטנות שני "שהוא ע

 ש לעיל."שבו, כמ ונצח דקו ימיני בחס
 
 

ה "שם י סב, נכנ"ש לעיל, והוא שם ע"מא כמאידל, שהוא בחסד "לות שני כנדאור חכמה דאימא, דג סנורחץ: נכב( 
נשארים  םאותיות השרשי ', וב'י, שמספרם ש"ד פעם ה"א, וברדתו מכה אותיות זה בזה, והם יו"בגוף ז דיןבמלוי יו

 ל."ל, ונשאר מספר רחץ מתפשט בגופו כנ"א, ששם נכנסו כנ"למעלה בחכמה דז
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תה מוח כולו, יכול עת ס מוח דגדלוכנה שכבר נת, אך עיןידע ססוד קטנות ראשון דאימא, שלא נכנ כרפס: הואג( 

כ אנו מביאים "לות, ואחדהכרפס, והוא, כי איך יכנסו כל הגבטבול  יןהתנוקת שואל כןלכנוס, ול 'חכמה דקטנות א
 .ים היינודקטנות. ויתבאר שאלה זו לקמן, בעבהכרפס, להכניס ה

 
 

ן שהוא "ן דמלוי שי"וי, 'העולה ש יןמה דקטנות אימא, שהוא אלהים ביודד מוח חכנגבמלוי,  ן"שי 'ה כרפס גיוהנד( 
עולה שין מלאה. ובלקחו לכן לוקחים כרפס ש ,כרפס יןכמנ ,ן מלאה", הרי שי'א כלול מי"ק כ"א. שבו ו"הז ד, הוא נג'ס

א, ויכוין ", שעתה נכנס בחכמת ז'שבה מוח חכמה דקטנות א ,דאימאצונית נצח ין, שהוא חדדיו םאלהי יןאותו. יכו
טנות שביסוד אימא נכנס אלהים דק 'ב כןא, ו"דזכ נכנס עתה בבינה "שג ,בהוד אימאן, מוח בינה ש"כ אלהים דההי"ג

 אותם בפנימית וחצוניות, יןא. ויכו"בציור יוד דמלוי ה 'הא א, ודגבורות"מילוי הדי "בציור יו 'חסדים, האדא "בדעת ז
 יןמוח 'אותן הקטנות דג יןיכו כןלכנוס אחר מוח חכמה דקטנות, ל יןעת דאימא, יכולדכי מוח בינה ו ,'ש גבי כוס א"כמ

 דאימא בלקיחת הכרפס.
 
 

וקטנות  'יס גדלות בבסוד המצה, להכנ יןצריך אתה לכו כןכוסות, ל 'אמא בבד 'גדלות ב סיחץ: והנה לפי שכבר נכנה( 
דעת, הוא סוד ה ', ומצה ג'גדלות בדב דאבא ו"ח יןמוח 'ג והם ב"ב ס"ע 'מצה גי , כייןהו הכונה שתכוווזמצד אבא,  'א

 'ן קטנות אויתכגם עת( דכללות ד 'ות והויה 'ה, ה"קל 'פ, כי מצה גי"רם מ"ש בשם מהו"דאבא. )מ 'הרי כאן גדלות ב
שבדעת. אמנם הרמז  יןאלפאלהים ד ', והמצה הגיןדהה יןב דיוד"אלהים דחו 'מצות עליונים, הם ב 'ן כי בוידאבא, ותכ

הם הפרש, רק ביני יןה, ואלזזה  ין: כי הדרך הוא, כשהשמות הם שו'פי. רכי היא בסוד ציו ,במצה וזבהם, אינו רמ
 יןלו, ולפי שאאלהים א 'הג נגדש בענין יהא שמיה רבא, שהוא "כמ, דן רק באותו ההפרש לבויצ לכ"לבד, א 'באות א

רומזים רק אותן  אנו יןא כןא, ול", שסימנם יהפיןאו באל יןדין או בההיושל אלהים, או ב 'ה ויהפרש ביניהם רק במל
 .ו'א שמיה וכ"לבדם, וזהו אמן יה

 
 

הוא באות אלהים אלו,  'ן אחר, והוא, כי ההפרש שיש בגבאופ י גם בכאן הוא דומה לזה, רק שהואזור לענין, כחונז( 
מילוים רק בסוד פשוטים, ולפי  וד, ולא בס'הין אלו, בסוד ציור הה 'שנויים שיש בג 'לבדה, לכן אנו רומזים לג 'ה

שבהיותה פשוטים אין הפרש ביניהם, להכיר איזה של חכמה, ואיזה בינה ואיזה של הדעת, וכבר הודעתיך שיש זמן 
 'ז, והוא: כי אלהים דחכמה, הה"מחבירו, רק בציור. והוא עד כ במה יבדלו אחד"דאלהים מלאים, וא 'שאין אלו ה

 וו."ו. ושל דעת, ו"י, ושל בינה, ד"צורתה ד
 
 

וכשהוא  .', והוא, כשהוא מצד חכמה, נקרא י'היא קטנה בלתי ראש, ולפעמים נקרא י 'שבתוך הה 'והענין, כי וח( 
לבד.  'וד עיבור בתוכה. אך מצד החכמה, היא טיפת י, בהיותה בסו'א, הנקרא ", כי הוא סוד הזו'מצד הבינה, נקרא 
, והדעת הוא קו האמצעי שצורתו ו'א, שצורתו "קוי הז 'א שמתפשטת בגווין הנודעים, כי היא אמ 'ומצד דעת, נעשה ג

כי בסוד הגדלות  ציורין אלו, והוא כי הלא בארנו, ', ולכן כל ההין נעשה ווין, והוא שאנו צריכין לצייר סוד המצות בג'ו
ב של אבא, ולכן אנו מניחין השלימה ראשונה, כי היא "ג, והם חו"ס 'ב, והב"קוראין מצה ראשונה עשל אבא, אנו  'ב

והוא  ',כי היא סוד מוח בינה, הנחלקת לב , והוא'היא הפרוסה, שאנו חולקין לב 'כנגד החכמה שהיא שלימה, אך הב

תוך ן שב", והוא סוד עיבור זודונעשה אותיות  ',א 'ו, נמצא כי מן אות ה"ד 'ה היא 'וצורת ה ',כי צורתה ה כמו שידעת

 'א כנודע, אך בהיותם בה"רומז לזו'רומז למלכות, ו 'ד, כי דוו תן, שצור"יוצאין זו ',הבינה, כי מן הבינה הנקראת ה

 .'הם חיבור א
 
 

הגדול,  'גדול, מן חלק הב 'ו, לכן צריך לבצוע חלק א"פרסה, ולכן צורתה דהיא בינה, ולכן נ 'הרי בארנו, איך מצה בט( 
 . וחציו'. וחציו הראשון הגדולה, אנו מניחין לאפיקומן, שצורתו ו'יותר מן מספר ד 'כי מספר ו ',הקטן נגד הד ',נגד הו

נגד . אנו מחברין אותה עם המצה הראשונה השלימה, ומברכין עליה המוציא, ואכילת מצה, המוציא 'שצורתו ד 'הב
 .'השלימה, ואכילת מצה נגד הפרוסה הב

 
 

סה, ואנו , ונפר'מה דרכו של עני בפרוסה. והענין, כי תחלה צורתה הל "מרים הא לחמא עניא, כמאמר רזאנו אוי( 
דלה ועניה, והנה בחיבורה עם ראשונה, אז נעשית צורת  'פי 'הנקרא לחמא עניא, כי ד ',לוקחין חציה שהיא אות ד

נגד הפרוסה. ולהיותה פרוסה, אנו צריכין לחברה עם השלימה, ואז תקרא שלימה  'וד ',מה שהיא יי, נגד השלי"ד
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הרי  ',ווין שבציור ה ', ולכן כנגדה ג'גווין, שהוא מצה  'ג ',ו נגד בינה. והמצה ג"י חכמה, וד"ציורין, ד 'י. הרי בארנו ב"ד
 כולם ביחד.דאבא, כי נכנסו  'נתבאר סוד המצה, ובזה נשלם כל גדלות ב

 
 
 

 ועתה נבאר הכוונה בקיצור נמרץ
 

בציור  'שהוא הלוי, היא סוד ה א, ויכוין שמצה זו האמצעית,"דהוד דאבא, בבינת ז 'יחץ: נכנס מוח בינה דקטנות איא( 
 ם"אלהי 'אימא, נכנס עמו גם בדדמוח חכמה  'ן קטנות א"הים דיודיהזאת. ולפי שכאשר נכנס אל 'ו, ויכוין להאיר הד"ד

קטנות  כןדאבא, נכנס עמו גם  'נה דקטנות אש לעיל, וכדי שלא יתגבר הדין, כאשר נכנס מוח בי"דהוד ויסוד אימא כמ
 ו, והבן זה היטיב."ציור ד 'ל, כי כאן נכנס ה"ן כמש"ווי 'י, או ג"שבהם הוא ד 'דמוח חכמה, ודמוח הדעת שצורת ה 'א
 
 

י שם יסוד "ת דאמא, ובנה"דאמא, ואחר כך מחגמגיד: כבר ביארנו לעיל, כי תחלה יש לו מוחין מנצח הוד יסוד יב( 
יסוד דבינה, אף  ת שם יסוד בינה כנודע, אם כן נמצא שמקום ראש התבונה, שם הוא סיום נצח הוד"דתבונה, ובחג

ת דבינה. וכאשר נחלקים, "שם חג ויונה יחד, אז השר נכללים בינה ותבת דבינה, הוא כא"אותה חג יןעל פי שאנו קורא
ר שבה, לכן נקרא חג "הוא מקום פה תבונה, ג ',בדרושים. נמצא מקום גדלות זה הב י דבינה כנודע"אז הוי שם נה
 ש לקמן."ה סוד סיפור יציאת מצרים כמוזהוא פה התבונה,  ח, כי"ה ס"פסח, פירש: פ

 
שבשם, הוא מזל בנים,  'ש לעיל, אומרים הא לחמא עניא, דע, כי הה"ו כמ"בציור ד 'ועל המצה פרוסה שהיתה היג( 

ן, לכן אמרה רחל בא אל שפחתי אולי אבנה "ההי ', חוץ מרחל, אמנם בלהה היה לה ב'לכן כל אמהות היו בשמן ה
הזרע,  צאזאת היא סוד המילה, שממנה יו 'יתירה שהיא מזל בנים, וכן זכתה להבנות, וה 'ממנה. פירש: מצד אות ה

רשות אחרת גרם לחמא, ב 'הא לכם זרע, וחתם ה רושחתם יוסף אותה במצרים, באמ וןש לעיל. אך בע"ובכוחה, כמ
שם בים. אלא שרחמי המקום גאלנו משם, א בגלות מצר"ים תלוים במזל כנודע, שיהיה עניה, שהבנ"סוד מזלא ע

רונה שבשם, הנקרא לחם אח 'א לחמא עניא הוא, הה 'א. ופי"א עני"א לחמ"ו אותיות, והוא מספר ה"ב, שבו רי"ע
א כי אם הלחם אשר הוא אוכל, והיא ", נקרא הוא עני, והיא עניא, כמדהיסוד מקבל שפע יןהלבנה, כשא וןעוני, בחסר

 א עמו אנכי בצרה."היתה בגלות מצרים עם אבותינו, ומשפעת להם, כמד
 

ת שהוא "והוא כאשר תקבל מת י,"דו, או "ציורים או ד 'ש לה בי 'ש די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. והנה ה"יד( וז
ש די "י, וז"סוד ד ת, אז היא לחם עוני, ויצטייר בה"כאשר תקבל מיסוד לבד בלי שפע מתו, ו", יצטייר בה סוד דו'סוד 

 יסוד לבדו, והבן זה. ם. כי היו נשפעים כשהיתה בזווג עו'אכלו אבהתנא כ
 

ת, "חם הוא המלכות, ולא היה מקבל מתל, היסוד שהוא עני, ורעב לל"כל דצריך ייתי ויפסח. רייתי ויכול,  יןכל דכפטו( 
ת בסוד הדעת, "ווג עם המלכות בסוד הטיפה היורדת מן המוח דרך חוט השדרה, שהוא תדייתי עתה ויכול, היינו יז

ך לנוקבא, ח, וזהו כל: הוא יסוד, דצרי"ה ס", בסוד פוןבסוד הפה עלי יןר ברית קודש לזווג, יקדימו הנשיקוכאשר יתעור
 דע.נוח כ"ס 'ם, בגי"חיי דהם סו יןפה עליון, והמוח יןייתי ויפסח, ימשיך מוח

 
מלכות, רק יסוד עם  םת ע"זווג שלם ת יןה, כי בחוץ לארץ, אונארעא דישראל. הכובהשתא הכא, לשנה הבאה טז( 

הזווג שלם. אך לשנה הבאה בארעא  ין, ואל"א היינו בחש השתא הכ"ש לעיל, וז"ת, כמ"מת מלכות, בלי קבלת שפע
ישראל,  ריועומדת אחו ,ה, כי היא נקראת ארץת עם מלכות, כי ארץ ישראל הוא בלא"דישראל, הוא זווג שלם, ת

י, דאמר תיכף השתא עב כןישראל, ושם סוד החירות כנודע, ל נקרא ארץ כןש לעיל, ל"ישראל כמ ריד אחונגפנים 
. כי יזדווג המלך עם ארץ ישראל העליונה סוד לאה, וכאשר יהיה הזווג זה, אז הוא מקום יןבני חורלשנה הבאה 

 החירות והבן זה.
 

 הה:"מצאתי כתוב בפירוש מורי הרב זל
 

לה. והנה  יןדלית לה מגרמא כלום, אלא מה דיהב, ונקרא עניא, םאחרונה שבש ': היא ה'עניא, הא פיהא לחמא יז( 
ורה על מי, "אחרונה צורתה ד ', כי ה'וג אם, מורה על בחינת זוריציו 'מב 'ה כל אני. וה"ו, ד"ם: דריציו 'זו יש בה ב 'ה

יא נקראת וה, 'מן היסוד הנקרא י וןכינה בגלות, והיה בא לה השפע ומזם, אז היתה שריומלכות. והנה במצ דזווג יסו
אכלו אבהתנא בארעא  נזונין אבותינו במצרים, וזהו די כןי. ואחר כך מזווג זאת, היו גם "ד רי, שהיא דלה ועניה, ה'ד

ד כ עניא, מפני שנתן לה היסו"אכילה כנודע. ונקרא ג וןי, אכלו, כי גם זווג נקרא בלש"ד ם, כי מן זווג שצורתהרידמצ
ת "הויו 'גבורות, והם ה 'ד הגבורות. והנה נודע, כי הנוקבא מתגדלת מצ 'ים והדחס 'משלו, כי היה מקובצים בו ה

ג לחמא עניא העולה "ל ה"עניה, וזה הא לחמא עניא, ר יןמצה, וכמנ יןה, כמנ"קל ריה 'ל, והוא בחינת ה"ק יןהעול
 מצה, שהיא לחמא עניא.
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 כתבי האריז"ל

 

 

 
והר, כליל שית בקרטיפא בזש "גבורות, כמ 'ים והדחס 'כי הוא כולל ה ייתי ויכול, הנה כי היסוד נקרא כל, יןכל דכפיח( 

 יןכל. ואחר כך כולם מתקבצ רי, ה'כלול מי 'ס, כל א"מחסד עד הוד, והם ה יןגבורות מתפשט 'חסדים וה 'והנה ה א.דח
 א למלכות מצד היסוד, וממנה לעולמות.ב, כי כל השפע ין, וזהו כל דכפיןביסוד, ובו נכלל

 
ליונים, הנקראים חיים, הע ין, מזווג הנעשה בה המוחוןהפה העלי ך להמשיך מןריפסח, והנה צויך ייתי ריצדכל יט( 

ח, וזהו כל דצריך ייתי ויפסח, "ה ס"פ הוזח, "ס 'ראים חיים, גיהנק יןה מן המוח"ך להמשיך הפריח, כי צ"סה "וזהו פ
 ח."ה ס"וזהו פ סיפור הגדה וכוונתה בה, נמשך מפה עליון חיים, י"כי ע

 
 

 'הנה דו, ו"דצורת  'י, ועתה נבאר ה"צורת ד 'הירשנו ציורים, ופ 'ב יש לה 'א: הנה אמרנו למעלה, כי ההשתא הככ( 
 ה,"ל בע"ה יהיה מעצמו לעוזן, "זו האמיתי ו, והוא זווג"א, הרי ד"ז 'א בחיהו 'דלה כנודע, ו זו מורה על המלכות, שהיא

 ו, ואנו בנים", וזהו דו'בארעא דישראל, דהיינו  י וזהו"זווג שלם דוד 'ח, שאז יהיבביאת משי
ישראל חורין הם לחירות  א, ששם הוא החירות ואז בני"דאו זווג שלם ן גורם"י חורין, כי זווג שלו בזובננ, אז נהיה "דזו
 ל."עכ
 
 

, מדבר בגלותינו נמכרתם ולא בכסף תגאלו, פסוק זה,דכתיב חנם  ל, הא אתינן להודענא בהאי קרא"ז י"מהרכא( 
א דלהון מסטרא דכסף דהוי חסד, אל דלא להוי פורקנאולא בכסף תגאלו, עובדוי,  א דהוי למגנא כל"דחנם היינו סט

דאמרינן  נימין, דהיינו אמא עלאה, והיינו כינור דשמנה לימות המשיח הוידדדהבא, דהיינו אמא עלאה,  מסטרא
עלאה דאתאחדא דגבורה  כסף, לא ידענו, כי אתה אבינו, 'יכי אברהם בח דאמרו ישראל על יצחק,מסכת שבת ב

 והתם מסטרא דיובלא נפקי, כדאיתא נפלאות, יינו כימי צאתך מארץ מצרים אראנופרקנא, וה אבאמא עלאה להוי לנ
הכי, אלא  מא תתאה, ובתתאי נפקי. והשתא לאועלאה בא יא אמא עלאה, אלא דהתם אתגלי אמאבזוהר, שה

דכתיב יושב בשמים והיינו  ובה יפקון, וכולא כדקחזי, וזהו אראנו נפלאות, איתגלי אמא עלאה ביצחק, דין קשה,ד
ת, דאיהי "ועייל שין, דאיהי אמא עלאה, דאתכלילת ביצחק, והיינו יושב בשמים, והיא על השמים ת 'ישחק, ואפיק צ

אמא עלאה, דאתכללית ביצחק גבורה קשה, משום דנמכרו בקליפין דאינון חנם, פרק לון באתר דלא שלטין קליפין, 
 דהיינו אמא עלאה.

 
 

: הנוקבא שנקרא ליל שימורים, וכן נקרא לילה, אחר שמקבלת מדכורא. ומה שלמטה 'הזה פימה נשתנה הלילה כב( 
 ע, נקראו לילות מצדה."ממנה, היינו בי

 
 

ן, "א וזו"זווגים, דאו ': כי בלילה הזה, יש ב'פ. פי"א, הלילה הזה ב"בים לטבל אפילו פשבכל הלילות אין אנו חייכג( 
אותיות, הם  'ב, וי"כ זווג של אבא ע"ט. וג"מ 'אותיות השם, גי 'ה, וד"א הנקרא מ"הרמוזים במלת מטבילים, כי זווג ז

 ם, ושניהם מזדווגים עם נוקבא דילהון, אמא ורחל, וזה שתי פעמים."בלי 'ב, גי"פ
 
 

 : או דין, או רחמים.'ועוד אמר, שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ או מצה, פיכד( 
 
 

לה"ח, הבאים אל אות ה' אחרונה, דאו"א רמוזין במצה כי מ"ץ בחילוף א"ת ב"ש, כה( הלילה הזה כולו מצה, רמוז 
 הוא י"ה.

 
 

ל: שפע היוצא "א, והלילה הזה כולו מרור, ר"ין שאר ירקות, והם הספירות של זעוד אמר, שבכל הלילות אנו אוכלכו( 
דרך קו האמצעי, הנקרא מרור,  משאר ספירות למלכות כל השנה, מכל צנור וצנור של הספירה, אבל בלילה הזה בא

ב "ב, ועם ע"ו עו"פ "ו .'אחרונה נ '. וכן ה'נ 'ה, גי"פ ה". ה'ר 'פ יוד, גי"ן, י"ה דב"בלשון מר דרור. וכן עולה שם הוי
ו, "א ל"א פעם ה", ה'י ר"ד פ"אחר, יו 'פי דמרור. עו 'כוללים, הרי גי 'ב, וב"ה פשוט שהוא ע"אחר של אחוריים דהוי

 ל."מות, וצריך למתקו בשם הנ 'מרור גי דאותיות והכולל, הרי מרור. עו 'ודו, "א ל"א פעם ה"ט, ה"ו קס"ואו פעם "וא
 
 

. או יןיושב וןמצד הדין, הוא חשמל שעולה בחשב יןיושב יןל: ב", ריןבין מסוב יןבין יושב יןשבכל הלילות אנו אוכלכז( 
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א, וכולם מצד אבא ולא מצד אמא "קס ד, מציןובסכולנו מ הז. הלילה היןה, כמנין מסב"א ע"הרחמים, הוא קסמצד 
 ל."הרומז בחשמ

 
אפילו פעם  יןאנו מטביל יןלמטה למעלה, ואמר, שבכל הלילות אע, מ"עולמות אבי 'ד דנגמזו בכאן ע, כי רדוכח( 

ולזה  ,זווגכ, שאפילו שם יש "ד עשייה שאין שם זיווג, ולכן קראם לילות, ובליל פסח הוא הארה גדולה כנגאחת, 
, לכן אמר וגיו, לכן יש זיראייה הלל גמור, הרומז למלכות שמקננת בעשיה, והקליפות נבלעו בנרתקן כאלו לא ה

 פעמים. 'הלילה הזה ב
 

ד יצחק, צד שמאלי. או מצה חמץ או מצה. חמץ הרומז בגבורה, בפח יןחר כך אמר, שבכל הלילות אנו אוכלואכט( 
 'ג, ה"הו חמץ: הוזבלי מתוק.  'מהם ממותקות, וב 'ג ,ג"ששם יש זיווג מחמץ והם הרה, ד יצינגים, והוא דמצד חס
 ל."ממותקים כנ 'ג, וג"דחמץ, רמז לה 'ל. וח"ק 'הויות, גי

 
משיורי ירקות, שהם הזווג הנעשים  יןשאר ירקות, רמז למה שאנו נהנ יןחר כך אמר, שבכל הלילות אנו אוכלאל( 

ירוק, ומצדו נקראו הכל ירקות. אבל בלילה הזה אינו כן, כולו מרור, כי אהיה פעם א הנקרא "ביצירה, ששם מקנן ז
 השמות אהיה. יןננא בכורסייא בבריאה, כי בה רומזאותיות והכולל גימטריא מרור, וידוע כי בינה מק 'אהיה, וד

 
יאל, שהוא חשמל בבריאה. נהדין של אור פ דמצ ין, ביןמסוב יןב יןיושב יןב יןעוד אמר, שבכל הלילות אנו אוכללא( 

שלשים,  ו'פעמים  'שלשים, ה 'פעמים ה ו'חמישים,  'פעמים י 'חמישים, ה 'הפעמים  'מצד הרחמים, י יןבין מסוב
, יןהדעת, אבל הלילה הזה כולנו מסוב עץ, רומז ביצירה עץ מסובין, ושם זה העולה יןץ, והכללות יעלה כמנ"ע יןמנכ

 , עולם חירות.יןה, שהוא אהיה דיודינות שבברה, שהוא אהיה, ושם חיינחכמה שבב א,"בשם קס וזמצד האצילות הרמ
 

א, ששם "דא וןבעורף ולא בפנים, והיא באחור הגרכי פרעה אחיזתו  דע, עבדים היינו לפרעה. יןועל זה אנו משיבלב( 
ה, היורד לחוט פהט ר ים, ושם היה מעכב"מצרים: מצנקרא  כן, ושם סוד מקום צר, לוןא, הנקרא גר"בבינה דא

והיינו משועבדים תחת ידו, בהיות כי  רא ישראל, ופרעה עיכב השפע ההוא,א הנק"רה, ויורד משם השפע לזדהש
כידוע הוא כי אל בפנים, ה, הם בפנים, "ה בעורף. ושאר אותיות אלהים שהם אלוזם, "י דאלהי"מאותיות  'אחיזתו בב
 הגרוןבזרועות שלו, ופרעה היה בעורף א "בזקודם אצילות אבא ואמא, והתפשטות ישראל. וכל זה הוא,  יןושם נאחז

 א."א, קודם שיתפשטו הזרועות שלו באו"ה של אינשהוא ב
 

העורף, שהיא מקום  א( שהכל בא מן הפנים ולא מן"א, הפסיק ותיקן העולם באופן )שיצאו ישראל, ס"ומה עשה אלג( 
רה, והוא מצרים. דל בהיותו במקום צר שהוא חוט הש"רפרעה במצרים, אמר עבדים היינו ל כןאחיזת פרעה. ל

 א."זרועות דא 'א הוציאנו מן העורף, בסבת התפשטות ביד חזקה ובזרועה נטויה, ב"אלהינו משם, הם או 'הויוציאנו 
 

 הולך מצד א, והשפע שהיה"א בגרוןא ": שהוציא לאו'נו ממצרים, פיאבותי תא א"ה שהוא א"ואלו לא הוציא הקבלד( 
, וןהמלך הראש דמשועבדים לפרעה במצרים, שהוא סו ו היינוינאנו ובנינו ובני בנ דייןא, ע"האחור חזר לפנים בסוד או

א, לכן מצוה ", ששם אחיזתו, והיה מעכב השפע היורד לישראל שהוא זוןבעור, בסוד בית הבליעה שהוא הגר בלע בן
 עלינו לספר ביציאת מצרים, והרי זה משובח.

 
דקטנות,  יןג מוח"ים שם הנ, בפוןף, וממול ערפו שהוא הגררפרעה הרשע, דע, כי הוא רמוז בעו כוונת יןוכדי שתבלה( 

 .אלהים כמנין גרון 'א בקטנות, ג"שהוא אלהים, ובהיפך מליאה, ומשם יונק הז כשהוא בבטן המלאה בינה
 
 

וזהו הגרון הוא מקום צר, ולזה רמז הכתוב, מן המצר קראתי יה, וכוונת פרעה היה, לעכב המוחין שלא יצאו לחוץ לו( 
מצר,  'ה, גי"ד היאור"ן הילו": לעכבו במצר, וכן תמצא הב'ולא לפנים, ויתהפך השפע לאחור, אמר כל הבן הילוד, פי

 שלג. 'מצר עם שלש אותיותיו גיל, וכן "מלות עולין שג ', ואלו גו'כי היאורה חסר  'פי
 
 

יצאו מהגלות לעולם, והיה מעכב ונחזור לענין, כי היה רוצה לעכב שלא יצאו המוחין, ויהיו שם סגורים ובזה לא לז( 
 'מוחין של זעיר אנפין בגדלות, ולא יהיה לו מוחין דגדלות וקטנות, ואלו הג 'י דאלהים, עולין מנין ג"אותיות של מ 'בב

ר, כי "ק בכ"ך באי"ם, הם תר"ד מ"אותיות אלו יו 'ב כוללים, וכן 'מלות וג 'מוחין חכמה בינה דעת, עולין כתר עם הג
הם ל. ואלו "ד כנ"ך, כמנין כתר, וכמנין חב", הרי תר'ד מלאה ך"ר. ואות יו"נתחלפת באות ם סתומה, שהוא ת 'מ
 'ם, ועוד אלהים ב"אותיות י 'אותיותיהן כמנין ירה, בים בב ו", ועם ט'אלהים ברבוע שהם ר 'ם גגדלות ודקטנות, הד

ך "תיות השורש הרי תראו ', שעולה ש כנודע, ועם ה'. ועוד אלהים הג'ג אותיות המלוי והכולל הרי ק"ו, וי"עולה פ
 ומו., ראשו על כרעיו ועל קרבו כנזכר במק'גו ג 'כמנין כתר. הרי שהיה מעכב כל המוחין דקטנות וגדלות, והיה ג
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: אם תאמר מאין תצא ההשפעה לפרעה, תצא מן הדעת, כי כך עולה מלת 'ונחזור לענין, וכל הבת תחיון, פילח( 

א, הורידו למטה בסוד הנוקבא, "תחיון כמנין דעת, ומספיק לנקבה לבד, וממנה מקבל השפע ומוחין. ומה עשה א
כשהיה בבטן המלאה, וראשו על כרעיו ועל  א,"אשת כליון. ומה שחישב לעשות לז ונקרא ערפה, מדה כנגד מדה,

 אותיות חזר 'הב והיה אומר מי כמוכה ברפה, ובאלו ונחר גרונו, , וצלו אותו צלי אש, ובאו במצריםכך דנו אותו קרבו,
 .מיני מוחין 'יה הולכין אלו הבל שה"ר מוחין דקטנות ודגדלות, ואמר מי ומי ההולכים, דיני 'י, להורות לב"פ מ"והודה ב

 
 

הבן,  בבנינו מצד צד הקטנות, ובזקנינו מצד הגדלות,בנעורינו מ יב ואמר, בנעורינו ובזקנינו נלך,וזה שהשלט( 
 הוא 'ג ח"לנו, וזהו ח 'ד כי חג דדאברהם. וסו הגבורה, ובבקרינו מצד החסד, בוקרמצד  ובבנותינו מצד הבת, בצאננו

 כל זה הוא לנו. הדעת, לנו סוד 'הוא גבורות ממותקים, ד 'חסדים, ג
 
 

ים, והוא משם אלה א בסוד קטנות המוחין שלו, יונקים"כשהיה ז ל במעי אמו,"ר עבדים היינו לפרעה במצרים:מ( 
 שהוא במעי אמו, שהוא בצער ובסוהרהולד  א בגלות, כמו"שהוא בינה, והיה זבמיצר מי,  ל במעי אמו,"במצרים, ר

ן לצאת, ולא היו יכולי כ היה בצער ובדוחק,"א, ג"היוצא בפנים של ז עקב(ל וי"מ צ"ן וישראל, )א"יו זוובדוחק, כך ה
 עיבור אבא ואמא. ן, ולא ישראל, בלא"לא זו

 
 

א, המורים ליד "של א ל בהתלבשות הזרועות"ע הנטויה, רחזקה ובזרו א, ביד"אלהינו משם, שהם או 'נו הויוציאמא( 
  חזקה וזרוע הנטויה.

 
 

ים היינו לפרעה משועבד 'דיין אנו ובנינו ובני בנינו וכוא, ע"שהם או את אבותינו ממצרים ה"א הוציא הקבואלו למב( 
א, שהוא בינה "ק מהגרון של אשלו, והוא יונ א קודם התפשטות"יון, ובגרון של אבעורף העל במצרים, פרעה הוא

נמצא שפרעה  ת.ודע א"אלהים של א 'מגא בסוד קטנות, יונק "וז רן.אלהים, וכן מנין ח 'י, וגרון כמנין ג"הנקרא מ שלו,
אולי לא היה  כןהיה מתגאה ואמר לי יאורי. ול כןן, ל"ן וגרו"חרו יןאלהים, העול 'ק משם גויונא, "ף של ארהיה בעו

 א, היינו משועבדים לו."העיבור של או
 
 

 , בתר', ועיבור ב'גו ג 'אמא ג, והוצרך מהעיבור של ד"חב וד, כלנו נבונים, כלנו יודעים, בסו חכמיםכלנואפילו מג( 
 עי הבינה.מן מ"ס יציאת מצרים, שיצאו זו"וזקא ליה הדר אתעברת מינייהו, נדי
 
 

היה מתגאה  , ועולין כמנין גרון, ולכן'מיותרים, כי כל אחד כלול מהג ט'אלהים, ויש  'ג יןס כי לי יאורי, כמנ"מד( וז
יודין  יןדקטנות, שהם דהה יןמלוין, לפי שהם מוח 'צריך ג והיהא היה בבטן המלאה, "וזא, "שבחינתו למעלה מז

אותיות אלו  'מעכב בב, וכוונתו היה לעכב שלא יצאו ישראל ממצרים, ולמעלה שלא יצאו ממעי הבינה, והיה יןואלפ
ור ן שהיה יודע אותן שהם מעיב", וכפר בזו'י אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את ה"ין בבינה, ואמר מי יוזשהם מי, הרמ

 ראשון.
 
 

ש "עד ך"שיבואו עלי דצ דל: ע"א, באמרו אשר אשמע בקולו, רע מה ניבדאת ישראל לא אשלח, ניבא ואינו יווגם מה( 
חידוש העולם, שנתחדש  ורהמלספר ביציאת מצרים, ה נומצוה עלי כןמע בקולו, לשר א"כמנין אש יןב, מכת העול"באח

 וזו, לרמ"כ 'ד גי"פה, כב דש כי כב"ו, לא היה יכול לדבר, כמועוד, כי במעי אמן בסוד העיבור, ונתגדל איבריו. "עתה זו
ו , ואז השליכםהו דבר נא באזני העם, וידבר אלהיוזמוז לנוקבא, וכשיצאו לחוץ דיבר, , רםה עולה אלהי"ה ע"א, פ"לז

כל זמן שישראל היו  ש רמה בים, והיתה כוונתו לעכב ישראל למטה, כי"ם, כמ"י י"ם, ונהפכת מלת מ"לפרעה בי
י, לכן ניצול מן "ות שהם מתיאו 'ולפי שהוא היה משיג באלו הבלצאת.  יןן אינן יכול"כ זו"לפרעה למטה, ג משועבדים

אותיות  'ב ל, וידוע באלו"כתר כנ יןד העול"א שהם חב"דז יןמוח 'ם, שם רמזו הג"אותיות י 'ם ויצא. ודע באילו ב"הי
אותיות הפשוט  ', והה"רצ יןההוד, 'ש יןדיוד 'אלהים דקטנות, א 'ג יןך. וכן עול"א הרי תרר, יוד מל"ת יש ם סתומה הוא

 ל."ר, וכנ"כ, הרי ת"ג
 
 

ן "ביציאת מצרים, הם זו יןע נהורין, היו מספר"ש יןבבני ברק, כמנ יןה. שהיו מסוב"ע מ"א, מעשה: ש"בר מעשהמו( 
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ש אל ישוב דך "ה ותעל, וכמה על שכמה, ותמלא כד"ן, בסוד וכד"ד, שהם זו"ו כ"ם, הוא כ"שיצאו ממצרים, וחשבון י
 ו הלילה.תמ כל או"א, והיו מספרים בי"של א שהוא הגרון, ן מהמצר"יציאת מצרים, יציאת זוה בשבח וזנכלם, 

 
 

האמירך, והתרוממות זה אינו כי  'וה וןלששתאמר, מ תמל ו'שנה ולא זכיתי שתאמר וכ 'י כבן עע, הרינ"אראבמז( 
ים בעשייה, וזבלילות, אלא בימים, כי הלילות רמן "אם בימים, כי הימים באצילות, ואמר לא זכיתי שתעלה זווג זו

, בקשתיו ולא מצאתיו. בלילות, אפילו בליל פסח, עד שדרשה בן זומא, ו'זיוג, והסוד על משכבי בלילות וכ שם יןשא
, כל ימי חייך הימים באצילות דווקא. ובא בן זומא ואמר, כל ימי חייך לרבות הלילות בעשיה, ו'וכשנאמר למען תזכור 

יציאת  יןמזכיר יןת לאחור באחור, אוזרפסח שיש הלל גמור, מאחר שתיכף חוחכמים לא רצו בזה, כי אפילו בליל 
יתי, לשון זיווג. ואמרו כל ימי חייך, כרתי את ברוזהפסוק למען תזכור, כמו  וןלזה כי ,ים בלילות, לעשות שם זווגמצר

 רות לאחור תיכף, אפילו בליל פסח.וזקליפה, אבל לא עתה, כי סוף סוף חלרבות לימות המשיח, שיבטל כח ה
 
 

וע כי יסוד ד, נקרא לשון ברכה, לשון נקבה, ויאמא דך נקרא יסוד אבא, לשון זכר. ויסוברוך המקום, הנה ברומח( 
בתוכה. והנה התורה הוא יסוד  גנוזי שהוא נקרא מקום אשר יסוד אבא ד נקרא מקום, מפנאבא תוך יסוד אמא, ויסו

ארוך מיסוד אמא, ויצא מחזה ולחוץ, ונותן תורה בגלוי לישראל. וזהו ברוך, היינו יסוד אבא, שנתן תורה  אבא, והוא
ה, "ו, הפ"ה, ופ"י, הפ"בהכאה, יפל, כי הויה "ל ששמעתי ממורי ז"לישראל בגילוי, והוא יסוד אבא, מחזה ולחוץ. ונ

 מקום. 'גי
 
 

ל, והוא "ו, ויסוד דאבא תוך יסוד אמא כנ"ב דיודין, ומלוי עולה מ"באופן זה, כי יסוד דאבא שהוא ע , שהואד"ונלעמט( 
 ל,"נמלוין ה 'מ, הוא מקום, שהם ב"ו ק"מ, ושניהן מ"ה בלי פשוט עולה ק"מלוי של אהי 'א, פי"קס 'ן גי"ה דיודי"אהי

 ם, ומשם תצא תורה לישראל."ו, הרי מקו"וכו ממ ובת"ו, ומקום הוא ק"מ דך כבוד, כבו"יסודות. ברו 'ב
 

שאינו יודע לישאל. ואמנם הסדר איני זוכר,  'תם, וא 'רשע, וא 'חכם, וא 'דברה תורה, א וזה סוד כנגד ארבעה בניםנ( 
 'הויות כפולות, שהם ד 'בנים, שהם ד 'ה יש לה עתה דהויות. והנ 'ן ב"פנים אלו, כי שם ב 'מב 'ד, שהוא א"אך נלע

 ן. והנה"ב 'ד 'ד גי"ד ק"ד של רחל, כי ק"ן ניתנין בה, והם קדק"פעמים ב 'מוחין של לאה, ואלו הד 'מוחין שלה, וד
מוחין חכמה בחכמה, נקרא בן חכם. וכשמתחברים גבורה בגבורה הוא בן רשע, כי הם דינין גמורים  'ב יןכשמתחבר

ם, וכשמתחברין בינה עם בינה, שהיא גם כן דינין, נקרא מי שאינו "ביחד. וכשמתחברים חסדים בחסדים, נקרא ת
 יודע לישאל.

 
חל, הוא בן בורות חסד לאה, עם גבורות חסד רד יותר, כי הכל הוא בסוד הגבורות, כי כשמתחברין ג"גם נלענא( 

דים. וכשמתחברין גבורה דגבורה דלאה, עם גבורה דגבורה דרחל, הוא סגבורות וכולם מח 'הויות מב 'חכם, שהם ב
אחרונים, שהם נצח הוד, הם  'ם. והב"ן ת"ת דרחל, הוא ב"ת דלאה, עם גבורת ת"בן רשע. וכשמתחברין גבורות ת

 , וזהו שאינו יודע לישאל.'שה בן אכנודע, ונע 'כולם א
 

ם "רבעתן זה בזה, חכע, וכוללן א"עולמות אבי 'מלכיות, של ד 'בנים רומזים כנגד ד ', אלו דו'בנים וכ 'כנגד דנב( 
וללם יחד. ולמה אצילות ם בבריאה, ושאינו יודע לישאל ביצירה וכ"קרובה שם. ת ע בעשיה, שהקליפה"באצילות. רש

שעשייה צריכה אור גדול, כי אין מספיק לו אור היצירה, לכן המשיך לו מלמעלה מן אצילות. ותם , לפי הסמוך לעשי
ן, של כל עולם "בנים, רמוז לשם ב 'ושאינו יודע לישאל יחד, לפי שיצירה מספיק לה אור בריאה להאירה. ואמר ד

 גאולות שאנו צריכין לכוונה הזאת. 'מלכיות, וד 'ועולם, והם ד
 

ילות, ואלהים זה תכוין של קידוש נגד אצ 'עולמות. כוס א 'אלהים, של ד 'כוסות, כי כל כוס גי 'יך לכוין בדולזה צרנג( 
ן, במלכות "ז, לכן אמר רשע נגד עשיה, ואלהים בההי"סיפור הגדה, שאנו אומרים מתחלה היו עובדי ע 'כוס ב ביודין.

ביצירה שיש שם קליפות,  'כ ביודין. כוס ד"ואלהים זה ג ברכות, 'כן יש בה דבברכת המזון בבריאה, ל 'דעשיה. כוס ג
אמנם אינם רשעים כמו של עשיה, ולכן בכוס זה אומרים שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך, כמו פרעה שאמר 

ו, הם נגד בנים אל 'ם זה באלפין שהוא במלכות דיצירה. וד", וזה כנגד שאינו יודע לישאל, ואלהי'לא ידעתי את ה
 ו אמצעי, ושאינו יודע לישאל, בסוד מלכות נאלמתי דומיה."ם ק"ן, ת"ע די"חכמה. שמאל, רשימין, 

 

ות, דמ 'עת חכמה בינה, הרמוזים באלו ג: מה הם המוחין אלו, בסוד ד'מהו אומר מה העדות, פי חכם)ימין( נד( 

כהלכות הפסח, כפי המוחין  ת. חוקים חכמה, חוק לישראל הוא. משפטים, בינה, מלך המשפט. ומשיבין לו"עדות דע
 ן."ת חר"ן, וסימן, אין מפטירין אחר הפסח, ס"אלהים שעולין חר 'שיש לו בפסח, שהם ג

 

אלהים, ואין לי לבקש הרחמים. וכפר בעיקר  ': עבודה גי'מהו אומר, מה עבודה, די לי הדין, פי רשע)שמאל( נה( 
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 לי, ולא לך. 'שיניו, ואמור לו בעבור זה עשה הה. אף אתה הקהה את "ה, שהוא מ"השם ובשורש שהוא הוי
 

 'אליו בחוזק יד, פי י מי נעשה. ואמרת"ן, ע"ת, זו"ה בזא"חיבור מ 'ומר, מה זאת, פימהו א תם)קו אמצעי( נו( 

 ובואי תימן. כ"ש עורי צפון, ואח"בהתעוררות צד שמאל, כמ
 

לו על ל שתשפיע ותגיד ", אז והגדת לבנך, ריןרחמים, ולא סוד מוח םדין א םיודע לישאל, א ושאינו)מלכות( נז( 

. ו'ש בעבור זה עשה וכ"ה, כמ"הנקרא ז די יסו"עשה הזיווג. דע, כי נעשה עבמה נ וןראשון ראשון ועל אחרון אחר
ההוא הו ביום וזר שמתחברת עם בעלה, הנקרא ביום, ואמר לו יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, רצה לומ

 ל."י זה הוא יסוד, וזהו בעבור זה כנ"הנסתר, ע
 

 יןר מונחים לפניך, שיש לו אלו המוח, אמור לו לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרויןהמוח דוכנגד החכם ששואל סונח( 
אלו, אלא בזמן  יןלו מוח יןו שלא יטעה, שאדגדלות, ולכן אמור ל יןגדלות, כי ביום שבועות יש לה מוחדדקטנות ו
 רור מונחים לפניך.משמצות ו

 
 

 ד הסוד."עשר מכות ע דועתה נבאר סונט( 
 
כה למלכות הרשעה חוץ למוח . ומכה זו יצאת ממלכות שבמלכות דקדושה, והם"ד 'מברבוע, גי ה"ם: עולה אהי( דא

 שלה.
 

 קבא(.נוד דקליפה ד"א בחבבוד דנוקס)מי
 'ים, הם בדיחו 'ו. יש ב"ו, הרי תמ"עולה קכ י ברבוע"דנשם א ד, ועויןך דינ"ד, והוא, כי יש ש"תמ 'מצפרדע: גי( ב

ע מקום הדעת "הו צפרדוזות הרשעה, כדמל יןמוח 'יצא מיסוד שבמלכות, והכה לבו, ומכה זו "ך וקכ"ש 'מ, גייןכולל
 שלה.

 
 (ס"מ נוקבא ובראש פהת דקלירוקבא בשענו)מהוד ד

ל אותיות, הרי "ד םי ה"דאדנ וילהמ ויו, ומיל"וכן אלהים גימטריא פ ,םצרופי אלהיך "ק יןך, כמנ"ק 'גי םכנים: ה( ג
 'בקרקפתא של מלכות הרשעה, בבחיכה מ. שכן אמא עלאה עד הוד אתפשטת, ווצא מכה זו, מהוד שבמלכותויך. "ק
 מושבם. םכי ש םכני םנמצאו ש כןעלה, לבל "בראש סמא 'א 'שבראשה, ובבחי השערות וםבמק ',א
 

 (פהקלידר כוד זסוקבא בידנח נצ)מ
צאה מכה ויב, "דאלהים ברבוע, הרי ער 'ות רה, וא"ויב דאחוריים דה"ותיות רעב, והם עא ם, והו'ערוב: כתיב חסר ד( 

 זו מנצח מלכות דקדושה, והכה ביסוד הזכר דקליפה.
 
 זכר דקליפה( ודוקבא בהדנ "תתמ)

. ולמה נאמר במכה זו רבדי, הרי "אדנד ויהמל ויל אותיות מל"ב, וד"קע יןאלהים פשוטים עול 'ו, וכן ב"ר 'ידבר: גה( 
 ת של מלכות, והכה להוד זכר שבקליפת נוגה."ויצא מתה, "ויכה להת היא ישבה, ונתהפ"ה, כי בת"ויה 'יד ה

 
 ח זכר דקליפה(נצ)מגבורה דנוקבא, ב

ב "של ע יןב שהם מלו", נשאר קנ'עד מלכות, הרי  'לכל א 'י יןו, וממנה מתפשט"שבמלכות, הוא רי גבורה ': גייןשחו( 
. יןטע יוצא בקב שלו, הרי גימטריא שחה הקיוזים, לחיצונ יןהיוצא יןהדינ םב, וה"ק יןט, עול"ז י"ו ל"ה, שהם מ"ג מ"ס

ל "וד ג אותיות המילוי"אותיות אלהים, וי 'ל ה"ן אותיות, ר"ם ב"ן, וכן מצד אלהי"ם דיודי"ש גבורות דשם אלהי וענינו,
שחין, ויצא מכה זו מגבורה  'ב אותיות המלוי, גימ"י, שעם י"דנאותיות א 'ו, והם ד"ן. נשאר י"ב אותיות מלוי המלוי הרי

 שבמלכות, והכה אל נצח הזכר שבקליפה.
 

 קליפה(דת זכר "נוקבא בתד)מחסד 
ויוצא מן חסד שבמלכות, שכן ברד סוד ו. "אותיות אלהים והכולל, הרי ר 'ה הם ו'נשאר  ',ר 'ברד: אלהים ברבוע גיז( 

 ת זכר שבקליפה."מים מצד חסד אלא שהאש מתלקחת בתוכה מצד הגבורה, והכה לת
 

 נוקבא, בגבורה זכר דקליפה(ד)מבינה 
כ "מבינה, ויש ג 'בחכמה וב ', הם ב'ל. ואלו הד"ן אותיות כנ"ן, והם מלוים של אלהים, שהם ב"פ ב"ארבה: הוא דח( 

ן דאלהים, ויצא מבינה שבמלכות, "ה, וטמאים משם ב"ן דהוי"ע, לכן יש מיני ארבה טהורים משם בן דהויה כנוד"ב

http://www.orhasulam.org/
http://www.orhasulam.org/


 

 

 והכה לגבורה הזכר שבקליפה.
 

 )מחכמה דנוקבא בחסד זכר דקליפה(
 'י, שבאו למתק, כדי להאיר לישראל, כי אות א"ן של אדנ"אלפי 'הם ה 'תירים, ההי 'ך דינין, ויש ח"חשך: הם שט( 

ה, עד "כיתירים מש 'אלף, והם הגאותיות  ', הוא ג'פ אור. וסוד אות א"הוא סוד אור, שכן בפרשת בראשית יש ה

בציור האות א, ) 'אמתחלק כזה: 'ך בלי מתוק, וגם אות א"ך. אבל במכת צפרדעים, באו הש"תשלום חשבון חש

זו יוצאה מחכמה ב נתיבות חכמה, לרמז כי מכה "הוא סוד ל יו/וי(האלכסון מחולק לשניים לאורכו, כך שנוצר כמו: 
 הזכר דקליפה. דדמלכות, והכה לחס

 
 א דקליפה("ב ז")מכתר מלכות בכח

ר שבמלכות, ראשית חכמה, ויצאה מכה זו מכת 'כתר, ר 'בינה, כ 'ב כתיב, רמז אותיות: 'מכת בכורות: בכר חסר וי( 
 ב של זעיר אנפין דקליפה."ראשונות כח 'והכה הג

 
אצבעות ימינים.  'גבורות, הם ה ', כבר ידעת ביאור אצבע אלהים, כי הו'ה, מנין שכל מכה ומכה וכ"הרב זלהמס( 

רי בכח, דהיינו נקודותיו. נאד 'הויות, גבורות דגדלות בניקוד אלהים, וזהו ה 'נאדרי בכח, ומתלבש בתוכם ה 'ימינך ה
מכות.  'ים, הרי נאותיות דאלה 'נמצא כל מכה כלולה מהך כפול, "מכות, מנצפ 'אצבעות, לי 'להים, הם יפ א"הנה י

 'ונ 'ש כאן רם, לכן י"ה בי"והטביע פרעה בים, בסוד יר ן מכות, כי אז נתגלה רבוע אלהים גם כן,"ועל הים לקו ר
 ל, הם משם אלהים."נ, וכל החשבונות הנ"הקודמין, הרי ר

 
כ ברכה ", אח'את הלל, וכבר ביארתי הכוונה גבי כוס ב, עד לפיכך וקריו'אחר כך אומר כמה מעלות טובות וכסא( 

 .'כ ירחץ ידיו פעם ב"דגאל ישראל, ואח
 

א, ורחץ הנשאר, ז"יות השורש נשארים בבינה דאות ', וב'ג, שמכים זה בזה, ועולים ש"י דס"ד ה"רחצה: יכוין ביוסב( 
א, ז"ולעיל אמר ורחץ שהוא נגד חכמה דא, ", שהוא נגד בינה דז'א. והנה לכן אמר כאן רחצה בה"נשאר בגופו דז

 שהוא זכר.
 

 'כוסות, לכן עתה צריך לכוין בסוד המצה, להכניס גדלות ב 'דאימא, בב 'מוציא: והנה אחר שכבר נכנס גדלות בסג( 
דאבא,  'א גדלות ב"כמה דזי, נכנס בח"דאבא. וכבר ביארתי, כי יכוין במצה זו השלימה, שהיא בצורת ד 'וקטנות א
ז מתפשט "א, וכז"דמוח חכמה, הנכנס בחכמה ד 'ות או, קטנ"שבו צורת ד 'כוין בה באלהים, שהב. וגם י"שהוא ע

, שלא יאחזו הדינים 'לכנוס, קודם קטנות א 'מ צריך גדלות ב"ל. וזכור ואל תשכח, כי בכ"א כמש"בכל קו ימיני דז
 ל."כמש

 
דאבא, דמוח  'א גדלות בז"ו, נכנס בבינה ד"בצורת ד, 'דה 'פרוסה שהיא סוד דמצה: כבר ביארנו, כי במצה הסד( 

ץ "ו. אף שביארנו שביח"שבו בצורת ד 'דאבא דמוח בינה, שה 'ג. וגם יכוין בקטנות א"א שהוא ס"בינה נכנס בבינה דז
ב "נכנס קטנות זה דמוח בינה, כבר פירשנו ששם רק הארתו נכנס, וכאן נכנס עצמותו. ועוד יכוין, כי מצה מספרה ע

ש "ב כמ"דאבא, ולכן צריך לחבר פרוסת המוציא עם פרוסת מצה, שהם נגד חו 'ב דגדלות א"מוחי דחו ', סוד בג"ס
 ש לעיל."דאימא בכוסות, כמ יןי מוחין דאבא מרומזים במצה, ומוחלעיל. וזכור ואל תשכח, כ

 
ר והם "ת, כחשבון מר"מ , ישאר מספרתאותיות השרשי 'תסיר ד םה. וא"אהי 'דד םן מלאי"אלפי 'ד 'מרור: גיסה( 

 מלוי 'ת, כי רות הוא גי"ס רו"קם בחרוסת, שהוא חתר. וצריך למ"שבדעת שלה, יעלו מרו ו'הה נמנדיני לאה. ואם 
 ודע.כנס "ח 'י המוחין שהם גי"ע תקתמתמזו  תני, כי השורש הוא לרחל, ורו"אד
 

ני, אמנם "דא בכללותן, נקרא א"זי שנוקבין דיתר ביאור, דע, כי לאה נקרא רות, והטעם: לפבוכדי להבינך זה סו( 
ש לעיל, לכן אדני בפשוטו הוא ברחל, "אימא כמדתר דינים, להיותה כולה מאחוריים כשנחלקים לפעמים, ולאה היא יו

אלהים  'ר ידעת, כי מלוי גיללאה. כי כב תרו רא, תסלק הפשוט, ישא"שמספרו של אדני כולו הוא תרע ,ומלואו בלאה
א, כנודע "דז יןס, והוא סוד מוח"וסת רות, ישאר חלוי הוא ללאה, שהוא דינים, וכשתסיר מן חרמלכן הן, "ידשהוא 

 ס."ה, שעולים ח"ה אהי"ה הוי", שהם אהייןבסוד התפיל
 

צריך שיהיה טעם  כןת שהיא לאה להמתיקה, ל"רוח, אל "א שהם ס"דז יןנמצא, כי הכוונה להמשיך מן המוחסז( 
כוונת אכילה. ין והמרירות, כנודע בד, מתבטל הםי טחינת השיני"ח, עד שילעסנה, כי ע"מרור, לכן בלעו לא יצא י

 אינה רק זכר בעלמא מדברי סופרים. כןכוונת ליל פסח בה רק דרך ארעי, ל יןולהיות זה בלאה, שא
 

מלוים של  'ב 'ט, גי"י פ"שבאמצע עולה לכאן ולכאן, הרי ב 'ט הי"לאה, והנה טי דכ מטיט, סו"וא גוסוד חרוסת, הסח( 
ק דיני לאה, כדי שרחל יקבלם תקראת חוה כנודע, ועיקר הכוונה למד לאה ורחל הננגפ, "ה ב"חו 'יבגה, ו"שם מ
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שמירה, וכיון שנשמרה בפסח, ישאר ש לעיל, אבל לאה צריך "ממותקים, שעיקר הזיווג בלילה הזה הוא עם רחל כמ
, כי במרור נכנס גדלות שני דאבא דמוח יןקין, והבן זה. ויכוזיימות השנה, בסוד מצה שמורה מן המבשאר  דתמי כן

 דאבא כולו. ', הרי נשלם גדלות בבןן, ומשם בכל קו אמצעי, וה"ה וב"מא "דעת בדעת ז
 

. וי"ןו 'שלו בציור ג 'שה ,םאבא, והוא אלהידעת דד 'א קטנות א"ז דעת, כי בכריכת מרור, תכנס ביןכורך: יכוסט( 
ן לרחל תא, והוא י"עת זרור שהוא לאה. כדי למתקה בהארה זו שנכנס עתה בדמב ן,"ווי 'וכורך מצה זו, בצורת ג

 .בןממותק וה
 

, מוח 'דאלהים שבמצה הב 'והן. ויכוין שנכנס "קומן, וזהו צפוילה יאכל האפיכלחן עורך: ואוכל די צרכו, ואחר אשוע( 
 :כ"רוחץ מים אחרונים. ואח כ"ש לעיל, ואח"נשארה לאפיקומן כמ ו'קטנות א', כי הא בהוד דא

 
 'לב ,כוסות אלו יןג. והנה יש חלוק ב"אימא. והם חודאחרים  יןמוח 'כוסות אלו אחרונות נכנסו ב 'ברך: והנה בבעא( 

ות כוס 'באלו הב כן, ל'שניהם בדעת א םג ה"ש לעיל. אך החו"ע כמ"מוח בפ א"ראשונים, כ 'הראשונים, והוא, כי ב
לשתות  הרצ םאלו א תוסין הכובה סוד וזי לחבר דכר ונוקבא יחד, בכל כוס וכוס, דה בזה. כוזה בזצריך לכלול זה 

כוסות  'מב 'ס אהזה. והוא, כי כו 'כוונות יחד בכוס הג 'ה כי צריך לחברם. ועתה תחבר הבתלא יש 'לד 'ג יןשותה, ב
שם  'דלות אוג ,י", תהיה צורת יו'דמילוי ה 'א. אך צורת יןדאלפ םהקטנות שלו, הוא אלהי כןים, לדאלו, הוא סוד החס

הוא כוס  כןכ. "ה ג"מ םהוא ש 'דלות הבוג, ד"רק שהוא בסוד חשבון שהוא עולה ע ,ם"טדהוא אכ 'ה, וקטנות הב"מ
 'כ כקטנות הב"ג 'ן, וקטנות ב"ב הוא 'וב ', וגדלות אד"צורת יו 'וא ,יןדאלפ םאלהי 'קטנות א יןיכו 'הב ס. והכו'הא

סות גבורות. כוד 'דים, לקטנות הבכוסות החסד 'קטנות ב יןד, כי יש הפרש ב"וב, אך נלעתחסדים. כך מצאתי כד
ה "הויחיבורים ד 'ק, שהם ג"פ יב"ד גנגה, "ע 'וין בו עם הכולל, שהוא גים, תכ"וא אכדטהוהוא, כי של החסדים 

שמות,  ו'ט אותיות, ועם כללות "במלואים ס , ואז יהיהכ"אלהים באלפין ג ', והגיןאלפ םת מלאי"הויו 'גה, ום"אלהי
ה, לפי שהם "ד, ולא ע"ע נו פשוט, שהואבון רק לחשויבורות, לא תכדגה. אמנם בכוס "ע ם"טדאכ יןה כמנ"הרי ע

הכוונות יחד, בכל כוס  'ב יןתכו םכוסות. אמנ 'דרך כללות הב ורנהרי ביא ,ה"ולא ע ד"ע הםחסרים, ש םגבורות ה
 .סוכו

 
 תקטנודדעת די, סוד החסדים "יו בצורת 'ן, וא"והוא דאלפי ,אלהים ', והוא גי'ין בכוס אכוועתה נבאר דרך פרט, יעב( 

דאבא  'וגדלות אה דאבא נכנס עתה, "ע ןוכ ,א"ת זדעה, מוח דעת דאימא ב"שהוא ע 'לקטנות ב יןאימא, ויכוד 'א
משם לכל קו אמצעי, ומשם א, ו", וכל אלו נכנסו בדעת ז'דכוס ב י קדושת היום, ויטפל אליהם הכוונות"דדעת נכנס ע

 ש לעיל."לרחל כמ
 
 

, ובקדושת היום נכנסו 'קטנות בד "ד, ויכוין למספר ע"בציור יו 'הלל: כוס זה הוא מוח דעת דאימא מצד גבורות, ואעג( 
א, והבן זה היטיב, הרי נשלם סדר ", וכולם נכנסים בדעת ז'דאימא, ויטפל אליהם הכוונה דכוס ג 'גדלות אן "ה וב"מ

 של פסח בביאור גמור.
 

ח, והוא סוד מקיפין היוצאין מן הפה "ה ס"ע לספר ביציאת מצרים, כבר בארנו. והענין: כי פסח, הוא פ"ענין מעד( 
יציאת מצרים הוא יציאת החסדים מן הגרון הנקרא מצרים, ולכן אנו מספרין ל, לכן צריך לספר ביציאת מצרים, כי "כנ

ל. פסח, "מקיפים כנ 'מ תצא גם כן דרך הפה, הסמוכה לגרון הנקרא מצרים, כדי שיהיה בחי"אותו, לכוין שאותו י
ומדברת ומספרת י הולך לפניהם, על זה יש לה שמחה, "מלכות דיבור, ולכן דיבור, כי ויל שהיא ה"ח, ר"ה ס"פירש: פ

ס מצה שמורה, מצה פרוסה, אבל הוא במלכות, לכן אין בו הלל גמור, מפני שהוא מההיכלות, "ביציאת מצרים. וז
י, בסוד החסדים היורדין אליה "שד 'הלל גמור, הלל עם גמור גימ י, וכשהוא"דנא 'סוד היכל שהוא מלכות, כי הלל גימ

ערבות, שבע הנערות,  'בהדסים ו ': גז'מינים, והם  'בסוכות שהוא סוד ד מיסוד, לכן גמור גימטריא אברהם. ולכן
 ס, יש בו הלל גמור."אשר הם ז

 
ה, ומספרין בענין יציאה רורין כל הלילה, והיו מתעסקים בתוהיו נע ראיתי אנשי מעשה, כי בליל ראשון של פסח,עה( 

 מצרים עד הבוקר.
 

 סוד כוונת פסח בקיצור:עו( 
ם, ועל הבדלה ניקוד צבאות, "ר חול"ש על נ"ל. ובמ"גוסה כולו "בחירק, ובחתימת קידוש, הוי ה"יוקדש: הא( 

 ה."ולשהחיינו שם מ
 ן עם כולל, גימטריא רחץ."ה וב"ת פשוטין ומלאין, מ"הויו 'ידיו, ב 'ורחץ: יכוין הבב( 
 כרפס: יכוין לשם אלהים.ג( 
 , ופעמים בחסרון.'יחץ: הם מילוי ההד( 
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 ה בקיבוץ, ואשר גאלנו בניקוד אלהים."הוי 'הב פתיחה ראשונה וחתימה בצירי, ולכוסמגיד: ה( 
 א."ו ה"א וא"ד ה"ה יו"ו, יהו"ז כוז"ו במוכס"י, כוז"י אלהינו י"צה: ירחו( 
 ח."ה בפת"מוציא: הויז( 
 ה בצירי."מצה: הויח( 
 א."ה בשב"מרור: הויט( 
 ברכה.פ שאין בו "ה, אע"ם הוי"כורך: כולו חולי( 

 יא( )שלחן עורך(
 ם."ה בניקוד אלהי"צפון: הוי( יב
 הויות בשורק. 'מ בו"ן, סוף בה"ה ב"ג מ"ב ס"ברכות ע 'ה בקמץ, וד"ברך: הוי( יג
 ה אחרונה על הגפן. ככן ברה בנקוד צבאות, ו"הלל: הוי( יד

 טו( )נרצה(
 

, וזהו גלות מצרים, שחזר בביאתן למצרים 'כליל בג 'א בסוד ג"בזמן שהיו ישראל במצרים, היה ז קיצור כוונה,עז( 
בסוד העיבור, ובחינה זו נתגלה למשה, ואמר אהיה אשר אהיה, כלומר דעתיד לאולדא ולצאת חוץ בסוד הלידה. 

מר דיה לצרה ה, ומשה א"ה אשר אהי"כ בחינה זו בעונותינו, לכן אמר לו אהי"וביען כי גלות הזה שאנו בו עתה, יש ג
ה לבד. ולכך הוצרך להיות מכת בכורות ממש בעת היציאה, משום דאין פתיחת הקבר "ז אמר לו אהיבשעתה, וא

 בלא דם כנודע, ואז שהיה עתה לידה יצא הדם, דהיינו הרג בכורות.
 

ורי, כנודע שכל א דהיינו ישראל, נקרא בני בכ", כשזה קם זה נופל, והנה זם"ולפי שגם זה לעומת זה עשה אלהיעח( 
ן "ן עולין למ"ן, כי הם הבנים שלה, כן פנימית זו"ן לזו"שכמו שהנשמות הצדיקים עולין להיות מ ,ן"מ 'בחי ן הוי"ב

ן ליסוד דילה, הנקרא ברוך, "ר הוא ברוך דהיינו יסוד, שהוא מ"י, בכו"לאבא ואמא עלאה, כי הם בניה. וזהו בני בכור
 צרך להרוג הבכורים דסטרא אחרא, ולהפילם.ר. ולכן כדי שיצא לחוץ הבן הבכור ויגדל, הו"אותיות בכו

 
לת גו תלת, אז הנוקבא היתה התם בסוד פסיעה תלילה ולא ביום, משום דבזמן שהיה והיתה היציאה בחצי העט( 

למטה, ובעת הלידה היא יוצאת לחוץ תחילה, שהיא מדת לילה, והיא גוברת, לכן יצאתה היא ולא  'לבר, בסוף הו
כר זזכר, והה היום אתם יוצאים לבחינת הוזהזכר,  כ ביום נעשה לידת"בהם שפטים. ואחהזכר, והכתה בהם ועשתה 

 עשה 
 
 

ם, וכנגד הגבורות "ה, שאחור שלו עולה ד"אהי י'ג מלובשים ב"ח וה"ם פסח ודם מילה, כידוע כי הדוהוצרך שם פ( 
ביסוד, ולפי שהיה צריך  יןמתקבצח שם מקומם, כי שם "ה. כי הח היה דם מיל"היה דם פסח דהוא נוקבא, וכנגד ה

למצרים דהיינו גבורות, דם פסח. יום  דיןוצרכו החסדים לישראל דם מילה. ולמצרים, ורחמים לישראל, וה דיןלעשות 
 ע, כבר נדפס."דפסח יאמר רבש 'א

 
 

 "ל על שביעי של פסח"האריזנמצא בנושא " 'פרק ח
 
 
 
 

 ב"השער הכ
 

 שער ספירת העומר

 
 פרקים 'ויתחלק לז

 
 
 

  'פרק א 
 
 

דפסח לבד, כדי  'א( ועתה נבאר סוד העומר, והענין, כי הלא כבר בארנו כי כל המוחין האלו, הם לצורך שעה, ליום א
, נסתלק כל מה שנכנס לגמרי בקדמותו, וחזר למדרגה תלת  בתלת, לכן לא יש 'שיוכלו ישראל ליגאל, אך אחר יום א
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, שאז מתחיל ספירת העומר, כונתינו הוא, לחזור ולהמשיך אותן המוחין 'לבד. אמנם מליל ב 'הלל גמור, רק ביום א
 ש."י זמן, והוא מפסח  עד עצרת, כמ"שנכנסו ליל פסח ראשון, אך אי אפשר להחזירן, אם לא ע

 
לעולם, ואין אנו א כשהתחיל מן המוחין שלו, כנודע כי הכתר אינו נרמז בו "שבועות אלו, כי הנה הז 'ב( והנה סוד הז

מדרגות הם, ממנו עד  'סופרין אותו, כמבואר אצלינו, ולעולם אין אנו מתחילין למנות תמיד רק מן החכמה. והנה ז
מדרגות. והענין, כי אי  'ת כנודע, הרי הם ז"ת הרי ו', והמלכות היוצאת מאחור כנגד הת"ד חג"הנוקבא, והם חב
שבועות. ואמנם  'בנויות ומתוקנים, ואז תהיו ראוים להזדווג, ולכן הם ז מדות אלו 'נ, עד היות ז"אפשר להזדווג זו

ימים, נמצא כי בכל שבוע  'פ ז"שבועות, שהם ז 'ימים רק בז 'א כלולה מכל הז' כנודע, לכן אינו מספיק בז"להיות כ
 מן הז'. 'א 'מאלו הז', נתקן בחי 'א
 

בחינותיהן,  'נתתקן כל המוח של בינה, בז 'נגמר להתתקן כל חכמה, ובשבוע הב 'ג( ונתחיל מן שבוע אחד, שבוע א
כוונות, ושניהם אמיתים, והוא: כי שבוע  'ד, שיש ב". ואני חושב שנלע'בחי 'וכן עד שבוע הז', נתקנות המלכות בכל ז
ד "יה חכמה כולל חב, הראוים למצוא תוך המוח ההוא, שצריך שיה'בחי 'ראשון מח חכמה, ובה הם כלולים כל הז

: כי 'מדות, פי 'וכו' עד המלכות, וכולם הם נרשמים בתוכו. או אפשר לפרש, כי מוח החכמה מתפשט בכל אלו הז
מתפשט בחכמה החלק הראוי לה, וכן מתפשט מן החכמה בבינה החלק הראוי להתפשט בה, וכן עד המלכות. נמצא 

הראשון נראה יותר אמיתי, כפי מה  'ם כאחד טובים, אך הפיפירושים הם היפך זה מזה, ואפשר ששניה 'כי אלו הב
 שיש בידי כתוב מן עת ששמעתי.

 
, 'ג. שבוע ג"בבינה, והוא ס 'ב. שבוע ב", נתקן כל החכמה, ולכן הוא בסוד ע'ד( ונבאר עתה סדר השבועות: שבוע א

ג. ". שבוע ו', גבורה שם סב", חסד שם ע'ן. שבוע ה"ה. שבוע ד', גבורות שבדעת, שם ב"החסדים שבדעת שם מ
מדות זכר ונקבה,  'בשבוע אחת. ולפי שהם ב 'א 'א, והם בחי"ת ומלכות ביחד. כי לכך הן דבוקים אב", תז'שבוע 

 ן לנוקבא."א וב"ה לז"ן, מ"ה וב"ביחד, והם שם מ 'הבחי 'ב 'ראוי לכוין שבוע הז
 

ה בסדר ימי השבוע, והם: "ש בע", כמ'וא 'בחינת יש במוחין, כל א 'אחר והוא אמיתי, והוא, כי הלא ז 'ה( גם יש פי
אלו בהכרח, לכן  'בחי 'מדות, יש ז 'ה, ובכל מוח ובכל מדה מאלו הז"ש בע"קטנות וגדלות דאמא הראשון וכו', וכמ

 ימים בכל שבוע ושבוע. 'אלו, ונסדרם כסדר ז 'בחי 'ימים, ולכן נבאר עתה ז 'שבועות, כל שבוע ז 'הם ז
 

. ודע, כי אין אנו מכוונין עתה, כמו בליל 'בחי 'שהוא בחכמה, ויש בו ז ', וכבר בארנו שבוע א'ו( ונתחיל מן שבוע א
הפסח, כי אז נכנסו בבת אחת. אך עתה אחד לאחד, ממטה למעלה, ואין הפרש רק שהקטנות הראשון נכנס אחר 

מו שבארנו בליל פסח גם כן, שלפי שהם דינין, אינם . והטעם כ', כמו בליל פסח, שהוא נכנס אחר גדלות ב'גדלות ב
 'גדלות א 'ב. יום ב"דאבא, כי היא קודם אל אמא, והוא שם ע 'גדלות א ', וזהו סדרן: יום א'נכנסין עד אחר גדלות ב

ב דאמא "ע 'ל. יום ד"אותיות לבד כנ 'ם, בסוד ה"א, והוא שם אכדט"דאו ', קטנות עליון הב'ב. יום ג"דאמא, שם ע
עצמו  'ב. יום ז', הגדלות ב"דאבא ע 'ם דיודין. יום ו', רשימו דגדלות ב"א, אלהי"דאו ', קטנות א'. יום ה'גדלות בד

 .'בחי 'ב, הרי ז"דאבא ממש שם ע
 

 
בינה דאמא, דגדלות  'ג. יום ב", והוא שם ס'בינה דאבא גדלות א 'ג. יום א"כולה בבינה, ולכן כולו בשם ס 'ז( שבוע ב

, קטנות 'ג. יום ה"בבינה דאמא, והוא שם ס 'ל. יום ד', גדלות ב"ם ג"דמוח בינה, והוא שם א ', קטנות ב'ג ג. יום"ס 'א
 'ג. יום ז"של אבא ממוח בינה, והוא שם ס ', רשימו דגדלות ב'ן. יום ו"דמוח בינה, והוא שם אלהים דמלוי ההי 'א

 ג."דאבא ממוח בינה, והוא שם ס 'עצמות גדלות הב
 

דחסדים  'גדלות א 'ה. יום ב"דאבא, דחסדים, שם מ 'גדלות א 'ה. יום א", כל החסדים בדעת כולו, שם מ'ח( שבוע ג
פ "ט אותיות, שיש בג"דפסח, שהוא ס 'ל בכוס ג"ד מש"ם ע"דחסדים, והוא אכדט ', קטנות הב'ה. יום ג"דאמא, שם מ

 'קטנות א 'ה. יום ה"דחסדים דאמא, שם מ 'ב, גדלות 'ם. יום ד"ה, כמנין אכדט"שמות הרי ע 'ה אלהים, ועם ו"הוי

, עצמות גדלות 'ה. יום ז"דחסדים דאבא, שם מ ', רשימו דגדלות ב'י. יום ו"ציור יו אדחסדים, שם אלהים באלפין, ו

 ה."דחסדים דאבא, שם מ 'ב
 

דגבורות  'גדלות א 'ב ן. יום"דגבורות דאבא, שם ב ', גדלות א'ן. יום א"ט( שבוע ד', כולו בגבורות דדעת, וכולו שם ב
ן. "בגבורה אמא, שם ב ', גדלות ב'ד. יום ד"ם, בסוד חושבנו ע"דגבורות, והוא אכדט 'קטנות ב 'ן. יום ג"דאמא, שם ב

ן. "גבורות דאבא, ושם ב 'רשימו דגדלות ב 'ד. יום ו"א צורת יו"ן, א דמלוי ה"ם באלפי"דגבורה אלהי 'קטנות א 'יום ה
 ן."ממש דגבורות אבא, בסוד עצמות שם ב ', גדלות ב'יום ז
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, דגבורה, הוא דוגמת שבוע ', לפי שהוא ספירת חסד, ולכן הוא דוגמת החכמה. שבוע ו', דוגמת שבוע א'י( שבוע ה
ת, "נגד הת '. כוונת שבוע ג'ושבוע ד 'כוונת יחד, והם דוגמת כוונת שבוע ג ', צריך לכוין בה ב', שהוא בינה. שבוע ז'ב

 שבועות. 'ל, הרי בארנו כל הז"ת כנ"נגד המלכות, היוצאת מאחורי הת 'שבוע דוכוונת 
 

יא( אמנם נבאר איזה טעמים, והוא, לפי שכבר בליל פסח נכנסו כל המוחין, לכן הספיק עתה להכנס מוחין דאבא 
כנס עד אחר , שלא נ'קודם לאמא, כי הוא גדול משל אמא, ובו כלול מוח דאמא. גם הטעם של קטנות א 'דגדלות א
פ שלא נכנס של אבא, יספיק להמתיק "של אמא, אע 'דאמא, כי הם דינין גמורין, אך אחר שנכנס גדלות ב 'גדלות ב

 ולבטל הדינין.
 

בסוד עצמות. הטעם הוא: כי  'בסוד רשימו, וב 'לילות בכל שבוע, א 'של אבא, הם ב 'יב( גם טעם, למה בגדלות ב
דאבא, לא נכנס רק בדרך רמז, בסוד  'עיקר בליל פסח, היה ארבע כוסות, שהם רמוזין במוחין דאמא. אך גדלות ב

ל, אחר שנכנס שאר המוחין. ולכן צריך תחלה ליל אחד שיכנס בגלגלת, ולא יספיק זה רק להניח רושם "המצה כנ
 ממש. 'עצמות ב 'כ בליל ב"קצת, ואח

 
א, קצת הארה מהמוחין שנכנסו "ט. והטעם הוא: כי אחר אשר קיבל ראש ז"הוא י 'יג( גם נבאר טעם, למה בשבוע א

, וכבר ידעת כי 'דפסח, ונשאר שם רשימו גדול. וגם כי מלבד זה, חוזר ליכנס מוחין של חכמה בזה השבוע א 'ליל א
, 'ט, רק יום א"בכלל חג המצות. אמנם אינו י 'וע אכולם בחכמה עשית, וכלם כלולין בו, והוא עיקר הכל. לכן השב

דפסח, נכנס  'ט ממש. והטעם: כי ביום ז"לחג, והוא י 'לעומר, והוא ז 'דפסח, שהוא יום ו 'מ. אמנם ביום ז"והשאר חה
ט. אך "ז כבר נשלם מציאת מוח החכמה לגמרי, לכן הוא אז י"פ שלא נכנס לגמרי, עכ"דאבא, ואע 'רשימו דגדלות ב

 'ט רק על חידוש הנעשה מחדש, וכבר נעשה ביום ז"ט, כי אין עושין י"פ שבו נכנס העצמות, אינו י"דפסח, אע 'ח יום
 דפסח, כי אחר שנכנס מוח חכמה הרי הוא כאלו נכנסו כל המוחין, וכבר ראוי לזווג.

 
בר: כי בארנו, כי כל יד( אמנם יש כוונה אחרת בכוונת ליל פסח, ובהקדמה שהקדמנו לעיל רמזנו אותה, וסוד הד

ו שנה. "ל, כי זהו טעם גלות מצרים רד"גלות מצרים, כל סבתו היתה סוד דעת דזעיר אנפין, שבו פגמו ישראל כנ
, אחד הוא 'בחי 'א, הנקרא דעת, והוא, כי יש לו ב"דז 'ג, שהם סוד מוח ג"והענין: כי בגלות מצרים, נסתלקו החו

כ "וד התפשטות למטה כנודע, אך מתפשטין החסדים מחסד עד הוד, ואחהוא בס 'במקומו בסוד הדעת למעלה, והב
 א."ז בגופא דנוקבא דז"גבורות גם כן מתפשטין עד 'כ במלכות. אמנם ה"כולם נכנסין ביסוד, הנקרא כל כנודע, ואח

 
 

גופא, וחזרו ג מן "ח וה"ל, ונסתלקו התפשטות ה"א כנ"טו( והם בזמן גלות מצרים, להיות הפגם מגיע בסוד דעת דז
ס גלות "א, לכן נסתלקו ההתפשטות ושם נתעלמו, וישבו שם נעלמים, וז"ונעלמו במקומן ובשרשן מקום דעת דז

א נקרא מצרים, ששם הוא מקום צר, ולכן נקרא מצרים. ושם הוא יסוד דאמא, "מצרים. כי כבר הודעתיך, כי גרון ז
ים, לכן המצרים אשר שם, יונקים מן העורף, אחורי הגרון, א. וכאשר נעלמו שם, נקראו גלות מצר"ובו נתון דעת דז

ש. ולהיותן יונקים משם, היו משעבדים לישראל, ולא היו החסדים "כמבואר אצלינו בסוד פרעה ושר הטבחים ע
 א הנקרא ישראל."מתפשטים ומתגלין בז

 
 

הנה בהיות החסדים אלו א, ו"טז( והנה בגאולת מצרים, היה הורדת אלו החסדים למטה, והתפשטות בגופא דז
ל על פסוק "דמים, כמש 'נעלמים למעלה, לא היו מאירין למטה רק אחוריים דיסוד אמא, אשר קראנו אותן למעלה י

 . ולטעם זה היו הורגין לבני ישראל, ושופכין דמם.'בדמייך חיי וכו
 
 

ה, הוא "ו דמ"האמצעית שבשם וא 'א, וסוד אות א"ה דמילוי אלפין הוא בז"יז( והענין דע, כי כבר ידעת, כי שם מ
 ה. וכבר ידעת זה בסוד שופך דם האדם וכו'."הוא אהי 'סוד הבינה, כנזכר בתיקונים, כי אות א

 
 

, והוא סוד בינה, 'ה א"הוא שם אהי 'ם, ואותו א"נשאר ד 'יח( והענין בקצור, כי שם דמ"ה כשתסיר ממנו אות א
ל דבר עליון כשנכנס לירד למי שהוא למטה ממדרגתו, הוא יורד בסוד א להחיותו, ולפי שכבר ידעת, כי כ"הנכנסת בז

ה הנכנס בתוכו, הוא בסוד "חיצוניות שבו, שהוא אחוריים שלו, ופנימית נשאר למעלה במקומו. והנה זה השם דאהי
ה, "מא, שם "א, נעשה בו בסוד דם אדם שהוא הז"ם כנודע, ושם זה של אהיה כשנכנס בז"אחוריים, וגם הוא עולה ד

 אדם, הרי כי שם זה נקרא דם האדם. 'מישהוא ג
 
 

א בגופא לפי שהיו מושכין אותו "יט( והנה תחלה היו מצרים לוקחין ושואבין מזה הדם, לפי שלא נתפשט ונבלעו בז
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א בלי דם, לכן היו המצרים שופכין דם ישראל לחיצונים, כי היו הם נאחזים בדמים אלו. "לאחור לעצמן, ונשאר הז
א, ונבלע בו דמים בוורידין שלו, ועם זה אין מקום לחיצונים להתאחז "בגאולה נתפשטו החסדים בגופא דזועתה 

ל. אמנם כשנלקחים פשוטים "ם כנ"ה, וכולם בסוד ד"שמות דאהי 'ט יום דספירת העומר, והענין כי הם י"ס מ"בהם. וז
 יום, וזה נכון. 'שמות עצמן הרי נ 'אותיות וי 'ה, הם מ"פ אהי"הם י

 
 

ה. ולכן "אותיות כזה: א, אה, אהי, אהי ', כי לפי שכל שם מאלו, כדי שתהיה בסוד דם, צריך שיהיה בו י'ב 'כ( או פי
יום מפסח  ', והם סוד נ'שמות פשוטין עולין נ 'אותיות שבי 'ם, עם מ"אותיות של מלוי שם זה העולה ד 'כללות אלו י

 , וכשנשלם לתקן הוא חג עצרת, ויש זווג.'אות א 'עד עצרת, ובכל יום נתקן בחי
 
 

ה. "שמות מ 'ס, והוא י"א הוא י"א, כי הז"דמים שבדעת. וגם ט 'ה, כנגד אותן י"ד שמות מ"א יש יו"כא( והנה גם בז
א. ובתחלה היה שם "ה שהוא ז"שמות מ 'ה, תוך י"פעמים אהי 'ולכן כוונתינו, שיתפשטו ויכנסו אותן הדמים, הם י

ו, ולא היה רק דם, בסוד דמים בדמים נגעו. וכשהם מרוחקים זה מזה, נעשה דמים "של מלוי וא 'חסר אותו אה "מ
למעלה, ודמים למטה. ולכן היה שפיכת דמים שנשפכין לחוץ, והם נחלקין. אך בהתפשטותן זה בזה, נעשה אז אדם 

אשה, שלא תמול את בנה, ואמר לה המתיני ש נתן הבבלי לאותה "א, והוא סוד מ"ל, והוא שנבלע הדם תוך הז"כנ
י כניסת אותו הדמים בתוכו, "ס ואומר לך בדמייך חיי, כי ממש ע"ה שלימים וז"שמות מ 'ז נשלמו י"עד שיבלע וכו'. ועי

 יחיה, כי עד עתה נעלמו למעלה ביסוד דאמא, במצר הגרון הנקרא מצרים, ועתה התפשטו הדם בכל הגוף, ויחיה.
 
 

של מוחין. והנה בגלות מצרים,  ', עבור ב', זמן היניקה. ג'. ב'גו ג ', עבור ראשון ג'זמנים הם: א ', כי גכב( וכבר ידעת
א ". והענין: כי אחר שפגמו בדעת, שחזרו החסדים לשרשם, ולא היו מתפשטין, הוצרך הז'כליל בג 'היה בסוד ג

א מבטן אמא, "ס יציאת מצרים, יציאת ז"כי ז להכנס כולו למעלה בבטן אמא עלאה. ועתה בגאולת מצרים יוצא לחוץ,
 ונקרא זמן היניקה, ואז בזמן היניקה, הוא זמן הבלעת דם בתינוק.

 
 

כג( והענין: כי כבר ידעת, כי כל הדם שבאשה, חוזר ומתהפך לחלב, ותינוק יונק אותו, והוא מתפשט בגופו ובוורידין 
חוזר לדם, כי מתחלה היה דם, רק מעורב בסיגים. ובעת  שלו, אותו החלב שינק וחוזר להיות דם. ואל תתמה איך

כ נעשה דם טהור ונקי "הלידה, כל זוהמא יורדת בסוד הלידה, ונשאר מבורר ומזוקק, ולכן יכול להתהפך לחלב, ואח
ש זה, איך הדם החוזר לחלב, הוא בירור הזוהמא מה שנשאר, "ש במ"בתוך התינוק, ואדרבא אז הוא חיות התינוק, וע

 ש."חדשי עיבור ע 'היה יכול להתברר בטשלא 
 
 

א בסוד "ימי טוהר, ונעשית בירור אותו הדם ויוצא לחוץ מאמא, ונכנס בז 'שבועות, שהם ז 'ס ספירת עומר ז"כד( וז
 ימי היניקה.

 
 

כה( גם ענין לפרש יותר, עד שנראה שהוא באופן אחר, והענין כי כבר בארנו, איך נתפשטו עתה בגאולת מצרים, 
א, אותן שהיו תחלה נעלמים למעלה בשרשן בזמן הגלות, לכן צריכין אנו עתה בסוד "ג בגופא דז"ח וה"ן ההאות

א, מקום יסוד אמא, סיום הדעת "א, ושיצאו ממצרים הוא סוד הגרון דז"ספירת עומר, לפשטם ולהורידם בגופא דז
אנו מורידין אותן, וצריך שיהיה שבעה  שבועות אלו, 'י יציאת מצרים. ועתה בז"א, כבר נעתקו ויצאו משם, ע"דז

 'ח עד הוד, הרי הם ה"א הנקרא חסד, ומתפשט הה"ח הוא מן זרוע ימין דז"שבועות, והטעם: כי הנה תחלה, הה
, 'ז 'כ בחי"ל. אח"כ ', הוא גי'א כלול מי"ח, כ"ו', הוא יסוד הנוטל הארת כולם, כי לכן נקרא כל שהן ה '. גם בחי'בחי

אחרונה שבשם. עוד יש  'היא מלכות ה 'ח, ה", כל הם ה'ה: כל ה"היא נוטלת כולם, ונקראת כלהיא מלכות, שגם 
 , מלכות עצמה, הרי כלה.'. וה'נ 'ג, כי גם הם גי"ג, כל: הם ה", שהם ה'הפרש ב

 
 
 
 

 
 'פרק ב
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ימים, הטעם  'שבועות. אך להיות כל שבוע ז 'אלו, וכנגדן הם ז 'בחי 'א( ונחזור לענין, כי החסדים צריכין להתפשט ז

כ חסד, "ל, כי הלא החסד הראשון המתפשט בזרוע ימין, הנקרא ג"עצמם הנ 'בחי 'מהם כלול מן כל הז 'הוא: כי כל א
נגד גבורה וכו', כנגד מה שצריך לתת ממנו חלק אל היסוד הכולל כולם  'הנוגע לחסד, וא ', א'בחי 'צריך שיהיה בו ז

חסדים,  'נגד המלכות, שאם אין שרשים אלו, איך יכול לקבל היסוד והמלכות הארה מהם. וגם הה 'יש בו בחי ל, וכן"כנ
 'ל, יש בכל א"מדות הנ 'ל. נמצא כי בכל חלק וחלק מן החסדים המתפשטים בז"י הנ"איך יתקשרו זה בזה, אם לא ע

 ל."בחינות הנ 'מהם שורש לכל הז
 
 

ים, וכן בכל "ת נה"ח, ויש בו כללות ג"י בספירת החסד, מתפשט בו החסד ראשון מן הההענין יותר בביאור: כ 'ב( ופי
מ, והוא מתחלק "ת נהי", ואנו קורין אותו חג'בחי 'ח, יש בו ז"א', נמצא עתה קיצורו של דבר, כי החסד ראשון של ה

ת, חסד שבנצח, וחסד "תל, החסד שבחסד, והחסד שבגבורה, וחסד שב"ספירות הנ 'ק, עד שנמצא כי בכל ז"בכל הו
חלקי  'ספירות. וכן ז 'ח, המתפשטים בכל הז"שבהוד, וחסד שביסוד, וחסד שבמלכות, כולם הם חסד ראשון מן הה

נכנס החסד  'ז כולם. באופן זה: כי בשבוע א"ח הנקרא גבורה, וכן עד"של הה 'ספירות, הם החסד הב 'הגבורה שבז
 ימים. 'חלקים, וכל חלק נכנס ביום א', עד הז 'ח, ומתחלק לז"ראשון שבה

 
 

המלכות, שיש בחסד הראשון, ונכנס בחסד  ', נכנס בחי'. יום א'חסד א 'ג( ולכן נבאר זה על סדר השבועות: שבוע א
המלכות  ', נדחה בחי'א. יום ג"בחסד דז 'היסוד שבחסד א 'המלכות בגבורה, ויורד בחי 'נדחה בחי 'א. יום ב"דז

היסוד  'המלכות בנצח, ובחי 'נדחה בחי 'א. יום ד"ההוד שבחסד א', נכנס בחסד דז 'היסוד בגבורה, ובחי 'ית, ובח"בת
היסוד  'המלכות בהוד, ובחי ', נדחה בחי'א. יום ה", נכנס בחסד דז'נצח שבחסד א 'ההוד בגבורה, ובחי 'ת, ובחי"בת

המלכות  'א. יום ו', נדחה בחי", נכנס בחסד דז'חסד את של "הת 'הנצח בגבורה, ובחי 'ת, ובחי"ההוד בת 'בנצח, ובחי
 'כל א 'א. יום ז", נכנס בחסד דז'ת בגבורה, וגבורה דחסד א"ת, ות"היסוד בהוד, והוד בנצח, ונצח בת 'ביסוד, ובחי

 לא ירד 'א, וכל שבוע א"נכנס במקומו בחסד דז 'החסד הא 'יורד במקומו, מלכות במלכות, יסוד ביסוד וכו', עד בחי
 ח לבד."מן הה 'כי אם חסד א

 
המלכות שבו וכו',  'נכנס בחי 'ח, הנקרא גבורה. יום א"שבה 'ז הנ"ל, אלא שהוא סוד החסד הב"הוא עד 'ד( שבוע ב

א. וכן בשאר ", נכנס בחסד דז'נכנס במקומו, מלכות במלכות וכו', עד חסד שבגבורה שהוא חסד הב 'כל א 'עד יום ז
 'בחי 'ח, וגם יש בו ז"א, אשר היא כוללת כל הה"היסוד שבדעת דז 'נכנס בחי 'שבוע הושבועות כיוצא בו, עד  'הה
 שבועות. 'ל, ובזה נשלמו ז"הנ 'בחי 'המלכות הכוללת כל הז ', נכנס בחי'. וכן בשבוע ז'ל, ונכנסו בשבוע ו"הנ
 

כי הדעת היא הנשמה המתפשט ז כבר נודע, "ג, עכ"ח וה"א יש בו ה"פ שאנו אומרים, כי בדעת דז"ה( והענין: כי אע
כללותן במלכות,  'כללותן ביסוד, ובחי 'ח, ובחי", והם: ה'ד בחי"א, י"בכל הגוף, ולכן נמצא כי יש בהכרח בסוד הדעת דז

 ד שבטים, והבן זה."ס י"בגבורות, וז 'בחי 'בחסדים. וכנגדו ז 'בחי 'הרי ז
 

כ טעם, למה "ש סוד נפלא. ותבין בזה ג"והרוגי ביתר, ע הרוגי מלוכה, והרוגי לוד, 'ו( וכבר הודעתיך זה בדרוש י
ח הוא בחסד ראשון כנודע, כי הם סוד ענני כבוד, וענן אהרן "ה, מכלל חג המצות, לפי ששורש כל הה"הוא ח 'שבוע א

י "חסדו, כי ע 'הוא הראשון, נגד חסד הראשון, והוא כולל כולם, כנזכר בזוהר פרשה אמור, והוא סוד יומם יצוה ה
יומם שהוא סוד החסד ראשון, כי הימים כולם זכרים, והלילות נוקבין. ולכן החסדים רמוזים בימים, כי הם עטרא 

נקרא  'ימי השבוע, וכל א 'ח, הם ז"ל של ה"החסדים הנ 'בחי 'מז 'דדוכרא, והגבורות בלילות עטרא דנוקבא. וכל א
הכולל הרבה ימים, כי כל שאר הימים אין להם שורש  יום 'יום, אך החסד הראשון שבכולן, נקרא יומם ולא יום, פי

עננים היו, אך ראשון שבכולם נקרא יומם, לכן ראשון נזכר לבד,  'ס ויסע עמוד הענן יומם, כי ז"ומעבר אלא בו, וז
 והשאר כללם בו.

 
סדיו האחרים בידו, חסדו, כי מפקיד ח 'י יומם הוא חסד הראשון, על ידו יצוה ה"חסדו, כי ע 'ז( וזה סוד יומם יצוה ה

שהוא יהיה לו רשות בהם לפשוט אותן, ולהורידן כפי רצונו, והוא מצוה עליהם. ואולי נוכל לומר, כי חסדו הוא חסד 
, הם ', כולם נפקדים בראשון, הוא הראשון הנקרא יומם. ובלילה, אז הוא שירה, שיר ה', פירש: שאר החסדים הו'ו

ה היה אומר כן, שהוא סוד המלכות, ואלו הם עמו תמיד ולא "כי דוד המלך ע ג הנקראים שיר כנודע, והוא עמי,"הה
 החסדים, רק יצוה לבד להורידן בעת הזווג שהם ביום.
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 'פרק ג
 
 

נשלם סוד החסד הראשון, לכן הוא חג ומועד. אמנם לפי שעדיין אינו נשלם, אינו  'א( ונחזור לענין, כי לפי שבשבוע א
דפסח, אז נשלם, והוא יום טוב גמור, ולכן יש זווג ביום זה, כי כל הזווג אינו  'גמור. אמנם ביום זה, ולא מועד "רק ח

יכול לעשות, רק בסוד החסדים כנודע, כי הוא טפת הזווג, ולכן כיון שנשלם החסד הראשון, ראוי להיות זווג. אך לפי 
, ולא נכנס המלכות שבחסד א', אין בו הלל 'סד אהיסוד דח 'חסדים שלימים, כי עדיין לא נכנס רק בחי 'שאין כל הה

של פסח הוא  'ה. אמנם עדיין לא נשלם כל החסד, לפי שביום ז"גמור, ואינו זווג גמור, כמה שכתבנו יותר בביאור בע
 'המלכות. אך הטעם, כי עיקר החסדים אינן אלא לצורך יסוד טפה דדכורא, ולכן בהכנס בחי 'לעומר, ולא נכנס בחי 'ו

לעומר נכנסו כולם, ואפילו  'ד במקומו, מספיק בזה, לכן כבר יש זיווג, והוא יום טוב גמור. אמנם לפי שביום זהיסו
 ח כנודע, ויש בו קצת שמחה."המלכות שבו, לכן נקרא א 'בחי

 
 

ות לעומר, שאז נכנס עצמות דגדל 'ח יום ז"כ הוא א"נשלם המוח חכמה, ולכן ג ', שבשבוע א'ש בדרוש א"ב( גם עם מ
מ, "פ גם יש בו א"א או"של פסח, אמנם צריך שתדע, כי כמו שיש בז 'פ שכבר נכנס הרשימו יום ז"דאבא, ואע 'ב

 'פ. נמצא כי כל מה שביארנו, הוא כפול, בבחי"א 'מ, ובחי"א 'א, מתפשטין החסדים בבחי"נמצא כי מן הדעת שבז
מ הזה, הוא יוצא דרך הפה, כי כמו "ומתפשט בגוף, אמנם אמ. והנה האור פנימי, נכנס ויורד דרך הגרון "א 'פ ובחי"א

ג, הם אורות "ת. והנה להיות כי האורות שבתוך יסוד אמא שהם החו"ת, כן המקיף הוא רק בז"שהפנימי אינו אלא בז
ב גדולים מן הדעת, ובפרט בהתפשט יסוד אמא במקום הגרון, כי "רבים וגדולים, והם במקום צר, כנודע כי מוח החו

ס בקיעת הפה שבאדם, "יורדין האורות במקום צר מאוד, עד שלכן בהגיעם למקום צר שהוא הגרון, הם בוקעין, וז אז
כוונות יש עתה,  'י רבוי האורות ההם, ואז יוצאין קצתן ונעשין מקיפים מבחוץ, וקצתן מבפנים. נמצא כי ב"כי נבקעו ע

 ל."שבועות כנ 'בז ל"ד הנ"להמשיך המקיפין, וכולם ע 'פ, וא"להמשיך הא 'א
 
 

ג( אמנם צריך שתדע, כי מסוד הגבורות שהם חזקים עד מאוד, ואינן יכולין לכנוס מרוב חמימותם ואישם הגדולה, 
פ, ועם "מ גדול מאוד מא"הם יוצאת לחוץ ומהם סוד אור מקיף הזה, ומן החסדים הוא האור פנימי. וכבר ידעת, כי א

: כי הגבורות 'ס טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. פי"הגבורות, אבל זפ חסדים, המעולים מבחוץ הם "היות הא
הנקראים תוכחת, בהיותן מגולים, הם טובים ומאירים יותר מן החסדים, הנקראים אהבה בהיותן נסתרים מבפנים, 

 'ס ה"זכי בהכרח בהיותן נעלמים מבפנים, אינן יכולין להאיר לגלות אורם, עם שהם עצמות גדולות מן הגבורות. ו
ך, אותיות סתומות ועגולות כדמיון הפה כנודע, והם נקראים בתיקונים פיתוחי חותם. "ג מנצפ"מוצאות הפה, שהם ה

: כי מקום הנפתח ונתגלה עתה, הוא נמשך מן אמא עלאה הנקראת חותם. כי כבר ידעת, כי עטרא דגבורה גנוז 'פי
: כי הגבורות שבדעת, הם גנוזים ועומדים 'מלכא. פימשפטים, דעת גנוז בפומא ד 'ש בסבא פ"ס מ"באמא. וגם ז

 בפומא דמלכא, וכשרוצה מוציאן לחוץ, בסוד קול ודבור, וכשרוצה נשארין בפנים, בסוד נאלמתי דומיה וכו'.
 
 

א נראה שיוצאין מן "מאמרי הזוהר והתיקונים, כי אמר שיוצאין האותיות מן פומא, וממ 'ד( ובזה תבין, איך יתקיימו ב
ב "מאמרים צודקים. ואז יוצאים הכ 'ג שביסוד שבה כנודע, הרי שב"הבינה. וכבר ידעת, כי חותם הבינה, הוא החותם 

ף כו', ולפי שהם באים מסוד הגבורות שהם עטרא "ע בומ"ג אחה"אותיות, כי סוד אותיות נפקי מבינה, שהם הה
 ס איך כל המקיפין הם מבינה."ת. גם זדגבורה דנוקבא מלכות הנקראת נפש. לכן בתיקונים קורא נפש אל אותיו

 
 

פ שנתבאר, כי הם "מ, ודוגמות א"בסוד א 'פ, וא"בסוד א 'מיני אורות צריכין אנו להמשיך: א 'ה( ונחזור לענין, כי ב
י מנחת "ק היה קיים, ע"פ אין אנו יכולין להמשיכו עתה, כי זה לא היה נמשך רק בזמן שבהמ"דוגמתן במקיף. לכן א

י מנחה זו, "ס והבאתם את העומר ראשית קצירכם וכו', וע"ו בניסן, ליל ראשון של עומר. וז"קרב ליל י שעורים שהיה
ט "א, וכל לילה ממ"ג אל הדעת, ומשם נתפשטו אל הגרון, ועתה אנו צריכין לפשוט אותן בגופו דז"היה יורדין סוד החו

ל, עד מלואת ימי העומר. והנה אנחנו "ביומו כנ 'ובחי 'ג למטה, מכל בחי"ח וה"ימי העומר, אנחנו מורידין סוד ה
 א לחוץ, ומקיפין מבחוץ כפי הסדר שבארנו לעיל."ממשיכין סוד המקיפין, ויוצאין דרך הפה דז

 
 

ס הברכה, כי הוא בסוד דיבור והבל היוצא מן הפה, שהוא סוד אור מקיף, וכל כוונתינו אינו רק בסוד אור מקיף, "ו( וז
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אמנם אור פנימי אינו נכנס, רק על ידי קרבן, ועתה שאין בית המקדש קיים, ואין בנו כח להמשיכם,  ובזה עיקר כוונתינו.
ז נתקן "מ למקומה וכו', ועי"אנו אומרים אחר ברכת העומר וספירתו, הרחמן יבנה בית המקדש, ויחזיר עבודת בה

כ, "פ עמו כסדר המקיף ג"המשיך גם אמ, גם תכוין ל"ז ראוי שתכוין בעת שאתה מכוין להמשיך א"איזה דבר, אך עכ
ס "פ כבר נכנסו, ואינן צריכין רק התפשטות, אך המקיפים לא יצאו כלל. וז"אך עיקר כל הכוונה הוא במקיפים, כי הא

ל כי יוצא אותו המקיף מן הפה ולחוץ, על ידי השיחה והדיבור שהוא ספירת "ח, ר"ה ס"שאנו קורין ליום הזה פסח, פ
 אין מצות סיפור רק באנשים ולא בנשים, כי אין זה אלא בפה של הזכר.עומר בפה, לכן 

 
ל מטעם זה, אנו "מ, ונ"ו בר"ז( )צמח: ומפני שכל חושבנא דא דדכורא, לכן איהו בעמידה, כנזכר פרשת אמור דצ

 אומרים המזמור מעומד, שגם אנו מונין התיבות והאותיות שבו בכל לילה(.
 
 
 
 
 
 

 'פרק ד
 
 

דההין,  'דיודין, וא 'של פסח, המוחין של ז"א הם דקטנות, והם אלהים, א 'עומר: כבר אמרנו, שביום א א( סוד ספירת
ג. אמנם תחלה "נגד ה 'ח, וא"נגד ה 'א אחרונות( א"אותיות )ס 'ד. ואלו ב"דאלפין בציור יו 'י, וא"דאלפין, בציור יו 'וא

ר "חין דקטנות, והם דינין קשין, לכן בקטנות, היצהח. לפי שאלו הם המו"כ הה"א, ואח"ג בגופא דז"מתפשטין הה
 כ בגדלות."ט שהם החסדים, משא"שהם הגבורות, קודמין לבא קודם להיצ

 
א, אך החסדים נשארין כלולים בדעת "ב( לכן עתה בסוד העומר הם דינין, לפי שהוא זמן של הגבורות המתפשטים בז

 כ."באין מוחין דגדלות גא, עד יום מתן תורה, שהוא חג השבועות, ואז "דז
 

יורדת גבורה  'מן הדעת בחסד דז"א, שבוע ב 'שבועות, שבוע א' מתפשטת ויורדת גבורה א 'ג( והנה אנו סופרין ז
ג ביסוד, וכן שבוע "יורדת כללות כל הה 'א, שבוע ו"בהוד דז 'יורדת גבורה ה 'א וכו', עד שבוע ה"אחרת בגבורה דז

הוא בחסד מלכות,  'ימים, כי הלא שבוע א 'שבועות. אמנם כל שבוע נכללת בז 'הם זיורדת כללותן במלכות, הרי  'ז
 ', עד מלכות שבחסד, הרי הם ז'ל, שהם חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו"כנ 'בחי 'ובספירת החסד עצמה, יש בה ז

גורם להוציא הבל שבועות, שהוא הבל היוצא מפי האדם,  'ז בשאר ו"ימי השבוע הראשון. וכעד 'בחסד, שהם ז 'בחי
א "ל, ואז מתמתקין הגבורות המתפשטין בגופא דז"ד הנ"שבועות, ע 'ת שבו, בז"א, ומקיף לכל ז"מ מפי ז"בסוד א

מוצאות  'א בספירה אנו ממתיקין את הדינין והגבורות, שבהבל היוצא מן הפה, בה"בפנימותו, שהם דינין גמורים. )נ
 א, ונמתקים הדינין(."ורות בסוד אהיה שבבינה, העולה קסמ ומאיר את הדינין, שהגב"שבבינה, יוצא א

 
ג, שהם עטרא דגבורה דילה, "ד( אמנם ענין מנחת עומר שעורים עצמה, עניינה הוא: כי הנה המלכות לוקח תחלה ה

ך, וכבר ידעת כי הם אותיות "ג, שהם מנצפ"ח בסוד הזווג. אמנם עתה שאין לה עדיין רק הה"כ נותנין אליה הה"ואח
גבורות, ועם  'ך, עם הכללות הה"פ מנצפ"ה, הוא ב"שערה, שהוא תקע 'גי 'ך, יהי"פ מנצפ"ולות, ואם תמנה בכפ

 ך."פ מנצפ"עשרה אותיות של ב
 

דם טהור,  'ה, שהם סוד אחוריים, והם הה"אהי 'הויות, ומתלבשין בה 'ח יש בהם ה"ה( והנה כבר נתבאר, כי ה
 טהורים. 'טמאים וה 'אהיה, הם דם נידות, ולכן הם ה 'ג הם ה"וכנגדם ה

 
ה המרובע בסוד דם, שהוא בסוד אמא הנכנס "אלפין, וכל אחד מורה על אהי 'א, ויש בו ג"ה הוא בז"ו( והנה שם מ

 א, ומינה דינין מתערין, ולכן הכל בסוד דם."בז
 
 

זו  'ג שהם א"ח וה"כי שם היסוד דאמא, ובתוכו הא, "א ראשונה בגרון דז"א, ה"ה, הוא בראש ז"של שם מ 'ז( והנה י
א, בסוד הדעת "של הא, והוא בסוד דם, וכאן נקרא דם חיות, כי הדם שבגרון הוא דם החיות כנודע, והוא המחיה ז

ו של "א, הוא סוד וא"ת דז"אשר בו חדרים ימלאון, וכאשר נתפשט הדעת למטה בשליש המכוסה עד החזה של ת
ג אשר "ח וה"ה אשר שם, שהם ה"ו רמוז לאהי"שבתוך הוא 'ג, וא"ח וה"הדעת, בהתפשטות הה, ואז מתגלה "מ

שנסתלקה משם היא שם אהיה  'דם, וא 'ד גי"ה מ"זו מכאן, נשאר שם מ 'כ בסוד דם, ואם תסיר א"מתפשטין, והם ג
ם, בסוד עץ הדעת, ג, אז יש קצת אחיזה לחיצוני"א. ובהתגלות החו"ס שופך דם האדם כמבואר במ"בסוד דם, וז
ס יוסיף דעת יוסיף מכאוב, כי בהיות הדעת גנוז ונעלם במקומו בראש, לא יש אחיזה לחיצונים, ובהיותו "כמבואר, וז



 www.orhasulam.org אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 כתבי האריז"ל

 

 

מתפשט וניתוסף בסוד הדעת, באמצעית המתפשט בכל גופו, וגלויה שם, ואז ניתוסף מכאוב, שהם אחיזת החיצונים, 
כ "א. ואח"ל, ועדיין הם בז"דם נדות כנ 'דמים טהור, וה 'ים אלו, נחלקו להדמ 'כי אין מכאוב כמכאוב הזה, ואז בחי

ה בסוד "ה, רומז לשם אהי"א אחרונה דמ"של מלוי ה 'ה, ואז אותו א"אחרונה של המ א"הניתנין לרחל נוקבא, היא 

 דמים שניתנין לרחל, ואז נעשין בה דם טהור ודם נדות.
 
 
 
 

 
 

 'פרק ה
 
 

ה בניקוד צבאות, בשביל מקיף מלכות העולה ונגמר ממטה "בכל שבוע ראשון, יכוין הויא( סוד ספירת העומר: 
ה בשורק, ", הוי'מקיף חסד. בשבוע ב 'וכו', בליל ז ', הוד ליל ג', יסוד ליל ב'למעלה, באופן זה: מלכות דמקיף בליל א

ת. בשבוע ", חולם, מקיף ת'שבוע החירק, מקיף נצח. ב ', בקיבוץ, מקיף הוד. בשבוע ד'בשביל מקיף יסוד. בשבוע ג
לכל  'סגול, מקיף חסד. ואין למקיף בימי השבוע חילוף נקודות כלל, אלא נקודה א 'ו', שבא, מקיף גבורה. בשבוע ז

 'שבוע א 'השבוע. וכן חסד שירדה, אין בו שום שינוי בנקודו, כי כל שבוע ספירה שלו, יש לו ניקוד מיוחד, חסד א
 א וכו'."שב 'בשבוע  'סגו"ל, חסד ב

 
א, שבהם מתלבשים החסדים, הוא המשתנה בכל יום מימי השבוע על הסדר, וצריך לכוין "ב( אבל פנימית מדת של ז

ניקוד הפנימית של מדה הפרטית שמלכות של אותו חסד השולט בשבוע זו, יורד ומתפשט בה, והנה יורד מכניס 
כ נכנס יסוד שבחסד, ודוחה המלכות לגבורה, "ל. אח"גותחלה מלכות שבו בחסד של המקבל, וזה המקבל נקודו בס

ת "ת, וניקודו חולם. וכן עד סוף השבוע, שאז הם חג"כ הוד בחסד, ודוחה יסוד לגבורה ומלכות לת"א. ואח"ונקודו שב
 ם ממש."ת נהי"ם, תוך חג"נהי

 
אותיות יש,  'ן. והנה מ"בה. והגבורות הנכנסים בנוקבא, הם שמות "א, הם שמות מ"ג( והנה החסדים הנכנסים בז

מכללם צורת  א'יום. והניקוד זכרים חולם, ו 'ה עצמן, משלימין לנ"שמות של מ 'יום, וי 'ה עד מ"שמות מ 'במלוי של י

אותיות  'יום, וט 'א, והם מ"ן בשב"שבב 'ם, נקבות סגול. חוץ מד"ן גבורות זכרים חול"ה דב"ל. והוי"י. ונקבות בסגו"יו
ב בניקוד אז "ה בכל לילה, והניקוד קמץ צירי חולם שבא. ובשם מ"ף דאהי"שלם מן אל 'ואות א ט יום,"משלימין למ

דובהו. וכל אות שאין בו ניקוד, יכוין  בשל לאמר. ובכוונת השמות שבסוד השבוע בניקוד בראשית, עד  אישיר, עד 

ן נסתר שבמלת אז ישיר, וכן משה. א, ובלבד שתהיה אות הזאת שאין לו ניקוד, נגררת אחר הניקוד הקודם, כגו"בשב
 דויאמרו, השורק משמש לשניהן כזה: 'אבל המושכת לניקוד הבא אחריה, כגון ר

 
 ְ יִׁ ְיְת ָבָרְא ֱאֹלהִׁ ְיָרְה ַהזֹאְת ַלְיהָוְה ַויֹאְמרּו ֵלְא ְבֵרְאשִׁ ָרֵאְל ֶאְת ַהשִׁ ֹשְ ְיְר מֶשְה ּוְבֵנְי יִׁ ְם ְוֵאְת ָהאָ ָאְז ָישִׁ ֶרְץ ְוָהָאֶרְץ ְם ֵאְת ַהָשַמיִׁ

 ָהְיָתְה תֹוהּו ּובָ 
 

ץ, והם נקרא סיוע לרבות "ג ית"ן, נפש רוח דשם אב"ב דב"ה, ואות אחת דמ"ב דמ"ד( ובכל לילה יכוין לאות אחת דמ
ט יום נוקבין. וכיון שהענין הוא "ט יום דכורין, למ"שבתות שהם מ 'ת. בספירת עומר, יכוין להשפיע מז"הויו 'במלכות י
כ צריך להשפיע כסדר, מחסד ועד מלכות, מלמעלה למטה, כי איך יתחיל להשפיע ממטה "במלכות, אלהשפיע 

, 'ישפיע מחסד הזכר, אל חסד הנוקבא. ושבוע ב 'למעלה, אם כוונתינו להוריד השפע מזכר אל הנוקבא. ושבוע א
בוע ז', ממלכות שבזכר, שהוא מגבורת הזכר, אל גבורת הנוקבא כו', עד שבשבוע ו' מיסוד זכר, ליסוד מלכות. ובש

 ת, אל מלכות שכנוקבא."סוד שימני כחותם על לבך שנשאר בת
 
 

דשבוע א',  'להשפיע מחסד שבחסד הזכר, לחסד שבחסד הנוקבא. יום ב ': יום א'כ יכוין דרך פרט, שבוע א"ה( אח
ימים.  'הנוקבא, עד ז ת שבחסד"ת שבחסד הזכר, לת"מגבורה שבחסד הזכר, לגבורה שבחסד הנוקבא. יום ג', מת

שבתות, וכן יחשוב  'מחסד שבגבורת הזכר, לחסד שבגבורה הנוקבא וכו', וכיוצא בהן אלו ז 'וכן בשבוע ב', יום א
 ץ וכיוצא."אל אבגית 'ב בשבוע א"בשם מ

 
בנוקבא. אלא שיש ן "ב דב"ה, ומ"ב דמ"ג, ומ"ב דס"ב פשוט ומלוי ומלוי דמלוי וכו', וכן מ"ב דע"ל: מ"ו( מהחברים, וז

ד "ן של ת"ווי 'מהמלוי דמלוי, וט 'מהמלוי, וכ 'מהפשוט, וט 'ג אותיות, ד"ן הפשוט ומלוי ומלוי דמלוי רק ל"בשם ב
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ן אלו שבמלוי "ווי 'ב, והם נגד ב"ווין שבברכת כהנים משלימין לו בסופו למנין מ 'א נגד ט"ד דז"ת 'שט 'א, )פי"דז
ג "ח שער י"ל )עיין בע"ב הנ"ל, ובזה יובן לך המ"ווין עכ 'ווין שבמלוי המלוי הרי ט 'ל זו, וכ"לו 'ד, וא"ליו 'הראשון, א

 ח בכללים(."פ
 

, וכיוצא בשאר הימים, וביום ז' יכוין אל כל השם 'לאות ב 'משבוע ראשון, יכוין לאות א', יום ב 'ז( וכן בפרטות, יום א
ה ", יכוין הוי'ה כפי נקודתו, כיצד: שבוע א"בוע ושבוע שם הויכ יכוין ויחשוב כל ש"שבועות. אח 'ץ, וכן כל ז"אבגית

יום א', יכוין הויה ניקוד  'א כו'. ובשבוע ז', יכוין ניקוד צבאות. וכן דרך פרט, שבוע א", ניקוד שב'ל. שבוע ב"בניקוד סגו
א, עם רוחניותיה, כזה הויה "ה ניקוד שב", יכוין הוי'משבוע א 'כ. יום ב"סגול, עם רוחניותיה, שהיא הויה נקודת סגול ג

 'וכו', ובשבוע ז 'ה בניקוד צבאות, עם רוחניותיה בניקוד סגול. וכן שבוע ב"נקודה סגול. עד יום ז' משבוע א', יכוין הוי
א בהיפך( צבאות, וכן שאר הימים וכיוצא בהן. גם יכוין כפי "א בהיפך( יכוין נקודת סגול עם רוחניותיה ניקוד )ס")ס

עות, לתקן מה שעוות בהם, למשל: אם חטא ביסוד, יכוין לכשיגיע לשבוע ו', יכוין את אשר עוות, וכן הימים והשבו
 ל."ד הנ"ל ע"בשאר הספירות כנ

 
 
 
 
 

 פרק ו'
 
 

ה באלפין, כי הכוונה "ה תכוין שהוא מ", במלת הוי'ל, ברוך אתה ה"י הכוונה הנ"א( ועתה נבאר לך ברכת העומר, ע
ה דאלפין, "א הוא שם מ"ן, כנודע כי ז"ה דמילוי אלפי"שמות דמ 'לכן תכוין לכלול בשם זה, יל. "א כנ"כולה תלוי בז

שמות דאחוריים  'ה, מתלבשין י"ת אלו דמ"הויו 'ה. ובתוך י"הויו"ת דמ 'ס שבו יהיה כולם ממלוי אלפין, והם י"כ הי"וא
דמים, ועתה אנו מבליעין אותן הדמים  'אחוריים י 'דאהיה. וביאור ענין הכוונה: כי כבר בארנו, שבתחילה היו מאירין הי

ה, להבליע אותו בדמים של "שמות דמ 'ה, ולכן אנחנו מכוונין י"ו דשם מ"שבתוך וא 'ל, שהם סוד א"א כנ"בתוך הז
 ג."ח ה"מדות, ה 'ג, להבליע בזעיר אנפין עצמו, כי הלא הדעת שלו הוא י"חו
 

כ אנו צריכין להמשיך "א, ג"י, כי כמו שאנו ממשיכין אל הז"שם אדנ ה, שהוא"ת ס"ב( על ספירת העומר: יכוין בר
דמים, ולכן עתה אשר  'אחוריים י 'ה. במלת העומר יכוין, כי הלא כבר בארנו כי הם י"ש בע"לתקן בנין הנוקבא וכמ

 'מלאהו, יהיה בו יא, וכשת"כ 'ה גי"א, נמשכין החיצוניות עצמן, וחוזרין להיות פנימים. כיצד: אהי"נכנסים ונבלעים בז
ד, שמלוין "ל. ונלע"פ א"פנימים, שהם י 'דמים, שהם אחוריים, נעשו עתה י 'אל. נמצא כי הי 'א וי', גי"אותיות, והם כ

ל היוצא "המשיך מזה השם אעמר, והנה תכוין ל 'ל גי"פ א"ה. ואלו הי"א שהוא בשם מ"אלו יהיה באלפין, דמיון הז
 ת ספירת העומר, ויהיה אל אדני."י, הרמוז בר"להמשיך אל שם אדנל, "אותיותיו כנ 'ה וי"מן אהי

 
ה כמנין יום. וכשתאמר המספר יום אחד לעומר, תכוין "א הנקרא אל הוי"ג( גם תכוין להמשיך במלת יום, אל ז

א. גם תכוין אל אות ראשונה דשם "חכמה דז 'ב דאבא דגדלות, של בחי"ב, והוא סוד ע"במלוי ע 'להמשיך הויה א
המלכות שיש בחסד  'פ, מן בחי"מ וא"ם. גם תכוין להמשיך א"דמי 'ה, שהם סוד י"שמות דאהי 'ה ראשון, מאותן י"היא

ל, יש לי ספק בזה, "פ א"ז יכוין בשאר הימים, ויש לי ספק במה שבארנו במלת העומר, שהם י"ח. וכעד"ראשון מן הה
 ף."הק 'ל במלוי גי"מקיפים, כי א 'אם י

 
 

ך ניצוצי הנודעים, אמנם כי "דע סוד אחר והוא, כי הלא סוד העומר, כולם הם סוד דינין, והם סוד השד( גם צריך שת
ב נתיבות חכמה, "ך ניצוצין אנו צריכין להמתיקם, כי הם שורש כל הדברים כמבואר אצלינו. אמנם הם סוד ל"סוד הש

ש בזוהר פקודי, שבמחשבה אתברירו, "מ ס"ב נתיבות חכמה נמשכין הם מן החכמה. וז"שערי בינה, כי סוד הל 'וג
ב נתיבות של חכמה, כי במחשבה הובררו "ך נצוצין, והם סוד הל"ך ניצוצין וכו', והם סוד ש"שהמחשבה עלאה זריק ש
ם שבעובדא דבראשית, וכולם סוד אלהים. וכאשר נמשכין מן החכמה אל הבינה "ב אלהי"ניצוצין אלו, ולכן הם סוד ל

ך נצוצים, והם בסוד צרופים, "שערים, הם סוד הש '. נמצא כי נ'כלול מי 'ג, כל א"ינה, כי הם סוד השערי ב 'נעשין שם נ
 משער שלו. 'נחלק כל חלק מחבירו, ומאלו הנ' שערים נמשכין הנשמות, כל א

 
דה הם עלאה, לכן כנג 'ג, והנה בינה היא ה", כי הנה מן בינה נמשך ס'שערים, והם: שער א 'או ו 'ה( אמנם נבאר ה

של בינה עצמה שהם  'ו, ועם ה"שט 'ג, הם גי"פ ס". אמנם כשנמנה ה'הם נ 'שבה כלול מי 'מה 'שערים, כי כל א 'נ
 ך נצוצין."ך, הרי הם ש"ג מנצפ"ה
 

 'ך, כי הה"ש 'של בינה, יהיה גי 'ן נגד ה"פ די"י. ותמנה ה"אותיות דין מאדנ 'ך הוא, כשתקח ג"של הש 'ו( שער ב
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 ה."י, הם המיתוק של הדינין, כמבואר אצלינו, ואז הם שכ"שמות של אדנ 'ן ה"אלפי
 

נקרא  'ם, שכל א"מלכים שמתו בארץ אדו 'פ אדם, ז"ם, והם ז"ן העולה אד"ה דאלפי"פ שם מ", כשתמנה ז'ז( שער ג
 ך."דבינה הרי ש 'ו, ועם ה"ם הם שט"פ אד"אדם, הנה ז

 

בתים של  'י, ועם ו"הוא בשם שד 'ך שער ה"ש ', גי'אחד כלול מי ב אלהים עצמם כל", כי הלד'ד שער ה"ח( ונלע

ב, ועם "שי 'ה גי"ל הוי"פ א"אותיות, וכנגדן תמנה אותן ו 'ה, כי הם ו"הוא בשם אל הוי 'ך. שער ו"י, הרי ש"צירוף שד
 ך."שמותן, הרי ש 'ח, ועם כללות ב"אותיות שלהם הרי שי 'ו

 
שערים הראשונים מנ' שערים, רק הם שערים מהם, והם מפוזרות,  'שאין אלו הופ "מיני שערים, אע 'ט( הרי בארנו ו

שערים שכתבנו, הוא שער שורש נשמתי, וראוי לכוין ולעיין בכל שבוע מן  'ואינן כסדר. והנה השער הראשון מאלו ו
 להמתיקם. 'הז
 

ספירת העומר, במלת עומר יכוין, כי ג, והוא על דרך זה: כי כשתאמר על "ך ניצוצין אלו, הם בסוד שם ס"י( והנה הש
 ך."דבינה הרי ש 'ג ועם ה"פעמים ס 'אותיות עומר, וכונתינו להמתיקם, ותכוין כי ה 'ך עם ד"עומר גימטריא ש

 
ג לשבעה חלקים, ולכוין להם "פעמים ס ', לכן אנו צריכין לחלקם לאלו ה'יא( אמנם לפי שאינם ממתיקים רק בשבוע א

, 'י וא"ד ה"ג, יו"תכוין להמתיק אותיות אלו מן ס 'לילה מן השבוע. חלק אחד כיצד, ליל א חלק אחד בליל אחד בכל
. ליל שני, תמתיק 'ם א"נמתק אד 'ם, הרי בלילה א"ה, אד", והם גימטריא מ'אחרונה, שהם ג 'ועוד שלשה ניצוצין מן ו

. 'י, הרי אדם ב"של מלוי ה 'ניצוצין מן אות י ', ותקח ב'י יוד ה"אחרונה, ותוסיף עליהם אותיות ה 'שנשאר מן אות ו 'ג
 שבועות. 'לילות של שבועה ראשונה, וכה תעשה בכל הז 'ג באלו הז"וכן תשלים כל הס

 
מלכים, וכל אחד כלול מן הז', לכן בשבוע אחד אנו מכוונים לאדם אחד, שכל זה כלול  'ם הם ז"אד 'יב( והענין, כי ז

שבועות. וכן הדרך בשאר הנ' שערים, צריך לכוין כל אחד כפי  ', וכן בשאר הז'בשבוע ב 'מכל הז', וכן כלול מן הז
 פעמים אדם. 'חלקים שהם ז 'של נשמתן, לחלק השער שלו, לז 'הבחי

 
יתירים  'עלאה שבשם, ועוד ה 'ג, שהם כנגד הבינה שהיא ה"פ ס"יג( והנה נמצא, כי כל שבוע ושבוע, תכוין להשלים ה

א כנודע, וכשנכנסה בו הוא "הבינה, הנכנסת תוך הז 'יתירים ההם כנגד בחי 'ך ניצוצין, ואלו הה"שלהשלים מנין ה
 כ."ג ג"שהם ס 'בסוד אות ה

 
 

ט אותיות, של פסוק "מן מ 'ל הקפיד מאוד, לכוין בכל יום באות א"יד( ענין המזמור של אלהים יחננו, ראיתי למורי ז
, ', לאמים חסר ו', מישור מלא ו'תיבות שיש בזה המזמור, כי תשפוט מלא ו ט"מן מ 'ישמחו וירננו וכו', ובתיבה א

 וצריך לאומרו מעומד.
 
 
 
 
 

 'פרק ז
 
 

 .ענין ימי העומר
 

א עדיין רק מוחין "ך דינין. אמנם בימים האלו, אין בז"א( הנה ענין העומר, כבר בארנו שהם ימי הדינין, שהם סוד ש
 'ע שורש נשמתו מן הה"עקיבא בזמן העומר וסוד הענין, שכבר ידעת, שר 'רד אלף תלמידי "דקטנות, ולכן מתו כ

א. והנה "גבורות אחרי התפשטותן, רק בהיותם בשרשם למעלה במקום הדעת דז 'גבורות, רק שאינו מבחינת הה
היו ד אלף תלמידים שלו, היו מן המוחין דקטנות אלהים, ולכן היו מקטרגים ושונאים זה את זה. והנה מספרם "הכ

ד צרופים "ך צירופים, ויש בו כ"ד אלף תלמידים, והענין כי שם מוחין דקטנות הוא שם אלהים, ואמנם יש בו ק"כ
ד "ד צרופי אלהים המתחילין באות אלף, לכן היו כ"ד, היו כולם שרשם מן כ"שמתחילין באות אלף כנודע, ואלו הכ

 ד.אלף תלמידים, כי הם מסוד צרופי האלף, ואלף ואלף הכל אח
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ד אלף תלמידים בימים ההם של "ן ברבוע, גימטריא אלף, ולכן מתו כ"ב( וזולת זה כבר ידעת, כי אלהים דמילוי ההי
עומר, שנאחזו בהם החיצונים, להיותן דינין, דוגמת עליונים שיונקים החיצונים משם אלהים דקטנות, ולכן נתייחסו 

 באים שם דינין דגבורות וגדלות, יונקים משם.אלו תלמידים לרבי עקיבא, כי הם דינין דקטנות, וכש
 

מ, ורבי נחמיא, ואלו "א בן שמוע, ורש"ע, לקח חמשה תלמידים: רבי מאיר, ורבי יהודה, ור"כ מה עשה ר"ג( ואח
ג "ד אלף תלמידים. כי כן דרך ה"ג דגדלות, ולכן נתקיימו. ואלו באו אחרי הכ"נתקיימו. והענין, כי אלו הם סוד ה

 אחר גבורות דקטנות, ומתקיימין אותן דגדלות. דגדלות, לבא
 

גבורות  'ז מפני שהם ה"ג, עכ"פ שהם ה"חכמים אע 'ג לבד שבדעת למעלה, ואלו ה"ע הוא מן ה"ד( והנה בארנו, כי ר
 ע, שהוא הגבורת הוד שבדעת לבד, מפני שהיא עליונה שהוא בדעת."המתפשטין, הם תלמידים לר

 
כ "ז זהו שרשם הראשון בעת שנולדו, אמנם אח"ג אלו, עכ"חכמים שרשם מה 'אלו ההפ שבארנו כי "ה( ודע, כי אע

 לפי מציאותו. 'י מעשיהם, גדלו למעלה למעלה, כל א"ע
 

 'קטנות בין מבחי 'ע הוא סוד הדעת, בין מבחי"ג בעומר אלו, לפי שר"ע שמתו עד ל"ד אלף תלמידי ר"ו( אמנם סוד כ
ס שם עקיבא, "ד כנודע, וז"י או יו"ניהם אלהים במלוי אלפין, ונחלקים בציורם, יוג, וש"גדלות, והנה הדעת כלול מחו

ג, "אלהים עצמן דחו 'א היתרים במלת עקיבא, הם מיני הציורים של ב"גבורות, וי 'ח וה"אלהים, של ה 'ב 'כי עקב גי
ד צרופי של אות "י. ומן כ"יו העיקרי 'ד, ושל חסדים א"יו 'ם של גבורה ציור א"ב מעקיבא, כי אלהי"הראשון במלת עק

 ד אלף."ע, להיותן שרשם מן האלף, לכן היו כ"ד אלף תלמידי ר", ומשם כ'של אלהים, כולם מתחילין בא 'א
 

ז( ולהיותן שרשם מן הדינין, לכן בימי העומר שאז התעוררות המוחין אלו דקטנות, אז פגעה בהן מדת הדין של 
ם שבבינה, שהוא חילוף שם אלהים, ולכן הוא יותר "אז נתגלה שם אכדט ג בעומר,"קטנות, ומתו בקטנותם. ובא ל

ה, שהוא נהפך מרחמים לדין. אך חילוף שם אלהים, מורה על התחלפות הדין לרחמים, "כ בחילוף הוי"רחמים, משא
לוי בו ד, להיותו רחמים, לכן ת"ע 'ם גימ"עדי עד, הוא שם אכדט 'ס בטחו בה"גבורות דגדלות, וז 'ואלו הם סוד ה

 ד הוא בבינה, ויובן עם מה שאמרנו כאן."י ע"הבטחון, ולזה רמזו בזוהר פרשת וארא, על פסוק זה, ושם נאמר כי עד
 
 

ם, אינן מתחלפות, ואותיות אלו "ט, כי אותיות א"אותיות אמצעית שהם כד 'ח( ואמנם מה שנתחלף שם אלהים, הן ג
אותיות אלו  'ד, וג"ל הזה ביני וביניך, כי שם נקרא ע"ד הג"ע ג, וזהו"ל 'המתחלפות מדין ונעשין רחמים, הם גי

ע "ד. ואמנם בהתגלות שם זה, אז פסקו מלמות, כי הוא רחמים, ואז סמך ר"ל, זהו הגל הזה ע"ג 'המתחלפות, גי
לם, ם רחמים, ואלו נתקיימו בעו"אותיות אכדט 'גבורות דגדלות, נגד ה ', שהם ה'י וכו"מ ור"תלמידים אחרים, שהם ר

והגדילו ועשו פרי. ואמנם רבי עקיבא, שהוא כולל גם הדעת דגדלות, הוא שורש לכולם, ורב להם, כי התלמידים הם 
 בחינת הגבורות המתפשטות בגופא, והוא כללות דעת העליון בשרשו ובמקומו.

 
ג בעומר, ואמר "ח ולא בל"ה, לא היה מסתפר מערב פסח עד ערב שבועות כלל ועיקר, לא בר"ח: מורי זלה"ט( מע

הנקרא  'בגולגלתא, והוא נקרא עמר נקי. ויש תיקון הב 'לי הטעם שלא לגלח בימים אלו, כי כבר ידעת, כי יש תיקון א
 טלא דבדולחא.

 
עלמין,  'ת 'ר גי"ן עמ"י עלמין, ומלא העומר מן, אז מ"ש 'ס פסוק והעומר עשירית האיפה, כי עומר גימ"י( והנה ז

כתר, שהוא גלגלת, והעמר נקי שהם השערות הם בכתר.  'פ עומר גי"דירתון צדיקייא ארבע מאות שקל כסף, וכן ב
, וזהו עשירית 'ה, שהיא המלכות הנקרא אלהים, והיא מדה י"והנה העומר עשירית האיפה הוא, סוד אותיות פא

 האיפה.
 

ש כתרי אותיות, ולכן לפי שמתו תלמידיו, אסור להסתפר בימים ע, היה דורש סוד קוצין אלו, בסוד דור"יא( והנה ר
ע, וזה סוד אנשכנו כחמור, והיה דורש "ן, והוא יש מיששכר חמר גרם, שבא בר"י עולמות יש מאי"ש 'האלו. עומר גי

ן מתו תלי תלין של הלכות על כל קוץ וקוץ, מעין קצותיו תלתלים, הנרמזין בשערות, היוצא מן האין, שערי תורה, לכ
ד אלף, כי לא קיימו את התורה הבא מן היש, וזהו להנחיל אוהבי יש המיוחדים, לכן אלו שהפרידו, מתו בימי "כ

ש שהוא עומר, והעומר לגולגלת מבחינת שערות "העומר, שהם מקור היש. לכן המספר וכחות השערות הנרמזין בי
 שעורים.העליונים, לכן נרמזו בזורה גורן השעורים, וזהו תחלת קציר 

 
ל זה שמונה שנים, "ג בעומר, אני ראיתי למורי ז"א בנו במירון בל"י ור"יב( בזמן הזה בענין ההולכים על הקבר רשב

ס ששנה אחד קודם שהכרתי אותו, שהלך שם "ימים ההם. גם העיד לי הרי 'שהלך עם אשתו ועם ביתו, והיה שם ג
א הלוי, כי הוא היה נוהג לומר נחם בברכת תשכון, "רלגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם. גם העיד לי ה

שמעון בן יוחאי הקבור שם, שאמר לי אמור לאיש הזה, למה הוא  'ל בשם ר"וכשמסיים אחר התפלה, אמר מורי ז
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אומר נחם ביום שמחתי, לכן הוא יהיה בנחמה בזמן קרוב, וכן לא יצא חודש עד שמת בנו הגדול, וקיבל כוס נחמה 
ל, "ג בעומר, כי הוא מתלמידי רבי עקיבא הנ"י ביום ל"כל זה, שיש שורש ליציאה זו. והטעם שמת רשבעליו, נראה מ

 ל."שמתו בספירת העומר הנ
 
 

 י שתהיה תמיד לעיניך.דשל הספירה, כ וםט י"והנה אעמיד לפניך כוונת מיג( 
 
 

פ, וחלק מלכות דחסד "אמ ו"החכמה. ונכנס אא, גדלות א' מצד "ס, בחכמה דז", פנימית נצח ישיוד הי ויו הי: 'ליל א

מלכות שנכנס  'מאה, בחידבחסד שלה, ומאיר יומא ק 'גבורה אחלק מלכות ד סא, ולנוקבא נכנ"דזבספירת חסד  ',א

דאהיה  א,עולה אדם, 0 0 0 הי וא יוד ,'אדם א שלה, דמלכות שנכנס בחס 'לבחי ה דנוקבא,בחסד שלו, ליומא קדמא

   ה  ו  ה  י  דזו"ן.    פירת חסד סשפגם ב מה יןדישמחו, ויכו 'ור אלהים. בפסוק יץ. במזמ"דאבגית אא. ומאיר "נבלע בז 'א
 .ה  ו  ה  י  

 
 

פ, חלק דיסוד "נס אור מקיף ואמצד אמא, ונכ 'א, גדלות א"דז, פנימית נצח תבונה, בחכמה יו הייוד הי ו: 'ליל ב

, בספירת חסד שבה, 'חלק יסוד דגבורה א סלגבורה. ולנוקבא נכנמלכות נדחית א, וה"ז ד, בספירת חס'א דבחס
 'מלכות שנכנס בגבורה שלו, ליומא תנינא דנוקבא, לבחי 'והמלכות נדחית לגבורה שלה, ומאיר יומא תנינא, בחי

ץ. "יתג "דאב 'א, ומאיר ב"נבלע בז 'דאהיה א 'ם. הדעולה א 0 0הי יוד ה  0 0 0 'מלכות שנכנס בגבורה שלה, אדם ב

 .ה  ו  ה  י     ה  ו  ה  י  ד זו"ן.    וין לתקן מה שפגם בספירת חסישמחו. ויכד 'במזמור, יחננו. בפסוק, ש

 
 

מ דחלק הוד דחסד "פ וא"א, ונכנס א"א, בחכמה דז"או דמצ 'א עלאין, קטנות ב"ית חסד דאו, חיצונם"אכדט: 'ליל ג

נכנס חלק ו. ולנוקבא ת"והמלכות שהיה בגבורה, יורד לת, א, והיסוד שהיה שם, נדחה לגבורה"דז, בספירת חסד 'א
מלכות  'נוקבא, לבחיד 'דדכורא, ליומא ג 'ומאיר יומא גת שלה, "מ נדחין לגבורה ות"בחסד שלה, וי 'הוד דגבורה א

א. "בז, נבלע 'דאהיה א 'ם. ידעולה א 0 0 0 0 0 0 0 0 0י "ו ה"וא 0 0 0 0 0 0 0 0,'ת שלה אדם הג"שנכנס בת

 .ה  ֹוה  י     ה  ו  ה  י       ן."בחסד דזו ן לתקן מה שפגםישמחו. ויכויד 'ץ, במזמור ויברכנו, בפסוק מ"יתאבגד 'יר גומא

 
 

חלק נצח דמ "פ וא"ס אכנא, ונ"מצד אמא, בחכמה דז 'דלות באמא עלאה, ג ד, פנימית חסיוד הי ויו היליל ד: 

, 'נס חלק נצח דגבורה אוהמלכות בנצח. ולנוקבא נכת, "א, והוד בגבורה, ויסוד בת", בספירת חסד דז'דחסד א
צח בנמלכות של חסד שנכנסה  ', בחי'א דת ונצח שלה, ומאיר יומ"לגבורה ות יןחדמ נ"דנוקבא, והי דבספירת חס

אהיה ד 'עולה אדם. ה 0 'הי ואו ה דו 0 'דם דשנכנס בנצח שלה. א 'כות דגבורה אמל 'דנוקבא, בחי 'דדכורא, ליומא 

   ה  ו  ה  י  ד דזו"ן.     בחסדישמחו, ויכוין לתקן מה שפגם  '. בפסוק חרץ. במזמור יא"דאבגית 'א. ומאיר י"בז , נבלע'א
 .ה  ו  ה  י  

 
 

א, ונכנס חלק ", בחכמה דזא"דאו וןס ותבונה הנקרא קטנות ראש"נצח יש, חיצונית אלף למד הי יוד מם: 'ליל ה

ת "חלק ת ס. ולנוקבא, נכנדת, ויסוד בנצח, והמלכות בהו"בת והודא, ונצח בגבורה, "דז, בספירת חסד 'א דת דחס"ת
, 'המלכות דחסד א 'בחי 'לגבורה תפארת נצח הוד שלה, ומאיר יומא ה יןחדים נ", בספירת חסד שלה, ונה'רה אדגבו

ד "יו 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'שלה. אדם ה מלכות דגבורה שנכנסה בהוד 'דנוקבא, בחי 'כורא, ליומא הדוד השנכנסה ב
. ויכוין לתקן דוישמחו ו'ץ. במזמור, פניו. בפסוק, "אבגית של 'א. ומאיר ת"בז, נבלע 'ה ב"דאהי 'עולה אדם. א 0 י"ה

ו ה    יֻֻהוֻהֻ .    ן"ודז דמה שפגם בספירת חס  .י ה 

 
 

ורה גבא. ונכנס חלק ", בחכמה דז'דלות באבא ג דאבא עלאה, רשימו שלו מצד, פנימית חסד יוד הי ויו הי: ו'ליל 

והמלכות ביסוד שלו. ולנוקבא, ת, וההוד בנצח, והיסוד בהוד, "בורה, והנצח בתבגת "א, והת", בחסד דז'דחסד א
 צח, והיסוד בהוד,בנת, וההוד "תת בגבורה, והנצח ב"ת חסד שלה, ות, בספיר'חלק הגבורה של גבורה א סנכנ

מלכות דגבורה  'נוקבא, בחיד ו'א. ליומא ", שנכנס ביסוד ז'א דחסדמלכות  ', בחיו'והמלכות ביסוד שלה, ומאיר יומא 
ץ. "דאבגית 'א. ומאיר ץ"נבלע בז ',דאהיה ב 'ה עולה אדם. 0 0או הי יו  0 0 0 0 0 ו', םס ביסוד שלה. אדכנ, שנ'א
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 .ּהּוּהּי  ה  ו  ה  י  .  ן"דוירננו, ויכוין לתקן מה שפגם בחסד זו ו'במזמור, אתנו. בפסוק 

 
 

מ, "פ וא"כנס א. וניןזעיר אנפדדאבא, בחכמה  'ה, עצמות דגדלות ב, פנימית חסד דאבא עלאיוד הי ויו הי: ז'ליל 

במלכות. ת, ונצח בנצח, והוד בהוד, ויסוד ביסוד, ומלכות "ת בת"א. וגבורה בגבורה, ות"בחסד דז ',חסד אדחלק חסד 
מלכות שבחסד,  ', וכן כולם. ומאיר יומא זו'וגבורה בגבורה וכ, בחסד שלה, 'א דגבורה דוכן בנוקבא, נכנס חלק חס

אדם.  'י, גימ"י ואו ה"ה 0 0 ז'ם דדגבורה, שנכנס במלכות שלה. א 'א 'דנוקבא, בחי 'א, ליומא ז"שנכנס במלכות דז
, במזמור, ץ"תג י"א, ומאיר השם אב"נבלע בז 'ה ב"דאהי '. י'ך ניצוצי דשבוע א"ך סוד מתוק הדינין, ש"יתירה ש 'וה

 .הֹוה  י   ה  ו  ה  י    ונ"זדויכוין לתקן מה שפגם בספירת חסד נו. רנ, דוי'סלה. בפסוק י

 
 

א. ובגופא, חלק מלכות "ד הי ואו הי, נכנס פנימית הוד דישראל סבא, הנקרא גדלות, בבינה ז"שבוע ב: יו 'ליל ח
מחלק דדוכרא,  'דנוקבא. ומאיר יומא ח, בחסד 'ין. ולנוקבא, חלק מלכות דגבורה ב, בחסד דזעיר אנפ'דחסד ב

 0 0 0 א"י ו"ה ד", יו'בשבוע ב 'אדם א שלה.בחסד  בה נוקבא חלק המלכות שנכנסד 'המלכות בחסד שלו, ליומא ח
דוירננו. ויתקן מה שפגם  'ן. במזמור, לדעת. בפסוק, ר"שט ע"דקר 'א. ומאיר ק", נבלע בז'ה ב"דאהי 'עולה אדם. ה

 .ה  ו  ה  י    ה  ו  ה  י     ן"בספירת גבורה דזו

 
 

א. ובגופא, חלק יסוד "מצד אמא, בבינה דז ', נכנס פנימית הוד דתבונה, הנקרא גדלות איוד הי ואו הי: 'ליל ט

, בחסד דנוקבא, והמלכות נדחית 'א. ולנוקבא, חלק דגבורה ב"א, והמלכות נדחית לגבורה דז", בחסד ז'דחסד ב
דנוקבא, חלק המלכות שנכנס  'דדוכרא, חלק המלכות שנכנס בגבורה שלו, ליומא ט 'בגבורה שלה. ומאיר יומא ט

ע "דקר 'א, ומאיר ר"נבלע בז 'ה ג"דאהי 'עולה מנין אדם. א 0 0 'ד ה"י יו"ה 0 0 0, 'דשבוע ב 'בגבורה שלה. אדם ב

  .ה  ו  ה  י     ה  ו  ה  י    וקבא בספירה גבורה דזעיר ונ דוירננו. ויכוין לתקן מה שפגם 'בארץ. בפסוק, נ ן, במזמור"שט

 
 

, חיצוניות גבורה דאבא, וחיצוניות גבורה דאמא, הנקרא קטנות שני, בבינה דזעיר אנפין. ובגופא, ל"ם גא": 'ליל י

 ד, בחס'ולנוקבא, חלק הוד דגבורה בא. "ת דז"א, ויסוד נדחית לגבורה. והמלכות לת", בחסד דז'חלק הוד דחסד ב
דנוקבא,  'ת שלו, ליומא הי"מלכות שנכנסה בתהחלק  ',ת שלה. ומאיר יומא י"והמלכות לת שלה והיסוד לגבורה,

 'עולה אדם. ה 0 0 0 0 0 0 0 0 0ואו הי  0 0 0 0 0 0 0 0 ',דשבוע ב 'לה. אדם גת ש"חלק המלכות שנכנסה בת
ו. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת ירננושניה ד 'ן. במזמור, דרכך. בפסוק, נ"ע שט"דקר 'א, ומאיר ע"נבלע בז 'ה ג"דאהי

 .ה  ֹוה  ה   י  ו  ה  י      ן."גבורה דזו

 
 

 בחסד ',א. ובגופו, חלק נצח דחסד ב"דז, בבינה 'ת ב, פנימיות גבורה דאמא, הנקרא גדלוהי ואו הי ודיא: "ליל י

, ין )שלה(בחסד דזעיר אנפ ',שלו. ובנוקבא, חלק נצח דגבורה ב ת, והמלכות בנצח"א, וההוד בגבורה, והיסוד בת"דז
א דנוקבא, חלק "א דדכורא, חלק המלכות שנכנס בנצח שלו, ליומא י"ת נצח שלה, ומאיר יום י"מ בגבורה ת"והי

 'א. ומאיר ש"זנבלע ב 'ה ג"דאהי 'עולה אדם. י 0 'ו ה"י וא"ד ה"ו 0 ',בשבוע ב 'המלכות שנכנס בנצח שלה. אדם ד

 .ה  ו  ה  י     ה  ו  ה  י    נ. "קן מה שפגם בספירת גבורה דזולת יןדוירננו. ויכו 'ב 'ו בכל. בפסוק,ן. במזמור, "ע שט"דקר

 
 

ת דחסד "א. ובגופא, חלק ת", בבינה דז'ות, הנקרא קטנות א", חיצונית הוד דישסאלף למד הה יוד מםב: "ליל י

, בחסד, 'ת דגבורה ב"חלק תא. ולנוקבא, "ת, ויסוד בנצח, ומלכות בהוד דז"והוד בת .א, ונצח בגבורה"בחסד ז ',ב
, שנכנס 'חסד בב דדכורא, חלק מלכות ד"ת, ויסוד בנצח, ומלכות בהוד שלה. ומאיר יום י"ונצח בגבורה, והוד בת

י "ד ה"יו 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 'ב דשבוע 'ב דנוקבא, חלק מלכות דגבורה שנכנס בהוד שלה. אדם ה"בהוד שלו, ליום י
קן מה שפגם ויתדלאמים.  '. בפסוק, לגויםן. במזמור, "ע שט"דקר 'א. ומאיר ט"בזנבלע  ',ה ג"אהיד 'עולה אדם. ה 0

ה    יֻֻהוֻהֻ  בספירה גבורה דזעיר ונוקבא.  ו  ה    .י 

  
 

, 'ב דחסדא. ובגופא, חלק גבורה "זדבינה ב 'אבא, הנקרא גדלות בד, רשימו דפנימית גבורה הי ואו הייוד ג: "ליל י

 'ה ברגבודא. ולנוקבא חלק גבורה "ביסוד דז בהוד, ומלכות דת, והוד בנצח, ויסו"ורה, ונצח בתבגב ת"תא, ו"ז דבחס
ג, חלק מלכות ", והוד בנצח, ויסוד בהוד, ומלכות ביסוד שלה. ומאיר יום ית"תת בגבורה, ונצח ב"בחסד שלה, ות

 0 0 0 0 0, 'דשבוע ב ו'לה. אדם גבורה, שנכנס ביסוד שדג דנוקבא, חלק מלכות "א, ליום י"דחסד שנכנס ביסוד ז
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דלאומים, ויכוין  'ן. במזמור, ישועתך. בפסוק, א"דקרע שט נ'א. ומאיר "נבלע בז 'דאהיה דם. א' דעולה א 0 0או הי יו 

 .ּהּוּהּי ה  ו  ה  י   זעיר ונוקבא.דפגם בגבורה לתקן מה ש

 
 

, 'ב דדחס דא. ובגופא, חלק חס"זד, בבינה 'רה דאבא, הנקרא גדלות בפנימית גבו , עצמותיוד הי ואו הי: ד"ליל י

ם שלה. "ם בגתנהי"בחסד שלה, וגתנהי 'א. ולנוקבא, חלק חסד דגבורה ב"זדם "ת נהי"ם, בג"ת נהי"א, וג"סד זבח
גבורה שנכנס במלכות שלה. דחלק מלכות  ד"י םשנכנס במלכות שלו, ליו דחסדא, חלק מלכות רכודד ד"יר יום יומא

ן. במזמור, "ע שט"א. קר"בלע בזנ 'ה ד"אהיד 'ך. ה"יתירים הרי ש 'י. עולה אדם. וה"ו ה"י, וא"ה 0 0, 'דשבוע ב ז'אדם 

  .הֹוה  י     ה  ו  ה  י      .יןזעיר אנפדדלאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בגבורה  'וך. בפסוק מדיו

 
 

חסדים. ובגופא, חלק מלכות ה דא, צ"בדעת ז ',ס, הנקרא גדלות א"ישד, פנימית דיסוד יוד הי ואו היו: "ליל ט

ת דחסדים כולק המלו דדכורא, ח"בחסד דנוקבא, ומאיר יום ט ',ורה גבא חלק מלכות דגבקנוא. ול"בחסד ז ג'מהחסד 
 0 0 0ד הי וא "יו ,'דשבוע ג 'שלה. אדם א ביסוד 'רה גדגבות כווקבא, לחלק המלדנו "ד שלו, ליומא טסחהנכנס ב

ם לתקן מה שפג ויכויןלאומים. ד י'. בפסוק, םעמי ,ש. במזמור"ד יכ"גדנ נ'א, ומאיר "בזנבלע  'יה דהדא 'עולה אדם. י

 .ה  ו  ה  י     ה  ֹוה  י      ן."ת דזו"בספירת ת

 
 

ת והחסדים. ובגופא, חלק מלכ דא, צ", בדעת ז'ה, הנקרא גדלות אונ, פנימית דיסוד תביוד הא ואו הא ז:"ליל ט

 תיחת נדכוא, והמלבנוק ד, בחס'א. ולנוקבא חלק יסוד דגבורה ג"ז נדחית לגבורהת כומלוהא, "ז דבחס 'יסוד דחסד ג
בורה שלה. אדם בגות שנכנס כ, לחלק המלורה שלובגבס כנז דדכורא, חלק המלכות הנ"ה שלה. ומאיר יומא טרבובג
. םש. במזמור, אלהי"ד יכ"גדנ 'א. ומאיר ג"בז, נבלע 'ד דאהיה ', עולה אדם. ה0 0 'הי יוד ה 0 0 0 ',בשבוע ג 'ב

 .ה  ו  ה  י     ה  ֹוה  י      .נ"ת דזו"לתקן מה שפגם, בספירת ת ויכויןדלאומים.  'פסוק, םב

 
 

שיש  תיותט או"סוד. סבי, 'ת דאמא, הנקרא קטנות ב"צוניות תת דאבא, וחי"ית תונה. חיצ"ע ', גים"אכדטז: "ליל י

א, "בחסד ז 'דחסד ג ודא. ובגופא חלק ה"דעת זבם, "אכדט יןה כמנ"שמות, הרי ע ו'ה אלהים מלאים, ועם ויפ ה"בג
ה תפארת רבובג ת,, בחסד שלה. ויסוד מלכו'ורה גדגב. ולנוקבא חלק המלכות ת"רה ותבוסוד ומלכות נדחית לגוי

ע בושב 'א. אדם גדנוקבת "תבס כנת שלו, לחלק המלכות שנ"ס בתכנת שנכוז דדכורא, חלק המל"יום ישלה, ומאיר 
ש. במזמור, "ד יכ"גדנ 'א. ומאיר ד"בזלע ב, נ'דאהיה ה 'עולה אדם. א 0 0 0 0 0 0 0 0 0ואו הי  0 0 0 0 0 0 0 0ג', 

 .ה  ֹוה  י     ה  ֹוה  י    .דזו"ןת "לתקן מה שפגם בספירה ת ויכוין י.כשל  'פסוק, כבך. דויו

 
 

א. ובגופא, חלק נצח "ז תדעבדצד החסדים דאמא,  'גדלות ב ה,אמא עלאבת ", פנימית תאהיוד הא ואו ח: "ליל י

דדכורא,  ח"ר יום י. ומאיהנ של"חגתב, 'ג דגבורה מ"א, חלק נהיבא. לנוק"דז "נתלג יןחדמ ני"א. והיז" ד, בחס'דחסד ג
וד הי  0 ',דשבוע ג 'דאדם  א.בוקדנס בנצח כנת שנכווקבא, לחלק המלדנ ח"ליומא י צח שלו,בנס כנחלק המלכות הנ

של כי. ויכוין לתקן מה  'ש. במזמור, עמים. בפסוק י"ד יכ"דנג 'א. ומאיר יז", נבלע ב'אהיה הד 'עולה אדם. ה 0' ואו ה

 .הֻ וֻ הֻ יֻ    ה  ֹוה  י    נ. ו"ת דז"שפגם בספירת ת

 
 

דצד  'הנקרא קטנות א י. וחיצוניות יסוד דתבונה,"ציורה יו ', אס", חיצונית יסוד ישלמד הא יוד מםאלף ט: "ליל י

א. ולנוקבא, חלק "ה דז"ם נדחין לגבורה תנ"א, ונהי"בחסד ז 'ת דחסד ג"א. ובגופא, חלק ת"א בדעת ז"החסדים דאו
חלק המלכות שנכנס בהוד שלו,  ,ט דדכורא"ה שלה. ומאיר יום י"ם נידחין לגתנ"בחסד נוקבא, ונהי 'ת דגבורה ג"ת

 0 י"ד ה"יו 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 'בוע גבש ', הנכנס בהוד שלה. אדם ה'ה גט דנוקבא, חלק המלכות דגבור"ליומא י
יכוין לתקן מה דתשפוט. ו 'ש. במזמור, כולם. בפסוק, ת"ד יכ"א. ומאיר כ' דנג"נבלע בז ',ה ה"דאהי 'אדם. י עולה

 .הֻ וֻ הֻ יֻ    ה  ֹוה  י      ן."וזת ד"שפגם בספירת ת

 

א. ", החסדים דאבא בדעת ז'ת דאבא עלאה, הנקרא רשימו דגדלות ב"ת, רשימו דפנימית יוד הא ואו הא: 'ליל כ

, בחסד 'א. ולנוקבא, חלק גבורה דגבורה ג"י דז"ם נדחין לגתנה"א, ותנהי"בחסד ז 'ובגופא, חלק גבורה דחסד ג
ת דדכורא, חלק המלכות שנכנס ביסוד שלו, לחלק המלכו 'י דנוקבא, ומאיר יום כ"ם נדחין לגתנה"דנוקבא, ותנהי
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ד "דנג 'א. ומאיר ש"נבלע בז ',דאהיה ה 'עולה אדם. ה 0 0 או הי יו 0 0 0 0 0 ',דשבוע ג 'הנכנס ביסוד שלה, אדם ו

 .ּהּוּהּי   ה  ֹוה  י       ת דזעיר ונוקבא. "ה שפגם בתדתשפוט. ויכוין לתקן מ 'ש. במזמור ישמחו. בפסוק ש"יכ

 

בא צד החסדים דא ',דאבא עלאה, הנקרא עצמות דגדלות בת "עצמות פנימית ת ס, נכניוד הא ואו האא: "ליל כ

בחסד  'א. ולנוקבא, חלק חסד דגבורה ג"ם דז"ם, בגתנהי"א, וגתנהי"בחסד ז ',א. ובגופא, חלק דחסד ג"בדעת ז
א דדכורא, חלק המלכות דחסד שנכנס במלכות שלו, לחלק מלכות "ם שלה. ומאיר יום כ"ם בגתנהי"שלה, וגתנהי
נבלע  'דאהיה ו 'ך. א"יתירים הרי ש 'הי ואו הי עולה אדם, וה 0 0 ',דשבוע ג 'נס במלכות שלה. אדם זנכדגבורות, ש

   ה  ֹוה  י      עיר ונוקבא.דזת "ויכוין לתקן מה שפגם בספירת תדתשפוט.  'במזמור, וירננו. בפסוק פ ש."א. נגדיכ"בז
 .הֹוה  י  

 

הגבורות.  דא, צ"דגבורות דאבא בדעת ז 'לות אס, הנקרא גד"ישדיסוד , פנימית יוד הה וו ההליל כ"ב: שבוע ד', 

ב, חלק מלכות "לה. ומאיר יומא כבחסד ש 'א. ולנוקבא, מלכות דגבורה ד", בחסד ז'ובגופא, חלק מלכות דחסד ד
עולה  0 0 0יוד הי וא  ',דשבוע ד 'שנכנס בחסד שלה. אדם א 'א, לחלק המלכות דגבורה ד"שנכנס בחסד ז 'סד דחד

כוין לתקן מה שפגם דתשפוט. וי 'ג. במזמור, לאומים. בפסוק, ו"ר צת"דבט 'א. ומאיר ב"נבלע בז 'ה ו"דאהי 'אדם. ה

 .ה  ו  ה  י    ה  ו  ה  י      .דזו"ןבספירת נצח 

 

ובגופא, חלק דחסד א. "צד הגבורות דאמא בדעת ז ',נקרא גדלות איסוד תבונה, הד. פנימית יוד הה וו ההג: "ליל כ

ג "ג דנוקבא. ומאיר יומא כ", בח'א. ולנוקבא, חלק מלכות ויסוד דגבורת ד"א, ומלכות נדחית לגבורת ז"חסד זב 'ד
 0 0 0 'דשבוע ד 'כנס בגבורה שלה. אדם בהנ 'דדכורא, חלק מלכות הנכנס בגבורה שלו, לחלק מלכות דגבורה ד

דתשפוט. ויכוין  'ג. במזמור כי. בפסוק ט"רצת"דבט 'א. ומאיר ט"נבלע בז 'ה ו"דאהי 'עולה אדם. י 0 0 'ד ה"י יו"ה

 .ה  ו  ה  י   ה  ו  ה  י   ן."לתקן מה שפגם בספירת נצח דזו

 

א. "א בדעת ז", צד הגבורות דאו'א עלאין, הנקרא קטנות ב"והוא חיצוניות דיסוד דאוד, "עולה ע ם"אכדטד: "ליל כ

ד דדכורא, "נוקבא. ומאיר יומא כדת "גח, ב'מ דגבורה ד"ולנוקבא, חלק הי א."ת דז", בחג'מ דחסד ד"ובגופא, חלק הי
 0 0 0 ',בשבוע ד 'ת שלה. אדם ג"שנכנס בת ,'ת שלו, לחלק המלכות דגבורה ד"חלק המלכות דחסדים שנכנס בת

תשפוט. בפסוק ג. במזמור, "ר צת"דבט 'א. ר"נבלע בז 'דאהיה ו 'עולה אדם. ה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ואו הי 0 0 0 0 0

 .ה  ֹוה  י   ה  ו  ה  י    ן."ודזוין לתקן מה שפגם בספירת נצח דעמים. ויכ 'ע

 

א. ובגופא חלק "א, בדעת דזמ, צד הגבורה דא'ת אמא עלאה, הנקרא גדלות ב"מית ת, פנייוד הה וו ההה: "ליל כ

ה דדכורא. חלק "ר יומא כומאין שלה. ", בחגת'ם דגבורה ד". ולנוקבא, חלק נהייןאנפ עירדזנ "חסד, בחגתדם "נהי
י ואו ה דו 0, 'דשבוע ד 'דם ד, הנכנס בנצח שלה. א'שלו, לחלק המלכות דגבורה ד נצח, הנכנס ב'סד דחהמלכות ד

דעמים. וימין לתקן מה  'ג. במזמור עמים. בפסוק, מ"בטרצתד 'א. ומאיר צ"בז, נבלע ז'ה "דאהי 'עולה אדם. א 0 'ה

 .ה  ו  ה  י     ה  ו  ה  י  .    באשפגם בספירת נצח דזעיר ונוק

 
 

ת א בדע"אודצד הגבורות ד, 'ד, הנקרא קטנות א"יו 'ציור א ס ותבונה,"ו: אלף למד הא יוד מם. חיצונית יסוד יש"ליל כ
נוקבא. ומאיר דה "נ ת", בחגד'ם דגבורה "א, חלק תנהיבלנוקוא. "דזה ", בחגתנ'ם בחסד ד"א, ולגופא חלק תנהי"ז

 'ם הדס בהוד שלה. אכנהנ 'בורה דדג, הנכנס בהוד שלו, לחלק המלכות 'ד דחלק המלכות דחסורא, כדדו "יום כ
ג. במזמור, "ר צת"דבט 'א. ומאיר תז"נבלע ב ז'ה "אהיד 'עולה אדם. ה 0הי  ודי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,'דשבוע ד

 .הֻ וֻ הֻ יֻ    ה  ו  ה  י      ן."ן לתקן מה שפגם בנצח דזוויכויעמים. ד 'מישור. בפסוק, י

 
 

, צד הגבורות דאבא, בדעת 'דלות בדגת דאבא עלאה, הנקרא רשימו "מית ת. רשימו דפנייוד הה וו ההז: "ליל כ

ם שלה, "ת נהי"חג, ב'ם דגבורה ד"ת נהי"א. ולנוקבא, חלק ג"דזי "ת נה"גח, ב'ד דחסדם "ת נהי"פא, חלק גגוא. וב"ז
ם דהנכנס ביסוד שלה. א 'דגבורה דת כוסוד שלו, לחלק המלהנכנס בי 'ד דכורא, חלק המלכות דחסדו ד"ומאיר יום כ

ג. במזמור, ולאומים. "ר צת"דבט 'א. ומאיר ג", נבלע בזז'ה "אהיד ". ידםעולה א 0 0 ו"י י"או ה 0 0 0 0 0 'דשבוע ד ו'

 .ּהּוּהּי   ה  ו  ה  י     ן."זודין לתקן מה שפגם בספירת נצח כווי עמים.דפסוק ם' ב

 
 

א בהגבורות דא ד, צ'הנה עצמות דגדלות בא עלאה, בת דא"ת פנימית של תס עצמוכנ, ניוד הה וו ההח: "ליל כ

גבורה  חסדב 'דגבורה ד ם"ת נהי"א. ולנוקבא, חלק חגדז"ם "ת נהי", בחג'ד דם דחס"ת נהי"א, ובגופא חג"בדעת ז
ה רבודגת א, לחלק המלכו"זבמלכות ד הנכנס, 'ד דחסדדדכורא, חלק המלכות  ח"ם שלה. ומאיר יומא כ"תפארת נהי
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נבלע  ז'ה "דאהי 'ה .ך"ה, הרי שתירי ה'י עולה אדם. ו"ו ה"י וא"ה 0 0, 'דדשבוע  ז'ס במלכות שלה. אדם כנ, הנד'

   ה  ו  ה  י      ן. "זודשפגם בספירת נצח  ין לתקן מהכודמישור. וי 'מג. במזמור, בארץ. בפסוק, "ר צת"טא. ומאיר ב"בז
 .הֹוה  י  

 
 

ה',  דחסדא. ובגופא חלק מלכות "ז , בחסד'לות אגדאבא הנקרא ס, מצד "ח דישנצ. פנימית יוד הי ויו היט. "יל כל

ס כנ, הנ'חסד הדט דדכורא, חלק המלכות "יר יומא כשלה. ומא דבחס 'ורה הבת דגכובחסד שלו. ולנוקבא, חלק המל
 'עולה אדם. א 0 0 0א "י ו"ה ד", יו'דשבוע ה 'בחסד שלה. אדם א , הנכנס'שלו, לחלק המלכות דגבורה ה דבחס
לתקן מה שפגם בספירת  יןדמישור. ויכו 'ר, תנחם. בפסוק, יע. במזמו"ב טנ"דחק '. חיןעיר אנפבז, נבלע 'ח ה"דאהי

 .ה  ו  ה  י     הֻ וֻ הֻ יֻ     הוד דזעיר ונוקבא דאצילות. 

 
 

, 'דחסד ה מ"א. ובגופא, חלק י"אמא, בחסד דז מצדה, הנקרא גדלות א' ונ. פנימית נצח תביוד הי ויו הי: 'ליל ל

ו, ה שלרבובגס כנהנ 'חלק המלכות דחסד ה 'וקבא. ומאיר יומא לדנג ", בחה'מ דגבורה "א. ולנוקבא, חלק י"ג דז"בח
 'דאהיה ח ה'עולה אדם.  0 0' י יוד הה 0 0 0 'דשבוע ה 'ה שלה. אדם ברבובגהנכנס  'לחלק המלכות דגבורה ה

 רעידזרת הוד ספיבלתקן מה שפגם  כויןישור. ימד 'ע. במזמור, סלה. בפסוק, ש"טנ ב"דחק 'ומאיר ק א."בזנבלע 

 .ה  ו  ה  י     הֻ ֻ והֻ יֻ     וקבא דאצילות.ונ

 
 

חסד דם "א. ובגופא, חלק הי"ז סדא, בח"מצד או ', הנקרא קטנות ביןא עלא"ית חסד דאוונחיצ ם"אכדטא: "ליל ל

הנכנס  'חסד הא חלק המלכות ד"א. ומאיר יומא לבת דנוק", בחג'ה דגבורה ם"חלק היא. ולנוקבא, "דז ת"גח, ב'ה
 0 0 0 0 0 0 יהואו   0 0 0 0 0 0 0 0 וע ה'דשב 'ת שלה. אדם ג"בת הנכנס, ה'בורה גדת כות שלו, לחלק המל"בת

דמישור יכוין לתקן מה  ו'בפסוק  .יודוך ע. במזמור,"ב טנ"קדח, 'א. ומאיר ב"בזנבלע  ח'ה "אהיד 'עולה אדם. י  0 0 0

 .ה  ֹוה  י   הֻ וֻ הֻ יֻ  נ."שפגם בספירה הוד דזו

 
 

חסד דם "א. ובגופא, חלק נהיז"מצד אמא, בחסד ד 'הנקרא גדלות באמא עלאה, דב: יוד הי ויו הי, פנימית חסד "ליל ל
 'הב דדכורא, חלק המלכות דחסד "נ דנוקבא. ומאיר יום ל"בחגת ',ם דגבורה ה"א. ולנוקבא, חלק נהי"זדנ "בחגת ',ה

 'עולה אדם. ה 0 'י ואו ה"וד ה 0, 'דשבוע ה 'כנס בנצח שלה. אדם דהנ 'גבורה הדהנכנס בנצח שלו, לחלק המלכות 
יכוין לתקן מה שפגם בספירת מישור. וד 'ע. במזמור, עמים. בפסוק, ר"טנ ב"דחק 'א. ומאיר ט"נבלע בז 'ה ח"דאהי

 .ה  ו  ה  י   הֻ וֻ הֻ יֻ  נ."וזהוד ד

 
 

א. ובגופא, חלק ז"א, בחסד ד"דאו 'ס ותבונה, הנקרא קטנות א"חיצונית נצח דיש :אלף למד הי יוד מםג: "ליל ל

ג דדכורא, "יומא ל ה דנוקבא. ומאיר"בחגתנ ',ם דגבורה ה"א. ולנוקבא, חלק תנהי"ה דז", בחגתנ'ם דחסד ה"תנהי
 0 0 0 0 0 'וע השבד 'הנכנס בהוד שלה. אדם ה 'בורה הסד הנכנס בהוד שלו, לחלק המלכות דגחחלק המלכות ד

דולאמים.  'ע. במזמור, אלהים. בפסוק, ו"ב טנ"דחק 'א. ומאיר נ"בזנבלע  'דאהיה ט 'עולה אדם. א 0יוד הי  0 0 0 0

 .הֻ וֻ הֻ יֻ    הֻ וֻ הֻ יֻ   ן. "ויכוין לתקן מה שפגם בספירת הוד דזו

 
 

ת "א. ובגופא, חלק ג"בחסד דזמצד אבא,  'דאבא עלאה. רשימו של גדלות ב. פנימיות חסד יוד הי ויו היד: "ליל ל

ד דדכורא, "י דנוקבא. ומאיר ל"ת נה", בחג'ם דגבורה ה"א. ולנוקבא, חלק גתנהי"י דז"ת נה", בחג'ם דחסד ה"נהי
 0 0 0 0 'דשבוע ה ו'וד שלה. אדם , הנכנס ביס'הנכנס ביסוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ה 'חלק המלכות דחסד ה

דולאומים.  'ע. במזמור, יודוך. בפסוק, ל"ב טנ"דחק 'א. ומאיר ע"נבלע בז 'יה טהדא 'עולה אדם. ה 0 0 ו"י י"ו ה"א  0

 .ּהּוּהּי    הֻ וֻ הֻ יֻ     נ."ויכוין לתקן מה שפגם בהוד דזו

 
 

א. ובגופו, חלק "זדמצד אבא, בחסד  'עצמות דגדלות ב ת חסד דאבא עלאה, הנקראימי. פניוד הי ויו היליל ל"ה: 

ם דנוקבא. "ת נהי", בחג'ם דגבורה ה"נהי ת"א. ולנוקבא חג"זדם "ת נהי", בחג'סוד מלכות דחסד הת נצח הוד י"חג
דשבוע  'במלכות שלה. אדם זהנכנס  'גבורה הדא, לחלק המלכות "הנכנס במלכות דז 'ומאיר חלק המלכות דחסד ה
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ע. במזמור, עמים. "ב טנ"א. ומאיר חק"נבלע בז 'ט ה"דאהי 'ך. י"יתירה, הרי ש 'ועם ההי ואו הי עולה אדם.  0 0 ,'ה

 .הֹוה  י     הֻ וֻ הֻ יֻ   ן."דזו לאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירה הודוד 'בפסוק א

 
 

א. ובגופו, חלק המלכות "דאבא, בגבורה דז 'ס, הנקרא גדלות א"ישד. פנימית הוד יוד הי ואו הי ו'וע ו: שב"ליל ל

נוקבא, בחסד שלה. ומאיר  א, בחסד שלו. ולנוקבא, חלק המלכות בכללות גבורות שביסוד"בכללות חסדים שביסוד ז
הנכנס בחסד שלה.  ו'ו דדכורא, חלק המלכות דכללות חסדים שנכנס בחסד שלו, לחלק המלכות דגבורה "יומא ל
בפסוק  ק. במזמור, כולם."ל פז"דיג '. ייןנבלע בזעיר אנפ 'דאהיה ט 'אדם. העולה  0 0 0וא  , יוד היו'דשבוע  'אדם א

 .ה  ו  ה  י     ּהּוּהּי     ן דאצילות."דזו בספירה יסוד שפגם מה דולאומים. ויכוין לתקן 'מ

 
 

 'ו דמ דחס"חלק י א. ובגופא,"מא, בגבורה דזדא 'דתבונה, הנקרא גדלות אוד פנימית ה .הי ואו יוד היז: "ליל ל

הנכנס  'ז דדכורא, חלק המלכות דחסד ו"ג דנוקבא. ומאיר יומא ל"בח 'מ דגבורה ו"א. ולנוקבא, חלק י"ג דז"בח
 'עולה אדם. א 0 0הי יוד ה  0 0 0 ,ו'דשבוע  'שנכנס בגבורה שלה. אדם ב, ו'בגבורה שלו, לחלק המלכות דגבורה 

ספירת יסוד לתקן מה שפגם ב יןדולאומים. ויכו ', ארץ. בפסוק, יק. במזמור"ל פז"דיג 'א. ומאיר ג"בזנבלע  ',דאהיה י

 .ה  ו  ה  י     ּהּוּהּי נ דאצילות."דזו

 
 

ם דחסד "א. ובגופא, חלק הי"דזא, בגבורה "דאו 'הנקרא קטנות ב א עלאין,", חצונית דגבורה דאול"ם ג"אח: "ליל ל

ת "ק המלכות דכללות חסדים הנכנס בתת דנוקבא. ומאיר חל"בחג 'ם דגבורה ו"א. ולנוקבא חלק הי"ת דז", בחגו'
 0 0 0 0 0 0ואו הי  0 0 0 0 0 0 0 0 ,ו'דשבוע  'ת דנוקבא. אדם ג"נכנס בתא, לחלק המלכות דכללות גבורות ה"ז
ויכוין לתקן מה  לאומים.וד ם'בפסוק  ק. במזמור, נתנה."דיגלפז 'יר לא, ומא"נבלע בז 'דאהיה י 'עולה אדם. ה 0 0 0

ֹוה  שפגם בספירה היסוד דזו"נ דאצילות.    ה  .                              ּיּהּוּה   י   

 
 



 www.orhasulam.org אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 כתבי האריז"ל

 

 

 
 
 
 
 

ם "א. ובגופא חלק נהי"דז ' דאמא, בגבורהבלאה, הנקרא גדלות עדאמא  רהדגבו. פנימית יוד הי ואו היט: "לליל 

המלכות כורא חלק דד ט"מא לומאיר יו נוקבא.דנ "תבחג ,ו'ם דגבורה "נהי ולנוקבא, חלק א."דזנ "בחגת ו' דחסד
עולה  0 ה"וי וא"ד ה"ו 0 ,ו'שבוע ד 'ד דםאבנצח שלה.  הנכנס ו'שלו, לחלק המלכות דגבורה הנכנס בנצח  ו' דדחס
לתקן מה שפגם בספירת  ויכוין דבארץ. 'ק. במזמור יבולה, בפסוק, ב"ל פז"דיג 'פא. ומאיר "בזנבלע  'אהיה יד 'י אדם.

 .ה  ו  ה  י     ּהּוּהּי דאצילות. ן"זו דיסו

 
 

א. ובגופו, "בגבורה דזא, "דאו 'ותבונה הנקרא קטנות א ס"ישדד וחיצונית ה .הה יוד מם ד"ף למ"אל: 'ליל מ

דדכורא  'מא מיודנוקבא. ומאיר  ה", בחגתנו'ה רבודג ם"א. ולנוקבא חלק תנהי"דזה "בחגתנ, ו' דסחד ם"חלק תנהי
 0 0 0 0 0ו' דשבוע  'ה םדהנכנס בהוד שלה. א ו'גבורה ות דלחלק המלכ הנכנס בהוד שלו, ו' דחסדמלכות חלק ה

 לתקן יןכוויבארץ. ד 'כנו. בפסוק, אבמזמור, יבר ק."ל פז"יגד 'זא. "בזנבלע  'אהיה יד 'ם. הדא עולה 0 יוד הי 0 0 0 0

 .הֻ וֻ הֻ יֻ    ּהּוּהּי    ן דאצילות."זוד דמה שפגם בספירת יסו

 
 

רשימו שלו, דאבא(  'ב דלותדגעצמות שלו הנקרא עצמות ) לאהעא בדא . פנימית גבורהיוד הי ואו היא: "ליל מ

 םי"גתנהא. ולנוקבא חלק "זדי "נהת "בחג ,ו'חסד דם "א. ובגופא חלק גתנהי"זדבגבורה  אבא,ד 'הנקרא גדלות ב
 סוד שלו,ביהנכנס  ו'דדכורא חלק המלכות דחסד  א"מוקבא. ומאיר יומא דנ יה"ת נ"בחג, ו'ה רבודג

נבלע  'אהיה א .םאד עולה 0 0 יו י"ה ו"א 0 0 0 0 0 ו' עדשבוו'  הנכנס ביסוד שלה. אדם ו'ת דגבורה לחלק המלכו

   ּהּוּהּי   ן דאצילות. "ם ביסוד זומה שפג לתקן יןדבארץ. ויכו 'רלהים. בפסוק במזמור, א ק."ל פז"יגד 'איר קמא. ו"בז
 .ּהּוּהּי

 
 

א. "זדדאבא, בגבורה  'דלות בדגא עלאה, עצמות שלו, הנקרא עצמות בה דאר. פנימית גבויוד הי ואו היב: "מ ליל

וקבא. דנם ", בחגתנהיו'ה רבודגם "א, חלק חגתנהיבנוקבא. ו"ם דז"ת נהי", בחגו' דדחס םי"ת נה"ובגופא, חלק חג
, הנכנס במלכות ו'רה דגבות כות שלו, לחלק המלכוס במלכנ, הנו' דת דחסוב דדכורא, חלק המלכ"ומאיר יומא מ

ק. במזמור, "זל פ"א. ומאיר יג"בזנבלע  'ה ב"ך. אהי"י שיתירים הר 'י. וה"ו ה"י וא"ה 0 0 ו',דשבוע  ז'שלה. אדם 

  .הֹוה  י     ּהּוּהּי    ן דאצילות. "ודז דולתקן מה שפגם בספירת יס ויכויןץ. רדבאץ'  קואלהינו. בפס

 
 

א. "ת ז"אבא בתדדים. הנקרא גדלות א', צד החסדים ס צד החס"יש דדיסו. פנימית א"ו ה"א וא"ד ה"יו ג:"מליל 

, בחסד ז'לנוקבא. ובגופא, חלק מלכות דחסד א, גדלות א' מאחוריו, בס צד הגבורות דא"שה פנימית דיה ווד הה יוו
סד זעיר בח הנכנס ז' דא, חלק מלכות דחסרכודג ד"מא מיו, בחסד שלה. ומאיר ז'ה רבודגא. ולנוקבא, חלק מלכות "ז

נבלע  'יה גהעולה אדם. א 0 0 0הי וא  וד, י'שלה. אדם א' דשבוע ז דס בחסכנ, הנז' דגבורה, לחלק המלכות יןאנפ

 .ה  ו  ה  ה   י  ֹוה  י      ן."ת זוכולתקן מה שפגם במלן ויכוי. םדתנח 'מזמור, יברכנו. בפסוק, תבת. "שקוציד 'א. ומאיר ש"בז

 
 

ה "ד ה"וויא, "ת דז"חסד אמא בתד 'החסדים הנקרא גדלות א דדתבונה, צ דיסוד. פנימית יוד הא ואו האד: "ליל מ

חלק  ,מאחוריו למלכות. ובגופא דגבורות דאמא 'ת דאמא, הנקרא גדלות ארוצד הגבו הונה פנימית יסוד דתב"ו ה"ו
ד דדכורא, "מג דנוקבא. ומאיר יומא "בח ז'רה דגבוס "יו מלכות א. ובנוקבא, חלק"דזג "חלק חב ז' דת ויסוד דחסכוהמל

 0 0, ז'שבוע ד 'כנס בגבורה שלה. אדם בהנ ז' דגבורהת כוהנכנס בגבורה שלו, לחלק המל ז' דסדחחלק המלכות 

ויכוין לתקן מה  .חםדתנ' נפסוק, ב. םמזמור, אלהיבת. "שקוציד 'קאיר א. ומ"בזנבלע  '. אהיה ד0 0 'ד הו"י י"ה 0

 .ה  ו  ה  י      ה  הֹוי      דאצילות.א "זדשפגם במלכות 
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 ו'פ הויה אלהים, ועם "תיות, שיש בגט או"א עלאין, צד החסדים ס"ת דאו"ה, חיצונית ת"ע 'ם, גי"ה: אכדט"ליל מ
ת "ם חיצוניות ת"ה. ואכדט"ת דזעיר אנפין ע"א, בת"דצד החסדים דאו 'קטנות ב ם, הנקרא"אכדט 'ה, גי"שמות הרי ע

ם, "אחוריו, למלכות. ובגופא, חלק היא מ"דגבורות או 'ד, הנקרא קטנות ב"ע 'ם גי"א עלאין צד הגבורות אכדט"או
ה דדכורא, חלק המלכות דחסד "ת דנוקבא. ומאיר יומא מ", בחג'ם דגבורה ז"א. ולנוקבא חלק הי"ת דז", בחג'דחסד ז

 0ואו הי  0 0 0 0 0 0 0 0, 'דשבוע ז 'דם גת שלה. א"בת, הנכנס 'חלק המלכות דגבורה זת שלו, אל "הנכנס לת 'ז

דתנחם, ויכוין לתקן  'חת. במזמור ויראו, בפסוק "שקוציד '. ומאיר וא"נבלע בז 'עולה אדם. אהיה ה 0 0 0 0 0 0 0 0

 .ה  ֹוה  י     ה ֹוה  י      ן דאצילות."מה שפגם בספירת מלכות דזו

 
 

 א, ושם יוד הה וו"ת דז", צד החסדים דאמא בת'רא גדלות בדאמא, הנקת ". פנימית תיוד הא ואו האו: "ליל מ

 ,ז'ם דחסד "למלכות. ובגופא, חלק נהיאחוריו ו ',דלות בדצד הגבורות ג 'ת דאמא, הנקרא גדלות ב"הה, פנימית ת
ס בנצח נכנה 'ו דדכורא חלק המלכות דחסד ז"ומאיר יומא מ .נ", בחגתז'ם דגבורה "א. ובנוקבא, חלק נהי"נ דז"בחגת

א. "נבלע בז 'אדם. אהיה ו 'גי 0 'ו ה"י וא"ד ה"ו 0 'דשבוע ז 'נכנס בנצח שלה. אדם דה ז'שלו, לחלק המלכות דגבורה 
ן דאצילות."לתקן מה שפגם בספירת מלכות דזו יןזמור, אותו. בפסוק ם דתנחם. ויכות. במ"דשקוצי 'ומאיר צ

 .ה  ו  ה  י   ה  ֹוהי   

 
 

ת "א בת"צד החסדים דאו ',ס ותבונה, הנקרא קטנות א"א דיש". חיצונית יסוד דזיוד מם אלף למד האז: "ליל מ

 , דגבורות'ס דתבונה, צד הגבורות הנקרא קטנות א"ד, חיצונית יש"ציור יו 'י, ואלף למד הא יוד מם, א"ציור יו 'א, וא"ז
גבורה דם ". ובנוקבא, חלק תנהייןאנפה דזעיר ", בחגתנז'ם דחסד "חוריו. ובגופא, חלק תנהידאבא ואמא למלכות מא

 'הנכנס בהוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ז 'ז דדכורא, חלק המלכות דחסד ז"ה דנוקבא. ומאיר יומא מ", בחגתנ'ז
ת. "דשקוצי 'א, ומאיר י"נבלע בז 'אדם. אהיה ז 'גי 0 יוד הי 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 'דשבוע ז 'ם ההנכנס בהוד שלה. אד

 .הֻ וֻ הֻ יֻ ה    ֹוהי   ן דאצילות."פגם בספירת מלכות זודסלה. ויכוין לתקן מה ש 'בפסוק, סבמזמור, כל. 

 
 

א, ויוד הי וו "ת דז"ת דאבא עלאה, הנקרא רשימו צד החסדים, בת". רשימו פנימית תיוד הא ואו האח: "ליל מ

ות. ובגופא, חלק דאבא, מאחוריו למלכ 'ת דאבא, צד הגבורות, הנקרא רשימו דגדלות ב"הה, רשימו דפנימית ת
הי שלה. ומאיר חלק המלכות דחסד ", בחגתנ'הים, בגבורה ז", חלק גתנ'א. ולנוק"הי דז"בחגתנ .'ים דחסד ז"גתנה

עולה  0 0ו "י י"ו ה"א 0 0 0 0 0, 'דשבוע ז 'שלה. אדם ו הנכנס ביסוד 'הנכנס ביסוד שלו, לחלק מלכות דגבורה ז 'ז
    נ."דסלה. ויכוין לתקן מה שפגם במלכות דזו 'ת. במזמור, אפסי. בפסוק, ל"דשקוצי 'א. ת"נבלע בז 'ה ח"אדם. אהי

 .ּהּוּהּי     ה  ֹוהי  

 
 

ת "דאבא, צד החסדים, בת 'ת אבא עלאה, הנקרא עצמות גדלות ב"פנימית ת , עצמותיוד הא ואו האט: "ליל מ

יו דאבא, צד הגבורה מאחור 'הגבורות, הנקרא עצמות וגדלות בת אבא צד "א. ויוד הה וו הה, עצמות פנימית ת"דז
ם שלה, ומאיר "י, בחגתנה'ם דגבורה ז"א. ולנוקבא, חגתנהי"ם דז", בחגתנהיז' דים דחס"למלכות. ובגופא, חגתנה

 0 0, 'דשבוע ז 'במלכות שלה. אדם ז, שנכנס ז'א, לחלק מלכות דגבורה "במלכות ז , שנכנסז'חלק המלכות דחסד 
דסלה, ויכוין  'בפסוק ה .ת כולו. במזמור, ארץ"א. שקוצי"נבלע בז 'ך, אהיה ט"ירים הרי שית 'ואו הי, עולה אדם. וה הי

 .ה  ֹוהי      ה  הֹוי      ן."לתקן מה שפגם במלכות דזו
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 שער הכונות        

 

 דרוש י"ב

 ענין שביעי של פסח

שנקרע ביום הזה. הנה  ,ובו יתבאר ענין קריעת ים סוף ,מדבר בענין יום שביעי של פסח א(
כי  ,ושם ביארנו .אל היות היום הזה נקרא יו"ט ,ביארנו טעם ,ובדרוש הב' ,למעלה בדרוש הא'

 .כמש"ה כולם בחכמה עשית ,להיות שבשבוע א' נכנס מוח החכמה אשר בו נכללין כל המוחין
לכן  ,מוח החכמה ,נכנס רשימו דגדלות ב' דאבא ,כי אז בלילה ההוא ,ולכן כשנשלמה כניסתו

כיון שכבר  ,אין זה חידוש ,וביום שלאחריו אע"פ שבו נכנס עצמות גדלות ב' .אז הוא י"ט גמור
 ,כי בסבת שאין בו חידוש ,ולכן אינו אלא אסרו חג בלבד .והניח בו רשימו ,נכנס בליל ז' של פסח

 ואינו חול גמור. ,לכן הוא אסרו חג ,ולהיות כי בו נכנס עיקר גדלות ב' דאבא .לכן איננו יו"ט ממש

לפי שכבר עתה יכול ז"א להזדווג עם המלכות.  ,יש חיוב זווג ,לכן ביום ז' של פסחוהנה  ב(
 ,ועטרא דחסד ,ובינה ,חכמה :הלא הם ',כי המוחין מתפשטים בז' בחי ,וטעם הדבר יובן במש"ל

צריך לכוין בה  ,שהיא הת"ת ,הז' 'ואמנם בבחי .ות"ת ה,וגבור ,וחסד ,שבדעת הועטרא דגבור
 ,כלולה מכולם ,מאלו הז' 'ומלכות העומדת באחוריו כנודע. וכל בחי ,בת"ת :והם ,יחד 'ב' בחי

שהוא יום ו' של שבוע א' דספירת  ,ועתה ביום ז' של פסח .וכל שבוע ז' ימים ,ולכן הם ז' שבועות
 ,ולכן הוא יו"ט ,ולכן הרי הוא כאלו נתקנה גם המלכות שהוא באחוריו ,הת"ת 'נתקן בחי ,העומר

אמנם נקרא זווג  ,לכן אינו זווג גמור מעולה ,האמנם כיון שלא נתקנו כל המוחיןוראוי לזווג. 
 כיון שעדיין לא נגדל ז"א. ,דקטנות

 וף,סם בענין קריעת י ,נ"ב ע"ב ףבד ,בשלח רשתובזה יתבאר לך לשון מאמר א' מס"ה בפ ג(
ובודאי  .ולא תנסה את ה' ,בהאי מלה לא תשאל ,ואמר שם רשב"י ע"ה .מה תצעק אלי סוקבפ

ואמר בהאי  ,שהפליג בהסתרת סודו ,כיון שמצינו לרשב"י ע"ה ,שביאור המאמר הזה עמוק מאד
 מלה לא תשאל.

ועבר עליו עורב  ,היינו יושבים בשדה תחת האילנות ,וביום שמורי ז"ל ביאר לנו המאמר הזה ד(
 ,וא"ל ,תי את פיושאל .ברוך דיין האמת ,ז"ל ענה ואמר אחריורי ומו ,צועק וקורא כדרכו ,אחד

לכן נענש בעת ההיא  ,כי לפי שגילה הסוד הזה לכל בני האדם בפרהסיא ,כי א"ל העורב ההוא
ובאותה  ,ובנו היה מטייל בחצר ,ותיכף הלך לביתו .וגזרו עליו שימות בנו הקטן ,בב"ד של מעלה

רואה הדברים ה ,ולכן ראוי לכל בעל נפש .ומת אחר ג' ימים רחמנא ליצלן ,הלילה חלה את חליו
כי כבוד אלקים הסתר  ,זולת הכלל הנודע בכל החכמה הזו ,להסתירם בתכלית ההסתר ,האלו
וכל מה שיסתיר האדם הסודות מלגלותם  ,כי הדברים נודעים ,ואין מקום להאריך בזה ,דבר

מכניס עצמו  ,הוא משובח ומכובד בפמליא של מעלה. והעושה היפך מזה ,למי שאינו ראוי
נוסף על עונש נשמתו  ,ובמיתת בניו הקטנים ,במיתת עצמו בהכרת ח"ו ,בסכנה עצומה בעוה"ז

 בסוף אדר"ז וע"ש. ,וכמו שהזכיר רשב"י ע"ה ,שאין קץ לעונשו ,בגהינם

שאמר בהאי  ,וכמו שהזכיר רשב"י ע"ה עצמו ,בביאור מאמר זה ,ז"לרי והטעם שנענש מו ה(
כי הם  ,אלא במוחין של קטנות ,כי הנה נודע שאין החיצונים נאחזין ,ואהענין ה .מלה לא תשאל

או  ,אם יהיה בענין זמן הגדלות העליון ,ובהיות האדם מתעסק בסודות התורה .דינין תקיפין
כמו בזמן שעוסק  ,אין לאדם כל כך סכנה ,שהם ענינים למעלה ,בשאר דרוש חכמת האמת

 ,ומתאחזין שם ,הנה החיצונים מתעוררים בהם ,כי בהתעסקו בהם ,בסודות זמן הקטנות
 המתעסק בהם. ,ומזכירים עונותיו של האדם

לפי שענין  ,והטעם הוא .וינס משה מפניו ,בו מרשנא ,וז"ס משה רבינו ע"ה רבן של נביאים ו(
ובהיותו מתעסק  .כמ"ש בע"ה ,הנקרא נחש ,קטנות דז"א 'הוא בחי ,המטה אשר נהפך לנחש

ואם מפני  ,אם מפאת עצמו ,ולכן הסוד הזה צריך להעלימו .וינס מפניו ,נתיירא ,בדרוש ההוא
 מן הדרוש ההוא. ,אפילו טפת גרגיר של חרדל ,שאין אנו יודעים אמיתתו
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ובעת  ,וחביבה על בעלה ,בענין האילה ההיא שרחמה צר ,לבאר אותו המאמר ,ונחזור לענין ז(
 ,היא נוקבא דז"א ,כי האילה הזו ,יולדת כו'. דעונושך בערייתא ו ,לידתה מזדמן לה נחש א'

 ,ואז היה זווג מעולה גמור ,נזדווגו יחד ,החביבה מאד על בעלה ז"א. והנה בליל א' של פסח
ולהיות  .הוא יסוד דגדלות ,היסוד שנזדווג אז עמה 'וגם בחי .לפי שהז"א נגדל בתכלית הגדלות

והנה הנוקבא מעוברת מן הזווג  .ווג תחתון כנ"לנאסר בז ,ולא נעשה ע"י ,זווג ההוא זווג עליון
כי  ,וביום הז' של פסח יולדת אותו. ועיין בדרוש יום אסרו חג של סוכות ,ההוא כל ימי הפסח

 שם נתבאר באופן אחר.

וצריך להיות נתקן  א',קטנות ה 'חוזר ז"א לבחי ,כי תיכף אחר יום א' של פסח ,והנה נתבארח( 
שהיא עדיין  ,שאינה נבנית אלא על ידו ,מכ"ש נוקבא ,א בימי קטנותואם הו .והולך מאז ואילך

רק הה' גבורות  ,כי הנה אין ברחמה ,צר האשר רחמ ,בשם האילת ,ולכן נקרא עתה .קטנה
כי מנצפ"ך  ,כמבואר לעיל .שנקרב ביום א' לעומר ,עומר מנחת שעורים 'שהם בחי ,דמנצפ"ך

ועם ה' אותיות  ,אותיות שלהם הרי תק"ע י'ו ,הם תק"ס כי ב"פ מנצפ"ך ,שער"ה 'הוא בגימ ,כפול
 כמנין שער"ה. ,הרי תקע"ה ,שהוא ענין הכללותה חמש בחמש ,השרשיות

 ,לפי שאם תלד ,ולכן אינה יכולה לילד ,כי לא נתנו בה הה' חסדים ,ולכן רחמה צר מאד ט(
בתוכה בסוד  אשר אז ,באותם הנשמות דזווג גמור דליל פסח הא' ,יתאחזו בה החיצונים

לפי שהיא עתה בזמן  ,בסוד לפתח חטאת רובץ ,יתאחזו בהם ,ובצאתם מפתח רחמה .העיבור
להזדווג עמה עתה בליל ז'  ,שיחזור ז"א שהוא עתה בסוד הקטנות ,והתיקון לזה הוא .הקטנות

 ניםואז החיצו ,ועי"ז נפתח רחמה ויולדת .קטנות 'שהוא בבחי ,היסוד שבו 'בבחי ,של פסח
ואינם נאחזים  ,הסיגים והזוהמא והפסולת הנשאר מן הדין ההוא של זווג הקטנות ,םיונקי

 מן הזווג דגדלות דיום א' של פסח. ,בנשמות הנולדות

כי הוא דינין  ,כמ"ש בע"ה ,הנקרא נח"ש ,היסוד דקטנות 'מבחי ,ולפי שהזווג הזה הוא י(
 ,ואמנם היסוד הזה .כו' אבערייתכמ"ש ונשיך  ,לכן הזווג ההוא מכונה בשם נשיכה ,תקיפין

ובזמן הקטנות  ,כי היסוד נקרא שד"י כנודע ,והטעם הוא .נקרא בשם נח"ש ,קטנות 'בהיותו בבחי
שם אהי"ה בריבועו העולה ד"ם  'שהוא בחי ,אין לו אלא חיות מן האחוריים של הדעת דז"א

  נח"ש. 'יהיה בגימ ,ובהתחבר דם עם שדי ,כנ"ל

אלא מן האחוריים של היסוד  ,עתה אין היסוד הזה ממשיך טפת הזרעכי  ,והענין הואיא( 
 תקראנ מאכנ"ל. והנה אי השהם הלבושין של המוחין דחסד וגבור .שבתוך דעת דז"א ,דאימא

ואמנם ריבועו הפשוט של  ,תקמ"ד 'שהוא עולה בגימ ,הוא ריבועו ,שלה יםוהאחור ,אהיה ביודין
שהוא ת"ק  ,כמו המילוי של שם שד"י ,ת"ק 'הם בגימ ,ואותיות מילויו .ד"ם 'היא גימ ,אהי"ה
גם תסיר מן שד"י אותיות מילואו  .וישאר ד"ם ,ולכן תסיר מן תקמ"ד מילויו שהוא ת"ק .כנודע

ואז תחבר שדי פשוט עם ריבוע שם אהי"ה פשוט  ,וישאר שד"י פשוט ,ת"ק 'שהוא ג"כ בגימ
 נח"ש. 'ויהיה הכל בגימ ,שהוא דם

אשר  ,היסוד דאימא 'הוא בחי ,כי ריבוע אהי"ה הנזכר העולה דם ,והענין יותר בביאור הואיב( 
והתחברות יסוד  .זווג אל הנקבה 'ניתנת בבחי ,הנקרא שד"י ,ממנו נמשכת הטיפה ביסוד ז"א

דינין קשים. וז"ס הנחש העליון  'הם בבחי ,כי כל אלו ,הרי נחש ,דאימא עם יסוד דז"א
 ,ואנו מותרים בתשמיש המטה ,יש זווג תחתון ,ולכן בלילה אז .שך רחם האילההנו ,שבקדושה

 זמן הקטנות. 'לפי שעדיין הוא מבחי ,אבל אין זה נקרא זווג גמור

שהוא היסוד  ,שהוא קריעת רחם האילה ,שנקרע ביום זה ,ובזה תבין ענין קריעת ים סוףיג( 
יון דקטנות. וזה ביאור מאמר פרשה בשלח ע"י זווג נשיכת נחש העל ,סוף לכל דרגין שבה ,שבה
כי להיות  :ר"ל .בעתיקא תליא מלתא ,אלי דייקא ,מה תצעק אלי ,ובספרא דצניעותא ,וז"ל ,הנ"ל

כדי לקרוע קריעת  ,בסוד נשיכת הנחש ,לא היה יכול להזדווג עם נוקבא ,קטנות 'אז ז"א בבחי
 ,כנודע כי נה"י דא"א ,הוא א"א ,אם לא ע"י הארה הנמשכת לו מעתיקא קדישא ,ים סוף

בסוד נשיכה  ,ועי"כ מזדווג ז"א בנוקבא ,ועי"כ מתעורר א"א להאיר בז"א ,מתלבשת בז"א
ולכן  ,אין בהם כח לעוררו אל הזווג הזה ,אבל שאר ההארות הנמשכות לו עתה מאו"א .הנזכר

 בעתיקא תליא מילתא.

http://www.orhasulam.org/
http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.org אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 כתבי האריז"ל

 

 

כי בכל  ,כי הנה נתבאר אצלינו ,משה מפניו כו' כנ"ל שכתוב בו וינס ,ענין משה ,ובזה תביןיד( 
 ,והוא סוד ב' שמות א"ל שד"י ,וגם יש בחינת משה של זמן הקטנות .הדברים יש קטנות וגדלות

ואם  .שנ"ד 'יהיו בגימ ,שיש במילוי שם שד"י ,וכשתוסיף עליהם ט' אותיות .משה 'שהם בגימ
 ,שנ"ט 'יהיה הכל בגימ ,ת של א"ל שד"י בפשוטםאו ה' אותיו ,תוסיף ה' אותיות שיש במלוי א"ל

 נח"ש ע"ה. 'שהוא בגימ

וזהו ג"כ מ"ש  .ובו משפט ודינין תקיפין ,כי החשן הוא אותיות נחש ,וז"ס ועשית חשן משפטטו( 
ואיהי שלטא על אלף מפתחן  ,חיה חדא אית בעלמא ,וז"ל ,בסוף פרשת ויקהל דף רי"ט ע"א

וז"ס אלף  .אלף 'אשר במילואם הם עולים בגימ ,שד"י כנזכרשהוא סוד שני שמות א"ל  ,כו'
 והבן זה. ,מפתחן הנזכר
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    שער הפסוקים

 פרשת בשלח

 :ויקח משה את עצמות יוסף עמו

רז"ל בפסוק לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, שגזר עליהם שימולו,  מזולתו( כבר ידעת מ"שא( )
וגייר כמה נפשות ומל אותם, והם הערב רב שעלו עם ישראל ממצרים. ומשה גם הוא רצה לקרבם 
ולהכניסם תחת כנפי השכינה, ולפי שיוסף התחיל במצוה זאת, והיה העיקר הראשון לגיירם, לכן 

 :)לקחו משה עמו. )ע"כ מזולתו

 :סימן י"ד

 :ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי

מזולתו( הנה ר"ת 'מה 'תצעק 'אלי, הוא אמ"ת. וז"ש בזוהר ובספרא דצניעותא, הא בעתיקא א( )
תליא מילתא. גם מילת אל"י גימטריא מ"א, שהם מספר מ"א אותיות, שבשם אהי"ה בפשוטו 

 :)ובמלואו ובמלוי מלוי. )ע"כ מזולתו

 :הגדולהוירא ישראל את היד 

הנה ר"ת של 'את 'יהוה 'ויאמינו 'ביהוה הוא איוב, והענין הוא כמ"ש בזוהר בפרשה בא, כי בעת א( 
קריעת ים סוף, היה השטן מקטרג על ישראל, ואז מסר ה' בידו את איוב מתעסק בו, ויניח 

 מלקטרג על ישראל. וכבר הודעתיך כי איוב הוא גלגול תרח אבי אברהם, ולא נשלם תקונו עד
שבאו עליו יסורין ההם. ונמצא כי כל תקון איוב היה עתה, ביד הגדולה אשר עשה ה' בקריעת הים, 

 :ולכן נרמז שמו בזה

 :סימן ט"ו

 :עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה

מזולתו( הנה פסוק זה נאמר בתחלת השירה הזאת, לרמוז אל מ"ש חז"ל כי פרחה נשמתם א( )
ת ושירות המלאכים, המשבחים לשי"ת, הנקרא י"ה, ועי"כ ברדתם בים, והשמיעם השי"ת, זמירו

חזרה נשמתם. וזהו עזי, כי כחי ועזי נמשך לי, ע"י זמרת יה, שמזמרים המלאכים לפניו, ועי"ז ויהי 
 :ליישועה, שהחייתני מן המיתה

 :ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרע"ץ אוי"ב

בהפוך אתון, כי בהיות ימינו יתברך נאדרי הנה אותיות תרע"ץ אוי"ב, הם אותיות צרעת איוב א( 
בכח, להציל את ישראל מיד השטן המקטרג על ישראל, הצילם, ע"י שמסר בידו את איוב, שלקה 

 :(בצרעת, והוא השחין, שהוא אחד ממיני הצרעת. )מזולתו

"ל, והענין הוא כמ"ש בס"ה, כי ג' יועצים היו לפרעה, וא' מהם היה איוב, ונתן עצה לפרעה, ואב( 
תשלוט בגופם ובממונם, אבל לא תמיתם. ולכך פרע לו השי"ת מדה כנגד מדה, שנתן רשות לשטן 

 :לאבד את כל ממונו, ולהלקות גופו בשחין, אך לא המיתו

עוד אמרו בזוהר, כי בעוד שהיה איוב עם פרעה, היה מגין עליו, ולכן מה עשה הקב"ה, הלקה ג( 
אז לא היה יכולת בו להגין על פרעה, ואז הביא הקב"ה לאיוב לסבה הנזכר, ואחר שלקה איוב, 

 :המכות על פרעה
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ועם ב' המאמרים הנז', יובן פסוק זה, והענין הוא, כי הקב"ה ימינו תרעץ אויב, הוא איוב, על ד( 
שנתן עצה לפרעה, והכהו בשחין שהוא אחד ממיני הצרעת, אותיות תרעץ, ואחר שהכה את איוב, 

 :פרעה ועמו, אז אח"כ וברב גאונך תהרס קמיך, הם פרעה והמצריים ולא היה יכול להגין על

ואח"כ נתן טעם למה הוכה איוב על חנם, כדי להכות את מצרים, וביאר, כי גם איוב לא על חנם ה( 
הוכה, כי אם בדין, והטעם הוא, כי הלא אמר אויב הוא אותיות איוב, ארדוף אשיג, וקח שללם 

בצרעת. ואח"כ נשפת ברוחך על המצריים, וכסמו ים, כיון שכבר איוב ולא נפשם כנזכר, ולכן הוכה 
 :לא היה יכול להגין עליהם

ובזה יובן, שינוי אלו הפסוקים, שפעם אחת הזכיר בלשון יחיד תרעץ אויב. ואח"כ אמר בלשון ו( 
רבים, תהרס קמיך. ואח"כ חזר בלשון יחיד, אמר אויב. ואח"כ חזר ואמר בלשון רבים, כסמו ים 

 :צללו כעופרת במים אדירים

וז"ש איוב בספרו, )איוב י"ג כ"ד( תחשבני לאויב לך, כי ב"פ החלפת שמי, מאיוב לאויב, כנזכר ז( 
בפסוק תרעץ אויב, אמר אויב. גם ירמוז תרעץ אויב, אל מ"ש בס"ה בפרשת בא כי כשעברו ישראל 

על ישראל. לכן נזכר רמז זה  בים ואמרו שירה, אז מסר הקב"ה לאיוב ביד השטן, כדי שלא יקטרג
 :)בפסוק הזה, בתוך השירה. )ע"כ מזולתו

 :'מי כמכה באלים ה' מי כמכה נאדר בקדש וגו

מזולתו( כבר ידעת, כי יעקב הוא ז"א הנקרא נורא, ומשמש בין שתי אהלות, שהם לאה ורחל, א( )
בספר הבהיר, אל"ף בינה,  וג"כ משמש למעלה, וז"ש עושה פלא, אותיות אל"ף, וכבר ידעת מ"ש

נמצא שהוא משמש למטה וגם למעלה בסוד ו' בין תרין ההי"ן, ודי למבין. גם הת"ת שהוא ז"א, 
נקרא נורא ומונח תוך הארון שהוא השכינה מלכות, ולכן נורא וארון הם אותיות שוות. ג"כ הוא 

 :בצרוף אחר, אדיר ונאור

וק זה מי כמוך באלים ה' נורא תהלות לומר אדיר הגהה א"ש, אפשר, שלזה כיון הפייטן, הזה בפס
 :ונאור מי אל כמוך, ונרמז הפיוט עושה פלא, דוק ותשכח

 :'תפול עליהם וגו

הנה מש"ה, עד יעבור עמך ה', כנגד דור המדבר שיצאו ישראל ממצרים, שהם נקראים דורו של א( 
קנית, הם דורו של יהושע, משה, הנקרא פני חמה, הנאחז בז"א, הנקרא יהו"ה. עד יעבור עם זו 

שנכנסו לארץ. ולכן סמיך ליה, תביאמו ותטעמו. ולפי שהם מסטרא דנוקב' הנקראת ארץ ישראל, 
 :)אמר עם זו קנית, בלשון נקבה, זו ולא זה. )ע"כ מזולתו

 :סימן ט"ז

 :'ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם וגו

לרמוז, כי הלחם ניתן להם מן השמים, שהוא מזולתו( ר"ת 'למען 'אנסנו 'הילך בתורתי, לא"ה. א( )
 :)המן, היא מעלמא דאתכסיא שהיא לאה. )ע"כ מזולתו

 :סימן י"ז

 :ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם

מזולתו( הנה ר"ת 'עבר 'לפני 'העם הוא עלה, גם תיבת עבר, אותיות ערב, פי', כי אותם ערב רב א( 
שעלה אתם, הנקרא העם סתם, מהם יש פחד פן יסקלוך, ולכן אני מבטיחך שאצילך מהם. אמנם 

 :)מן ישראל, אל תפחד מהם, כי קדושים הם, ולא יזיקוך. )ע"כ מזולתו

 :בחורבהנני עומד לפניך שם על הצור 
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נודע הוא, כי הצור הוא מלכות, שהוא רחל נוקבא דז"א. והיא שם אלהים במילוי ההי"ן, א( 
העולה בגימטריא צו"ר. ולהיותו מבחינת אלהים, לכן הצור הוא דין, כנזכר בזוהר. ובהיותה דין, 

מנין אינה יכולה להוציא מים להשקות, ולכן צריך להמשיך אליה מן ז"א, בחי' אורות, שהם ג"כ כ
צו"ר. ועי"כ, ההפכי הצור אגם מים, בבחי' צור הזה השני, הנרמז באמרו והכית בצור. והענין הוא, 
כי אין האורות האלו נמשכות אליה, אלא ע"י הכאה, כי האור הפנימי מכה בחיצון, ונמשך הארתו 

, היא ע"י בו. וכן ממדרגה למדרגה, עד שנמשך אל המלכות. וז"ס והכית בצור, והנה ענין הכאה זו
שם ההוי"ה שבז"א, בזה האופן, י"פ י', הרי ק', והכאה זו מיניה וביה. ואח"כ מכה באות ה', בסוד 

י"פ ה', והם חמשים. וכעד"ז בכלם, והוא באופן זה, י"פ י', י"פ ה', ה"פ ה', ה"פ ו', ו"פ ו', ו"פ ה', 
 :ושתה העם ,ה"פ ה'. סך הכל בגימטריא צו"ר, ועי"כ ויצאו ממנו מים

 :ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים

מזולתו( הנה ר"ת 'נצב 'על 'ראש 'הגבעה, הוא נערה, לרמוז מקום אחיזת יהושע, הנקרא נער. א( )
 :)כמש"ה )שמות ל"ד י"א( ויהושע בן נון נער, הנאחז במלכות הנקרא נערה. )ע"כ מזולתו

 :ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי

'יהוה 'נסי, הוא שי"ן, משם שד"י. ושתי אותיות אחרות שהם ד"י,  מזולתו( הנה ר"ת 'שמוא( )
 :)נרמזו במלת כי י"ד על כס י"ה, הרי עתה שם שד"י מלא. )ע"כ מזולתו
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 פרי עץ חיים ספר

 

 הוא א"כהשער ה

 

 שער חג המצות

 

 'פרק ח

 
 

כבר בארנו לעיל  םפסח וקריעת ים סוף. ועתה נבאר יום שביעי דפסח, וקריעת ים סוף מה ענינו. אמנדשביעי א( 
שבוע בהראשון שהוא חכמה, בסוד כולם בחכמה עשית, לכן  וחנכללים במ יןקצת, ושם אמרנו, לפי שכל המוח

הנקרא חכמה, אז הוא מועד, ונקרא חול המועד. אמנם יום שביעי של פסח, שהוא  וןראשונה, שנשלם מוח הראש
כדלקמן, אך ביום שביעי  'לות בדסוד רשימו של מוח אבא דג סט גמור. והטעם לפי שאז נכנ"של עומר, הוא י ו'יום 

ח כנודע, "ז נקרא א"הרשימו, אבל עכ סכבר נכנזה חידוש, אחר ש יןט, כי א"פ שנכנס העצמות אינו י"של עומר, אע
 להזדווג עם המלכות. ויכבר רא יןהזעיר אנפ כןל
 

, 'ג, הרי ד"חו ', ודעת נחלק לבד"שהם: חב ',בחי ז'נכנסים ומתפשטים ב םה ין: כי הנה ביארנו, איך המוחיןוהענב( 
ת, ומלכות "כוונות, והם: ת 'בה ב יןת, צריך לכו"שהוא ת ו'ה 'שבועות. אמנם בחי 'ז ד, נג'בחי ז'י רת, ה"כ חג"ואח

 שהוא מאחוריו כנודע.
 

לא  דייןשל עומר, ע ו' וםכמבואר, אמנם עתה בי ז'ל, כלול מכל ה"הנ 'ובחי יןמוח ז'כל מוח ומוח, מאלו ה נםאמג( 
גם המלכות, כי היא ת, הרי הוא כאלו נתקנה "שהוא ת ו'ה 'ז כיון שנתקן בחי"המלכות, ועכ דשהוא סו 'ז 'נתקנה בחי

, יןווג גמור, כיון שלא נשלמה כל המוחזאמנם זווג זה אינו  ג.זווש בו ויט, "לעומר, הוא י ו'ביום  כןת, ול"מאחור ת
 קטנות.דונקרא זווג זה זווג 

 
מלה לא תשאל  י, בההוא"ב עד סוף קריעת ים סוף, ואמר שם רשב"והוא סוד הנזכר בזוהר פרשת בשלח דף נד( 

 יןדינ םהדבר הזה, הוא סוד עמוק מאוד, והטעם הוא דע, בכל מקום שהקטנות עליון מתעורר, ה ין. וענו'ולא תנסה וכ
כ סכנה, כמו מי "לו כ יןמ שעוסק בשער האצילות לעילא ולעילא, א"בכ ,שבעולם ון, אם האדם או היותר עלייןתקיפ

עונותיו  יןבעת שהאדם עוסק בהם, אז החיצונים מתעוררים, ומזכיר כןלשעוסק בקטנות, כי שם נאחזים החיצונים, ו
ז, ואפילו משה "צ להאריך ע"דרש מן הקטנות, היה נענש וא וםל היה עוסק בש"בכל פעם שמורי ז כןם, ולדשל א

ו, נס משה מפניוייה בשל כל הנביאים, כי פגע בסוד קטנות, שהוא סוד המטה הנהפך לנחש, מה כתיב  בןרבינו, ר
חלק אחד מרבי  םיודעין בו, כי א יןפ שא"להעלימה, אע ויה, כי סוד קטנות נקרא נחש, ולכן הסוד הזה רא"ש בע"כמ

 רבבות שיש בו.
 

גדלות.  'היסוד המזדווג עם הנוקבא, היה מבחי 'פסח, היה זווג גמור דגדלות, ובחידהזה, הנה בליל  יןהענ דוסוה( 
דפסח, דהוא  'בליל א כ"אז מותרים אנו בתשמיש המטה, משא כןשאינו גמור. ולדפסח, הוא זווג  'ואמנם עתה ליל ז

 ש היטיב."זווגא עלאה, כמ
 

היסוד דקטנות  '. והנה בחייןקטנות, כי עדיין לא נכנסו בו המוח 'לו רק בחי יןוהנה היסוד המזדווג עמה עתה, או( 
ה ברבוע, "של הדעת אהי םן האחורימלו רק  יןקטנות, א, כי היסוד נקרא שדי, ובהיותו בסוד יןנקרא נחש עלאה. והענ

, כי הלא אינו ממשיך הטיפה יןנחש. והענ ', גים"י עם ד"דם שבארנו לעיל, והנה ש"ד, והוא סוד הד"מ 'שהוא גימט
ה, הוא ", ואחוריים של אהידיןה "א, והנה ידעת כי אמא הוא אהי"זו, רק מן אחוריים של היסוד דאמא שבתוך הז

מלוי שלו, שהוא ממש מלוי שם  ד"תסיר מן תקמ כןשל שדי, ול ויק, כמו מל"ת 'ד גי"של תקמ ויוהנה המל ד,"תקמ
ד גימטריא נחש, וזהו חיבור יסוד זעיר אנפין ביסוד אמא, כי אז משם יניקת הטפה "י ומ"ד, ויהיה שד"שדי, ישאר מ
 לתת לנוקבא.

 
 

בערייתה, כנזכר בפרשת בשלח. והענין, כי הלא המלכות היא לכן נבאר ענין אותו האיילה, שבא נחש והכישה ז( 

http://www.orhasulam.org/
http://www.orhasulam.org/


 

 

דפסח, ונתעברה מן הזווג ההוא, ויום לידתה  'א, ואמנם היא נזדווגה עמו ליל א"האיילה החביבה על בעלה שהיא ז
ש היא, "א עצמו הוא בסוד קטנות, מכ"של פסח, ולפי שעתה אינה נתקנת לגמרי, כי אם הז 'היא יולדת אותו יום ז

ך, שהוא סוד עומר של שעורים, שהקריבוהו "גבורות, שהם מנצפ 'ן עתה נקראת איילה ורחמה צר, כי אין לה רק ההלכ
אותיות גימטריא  'ר, ועם ה"פ 'ך כפולות, שהם גי"פ מנצפ"ה, שהם סוד ב"תקע 'ש כי שערה גימ"של פסח, כמ 'יום ב

ה, כמנין שערה, לכן "תקע 'בה 'ע, וכשכוללין ה"תק 'ימה, וג"פעמים פר 'אותיות, הרי ב 'ר עם ה"פ פ"ה, ועוד ב"פר
ח, לכן אינה יכולה לילד, כי אם תלד יתאחזו בה החיצונים, באותן הולדות שהם "רחמה צר, כי עדיין הנוקבא אין בה ה

, הוא סוד נשמות הבאים מזווג גמור, ולפי שעתה זמן הקטנות יתאחזו בהן החיצונים, ולכן נחש עילאה נושך ערייתה
קטנות, מזדווג עמה, וזווג ההוא נקרא בלשון נשיכה, לפי שהוא בסוד הקטנות דין, ואז על ידי  'בסוד היסוד דבחי

 'הזיוג ההוא רחמה הצר נפתח, ואז החיצונים יונקים הזוהמא והדין, ונשארת הקדושה, שאין נוגעים בה רק מבחי
 ל."הנחש, ולא מבחינת הגדלות, ואין להאריך בזה כנ

 
 

מה תצעק אלי בעתיקא  בשלח בזוהר 'ש בפ"י הנחש, וזהו מ"ס קריעת ים סוף, הוא רחם הנוקבא, ויולדת ע"ח( וז
א, כנודע כי הזעיר ": כי להיותו קטן, אינו ראוי אל הזיוג, אם לא שעתיקא עלאה בכוחו הגדול, מאיר בו בז'תליא, פי

א להזדווג. אמנם שאר "א, ואז יכול הז"קא להאיר בזמלביש לנצח הוד יסוד דעתיקא, ואז מתעורר עתי אנפין הוא
 א, אינן יכולין לזה, אם לא היה עתיקא, לכן ביה תליא מלתא."האורות של או

 
 

 'כ מן הקטנות, והוא סוד אל שדי גימ"משה ג 'ס שנאמר במשה, וינס משה מפניו, כי כבר בארנו, כי יש בחי"ט( וז
 'י, יהיה גי"ל שד"אותיות של א 'ד, ואם תוסיף ה"שנ 'וי שדי, יהיה גימטאותיות דמל 'משה, והנה אם תוסיף עליו ט

ט, אבל חיה חדא "ויקהל דר 'ס הנזכר בזוהר פ"וזס חשן המשפט, כי כולו דינין. "וזט, שהוא מסוד נחש עם כולל, "שנ
אלף מפתחאן,  'ד, גי"ד שין דלת יו"ף למ"אית בעלמא, ואיהי שליטא על אלף מפתחאין, והוא סוד אל שדי במלואם, אל

 ודי בזה.
 
 
והנה כל שאר הימים עד שבועות, כל הזיוגים הנעשים בימים ההם, אפילו בשבתות ההם, הם זיוג דקטנות, דוגמת י( 

 ל."המוחין שיש לו אז בזמן ההוא, אמנם הם עד חג השבועות כנ 'דפסח, כפי בחי 'הזווג הזה של יום ז
 
 

כ "וזה נרמז בפסוק ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ובספר רנו ליעקב מ ליל שביעי של פסח מותר בזווג,יא( 
דפסח הוא קריעת ים סוף, ואז מותר הזיווג. וסימן רמוז בפסוק זה,  'דפסח אסור בזווג, וז 'ל, כבר בארנו כי יום א"וז

 ובני ישראל שהם הזכרים, הלכו ביבשה בתוך הים, היינו נוקבא.
 
 

, עד אחר גמר כל הסדר כולו תחלה, ונראין דבריו, שהרי 'ע, אין לספור עומר בליל ב"רמל: כתב ה"ע ז"להרמיב( 
 מ."לבד, ואיך נהפך סדר הדברים עכ 'הסדר הם כל פרטי המוחין, והעומר פרט א 'בחי

 
 

 צמח: ליל שביעי דפסח, טוב לקום קודם אשמורת הבוקר ולקרות סוד קריעת ים סוף והאדרא בזוהר.יג( 
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      וירא

 

שעושה הקב"ה, אינו צריך לעשות,  ב( תניא אמר רבי יוסי, כל מה דתי

 אלא בדבור, דכיון דאמר, ממקום קדושתו יהא כך, מיד נעשה. בא וראה

 יוחנן גבדבר ה' שמים נעשו. דאמר ר'  אכח גבורתו של הקב"ה, דכתיב 

 מלאך וגו'. דועברתי בארץ מצרים אני ולא  במאי דכתיב 

אי הכי, יקרא סגיאה הוא למצראי, דלא דמי מאן דתפש מלכא,  התטו( 

טומאה, כמו המצרים,  למאן דתפש הדיוטא. ועוד אין לך אומה מזוהמת בכל

 אשר בשר חמורים בשרם וגו'. שהם חשודים על משכב זכור, גדכתיב בהו 

 באים מחם, שעשה מה שעשה לאביו, וקלל אותו, ולכנען בנו. וכי ווהם 

במצרים, כמו שעשה  זלא היה להקב"ה, מלאך, או שליח, לשגר לעשות נקמה 

 ם ואשור. ושם היהלובני שם עי דבנו של שם, דכתיב  חבאשור, שהיה 

 ברוך ה' אלהי שם. והיה לשם הגדולה הכהן גדול ונתברך, שנאמר 

 ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור. ועל ידי ווהברכה על אחיו. וכתיב בם, 

 נעשה, כ"ש המצרים, שהם מזוהמים, יותר מכל אומה, ואמר אנישליח 

 ולא מלאך.

 ( אלא אמר רבי יהודה, מכאן למדנו כח גבורתו של הקב"ה,זתט

ומעלתו, שהוא גבוה על הכל. אמר הקדוש ברוך הוא, אומה זו של מצרים, 

מזוהמת ומטונפת, ואין ראוי לשגר מלאך, ולא שרף, דבר קדוש בין רשעים 

עושה, מה שאין יכול לעשות מלאך, ולא שרף,  (*ארורים מטונפים, אלא אני 

 ןולא שליח, שאני אומר ממקום קדושתי, יהא כך, ומיד נעשה, מה שאי

המלאך יכול לעשותו. אבל הקב"ה, ממקום קדושתו, אומר יהא כך, ומיד 

 נעשה, מה שהוא רוצה לעשות. ולפיכך לא נעשית נקמה זו, ע"י מלאך

 בשביל קלון המצרים, ולהראות גדולתו של מקום, שלא רצה טושליח, 
 שיכנס ביניהם דבר קדוש, ועל הדרך הזה נאמר, אני ולא מלאך, אני י

 ו ולא מלאך.יכול לעשות
  

 מסורת הזהר

 לעיל ל"ג רים:מצי בארץ רתועב ציון א'. ב( דלעיל ב"א ש" בדבר ה' שמים נעשו: א(

 "התת"ז  יד:ח"ג  :גקצב: קצח"ב  קעג. רכג:ח"א  מירים בשרם:חאשר בשר  ציון ב'. ג(

 ה':יצא מלאך ו שם ט'. ו( קי שם:לרוך ה' אב בראשית יוד. ה( :שםובני  (קמב. ד בהשמטות
 

 קצט.: .מח. קצחח"ב  ה ב'(ונ)י ה' לדג: ריאמו ישעיה ל"ז. ז(

  

 "ג איל"א וכי ונ הנ"א מוסיף מלאך וגו'.  דנ"א יהודה.  גנ"א שעשה.  בא פרנסה. נ" א  :רסאותגחלופי 
 נ"א חג במצרים כמו שעשה. ""א לנ ז"ג באים. לנ"א  ויף אי הכי וכי. וס"א מונהכי,   
 נ"א שיכנסו. ינ"א ובשביל.  טיף בן בנו. וסמ  

 

 וה' פקד את שרה             ולםהס           מאמר

 אם כן, :ו'יאה וכגי יקרא סכאי התטו( 

כבוד גדול הוא זה למצרים, שאינו  
 "ב(ע ז"יף קד*(  אע" י"זי דף ק")דפו 

 

 דומה מי שתפשו מלך למי שתפשו איש 
 

 .פשוט

ומביו
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 ת ו מ ש      

 

 א לרבי שמעון אבוי, מה חמא קב"ה, לנחתא"רמו( עד דהוו יתבי, אר

 .ל תרין"א שאלתא את שאיל, או תרין. אדל ח"ישראל, למצרים בגלותא. א ד

ל קום בקיומך, "גלותא למה. ולמצרים למה. א"ל תרין אינון ואתחזרו לחד. א

 אימא. הבגינך יתקיים לעילא, משמך האי מלה, אימא ברי 

ששים המה  וששים המה מלכות ושמונים פילגשים.  א(רמז( פתח ואמר 

דחיותא  טבגליפין,  חדאתאחדן  זמחילא דגבורא  ז[מלכות, אינון גבריא דלעילא 

ועלמות אין  לדתחותוי.  כבגליפוי  יקדישא דישראל. ושמונים פילגשים, ממנן 

אחת היא יונתי תמתי  ג(היש מספר לגדודיו. ועם כל דא כתיב,  ב(מספר, כד"א 

 דזהרא סמתריסר זיהרא,  נדנפקא  ח[היא שכינתא קדישא  מאחת היא לאמה, דא 

 דנהיר לכלא, ואיהי אתקרי אמא.

 ין לכל עיבר, ומני עליהןמרמח( כגוונא דא עביר קב"ה בארעא, זריק לכל ע

 אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים, והוא נסיב לחולקיה ד(ד "רברבי, הה ע

  כי הלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. וקרא לה אחת ה(ד, "כנישתא דישראל, הה פ

   
 מסרת הזהר

)במדבר ח'(   קסז. ח"ג כח: קמח: קמט: ח"בת( 

 תי"ג כז: א( )שה"ש ו'( ויצא ק"ד צ"ב. ת"זקע. 

 כ"ה( ויצא ק"ד צ"ה. ג( )שה"ש ו'( חיי שרהב( )איוב 

 קכ"א תק"חסד:  ח"גמ"ג צ"ב. ד( )דברים ד'( 

 ט"א של"ב. ה( )דברים ל"ב( ב"א קצ"ד צ"ד. 

 

   

 חלופי גרסאות
 

 ג ל"ג האמצעי. ד לישראל. ה ל"ב אימא. ו ועלמות אין

 מספר ששים המה מלכות המה הגבורים של מעלה

 דאתחזק. ח מקליפין; בקליפין.מכח גבורה. ז דאתחזרן; 

 ט דרוחא. י בקליפו; בקליפות. כ תחותוי. ל מוסיף

 בחזרא ]נ"א בחד[ חד ממאה ועלמות. מ ל"ג היא.

 נ מתריסין. ס דזהריא; דזיהרא. ע רברביא. פ לכנישתא.

 ושמונים פילגשים הם מדרגות ז[ הששים גבורים הם מצד הקדושה שבגבורה תוקף הדין שבו תמדרך א

 קליפות הממונים על העולם ולהם אחיזה תחת אלו ששים גבורים. ח[ העטרה שהיא היצונים 

 יוצאה מבעלי תריסיו המזהירים ומאירים   

 

 הלמרים מצתא למה ולגלו הסולם רממא
כי המלכות אינה פני המנורה יאירו וגו'. 

 רק מקבלת מששת הנרות.מאירה מעצמה, 
 

 בעוד שהיו ו':עד דהוו יתבי וכ ו(רמ

אמר ר' אלעזר לר"ש אביו, מה ראה  ם,יושבי

 הקב"ה להוריד את ישראל למצרים בגלות.

 אתה שואל, או שתי שאלות, אחתאמר לו, שאלה 

הגלות למה. ולמה  ,אני שואל שתים, ,"ארא"ל 

 שתים הן, והן ,שר"ל "למצרים. א דוקא

 קום בקיום שלך, ,שר""ל אחוזרות לאחת. 

בשבילך יתקיים למעלה,  ,ךתדהיינו במדרג

דבר זה על שמך. אמור בני,  ,במתיבתא דרקיע

 אמור.

ים המה ש, שמרפתח וארמז( 

 ששים המה מלכות, ו':גו םונימשו ותמלכ

 הנאחזים ה,הם גבורים של מעלה שמצד הגבור

 ב("ע דף י"ד"י דפו) 

 

 יה הקדושהחשל ה דהיינו בחיצוניות,בחקיקות, 

 שהיא המלכות, וע"כ נקראים על שמהדישראל, 

ל ענים והם מלאכים הממוששים מלכות. 

 ושמונים פלגשים. .האומות כמ"ש להלן

הממונים בחקיקות המלכות  המלאכיםהם 

של הששים מלכות, וע"כ נקראים שמתחתיהן 

 ת אין מספר,מוועל .פלגשים ולא מלכות

הוא כש"א, היש מספר לגדודיו. ועם כל זה 

 כתוב, אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה,

זו היא השכינה הקדושה היוצאת משנים עשר 

 זהר והיא ה כד("ד 'דף ב )כנ"לאורות 

 כמ"ש א,היא נקראת אמ וע"כהמאיר לכל, 

 .מהלא אחת היא

 כעין וכו': דדא עבי אונוכג( חרמ

 ,זה עשה הקב"ה בארץ, זרק כל העמים לכל צד

 ומינה    
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  ת ו מ ש

 

 אחת צהיא יונתי תמתי אחת היא לאמה, דא היא שכינת יקריה, דאשרי ביניהון, 

רבות בנות עשו חיל ואת  ו(ומיוחדת ליה. ראוה בנות ויאשרוה, כד"א  קהיא 

 כלנה. מלכות ופילגשים ויהללוה, אלין רברבי עמין דאתפקדן עלייהו. לעלית ע

 מלה היא דתנן בעשרה מאמרות נברא העולם, וכד תסתכלד( ועוד רזא טרמ

א אתברי בחכמה ובתבונה ובדעת, ועלמא ל ז(תלתא אינון, ועלמא בהו אתברי, 

אלא בגיניהון דישראל, כד בעא לקיימא עלמא, עבד לאברהם ברזא דחכמה. 

ובדעת חדרים  (חובהאי אתקרי,  רליצחק, ברזא דתבונה. ליעקב ברזא דדעת. 

 ליעקב תריסר שבטין, *(ימלאו. ובההיא שעתא אשתכלל כל עלמא. ומדאתילידו 

 לא.אשתכלל כלא, כגוונא דלעי

 דאשתכלל כגוונא שרנ( כד חמא קב"ה חדוותא סגיאה דהאי עלמא תתאה, 

דלעילא, אמר, דילמא ח"ו יתערבון בשאר עממין, וישתאר פגימותא בכלהו 

למצרים, למידר  תמה עבד קב"ה, טלטל לכלהו מהכא להכא, עד דנחתו  ן.עלמי

ולאתערבא ל, דמבזין נמוסיהון, ומבזין להון לאתחתנא בהו,דדיוריהון בעם קשי ק
   

 מסרת הזהר
 ח"בו( )משלי ל"א( ב"ב קל"ח. צ"א. ז( )שמות ל"א( 

 בהקדמה יד: ח( )משלי כ"ד( ת"זקסד.  ח"גקיז 

תכ"א מט. ת"זנד: קלו. רפט: רצו.  ח"גקכג. ח"ב 

  

 חלופי גרסאות
 צ ל"ב אחת היא. ק ומיחדת לה. ר והיינו דכתיב. 

ש אשתכלל. ת ל"ג למצרים; במצרים.

 הלמרים מצתא למה ולגלו       הסולם   רממא
 

 ומינה עליהם ממונים, ז"ש, אשר חלק ה'

 ,דהיינו הקב"האלקיך אותם לכל העמים. והוא 

לקח לחלקו את כנסת ישראל. ז"ש כי חלק ה' 

 עמו יעקב חבל נחלתו. וקרא לה, אחת היא

 ו היא שכינתז מה,יונתי תמתי אחת היא לא

כבודו שהשרה ביניהם, אחת היא ומיוחדת לו. 

הוא כמש"א רבות  ראוה בנות ויאשרוה

 תמלכו נה.עשו חיל ואת עלית על כל תבנו

אלו הם שרי העמים  ופלגשים ויהללוה,

 עליהם. נומתשנ

 ועוד, :ו'מלה וכדועוד רזא רמט( 

 שלמדנו בעשרה מאמרות א,סוד הדבר הו

נברא העולם, וכשתסתכל הם רק שלשה, 

בונה תבחכמה, וב דהיינושהעולם נברא בהם, 

ודעת. והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל. 

וכשרצה הקב"ה, לקיים את העולם, עשה 

החכמה, ליצחק בסוד התבונה, לאברהם, בסוד 

עקב בסוד הדעת, שבזה נקרא ובדעת חדרים יל

 אברהם יצחק םשז"ס שחג"ת, שה ו.ימלא
 ובאותה שעה נשתכלל ויעקב, עלו ונעשו חב"ד.

שהם ב שבטים, "עולם. וכשנולדו ליעקב יהכל 
 בולי אלכסון )כנ"ל דף ב' ד"ה כד(גסוד י"ב 

. , כעין של מעלהבעולם הזהנשתכלל הכל, 
 .באצילות

 "ו ע"א(ט( דף * בד ע""י דף יו"דפ) 

   

  

שראה כ ו':כד חמא קב"ה וכרנ( 

הקב"ה את השמחה הגדולה של עולם הזה 

שנשתכלל כעין של מעלה, אמר, פן ח"ו ב

אר שיתערבו י"ב השבטים, בשאר העמים, וי

 תפגם בכל העולמות. מה עשה הקב"ה, טלטל א

כולם מכאן לכאן, עד שירדו למצרים לשבת 

בדירותיהם בתוך עם קשי עורף המבזים 

מנהגיהם ומבזים אותם מלהתחתן בהם, 

 ם.ומלהתערב עמהם, וחשבו אותם לעבדי

הזכרים מאסו בהם והנקבות מאסו בהם, עד 

 םבלי תערובת עשנשתכלל הכל בזרע קדוש, 
 ובינתים נשלם עונם של העמים. שנאמר ,נכר

כי לא שלם עון האמורי עד הנה. וכאשר יצאו, 

יצאו צדיקים קדושים, שכתוב שבטי יה עדות 

לישראל. בא ר"ש ונשקו בראשו, אמר לו עמוד 

כי השעה  ,דהיינו במדרגתךבני בקיום שלך, 

 עומדת לך.
  

ובזה מיושבים ב' השאלות ששאל לעיל  

מה למצרים לישראל, ולמה נגלו  ,ו("מ)אות ר

שאר בדוקא. כי מפחד שלא יתערבו השבטים 

האומות, שהיו מוקירים את ישראל, הגלה אותם 

אה ומבזים ומואסים גלמצרים שהיו בעלי 

 ום עד ששלם עון אמורי ובאשבישראל, והיו 

לארצם     
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 ת ו מ ש     
 

געלן בהון, נוקבתא געלן בהון עד  [ט ןגוברי ן.שיבו להון עבדיחו ו,בהדייה

 ובא דשאר עמין, דכתיבחדאשתכלל כלא בזרעא קדישא, ובין כך ובין כך שלים 

 שבטי (רקדישין, דכתיב  ן האמורי עד הנה. וכד נפקו, נפקו זכאיןוכי לא שלם ע (ק

ל קאים ברי בקיומך, "יה עדות לישראל. אתא ר' שמעון ונשקיה ברישיה, א

 דשעתא קיימא לך. 

א, מתרנא( יתיב ר' שמעון, ור' אלעזר בריה קאים ומפרש מלי דרזי דחכ

מתבדרין וטאסין ברקיעא. יתבו תרין יומין  אוהוו אנפוי נהירין כשמשא. ומלין 

דלא אכלו ולא שתו, ולא הוו ידעין אי הוה יממא או ליליא. כד נפקו, ידעו דהוו 

 יהי שם עם ה' ארבעיםו ש(ין יומין דלא טעמו מידי. קרא על דא רבי שמעון, רת

 . ומה אי אנן בשעתא חדא כך, משה, דקראו'יום וארבעים לילה לחם לא אכל וג

 ו.", עאכו'יד ביה, ויהי שם עם ה' ארבעים יום וגאסה

 רבי, ואמר גדרבי, וסח ליה עובדא, תוה  ברנב( כד אתא רבי חייא קמיה 

 ליה ר' שמעון בן גמליאל אבוי, ברי, ר' שמעון בן יוחאי אריא, ורבי אלעזר בריה ד

 .ו'אריה שאג מי לא יירא וג ת(אריא, ולאו ר' שמעון כשאר אריוותא, עליה כתיב 

 ו. גברא דלא גזר תעניתא לעלמין"ומה עלמין דלעילא מזדעזעין מיניה, אנן עאכ

קב"ה מקיים. קב"ה גוזר, ואיהו מבטל.  העל מה דשאיל ובעי, אלא הוא גוזר, 

הקב"ה  זמושל יראת אלהים,  ומושל באדם צדיק  א(והיינו דתנן, מאי דכתיב 

 גזרה, והצדיק מבטלה. מושל באדם, ומי מושל בהקב"ה, צדיק. דאיהו גוזר
   

 מסרת הזהר
 ק( )בראשית ט"ו( נח י"ט צ"א. ר( )תהלים קכ"ב( ויצא

 צ"ז צ"ה. ש( )שמות ל"ד( תולדות י"ט צ"ג. ת( )עמוס

תכ"ב סד. תכ"ו עב.  ת"זקנד. רע.  ח"גיח.  ח"בג'( 

 א( )שמואל ב' כ"ג( הקסה"ז קל"ג צ"ג.      

   

 גרסאותחלופי 
 א מתברכין. ב דר' גמליאל. ג ל"ג רבי. ד ל"ג ליה;

. ואמר רבן גמליאל רשב"י מן ליה עד ברי;   ל"ג 

ה וקב"ה. ו ל"ג מושל ביראת אלקים. ז קב"ה הוא.

 

 ט[ מחזיקים אותם מיאוס ומאוס מבלי להתחתן עמהם ועי"ז נשאר ישראל זרע כשר שלא דרך אמת

 נתערבו בהם.            
 

 התחם לא אכל ומים לא של  סולםה  מאמר
 

 עוד פחד מפני תערובות ןארצם הם, שאיל

 מים.העבשאר 

ישב ר'  :ו'יתיב ר"ש ור"א וכרנא( 

 ר' אלעזר בנו עומד ומפרש דבריושמעון, 

 והיו פניו מאירות כשמש. ,כמהחסודות ה

והמלות מתפזרות ומעופפות ברקיע. ישבו שני 

לא אכלו ולא שתו, ולא היו יודעים אם שימים 

 היה יום או לילה. כשיצאו, ידעו שכבר חלפו

שני ימים שלא אכלו כלום. קרא על זה ר"ש, 

 ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה

שזכינו לדבקות לחם לא אכל וגו'. ומה אם אנו 
שחלפו עלינו באור היה כך, שעה אחת,  ה' םע

 משה ה' ב' ימים, שלא ידענו היכן אנו,

 שהכתוב מעיד עליו, ויהי שם עם ה' ארבעים

 יום וגו' על אחת כמה וכמה.
 "ו ע"א(טפו" דף ד) 

   

   

 כשבא :כד אתא ר' חייא וכו'רנב( 

ר' חייא לפני רבי וסיפר לו המעשה, תמה רבי. 

ואמר לו ר' שמעון בן גמליאל אביו, בני, ר' 

 שמעון בן יוחאי הוא אריה, ור' אלעזר בנו

אריה, ואין ר' שמעון כשאר אריות, עליו כתוב, 

אריה שאג מי לא יירא וגו'. ומה העולמות של 

מעלה מזדעזעים ממנו, אנו על אחת כמה וכמה. 

שלא גזר תענית מעולם על מה ששאל  הוא איש,

והתפלל, אלא הוא גוזר והקב"ה מקיים. הקב"ה 

גוזר, והוא מבטל. והיינו שלמדנו, מה שכתוב, 

מושל באדם צדיק מושל יראת אלקים, הוא, כי 

 ק.הקב"ה מושל באדם, ומי מושל בהקב"ה צדי

שהוא גוזר גזרה, והצדיק מבטלה.
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     ש מ ו ת 

 

דממנע  נמה הוה מחשבתהון דמצראי,  מא"ר יצחק,  ליודאי  כשיז( א"ר 

אלא, אמר  סמישראל פריה ורביה, ושלטנא דממנא עליהון דאעיל בלבהון כך. 

 דינא באלהיהון עללהון, הוו ידעין, דזמין ברא חדא למיפרק מישראל, דיתעביד 

 ידיה.

 ובכל אלהי מצרים אעשה ג(דאמר רבי יוחנן, בשעה שאמר משה,  עשיח( 

 שפטים הלך דומה שרו של מצרים, ד' מאות פרסה. אמר ליה קב"ה, גזרה נגזרה

 יפקד יי' על צבא המרום במרום וגו'. באותה שעה נטלה השררה ד(לפני, דכתיב 

 דון שם נפשות הרשעים. ורבי יהודה אומרממנו, ונתמנה דומה שר של גיהנם, לי

 על המתים נתמנה.

 ובאלהיהם עשה יי' שפטים. וכי באלהי של ה(שיט( אמר רבי חנינא, כתיב 

 כסף, ושל זהב, ושל עץ, ושל אבן, יש שפטים. אלא אמר רבי יוסי, של כסף ושל

 היו נתכים מאליהם, ושל עץ מתרקבין. פזהב 

 בו צצרים שה היה, וצוה הקב"ה לעשות שכ( אמר רבי אלעזר, אלוה של מ

 פסילי אלהיהם תשרפון באש. כדי ו(שפטים, לשרוף אותו באש, כמה דאת אמר, 

   
 מסרת הזהר

 ג( )שמות י"ב( לעיל דף ל"א ציון פ'. ד( )ישעיה כ"ד(

 לעיל דף ל' ציון מ'. ה( )במדבר ל"ג( ח"א רנו. ח"ב

 )דברים ז'( ח"א רנו. ח"ג מב.לח. ח"ג רנא: ו( 

 קיא: רנא: ת"ז ת"ב בהשמטות קלט. ז"ח ע"ז

 ט"ג שט"ז.   

 חלופי גרסאות
 י בני נשא. כ יצחק. ל ל"ג א"ר יצחק. מ מה חיתה

 מחשבתו של מצרים למנוע ישיאל מפריה ורביה

ר אמ כך  בלבם  ס  י הכנ ם ש עליה ה  נ הממו  והשר 

 לישראל ועתידלהם הוו יודעים שעתיד בן אחד להוליד 

לעשות דין באלהיהם על ידו. נ לממנע. ס ל"ג אלא. 

 ע אמר. פ ל"ג היו; היה. צ ל"ג בו. 

 

 בכל אלהי מצרים אעשה שפטים  הסולם     מאמר

 שהיו נעקצים ממלאכי השרת,)כנ"ל אות רצ"ח( 
 שאנשים נעקצים מהם. כאותם הקוצים

 
 מאמר בכל אלהי מצרים אעשה שפטים

 אר"י א"ר א"ר יודאי וכו':שיז( 

יצחק, מה היה מחשבתם של המצרים, למנוע 

 השרשל  ומחשבתומישראל פריה ורביה, 

 כי ויאמרהממונה עליהם שהביא זאת בלבם. 
 אל עמו, פירושו השר שלהם )כנ"ל אות רצ"ה(

אלא אמו להם, היו יודעים שבן אחד  ומשיב,

עתיד לצאת מישראל, שיעשה דין על ידו 

 באלהיכם.

 שאמר דאמר ר' יוחנן וכו':שיח( 

ר"י, בשעה שאמר משה, בכל אלהי מצרים 

אעשה שפטים, הלך דומה שרו של מצרים ד' 

אמר לו הקב"ה, גזרה  ,מרוב פחדמאות פרסה, 
 )דפו"י דף י"ח ע"א( 

   

שכתוב יפקד ה' על  ,להשיבהואין נגזרה לפני 

צבא המרום במרום. באותה שעה הוסרה השררה 

שר של גהינם לדון  להיותממנו ונתמנה דומה 

 שם נפשות הרשעים. ור' יהודה אומר על

 המתים נתמנה.

 אר"ח, אמר ר' חנינא וכו':שיט( 

 ,ושואלכתוב, ובאלהיהם עשה ה' שפטים. 

 וכי באלוה של כסף או של זהב ושל עץ

ושל אבן, יש שפטים. אלא אמר ר' יוסי, של 

כסף ושל זהב היו נתכים מאליהם, ושל עץ 

 נרקבים.

 אר"א, אמר ר' אלעזר וכו':שכ( 

אלוה של מצרים שה היה, וצוה הקב"ה לעשות 

בו שפטים, לשרוף אותו באש. כש"א פסילי 

אלהיהם תשרפון באש, כדי שיהיה ריחו נודף. 

 .בדרך בזיוןועוד, ראשו על כרעיו ועל קרבו, 

ועוד    
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 ת ו מ ש    

 

 ראשו על כרעיו ועל קרבו. ועוד, שעצמותיו מושלכים ז(עוד, שיהא ריחו נודף. ו

 פטים.ש בשוק. וזאת היתה למצרים קשה מכולן, הדא הוא דכתיב,

על  וזהו שר שלהם, לקיים, יפקוד ה' קשכא( אמר רבי יהודה באלהיהם ממש 

 צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. וכל זה היו יודעים החכמים

 על כן כתיב, הבה נתחכמה לו. רש שר שלהם. "שבהם, וכ

 היה ששלהם  (*וס אלוה לשכב( רבי יוחנן אמר, הרבה ע"ז היו במצרים, וני

 ןהיה הוא, ובכולם עשה ה' שפטים. אמר רבי אבא, הא דר' יוחנ תובכלל אלהיהם 

 דכ האומה, וכן נילוס נלק"קים בתחלה, ואחלא, ופשיטא, משום דאלהיהם נקדיי

 ויהי הדם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים (חבתחלה, והעצים והאבנים, הה"ד 

 סם במרום כתיב, ונילווואמר רבי יצחק, על צבא המר אשהיו להם אלהות ממש. 

אמר רבי יצחק, שו  גא"ר יוחנן, רוב מימיו כדוגמתן במרום.  בלא היה במרום. 

 כ שאר אלהיהם."שלהם נלקה בתחלה, ואח

 ברבי יוסי אומר, לקות אומה של מצרים ממש, לא היו דון שכג( רבי שמע

 לא נשאר בהם עד אחד. וקודם זה, נעשה שפטים באלהיהם (טאלא בים, דכתיב, 

 ו פן ירבה והיה כי תקראנה. ונתנבאו על העתידלה נתחכמה בוע"ד כתיב, ה

 הוא על שונאינו, נבאו על מחנות עליונים םלהם. ונוסף ג חכפי מה שאירע 

 וה' ילחם לכם וגו'. ועל י(שיהיו שרויים בתוכם. ונלחם בנו, נבאו על מה דכתיב  ט

 בני ישראל יוצאים ביד רמה.ו (כאת אמר דמן הארץ, כמה 

  

 מסרת הזהר
 רנא.: ח"גלט: רלז.  ח"ברנו.  ח"אז( )שמות י"ב( 

 כח: כט. ט( )שמות י"ד( ח"בח( )שמות ז'( 

 מז: ח"ב  
 

 י גרסאותפחלו
 ק זהו. ר ועל. ש ל"ג היה. ת ל"ג היה שוא. א מוסיף

 תנא ר' אליהו מה ת"ל בעצים ובאבנים אלא מלמד

 שאפילו ע"ז שלהם היה פולסים ומוצאים דם שנאמר

 אומרים לעץ אבי אתה. ב אלא ול"ג מן אמר ר' יוחנן
 יצחק. ד בר; ור"י אומרים. ח ל"ג להם.עד שר. ג אלא ול"ג א"ר 

 

 ים אעשה שפטיםרי מצלהא בכל  הסולם     מאמר

 לכים בשוק. וזאת היתהשועוד, שעצמותיו מו

 למצרים קשה מכולן. זהו שכתוב, שפטים.

 
אר"י  ו':אמר רבי יהודה וכשכא( 

הם, לוזהו השר ש ,יםטעשה שפ באלהיהם ממש

 יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועללקיים 

מלכי האדמה על האדמה. וכל זה היו יודעים 

החכמים שבהם, וכל שכן השר שלהם. ע"כ 

 כתוב, הבה נתחכמה.

 רי"א, :ן אמר וכו'וחנר' ישכב( 

 נילוס ונהררבה עבודה זרות היו במצרים, ה

אלוה שלהם היה, והוא היה בכלל אלהיהם, 

זו של  דעהבא, ובכולם עשה ה' שפטים. א"ר א

' יוחנן, היא מדויקת וברורה, משום שאלהיהם ר

מוכים תחלה ואחר כך האומה. וכן נילוס הוכה 

ז"ש בדו אליהם,עשבתחילה והעצים והאבנים, 

 "ב(ע ח( דף י"*ע"א  חדפו"י דף י") 

  

 עצים ובאבנים,ובויהי הדם בכל ארץ מצרים 

 ר' יוחנן,לשהיו להם אלהות ממש. וא"ר יצחק 

, ונילוס לא היה בעל צבא המרום במרום, כתו

 אמר ר' יוחנן לרוב מימיו אלא בארץ.במרום, 

. םבמרו הנהרשל נילוס הם נדמים כמו שהיה 

אמר ר' יצחק, השר שלהם מוכה בתחלה ואח"כ 

 שאר אלהיהם.

 ר' שמעון ברבי יוסי וכו':שכג( 

ר"ש בר"י, אומר, הכאת האומה של מצרים 

 ים, שכתוב, לא נשארב, לא היתה אלא שממ

בהם עד אחד, ומקודם לכן נעשה שפטים 

 באלהיהם, וע"כ כתוב, הבה נתחכמה לו פן

י תקראנה מלחמה, שנבאו על כירבה והיה 

 סף גם הואוונפי מה שקרה להם. כהעתיד 

 נבאו על מחנות מלאכים על שונאינו,

ל אותים שיהיו שרוים בתוכם )כנ"העליונ

שט"ז    
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      ש מ ו ת

 

 . ועלהו'ה' ילחם לכם וג י(ונלחם בנו, נבאו על מה דכתיב  .שיהיו שרויים בתוכם ו

 בני ישראל יוצאים ביד רמה.ו כ(את אמר דמן הארץ, כמה 

שיר  מ(, חוילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. רבי אלעזר פת י(שכד( 

השירים אשר לשלמה. תנא, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, עלה בחפץ 

 לפניו, וברא את השמים בימינו והארץ בשמאלו, ועלה בחפץ לפניו, לנהוג היום

 מרוביום. וברא המלאכים הממונים ל חהממונים בחסדו,  זוהלילה. וברא המלאכים 

חסדו ובלילה שירה עמי. אלו  י'יומם יצוה י נ(שירה בלילה. הדא הוא דכתיב, 

 קדוש. כשירתם של ישראל  יאלו מקשיבים שירת היום,  טמימין, ואלו משמאל, 

שאומרים שירה בלילה, מקשיבים שירתם של ישראל  לרבי יצחק אמר, אותם 

 חברים מקשיבים לקולך. ס(ום, הדא הוא דכתיב, בי

כלולה משלש כתות, אומרת שירה  תשכה( אמר רבי שמעון, כת אחת, 

 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה. ע(ד, "בלילה. הה

מהם מדת לילה, נשכו( אמר רבי אלעזר, עשרה דברים נבראו ביום ראשון, 

  
 

 מסרת הזהר
 קח: ח"גמז.: כ( )שמות י"ד(  ח"ב( די" תשמו)י( 

 ( לעילל .צ"ט ט"ד שמ"ב תק"חח"ה כ:  ת"ז

 .:דקמג.: קמ ח"באות קע"ו צ"פ. מ( )שה"ש א'( 

 ס' ט"ג שמ"ו. ס"א ט"ב חז"נו: רפד:  ח"גקמה.: 

"ב ט"ג שי"ז, שי"ט, שכ"ח.סד ש"א שמ"ג. "של"ג ט   

 

 

 חלופי גרסאות
 

 ו שהיו. ז מוסיף הממונים לומר שירה. ח מוסיף ביום

 ואלו. י מוסיף ואלו טלומר שירה ביום זמן החסד. 

. קדושים כ  הלילה שירתם.  בים שירת  מקשי

ומהם. נבלילה.  מל שמקשיבים.     

. ע( )משלי ל"א( ב"א ס"טא( )שה"ש ח'( לך ז' צ"ס"ד צ"א. נים מ"ב( לך תהל( )נא שמ"ד. ""ג טס

 "ח צ"ה.סי רויחצ"ג.     

   

 ים אעשה שפטיםרי מצלהא בכל  סולםה              מאמר

ובני ישראל  , הוא כש"א,ועלה מן הארץילחם לכם,  , נבאו על מה שכתוב, ה'ובנ חםנלו שט"ז(

  יוצאים ביד רמה.
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           בא 

 

 ר יוסי, האי קרא קשיא, וכי וראה". תנא או'לנגוף את מצרים וג י'עד( ועבר י

 דמא דאיהו ןדעביד. ואי תימא בגי מדסימנא הוא  לכ ופסח, דמשמע "את הדם ואח

י עמיקתא להוא ג ז(בר. ואמאי בתלת דוכתי דפתחא. והא כתיב למצוה, אמאי 

 שתי המזוזות. לוף ועקהמש לעיא דמא לבעא דאתג סט ומ" נ. ו'וג

 כי רבה רעת האדם י'וירא י (טוינאץ, וכתיב,  י'וירא י (חעה( אלא תנא, כתיב, 

תתא עובדא לא כד אתחזי לא, אלעילד עתנינן לא אתחזי אשגחותא ו .בארץ

לאבאשא,  צא משגיחין לתתא לועד דעבדין עובדא  פדאתעבידו עובדא מניה 

השמרו לכם פן יפתה לבבכם. ומדאתעביד עובדא,  י(בר הרהורא דע"ז, דכתיב 

ב בין לביש, בעובדא תליא טעילא אתער, ובגין כך, כלא, בין ללאשגחותא ד

 מלתא.

 דבכל ביתא וביתא, ז[ר יוסי, כל שוקי מצרים, מליין טעוון הוו, ועוד "עו( א

 שכיחי זינין, דמתקטרי בחרשייהו, באינון כתרין תתאין דלתתא, ומתערין קהוו 

 רוח מסאבא בגווייהו.

 תיב, ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסףכעז( ורזא דמלה תנא, 

מה. בגין לבערא רוח לאגודת אזוב  רהמשקוף ואל שתי המזוזות.  לוהגעתם א

 ה בפתחייהו, בהני תלת דוכתי, מהימנותא שלימתא.אולאחז שמסאבא מבינייהו, 

 

 מסרת הזהר

 "א שמ"ח,טכ"ז  ז"חב: שז. פק ח"בל ב'( דניא) ז(

 )ברשית (ט :פג ח"גב( "ם לי)דבר ח( ט."כב שט"

 רסב: ח"גמג:  ח"ב)דברים י"א(  י(ו'( ב"ב רי"ב צ"ג. 

 

 ףבית היו מוצאים מיני כישו כלב [ז דרך אמת
 ת.יפולהק לות שנחיצו שהיה מקושר כישופם במדריגות

 

 חלופי גרסאות
 לעילא ע א.על"ג ב ס מ"ט. נ דאתעביד. מ .אנההא סימ ל
מוסיף  צ וע"ד ול"ג ועד דעבדין עובדא לתתא. פ

 וסיף אגודת אזוב אגודת.מ ר שכחי. ק לאבאשא עובדא.
 םדבדפו"י כתב כאן האי קרא קשיא וכי ראה את ה ש

 א כלאהא הוא דעביד אמאי ונמשמע דסימדופסח  "כואח

קמי קב"ה וכתיב הוא גלי עמיקתא ומסתרתא  יאגל

ירא ה' וינאץ וגו' וכתיב וירא ה' כיוא כתיב תנאלא 

אתעבד עובדא אשגחותא מדלתתא עובדא ו חזיותא לעילא אלא כד אעתחחזי אשגתרבה רעת וגו' ותנינן לא א

אזוב וגו' אגודת אזוב למה  תדוגולקחתם א א.ליא מלתתעובדא בב בין לביש ט"כ כלא בין לגוב רלעילא אתע

 ווון הוי המזוזות א"ר יוסי כל שוקי מצרים מליין טעשתעל ול המשקוף עא דמא ייבעא דאתגל טומ"

 תאין דלתתא ומתערין רוחתין רו באינון כתייהרשחב וןינין דמתקטרישכיחי ז ווא וביתא התבי כלוב

 .הוינירוחי מבי ראין לבעגוע"ד אגודת אזוב ב וויהומסאבא בג    

 

 

 שתי המזוזות לעוף ומשקה על-ועבר  הסולם  מראמ
 

 על המשקוף ועל שתי המזוזות -מאמר ועבר 

למדנו א"ר  :ו'ועבר ה' לנגוף וגעד( 

 כ"יוסי, מקרא זה קשה, וכי וראה את הדם, ואח

שעשה סימן, ואם תאמר שהוא  עשמשמ ח,ופס

 ניתן, לחוץמטעם מצות נתינת הדם, למה 

 . ולמהותזומפתח, ולמה על המשקוף וב' מז
 בה, וכתו"צריך לזה, הרי הכל גלוי לפני הקב

היה צריך  המתרתא, ולסיקתא וממוהוא גלי ע

 יגלה הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות.ש

 ומשיב, :ו'כואלא תנא כתיב עה( 

 וב, ויראתוכ .אלא למדנו, כתוב, וירא ה' וינאץ

כי רבה רעת האדם בארץ. ולמדנו, ההשגחה  'ה

 האינה נראית למעלה, אלא כשנראה ממנו מעש

למטה. וטרם שנעשה מעשה למטה אין משגיחים 
 "ב(ע הפו"י דף ל"ד) 
   

בלי  םשמענישילהעניש, חוץ מהרהור ע"ז, 

לכם פן יפתה לבבכם.  ו, השמרבותשכ מעשה,

ומשנעשה מעשה מתעוררת ההשגחה שלמעלה. 

 רזה הכל, בין לטוב ובין לרע, הדב ומשום

 תלוי במעשה.

אמר רבי יוסי, כל  א"ר יוסי וכו':עו( 

שוקי מצרים היו מלאים אלילים, ועוד, שבכל 

 מכשפים,בית ובית היו נמצאים מיני 

שמתקשרים בכשפיהם בכתרים התחתונים 

 .הםשלמטה, ומעוררים רוח הטומאה ביני

סוד הדבר, ו :ו'רזא דמלה וכועז( 

 למדנו, כתוב, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם

למה אגודת אזוב.  שואל, '.בדם אשר בסף וגו

 ,הטומאה מביניהם חומשיב, כדי לבער רו

ולהראות   
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 בא            

 

 על הפתח ולא יתן המשחית י'בגין כך, ופסח י תד הכא, וחד בגווייהו חחד הכא, ו

 .שמא קדישא רשים על פתחא אמי חלבא אל בתיכם לנגוף, משום ד

 חוור וסומק וחד דכליל ן,דהא תנינ ב( א"ר יהודה, אי הכי אמאי דמא, חע

 דפסחא דינא. ,ה רחמילה, וחד דפסחא. דמילל, תרי דמי הוו, חד דמ"ביני גווני. א

 דאחזר ההוא דמא קב"ה גיפנא, עט( א"ר יהודה, לאו הכי, אלא כמה דאול

 אעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיךו (כלרחמי, כאילו הוו חוור בגו גווני, הה"ד, 

 ג דהוה סומקא, אתחזר לרחמי, דכתיב בדמיך חיי."ואומר לך בדמיך חיי וגו'. ואע

 ובג"כ, רשים פתחא בתלת סטרין, חד הכא, וחד הכא, וחד בינייהו.

 אדאתחזו לעיל דפ( תאני ר' חזקיה, תרין דמי אתחזו, לקבל תרי כתרין, 

ברחמי  *(טמירין,  ור יוסי, חד כתרא דכלילא בתרין סטרין "א הבההיא שעתא. 

 ודינא.

פא( אמר רבי אבא, בכמה אתרין חס קודשא בריך הוא על בנוי: עבד בר 

נש ביתא, וקודשא בריך הוא אמר ליה, כתוב שמי, ושוי לפתחך, ואת שרי לגו 

והכא אמר, רשים על פתחא רזא  חאותיב לבר בפתחך לנטרא לך.  זביתא, ואנא 

 אב ואתם לנטיר לך לבר, דכתי טדמהימנותא דילי, ואת שרי לגו ביתך, ואנא 

  

 מסרת הזהר

 צא: ג"חז( ")יחזקאל ט כ(

  

  

 לופי גרסאותח
 דאתערו דאתעטרו. דדחזר.  גדקא.  בשמיה.  אגין. בו ת

 ל"ג טמירין. ול"ג  מן א"ר יוסי עד א"ר אבא.  ה

אסתמר. טהכא.  חאיתיב.  ז

   

 שתי המזוזות לעוף ומשקה על-ועבר  הסולם     מראמ

המקומות, את  'ולהראות על בתיהם, באלו ג

על ב' למה, אחד מכאן ואחד מכאן שהאמונה ה
 ., הרומזות על ב' קוין ימין ושמאלותזוזמה

 על המשקוף הרומז על קוואחד ביניהם, 

ה' על הפתח ולא יתן  חומשום זה ופס האמצעי.

בא אל בתיכם לנגוף, משום שרואה לית חהמש

שה"ס ג' . חאת השם הקדוש רשום על הפת
 .ןהקוי

 

 אר"י, אם :ו'כודה אי ור יה"אעח( 

בדם. הרי  נעשה זהלמה  ,ןמזים על ג' הקויושרכן, 

ד, חם, ואון ואדבל הם, ןיושצבע ג' הקמדנו ל

 ר שצבעומכלוכולל בין הצבעים,  ביניהם,ש
 ה נרמזו כלמ. ולוםואדלל לבן כוה החמירוק כ

 אמר לו, .םשהוא הד וםג' הקוין בצבע אד

ד של המילה חשני דמים היו אחד של הפסח, וא

והדם של המילה הוא רחמים,  ,םו את עצמלשמ

והדם של הפסח הוא דין,  אע"פ שהוא אדום,
 .םולפיכך לא תלוי כאן בצבעי

אר"י, אינו  :א"ר יהודא לאו וכו'עט( 

אלא כמו שלמדתי, שהחזיר הקב"ה את דם  ן.כ

ההוא לרחמים, כאלו היה הלבן שבין הצבעים. 

ש ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ז"
 א(ל"ו ע" דף( *ה ע"כ "י דף ל"פו)ד 
  

יי וגו', ואף על פי שהיה חואומר לך בדמיך 

 מיך חיי.דאדום, הוחזר לרחמים, כי כתוב ב

ומשום זה  בצבעים,וע"כ כאן, לא תלוי הדבר 

 דחד כאן, ואחרשם על הפתח בג' צדדים, א

 .ים על ג' קויןרומזשד ביניהם, חכאן, וא

 הזקיחר'  :ו'ר' חזקיה וכ ניתאפ( 

למד, שני דמים נראו, דם פסח ודם מילה, שהם 

 שנראו דהיינו ספירות,כנגד שני כתרים, 

 ין חסד וגבורה.ושהם ב' הקלמעלה באותה שעה, 

 ד הכלול בב'חכתר א כנגד הםא"ר יוסי, 

ברחמים ובדין. פירוש.  ינוידהצדדים הנסתרים, 

 וכי קו האמצעי, שהוא ספירת ת"ת, כלול בעצמ

 מים ודין, ואמרחבת"ת, ר מב' הקוין, שיש בו

 ר' יוסי, כי כנגדו הם ב' הדמים, שדם מילה

הוא הרחמים שבת"ת, ודם פסח הוא הדין 

 שבת"ת.
 

אר"א, בכמה  :ו'אמר ר' אבא וכפא( 

מקומות רחם הקב"ה על בניו: עשה אדם בית. 

 ,ךוהקב"ה אמר לו, כתוב שמי ושים לפתח

ואתה תשב בתוך הבית, ואני אשב לחוץ אצל 

ל עאמר רשום  ,חבפספתחך לשמור אותך. וכאן 

 'דהיינו ג' הקוין על בסוד האמונה שלי,  חהפת

המזוזות   
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תצאו איש מפתח ביתו עד בקר, וכתיב וראה את הדם על המשקוף ועל שתי 

 המזוזות ופסח ד' על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף.

 ה עבדו בההוא שעתא. מה יפב( תו אמר רבי אבא, כגוונא דשמא קדישא 

האי דמא בהאי  מאתחזר  להכי  כשמא קדישא אתחזר בהאי שעתא דינא, אוף 

 שעתא דינא, דכתיב וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, רשימא

 דכלהו סומקא, לאתחזאה, דהא אתחזר בדינא, למעבד נוקמין. נ

בעי לאתחזאה  כד עמלה, כגוונא דהוי לעילא בההוא שעתא, דרזא ו ספג( 

 לתתא, אי רחמי רחמי, ואי דינא דינא, הדא הוא דכתיב, וטבלתם בדם אשר בסף

מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה.  (לאתי כתיב, דלזמנא ו פוהגעתם וגו'. 

 ן.לאחזאה כלהו דינא למעבד נוקמי צזמין ד

פד( ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. מאי טעמא, משום דתנינן, 

 רבי יצחק, לא ליבעי ליה לאינש למיזל בשוקא, ולאשתכחא בשוקא, בזמנא קאמר 

 .א, דכיון דרשותא אתייהיב למחבלא, מאן דפגע ביה אתזקתדדינא תליא במ

 והכא משום דדינא אשתכח, לא בעיא לנפקא לבר.

 בההוא תלמצראי,  שבההוא ממש דאשתכח דינא  רפה( תניא אמר רבי יוסי, 

 ראל, הדא הוא דכתיב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם.ממש אשתכח רחמי ליש

   

 מסרת הזהר
 ."יות ל"ו צלדג( תו")ישעיה ס (ל

   

 חלופי גרסאות

 ו.רו; אחזיאזחתא ל א.הכ כן. ווי" ג'עבדו ה  הל"ג  י

דאתיא נכתב מן ולזמ סו. הדא כל נא. מל"ג האי ד מ

י אמר"מוסיף ר קלאתחזרא.  צל"ג מן ולזמנא עד ואתם.  פ .כדבעי עמלה. דד נוקמין קודם ורזא בעד למע

 הוא אתר.במוסיף  תלמבראי.  ש .רתהוא אבמוסיף  ר ה.ר' ירמי

 

 שתי המזוזות לעוף ומשקה על-ועבר  סולםה  מראמ

ואתה תשב תוך ביתך  המזוזות ועל המשקון כנ"ל,

לא שכתוב, ואתם  .ואני אשמור אותך מבחוץ

וראה  תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. וכתוב,

המשחית  את הדם על המשקוף וגו' ולא יתן

אותם הקב"ה  י ששמררהלבא אל בתיכם לנגוף. 
 .וץמבח

 

 ,א"עוד אר :ו'כו' אבא ר ראמ ותפב( 

 דהיינוה, עעשו באותה ש הכעין השם הקדוש 
 ג' קוין: ב' על המזוזות וא' על המשקוף

 שהיא '.ה מלמעלה, שהוא דומה לצורת

מה השם הקדוש חזר באותה  המלכות. וע"כ,

 םכך חזר הד ים,רצמעל השעה להיות דין 

באותה שעה להיות דין, שכתוב, וראה את הדם 

 וזות, שהציון שלזעל המשקוף ועל שתי המ

והוא להראות,  הרומז על דין,ולם היה אדום כ

חזר להיות דין  ים לישראל,משעא"פ שהוא רח

 במצרים.לעשות נקמות 

וסוד הדבר.  :ו'כוכגוונא  אורזא דפג( 

ה באותה שעה, כך היו צריכים למעלכעין שהיא 

  , אם רחמים רחמים, אם הלהראות למט
  א(ע"ף ל"ו ד"י פו)ד

 

 צרים,מדין על ה ולפי שהיה למעלהדין דין. 

 ע"כ כתוב, וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם

ולעתיד  אשר דם רומז על דין.אל המשקוף וגו'. 

לבא כתוב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים 

, שעתיד להראות כולם דין לעשות ו'מבצרה, וג

 יאדימו אז מלבושיו בדם.נקמות. 

מהו  שואל, :'גוו ולא תצא םאתופד( 

 שיב,מ. וםפתח ביתמשנאסר להם לצאת הטעם, 

משום שלמדנו, שאדם אינו צריך ללכת בשוק 

ולהמצא בשוק בשעה שהדין תולה על העיר, כי 

כיון שניתן רשות למשחית, מי שפוגע בו ינזק. 

 לא למצרים,כאן כיון שהדין היה נמצא  וע"כ

 היו צריכים לצאת לחוץ.
   

למדנו  ':וכויוסי  'ר רתניא, אמפה( 

צא בו דין למצרים אר"י, בההוא ממש שנמ

 נמצא בו רחמים לישראל, ז"ש, וראיתי את

ופסחתי עליכם. וכן למדנו, בכל אלו  הדם

 םהכתרים הקדושים של מעלה, כמו שנמצא בה

ין נמצא בהם רחמים, והכל הוא בשעה אחת. ד

את מצרים נגוף ה'תנא ר' חזקיה, כתוב, ונגף 

  ורפא    
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 וכן תנא, בכל אינון כתרין קדישין דלעילא, כמה דאשתכח דינא, אשתכח רחמי,

 ' את מצרים נגוף ורפא. נגוףיונגף י מ(א. תנא רבי חזקיה, כתיב, דוכלא בשעתא ח

 אל. מאי ורפא. ממאי שנימולו צריכים רפואה.למצרים, ורפא לישר

 אתה שעה שנגפו מצראי, באותה שעה נתרפאו ישראל. דתניאופו( ותנא, ב

 עליכם מבעי י'על הפתח, מאי על הפתח. ופסח י י'ד, ופסח י"רבי יוסי, מ אאמר 

 זהו פתח הגוף. ואי זהו פתח הגוף. הוי אומר בליה. אבל על הפתח, על הפתח ממש 

 זו מילה.

אתער  דדאתפלג ליליא, וכתרא קדישא  גא תפז( רבי שמעון אמר, בשע

לקא, ובגין סלגבה דכורא. ומאן דכורא. חסד עלאה, דמשמע, דדא בלא דא לא 

 דא, דא מחי, ודא מסי, וכלא בשעתא חדא.

 על הפתח, על הפתח הידוע. מאי הפתח, משום דאיהו י'פח( וכתיב, ופסח י

 אברהם, הוה אטים וסתים הפתחא ומשיכא דרוחא וגופא, ותא חזי, עד לא אתגזר 

 מכל סטרוי. מדאתגזר אתפתח מכלא, ולא הוי אטים וסתים כקדמיתא.

ד. ו"והוא ישב פתח האהל. משום דאתגלייא י נ(פט( והיינו רזא דתנינן, 

. ודא דהוא אשרי בגלויא דא, חסד בצדק ויירי. אלא אמר רבי יצחק ממאי קא 

 האהל הידוע. זהוא פתחא, דמשכנא עלאה קדישא, משמע דכתיב האהל, 
  

 מסרת הזהר
( ב"א י"חצ"א. נ( )בראשית  ו'ט( ויחי ")ישעיה י מ(

 א.קכ"ט צ"              

 

 חלופי גרסאות
רא תדאתפלג כ גופתח.  בחזקיה.  'מוסיף ר"י אמר ר א

 אדם. האתערב בה.  דערב ביה דכורא. תקדישא א

ל"ג האהל. ז (.)ד"א וודה ;אדה ו 

 

 שתי המזוזות לעוף ומשקה על-ועבר  הסולם     מראמ

 .נגוף למצרים ורפא לישראל פירושו,ורפא. 

ממה שנמולו, היו  ומשיב,מהו ורפא.  שואל,

 צריכים רפואה.

 

ולמדנו,  :ו'עה וכשה תנא באוותפו( 

 האותה שעבו המצרים, פבאותה שעה שנג

נתרפאו ישראל. שלמדנו, א"ר יוסי מה שכתוב, 

סח ה' פ, וח, מהו על הפתחופסח ה' על הפת

הפתח,  לאבל ע ומשיב,ומר. לעליכם היה צריך 

 חעל הפתח ממש, שזהו פתח הגוף, ואי זהו פת

 אדהיינו שריפהגוף. הוה אומר, זו היא מילה. 
 .אותה

 ש"א, בשעהר :ו'ן אמר וכומעשר' פז( 

 דהיינו מלכות,שנחצה הלילה, והכתר הקדוש, 

רר אצלה הדכר. ומי הוא הדכר, הוא חסד והתע

שנודע, שאינו עולה זה בלי זה,  א,"דזעליון, 
 תה היא בחינת המלכולילכלומר, אע"פ שה

בלבדה, מ"מ לא יקרה לעולם שהמלכות תהיה 
ה מרפא, וזכה מבלי ז"א בעלה, ומשום זה, זה 

 והכל בשעה אחת. "א מרפא,וזהמלכות מכה 

 כתיב, ופסח ה' על הפתח:ופח( 
 וף כנ"ל.גדהיינו פתח ההיינו על הפתח הידוע, 

 ו ע"א("ף לד"י דפו) 

  

משום שהוא הפתח  למה נקרא פתח.מהו הפתח, 

ובוא וראה.  שמשם נולדו.להמשכת הרוח והגוף, 

עד שלא נמול אברהם היה אטום וסתום מכל 

כיון  שלא היה יכול להוליד בקדושה,יו, דדצ

, ולא היה אטום וסתום לבו הכ חשנמול נפת

 כבתחילה.

היינו ו :ו'והיינו רזא דתנינן וכפט( 

האהל, משום  וא יושב פתחוההסוד שלמדנו, 

אלא  ומשיב,מה הוא אומר.  שואל, .'ישנגלה ה

. י'אמר ר' יצחק, שהוא השרה בגילוי זה של ה

 'יפירוש שע"י המילה, נגלה ההחסד בצדק. 

במלכות  החסד ה, שנמשךרי, שיודששם ד

וזהו הפתח של משכן העליון  צדק. הנקראת

שזה משמע, משכתוב  שהוא המלכות.הקדוש, 

 ,שהיא המלכותדהיינו האהל הידוע,  האהל,
 הנקראת אהל.

פירוש מטרם שנמול היתה המלכות מקבלת 

 ,מצד שמאל לבד, מבחינת חכמה בלי חסדים

דיה, שאין החכמה דשאז היא אטומה מכל צ

 ויכולה להאיר בלי חסדים כנודע. וכשנמול נגל

 ,החכמה שבה מתלבשת בחסדים אזבה החסדים ו

ומאירה   
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 חאתבשר, ואתברך בפת חד, ו"צ( אמר רבי אלעזר, כד אתגלייא האי י

ד. הדא הוא דכתיב, כחום היום, דהוא "לאתבסמא בחס ידהיא צדק,  סהאהל, 

לקבליה  םל דהאי פתח האהל, אתבס"דאברהם. ומשעתא דשלטא חסד, חולקא 

מדאתגלייא  כד, "ברך את אברהם בכל, דאתבסם בחס י'יו ס(דאברהם. דכתיב, 

 יו"ד.

 ברך את אברהם י'צא( אמר רבי אבא, והוא יושב פתח האהל, כמה דכתיב וי

רא עשיראה. כחום היום, כמה דאתייהיב ליה תדדא הוא פתחא קדישא, כ .בכל

 הדא הוא דכתיב כחום היום. כמה דיתיב בהאי, כך יתיב בהאי, דלאכתרא דחסד, 

 סליק האי בלא האי.

דינא  ללנגוף את מצרים. מאי ועבר. דעבר על שורי  י'ועבר י *(צב( ד"א 

 להו מקיומיהון, ועבר סושרא  נמתקשרי בכתרין אחרנין דלעילא,  וודכתרין, דה מ

 להו לישראל, וכדין הוא, כל ועבר, לנטראו עעל אורחוי, בגין למעבד בהו דינא, 

 דקודשא ב"ה אעבר על כל אורחוי, או לדינא, או לרחמי. הכא פועברתי, ויעבר, 

 ועבר, בגין למעבד דינא, התם ויעבר, בגין לרחמא.

  

 מסרת הזהר

"א ט"ה כ ז"חב "שרה ל"ז צ י')בראשית כ"ד( ח ס(

 ט"ג "זקט ת"ח"א ש"ח, טשל"ז, נ"א ט"ד ש"י, נ"ב 

 ו.שמ"    

 חלופי גרסאות
 ייא.גלתמדאו כ מא.תבס ידהא.  ט .אתבשם ;אתבסס ח

 קמא.נול עהו. ב סשריא.  נרין. טדק מל"ג דינא.  ל

ה.מוסיף על דקב" פ         

 

 שתי המזוזות לעוף ומשקה על-ועבר  הסולם    מראמ

ומאירה הן בחכמה והן בחסדים. ונבחן שע"י 

המילה נפתח פתח במלכות שתוכל להאיר. וז"ס 

 והוא יושב פתח האהל.

אר"א,  ':וכואמר רבי אלעזר צ( 

ונתברך בפתח  אברהם,הזו, נתבשר  'יכשנתגלה 

שנמתקה  היינו מלכות,דהאהל, שהיא צדק, 

 הלכות התלבשמה שבמ, שהחכרמכלובחסד, 

הוא  שהיום, ,וםום היחכז"ש,  בחסדים. כנ"ל.

 שולט החסד, שהוא חלקו של אברהםשעה שה

ומאין לנו,  כי אברהם הוא מרכבה לחסד דז"א.

נמתקה בחסד  לכות,משהוא השפתח האהל הזה, 

שכתוב, וה' ברך את  הוא משוםכח אברהם. מ

 שנמתקה לכות,מהוא ה בכלאברהם בכל, 

ע"י  י'אחר שנגלה בו ה ע"י אברהםחסד ב
 ילה.מה

אר"א, והוא  :ו'אמר ר' אבא וכצא( 

 יושב פתח האהל, הוא כמו שכתוב, וה' ברך

כות מלהוא ה שפתח האהל,את אברהם בכל. 

שהוא שזה הוא כתר העשירי,  בכל. המכונה

 ,וםהי וםכח המלכות. כתר פירושו ספירה.
שנקרא נה לו ספירת החסד, תכמו שני פירושו,

האהל, כי החסד פותח את  חיום, כך זכה בפת
 לכות שנקראת אהל שתוכל להאיר, כנ"למה

 ף ל"ו ע"ב(דף לו ע"א *( די )דפו" 
  

כך  בחסד שנקרא יום,וכמו שיושב בזה  וך.סמב

כי אינו  ות שנקראת פתח האהל,כבמליושב בזה 

שהמלכות בלי חסד אינה יכולה עולה זה בלי זה. 
שבה, וחסד בלי הארת החכמה ה מלהאיר בחכ

 שבמלכות הוא ו"ק בלי ראש.

 
פירוש אחר  ד"א ועבר ה' וגו':צב( 

 היינוועבר ה' לנגוף את מצרים. מהו ועבר,  ל,ע

 ושעבר על שורת הדין של הכתרים, שהי

מתקשרים בכתרים אחרים למעלה, והתיר אותם 

פירוש שהכתרים התחתונים שבהם מקיומם, 
 קושרים בכתריםמצרים, היו מדבוקים ה

העליונים דקדושה, שמשם קבלו חיותם, והתיר 
ם של מהקב"ה את הקשרים ההם, ונתבטל קיו

הכתרים התחתונים, ואז נהרגו בכורי מצרים. 

שקלקל על דרכיו,  רה עב"שהקב ונמצא,

כדי לעשות דין  ההשתלשלות של הכתרים,

בכל  א,במצרים, ולשמור את ישראל. וכזה הו

 יורה ,וריעבוי, תעברו ,רעבומקום שכתוב, 

סדרי  לדהיינו עשהקב"ה עבר על דרכיו, 

 ןאו כדי לעשות די השתלשלות של הספירות,

כדי לעשות  ו,פירוש ,רועבאו לרחמים. וכאן, 

 , הואו'ה' על פניו וג רויעב שכתוב,דין ושם 

 כדי לרחם.

ויהי 
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יוסי הוו אזלי  '. ר' חייא ורו'גו צ הכה כל בכור י'צג( ויהי בחצי הלילה וי

 מאושא ללוד, והוה רבי חייא רכיב בחמרא. אמר ר' יוסי, ניתיב הכא ונצלי, דהא

 מטא זמנא דצלותא דמנחה, ותנינן, לעולם יהא אדם זהיר בצלותא דמנחה.

 נ לכוונא דעתיה, נחת"אמאי זהיר. משום דהיא שעתא דתליא דינא ובעי ב ק

 י.צלו רחייא  'ר

 צד( עד דהוו אזלי, נטה שמשא למיעל. א"ר חייא לר' יוסי אמאי את שתיק.

 א"ר יוסי, מסתכל הוינא בדעתאי, דלית עלמא מתקיימא, אלא על רישיהון דעמא.

 ווי לעלמא, ווי לעמא. ן,ואי לא זכאיב לעלמא, טב לעמא. טכאין, זאי רישי עמא 

 ראיתי את כל ישראל נפוצים ע(צה( א"ר חייא, ודאי כך הוא, מנלן. דכתיב, 

 להם רועה ויאמר יי' לא אדונים לאלה ישובו איש לביתון על ההרים כצאן אשר אי

 בשלום. ישובו, ישבו מבעי ליה. לביתו, בביתו מבעי ליה. דהא באתרייהו קיימי.

ביה. מנלן. חוהכי תנינן, אי רישא דעמא לא זכי, עמא מתפסן בצו( אלא 

 ו,עש שמר דוד וגו' הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה, ויא פ(כתיב, ד

 בחוביה, עמא משתזבן. דהא דינא סדעמא מתפ תדוד חב, וישראל סבלו. ואי רישא 

 רישין באלו לא הוו  א לא שריא עלייהו. דכתיב, ויאמר יי' לא אדונים לאלה, כלומר,

 בשלום. כלהו משתזבן, אי רישיהון מתפסן. ג לעמא, מהאי אורחא ישובו איש לביתו

ואפילו יהושפט אתגזר עליה לאתענשא, משום דאתחבר באחאב. אי לאו ההוא 

 יזעק יהושפט.ו צ(א , דכתיב, חצוו

   

 מסרת הזהר
 )מ"א כ"ב( צ()ש"ב כ"ד(.  פ()ד"ה ב' י"ח(.  ע(

   

 חלופי גרסאות
 צון וגו'.רעת  ה'י תפלתי לך אנמוסיף וגו' כתיב ו צ

 א'ד"ה )וסיף עשו וכתיב מ שוצלו.  רל"ג אמאי.  ק

 לום.של גרישי.  ה;שירי ב. ומוסיף אם אל ;אי א א.ג דעמ"ל תר חטאתי וגו'. אשא וני הכ"א( וא

 

ויהי בחצי הלילה  הסולם             רמאמ
 

 מאמר ויהי בחצי הלילה

 ר' :ו'ה' וגוצי הלילה חיהי בוצג( 

 והיה היו הולכים מאושא ללוד, סייא ור' יוחי

ייא רוכב על החמור. א"ר יוסי, נשב כאן ר' ח

ל. כי הגיע זמן תפלת המנחה. ולמדנו, לונתפ

לעולם יהיה האדם זהיר בתפלת המנחה. ולמה 

זהיר. משום שהיא השעה שהדין  צריך להיות

תולה על העולם, וצריך האדם לכוון דעתו. ירד 

 והתפלל. מעל החמורר' חייא 

 יושה ודבע :ו'כואזלי  וועד דהצד( 

 א לר'ייבא. אמר ר' חלש שמהולכים נטה ה

 למה אתה שותק. אמר ר' יוסי מסתכליוסי, 

הייתי בדעתי. שאין העולם מתקיים אלא על 

ראשי העם. אם ראשי העם הם צדיקים טוב 

לעולם, טוב לעם. ואם אינם צדיקים אוי לעולם, 

 אוי לעם.

אר"ח, ודאי כך  :ו'כוא"ר חייא צה( 

הוא: מאין לנו. כי כתוב, ראיתי את כל ישראל 

אלה ישובו איש לביתו נפוצים וגו' לא אדונים ל
 )דפו"י דף ל"ו ע"ב( 
   

ישבו היה  הלא ,וובשיכתוב  שואל,בשלום. 

 בביתו היה צריך ,תולבי ן,צריך לומר. וכ

ואנה היו נמצאים במקומם,  העםלומר, שהרי 
 היה להם לשוב.

 

אלא  ומשיב, :ו'כואלא הכי תנינן צו( 

 שיו,מעבכך למדנו, אם ראש העם לא זכה 

 בעונו. מאין לנו. כי כתוב, ויאמרנתפש העם 

דוד וגו' הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה 

א וישראל סבלו. חט. הרי שדוד והצאן מה עש

ואם ראש העם נתפש בעונו, נצולים העם. כי 

הדין אינו שורה עוד עליהם. שכתוב, ויאמר ה' 

לא אדונים לאלה. כלומר, אם אינם ראשים לעם, 

 ובו מדרך הזה אישיש כי נהרג אחאב, ע"כ

ואע"פ, שהדין כבר רכב עליהם לביתו בשלום. 
כיון שנהרג ראשם ונתפש בעונו  מבדרך הזה, מ"

כולם נצולים אם ראשיהם נתפש.  ישובו בשלום.

ט נגזר עליו להענש, משום פואפילו יהוש

 שהתחבר עם אחאב, אם לא אותה הצעקה שצעק,

 ט.פשכתוב ויזעק יהוש

עד  
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צז( עד דהוו אזלי רמש לילא, אמרו, מה נעביד, אי ניזיל חשך ליליא, אי 

ויתבו והוו אמרי מלי  דיתיב דחלא הוא. סטו מאורחא, יתבו תחות אילנא חד. נ

 ו.דמיכ הדאורייתא, ולא 

דעברא קמייהו, והות צוחת ורמיאת  וצח( בפלגות ליליא, חמו חד אילתא 

 חד קלא דמכרזא ואמר, ו' יוסי ואזדעזעו. שמערשמעו, קמו ר' חייא ו זקלין 

 יקמפ טמריכון. דהא מריכון  חמתערין קומו. ניימין אתערו. עלמין, אזדמנו לקדמת 

ובהיכלו כלו אומר  כדאיהו היכליה, לאשתעשעא עם צדיקיא, דכתיב  יע, "לג

 כבוד.

קלא דא, הוא קלא דנפק, ו מחייא, השתא פלגו דליליא ממש.  לצט( א"ר 

יחולל אילות. זכאה חולקנא,  י', דכתיב קול יאוכאיב אילתא דלעילא ותת

 דזכינא למשמע דא.

 על גנתא, כל גנתא סבשעתא דקב"ה אתחזי  ט[רזא דמלה,  נק( ותא חזי 

 אתכנש, ולא מתפרש מעדן. ומהאי עדן מבועי נפקין, לכמה אורחין ושבילין,

 מנהירו דעלמא דאתי. פתמן מתעדנין צדיקיא דוהאי גנתא, אתקרי צרורא דחיי,  ע

 עלייהו. צובהאי שעתא, קודשא ב"ה אתגלי 

 האי דכתיב,ח ורבי יוסי, אמר רבי יוסי, בכמה זמנין שאילנא, "יתבו ר קקא( 
   

 דרך אמת
 

 ב ואחרי מות"ע"ב. ט[ תרומה קע"ג ע "טח[ פנחס רע
 ס"ז ע"ב.  

 

 חלופי גרסאות
 חעבר קמיהו והוה ציד וו. כאדמי הו. בל"ג וית ד

פיק נמוסיף מריכון דהא קלא  חל"ג שמעו.  זורמי. 

 אותתיב אילתא דלעילא כאיתן קולו( ד)וממעון קדשו 

 יבאומוסיף  כל"ג דאיהו היכליה.  ינפיק.  טת ויחשוף יערות. לו)תהלים כ"ט( קול ה' יחולל אי ח[ .כתיבד

 .מוסיף דא רזה נה. אל"ג מן וקלא עד זכ מור' יוסי א"ר.  אייחמוסיף יתבו ר'  למלך הכבוד ובהיכלו. 

 ןדו בשעתא דקב"ה אתער בגנתא דעהלייעמוסיף  צעלמא ול"ג מנהירו. ל פוכל.  עמוסיף על כל.  ס

 ו יבא דודי לגנו ויאכליי יזלו בשמנלאשתעשא עם צדיקיא כרוזא נפיק וקרי עורי צפון ובאי תימן הפיחי ג

תקרבו קמיה מנשמתיהון דצדיקיא האי בפלגות ליליא בשעתא דאאלין קרבנין  ורי מגדיפאי ויאכל מ וגדימפרי 

 .סייול"ג יתבו ר' חייא ור'  קין ממש. נשאר קרב אאחר             

 

 ויהי בחצי הלילה  הסולם             רמאמ

 בעוד :ו'עד דהוו אזלי רמש וכצז( 

שהיו הולכים החשיך הלילה, אמרו מה נעשה, 

 נו.מבמקוילה, אם נשב הלהחשיך  כבראם נלך 

חת אילן תהרי פחד הוא. סרו מן הדרך, וישבו 

 אחד. וישבו והיו אומרים דברי תורה, ולא

 יישנו.

בחצות  ':וכו ות ליליא חמגובפלצח( 

ניהם והיתה פלילה, ראו אילה אחת, שעברה ל

 'צועקת, והרימה קולות. שמעו. קמו ר' חייא ור

, רשמעו קול אחד המכריז ואומ ו.יוסי והזדעזע

 ישנים העירו. עולמות, הכונו נעורים קומו,

וניכם יוצא לגן עדן, שהוא דלפני אדוניכם. כי א

להשתעשע עם הצדיקים.  דהיינו המלכות,היכלו, 

 שכתוב, ובהיכלו כולו אומר כבוד.

אר"ח, עתה חצות  ':וכוא"ר חייא צט( 

הוא קול היוצא  ששמענו,לילה ממש. וקול זה, 

 ושל כות,לשהוא הממעלה,  לומחלחל האילה ש
 פו"י דף ל"ו ע"ב()ד 

   

 נוולל אילות. אשרי חלקחמטה. שכתוב קול ה' י

 )ועי' ויגש י"א ד"השזכינו לשמוע את זה. 
 .ר הזה(מאמשם את המביאור, ותבין 

ובוא וראה, סוד  :ו'כוחזי רזא  ותאק( 

הקב"ה נגלה על הגן, שהדבר הוא, בשעה 

 ינו כל הצדיקים שבגן,ידהמתאסף כל הגן, 

 זהומעדן ה ה.משהוא החכואינו נפרד מעדן, 

לכמה  ה,מדהיינו הארת החכיוצאים עינות, 

 ' ביאורם בב"א דף רנ"אי)עאורחות ושבילים 

 וגן הזה נקרא הצדיקים. תד"ה נחית( להשג

 ששם מתעדנים הצדיקים צרור החיים,

מהארת עולם הבא. ובשעה ההוא הקב"ה מתגלה 

 אליהם.
 

 ישבו :ו'כוי וס' יורר"ח  בויתקא( 

ייא ור"י. אמר ר' יוסי, כמה פעמים שאלתי חר' 

 זה, שכתוב, ויהי בחצי הלילה וגו' ולמה לא

פרסום הנס. ולמה מתו  להיה זה ביום שיגלה לכ

כל    
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 דיתגלי רמצרים אמאי לא הוה ביממא,  ץהכה כל בכור מאר י'ויהי בחצי הלילה וי

דבתר רחייא, ואינון טלייא  תו כל אינון חלשי תלכל פרסומי ניסא, ואמאי מי ש

 בני עאנא, ולא מיתו מלכי ופרדשכי, וגוברין מגיחי קרבא, כמה דהוה בסנחריב,ד

 ויך במחנה אשור וגו'. ותנינן, כלהו מלכין בני מלכין י'ויצא מלאך י ק(דכתיב 

יתיר מהאי,  אאתחזי גבורתא דחד שליחא דיליה,  *(רופינוס ופרדשכי, התם  [י

 למהוי דיליה יתיר. בדהוה יאות 

האי, ולא אימא, אבל בקב( אמר ליה יאות שאלת, ואנא לא שמענא מידי 

א דרשב"י מדכי שוקין הא זכינא לכל האי, וארחא אתתקן קמן. אנא שמענ

 מא. כד סליק נהורא, קמו ואזלי. כדמו, עד דהוה נהיר יבדטבריה, ניזיל גביה. ית

 מטו גביה. אשכחוהו, דהוה יתיב, וספרא דאגדתא בידיה.

כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו. כיון דאמר,  (רקג( פתח ואמר, 

 דעתייהו האוליפנא,  דכתיב מאפס ותהו נחשבו לו. אלא  גכל הגוים כאין נגדו, למה 

 ן,ותתאי זכל עמין דעלמא, דמהימנותא דלהון הוא כאין, דלא אדבקו עלאין ד ו

 ושויין לקבלייהו מהימנותא דשטותא, אבל מאפס ותהו נחשבו לו, כהאי עלעולא,

וכל דיירי ארעא כלא  (שדסחרא ברוחא, ומתגלגלא בקיטא בריקניא, הה"ד  ח

 חשיבין.

 קד( עוד פתח ואמר, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, את דא

 ה ימיניה, וברא ית שמיא,"ימינא דקב"ה, ואת דא שמאלא. אוליפנא, דסטא קב

  

 מסרת הזהר
שעיה מ'( הקסה"ז י) ר( .( מקץ ל"ו צ"בט"יב ")מ ק(

 ג."כ"א שטקכ"א  ת"חרעו.  "גחצ"ד.  גקל"

 צ"א.( מקץ י"ב ד' ניאל)ד ש( 

 

 חלופי גרסאות
ל"ב  אול"ג דבתר.  יאדרחי תג לכל. "ל ש י.אתגלד ר

 ;מדעתייהו הלמדנו.  דאמר.  גי. הודיליה למ ביתיר. 

 ."זין עעמע ;לכדעמין עע"ז ול"ג ד ו. יהודרעותי

א.דפרח חתאין. בת ז        

 

  ים ושרים.וכסד י[דרך אמת 

 

 ויהי בחצי הלילה  הסולם             רמאמ

 ים והטלאיםחאחר הרילכל אלו החלשים ש

ם ישואנו מלכים ושרים תשבצאן, ולמה לא מ

עורכי מלחמה, כמו שהיה בסנחריב, שכתוב, 

, ולמדנו, ו'ויך במחנה אשור וגויצא מלאך ה' 

שכולם מלכים בני מלכים שרים וקצינים, ושם 

גדול  ,נראה גבורתו של שליח אחד של הקב"ה
 יותר מן הנס הזה, שנעשה כאן על ידו עצמו, והלא

 ר.דול יותגהנס שלו היה ראוי להיות 

ל יפה "א :ו'אמר ליה יאות וכקב( 

 ר.משאלת, ואני לא שמעתי משהו בזה, ואיני או

 ו,אבל כיון שזכינו לכל זה, והדרך התתקן לפנינ

ואני שמעתי שר' שמעון בן יוחאי מטהר שוקים 

ך אצלו. ישבו עד שהאיר לשל עיר טבריה, נ

 ו,היום. כשעלה האור קמו והלכו. כשהגיעו אלי

 מצאוהו, שהיה יושב וספר הגדה בידו.

פתח ואמר, כל  :כו'ואמר ו חפתקג( 

 שואל, ו.מאפס ותהו נחשבו ל ו,הגוים כאין נגד
 "א(ף ל"ו ע"ב *( דף ל"ז עדי "ודפ) 

 אין כנגדו למה כתובככיון שאמר כל הגוים 

אלא למדתי  ומשיב, ו.עוד מאפס ותהו נחשבו ל

דעתם של כל העמים שבעולם, אשר אמונתם 

 מדרגותשאינם משיגים לא  כאין,היא 

העליונות ולא התחתונות. ומשימים לעצמם 

 ושבחנ ומאפס ותהאמונה של סכלות, אבל 

 ץכמוץ הזה המסתובב ברוח ומתגלגל בקי לו

ז"ש  בריקנות, שאין בו תוכן מאומה. בשדות

 וכל דיירי ארעא כלא חשיבין.

עוד פו"א.  :ו'עוד פתח ואמר וכקד( 

 .הארץ אתוהשמים  אתבראשית ברא אלקים 

זה שמאלו.  תאוזהו ימינו של הקב"ה,  את

 אובר שהוא חסד,למדתי שנטה הקב"ה ימינו, 

את השמים, ונטה שמאלו, שהוא דין, וברא את 

הארץ. ז"ש אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה 

 ו.שמים קורא אני אליהם יעמדו יחדי

מהו 
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 וימיני טפחה שמים ץאף ידי יסדה אר ת( ,ד"וסטא שמאלא, וברא ית ארעא. הה

 קורא אני אליהם יעמדו יחדו.

 אלא ימינא ושמאלא טד שמיא וארעא לאו הכי, "קה( מהו יעמדו יחדו. ס

 יעמדו יחדו. בזאת ההיא, דשלטא בפלגות ליליא, דכלילא ךדאינון א"ת וא"ת, והאי

 בזאת. ית "א

 א דאמרן. הכל, כד"א,האת הכל עשה יפה בעתו. א"ת,  א(כתיב  ן,קו( ותנינ

 דכלילא מא"ת לת, "דהיא כתרא דאתקרי זא כברך את אברהם בכל. ותאנא,  י'וי ב(

 וא"ת. ושלטא בפלגות ליליא, בתרין סטרוי, ברחמי ודינא, רחמי לישראל, ודינא

 ין עכו"ם.מלע

 א חד מלה, על מה דאתינאקז( פתח ר' חייא ואמר, אי ניחא קמיה דמר, דנימ

 ומהאי דאמר מר, אשתמע .הכה כל בכור בארץ מצרים י'כתיב, ויהי בחצי הלילה וי

 דהאי פסוקא בההוא. מלה אתא ואנן אורחא אתתקנא קמן, למיתי למשאל קמך.

 בת וגו'. מי כיי' אלהינו,שאלהינו המגביהי ל י'מי כי ג(ש ואמר, "קח( פתח ר

 נהירו על כל בוציני דנהרו מסליק ואתעטר לאתישבא בכתרא עלאה קדישא, ד

 

 מסרת הזהר
( מקץ ג')קהלת  א(שעיה מ"ח( ב"א רנ"ו צ"ג. )י ת(

 "ד( לעיל אות צ' צ"ס.כ ת)בראשי ב("ו צ"א. ט

 "ד.צ)תהלים קי"ג( מקץ י"ג  ג( 

  

 ופי גרסאותחל
. תוא" ירא אני אליהם והארץ לאו הכי. וים קממהש ס

ירו.נהירו עלאה דבוציני דנה מכלילא.  לההיא.  כ

 ויהי בחצי הלילה  הסולם             רמאמ

 ומה שואל, מהו יעמדו יחדיו:קה( 

 ךפן יעלה על דעת ומשיב,יעמדו יחדיו.  שאוה"כ

 אינו כן. ז"א ונוקביה, םשהששמים וארץ, 

ימין ושמאל  שהםאלא  יו,דיח םעומדי םשאינ

 "ככנ"ל. ע"כ אוה תאת, ואשהם  ,םנפרדי

 א,ההי זאתואיך יעמדו יחדיו. ב דו יחדיו.עמי

 שאזת בחצות לילה, לטהשו שהיא המלכות,

שהיא מלכות.  בזאת שהוא חסד תאלול כ
 אז עומדים ביחד. םצאימונ

למדנו, כתוב, ו :ו'נן כתיב וכותני ו(ק

כמו  פירושו אתה יפה בעתו. שע את הכל

 א,הוא כמש" הכל, דז"א, דשהוא חס ו,שאמרנ

היא  בכל,ולמדנו ש .לבכוה' ברך את אברהם 

הכלולה  דהיינו המלכות,ת, זאהספירה שנקראת 

ושולטת בחצות לילה בשני  נ"ל,כ את,ואת מן 

בדין, רחמים לישראל ודין וצדדים, ברחמים 

א"ת הכ"ל  ואומר הכתוב, .לעמים עכו"ם

 ,"ויפה בעת שיהיו מחוברים יחד, עשה
 דהיינו בחצות לילה.

מר, ואפתח ר"ח  ו':כו "חר חפתקז( 

אם טוב לפני אדוני, אומר דבר אחד, על מה 

הכה כל שבאתי. כתוב, ויהי בחצי הלילה וה' 

 םשגזה שאמר אדוני, נשמע,  ומדבר גו'.ר וכוב

 "א(ל"ז ע דפו"ו דף) 

מקרא הזה יבואר בדבר ההוא. ואנו, הדרך 

 שאל לפניך.להתתקן לפנינו, לבא ו

 

 ןפתח ר' שמעו :ו'ש וכ"פתח רקח( 

 ' אלקינו המגביה לשבת וגו'הואמר. מי כ

העולה  שהוא ז"א, י כה' אלקינו,מ ו,פירוש

 שהוא בינה,ומתעטר להתישב בכתר עליון הק', 

שהארתו מעל כל האורות המאירים והכתרים 

 הכי כל המוחין שבעולמות, מן הבינוהעטרות. 

היורד  המשפילי לראות, .םשכימהם נ

דהיינו מקו ימין דבינה בספירותיו מכתר לכתר, 

בינה דמקו שמאל מנזר לנזר,  לימין של עצמו.

קו אמצעי ממהארה להארה,  מו.עצלשמאל של 

 רממאור למאו דבינה לקו אמצעי של עצמו.

להשגיח  ממלכות דבינה למלכות של עצמו.

 'ש, הז" .בעליונים בשמים ובתחתונים בארץ

 '.משמים השקיף על בני אדם וגו
 

פירוש. הכתוב מדבר בהשגות המוחין של 

 א למ"ן אל הבינה,ז"א. ונודע שמתחילה עולה ז"

 ומאל דבינה שהיושומכריע בין ב' הקוין ימין 

ואז יוצאים ג'  ,במחלוקת, ועושה שלום ביניהם

 סקוין בבינה, והמלכות המקבלת מהם. שז"

 קוין דבינה יוצאים 'שג תלת נפקי מחד,

 מי כה'ד שהוא ז"א. ועל זה אוה"כ, חמא

נואלקי    

 

   

   

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

 בא          

 

רא, זכתרין ועטרין. המשפילי לראות, דנחית בכתרוי, מכתרא לכתרא, מנזרא לנ

 משמים י'י ד(מנהירו לנהירו, מבוצינא לבוצינא. לאשגחא בעלאין ותתאין, הה"ד 

 השקיף על בני אדם וגו'. 

 כחצי מבעי ליה, או כחצות, כגוונא נקט( תא חזי, כתיב, ויהי בחצי הלילה. 

 דאמר משה. ואי כמה דאמרי חברנא, דלא יימרון אצטגיני פרעה, משה בדאי הוא.

ד, דאי הכי ח .הכי סגווני, דאפילו ישראל יימרון  'הא קושיא באתריה קיימא, בג

ר ויאמר משה כחצות הלילה. אמאי קאמר, כה אמר יי' וגו'. כמה מהוה ליה למי

 בפטרונא, בגין דאמר כ[דהא לא יתפסון במשה, אלא  פן שעתא, אתכוו עדלא 

ה אמר יי' וגו'. תרי, דהא משה אמר, עד בכור השפחה אשר אחר הרחים, ולא כ

עכ"פ אפילו ישראל נמי יימרון  .הוה הכי, אלא עד בכור השבי אשר בבית הבור

וכתיב ויהי טרונא כחצות, פהכי, דהא לא אתבררון מלי. תלת דאיהו אמר משמא ד

 בחצי הלילה.

 אמאי צקי( ועוד, שאלתא דילכון, יתיר על מטול דלא יכיל בעירא למסבל. 

 לשין דבתר רחיא. אלאחכל אינון  וולא ביממא. ואמאי מית קיא, להוה בפלגות לי

 אתכשר בנביאה מהימנא. שי חקלא, וכלא דמחצ [לכלא רזא עלאה הוא, בין  ר
 

 מסרת הזהר

 ע"ו ט"ב שנ"א. ז"חקיט.  ח"ג)תהלים י"ד(  (ד

 

 חלופי גרסאות
דלא ול"ג  פיתכוון שעתיה.  על"ג הכי.  סחצות. ב נ

  ל"ג מן ולא עד קי עד אלא. מאל"ג מן א צדהא. 

אשתבשר; אתקשר. שמוסיף עד כלא.  ראלא. 

 [ בארתי לה. "ון שהוא הקבדב ואא[ בכרך אמת ד
 ות.ומבכמה מק לעיל   

 

 ויהי בחצי הלילה  הסולם             רמאמ

 כי אע"פ שז"א אלקינו המגביהי לשבת.

הוא בחי' ו"ק, ולא מג"ר, מכל מקום הוא עולה 

 לבינה ונעשה בה קו המכריע הנקרא דעת,

 ר, והוא מתיישב שם בין ספירות דראש."היא גש

 דחדנמצא  ד נפקיחתלת מדואח"כ כיון 

 א' אות ת"ש בזהר בראשיכמ) בתלת קיימא.

שהאיר  ןשז"א עומד ג"כ באותם ג' קוי "ג(סש

בבינה. כי אותו השיעור שהתחתון גורם להאיר 

 בעליון זוכה בו גם התחתון עש"ה. וז"ש

 שאח"כ אות בשמים ובארץ,רהמשפילי ל

מקום הוא משפיל עצמו, כי יורד מן הבינה ל

עצמו עם ג' המוחין ההם המאירים בג' קוים, 

ועושה זה כדי להשפיע בשמים ובארץ. וקו ימין 

 וקו .ראזנוקו שמאל מכנה  .כתראמכנה 

 .בוצינאוהמלכות מכנה  ו.נהיראמצעי מכנה 

בוא וראה,  :ו'תא חזי כתיב וכקט( 

לה, כחצי היה צריך לומר, יכתוב, ויהי בחצי הל

כמו  תאמר,צות, כמו שאמר משה. ואם חאו כ

 ברים, שלא יאמרו אצטגניני פרעה,חאמרו הש

 כי אי אפשר לדייק הרגע של .קרן הואששמשה 
 ע"א( "זף לד"י )דפו 

 

 

 'הרי הקושיא במקומה עומדת בג חצות לילה.

אפנים, שאפילו ישראל יאמרו כך. א( שאם כן 

היה לו לומר, ויאמר משה כחצות הלילה, למה 

 אומר כה אמר ה'. והרי ה' אמר בחצות. וכמה שלא

את השעה, לא יתפשו במשה, אלא באדון,  וןיכו

שהרי אמר, כה אמר ה'. ב( כי משה אמר, עד 

בכר השפחה אשר אחר הריחים, ולא היה כן, 

אלא עד בכר השבי אשר בבית הבור. על כל 

 כי שהוא שקרן,פנים אפילו ישראל יאמרו כך, 

ג( שהוא אמר  .כמו שאמר לא התאמתו הדברים

הלילה.  בחציכתוב, ויהי  תכחצובשם האדון 
 ולא כחצי, כמו שאמר משה.

 
עוד, ו א דלכון וכו':תועוד שאלקי( 

יותר ממשא שבהמה  הכבדההשאלה שלכם, 

למה היה מכת בכורות  ,םששאלתיכולה לסבול. 

בלילה ולא ביום. ולמה מתו החלשים שאחר 

ים. אלא הכל סוד עליון בין קוצרי השדה. חהרי
 השיג הצמחים של אורלדהיינו אותם שזכו 

 הגנוז שנזרעו במלכות )כנ"ל אות נ"ז( הנקראת

 מן.הנביא הנא בדברי ריש ואוהכל ה שדה.

הכאז  
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 יפיפית מבני אדם הוצק חן ה(משה, דעליה כתיב דקיא( זכאה חולקיה 

 בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם. אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך

ששון מחבריך. יפיפית מבני אדם: משת וחנוך. הוצק חן  *(אלהים אלהיך שמן 

 בשפתותיך: מנח ובניו. על כן משחך אלהים אלהיך: מאברהם ויצחק. שמן

 כי גבר דסליק בדרגין עלאין דלא סליקו ת: משאר נביאי. ששין: מיעקב. מחבריך

 ר.אמדרא, לא ידע מה חנ א"ב א

 אתזל ו( א,ת, אתקרי אש"ה, כד""האי כתרא דאקרי זא ן,נני( אלא הכי תיבק

ההוא דאקרי זה.  .יקרא אשה. אמאי. משום כי מאיש לקחה זאת. מאן הוא איש

כי זה משה האיש. האיש הזה. ואקרי איש זה, וזה  ז(ודא הוא איש דכר, כד"א 

 איש וזאת, אתנסיבת מזה דאקרי זכר.

 קיג( ובגין דא, איהי תמר דכר ונוקבא, דלא סליק דא בלא דא. תמר: כד"א,

בה בפלגות  בכתמרות עשן. מה עשן, סליק חוור ואוכם, אוף הכא, כלא כליל  (ח

 ליליא, למעבד נימוסוי בחד שעתא, חוור לישראל, ואוכם לעכו"ם.

מאברהם.  .ל"נימוסוי מ דבעוד דהאי ליליא לא אתפלג, לא עביו גקיד( 

 ויחלק עליהם לילה, דאתפלג למעבד נימוסוי. אוף הכא, משה אמר (טדכתיב 

 ג.למשה ידע דלא יעביד נימוסוי עד דאתפד הכחצות, כמפלג.  ד

 והכי הוה, דלא עביד ליליא נימוסוי, עד דאתפלג, בפלגות בתראה, ו קטו(

 

 מסרת הזהר

 )בראשית ב'( ו("א ש"ד. טנ"ב  ז"ח"ה( מ םליה)ת (ה

 )שמות ל"ב( ויחי ליה צ"א. ז(צ"ב.  חא ר""ב

( לך קכ"ה ד)בראשית י" (ט"ש ג'(. המרות )שתכ (ח

 .אצ"    

 גרסאותלופי ח
 ל"ג בה. בדאמר.  מהדלא ידע  נ"ב אל"ג וכי.  ת

הו כחצות ממוסיף כחצות  דועוד דהאי ליליא אי לא.  ג

 "א י"ח( כעלות המנחה )איוב ה'( כעלות גדישמכד"א )

וה ידע דלא עבד.הו ו. הומש הה אמר כחצות. משאוף הכי 

 

 ויהי בחצי הלילה  הסולם             רמאמ

 זכאה חולקיה דמשה וכו':קיא( 

לקו של משה, שעליו כתוב, יפיפית מבני חאשרי 

אדם הוצק חן בשפתותיך וגו' שמן ששון 

משת  היינו יפיפית מבני אדם,מחבריך. 

ובניו,  חמנ תותיך,פהוצק חן בשנוך. וח

ך חכן מש לע מצא חן. חנונאמר עליו ש

 ן.ושמן ששמאברהם ויצחק.  אלקים אלקיך,

אים. וכי יהיינו משאר הנב מחבריך,מיעקב, 

גבר שעלה במדרגות עליונות שלא עלה אדם 

 אחר, לא ידע מה שאמר.

אלא כך  אלא הכי תנינן וכו':קיב( 

 דהיינו זאת,למדנו. ספירה זו שנקראת 

כמש"א, לזאת יקרא  אשהנקראת  המלכות,

כי מאיש לוקחה  ,וםנקראת כן. מששה. ולמה א

 הווז זה,א רמי הוא האיש. הוא אותו שנק זאת.

כי זה משה  ,א"כמש דהיינו ז"א.זכר.  ישא

 זהו זה,נקרא  אישש הריאיש. האיש הזה. ה

 ר.זכשנקרא  זהקחה מול זאתו איש. אקרנ
 ב("ז ע"ף לד *( אע"ל"ז  דף"י )דפו 

  

ומשום זה,  :ו'בגין דא איהי וכוקיג( 

זכר  שיורהתמר.  כות, נקראתלדהיינו המהיא, 

 זכרונקבה, כי התמר אינו עולה זה בלי זה, 

 אתמר. כמש" ועוד. ע"כ נקראת .בלי נקבה

כתמרות עשן. מה עשן עולה בלבן ושחור, אף 

 הכל כלול בה את, זאת.קרלכות הנמבכאן 

 אחת,בחצות לילה, לעשות פעולותיה בשעה 

ור חוש שהוא רחמים, ללבן לישרא בבת אחת,

 שהוא דין.לעכו"ם 

  

ובעוד  ':וכוד דהאי ליליא ובעוקיד( 

שלילה הזה לא התחלק אינו עושה פעולותיו. 

יהם לילה. למאין לנו, מאברהם. שכתוב, ויחלק ע

עשות פעולותיו. אף כאן, ל ישנחלק כד שפירושו,

 הלילה,כשיתחלק,  פירושו, ,תכחצומשה אמר 

 שמשה ידע, שלא יעשה פעולותיו עד שיתחלק.
 

וכן היה,  :ו'כי הוה דלא וכוהקטו( 

שלא עשה הלילה פעולותיו עד שנחלק. כי 

ה השניה של הלילה עשה פעולותיו. ז"ש חצבמ

ויהי    
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 ד ויהי בחצי הלילה. מאי בחצי. בפלגות בתראה, בזמנא דאיהי"עבד נימוסוי, הה ז

 ,אזאת, למעבד נמוסין תדירא, וכל נימוסא דאתעביד בלילי חלטא, ואשתכח האי ש

 בפלגותא בתראה אתעביד. 

 : הוא ונימוסוי. הכה כלי': הוא ובית דינו, ויי'וי מ[בכור,  טהכה כל  י'קטז( וי

אלא, דאתער כה, כמה  ל ., מהו הכהו'גו כמר אלא ומת אה לא שהכה, מ יבכור 

 אגזים משה, דכתיב והנה לא שמעת עד כה.ד

 דיעביד נזאת,  מקיז( ותאנא, פרעה חכים הוה מכל חרשוי, ואסתכל בהאי 

 ובאיהו ע. י'ביה דינא, וזמין לחרבא ארעיה, כמה דאמר משה, בזאת תדע כי אני י ס

 אהרן. פויפן  (ימה כתיב, ויפן פרעה. מהו ויפן. דאפני לביה מהרהורא דא. כד"א, 

 ויבוא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת. גם לרבות האי דזמינא לחרבא ארעיה,

 ת."לקבליה דזא הולא שוי לבי

 אינין למשולטנהון, כ ק ואפילו דרגין עלאין ותתאין, אתבר צקיח( כל בכור, 

 ן,דשלטין בחכמתא דלהון, דכתיב, בארץ מצרים. וכלהו דרגין, עלאין ותתאי

 אתחזון, דכתיב מבכור פרעה היושב שמשולטנהון, כלהו בפסוקא  רדאתברו 

על כסאו עד בכור השפתה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה, הא כלהו אתחזון 

 בפסוקא. 

   

 מסרת הזהר

 :ומז. ר ח"גד: כר ח"בר י"ב( ב)במד י(

   

ב ל"שורה  "בו עללעיל דף  ךמ[ זה שיי רך אמתד
 מנו אותו שם.סו        

 

 חלופי גרסאות
 .מוסיף בכור טל"ג זאת.  חבד נימוסוי. על"ג  ז

 םעא עעשעדן לאשתדער בגנתא תבשעתא דקב"ה א מ[

 י צפון ובאי תימןר( עו')שה"ש דצדיקיא וכרוזא נפיק וקרי 

י יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו גניחי פה

גין דאתקריבו קמיהבמאי ויאכל פרי מגדיו אלין קר

 אלא.ל"ג  ל '.ל"ג וגו כה. כל"ג הי  רא שאר קרבנין ממש.חתא אעמנשמתהון דצדיקיא האי בפלגות ליליא בש

 ו.אתרמיז שמשלשוליהון.  ר .משלשוליהון קילו. אפד צ פרעה. פיהו. או ע ה.לי סדעביד.  נאת. ז גל" מ

 

 ויהי בחצי הלילה  הסולם             רמאמ

 במחצה היינוויהי בחצי הלילה. מהו בחצי. 

ונמצאת  המלכות, שולטת, ,השניה בזמן שהיא

לעשות פעולות.  שהיא המלכות,הזו,  זאתתמיד 

ה בלילה, במחצית השניה תעשנוכל פעולה ש

 .עשתהנ

 ופירוש וה', הכה כל בכור: 'הוקטז( 

 ה'ו שהוא המלכות.ובית דינו,  ז"א, א,הו

 ,רהכה כל בכוהוא ופעולותיו.  פירושו,
משה לא אמר אלא, ומת כל בכור, מהו  שואל,

 שיב, אלא שהתעוררמו הכה. ר כאןמשנא

כמו שהפחידו  כה, שנקראתמלכות דמדת הדין 

וע"כ  כה.ה, שכתוב, והנה לא שמעת עד שמ

שהמית כל  כה, שהוא השם הכה, נאמר וה'
 צרים.מבכורי 

 :ו'כו םכיח האנא פרעות ז(קי
 ו,חכם היה יותר מכל מכשפי ה,ולמדנו פרע

שתעשה  דהיינו המלכות, ו,הז זאתוהסתכל ב
 י דף ל"ז ע"ב(")דפו 

   

להחריב ארצו. כמו שאמר משה, בו דין, ועתידה 

. ובו מה כתוב, ויפן פרעה, 'תדע כי אני ה זאתב

. השהפנה את לבו מהרהור הז הוא,מהו ויפן. 

 כמ"ש ויפן אהרן. ויבא אל ביתו ולא שת לבו

 באה שהיא מיותרת, גם המלה זאת.גם ל

לרבות, אותה העתידה להחריב ארצו, ולא שם 

 מזת,ור םג להמלומר, שהכ זאת.לבו אל 
 שאע"פ שידע שהשם זא"ת, שהיא המלכות

 תחריב ארצו, עם זה לא שת לבו אליה.
 

ל ככתוב  ':וכו, אפילו רכל בכוקיח( 

 ה, וכל בכור, יורהמבכור, הוא בחינת חכבכור, 

שאפילו מדרגות עליונות ותחתונות נשברו 

כל אלו המדרגות השולטות  דהיינומשליטתם, 

 ם,מצרישהיא חכמת החכמה שלהם,  מכח

 ותמצרים. וכל המדרג ץבאר כל בכורוב, תשכ

העליונות ותחתונות שנשברו משליטתם כולן 

נראות בכתוב, שכתוב מבכר פרעה היושב על 

 . הרי כולן נראות בכתוב.ו'כסאו וג

סתמא  
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 כתרא תתאה דקוזמיטא נ[ה, מבכור פרעה היושב על כסאו, לקיט( סתמא דמ

אה מינה, דקוזמיטא תכתרא שמאלא, ת ס[מלכותא דלעילא. עד בכור השפחה, ד ת

 ולא דמשום דכתיב אחר הרחים,  גמשמע,  במבתר ארבע רחיין, ארבע משיריין.  א

מן הרחים. וכל בכור בהמה, תתאין מתראין, נוקבא מנוקבתא, דאשתכחו באתני 

בעירי וחמרי, ברברבי בזוטרי, ומקבלין מנהון גוברין ונוקבין. עד בכור השבי ב

 ין לאסירי, דישתעבדון בהוןדאשר בבית הבור, אינון דנפקין משפחה. די בהון עב

 ו.ירחלעלמין, ולא יפקון ל

 די בהון עבדו קשרא י,סריבו מצרא ן,וברוחצנותא דאלין דרגי ע[קכ( 

לישראל, דלא יפקון מן עבדותהון לעלמין. ובהאי אתחזי גבורתא ושלטנותא 

 דאי לא הוה ודרין,  *(לדרי  ה קודשא בריך הוא, ודכרנא דא לא ישתצי מישראלד

 עלמין, לאחילא וגבורתא דקודשא ב"ה כל מלכי עמין, וכל חרשי עלמין, וחכימי 

קטרין דלהון, ותבר כל אינון כתרין, בגין  זדשרא  [פיפקון לישראל מן עבדותא, 

מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי  (כעל דא כתיב,  ן.לאפקא לו

 הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך.

קנטורא דקיטפא אשתכח,  ט [צואתנח, אמר  חש, ארים קליה "קכא( בכה ר

 י'הוציאך י מ(אשר הוצאתיך מארץ מצרים,  ל(קב"ה כמה זמנין,  שבתון דשבחח
 

 מסרת הזהר

 גח")דברים ה'(  (ל .א"צ "אקל "זהס( הק)ירמיה י' כ(

 ס.ר ח"א"ז( ט)שם  מ( ו.סר 

 

 ותחלופי גרסא
 ם.שומ "גל גשמע. מל"ג  בר. חמכתרי א א א.לכותממ ת

 קשרין. זואי.  וין. ראבת לדרין ה ם.חירא מן הול "גל ד

א.ורטדקנ ט ננח.ואת ח       

 

 שבשמאל הה תחתונגדרממעלה. ס[  ללכות שמב םתחתונה של מדרגות השרי גהרדנ[ מך אמת רד
 םלם וכויהכישופ ףקוחיים ומשם תיארבע ר םרגת השרים ששם והוא אחר ארבע מתנות חיצוניות שנקראימדב

ושה כאמור. ע[ ועל ידי דהק ולבגשראל ממצרים להיות נכנעים אל יתם בעת יציאת למשמה "הוריד הקב
 קיבודחלוקת המקינטור ו [שופיס. ציכ לצונים מרדו המצריים. פ[ שהתיר קשר  שלהם  שים במדרגות חונחטב

 אר.נמצא בכאן וכמב    

   

 בחצי הלילה ויהי  הסולם     מרמא

 :ו'סתמא דמלה, מבכר וגקיט( 

מבכור פרעה היושב על יצור הדבר. ק

 יטה של ספירה תחתונהלש הוא או,כס

עד בכור ממלכות העליונה.  ליפות המקבלתדק

 היא ספירה שמאלית הנמצאת מתחת שפחה,ה

מאחר ארבע ריחים, שהם ארבע  הנ"ל,השליטה 

 זה משמע משכתוב אחר של הקליפות.נות מח

 כל בכור בהמה,וחים ולא מן הריחים. ירה
 והיא נקבה מנקבות הנ"ל,א מתחת התחתונים הו

מצאות באתונות בבהמות וחמורים, בגסות הנ

ים מהם, לומקב אה.מת הטוגודרמשהם קות. וד

עד בכור השבי אשר בבית רים ונקבות. גב

אלו היוצאים משפחה. שבהם  היינו ,רובה

 לאסירים לעבוד עמהם לעולם כשפיםושים ע

 רות.יצאו לחולא י

 :ו'ין וכגא דאלין דרותצנוחברוקכ( 
 לשלחהמדרגות, מאנו המצרים  ואל לע ובבטחון

 ( דף ל"ח ע"א(*ף ל"ז ע"ב דפו"י )ד 

 

 םפיששל כו קשר שכי בהן ע את ישראל,

. םלישראל, שלא יוכלו לצאת מעבדותם לעול

וזכרון  הקב"ה.ובזה נראה הגבורה והשליטה של 

א לזה לא יכלה מישראל לדורי דורות. כי אם 

 םהקב"ה, כל מלכי העמי להיה הכח והגבורה ש

וכל מכשפי העולם לא היו יכולים להוציא את 

ישראל מן העבדות, כי פתח הקשרים שלהם 

 הנ"ל של בכור השביושבר כל אלו הכתרים 

על זה כתוב, מי לא יראך  .חירותלכדי להוציאם 

 מלך הגוים וגו'.

 
בכה ר' : ו'כוש ארים "בכה רקכא( 

 א,שמעון והרים קולו ונאנח. אמר כבר דבק נמצ

את ושבח  ה שהתדבק הקב"המבאתם חושבים 

 ביציאת מצרים.ה פעמים בהר ו כל כךמעצ

 מארץ מצרים. הוציאך ךר הוצאתיששכתוב, א

ה' אלקיך ממצרים. ויוציאך ה' אלקיך משם. 

 .ה אשר יצאתם ממצריםזזכור את היום ה

 ויוציאך   
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זכור  ע(הוצאתי את צבאותיכם,  (סאלהיך משם,  י'ויוציאך י נ(אלהיך ממצרים, 

 ויוציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים, פ(את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, 

 אתכם מזה.  י'הוציא י צ(

כתרין, אינון לתתא, כגוונא דלעילא, וכלהו סתימין,  י'קכב( אלא תאנא, 

 עבדו, ל ודבה כאלין  יבתלתא אלין דאמרן. ותלת קשרין קשירו בהו, על ג' דרגין 

 דישראל לא יפקון משעבודהון לעלמין. מ

 קטרין, וקודשא נשריאו  [קקכג( זכאין אתון אברהם יצחק ויעקב, דבזכותכון 

ויזכר אלהים את בריתו את  ק(דלכון הה"ד  עקטרי מהימנותא  סב"ה דכר תלת 

אברהם את יצחק ואת יעקב. את אברהם, הא קשרא חדא, דאברהם. את יצחק, 

 הא קשרא תניינא, דיצחק. ואת יעקב, הא קשרא תליתאה, שלימתא דיעקב.

קכד( תנא, כל זמנין וחגין ושבתין, כלהו דוכרנא להאי, ועל האי אתקיימו 

 אשתצי פוחגין ושבתין. ובגיני כך, לא  כלהו, דאלמלא האי, לא הוה נטורא דזמנין

דינא דא, הוא יסודא ושרשא  צדכרנא דמצרים מכל זמנין וחגין ושבתין. ת"ח 

 דאורייתא, וכל פקודוי, וכל מהימנותא שלימתא דישראל.

 קכה( ועוד אמאי לא הוה ביממא דשאילתו. תנינן, כתיב היום אתם יוצאים,

 אלא תאנא, עקרא דפורקנא דישראל, לא .וכתיב הוציאך יי' אלהיך ממצרים לילה

 אפיק לון בריש גלי, דליליא שרא קטרין, ועבד נוקמין, ויומא קהוה אלא בלילה, 
  

 מסרת הזהר

 ט"ב ש"ח. ד"מ ז"חרב: רעו:  ח"ב)שם ה'(  ג(

)דברים  (פנא.: ר ח"ג)שם י"ג(  (ע .ות י"ב(מ)ש ס(

 .:נאר ח"ג)שמות י"ג(  צ(כה.  ח"גג. פד. נ ח"בד'( 

 ת כ'( וירא כל"ג צ"ג.מו)ש ק( 

  

 חלופי גרסאות
קשרין;  נישראל.  מיד. בע לדי בהו.  כל"ג אלין.  י

 .להוןד עקשרי.  סוקמין. נמוסיף קטרין ועבד 

א נדי ;דנא; דא ול"ג דינא צתני. שא או;אשתצי פ

ה.דליל קל"ג דא. ו         

 תרו הקשרים שקשרו בכישופם.וק( הדרך אמת 

 

 בחצי הלילה ויהי  הסולם  מרמא

 ויוציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים. הוציא ה'

 םצרימים פעם נזכרה יציאת משוחאתכם מזה 
 בתורה.

אלא  שיב,מו ':ואלא תאנא וכקכב( 

 היש למט היינו ספירות,דלמדנו. עשרה כתרים, 

 םוכול בקדושה.כעין של מעלה  בקליפות,

 םשהאלו שאמרנו,  קליפותסתומים בשלשה 

ושלשה  ור השפחה בכור בהמה,כבכר פרעה ב

ו, שבהם עשו, לות אגקשרים קשרו על ג' מדר

 שישראל לא יצאו מן שעבודם לעולם.

 :ו'זכאין אתון אברהם וכקכג( 
אשריכם אברהם יצחק ויעקב, שבזכותכם נפתחו 

 הקשרים, והקב"ה זכר את שלשה קשרי

 האמונה שלכם. ז"ש ויזכור אלקים את בריתו

 את אברהםאת אברהם את יצחק ואת יעקב. 

הוא  ,את יצחק .הוא קשר אחד של אברהם

 ג'קשר השני של יצחק. ואת יעקב הוא קשר ה

 השלם של יעקב.
 ח ע"א("ף לדפו"י ד) 

  

  

כל  ו.למדנ :ו'ל זמנין וככתנא קכד( 

הזמנים והחגים והשבתות כולם הם זכרון לזה, 

 זה עומדים כולם, ואם זה עלו ,םצרימליציאת 

של הזמנים החגים  לא היה, לא היה השמירה

 לוהשבתות. ומשום זה, לא כלה זכרון מצרים מכ

החגים והשבתות. בוא וראה, דין הזה והזמנים 

 ההוא יסוד ושורש התור רים,צשל יציאת מ

וכל המצות וכל אמונה השלמה של ישראל. 
 את מצרים הרבה פעמיםיולפיכך נזכר יצ

"ח ד"ה ויש כאן, מפרשת לך דף בבתורה, )ועי' 
 יאת מצרים הוא שורשצותבין למה הדין די

 הכל(.

ד, מה ועו :ו'כואי לא מעוד אוקכה( 

ששאלתם למה לא היה הדין של מצרים ביום. 

 אתם יוצאים. וכתוב םויהלמדנו, כתוב, 

א למדנו, לא לילה.הוציאך ה' אלקיך ממצרים 

ישראל לא היה אלא בלילה,  לעיקר הגאולה ש

ח תפ לילהשה שה"ס המלכות הנקראת לילה,

קשרים    
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מצרים. וכתיב ומצרים  רל ביצאו בני ישראל ביד רמה לעיני  (רהדא הוא דכתיב 

 בהם כל בכור, דא הוא פרסומי ניסא. י'מקברים את אשר הכה י

 ובכו ואמרו, גליפין שאשתטחו קמיה, ונשקו ידוי.  י,יוס ר'קכו( אתו ר' חייא ו

זקפן רישא בגינך, עבד קודשא בריך הוא ירושלים לתתא, כגוונא  ן,איתעלאין ות

 קדישא ותרעוי. מאן דעייל, לא עייל, עד דיפתחון אשורי קרתא  [ר עבד ת .דלעילא

מאן יכיל למפתח  בן דרגין דשורי נומאן דסליק, לא סליק, עד דיתתק ן.תרעי

י, דאיהו פתח ב"תרעין דקרתא קדישא, ומאן יכיל לאתקנא דרגין דשורי, דא רש

יראה כל זכורך את  ש(וכתיב  גתרעין דרזי דחכמתא, ואיהו אתקין דרגין עלאין, 

 ,דכרניא הדכורא מן  די, דמאן דאיהו ". מאן פני האדון יי', דא רשבי'פני האדון י

 בעי לאתחזאה קמיה.

השתא, לא סיימנא מלה דשאלתא דילכין, דהא תנינן,  וקכז( אמר לון, עד 

 דאינון דמיתו, אינון זהכה כל בכור, כל בכור סתם, כדקאמרן. וכלא הוה כמה  י'וי

אינון כתרין. מנהון משתמשי בעלאי, בקטורי קטרין, דהוו משתמשי בחרשייהו 

 ןוכל ארעא דמצרים מליא חרשי ן.ומנהון בתתאי, ואף על גב דכלהו תתאין אינו

 הוה, וכתיב כי אין בית אשר אין שם מת.

 יד דינא בכלא, בשעתא דאתכנשו כלהו בבתיהון, ולא הווקכח( ואתעב

 

 מסרת הזהר
 )שמות ל"ד( הקסה"ז כ' צ"א. ש( .ר ל"ג(דבמב) (ר

 

 ר[ חומות העיר.דרך אמת 

 לופי גרסאותח
 []שרי לה שארימוסיף מצרים )הוא( ועוד לי ר

ויומא גלי ין נ[ נוקמין ודידועבד ]ועבי [קסרין]קטרין 

 שב"י.רד עבמוסיף  תבכו אמרו.  שוגו'.  מהביד ר

 "ד יצאו בני ישראלהיד הבעתא דאמופרסם ניסא ונוק
 תא.של"ג ה ומדוכרייתא.  ;מבוכרניה ול"ג מן ה. אוכרב דוכתוב.  ג .תיבכל"ג מן מאן עד ו בל"ג קדישא.  א

 ון ול"ג כמה.נואי ז    

 

 בחצי הלילה ויהי  הסולם  מרמא

 דיקשרים ועשה נקמות, והיום הוציא אותם ב

 ינמה. ז"ש, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיר

ים ומצרים מקברים את אשר הכה ה' ל מצרכ

 הם כל בכור. זה היה כדי לפרסם הנס.ב

ר"ח ור'  ובא :'כווייא ח ר' ואתקכו( 

וסי והשתטחו לפניו ונשקו ידיו ובכו, ואמרו, י

רות העליונים והתחתונים מרימים ראשם צו

 ואשהעשה הקב"ה ירושלים של מטה,  ,כותךבז

 א בינה.ישהכעין ירושלים של מעלה,  מלכות,ה

 ישה החומות של העיר הקדושה ושעריה. מוע

י נס עד שיפתחו לו השערים. מכנס אינו נשנכ

שיתקנו המדרגות אל  דעולה ע ואינ עולהש

מי יכול לפתוח את שערי העיר  .תוומהח

ומי יכול לתקן המדרגות אל החומות,  דושה.הק

אי, שהוא פותח השערים יוחבן  וןשמע ר' זהו

ל סודות החכמה, והוא מתקן את מדרגות ש

 עליונות. וכתוב, יראה כל זכורך את פניה

רשב"י,  ודון ה'. מי הוא פני האדון ה', זההא

 אוכלומר, שהמי שהוא זכר מן הזכרונות. ש
 ע"א( ח)דפו"י דף ל" 

 
 

 

 ,הנקראים זכרונות םיונילוחין העמבחינת זכר מ

 צריך להראות לפניו. וחין דאו"א,משהם 

אמר להם, עד  ':וכון עד ואמר לקכז( 

ות לעל דברי השא להשיבעתה, עוד לא כליתי 

שלכם. כי למדנו, וה' הכה כל בכור. כל בכור 

 וםורי מצרים, הוא, משכר במשאינו אוסתם, 
 נאחזים םדרגות שהמצרימשסובב גם על ה

כמו שאמרנו.  ד' מדרגות הקליפות ם, שהםבה

ר שנעשה מכלושמתו,  ווהכל היה כמו אל
 תו.מש םו בבכורי מצרימבמדרגות הקליפות כ

אלו קושרי הקשרים שהיו משתמשים בכשפיהם 

ם היו משתמשים בעליונים הרים, מתבאלו הכ

אע"פ שכולם הם תחתונים, וומהם בתחתונים, 

וכל ארץ  .עם זה היו משתמשים גם בעליונים

 מצרים היתה מלאה כשפים, שכתוב, כי אין

 .בית אשר אין שם מת
 

 ונעשה :ו'ינא וכד דאתעביוח( כק

 הדין בכולם, בשעה שנתקבצו כולם בבתיהם,

ולא היו מפוזרים במדבר ובשדה אלא כולם 

נמצאו    
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בבתיהון, ועבד ליליא דינוי  חהו אשתכחו למתפזרי במדברא ובחקלא, אלא כ

הוה נהיר ליליא כיומא דתקופה דתמוז, וחמא כל  טבכלא בההיא שעתא. ותנא 

 .ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה ת(ד "ה, הה"עמא דינוי דקב

 בעיין ין לעיניהון דכלא, יקכט( ובשעתא דנפקו, אשתכחו כלהון מתין בשוק

 מכלא. חמו לישראל נפקין ואשכחו, ודא אקשי לה מולא  ללאקרבא להו  כ*

וחמו למיתיהון באידך גיסא. ובכלא הוה פרסומי ניסא,  נא, סלעיניהון בחד גי *(

 דלא הוה כהאי מיומא דאתברי עלמא.

 , הוא הלילה הזה'להוציאם וגו י'ח, כתיב ליל שמורים הוא לי"קל( ות

 ו שמורים,, האי פסוקא קשיא כיון דאמר ליל, מהו'שמורים לכל בני ישראל וג י'לי

 מבעי ליה. וכתיב הוא הלילה הזה, ליל קאמר בקדמיתא, עשמור, שמור  סולא 

 ובתר לילה. פ

 בתולה. נער כתיב, מ"ט. משום ש[כי יהיה נערה  א(כתיב,  ,קלא( אלא הכי תנינן

דכל זמן דלא קבילת דכר, אתקרי נער, מדקבילת דכר, אתקרי נערה. אוף הכא, 

 אהוה זמין לאתחבר רדכר  קג דכתיב ביה שמורים ע"עד לא קבילת דכר. וא צליל 

 עמה ובשעתא דאתחבר עמה דכר, כתיב, הוא הלילה הזה ליי' שמורים. שמורים:

 דכר ונוקבא. ובגיני כך כתיב הלילה הזה.

 קלב( ובאתר דאשתכחו דכר ונוקבא, לית שבחא אלא לדכורא. והכי שלחו
   

 מסרת הזהר

 ה.ער ח"גא. "ע"א צר( ב"א ט)תהלים קל" ת(

 "א.צ "ה( ב"ב קנב)דברים כ" א( 

 

 חלופי גרסאות
 .כבחוץ היקבדה לפאור הנר יובתיהון במוסיף  ח

ל"ג ולא אשכחו.  ל א.לאתקבר כדבעיין.  יל"ג הוה.  ט

; הלאשתמע מ עשימור שימור.  סו. מוש נאשתכח.  מ

הוא. ר .רסיף אלא דכמו ק דעד. צ א.השתו פדילה. 

 ר עש[ בראשית נ"א ע"א ובפרדס בשדרך אמת 
 ב."האצילות האצילות פ              

 

 בחצי הלילה ויהי  הסולם  מרמא

 ,שהוא המלכותנמצאו בבתיהם, ועשה הלילה, 

את דיניו באותה שעה. ולמדנו שהיה מאיר 

 וראו כל העם את וזבתקופת תמהלילה כיום 

שכה חדיניו של הקב"ה. ז"ש, ולילה כיום יאיר כ

 כאורה.
 

 הובשע :'כוו ובשעתא דנפקוקכט( 

 נמצאו כולם מתים בשוקים ישראל,יצאו ש

ורצו לקבור אותם ולא מצאו אותם,  .לעיני הכל
לא כולם נאכלו,  םנמכי הכלבים אכלו אותם. א

, שעליהם נאמר ומצרים םאלא גם נשארו מה

 ה להם מהכל, מצד אחדשוזה היה ק מקברים.

ראו את ישראל יוצאים, מצד האחר ראו את 

 מתיהם. והכל היה כדי לפרסם את הנס, שלא

 היה כזה מיום שנברא העולם.

 ובוא :ו'כו, כתיב ליל ת"חוקל( 

 וראה, כתוב, ליל שמורים הוא לה' להוציאם

לה' שמורים וגו'. וב, הוא הלילה הזה תוגו'. וכ

 םמהו שמורי לילמקרא זה קשה כיון שאמר 
 "ח ע"ב(ל( דף *"ח ע"א לדפי"י דף ) 
   

 וד,עושמור היה צריך לומר,  לילולא שמור, 

ילה ליל, חוכתוב, הוא הלילה הזה, למה אמר בת

 "כ לילה.חוא

 ומשיב :ו'אלא הכי תנינן וכקלא( 

אלא הכי למדנו, כתוב, כי יהיה נערה בתולה, 

כתוב, מהו הטעם. משום, שכל זמן שלא  נער

קבלה זכר, נקראת נער, משקבלה זכר נקראת 

ליל, מטרם  המלכות נקראתנערה. אף כאן, 

 לואע"פ שכתוב בו, לי שהוא ז"א,שקבלה זכר, 

שמשמע, שכלול בו גם  לשון רבים, שמורים,

היה עתיד  שהוא ז"א, משום שהזכר ז"א, היינו,

ה עובש אבל עוד לא התחבר.להתחבר עמה, 

שהתחבר עמה זכר, כתוב הוא הלילה הזה לה' 

דהיינו זכר ונקבה,  יורה עלמורים, שמורים, ש

 משום זה כתוב הלילה הזה.ו ז"א ומלכות.

ובמקום  ':וכו חודאשתכ רבאתוקלב( 

זכר, וכך לשנמצאים זכר ונקבה, אין השבח אלא 

 ישראל בתשבחות שלהם, לזכר ולאשבחו 

 נקבהל    
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 אחזה אלי ואנוהו. דלית שב ב(ד, "ישראל בתושבחתייהו, לדכורא ולא לנוקבא, הה

ועל דא מחכאן ישראל, דכתיב  שבאתר דדכורא ונוקבא אשתכחו, אלא לדכורא. 

 ה בישועתו. משום דהכי זמין למעבד להו, דכתיבחינו לו נגילה ונשמוק י'זה י ג(

 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. ד(

 הוא, כגוונא דהכא ליל ולילה, כך זמין קב"ה למעבד תקלג( ורזא דא הכי 

שמירה וליל, אוף שומר מה מלילה שומר מה מליל. מה להלן  ה(להו, דכתיב  א

 כאן שמירה וליל. מה להלן שמירה ולילה, אוף כאן שמירה ולילה.

 אתא בקר וגם לילה. בקר: ו( ד,"אגב דכורא, הה בקלד( ולילה אתקרי 

 י,בקר תשמע קול י'י (חוישכם אברהם בבקר. דהוא מדתו ממש. וכתיב  ז(כד"א 

 .בקר ממש

 דתורת כהנים, והוו מהדרי בכל קלה( יתבו ר' חייא ור' יוסי, ואוליף להו רזא

 ש לבר, אזלו בהדיה, מטו לחד חקלא יתבו."ר גיומא ויתבי קמיה. חד יומא, נפק 

צדיק  ישאת הכל ראיתי בימי הבלי  ס( ב,, כתיזיפתח ר"ש ואמר, תא ח ו(קל

 יתירא על כלא, מאי החכמתא  דשלמה דהות  ו,מאריך ברעת שעש רויאובד בצדקו 

 חוי דקב"האור נןחזידהא  ו ז.אלא, שלמה רמז דחכמתא קא רמ .קאמר בהאי קרא

 ו,נהניני ייאלא תרי ענ ז ו.כדרכיו וכפרי מעללי שת לאיתול י( ב,דהא כתי י,דלאו הכ

 .דקא רמז הכא

נא ביה, כמהייוי דקב"ה בעאן לאשגחא בעלמא, ולעינע חכד  ין,דתנ ז(קל
 

 מסרת הזהר
( נח ו ב)ישעיה י" ג()שמות ט"ו( ב"ב קע"ד צ"ב.  (ב

 '.)ישעיה כא( תולדות ע"ג צ"א, ב ה(ה ו'(. כ)מי ז(צ"ד. 

 "א שמ"ב.טח'  ז"חקל:  ח"ב)ישעיה כ"א(  ו(

 ח"גים ה'( הל)ת ח(( ויצא קמ"ה צ"א. ט)בראשית י" ז(

 )ירמיה י"ז(. י()קהלת ז'(.  ט( לג. שג:רד. ר

 

 חלופי גרסאות
 על גבי. גב;ל"ג א ב ו.הל"ג ל אהוה.  תדא. ול ש

הא.  זדחזינן.  ויקירא.  החכמתיה.  ד לבר ר"ש. ג

דינוי. ח  

 בחצי הלילה ויהי  הסולם  מרמא

 שאין השבח, ו.אלי ואנוה זהנקבה, ז"ש ל

 לזכר. ועלמקום שנמצאים זכר ונקבה, אלא ב

 ה' קוינו לו נגילה זהזה מחכים ישראל, שכתוב, 

ה בישועתו, משום שעתיד לעשות להם חשמנו

ימי צאתך מארץ מצרים אראנו כשנאמר כן, 

 .פלאותנ
 

 וסוד הזה כן :ו'כורזא דא הכי וקלג( 

א. כמו שנאמר כאן ליל ולילה, כן עתיד הו

 מלילהקב"ה לעשות להם, שכתוב שומר מה ה

אף כאן  ליל. מה שם שמירה ולליומר מה מש

 אף כאן לילה. מה שם שמירה ולילשמירה ו

 .לילהשמירה ו

 לילהו ולילה אתקרי אגב וכו':ד( לק

א תז"ש א .כנ"לקראת משום הזכר הכלול בה, נ

 ,רבק כי שהם ז"א ומלכות, לילה.וגם  קרב
 כמש"א, וישכם אברהם בבקר, שהוא ו,ירושפ

 .שנקרא בקרנו חסד דז"א ידהיממש,  מדתו
 ע"ב( חדף ל" י"ופ)ד 

 

תשמע קולי. היינו ג"כ, בקר  בקרוכתוב, ה' 

 .שהוא ז"א במדת החסדממש, 

 ר"חישבו  :ו'ר' חייא וכ ויתבקלה( 

ור' יוסי. ר"ש למד להם הסוד של תורת כהנים. 

והיו מחזירים בכל יום, וישבו לפניו. יום אחד 

לחוץ. הלכו עמו. הגיעו לשדה אחד,  "שיצא ר

 ישבו.
 

 יבימי הבל יתירא כלאת ה אמרמ

פתח ר"ש  :ו'וכ ראמוש "ר פתחו( קל

, בוא וראה, כתוב, את הכל ראיתי בימי ואמר

היה בו חכמה שלמה ש '.צדיק אובד וגו ישהבלי 

 ,ומשיב ה.מכל אדם, מה אמר במקרא ז רתיו

כי אנו רואים  ז.אלא שלמה, רמז חכמה רמ

הרי כתוב, ולתת ש ן,ם כינעל הקב"ה א יושדרכ

ים ינענ ניאלא, ש ו.לאיש כדרכיו וכפרי מעללי

 ן.מרמז כאשהם 

 ו,למדנש: ו'וכ ויד עינכנינן דת ז(קל

 ל הקב"ה רוצות להשגיח בעולםש יועינשכ

 ולעיין    
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 בין בעלמא, ההוא צדיקאייכחן חשטטות בכל הארץ, וישומ יניוע 'ייכי  ( טכ דכתיב

וגזיה עמהון עד רה "ביא מאריך קבחייו ו.הייבדרא, אתפס בחוב תכחשדא

 צדיק אובד יש ד,"הה ן,רחמי עליהו יתכח מאן דיתבע ישלא  ו,ואי לא ן.דיתובו

 מא.לדההוא זכאה, אסתלק מע כמשום  ו,בצדק

 ה דריםשלעולם אל ידור אדם אלא במקום שאנשי מע ינן,י כך תנינ( בגקלח

 ו,הייביא, דהוא אתפס בחובייה בין חרילהאי דמדו יי וועמא. משום דטמאי  ו.בתוכ

 ן.אוטיבין ליה בגיניהו ן,ואי דיוריה בין זכאי

קפוטקאי, והוה דחיקא  נידהא רב חסדא, הוה דיוריה בקדמיתא בי ת[ט( לק

 י,סין דצפורימדוריה בין מארי תר ושוינטל  י.אבתרו יןעתא, ומרעין רדפשליה 

 , כל האי זכינא, עלרא, ואמיתלכמה עותרא, לכמה אורי ן,ביטוסליק, וזכה לכמה 

 ו.גח לאוטבא להשדקב"ה א וןדעאלית בין אינ

כמתא חלמה, דדרגין עלאין דשי בימי הבלי. וכי תאת הכל ראי( ד"א, מק

 שב שלמה עלוי מ(חכם מכל האדם, דכתיב וי ל(דכתיב  נבני דרא  מה, על כל בי ווה

 הבל הבלים אמר קהלת. נ(וכתיב ,  י.' למלך, אמר בימי הבלייכסא 

יא"ל, אית, "אלמה. ידידי"ה, אגור. בן יקש: אמות נקרש ז'( ותנא, קמא

יאופשל מעלה, קהלת, כנ יןכע *(קהלת. קהלת כנגד כלם. וכלם נקרא  ל.למוא
  

 הרהז מסרת
 '()מלכים א' ה ל()ד"ה ב' ט"ז( ב"ב ס"ז צ"א.  (כ

 ג.צ" "ברכ חי)ד"ה א' כ"ט( וי מ(קעט.  :קטז ח"ב

 י.צ" ו'ויצא  '()קהלת א נ(   

 

 .הו אד"גלבא וטדא עד לאחסהא רב ד ןמ [ת  אמת דרך

 גרסאות חלופי
 ;משוטטות בכל הארץ מהי ה' הינע '(כריה ד)ז ט

 י.י ה' המה משוטטות בכל הארץ וכתיב כינמוסיף ע

ל"ג מן  נ. ניל"ג ב מ א.לההו ל .דהוא כ י.ל"ג רחמ י

 טיבויתא למעבד רייה באותעד דכתיב; ואשתדלו בדכתי

 .וקשוט דכתיב            

 

 יבימי הבל יתירא כלאת ה   הסולם    אמרמ

 ו משוטטות בכלניכמ"ש. כי ה' עי ו,ב יןעילו

, ונמצאו רשעים בעולם, צדיק ההוא הארץ

בעונם, והרשעים, מאריך  שהנמצא בדור נתפ

, ביםשישובו, ואם אינם שהקב"ה אפו עמהם עד 

 כי כברלא ימצא מי שיבקש רחמים עליהם, 

ומשום  ו,אובד בצדק יקצד יש, הצדיק. ז"ש תמ

לא יבקש שכדי שהוא צדיק, הסתלק מן העולם. 
 רחמים על הדור.

 

משום זה  :ו'נינן וכתבגין כך קלח( 

אנשי שלעולם אל ידור אדם אלא במקום  ו,למדנ

 וימהו הטעם. משום שא ו.מעשה דרים בתוכ

א נתפש הוכי  ,הרשעים יןו בונלו לזה שמע

 לובעונם. ואם מעונו בין צדיקים, מטיבים 

 בזכותם.

 כי רב ':וכו חסדאב ר דהו( קלט

 ,חסדא היה דר מתחילה בין אנשי קפוטקיא

ומחלות היו רודפות  ו,והיתה השעה דחקת ל

 גןבעלי המ ביןם דירתו ושלקח  ו.אחרי
 (אע" טדף ל" (* ע"ב חדף ל" י"ופ)ד 

נקראים שתלמידי חכמים,  יןו בינדהי י,שבצפור

כה להרבה טוב, להרבה וזועלה  .בעלי המגן

עושר, ולהרבה תורה. ואמר כל זה זכיתי, משום 

 .םגיח להטיב להששהקב"ה מ ו,אל יןשבאתי ב

 אחר רושפי :ו'הכל וג את ד"א( קמ

למה שי וכ י.את הכל ראיתי בימי הבל ב,הכתו על

 חכמה יותרל שות ונת העליגושהיו בו מדר

 חכם מכל האדם,וימכל בני הדור, שכתוב, 

 למה על כסא ה' למלך, אמר,שב שוכתוב, וי

בימי הבלי. וכתוב, הבל הבלים אמר  ייו,על ח

 קהלת.

 ז' ו,ולמדנ ':ווכ שמותנא ז' ות( קמא

א, קלמה, ידידיה, אגור, בן ישמות נקרא ש

קהלת הוא כנגד  שםוהאיתיאל, למואל, קהלת. 

ל מעלה. קהלת, שכולם. וכלם נקראים כעין 

רה אנשים. ועל שעדה קדושה של ע םנקראת ג

קהל פחות מעשרה. וקהל הוא  יןא ו,כך אמר

 ל, אבשרהעאלא לא פחות מותר. ויאפילו מאה 

 קהלת    
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מאה, וקהלת  לווקהל אפי .קהל אין פחות מעשרה סכך  יןדבי עשרה, בג אשיקד

 .קהלת יעקב ס(א "כללא דכלא, כמד ע

 רשיפרין עבד, סכך ג'  ין, ובגוןשמותיו על שם החכמה אתקר א,( ותאנקמב

 סד. קהלתחרים לקבל דשיר השיוכלהו לאשלמא חכמתא.  י.רים. קהלת. משלשיה

 עבד כל מה דעבד ואכמתא, והחן לאשלמא גיב י.מחא. משלי לקבל דרינלקבל דד

 .י הבל הבליםלולקבל דרגא עלאה, והוא אמר בימי הב פכמתא, חזאה חלא יןבג

א דהבל רזוהוא הבל דנפיק מפומא, ו .קמג( אלא, רזא דהבל יקירא הוא

ם אלא בהבל פיהם יידנפיק מפומא, קלא אתעביד מניה. ותאנא, אין העולם מתק

 אחוהבל אתעביד ברו קממש.  צשלא חטאו  ו.בית רבן שלא חטאקות של וינתשל 

 קותנוא דהאי הבל של תירזו ש ד.בעלמא בהבל אתעבי דדאתעבי רוכל מה  א,ומי

 אם ע(קרתא, הה"ד  ריעלמא, ונטו ריון נטוינט בעלמא, ואשקלא, ואתפ דאתעבי

 .וגו'ר עילא ישמר  י'י

 ,ילאחקאים ב אהבל  י.האי להא יןקלא. מה ב ואהבל, ה וא, ה"חות ת( דקמ

מלה. וההוא הבל דהוה  דלאפקא  גבקיומה  ביפק קלא. קלא ממש קאים מל

 אין מעיליאעין סגיוג דס"ואע .זא כל מה דחזאחה הבל, ומניה ייקר הסנתיה דאבוי חא

 א.תמלה דא מתמן אדליה, ולאשתמודעא מלה, אמר בימי הבלי.  ווה יןרנחא

  

 הרהז מסרת
 ח"ת, כ"אש ד"ט ח' ז"ח: פג ח"ב( דברים ל"ג) ס(

 "א.צ דצא מ"יו ז()תהלים קכ" ע(. "זכש דקי"ב ט"

 

 גרסאות לופיח
 

 .. כלאכלל עין; קהל עשרה. ואה רקהלת עש ס

 מוסיף ממש אפילו שוגג שהוא צ .אדרזולקבלי  פ

מוסיף וקלא והבל וקלא בהבל. ק ד.ן מזיעו ש;טא כ"ח

  .יםוקא אקל אהוף וסימ א ת"ח. תה. לדמ ורזא ףיוסמ ש. תיביד"ג אולא בעלמ ול"גל הבד בדאתעבי ר

 קראיה. ה .ראחא ד .אאפקא לדל וסיףמ ג. קיומיהב ב

 

 יבימי הבל יתירא כלאת ה   הסולם    אמרמ

 "א, כמשל כל ישראלש, הכל, הוא כלל קהלת

 יעקב. קהלת

 ו,ולמדנ ':ווכ ותאנא שמותיו( קמב

ומשום זה עשה  ו,כמה נקראחם השעל  יושמות

 לםכוו י.שיר השירים קהלת משל ,ספרים ג'

ד נגכ ואה ,כמה. שיר השיריםחהם להשלים ה

משלי כנגד רחמים,  ן,סד, קהלת, הוא כנגד דיח

 כדי .מיםרח, חסד דין יןדהיינו כנגד ג' קו

 כדיא עשה כל מה שעשה הוכמה. וחה יםלהשל

 ה. והואונכמה, וכנגד מדרגה עליחלהראות 

 הבל הבלים. י,בימי הבל ו,על עצמאמר 

 ,ומשיב :ו'כואלא רזא דהבל ( קמג

צא מן יואלא הבל הוא סוד יקר. והוא הבל ה

 ל,ממנו קו שהוצא מן הפה נעהי, וסוד הבל ההפ

 אלא בהבל פיהםם ייהעולם מתק יןולמדנו א

 נוייוה ו.אחטלא של בית רבן של תינוקות ש

ו נחשב ינאלא שא ו,ולא שחטאטאו ממש. חשלא 

 ח. והבל נעשה ברוותםלחטא מחמת קטנ םלה

וד וסבהבל.  שהבעולם נע שהנעשומים. וכל מה 

קות נעשה קול והתפשט נול התשההבל הזה 
 א(ע" טדף ל" י"ופ)ד 

והם שומרי העולם ושומרי העיר. ז"ש  .בעולם

 '.ווגמר עיר ישאם ה' לא 

 ,א וראהבוו :ו'כוא הבל וה חת"ו( קמד

 בין זה לזה. שהוא הבל הוא קול, מה ההפר

 ש,ל ממוק אבליצא ממנו קול, ש ח, עומד בכבלה

 מו שיצא ממנו מלה. והבל ההואיועומד בק

 נקרא הבל, וממנו היה ו,שהיה נחלתו מאבי

, ואע"פ שהיה לו תמיכה שלמהכל מה שראה 

יע ודת אחרות. ובכדי להגורבה מלמעלה ממדר

שמלה זו באה  יעדולה בימי הבליהדבר, אמר, 

 משם.

הדברים. ענין הבל, כבר נתבאר  ביאור

ומשם  ד"ה בכדי( ז'יצא דף )והיטב לעיל 

נסתם שה ינהארת קו שמאל דב סה"ש ו.תדרשנ

, נהדבי יןרב מפאת המחלוקת עם הקו ימונח

"ש, וז. עש"ה. הבלעשה ונ וץצאה הארתו לחוי

ת יומניצא מפיו, שהבל דנפיק מפומא והוא

ן הם ו", והאור נעשה הבל. וכשזחוץל המדרגה

נקראו אז תנוקות של בית רבן שבג"ר דקטנות, 
 ד"ה ואלמלא ו'נ"ל בהקדמת ספר הזהר דף )כ

ע"ש    
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ק אובד יצד יש י,את הכל ראיתי בימי הבל ו( ורזא דמלה הכל הבל קמה

 , כלומר בזמנאלידכלא תליא בימי הב חדא הוא רזא דמלה, דגלי ופרסם,  ז ו,בצדק

ובזמנא דהאי  ו,למעבד דינא, צדיק אובד בצדק יןהבל ינקא מן דינא, בג ידהא

 יהו תליין בהאי הבל, ובג"כ כתיבויותרו ו.ע מאריך ברעתשר י.מרחמהבל ינקא 

 .מאן דאערע בדינא, בדינא טן בימי הבל דא. יילתולא כתיב ביום. וכלא  י,בימ

 י.ברחמ י,מאן דאערא ברחמ

 דההוא .שצדיק אובד ולא קאמר אבוד. הכי הוא אובד ממ ישימא ת( ואי קמו

 ממש, דההוא יךמאר ו,ברעת יךרשע מאר ישו .ק מעלמא ומדראיובד לצדאא ינד

 רחמי לההוא רשע, ומאריך לו. דעבי י,א כד ינקא מרחמינד י

  

 גרסאות לופיח
 בל.ה י ן.בג"כ דא מאומוסיף ט ל'ג דכלא תליא.  חדההוא.  ז י.ל'"ג את הכל ראיתי בימי הבל ו

  

 יבימי הבל יתירא כלאת ה   הסולם    אמרמ

הזו, ה ינהם מקבלים הארת קו שמאל דב "ש(ע

 ל.עשה הבונצא לחוץ מפיהם יהארתם  םוג

ם אלא בהבל פיהם של ייהעולם מתק ין"ש אוז

כי אח"כ לעת גדלות  ן.ל בית רבשנוקות ת

 ן נקראים אפי רברבי, הנה כל מדתו"כשז

הוציאו מפיהם שה הזבהם הוא מהבל שהחכמה 

 ו'דף  "ז)כמ"ש בהקסהאפי זוטרי  יוהשבעודם 

ם לעולם רק יוק יןשא ון. וכישע" ד"ה ואלמלא(

ם על הבל ייהעולם מתקשבהארת החכמה, נמצא 

ורא נטא ומן נטורי עלואנו"ש וזשלהם. 

כי הארת החכמה שומרת העולם מן  ,תאקר

 ו,הקליפות והמזיקים. אמנם ההבל במקום יציאת

 אין בושינה, הוא הבל במאל דש בקוהוא ש

"א עולה לבינה זרק אח"כ כש ן,כלום אלא חורב

 יןלום בשה שובסוד קו האמצעי ומכריע וע

ר ההבל חוזאז  ז,מאל ומיחדם זב"ושימין  יןהקו

חכמה בינה דעת,  יןצאים ג' קויות אור, ויולה

"א במוחין דגדלות מן הבינה, זבבינה. ואז נולד 

כה בו גם זו וןבעלי וןם התחתורכי כל מה שג

הכריע ש ,הנקרא קול לא ז"א,וון שלכי. ווןהתחת

בין הקוין דבינה, והוציא בה חב"ד, היתה 

 ה בסוד המחלוקת, ואורה היהינארת הבנש

 ג'נשאר בבחינת הבל, לפיכך זכה גם ז"א ב

נפקי מחד חד  תלתמוחין חב"ד. שז"ס 

נמצא שז"א  ג("שס)ב"א אות  ימאקי לתתב

החזירו לאור. שמתוך ההבל הזה דבינה  נולד

 א,בחילא למיפק קלהבל, קאים "ש, וז

 ל,בה בכח להוציא ולהוליד הקו ישדבינה  שהבל

עולה בסוד מ"ן שינו אחרי ידה ,הוא ז"אש

 ממש, אקלומכריע ומחזיר ההבל לאור. 

הוא  ,נקרא קולש, אבל הז"א אבקיומ םקאי

לאפקא ם, יודחב"ד הנקרא ק יןעומד במוח כבר

ה נעשקבא, ונו, להוציא הדבור, שהוא המלה
 א(ע" טדף ל" י"ופ)ד 

 .פהוא יחוד השלם דפב"ש ר,ל קול ודבוש היחוד

ה אחסנתיה ודה להב ואההו"ש וז

, נהלד מבינו ,הוא ז"אש ל,הקושמשום  וי,דאב

 ,ה לאבא ואמא של הקולינל, ע"כ נחשבת הבנ"כ

רש יוכמו בן ה ,זכה בהבל ההיא ולמחמת שהק

ום חלק ש"א זל יןהרי באמת אש ו,את אביו ואמ

ין וה, אלא משום הכרעתו את הקנדבי יןבמוח

ההם מהם. אמנם ההבל  יןהמוח וירששלה, זכה 

 "א ירשוזה כמבואר, ינאלא קו שמאל דב נואי

ואע"ג , ש"וז ד.ן ממנה שהם חב"ויק ג'כל ה

 הוו ליה, יןסגיאין מעילא אחרנ דסיועין

אלא ן האחרים. ויהק 'גם מב דהיינו

 י,ר, בימי הבלממלה א אשתמודעאול

החכמה הנמשכת על ידי הדעת הנבחנת  יינודה

בד. ועל למן ההבל ב קלאשתמודע, היא שבאה ר

 י.בימי הבל ר,כיהז זוחכמה 

 דסוו :ו'כומלה הכל דרזא ו( קמה

 ו.צדיק אובד בצדק יש ו'הדבר הכל הבל את וג

 ויהכל תלשילה ופרסם, שגזה הוא סוד הדבר 

 ק מןונהבל זה ישכלומר, בזמן  י,בימי הבל

ו מטרם הכרעת קו ינדהי ן,כדי לעשות די ן,הדי

, מכח הדין ההוא, צדיק אובד בצדקו צעימהא

ו אחר ינדהינק מן רחמים, יוהבל ההוא שובזמן 

 ו,ע מאריך ברעתש, אז רהכרעת קו האמצעי

ע שהר, ושניהם, םמכח הרחמים הוא ארך אפיש

 י,ים בהבל הזה, וע"כ כתוב בימוי, תלוהצדיק

י מולא כתוב ביום. וכולם תלוים בהבל הזה, 

 תעשברה יקשי ומ ן,בדי אהדין הו עתשביקרה ש

 הרחמים, הוא ברחמים.

ואם תאמר  :ו'כו ישואי תימא  ו(קמ

 י,הוה ותמיד שוןלהרי כתוב, יש צדיק אובד, 

בזמן היה לו לומר  ויתל םשאו אומר אבוד. ינוא

 כל, ואהה יןהדש, בר ולא הוה. ומשיבע לשון

 פעם    

  

  

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

             בא

 

ית לתתא. אמר נחחמו לטורא דהוה סליק לעילא ו א[יתבי  וועד דה ז(קמ

 סליק ההוא חקלא י,אדהכ למגו לעמא.  ג[תא דארעא, ינבט כ ב[אתעטרותא אתעטר 

ח ריכך, כ יןם. בגיינתא גבן אתקכידש מב הכא, תיאמר ני ן,א, מכל בוסמייחר

 יי'.ר ברכו אששדה 

, וגו'אמר ראה ריח בני ויברכהו וי דיוח בגרירח את וי פ(( פתח ואמר, קמח

דלא אתעדי  נבא, טחא רי יןלקס וון לבושין הנומשמע דאי דיו,ח בגרירח את וי

 ולא י,, וכתיב ריח בניויב, ריח בגדכתכלא, תתא אית לאסשההוא ריחא. ה ה ןמנהו

ע. "נכנס יעקב, נכנס עמו גשן ואלא תאנא, כי י.בנאמר ריח הבגדים, אלא ריח 

 תוש' אלהים לאדם ולאיי שויע צ(דכתיב,  ן,ותאנא, אותן הבגדים היו של אדם הראשו

 ע."עור וילבישם, והוציאם מג ותכתנ

אמאי כתיב  י,, אי הכווון היניתפרו עלה תאנה דאו( ואי תימא, דכתיב קמט

 ו,ומגאלא כתר פעלה תאנה  עאלא  וות עור, הא לא הנוה' אלהים. וכתיב כת ויעש

 ן.עדדמבוסמא  יןריח יןסלק וון דיקר והושילב

ו דש ה' אלהים. מה דלא אתעביעדכתיב וי ו,ם מלא אתעבידשותניא, ב נ(ק

 אשי' אלהים ארץ ושמים. לא קיים עשות יוב ק( ב,. והא כתילאו .ביה שמיא וארעא

ם מלא בש ו,מייבר כד אתק רם מלא, שלא אתעבידו ב ק ו,כד אתעביד יהא צ

 ו.מייאתק
  

 הרזה מסרת
ג. "ח צ"נ ת( ב"א של"ג צ"א. תולדוז)בראשית כ" (פ

 '()בראשית ב ק(( ב"א רל"ט צ"ה. ג')בראשית  (צ

 ב"א קצ"ב צ"א.           

 

 גרסאות חלופי
בתר ול נ בגוון.תא ינשכ מ דהכי.ג אל" ל .אניותעב כ

 .ע עלהל" ע .חארי ואל"ג הה ס לא.ד רלבתו די;אתע

ר.ב "גל ר .לא ל"ג ק .אלא צ. אלא ל"ג פ

 ת אורוהבלע"י הת ג[ה. ב[ בטיט שיש בארץ. מטשעלה למעלה וירד ל עשן [ ראוא  אמת דרך

 .בשמים מיני לרם ששדה זו מריח מכוובשדה זו ג שלמעלה   

  

 את ריח בגדיו חרוי  הסולם   מאמר

, אובד את הצדיק מן העולם ומן שמתעורר פעם

 ו,ע מאריך ברעתשר יש. וה נוהג תמידוז ר,הדו

 קונבעת שי ואהה יןד כי ו,בחטאממש  ךמארי

 מן הרחמים עושה רחמים על רשע ההוא

 ו.ומאריך ל

 יובעוד שה ':וכובי תי וועד דה ז(קמ

היה עולה למעלה שבים, ראו עשן קטורת ושי

, מתעטר העשןורד למטה. אמר, התעטרות הוא, וי

 עולה ואוע"כ ההארץ מן למעלה.  שברפ
 ל,ה רומז על ההבל הנ"וזורד למטה. וילמעלה 
 עטר בותהוא שפל ומלא דינים ע"כ נששמתוך 

והרויח המוחין מבינה. כנ"ל תקן אותו שז"א 

שהריח יותר תים העלה השדה ריח ינב .בסמוך

ה ינכשהש ן,אמר נשב כא מכל הבשמים.

דה אשר ש, כריח כתוב, ועל זה נומת אצליימתק

 '.ברכו ה
  

 בגדיוח ריאת  ירחו מאמר

 ו"א,פ :ו'ואמר וירח וכ תחפ( קמח

דה ש' ריח בני כריח גוו יואת ריח בגד חרוי
 א(ע" טדף ל" י"ופ)ד 
  

 יומשמע שהלבושים ה ו,ח בגדירירח את וי' ווג

ם ריח וללא נעדר מהם לעשמעלים ריח טוב 

 ו,להסתכל, כתוב ריח בגדי שההוא. עתה י

 ולא אמר ריח הבגדים אלא י,וכתוב, ריח בנ

שנכנס יעקב,  וןכי ו,, אלא למדנומשיב י.ריח בנ

 יוולמדנו אותם הבגדים ה ן.נכנס עמו גן עד

ה' לאדם  שכתוב ויעש. וןשל אדם הראש

 ן.לבישם והוציאם מגן עדוית עור נוולאשתו כת

ואם  :ו'כומא דכתיב תיואי קמט( 

 יותפרו עלה תאנה, ומהם הוי ,כתובשתאמר, 

 ,למה כתוב כן. אם ה' םעשה להשת עור נוהכת

 וכתוב הלא תפרו מעצמם.ה' אלקים  שעוי

אלא  ה.אלא עלה תאנ יוהרי לא ה ר,ת עונוכת

, לבושין דיקר. והיו רל כתנות עושרגומו תכ

 ן.מעלים ריח מן הבשמים שבעד

 ו,ולמדנ :ו'לא וכמיא, בשם תנו נ(ק

 ,ה אלקיםויעש הוי ,שכתוב ו.מלא נעש בשם

 .מים וארץשבו  שולא נעש, מה שם מלא ואשה

א. והרי ול ל,שוא כתוב אלקים בלבד. םשבה

כתוב    
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, דנסיב לו מן שון אתו לההוא רשע דעשידאינון לבו ש( ומה דאמרו קנא

 יןו, לבוששתדאי הכי הא כתיב לאדם ולא אהכי אוקימנא, וקשיא מלה,  תנמרוד 

במאי  *(דאי הכי  ג ו,ות ב ו.ן דחוה מה אתעבידשיאדם, ולבושין לחוה. לבול

קודשא בריך  וןזהרא עלאה, דיהיב ל בקו וראמו מנהוןשס"ד דאינון  ו,אתקבר

 הוא.

נ "בהו ב שדאתלבשו בהו אדם ואתתיה, לא אתלב יןן לבושנו( אלא איקנב

 שון אתלבונידא וואי ס"ד,  הנא דלעילא וון לבושין דמו כגנודבאי דרא, חא

 ן.זכאה חולקהו ן,לו ש, כתיב וילבישם, דקב"ה אלביזיתא ח ו.מגרמיהון בה

הוד והדר  ש(וכתיב  ז. תהוד והדר לבש מאדה' אלהי גדלת  ר(כתיב.  ג(קנ

 עבד מה דעבד. מלמד, שדאתלב ט וןכי ו'.למה וגכשה אור וטע ת(וכתיב  ח ו.ינלפ

 אוקימנא החמודות כאלא במאי  ימיא. שא בריך הוא באור, וברא ית שקוד שנתעטף

 וןל זיהב, וארחא דעלמא דגנוז שיהחמודות: בגדי מלכות במ .אשר אתה בבית

 ן.יהושדלבו עליקרא  ן,בבוסמין וריחי

ראה ריח  נאמר  יש,וכד ארג מבתחלה.  ו,רח את ריח בגדיוי זי( תא חדקנ

 דה אשר ברכושיה סליק ריחא. כריח ינדבג עתליא מלתא,  ס, דידע דביה הוה ניב

 יי'.ה אשר ברכו שדוכי מניין הוה ידע יצחק ריח  יי',

  

 הרהז מסרת
 ל.""א שכ"ח שטב נ" חז")תהלים ק"ד( וירא ח' צ"ג.  (ר

 "א)שם ק"ד( ב ת("ו צ"ב. טב רב" ו()שם צ" (ש

 ג.ר"פ צ"               
 

 גרסאות חלופי
 ינון.דא ד י.א ג ו.ל"ג ות ב י.א אהא.  תן. נואי ש

 ל"ג מן זון יחד. נמוסיף דאי ו י.וס"ד ול"ג וא ה

 מוסיף ט .והכתיב )ד"א( ;בול"ג וכת חוכתיב עד עוטה. 

וה.מאוק כל"ג אלא.  י. שאתלבדמה  לבשדאת

 ."כבגו ע. יאתל "גמלה ול ס ה.אר "גל נ ד.כ מ הון.שיבובל ל

 

 את ריח בגדיו חרוי  הסולם   מאמר
 

, ביום עשות הויה אלקים ארץ ושמים. כתוב

זה, כי כשנעשו לא נעשו בשם  , לא קשהשיבומ

 ב,והכתו ו,בשם מלא התקיימ ו,מיימלא, וכשהתק
 .ביום עשות ה' אלקים נאמר לקיום

ומה  ':וכון וינאדאמרו ה דומ( קנא

 ו,ו רשע עשותשאלו הלבושים באו לא ו,שאמר

כן בארנו וקשה הדבר. א"כ  ד.שלקחם מן נמרו

 יםשלבו שעשה ו,לאדם ולאשת ,הרי כתוב

ים ושלאדם ולבושים לחוה, ומה נעשה עם הלב

היעלה על  ו,במה נקבר ן,, אם כודוה. ועח של

 וןמעצמם זהר העלי כוליוהשהם עזבו שדעתך 

 ה.שנתן להם הקב"

 ,אלא :ו'כון ושין לבוינאא אל ב(קנ

וה לא חהתלבשו בהם אדם ושאלו הלבושים 

 יוהתלבש בהם אדם אחר, כי באלו הלבושים ה

ל מעלה, ואם יעלה על דעתך, שדומים כעין 

, כתובשהתלבשו בהם מעצמם, בוא וראה, 

 , שהקב"ה הלביש אותם, אשריםשילביו

 חלקם.
 ב(ע" טדף ל" א *(ע" טדף ל" י"ופ)ד 

  

כתוב, ה'  :ו'גולקי אב, ה' וכת ג(קנ

הוד  ,, וכתובשתאלקי גדלת מאד הוד והדר לב

 וגו',עוטה אור כשלמה  ,, וכתובו'וג יווהדר לפנ

שברא  דהיינושהתלבש עשה מה שעשה,  יוןכ

מלמד שהתעטף הקב"ה באור וברא את  ,העולם

ים של דהבג יוהתלבשות זה ה יןוכעהשמים. 

ות אשר ודהחמ ,אלא במה נבאר הכתוב אדה"ר.

 בגדי שו,פירוהחמודות,  הנהאתה בבית, 

 וזי וזהב, ודרך העולם הוא לגנש, במתמלכו

 בושים.לר הביל יקשמים וריחות, בשאותם בב

 
בוא וראה,  ':וכו חירוזי חתא ( קנד

 ושביה חשהילה, חוירח את ריח בגדיו בת

 ש, אמר ראהגי, וכשהריחשמהם בא הר

 הדבר, שבשבילו ויכי ידע שבו תל י,ריח בנ

ר שכריח שדה א .בושיםהל ןולא מעלה הריח, 

דע יצחק, ריח יוהיה  ין, וכי מאשואל '.ברכו ה

 '.ו הכשדה אשר בר

אלא    
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             בא 

 

יצא יצחק לשוח ו א(קנה( אלא, תרין מלין אינון, וכלא הוא חד. דכתיב, 

תה ובשדה לפנות ערב. וכי לא הוה ליה ביתא, או מקום אחר להתפלל. אלא א

השדה אשר קנה אברהם  (בהשדה היה אשר קנה אברהם סמוך למערה, דכתיב 

גביה, חמא שכינתא עליה, וסליק  צעאל  פמאת בני חת. ובשעתא דהוה יצחק 

 ריחין עלאין קדישין, ובגיני כך הוה מצלי תמן, וקבעיה לצלותיה.

אחרא  קקנו( ואברהם אמאי לא הוה מצלי תמן, משום דקביעותא דאתרא 

הוה ליה בקדמיתא, ומלה אחרא ריחא דחמא בהר המוריה. ולמה נקרא מוריה. 

 דהוה תמן. ר ע"ש המר הטוב

 ע דעאל עמיה וברכיה. ובגין כך לא תלה מלה בלבושין,"קנז( וכלא הוה, וג

 אתחזי, וזכותיה סליקו תתליא מלה  שאלא ביעקב ממש, דחמא דביה הוה 

 אמר גם ברוך יהיה. גכד אתרעם עשו,  בכ "לאתברכא, ועאל עמיה ג"ע. ובג א

 אמר רבי יצחק, לא אצטריך אורייתא למכתב אלא מהחדש הזה לכם דקנח( 

ראש חדשים, מאי טעמא. משום דשירותא דסיהרא הוי, וע"ד אורייתא הוה 

 אצטריך למכתב מהכא, דהא בקב"ה אתקשר מלה.

 זאת, החדש הזאת, דהא זה וזאת כחד מתקשרין הקנט( ולא קשיא, דלא כתיב 

 א אלא לדכורא, ועל דא ראשוןחא, לית שבדובאתר דאית ביה דכר ונוקבא כח

   

 מסרת הזהר
  ( ב"א ק"ל צ"א.ד"כ)בראשית  א(

 ."א ש"דטד י", ק"ז"ד שטטא י"ק תק"חט"ד שט"ו 
 )שם כ"ג( ב(

 

 חלופי גרסאות

 גל" ררא. חל"ג א קיה. גוב צאל. עג "ל פ .'נ ז"ח

 לה[]מויאות הוה לאתברכא  ת"ג תליא. ל שדהוה תמן. 

ל"ג  אתחזי. אן ואתחזי עד אמר ר"י; ל"ג ומול"ג 

כתבו המאמר "יבדפו דמר. אש ג"ג כד. ל בלאתברכא. 

 ר גדול דפוס מנטובה קרימונה לובלין הזבא נמצא לקעז(  מן א"ר יצחק עד ה' אחד ושמו אחד )שבאות

 ל"ג זאת. הובה. נטהו בזהר קטן דפוס מנוצאמו

 

 ה לכםזה ודשהח  הסולם  מאמר

 ומשיב, :ו'כואלא תרין מלין קנה( 

ד. שכתוב, ויצא חאלא ב' דברים הם והכל הוא א

והוא אחד עם יצחק לשוח בשדה לפנות ערב. 

 וכי לא היה לו בית אודה אשר ברכו ה'. הש

מקום אחר להתפלל. אלא אותו השדה היה אשר 

שכתוב,  המכפלה,קנה אברהם, סמוך למערת 

השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת. ובשעה 

שהיה יצחק בא אל השדה, ראה השכינה עליו, 

יונות קדושות, ומשום זה היה לוהעלה ריחות ע

 תפלה. וםלמקבע אותו מתפלל שם, וק

 שואל, ו':ואברהם אמאי לא וכקנו( 

ואברהם למה לא התפלל שם, בשדה המערת 

משום שהיה לו  ומשיב,המכפלה, כמו יצחק. 

קביעות אחר בתחלה, ודבר אחר של ריח ראה 

בהר המוריה. שלמה נקרא הר המוריה, על שם 

 המר הטוב שהיה שם.
 

כל היה וה ע וכו':"לא הוה וגוכקנז( 

גם ג"ע נכנס  אצל יעקב, כי מלבד הריח שלו,

עמו, וע"כ ברכו. וע"כ לא תלה הדבר בלבושים, 
 ע"ב( "טפו"י דף לד) 

 

 

אלא ביעקב ממש, שראה שבו תלוי דבר הריח, 

 והוא ראוי וזכותו עולה להתברך, ונכנס עמו

הגן עדן. ומשום זה, כשהתרעם עשו, אמר גם 

 .ברוך יהיה
   

 ודש הזה לכםחמאמר ה

 אר"י, לא אמר ר' יצחק וכו':קנח( 

 םהיה התורה צריך לכתוב אלא מהחדש הזה לכ

 שליטתום שהוא תחילת שוגו', מה הטעם, מ

 להתחילבנה. וע"כ היתה התורה צריכה לה

 כילכתוב מכאן. כי בהקב"ה נקשר הדבר. 
המלכות שבשלמותה מתיחדת עם  סהלבנה ה"

 הקב"ה, וע"כ היה צריך התורה להתחיל
ות הלבנה שהוא החדש הזה לכם מבתחילת של

 ראש חדשים וגו'.

א לולא קשה, ש לא קשיא וכו':וקנט( 

 כי שם הלבנהדש הזאת, חה דהיינוכתוב, זאת, 

זה ם כי ווהוא מש הוא זאת )כנ"ל אות קי"ז(

מתקשרים יחד, ובמקום שיש זכר ונקבה  זאתו

"כ אומר החדש עוזכר, ביחד, אין השבח אלא ל

וע"כ אומר ראשון הוא לכם  הזה ולא זאת.

דשיחל    
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 לחדשי השנה ודאי. אמר רבי יהודה, לכם תרי זמני למה. ו, ם לחדשי השנהכהוא ל

 . אתקשרותאוכי חלק ה' עמ ג(אמר רבי יצחק, מנייהו, אשתמע יתיר, כמה דכתיב, 

 דא לכם, ולא לשאר עמין.

 דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש ד(( סק

, בעשור, אמאי בעשור. אמר רבי אבא, בזמנא דאנהיר יובלא לסיהרא, ו'שה וג

 הזה יום הכפורים הוא. דכתיב ביובלא, בעשור לחדש השביעי

 דבזמנא דא אצטריך זא( ויקחו להם איש שה לבית אבות, אמאי, בגין סק

רא תתאה, דמתאחדין ביה כל תכ טבר תא חלמיגד ליה. דהא תנינן, במלתא דא 

שאר כתרין תתאין, ועל דא פריש משה ואמר, משכו וקחו לכם צאן, כמה דכתיב, 

 צאן ועבד ושפחה.

 הוא, עבידו אתון עובדא לתתא, ואנא אתבר קסב( אמר קודשא בריך

אנא אוף  כ דכתיב כי אם צלי אש, ,תקפיהון לעילא, וכמה דתעבדון בנורא אתון

 אעביר אותו באש בנהר דינור. להכי 

 אתנכיס בארבעה עשר. אמר רבי אבא בדאוקסג( אמאי אתנגיד בעשרה, 

אשתעבידו  מאתקשרו ישראל ארבע מאה שנין. ואף על גב דארבע מאה שנין לא 

בהו, אתחשיב עליה כאילו  סמכל מקום, הואיל והוה זמין לאתקשרא  נ ו,בה

 וברשותייה עכ, מעכבין ליה ארבע יומין, קטירא "אשתעבידו בהו כל ת' שנין. בג

 עוזבים.בין ה ולבתר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל צדישראל,  פ
 

 מסרת הזהר

 ח"ג א.מ: מ ח"ב (ד"א קצ"ד צ"ד. בב( "ברים ל)ד ג(

 קב: רבא.  
 

 חלופי גרסאות
 א.תא חמנא. זלד ז אי[.דו]ה ני הששל"ג לחד ו

 .בל"ג דכתי י א.א חדרכת ;ארמוסיף דא כת ט

 דו.באשתע מל"ג מן אעביר עד אמאי.  ל א.ואנ כ
.רכתו צ ישראל.דל"ג  פ ה.רשותיב ע שיב.תחבה וא יה;ב ס כל מקום.ל"ג מ נ

  

אבות תילבשה   הסולם   מאמר

 ללמד,לחדשי השנה ודאי,  נה,דשי השלח
א תלה לכות הנקראת שנה, אהמל לשסובב ע

 אמר ר' יהודה, לכם לכם ב' .השבח בזכר

 ראשון לכם השנאמר החדש הזמים למה. פע

 מכפילות לכם,אמר ר' יצחק מהם,  לכם. אהו

שהוא רק לישראל, ולא לשאר מע יותר נש

כמו שכתוב, כי חלק ה' עמו. התקשרות  העמים.

 הוא לכם ולא לשאר העמים. של החדש,ת הזא
 

 אבות תילבשה  מאמר

 שואל, דברו אל כל עדת וגו':קס( 

 בעשור לחדש. אמר ר' אבא הוא בזמןלמה 

שהיא מאיר אל הלבנה,  שהוא בינה, ,יובלשה

 שכתוב, ביובל, בעשור לחדש השביעי ות,מלכ

ויום הכפורים הוא הארת יום הכפורים הוא. 
הבינה, הרי שהארת הבינה במלכות הוא בעשור 

 .ק': ד"י(אומר לחדש. )כמ"ש 

ם איש שה לבית הל ויקחו סא(ק

 משום שבשעה ההוא צריכים ,למה ות:אב
 "ב(ע ט"ל י דףפו")ד 

 

 ,בלקיחת השהלמשוך אותו, כי למדנו, בדבר זה 

 נשבר כתר התחתון, שנאחזים בו כל שאר

ועל זה פרש משה  דקליפה,כתרים התחתונים 

כמ"ש צאן  שהואואמר, משכו וקחו לכם צאן. 

 ,כתרין תתאין דקליפות םשהועבד ושפחה, 
 .םלאלהי םתושו אעצרים מ. והםוצאן כולל כול

אמר  :ו'אמר קב"ה עבידו וכקסב( 

שתמשכו ותקחו הקב"ה עשו אתם מעשה למטה, 

ואני אשבר תקפם למעלה. וכמו שתעשו  צאן,

אני  , שכתוב, כי אם צלי אש,אשאתם לשרפו ב

 אעביר אותו באש, בנהר דינור. עלה,מלגם כן 
 

 :ו'אמאי אתנגיד בעשרה וכקסג( 
 טלמה נמשך בעשרה לחדש, ונשח שואל,

בשה, שהיא בזה,  א,אב 'בארבע עשר. אמר ר

 תנקשרו ישראל תח , כנ"ל,םאלהי מצרי

ארבע מאות שנה. ואע"פ שלא  ו,שעבוד

מכל מקום,  ,השתעבדו בהם ארבע מאות שנה

ום שהיו מוכנים להתקשר בהם ת' שנה, שמ

לולא    
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      בא

 

מלה  *(קסד( אמאי בין הערבים. בשעתא דדינא תליא, ובשעתא דאתמסר 

 םיהי השמש באה ותרדמה נפלה על אברו ה(דא ליה, על ידוי דאברהם, דכתיב 

 .רא אהראתאימה: כתרא חדא. חשכה: כ קוהנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו. 

 ג דאוקימנא קרא דא על שאר שעבודייהו"עדהיא רברבא מכלא. וא רגדולה: האי 

 אתון מתתא, ואנא מעילא., דישראל, וכלא הוה. כגוונא דא, כי מחה אמחה

דלעילא  ה( תנא, לא נפקו ישראל ממצרים, עד דאתברו כלהו שלטוניןסק

תא קדישא עלאה ולרש ת ואעלו ון,התישראל מרשו ונפקו ון,משולטניה ש

 כי לי בני ישראל עבדים (ו בקודשא בריך הוא, ואתקטירו ביה, הדא הוא דכתיב,

 עבדי הם. מאי טעמא עבדי הם. אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, דאפקית להר

 ועאלית לון ברשותי. א,מרשותא אחר

 רבי שמעון, מאי דכתיב, אך ביום הראשון תשביתו שאורו( והיינו דאמר סק

אנא הכי אוקימנא, האי שאור, והאי מחמצת,  אמצת. חמבתיכם כי כל אוכל מ

דממנן על שאר עמין,  גחד. רשו אוחרי, אינון שלטנין,  בכלהו ו ן,דרגא חד אינו

רא, אל נכר, אלהים אחרים. אוף הכי, שאור, חיצר הרע, רשותא א ווקרינן לה

ברשותא אחרא,  וקיימת ד י,ה, כל הני שנ"ומחמצת, וחמץ, וכלא חד. אמר קב

 ועבדין לעם אחרא, מכאן ולהלאה דאתון בני חורין, אך ביום הראשון תשבית

 מצת לא תאכלו. ולא יראה לך חמץ.חשאור מבתיכם. כל מ

  

 מסרת הזהר
 :מטות קשמבה "ג.ו ת"א צ"לר"א בו( ")בראשית ט ה(

 ("איקרא כ)ו ו(

  

 לופי גרסאותח
 א.אל א ותא.רשב ת משלשולהון. ש האי.ד ר א.אימ ק

ון.ימתקי ד וממנן. ג "ג חד.ל ב 

 אור ומחמצתש  הסולם  אמרמ

השתעבדו  ב כאלונחש לולא דלג הקב"ה את הקץ,

בהם כל ת' שנים. משום זה מעכבים את השה 

ישראל, ארבעה ימים, כשהוא קשור ברשות 

בין  טו אותו כל קהל ישראלח"כ ושחוא

    הערבים. 
 

 שואל, :ו'אמאי בין הערבים וכקסד( 

משום שהוא  שיב,מובין הערבים.  נשחטלמה 

 בשעה שהדין תלוי, ובשעה שנמסר דבר זה,

על ידי אברהם, שכתוב, ויהי  של גלות מצרים,

 השמש באה ותרדמה נפלה על אברם והנה

הוא  אימה,אימה חשכה גדולה נופלת עליו, 

כתר אחר,  חשכה, של הקליפה,ד חכתר א

ואע"פ  הכתרים.שהיא גדולה מכל  וז גדולה,

שביארנו כתוב הזה, על שאר שעבודי ישראל, 
 ה, זו בבל, חשכה, זו מדי, גדולה, זו יוןמשאי

על ג' כתרים  םימזשרווהכל היה.  "ד(.מ"ר פ)ב

שאמרנו בשה, כעין זה,  דקליפה, וכן על הגליות.
שאמר הקב"ה אתם תעשו מעשה למטה ואני 

כי מחה אמחה, אתם  אשבר תקפם למעלה, כך,

 למעלה. אעשהואני  טה,למ תעשו

 אל נו,למד :ו'לא נפקו וכ א,תנ( הקס
 ע"א( מ'ף ד *(ב ע" "טף לדי )דפו" 

 

יצאו ישראל ממצרים, עד שנשברו מממשלתם, 

כל השרים שלהם למעלה, ויצאו ישראל 

מרשותם ובאו לרשות הקדושה העליונה 

בהקב"ה, ונקשרו בו. ז"ש, כי לי בני ישראל 

 הוא,עבדים עבדי הם. מהו הטעם שעבדי הם, 

אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. שהוצאתי 

 רשותי.לאותם מרשות אחרת והבאתי אותם 
 

 מצתחר ומאומאמר ש

היינו ו :ו'ש וכ"היינו דאמר רוקסו( 

שאמר ר"ש, מ"ש אך ביום הראשון תשביתו 

אני כך  מחמצת.מבתיכם כי כל אוכל  שאור

מצת זו הם מדרגה אחת, חבארתי, שאור זה ומ

ם אחד. רשות אחרת, הם השרים הממונים לוכו

 על שאר העמים, ואנחנו קוראים אותם יצר

 ל נכר, אלהים אחרים.הרע, רשות אחרת, א

מץ הכל אחד הוא, חמצת וחאף כאן, שאור ומ

ות שרבכל אלו השנים עמדתם  ,אמר הקב"ה

 רת, ועבדתם לעם אחר, מכאן ולהלאה,חא

ביתו ששאתם בני חורין, אך ביום הראשון ת

ולא  ו,לא תאכל מצתחממבתיכם, כל  שאור

 .מץחיראה לך 

אמר  
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אי שבעת יומין, דכתיב מקסז( אמר רבי יהודה, אי הכי כל ימי שתא נמי, א

 בעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, שבעת ימים, ולא יתיר. א"ל, כל זמנא דאתחייבש

לאתחזאה גרמיה בן חורין, הכי אצטריך, כל זמנא דלא אתחייב לא  הבר נש 

 אצטריך.

 דרגא, י( למלכא דעבד לחד בר נש רופינוס, כל אינון יומין דסליק להאסחק

 נטיר אינון יומין ,חדי, ולביש לבושי יקר, לבתר לא אצטריך. לשתא אחרא

אי גוונא ישראל, כל שתא ושתא כה ודסליק ליקירו דא, ולבש אינון לבושין, וכן 

כתיב, שבעת ימים שאור לא ימצא, דאינון יומי חדוותא, יומין דסליקו ליקרא דא, 

ובגין כך, נטרין בכל שתא ושתא, יומין דסליקו להאי  זונפקו משעבודא אחרא. 

לו ברשותא קדישא, ועל דא כתיב, שבעת ימים איקר, ונפקו מרשותא אחרא, וע

 מצות תאכלו.

 מראת אלהים. ולמה אתקרי ז(, מצת כתיב, כמד"א, קסט( אמר רבי שמעון

 מצת, דינא. דינא קדישא. דינא דאתאחדא בשמא קדישא. דינא דלא הוה
 

 מסרת הזהר

 .רכו ח"גד: כפא: פב. קח"ב )יחזקאל א'(  ז(

 חז": ת"ע קלד. ובהקדמה יב: תי"ח ל ת"זו: רמ

 ט"גצ"ו  ת"ח"ז. מ"ה ט"ג שי"ג לט"ד ש זל"

 ג.של"    

 

 לופי גרסאותח
ל"ג מן ובגין עד  זבכל.  וה. אזתחזי; לאתלאה 

לו.אוע     

 מצת דינא  הסולם  מאמר

 אר"י, אם אמר רבי יהודה וכו':קסז( 

למה רק  לא נאכל חמץ,כן גם כל ימות השנה 

שכתוב, שבעת ימים שאור לא עת ימים, בש

ימצא בבתיכם, רק שבעת ימים ולא יותר. אמר 

כל זמן שהאדם מחויב להראות עצמו בן  ו,ל

ובכל זמן  מץ,חשלא לאכול חורין צריכים כן, 

 לאיסור חמץ.שאינו מחויב אינו צריך 

 זה :ו'כולחד  דעבדלמלכא  סח(ק

 לוד לשר. כל אחלמלך שעשה אדם א ,מהדו

 היה שמח ולובש ו,למדרגה הזעלה שים הימ

 זה.שי כבוד. לאחר כך לא היה צריך ללבו

עלה לכבוד שמר אלו הימים שה האחרת לשנ

 ה.נה ושנשן כל וכולבש אלו לבושים.  ,ההז

זה ישראל, כתוב, שבעת ימים שאור לא  כעין

מצא, שהם ימי שמחה, הימים שעלו לכבוד י

משעבוד אחר. ומשום זה בכל שנה  וויצא ,ההז

נה שומרים אותם הימים שעלו לכבוד הזה וש

יצאו מרשות אחר ובאו לרשות הקדושה, וע"כ ו

 תוב, שבעת ימים מצות תאכלו.כ
 

 נאמאמר מצת די

ש, "אמר ר :'כוון ור' שמע ראמקסט( 

 כמש"א מראת אלקים שהוא ',וצת כתוב, בלי מ

 כן למה נקראו שע"כ רומז על דין, ו',חסר 

מצת, להיותם דין, דין קדוש, דין הנאחז בשם 

זק כל אותו הזמן בתוךחקדוש, דין שלא היה ה
 )דפו"י דף מ' ע"א( 

 

 

ם ישראל, משום שהלבנה עמדה בפגם, ומשו

 ם עוני.חשהלבנה עמדה בפגם, ע"כ כתוב, ל

לה היתה הנוקבא בסוד ב' חפירוש. ת

מאורות הגדולים, ששניהם ז"א ומלכות היו 

בקומה שוה, שז"א היה מלביש קו ימין דבינה 

אפי  והמלכות לצד שמאל דבינה. ואז היו בבחי'

זוטרי, כי הם מוחין דאחורים שאינם מאירים, 

והם בחינת דין ואח"כ ע"י מ"ן שמעלים 

, וזרת לנקודהחהתחתונים, המלכות מתמעטת ו

"כ נבנית בנין גדול ע"י או"א וחוזרים חוא

למוחין דגדלות. ואע"פ שכבר עומדים ז"א 

ורים חומלכות במוחין דגדלות אין המוחין דא

בטלים, אלא חוזרים להאיר בבחינת הרחמים וכל 

הארת החכמה שבמדרגה באים מאלו המוחין. 
ד"ה  ו'כמ"ש לעיל )בהקדמת ספר הזהר דף 

ותדע שסוד מצה, היא אלו המוחין  ואלמלא ע"ש(

 ורים. בעת שכבר נתקנו במוחין דגדלות.חדא

 

דע"כ  מצת, דינא, 'ה נקמלווזה אמרו, 

ין חלהיותם דין, כי הם מו ו'נק' מצת בלי 

ין דקטנות, אלא, חורים בעת שזו"ן היו במוחדא

דינא קדישא, דינא דאתאחדא בשמא 

 דגדלות ןכבר חזרו ובאו במוחיכי  קדישא,

 שהם קדש ומאוחדים בסוד ג' קוין שהם יה"ו

של השם הקדוש, ונתבאר לעיל שלבא למוחין 

דגדלות    
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 לוע .דישראל, דהא קיימא סיהרא בפגימותא חמנא בגווייהו ז אתקיפא כל ההו

 לחם עני כתיב. (חדקיימא סיהרא בפגימותא, 

קע( מ"ט קיימא בפגימותא. בגין דלא אתפרעו, ולא אתגליא האי את 

 שם שם לו חק (טקדישא. גזירין הוו ולא אתפרעו, אימתי אתפרעו, בשעתא דכתיב, 

 ג דאוקימנא האי קרא במלה אחרא, כלא הוה ויאות."הו, ואעסומשפט ושם נ

וכל  (ידבימי יהושע אתפרעו. לאו הכי, אלא אינון דכתיב  יאי תימא ו טקעא( 

 . בתר דאתפרעו, אמר קודשא בריך הוא,ו'העם הילודים במדבר בדרך וג

 בקדמיתא אכלתון מצות, דקיימא סיהרא בפגימותא, ואקרי לחם עני, מכאן

 הנני ממטיר לכם לחם (כולהלאה האי לחם מאתר אחרא להוי. מאי הוא. דכתיב 

ויתן  ל(לא מן סיהרא כההוא זמנא, אלא מן השמים ממש, כמה דכתיב  מן השמים.

 לך האלהים מטל השמים.

ות גדפוי דשכינתא, חקעב( וישראל קדישין, נטרין אינון יומין דעאלו ת

 ,ו'את חג המצות תשמר וג מ(ונטרין ההוא נהמא דאתיא מסטרהא, וע"ד כתיב, 

   

 מסרת הזהר
 .ט"ו( ת)שמו  (ט ג.ז( ב"א רצ"ח צ"")דברים ט ח(

 א.ת ט"ז( ויצא צ"ד צ"מו)ש כ( .)יהושע ה'( י(

 ופי גרסאותחל                         

בימי. ימוסיף מילה ואי.  טישראל.  ח

 רעא. ח"גסד. קכד.  ח"ב)שמות כ"ג(   (מ. בצ" ט"נות דכ"ז( הקסה"י קצ"ז צ"א. תול תאשיבר) (ל

 

 מצת דינא  הסולם  מאמר

המלכות ב' תקונים, א( להתמעט  הות, צריכלדגד

לנקודה, ב( לבנין הגדלות, וע"ז יש ב' מעשים 

א, א( מילה ב( פריעה. וכיון תתבאתערותא דל

שישראל מלו את עצמם בעת ההיא ע"כ כבר 

באה המלכות בתקון א' שהיא נתמעטה לנקודה, 

בסוד מיעוט הלבנה, ואז כבר נמתקו בזה הדין 

דמוחין דקטנות שבמצה, וע"י פריעה שהיא 

אותיות פרע י"ה, מעוררים למעלה בנין המלכות 

 ז"ש,ע"י או"א ומתגלים המוחין דגדלות. ו

דינא דלא הוה תקיפא כל ההוא זמנא 

בגווייהו דישראל דהא קיימא סיהרא 

ם והלבנה מכיון שכבר מלו את עצ בפגימותא,

שהיא המלכות נתמעטה, אז נחלש כח הדין 

 שבמוחין דקטנות, כנ"ל. ואח"כ שיעשו הפריעה,

כמ"ש לפנינו יצאו המוחין דגדלות. ואין קושי' 

דגדלות אע"פ הרי בפסח כבר מאירים המוחין 

שישראל עוד לא פרעו. כי המדובר הוא ע"י 

 אתערותא דלתתא, ובליל פסח היה הארת

המוחין מאתערותא דלעילא בלבד, וע"כ לא 

ועל  ש"וזה בלבד. להאירו רק אותו הלי

דקיימא סיהרא בפגימותא, לחם עוני 

אתערותא דלתתא עוד לא  'כי מבחי כתיב.

 המשיכו המוחין דגדלות.

 :ו'ימא בפגימותא וכמ"ט קי ע(ק
 ע"א( מ')דפו"י דף  

 

 עמדהיא המלכות שהלבנה שהמה הטעם  שואל,

א נגלה למשום שלא נפרעו, ו ומשיב,במיעוט. 

 םכי ע"י הפריעה ממשיכיבהם אות הקדוש. 
המוחין דגדלות ואז הלבנה במילואה, כנ"ל 

 ה.נמולים היו ישראל, ולא עשו פריע בסמוך.

 שכתוב, שם שם לוומתי נפרעו. הוא בשעה 

חק ומשפט ושם נסהו, ואע"פ שבארנו מקרא 

 הזה בדבר אחר, הכל היה, ויפה היא.

 

ואם  :ו'כוימא דבימי תואי קעא( 

תאמר דבימי יהושע נפרעו, אינו כן. אלא הם 

שכתוב, וכל העם הילודים במדבר בדרך וגו'. 

אחר שנפרעו, אמר הקב"ה בתחילה אכלתם 

 אמצות, משום שעמדה הלבנה במיעוט, ונקר

לחם עוני, מכאן ולהלאה, לחם זה יהיה ממקום 

 שכתוב הנני ממטיר לכם הואאחר, מה הוא, 

 שהיא המלכותהלבנה לחם מן השמים. לא מן 

אלא מן השמים  מטרם שנפרעו,כבזמן ההוא, 

כמ"ש ויתן לך האלקים מטל  שהוא ז"א,ממש, 

 השמים וגו'.

 :אל קדישין נטרין וכו'שריוקעב( 
וישראל הקדושים, שומרים אלו הימים שנכנסו 

ם הבא מצדה. חתחת כנפי השכינה, ושומרים הל

מהו שכתוב, ושמרתם את המצות.  דהיינו המצות,

 ושמרתם ,ושמרתם את המצות, הוא כמש"א

 את    
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 בא           נ

 

 אתושמרתם  נ( "א,כד .תצוב ושמרתם את המצות. מהו ושמרתם את המיוכת

 ריתי. וכלא בחד דרגא סלקא ואתאחד.ב

קעג( ואי תימא משה היך לא פרע להו. אלא, בגין דלא יתעכבון ישראל 

 ט"שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני, מ ס(דיתסיאו, ועל דא כתיב,  כעד  ןתמ

 וכתיב ולא יכלו להתמהמה. ו'עני, משום כי בחפזון יצאת וג *( םלח

 ב,תיומה כ ל( תא חזי, כד עאלו ישראל לארעא, עאלו גזירין ואתפרעו. דקע

 ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מאי במסכנות. לחם עני. אמאי אקרי ע(

 לחם עני. משום דקיימא סיהרא בפגימותא, ולא מתברכא משמשא, ולא מתנהרא

י מאמיובלא.  מכי כל בשמים ובארץ, ולא אתנהרא  (פאת אמר, דמן שמשא, כמה 

 ישראל ואתפרעו, לא תחסר כלעמא. משום דלא אתפרעו. אבל הכא, דאתגזרו ט

ל "מאי טעמא. משום דלא תחסר כ בה כתיב, ועל דא לא במסכנות תאכל בה לחם.

 בה, כמה דחסרו ליה במצרים.

קעה( ובכל שתא ושתא דוכרנא דמצרים קא עבדי ישראל, ואכלי ולא 

 צי מדרי דרין. ובגין דלא אתפרעו הכא במצרים, חסרו ליה להאי כל, וקיימאתאש

 בפגימותא, ואקרי לחם עני, עני: כתרגומו מסכנות. ומאי דאכלו ליה תמןסיהרא 

 לא צ(אתי כתיב, דוהאי לדרי דרין, ולזמנא  נבארעא, בגין דוכרנא דמצרים הוה, 

 יבא עוד שמשך וירחך וגו'.
   

 מסרת הזהר

"ז( ט)דברים  ס(קיט:  "גחג: מ "בח( טת י"מוש) (נ

 תק"חצ"ג.  דרים ח'( לך קמ"ב)ד ע(. "גצ "חצר "אב

 לופי גרסאותח

הא.ו נכל. מ מ מה. ל סיאו.תדא כ

 :חקע ב.י גח": נט ח"בישעיה ס'( ) צ("ב. צה ")ד"ה א' כ"ט( ב"א ער פ(. בשכ" "ד"ב ש"א, טט חקי"

 :"א סתכבהקדמה ט.  ת"ז             

   

 דינאמצת   הסולם  מאמר
 

 והכל עולה שהוא ברית מילה,את בריתי, 

 ונאחז במדרגה אחת. כנ"ל.

ואם  :ו'כוימא, משה תואי קעג( 

אלא הניחם תאמר, משה, איך לא פרע אותם, 

אלא משום שלא  במילה בלי פריעה. ומשיב,

יתעכבו ישראל שם, עד שיתרפאו. לכן לא פרע 

אותם. ועל זה כתוב, שבעת ימים תאכל עליו 

 ם עוני.חל היהמצות לחם עוני. מהו הטעם 

 כתוב, כי לא וכןחפזון יצאת וגו', במשום כי 

וע"כ לא נפרעו, ומילה בלי יכלו להתמהמה. 
 פריעה ממשיך לחם עוני, כנ"ל.

 

וא וראה, ב וכו': א חזי, כדתקעד( 

כשבאו ישראל לארץ, באו כשהם נמולים 

ונפרעים, ומה כתוב, ארץ אשר לא במסכנות 

תאכל בה לחם, ומהו במסכנות. הוא לחם עוני, 

יא שהולמה נקרא לחם עוני, משום שהלבנה, 

עומדת במיעוט, ואינה מתברכת מן  המלכות,

השמש,  ןואינה מאירה מ שהוא ז"א,השמש, 

 אשר ו,שפירוששמים וארץ. ב כלכמש"א כי 
 ע"ב( מ'( דף *פו"י דף מ' ע"א ד) 

   

 ,"אזשהוא  ם,שהיא יסוד ז"א, נאחז בשמי כל,
ובארץ שהיא המלכות, ומקבל מן השמים ונותן 

מה  שהוא בינה.ולא האירה מן היובל  לארץ.

אבל  ל,"כנהטעם, משום שלא פרעו את עצמם, 

 שנמולו ישראל ונפרעו, בביאת הארץ,כאן 

א "דהיינו היסוד דזבה,  כלכתוב, לא תחסר 

ועל כן, לא  כל, המאיר אל המלכות, הנקרא

ת תאכל בה לחם, מהו הטעם, הוא משום, וכנסבמ

 בה, כמו שנחסרו ממנו במצרים. כלשלא תחסר 

ובכל  ':וכוא תובכל שתא ושקעה( 

שנה ושנה עושים ישראל זכר למצרים, ואוכלים 

 ואינם מפסיקים מדורי דורות. ומשום מצות,

הזה,  כלסרו חשלא פרעו את עצמם במצרים 

 ,יועמדה הלבנה במיעוט, ונקראת לחם עוני. עונ

 כתרגומו, מסכנות. ומה שאכלו לחם פירושו

הוא זכר  אע"פ שכבר פרעו עצמם,עוני בארץ, 

 א,למצרים, וזה נוהג לדורי דורות. ולעתיד לב

נו ידהיכתוב, לא יבוא עוד שמשך וירחך וגו'. 
 .תבלבנה. שהוא המלכו טיעומשלא יקרה עוד 

תנא    
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אך  (ק, וכתיב ו'להם וגו חקעו( תנא א"ר שמעון כתיב בעשור לחדש הזה ויק

בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפורים הוא, אשתמע כמה דאתמר, דכתיב 

. לחדש אאלא בעשור, מלה דא בעשור תלי י.מאי קא מייר .בעשור לחדש הזה

הזה בחדש הזה מבעי ליה. אלא, כד אתא נימוסא להאי דרגא, כתיב לחדש הזה 

 יקא. ד

תנא תלת קשרין אינון,  סת שה לבית. להם איש שה לבית אבו חוויק ר(קעז( 

שאר מתקשרי בהו באלין תלת  צכל ד פבכור בהמה, בכור השבי, בכור השפחה.  ע

ובהאי דאתקרי צאן, אתקשר כלא, וכלא כליל בצאן, אתקשר צאן  .ני דלעילאווג

כלהו אתקשרו, וע"ד כתיב, והיה  רמקטרוי, ובהאי  קצאן, ולא יכיל לאתפרשא ב

 קטירו ליה בקטירותא, ויהא אתמסר בידיכון ברשותכון, עדלכם למשמרת, 

מי זה בא מאדום. וכתיב,  ש(אתי כתיב דדתנכסו ליה, ותעבדון ביה דינא, ולזמנא  ש

 היה יי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיהו ת(בבצרה. וכתיב,  י'כי זבח לי

 אחד ושמו אחד. י'י

  
 רעיא מהימנא

 פקודא דא, לבער חמץ. תה "וישא העם את בצקו טרם יחמץ וגו'. כ א(( חקע

 וישא העם את בצקו טרם יחמץ. וכתיב אדהא פקודא דא, אתמסר להו לישראל 
 

 מסרת הזהר

 א.סט: ק ח"גרטו.  :קפה ח"ב)ויקרא כ"ג(  ק(

 )ישעיה ס"ג( לעיל ש(א. נקב: ר ח"ג מא. ח"ב ר(

 מ: ח"ב א(. א( ב"א ע"ד צ"ד)זכריה י" ת("ג צ"ל. פאות 

 ופי גרסאותחל
מוסיף  פל"ג מן בכור עד דכל.  ע א.ידתנ ;יאתג ס

 ג"ל רמבתרו.  ;מקטלוי קשאור.  צין דכל. רלת קשתד

יב וישא.תמוסיף דכ א .דא פקודא ת. וסינבדת ש. כלהו

 

 מצת דינא  הסולם  מאמר

 למדנו :ו'תנא א"ר שמעון וכ( וקע

 ,, בעשור לחדש הזה ויקחו להם וגו'אר"ש, כתוב

וכתוב, אך בעשור לחדש השביעי יום הכפורים 

מע מה שלמדנו, שכתוב, בעשור לחדש ש, נאוה

 ,ומשיבמה הוא אומר.  ה הזוהר, ושואלמותהזה. 

 בעשור, שסובב, על מה שלמדנו, שכתוב,אלא 

שהוא בעשור תלוי.  של לקיחת השה,דבר זה, 
 ל(. ועסאירה במלכות כנ"ל )אות ק"מבינה ה

זה מביא מקודם ההקש מן עשור שבכאן לעשור 
 של יום הכפורים שהיא בינה, כנודע. ושואל,

כתוב לחדש הזה, בחדש הזה היה צריך לומר, 

כשבא ההארה למדרגה הזו  שיב, הוא משום,מו

בדיוק  לחדשלחדש הזה,  ובתכשהיא המלכות, 
 שהיא המלכות הנקראת חדש.

 ה לבית אבותשויקחו וגו': קעז( 

 רלמדנו ג' קשרים הם, בכו שה לבית:

בהמה, בכור השבי, בכור השפחה. וכל שאר 

מדרגות הקליפה מתקשרים באלו ג' אפנים 

ל, נקשרים הכ צאן,ו שנקראת זוב ה.שלמעל
 ף מ' ע"ב(דפו"י ד) 
  

 

שהוא מדרגה העליונה והכל כלול בצאן, 

 שלצאן ב של מטהונקשרים צאן  שבכולם.

שבזה,  ונמצאולא יכלו להפרד מקשריו.  מעלה.

והיה לכם  בו,כולם נקשרו, וע"כ כתוב  בשה,

 קשרו אותו בקשר ויהיה דהיינולמשמרת, 

נמסר בידכם ברשותכם עד שתשחטו אותו, 

י זה בא מותעשו בו דין. ולזמן שיבא, כתוב, 

 דהיינומאדום. וכתוב, כי זבח לה' בבצרה, 

והיה ה'  אז,וכתוב  .שיבער כל הס"א מן הארץ
 למלך וגו'.

 

 רעיא מהימנא

  
 יםרת מציאצדימאמר לספר בשבתא 

 :ו'וישא העם את בצקו וגקעח( 
מצוה זו, היא לבער חמץ. כי מצוה זו נמסרה 

להם לישראל, וישא העם את בצקו טרם יחמץ. 

בתיכם. וכבר בארוהו בוכתוב, שאור לא ימצא 

 של יציאתומצה  ץהחברים. ובארנו סוד בין חמ

מצרים    
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בריא, ורזא אוקימנא, בין חמץ ומצה חוהא אוקמוה  ד[שאור לא ימצא בבתיכם, 

 בכמה דוכתי, דא יצר רע, ודא יצר טוב.

 יובא עלחו פקודא בתר דא, לספר בשבחא דיציאת מצרים, דאיהו "קעט( כ

 הכי אוקימנא, כל בר נש דאשתעי ביציאת ן.א לעלמיחבר נש, לאשתעי בהאי שב

די בחדוה, זמין איהו למחדי בשכינתא לעלמא דאתי מצרים, ובההוא ספור ח

 ה חדי בההוא ספור."מכלא, דהאי איהו בר נש דחדי במריה, וקב גדהוא חדו  ב

 וקפ( ביה שעתא, כניש קודשא בריך הוא לכל פמלייא דיליה, ואמר לון, זיל

וחדאן בפורקני. כדין כלהו  דושמעו ספורא דשבחא דילי, דקא משתעו בני, 

 ואתיין ומתחברין בהדייהו דישראל, ושמעו ספורא דשבחא, דקא חדאןמתכנשין, 

 יין ואודן ליה לקודשא בריך הוא, על כלתבהדוא דפורקנא דמריהון, כדין א ה

 אינון נסין וגבורן ואודאן ליה על עמא קדישא דאית ליה בארעא, דחדאן בחדוה

 פורקנא דמאריהון.ד

 רא יהביוא, וישראל בההוא ספליה חילא וגבורתא לעיל וקפא( כדין אתוסף 

 ןחילא למאריהון, כמלכא, דאתוסף חילא וגבורתא, כד משבחין גבורתיה, ואוד

. ובגין כך, אית לשבחא ומקמיה, ואסתלק יקריה על כלה ז, וכלהו דחלין יהל

 כמה דאתמר. כגוונא דא, חובה איהו על בר נש, לאשתעי *(דא  חולאשתעי בספור 

 דעבד. יולפרסומי ניסא בכל אינון ניסין  טתדיר קמי קודשא בריך הוא, 

 ה ידע כלא, כל מה דהוה, ויהוי"קפב( ואי תימא, אמאי איהו חובתא, והא קב

 עבד, ואיהו ידע. אלא ודאי כלבתר דנא, אמאי פרסומא דא קמיה, על מה דאיהו 

 דאינוןן ניסא, ולאשתעי קמיה בכל מה דאיהו עבד, בגי לאצטריך בר נש לפרסומי 

   

 דרך אמת
 

    ם.יוהרי ביארוהו החכמ ד(

 י גרסאותפלוח
 ון.דוח דעבד ליה חדו מכלא. ממוסיף ול ג ת.יל ב

 ב"ל ט .ל"ג דא חקמיה.  ז יה.ל"ג ל ו א.רזב ה

 ל"ג ניסא. לו. עבד ואיה ג"ל כו. סממוסיף דעבד ולפר ייסא. נולפרסומי 

 

 יםרשבחא דיציאת מצב רספל  לםהסו   מאמר

 בכמה מקומות, שזה יצר הרע וזה יצר מצרים,

 הטוב.

 ':וכודא  רפקודא בתקעט( )כ"ו( 

המצוה שלאחר זו, הוא לספר בשבח יציאת 

מצרים, שהוא חוב על האדם לעולם לספר 

בשבחים האלו. כך העמדנו, כל אדם המספר 

צרים, ושמח בספור ההוא בשמחה מיציאת ב

עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, 

שהיא שמחה מכל צד, שזה הוא אדם השמח 

 אדונו, והקב"ה שמח בספור ההוא שלו.ב

 בה ':ויה שעתא כניש וכבקפ( 

 בשעה, מקבץ הקב"ה את כל החבורה שלו,

שלי  חואמר להם, לכו ושמעו הספור של השב

ם בגאולתי. אז מתקבצים מחישמספרים בני, וש

כולם ובאים ומתחברים עם ישראל, ושומעים 

 ספור השבח ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם,
 א(ף מ"א ע"ד *( בע" מ'ף ד"י דפו) 

   

ומודים להקב"ה, על כל אלו הנסים ובאים 

והגבורות ומודים לו על עם הקדוש שיש לו 

 בארץ ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם.

 זא כדין אתוסף ליה וכו':קפא( 

נתוסף לו כח וגבורה למעלה. וישראל בספור 

 חלו כ ףלאדונם, כמלך שנוס חההוא נותנים כ

 וגבורה בעת שמשבחים גבורתו ומודים לו,

 ם.לאים מפניו ועולה כבודו על כווהכל יר

ומשום זה, יש לשבח ולספר בספור הזה, כמו 

 לספר ,שלמדנו. כעין זה חוב הוא על האדם

תמיד לפני הקב"ה ולפרסם הנס בכל אלו הנסים 

 שה.שע

 םאו ואי תימא אמאי וכו':קפב( 

והלא  ם,פר את הנסילסחוב  ואלמה ה ,רתאמ

הקב"ה יודע הכל, כל מה שהיה ויהיה לאחר 

 אלפניו על מה שהו זהולמה הפרסום ה ן,מכ

עשה    
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ה, "מאן לון, ואודאן כלהן לקבחוכל פמליא דלעילא מתכנשין, ו ן,מלין סלקי

 .ותתאואסתלק יקריה עלייהו עילא 

מפרט חטאוי על כל מה דעבד, אי תימא וקפג( כגוונא דא, מאן דאשתע 

 למאי אצטריך. אלא מקטרגא קאים תדיר קמי קודשא בריך הוא, בגין לאשתעי

למתבע עליהון דינא. כיון דאקדים בר נש, ומפריט ו גולמתבע חובי בני נשא,  מ

ולא יכיל למתבע חטאוי, כל חד וחד, לא אשאיר פטרא דפומא לההוא מקטרגא, 

עליה דינא. דהא תדיר תבע דינא בקדמיתא, ולבתר משתעי ומקטרג פלוני עבד 

 ועל דא, אצטריך ליה לבר נש לאקדמא, ולפרט חטאוי. .כך

דא, לית ליה פטרא דפומא עליה, וכדין אתפרש  סקפד( כיון דמקטרגא חמי 

עליה, ואמר  ב בתיובתא יאות, ואי לאו, הא מקטרגא אשתכחתמניה מכל וכל. אי 

 . על דא יאותךפלוני דאתא לקמך בתוקפא דאפין, בעיט במריה, חובוי כך וכ

דישתכח עבדא מהימנא קמי קודשא בריך  צ בר נש בכל הני, בגין פלאזדהרא  ע

 וא.ה

קפה( כ"ז פקודא בתר דא, לאכול מצה בפסח, בגין דאיהו דוכרנא לדרי 

נפקו בההוא זמנא מרזא דטעוון  דרין, על רזא דמהימנותא. והא אוקמוה, דישראל

 ועאלו ברזא דמהימנותא. והא אוקמוה רזא דנא בכמה דוכתי. ן,אחר

 אל משה ואהרן זאת חקת הפסח וגו'. כ"ח פקודא דא, 'מר יייאו ב(( וקפ

למשחט פסח בין הערבים, בי"ד בניסן, דוכרנא דההוא פסח דמצרים. ודא איהו 

 אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים.את אמר, ושחטו דחובתא על כלא, כמה 
  

 מסרת הזהר

 עג.ח"ג  (ב

  

 

 ופי גרסאותחל
 "גלי סולמרמי.  נבעי. ת; ולמעתבמל"ג ול מ

ח. תדאש צש. נר בל"ג  פלאזדהר.  ע א.ד 

 יםרשבחא דיציאת מצב רספל  לםהסו   מאמר

 אלא ודאי צריך האדם ומשיב,עשה והוא ידע. 

 לפרסם הנס ולספר לפניו מכל מה שעשה,

משום שאלו המלות עולות, וכל הפמליא של 

מעלה מתקבצים ורואים אותם, ומודים לפני 

 הקב"ה, ועולה כבודו עליהם למעלה ולמטה.

 כעין זה, נא דא מאן וכו':וכגוקפג( 

מי שמספר ומפרט את חטאיו, מכל מה שעשה, 

המקטרג שואם תאמר, למה צריך זה. הוא משום 

 ולתבוע רעומד תמיד לפני הקב"ה כדי לספ

ע ו לתב ו  , אדם י  בנ של  ת  רו עבי  על 

עליהם דין, כיון שהאדם מקדים עצמו ומפרט 

חטאיו כל אחד ואחד, אינו משאיר פתחון פה 

 הם דין.ואינו יכול לתבוע עלי ,למקטרג ההוא

כי תמיד הוא תובע דין תחילה, ואח"כ מספר 

ומקטרג, פלוני עשה כך. וע"כ צריך האדם 

 להקדים אותו ולפרט חטאיו.

 קטרגא חמי וכו':מן דוכיקפד( 

כיון שהמקטרג רואה את זה, אין לו פתחון

   

ה עליו, ואז נפרד ממנו מכל וכל. ואם חוזר פ

 ו,ליבתשובה טוב, ואם לא, הרי המקטרג נמצא ע

 ,בעזות פנים והתודהואומר, פלוני שבא לפניך, 

בעט באדונו, חטאיו כך וכך. ע"כ יפה שיזהר 

האדם בכל אלו, כדי שימצא עבד נאמן לפני 

 הקדוש ברוך הוא.

המצוה   דא בתר וכו':ופקקפה( )כ"ז( 

שלאחר זו, הוא לאכול מצה בפסח, משום שהוא 

זכר לדורי דורות על סוד האמונה. ובארוהו, כי 

ישראל יצאו בזמן ההוא מסוד אלהים אחרים 

 ובאו בסוד האמונה. וכבר בארוהו סוד הזה

 בכמה מקומות.
 

 סחפאמר קרבן המ

: ו'הפסח וג תקחו': וגו מריאוקפו( 
כ"ח( מצוה זו, היא לשחוט את הפסח בין )

ה וזהערבים בי"ד בניסן, זכר לפסח דמצרים. 

ושחטו אותו כל קהל  א,הוא חוב על הכל, כש"

 עדת ישראל בין הערבים.

פסח  
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 לאה, דכתיב בעשורהיר, מעשרה יומין ולטפסח דא, אצטריך למהוי נקפז( 

 לחדש הזה ויקחו להם וגו'. מאי טעמא. בגין דהא כדין שריאת סיהרא לאנהרא.

נכיס, בשעתא  ויוארביסר דליה קמעשרה יומין והלאה, עד דאשתלים בחמיסר. 

 יא על עלמא.לדדינא ת

וא ההברית קדישא, ולאתהנאה ב רקפח( רזא דא, לאעברא זוהמא, מקמי 

 וכל ערל ,דנדיף טוי נור. ועל דא לא אתיא אלא על שבעא. ועל דא [הריחא 

 מאן דלא אית ביה ברית שביה.  ללא יאכל בו, מאן דאית ביה ברית קדישא, ייכו

רא, חקדישא, לא ייכול ביה. דהאי מבני ברית איהו לתברא תוקפא דחילא א

בגין כך, האי בבני ברית איהו למעבד, ולא בבני לאעברא ערלה מקמי ברית. 

 ערלה.

דהוה  תקפט( כד אתא קודשא בריך הוא למצרים, חמא דמא דההוא פסח, 

 דכתיב, ולקחתם אגדת ארשים על פתחא, ודמא דברית, היך הוו קיימין על פתחא, 

אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם וגו'. אזובא, הא אוקימנא דאיהו מעבר 

שין, וכל סטר רוח בישא, מעבר באתערותא דיליה, בפורקנא עלאה רוחין בי

 דישראל.

השתא ואתי, ייתי קודשא בריך הוא ליצר הרע ויכוס ליה. דקצ( לזמנא 

 תי,אל עדת ישראל וגו'. דוכרנא דזמנא דהבפורקנא דא, כתיב ושחטו אותו כל ק

 עלאה. בבההוא פורקנא 

 ד, ובהאי רשימוו"את ידהאי רשימו בקצא( על שתי המזוזות ועל המשקוף 

   

 דרך אמת
 שמריח צלי אש. [ה

   

   

 חלופי גרסאות
ל"ג  ת. אןמ "גל ששא ול"ג ברית. ודקר יסר. בראוב ק

 מוסיף במוסיף פסח כתיב.  ;כתיב א. הדהו

לעילא.דאה לע            

 

 חבן הפסרק  םלהסו  מאמר

 פסח זה וכו':יך רפסח דא אצטקפז( 

צריר שיהיה שמור מעשרה ימים ולמעלה, 

שכתוב, בעשור לחדש הזה ויקחו וגו'. מהו 

ם. הוא משום שאז מתחילה הלבנה להאיר, עהט

מעשרה ימים ולמעלה, עד שנשלמה בחמשה 

 ןעשר, בשעה שהדיארבעה בעשר. ויהיה נשחט 

 דהיינו בין הערבים.תולה על העולם, 
 

ה, זסוד  ':ורזא דא לאעברא וכח( פק

הוא להעביר את הערלה מלפני הברית הקדוש, 

כלומר, ה שמתפשט מצלי אש. זולהנות בריח ה

 ועל .שעיקר המצוה הוא להנות מן הריח שבו

שאינו צריך עוד כן אינו בא אלא על השובע, 

 י שישמוע"כ, כל ערל לא יאכל בו,  לאכול.

 בו ברית הקדוש יאכל בו. כי זה שהוא

מעביר ומבני ברית משבר תוקפו של כח הס"א, 

הוא צריך  ה,הערלה מפני הברית. משום ז

 ה.להעשות בבני ברית, ולא בבני ערל
 א(י דף מ"א ע"")דפו 

   

   

שר בא אכ כד אתא קב"ה וכו':קפט( 

הקב"ה למצרים, ראה הדם של הפסח שהיה 

 , ודם הברית, איך היו עומדיםחנרשם על הפת

 על הפתח, שכתוב, ולקחתם אגודת אזוב

 בא,ואז. ו'וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם וג

רוחות רעות, וכל צד ריח  רבארנוהו, שהוא מעב

רעה הוא מעביר בהתעוררות שלו, לגאולה 

 העליונה של ישראל.

 הבא, מןלז לזמנא דאתי וכו':קצ( 

אותו. ועתה  טיבא הקב"ה אל יצר הרע וישחו

 לושחטו אותו כ ,כתוב ,של מצריםבגאולה זו 

 מן הבאמזזכר  ואקהל עדת ישראל, שה

 ממצרים.לגאולה ההיא העליונה 

 לעל שתי המזוזות וע( אקצ

 דהיינו י'ת האושימו של רזה הב המשקוף:

דהיינו  י'ובזה הרשימו של אות ה ות,וזבמז

הרשימו של ברית  םבה אותלהר ,וףשקמב

שוקדה    
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דמא דברית,  גבר ערלה מקמי ואתשא, יד, לאחזאה רשימו דברית קדו"ת יאד

 מא,ד הההוא משחית, הוה חמי  עבר דשים על כלא, ואתא דמא על דמא. כד ד

 אזדקיף מביתא, כמה דאת אמר ולא יתן המשחית וגו'. ו ז

קצב( אי קודשא בריך הוה בלחודוי קטיל, אמאי כתיב ולא יתן המשחית, 

 דמשמע דמשחית הוה אזיל ולא קודשא בריך הוא. אלא ודאי קודשא בריך

 דהוה חמי טלישראל, כיון  חעילה  זלאשכחא  (*הוא הוה קטיל, ומשחית הוה אזיל 

 ההוא תבירו דערלה, בתרין סטרין, הוה ערק ואתפרש מנייהו.

בוכרין  כבוכרין דההוא סטרא, יהיב  יה כל אינון "קצג( ועל דקטל קב

 יר לוןטעילה כלל, ובכלא נ לרא חישראל לפורקנא, דלא ישכח עלייהו סטרא אד

 ה, כאבא על בנין."לישראל קב מ

, פקודא כ"ט דא, למיכל ו'בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית וג ג(( דקצ

 מצות מצת כתיב. מאי האי לקבל האי, אלא לאחזאה נהאי פסח. על מצות ומרורין, 

 גלותא דשכינתא עמהון דישראל, בההוא מרירו דלהון, דכתיב וימררו את חייהם

לון במצרים, ה קשה וגו'. וכד אכלין להאי פסח, לאחזאה כל האי דעבדו ודבעב

 א גלותא ובההוא שעבודא.ובהה

 קצה( מה כתיב ועצם לא תשברו בו, לאחזאה ביה קלנא, ובכל אינון טעוון

דמצראי. דהא גרמין הוו רמאן בשוקא, ואתו כלבי והוו גררי לון מאתר לאתר, 

 רא, וישראלחגרמי אינון תקונא דגופא, ודמי לגוונא א סודא קשיא לון מכלא, דהא 
  

 מסרת הזהר

   :נאר ח"ג (ג

 חלופי גרסאות
 אזדקיף. ו"ג דמא. ל ה. דעבי ;"ג עברל ד ה.דמי ג

בכורין. כורין. כב יהוא. ד טעל ישראל.  ח ה.על ז

 ל"ג גרמי. ס ל"ג מצות. נ קב"ה לישראל. ;ל"ג לישראל מ לה.ע ל

 

 חבן הפסרק  םלהסו  מאמר

 םדונשברה הערלה מפני  י'שהוא ה, ושהקד

 הברית הרשום על הכל, ובא דם על דם.

 כשעבר דהיינו דם הפסח על דם הברית.

. תהתרחק מן הביו ,ית היה רואה דםחהמש

 גו'.וכש"א ולא יתן המשחית 

אם  ל,שוא אי קב"ה הוה וכו':קצב( 

למה כתוב, ולא יתן  ,הקב"ה בלבדו היה הורג

א לית היה הולך וחהמשחית, שמשמע שהמש

הקב"ה היה הורג, שאלא ודאי  ומשיב,הקב"ה. 

ית היה הולך למצוא עלילה על ישראל חוהמש

הערלה  כיון שראה השבירה של לקטרג עליהם.

 חהיה בור ילה,מבדם פסח ובדם בב' בחינות, 

 פרד מהם.נו

 עלו דקטל קב"ה וכו':ועל קצג( 

 הרג הקב"ה את כל אלו הבכורים של צדש

 תאיפדו שההוא נתן וחייב את בכורי ישראל 

רא שום חולא ימצא עליהם הסטרא א עצמם,

 כאב על ה,עלילה. ומהכל שמר אותם הקב"

 בנים.
 ע"ב( אף מ"ד( *מ"א ע"א  ף"י ד)דפו 

   

   

מצוה  :בבית אחד יאכל וגו'קצד( 

סח. על מצות פהוא, לאכול את ה ו,)כ"ט( ז

מה זה  ושואל '.ו בליומרורים, מצת כתוב 

 המרורים, שחייב הכתובכנגד זה,  המצות,

אלא להראות על גלות  ,לאכלם יחד. ומשיב

 ראל במרירות הזו שלהם,שהשכינה עם י

שכתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו'. 

 וכאשר אוכלים את הפסח, להראות כל מה

שעשו להם במצרים בגלות ההוא ובשעבוד 

 רורים.מות וצאותו על מ םוע"כ אוכליההוא. 

   

מה כתוב,  :'ווג םעצוה כתיב מקצה( 

ועצם לא תשברו בו. להראות בו בזיון, ובכל 

אלהי מצרים. כי העצמות היו מושלכים בשוק, 

ובאו כלבים והיו גוררים אותם ממקום למקום. 

וזה היה קשה להם מכל, כי העצמות הם תקון 

דהיינו לאלהים הגוף, ודומים כעין צד האחר, 

תם בשוק אווישראל השליכו  אחרים שלהם,

ב, ועצם לא תשברו בו, תון. וע"כ כבדרך בזיו

אתם    
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 ן.רמאן לון בשוקא אורח קלנא, וע"ד כתיב ועצם לא תשברו בו, אתון לא תשברו

 מתברין ליה.ו עאבל כלבי הוו אתיין 

 כלבי פמאן אינון גרמי דהוו נטלי חקצו( תו, מצראי הוו אתיין לבתר, והוו 

 אמצראי טמני לון גו עפרא, בגין כלבי דל קהוו ו צלאתר, ומדקן לון,  רמאת

 קא קב"ה אסתלדם, יתיר, מסטרא דלהון. וב"ודא איהו בטולה דעכו ן,ישכחון לו

 וכד בטיל תכדין אתכפיין יתיר,  שדהא  ר ,ביקריה, ואתכפיין כל חילין אחרנין

 דכתיב ועצם לא תשברו בו. ן,אשתכח מסטרא דלהון, וע"ד ישראל לא מבטלי לו

קדש לי כל בכור פטר רחם וגו'. פקודא דא לקדש בכור בהמה, ועם  ד(קצז( 

 מילין, חד דיהא פדוי מתחות שלטנותא דיצר הרע, דאיהי אדון אהארץ צריך תרין 

יעבר נא אדני לפני עבדו. בהאי עלמא. אדון  ה(יעקב לעשו, דיליה, כגוונא דאמר 

 אוקמוה, חייבא, יצר הרע שופטו. זכאה, יצרדדנפישין על גופא, כמה  בחובין  דמצ

 ,הטוב שופטו. בינוני זה וזה שופטו. בינוני, היינו אח דיצר הרע, ואח דיצר הטוב

 אחי יהי לך אשר לך.

תרין משמרות, דחמור נוער, כלבים נפישין, רוחא תבר  ג( וכד זכוון חקצ

ויהי  ו(ד, "ואתהדר בר נש אדון, הה דצועקים, וסליק למשמרת דשחר, דביה אדם 

ורדו בדגת  ז(ביה,  לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, וסליק לדרגא דאדם, דאתמר

 ומוראכם וחתכם וגו'. ח(, ו'הים ובעוף השמים וג

  

 מסרת הזהר

 .ט ט"ד שכ"ו"קי תק"חהקסה"ז קפ"ג צ"א.  ד(

 (.ב)שם ל" ו(א. ""ח צל)בראשית ל"ג( וישלח  (ה

 לג: מב. ח"גקכ.:  ח"ב( ב"א קמ"ג צ"א. ')שם א ז(

 .צ"א פ)שם ט'( הקסה"ז ק" ח(: חרע

 

 חלופי גרסאות
לון ול"ג כלבי מאתר  פלבתר.  עדל"ג מן ומתברין ע 

 ראי.צל"ג מ קמני לון. טמצראי  וול"ג וה צ. תרלא

 נפישן. גדנפשין. ב  מלין. אג כד. "ל חכד.  שבהא.  ר

אתהדר. ד  

   הסולם  חבן הפסרק    מאמר

 אתם לא תשברו, אבל כלבים היו באים

 ושוברים אותם.

 ישעוד  :ו'וכ ומצראי הו ותקצו( 

 המצרים שהיו באים אח"כ, ורואים אלו לפרש.

 העצמות שהכלבים סוחבים אותם ממקום

למקום, ושוברים אותם. היו המצרים טומנים 

 אותם והכלבים לא ימצאשאותם בארץ, כדי 

ם. ובזה דהו בטול עכו"ם הגדול ביותר, מצוז

ת ונתעלה הקב"ה בכבודו, ונכנעים כל כח

 כי אז נכנעו ביותר כשהבטול דע"ז,האחרים, 

עצמות  דהיינו שהטמינונמצא מצדם עצמם,  ע"ז

ם, תוע"כ לא בטלו ישראל או אלהיהם בעפר.

 שכתוב, ועצם לא תשברו בו.

 
 רי כל בכולש דמאמר ק

 מצוה קדש לי כל בכור וגו': ז(קצ

ריך ב' צלקדש בכור בהמה. ועם הארץ  היא זו

אחד, שיהיה פדוי מתחת הממשלה של ם,דברי
 (בף מ"א ע"ד "יפוד)  
  

יצר הרע, שהוא אדונו. כעין שאמר יעקב לעשו, 

 אהובעוה"ז.  דהיינויעבר נא אדוני לפני עבדו, 

ו מאדון מצד העונות הרבים שעל הגוף, כ

בארנוהו, הרשע, יצר הרע שופטו, הצדיק, יצר ש

 בינוניהטוב שופטו, בינוני, זה וזה שופטו. 

 .היינו אח של יצר הרע ואח של יצר הטוב

 יהי לך אשר לך. אחי כמ"ש,

 ן נפישין וכו':וזכו דכוקצח( 

 רותשמוכשהזכיות מרובות, הרוח שובר שתי מ

 םחמור נוער, כלבים צועקי םשל הלילה, שה

 אדם, ושב הג' של השחר,ולה למשמרת עו

להלן ד"י  ם בעלה )כמ"שעדהיינו אשה מספרת 

 וחזר האדם ובמסכת ברכות ג'.( מ"ו ע"א

ז"ש ויהי לי שור  על כל הבריות.להיות אדון 

וחמור צאן ועבד ושפחה, ועולה למדרגת אדם, 

, ו'שנאמר בו ורדו בדגת הים ובעוף השמים וג

 םהו דבר הב'. שעוז '.ומוראכם וחתכם וגו
 ו.הארץ צריך להגיע אלי

וכד
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 ויקהל   

 

י, ואבוי מרביה, וודא דרב המנונא סבא, דאוליף מאבחתכו( ודא הוא י

ודא בתקונא. ואע"ג דאנן אוקימנא להאי חעד פומא דאליהו, ושפיר איהו, וי

אבל רזא דא אשכחנא בספריה, ושפיר  ולקין לחד. סכלהו רזין  הבכמה רזין, 

 רנא מלין, ואיהו שפיר,אתע אחראאיהו, ויחודא בתקונא. והא אנן ביחודא דרזא 

ודא דא, יחודא בתקונא, ודא איהו יחודא חויחודא כדקא חזי והכל הוא, אבל י

 דרב המנונא סבא.

במלה  חמאן דרעותיה לאכללא כל רזין דיחודא  ז( ותו הוה אמר, זתכ

יכין באחד, לסלקא רעותיה מעילא לתתא, רדאחד שפיר טפי. ולהכי אנן מא

 סימנא איהו להאי. טד. אבל ברזא דא יהי"ה, ומתתא לעילא, למהוי כלא ח

ארבע סטרין דעלמא, הכי ו כד רזא עילא ותתא, חא יתכח( והא דתנינן 

 וארבע סטרין דעלמא, אלין אינון לאיהו, ליחדא עילא ותתא כמה דאתמר 

 א, ביחודא חדא עדדא, בקשרא חדרתיכא עלאה, לאתכללא כלא כח מרזא 

 אין סוף, כמה דאוקימנא.

רזא לאדכרא יציאת מצרים לבתר. בגין דהוות שכינתא בגלותא, תכט( 

א עלמא תתאה דבורא, לאתחברא דא בחובזמנא דאיהי בגלותא, לאו איהו 

דהוות בכמה אתין, בכמה נסין  נירו דההיא גאולה, חבעלמא עלאה, ולאחזאה 

 דהוות סדעבד קב"ה. ואצטריך ההוא פורקנא לאתדכרא, ולאתחזאה דאף על גב 

ן נוא, השתא חירו אית לה, מיומא דאינון קשרין במצרים אשתריאו, איבגלות

 אתין ונסין אתעבידו.

  
 חלופי גרסאות

 ל"ג מן ;בעאר. כ ל'א בעלמא. י מוסיף אחד למהוי דנבכל. ז ל"ג מאן. ח במלין. ס מוסיף סימ וו. הה וכל

 דאיהי. סוארבע עד כמה. ל ולארבע. מ הרתיכא. נ הות. 

  

 זא דשמער הסולם        מאמר

וזה הוא  וכו': ודא הוא יחודאתכו(  

 היחוד של רב המנונא סבא שלמד מאביו

 ואביו מרבו עד פיו של אליהו. ויפה הוא

 והוא יחוד בתקון. ואע"פ שאנו העמדנו את

כל  בדרכים אחרים,יחוד הזה בכמה סודות 

 הסודות עולים לאחד. אבל סוד זה מצאתי

 בתקון. והרי בספרו ויפה הוא שהוא יחוד

 י'ע)אחר,  דאנו הערנו דברים ביחוד סו

והוא יפה,  רת הזהר אות א'(מסובהקסה"ז ב

 והיחוד הוא כראוי, וכך הוא. אבל יחוד הזה

 הוא יחוד בתקון, וזה הוא יחוד דרב המנונא

 סבא.
 

ועוד הוא  :'וכו ותו הוה אמרתכז(  

 אומר, מי שרוצה לכלול כל סודות היחוד

 נויותר טוב. וע"כ א , הואדחאבהמלה 

מאריכים באחד להעלות הרצון להמשיך 
 ט"ז ע"ב(רפו"י דף ד) 

   

 

ממעלה למטה ולהעלות ממטה למעלה, שיהיה 

סימן  שאמרנוהכל אחד. אבל בסוד זה יהי"ה, 

 הוא לזה.

 הוז ו':וכ והא דתנינן אחדתכח( 

 ה, הוא סוד, מעלה ומטחדא שבהמלהשלמדנו 

וא. שצריכים ליחד וארבע רוחות העולם. כך ה

 ."ןוזושהם או"א מעלה ומטה כמו שאמרנו, 

 הוארבע רוחות העולם, אלו הם הסוד של מרכב

 גת"ם דז"א שלמעלה מחזהחשהיא עליונה, 

 וד אחדחלכלול הכל יחד, בקשר אחד, בי

 עד אין סוף. כמו שהעמדנו.

לאחר  וכו': רא יציאתכרזא לאדתכט( 

ד, להזכיר הוא סו ,מעדהיינו לאחר כוונת שכך 

יציאת מצרים. משום שהיתה השכינה בגלות 

 הברו זחובזמן שהיא בגלות אין חיבור שית

בעולם התחתון, "א,זוא שהבזה, עולם העליון, 

 שהיא     
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תל( ואצטריך לאחזאה חירו דילה, בגין דאתחברא בבעלה ובגין לאסמכא 

 ולא לאחזאה תרוכין, וסימניךגאולה לתפלה, למהוי כלא חד בלא פרודא, 
 שה מאישה לא יקחו.וואשה גר א(

תלא( ואי תימא, והא בגלותא איהי, והא אתתרכת. לאו הכי, אלא ודאי 

 ימהון דישראל, ולאגנא עלייהו, אבל לא אתתרכת. והאעבגלותא אלהי, לדיירא 

לקא לעילא, סשכינתא לא אתחזי בבית ראשון ובבית שני. עד דלא גלו ישראל 

 ן.בתר איהי שויאת מדורה עמהון. אבל תרוכין לא הוות לעלמיול

 ורזא פבה ארבע גאולות.  עלב( ובג"ד בעי לאחזאה פורקנא, דאית ת

הכא, בשעתא דנפקא שכינתא מגלותא דמצרים, תבעת מקודשא בריך הוא, 

ד' גאולות, לקבל ארבע גליות. בגין דתהא  וןאינדמנין, זתא ד' שדיפרוק לה ד

 ת,מתתרכא. ובההיא שעתא קיימא ואתפרקת ארבע גאולו צולא תהא בת חורין, 

 ונהא לאתחברא בבעלה, אצטריךקבההיא יציאת מצרים. והשתא דאצטריכת בת

 לאחזאה ההיא גאולת מצרים, דאית בה ארבע גאולות.

ד' זמנין אמת. אמת. רלאדכרא בההיא גאולה,  (*אית  קתלג( ועל דא 
  

 ורת הזהרסמ

 (.)ויקרא כאא( 

  

  

 חלופי גרסאות
 .המתרכ ;רוכהת . צל"ג מן ורזא עד לקבל פביה. ע 

  ל"ג ד' זמנין. רון. נבאי ;בעינן ק 

 

 כרא יציאת מצריםדלא הסולם         מאמר

 ירות שלחלהראות  שהיא המלכות, וצריכים

, שהיתה בכמה אותות דמצריםגאולה ההיא, 

בכמה נסים שעשה הקב"ה, וגאולה זו צריכה 

כר ולהראות שאע"פ שהיתה בגלות, עתה להז

יש לה חירות, מן היום שנפתחו הקשרים 

 שבמצרים, ואלו אותות ונסים שנעשו.

וצריכים  :'וכו ואצטריך לאחזאהתל(  

משום  של המלכות,להראות החירות שלה, 

וכדי להסמיך גאולה,  ז"א,שנתחברה בבעלה, 

 שיהיה שה"ס מלכות,לתפלה,  שה"ס יסוד,

 ד בלי פרוד ולא להראות גרושין,חהכל א
 מר שהמלכות גרושה בגלות מאישה, ז"א,ול

 והסימן שלך, ואשה גרושה מאשה לא יקחו.

: ואם תאמר, וכו' ואי תימא והאתלא(  

 .מאישה ז"אהרי בגלות היא, והיא מגורשת 

 אינו כן, אלא ודאי היא בגלות לדור עם

 הנלו ישראל שכיגכי בכל מקום שישראל, 

 השדי להגן עליהם, אבל לא נגרכ עמהם,

מז"א. והרי השכינה לא נראתה בבית ראשון 

 לאועכ"ז,  או ישראל,טבזמן שחובבית שני 
 היה נחשב זה לגלות, מכל שכן לגרושין.

נסתלקה  אם חטאו,עד שלא גלו ישראל,  אלא

 שגלו, לא עלתההשכינה למעלה, ולאחר כך, 
 ( דף רי"ז ע"א(* בי דף רט"ז ע""פוד) 

  

עשתה דירתה עם ישראל. אבל  אלא מעלהל

 גרושין לא היו מעולם.

ום זה משו :וכו' ובגין דא בעיתלב( 

 צריכים להראות גאולה, שיש בה ארבע

גאולות. וסוד כאן, כי בשעה שיצאה השכינה 

מגלות מצרים, בקשה מהקב"ה, שיגאול אותה 

עתה ארבע פעמים, שהם ארבע גאולות, כנגד 

בת חירות ולא תהיה  האתארבע גליות, כדי ש

של גאולת בשעה ההיא,  וע"כעוד נגרשת. 

עמדה ונגאלה ארבע גאולות ביציאת  מצרים,

כלומר עם קבלת המוחין דיציאת מצרים ההוא, 
לכיות, דהיינו מצרים, נגאלה השכינה מכל ד' מ

 מכל הגליות עד ביאת המשיח, באפן שלא

ועתה  ז"א. תהיה נחשבת עוד לגרושה מאישה,

 ז"א,צריכה תקון להתחבר בבעלה  שהשכינה

 צריכים להראות גאולת מצרים ההיא, שיש

 וררות המוחיןעם התעובה ארבע גאולות. 
 לה,עדיציאת מצרים, היא מתוקנת להתחבר בב

 כי נעשית חירות מכל ד' מלכיות.
 

 יש להזכיר וע"כ וכו': ועל דא איתתלג( 

: אמת אמת אמת אמת, בגאולה ההיא ד' פעמים

שהם שהם כנגד ד' גאולות, אבותינו. רת זעד ע

רת אבותינועזומשלכל ישראל.  ךעזרה וסמ

 ולהלאה              
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אמת. אמת, עד עזרת אבותינו. דדא הוא עזרה וסמך לישראל כלהו. ומתמן 

 מנין אחרנין, אמת, אמת, אמת, אמת. למהוי ארבע גאולותזולהלאה ארבע 
יף, בחותמא תקיף דגושפנקא דמלכא. ד' גאולות כפולין אלין בקיומא תק ש

 בקיומא.

בההיא יציאת מצרים, דאילו לא אשתכחו אינון ד' גאולות  ותלד( וכלה

מנא דלהוי גלותא, לא אתחברת בתקונהא לאתייחדא זבההיא יציאת מצרים, כל 

שמא קדישא. וע"ד אית לאדכרא גאולה דמצרים תדיר, בכל קדושין דקב"ה, 

 מיה לעלם ולעלמי עלמייא.בריך ש

דקדושה הא אוקימנא, דהא בקדושה מתקדשי כלא, עילא  תתלה( רזא 

דא.  אותתא, וכל דרגין, וכל רתיכין עלאין ותתאין, כלהו מתקדשי בקדושתא 

רזין דמסתכלין בקדושה  בובקדושה דא, אוקימנא רזין עלאין, לאינון מארי 

 דמאריהון, זכאה חולקיהון.

 נפשא למאריה, שפיר איהו, דקא אמרתון חברייא, תלו( רזא לממסר

 ו כך, דזכינא בחיי, דמתערין מלין קדישיןמזכאה חולקיכון, וזכאין עיני דח
 וכלהו כתיבי לעילא קמי מלכא קדישא. דאלין בהאי עלמא,  ג

וישמע  י'איש אל רעהו ויקשב י י'אז נדברו יראי י ב(תלז( פתח ואמר 

י יי' ולחושבי שמו. האי קרא אית לאסתכלא ביה, ויכתב ספר זכרון לפניו לירא

 אז נדברו, אז דברו מבעי ליה, מאי נדברו, אלא נדברו לעילא, מכל אינון

 .רתיכין קדישין, וכל אינון חיילין קדישין
 

 ורת הזהרסמ
 .)מלאכי ג( מקץ מה צ"ג ב(

  

  

 חלופי גרסאות
דמאריהון  אמוסיף דקדושה דשמיה.  תל"ג אלין.  ש

 בגין דכלהו. דל"ג אלין.  גמדין.  בשה דרזא דא. ובקדו

 כרא יציאת מצריםדלא הסולם  מאמר

ולהלאה, יש ארבע פעמים אחרות, אמת אמת 

כדי שתהיינה ד' גאולות  והם נכפלו,אמת אמת, 

אלו בקיום חזק בחותם חזק של טבעת המלך. 

 ד' גאולות כפולים בקיום. כוע"

 כלו :ו'וכ וכלהו בההיא יציאתתלד(  

 ד' הגאולות הן ביציאת מצרים ההיא, כי

אלו לא נמצאו אלו ד' גאולות ביציאת מצרים 

 עם ז"א,ההיא, לא היתה מתחברת בתקוניה, 

בכל פעם שתהיה גלות, שהשם הקדוש יתיחד. 

וע"כ יש להזכיר גאולת מצרים תמיד בכל 

 ברוך שמו לעולם .הקדושות של הקב"ה

 ולעולמי עולמים.

הסוד של  וכו': קדושהדרזא תלה(  

 דהיינו קדוש קדוש קדוש שאנוהקדושה, 

 ה, מתקדשיםשהרי העמדנו שבקדו אומרים,

וכל המלאכים וישראל,כולם למעלה ולמטה, 
 "ז ע"א(יי דף ר"פוד) 

  

 המדרגות וכל המרכבות עליונות ותחתונות,

 ה זושכולם מתקדשים בקדושה זו, ובקדו

העמדנו סודות עליונים לאלו בעלי הסוד 

 המסתכלים בקדושת רבונם, אשרי חלקם.

הסוד  וכו': סר נפשאמרזא למתלו( 

 יל אותלע)ר נפשו לאדונו שאמרתם ולמס

שרי איפה הוא. חברים: אשרי חלקכם, ו קי"ב(

יי, שיתעוררו דברים חעיני שראו כך, שזכיתי ב

קדושים אלו בעולם הזה. וכולם כתובים למעלה 

 לפני המלך הקדוש.

פו"א, אז נדברו  ו':וכ פתח ואמרתלז( 

יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב 

 בי שמו.חשספר זכרון לפניו ליראי ה' ול

 מקרא זה יש להסתכל בו. כתוב, אז נדברו.

 אז דברו היה צריך לומר מהו נדברו.

, אלא נדברו למעלה, כל אלו המרכבות ומשיב

 דושותקה    
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דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי יי' אשר תקראו אותם  ג(צד( 

 ויקרא אלהים לאור יום וגו'. ד(מקראי קדש אלה הם מועדי. רבי יצחק פתח, 

תנינן, אור דהוה בקדמיתא, הוה נהיר מסייפי עלמא לסייפי עלמא, כד אסתכל 

חייבין דזמינין למיקם בעלמא, גניז ליה לצדיקייא לעלמא דאתי, לקודשא ב"ה 

 אור זרוע לצדיק. ו(ע מרשעים אורם. וכתיב נימו ה(הה"ד 

הא תנינן, יהי  מצה( ת"ח, ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה, 

 ךשר הוה. והכא, אי תימא אור דאיהו יום בלחודוי, הדר ואמר ולחבאור דכאור, 

 םיו סהדר ואמר ויהי ערב ויהי בקר  *(בלחודוי,  נקרא לילה. אי תימא כל חד 

א וגד, אלא בזוחא פלית בלא יום, ולית יום בלא לילה, ולא אקרי  עאחד. דלילה 

 אקרי אחד. קב"ה וכנסת ישראל אקרי אחד, ודא בלא דא לאו צחד, 

צו( תא חזי, בגין דכנסת ישראל השתא בגלותא, כביכול לא אקרי אחד. 

ואימתי אקרי אחד. בשעתא דיפקון ישראל מן גלותא, וכנסת ישראל אהדרת 

ד. חד ושמו אחביום ההוא יהיה יי' א ז(לאתרהא, לאזדווגא ביה בקב"ה, הה"ד 

 ודא בלא דא לא אקרי אחד. ק

 לזמנא כלא לאתר חד, ולאשתכחא רקראו וגו', צז( ת"ח, מועדי יי' אשר ת

 חלתתא גוי אחד בארץ. תינ אברזא דאחד. ולמהוי ישראל  תכלא בשלימו,  ש

  

 מסורת הזהר

)בראשית א( ד( "ג שי"ג. טצג  תק"חח יט צט לבש (ג

 "ד.צ)איוב לח( לעיל אות ד  ה(ב"א נ צ"ג. 

 יד()זכריה  ז("א. צ)תהלים צז( ב"א רפא  (ו

 ח צ"ת.מתרומה           

 

 חלופי גרסאות
 ם אחד.ול"ג י סמוסיף בלחודוי חד.  נוהא.  מ

 מוסיף קקב"ה. דמכאן  צחד.  פמוסיף לית לך.  ע

 לאזדווגא. רד דדא. חבג"כ ויהי ערב ויהי בקר יום א

וסיף מ אד. חא דאזל"ג בר תכלא חד.  יףמוס ש

 א.דלתתא בזווגא ח         

 

ה' מועדי     הסולם   מאמר

 םהבר אל בני ישראל וגו' אלה דצד( 

 ר' יצחק פתח ויקרא אלקים :ו'וג מועדי

 . למדנו, האור שהיה בתחילהו'לאור יום וג

כשנסתכל  ו.היה מאיר מסוף העולם עד סופ

הקב"ה ברשעים העתידים לעמוד בעולם, גנז 

ימנע מרשעים ואותו לצדיקים לעולם הבא. ז"ש 

 אורם. וכתוב, אור זרוע לצדיק.

 בוא וראה, :ו'וג ת"ח ויקרא אלקיםצה( 

הרי  .קרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילהוי

)כנ"ל אור שכבר היה.  היינויהי אור,  ו,למדנ

וכאן, אם  ם שם(,לוסבה עי'"ב לבראשית א' אות 

 שהוא ז"איום בלבד,  פירושו אוראשר תאמר, 

 שהיאולחשך קרא לילה.  זר ואמר,חלבדו, 
מלכות הנקראת לילה, ולא נקרא ז"א אור אלא 

ואם תאמר,  ה.להנקראת לי תכשיש עמו המלכו

חזר ואמר,  זה בזה, גי זוולב ו,שהם כל אחד לבד

 לילה בלי הי ערב ויהי בקר יום אחד, שאיןוי

ת וכלומר שאין שלימיום, ואין יום בלי לילה. 
 ואין ,תהמלכו עם וגא אלא כשהוא בזו"זל

 (בע" צ"גף ד*(  אע" צ"גף די פו")ד 

 

 

 שלמות למלכות אלא כשהוא בזווג עם ז"א.

ואינם נקראים אחד אלא כשהם בזווג אחד. 

נקראים  שהם ז"א ומלכות,והקב"ה וכנסת ישראל 

 אחד, וזה בלא זה אינם נקראים אחד.

 וכו': ת"ח בגין הכנסת ישראלצו( 

בוא וראה, כיון שכנסת ישראל עתה בגלות, 

כביכול לא נקרא אחד, ומתי נקרא אחד, בשעה 

שיצאו ישראל מן הגלות וכנסת ישראל תחזור 

 למקומה להזדווג בהקב"ה, ז"ש, ביום ההוא יהיה

 זה לא נקרא אחד. ה' אחד ושמו אחד. וזה בלא
 

 בוא וראה, :וגו' ת"ח מועדי ה'צז( 

לזמן הכל  היינו. ו'מועדי ה' אשר תקראו וג

 "ת דז"אגח סכי מועדי ה' ה"למקום אחד, 
 שצריכים לזמן אותם שישפיעו למקום אחד

שימצא הכל בשלמות בסוד אחד.  שהוא מלכות.
 עם המלכות הםכי כשמתחברים חג"ת דז"א 

 ויושישראל יהיו למטה ג כנ"ל. חד,נקראים א

 בזווג, נכון הוא, שהקב"ה לאשואחד בארץ. 

 נקרא אחד. שהיא המלכות,ראל, ישבכנסת 

כנ"ל    
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קב"ה בכנסת ישראל דאקרי אחד, ישראל לתתא דאינון זמינין כגוונא דלעילא, 

 במה יקרון אחד.

 גוי ח(צח( אלא, בירושלם דלתתא, יקרון ישראל אחד. מנא לן. דכתיב 

ודאי, בארץ הם גוי אחד, עמה אקרון אחד, ולא אינון בלחודייהו.  באחד בארץ. 

הא ומי כעמך ישראל גוי אחד סגי ליה, אבל לא אקרון אחד, אלא בארץ, ד

בזווגא חדא, א דבזווגא דהאי ארץ כגוונא דלעילא. ובגין כך, כלא קשיר דא ב

 זכאה חולקיהון דישראל. ששת ימים תעשה מלאכה אתמר, והא אוקמוה.

צט( רבי יוסי ורבי חייא אזלי בארחא וכו'. עד הושיעה ימינך וענני. א"ל 

 את חמי ואנא חמינא מפומיה דרבי שמעון שמענא מלה ובכינא. א"ל מאי האי.

 ם. רביעדי יי' מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדמואלה  ט(ק( 

לך אמר לבי בקשו פני את פניך יי' אבקש. האי קרא אוקמוה  י(יצחק פתח, 

 חברייא בכמה אתר, אבל האי קרא הכי אתמר, לך אמר לבי, דוד מלכא אמר

 דא בגין כנסת ישראל, לקבל מלכא קדישא. ומאי אמר. לך אמר לבי, בגינך ג

  

 מסורת הזהר

 צד. רנד: ח"ג ט("ט. צש"ב ז( שמות צב )*ח(

 חלופי גרסאות
ל"ג דא. ג ל"ג ודאי.ב 

 צ"ד. ד)תהלים כז( תרומה י" י("א שכ"א. טצג ט"ג ש"י של"א קב  תק"חרפ"ג. 

 

מקדש ניןמיקדש וז    הסולם   מאמר
 

 אבל ישראל למטה, שהם מתוקנים כעין כנ"ל,

כמו ז"א של מעלה, במה יהיו נקראים אחד. 
 מלכות למעלה.ו

 וכו': ם דלתתאלאלא בירושצח( 

אלא בירושלים של מטה, נקראים ישראל  ,במשיו

מאין לנו. כי  דהיינו כשהם יושבים בה.אחד. 

דהיינו , בארץ, ודאי, ארץבכתוב, גוי אחד 

הם גוי אחד, עמה הם  בארץ ישראל וירושלים,

נקראים אחד, ולא כשהם בלבדם. כי ומי כעמך 

י כעמך מו ולמה כתוב,ישראל גוי אחד, היה די, 

 אלא משום שלא בארץ, ישראל גוי אחד

נקראו אחד אלא בארץ, בחבור עם ארץ הזו. 

שז"א לא נקרא אחד, אלא בחבור כעין שלמעלה, 

ומשום כך, הכל  עם המלכות שנקראת ארץ כנ"ל.

 טה,למ ןהן למעלה, והקשור זה בזה בזווג אחד. 

י חלקם של ישראל. ששת ימים תעשה אשר

 ו.עמדנהוו, לאכה כבר למדנמ

וכו': מאמר זה  ' חייאררבי יוסי וצט( 

 עד חבר נדפס בפרשת וארא מאות קצ"כ

 ו.אות ר"

  
 ר מקראי קדשממא

 :ו'וג י ה' מקראי קדשדאלה מועק( 

 פתח, לך אמר לבי בקשו פני את פניךר' יצחק 

ה' אבקש. מקרא זה העמידו החברים בכמה 

 לךמקרא זה למדנו כך.  פירושמקומות. אבל 
 ( בע" צ"גף די פו")ד 
  

דוד המלך אמר זה בשביל כנסת  י,לב ראמ

 כנגד מלך הקדוש, שהיא המלכות,ישראל, 

 לך אמר לבי,, היינוומה אמר,  שהוא ז"א.

 אמר לבי לבני העולם, והזהיר "אזבשבילך 

, שזה שאמר ותכלמבאותם לבי, שהוא אחוז בה 

 דהיינובקשו פני הוא בשביל מלך העליון, 

שאלו הם עטרות המלך,  שיבקשו פנים דז"א,

 שהוא אחוז בהם, והם דהיינו המוחין של ז"א,

כלומר שהם ג"כ המוחין של , שמובו. והם 

, מלכות ושמו, ז"א,והוא  ,ושמ המלכות הנקראת

הם דבר אחד. משום זה אמר דוד את פניך ה' 

 וזו בקשו פניו תמיד.ועאבקש. כש"א, דרשו ה' 

 פירוש שהוקשה לו לשון הכתוב, שאמר בקשו

 ו הקשר שביןהפני את פניך ה' אבקש, שמ

המלכות.  סוזה שאומר, שדוד ה" '.פניו לפני ה

כלומר שהוא מרכבה למלכות. ונודע שהמלכות 

נבנית משמאל, שהוא חכמה בלי חסדים שדינים 

 נמשכים ממנה, וכל עוד שאינה מזדווגת עם

ז"א להמשיך חסדים להלבשת החכמה, נבחנים 

המוחין שלה לאחורים ולא פנים. וזה שאמר דוד, 

שהוא במקום המלכות והזהיר לבני העולם, 

 פניםהאחורים, ויבקשו בחינת  שיצאו מבחינת

שהם  בקשו פני,של המלכות, דהיינו שאמר 

המוחין דחסדים ורחמים של ז"א. וזה פירוש 

 ני,פבקשו מלכות  ר לבי,מא, לז"א, לךהכתוב, 

שהם  י,שתצאו מאחורים ותבקשו הפנים של

 הפנים    
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אמר לבי לבני עלמא, ואזהר לון לבי. דאיהו אחיד ביה, דדא בגין מלכא עלאה 

אמר. בקשו פני, אלין עטרי מלכא, דאיהו אחיד בהו, ואינון ביה. אינון שמיה, 

כד"א,  הא הוא. בגין כך אמר דוד את פניך יי' אבקש, דושמיה, מלה ח דואיהו 

 דרשו יי' ועזו בקשו פניו תמיד. כ(

ר שירתא בגין כנסת ישראל, יתיר מהוא דוד מלכא למי , יאותחקא( ת"

 יד בה.חבגין דאיהו א ומכל בני עלמא, ולמימר מלי דכנסת ישראל למלכא, 

 בקשו זקב( ד"א לך אמר לבי בקשו פני. בגינך אמר לבי לבני עלמא, 

להון לאתר דאקרי קדש, בגין לעטרא  חפני אלין זמנייא וחגייא דכלהו זמין 

וישאבון כלהו מההוא עמיקא  טד ביומיה, כל חד וחד בזמניה, חלון, כל חד ו

לין ומבועין נפקין מניה, בגין כך כתיב מקראי קדש, זמינין חדעמיקתא, דנ

 אינון לההוא אתר דאקרי קדש, לאתעטרא ביה, ולאשתאבא ביה, בגין דיתקדשון

 דוותא.חדא, וישתכח בהו חכלהון כ

  

 

 רת הזהרמסו
 קה(. םיל)תה כ(

 חלופי גרסאות

ל"ג בגין  ודאמרינן.  הכ"ג הסולם; שמיה.  ד

 וישתאבון. טאתר.  ה'ל חאת פניך ה' אבקש.  זדאיהו אחיד בה. 

 

 מקדש ניןמיקדש וז    הסולם   מאמר

 פניך ה'"א, וזהו שמסיים, את זהפנים של 

 סדים דז"אחמים וחדהיינו המוחין דר אבקש,

 .פנישהם 

 וז"ש, דוד מלכא אמר דא בגין כנסת

 לקבלדהיינו שטען במקום המלכות,  ישראל,

 לךלז"א,  ומה אמר,אל ז"א,  א,שלכא קדימ

 שהוא אמר לבי"א, ז, בגינךדהיינו  אמר לבי

 דאיהו לבני עלמא, ואזהר לון לבי,מלכות, 

 ולבי האחוז במלכות הזהיר לבני ביה, דיחא

 דדא, בגין מלכא עלאההעולם בשם המלכות, 

 שזה שאמר בקשו פני הוא ר בקשו פני,מא

 בשביל מלך העליון, שהוא ז"א, כלומר שבחינת

 , והזהיר לבניוןפנים שלי הוא פנים דמלך העלי

 ינת האחורים של המלכותחהעולם שיצאו מב

 אלין עטריויבקשו בחינת הפנים של המלכות, 

 שפנים יד בהו, ואינון ביה,חמלכא דאיהו א

 של המלכות הם אלו עטרות המלך, דהיינו

 ין דג"ר, שהוא מתאחד בהם, דהיינו שהםחהמו

 ון שמיה,ינא ו,סדים ורחמים כבחינתח

 וכשהמלכות מקבלת אותם הם נקראים שמו.

 ו ושמיהואיה, כנודע. שםכי המלכות נקראת 

 שהוא ו,ואז, הוא ז"א ושמ ואהדא חמלה 

 ד, דהיינו שהמוחין שלהםחהמלכות, הם דבר א

 בגין כך אמר דוד את פניך ה' אבקש.שוים. 

כי הפנים של ז"א, הם עצמם הפנים של המלכות.  

וכשאמר, בקשו פני, היה מבקש, פני הויה. 
 (  בע" צ"גף די פו")ד 

 בוא וראה, וא וכו':היאות  ח"תקא( 

נאה הוא לדוד המלך לומר שירה בשביל כנסת 

יותר מכל בני העולם,  שהיא המלכות,ישראל, 

 שהואושיאמר דברי כנסת ישראל אל המלך, 

כי דוד הוא מרכבה משום שהוא אחוז בה.  ז"א,
 למלכות.

 

 

 : פירוש אחר,ו'וג ד"א לך אמרקב( 

בשבילך  פירושו, לך אמר לבי בקשו פני,

 לבני העולם, בקשו פני. אלו הםאמר לבי 

"ת דז"א חגג"ת דז"א, כי חשהם הזמנים וחגים, 
 ת, והפנים שלה. את פניךו"ר של המלכגהם ה

 לכהזמין את כולם  ה' אבקש. היינו שדוד

 "אושהוא אלמקום שנקרא קדש,  החג"ת, שיעלו
 אין, שהם נקראים פנים של הויה שהוא ז"א.על
"א מקבל המוחין דאו"א שהם קדש בעלותו זכי 

 כדי לעטר אותם, אות פ"ח( לאליהם. )כנ"

 ביומו, מחג"תכל אחד ואחד  במוחין דאו"א,

וישאבו כולם מאותו  ו,ד ואחד בזמנחוכל א

לים והמבועים יוצאים חהעמוק שבעמוק, שכל הנ

 משום זה כתוב לאין,ע"א ושהוא א ו,ממנ

שהם  ,מזומניםשמקראי, פירושו  ,שקראי קדמ

, קדשלאותו מקום שנקרא  לעלותמזומנים 

 ו,להתעטר בו ולהשתאב ב שהוא או"א עלאין,

ד, ותהיה השמחה חכדי שיתקדשו כולם כא

 נמצאת בהם.

 'ר    
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א אמר, מקראי קדש: זמינין דקדש. וכד מהאי זמינין, זמינין בקג( רבי א

א דנגיד ונפיק. למלכא דזמין בני נשא לסעודתיה, אעטר קמייהו מכל לנחמן 

שפיר למשתיא.  ,אחזיני מיכלא דעלמא, אפתח להו גרבי חמרא, שפיר ברי

דהכי אתחזי, מאן דמזמין למיכלא ולמשתיא זמין. כך מקראי קדש, כיון דאינון 

ועל דא  יב ושפיר דמנטרא. טזמינין לסעודתא דמלכא, זמינין אינון לחמרא 

 מקראי קדש כתיב.

ואנשי קדש תהיון לי, ישראל  ל(כתיב  כקד( אשר תקראו אותם במועדם, 

לתתא אקרון אנשי קדש. כיון דזמינין אינון מקדש דלעילא אתון אנשי קדש 

 דאתון נאתקינו סעודתא, וחדו, דהא לכו אתחזי, בגין  מזמינא להו, כדין  ללתתא 

 סטרין דקדש לעילא ותתא. סזמינין בכל  *(קרון אנשי קדש, ויהון כלהו תא

 הבידאלה מועדי יי'. מהו מועדי יי'. ר"ש אמר, מיי' אינון.  מ(קה( ד"א 

  

 מסורת הזהר
 לעיל מ()שמות כב( משפטים קנט צ"ר.  ל(

 אות ק צ"ט.              
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 ;דכתיב כ ן.מוסיף כד"א כי טובים דודיך מיי י

 גדתתקרון ול" נאתתקינו.  ממינו. ז להכי תנינן. 

דאתון.  

   

מקדש ניןמיקדש וז    הסולם   מאמר

 וכו': רא"א, מקראי ר' אבא אמרקג( 

שהוא או"א מזומנים של קדש,  פירושוקדש 

קום מלוכשהם מזומנים  שהם חכמה, ן,עלאי

 הם מזומנים מן הנחל ההוא שנקרא קדש,

 שהוא ישסו"ת, שהם בינה.הנמשך ויוצא, 

ני אדם לסעודתו, העטיר בלמלך, שהזמין  המבדו

לפניהם מכל מיני מאכלים שבעולם, ופתח להם 

 נאדות יין היפה בריח והטוב לשתות, כי כך

ראוי להיות, כי מי שמזמין הוא מזמין לאכול 

ולשתות. כך מקראי קדש, כיון שהם מזומנים 

לסעודת המלך הם גם מזומנים ליין הטוב והיפה 

,אשר תקראו המשומר. וע"ז מקראי קדש כתוב

 אותם במועדם.
 

 יוצאת מאויר 'יפירוש. מוחין דאו"א, שאין ה

שלהם, והם חסדים, שהחכמה נעלמת בהם, 

מכונים אכילה, ומוחין דישסו"ת, שבהם יוצא 

' מאויר שלהם, ומתגלה בהם אור דחכמה, יה

זרה להיות חכמה, נקראים חשה"ס בינה ש

, אכלו ה"ושתיה. על דרך שנתבאר לעיל בס

עי'  ח)ויקרא אות ל"רעים שתו ושכרו דודים 

חסדים, הוא  משכת מוחין דחכמה בליהו ולם(סבה

אלא  "ז ד"ה נפק(.מ)כנ"ל ב"א דף חשך ולא אור 

אחר שיש לו חסדים מאו"א עלאין להלביש 

כמה, אז יכול לקבל החכמה מישסו"ת, וז"ש, חה

 אי אתר דאקריהון לנאי קדש, זמינין אירקמ

שחג"ת דז"א שה"ס ג' החגים, שפסח  קדש,

עות ה"ס וה"ס חסד, וסוכות ה"ס גבורה, ושב

, היינו משום שראים מקראי קדתפארת, הנק

"א עלאין שה"ס ושמזומנים לעלות ולקבל מא
 (אע" דצ"ף ד*(  בע" צ"גף די פו")ד 

 ,. שהשפע שלהם מכונה אכילה. וז"ששדק

דהיינו משפע קדש דאו"א,  ינין,מאי זהוכד מ

 א דנגיד ונפיק,למינין מן נחזה"ס אכילה, ש

הם מזומנים ג"כ לקבל משפע הבינה, דהיינו 

מהארת החכמה שבישסו"ת, שה"ס נחל הנמשך 

כבר שכי כיון  .ויוצא מעדן, המכונה, יין לשתיה

יכולים  ,"א להלביש החכמהויש להם חסדים מא

להמשיך גם הארת חכמה מישסו"ת כנ"ל. וז"ש 

 דהיינו לכא,מתא דדסעולמינין זנון יכיון דא

מינין אינון זאכילה,  לשפע או"א הנקרא

דהיינו השפע  א,רלחמרא טב שפיר דמנט

 דישסו"ת שה"ס יין המשומר לשתיה.

כתוב  אשר תקראו אותם וגו':קד( 

ואנשי קדש תהיון לי. ישראל למטה נקראים 

אנשי קדש, משום שמזומנים מקדש שלמעלה, 
"א הנקרא קדש וזומנים לקבל משפע אמדהיינו ש

 "ח( ופירושפלכות )כנ"ל אות מהמקובל ב
 הכתוב אשר תקראו אותם במועדם, היינו,

 םהחגיאתם אנשי קדש למטה, תזמינו אותם 

שאז תתקינו סעודה  שה"ס חג"ת, במועדם,

ושמחה, כי לכם הוא ראוי, משום שאתם נקראים 

אנשי קדש, ויהיו כולם מזומנים בכל בחינות 

ממלכות, על ידי ולמטה,  מאו"א,הקדש למעלה, 
 לכות.ממ ישראל המקבלים

 פירוש ':הי דעוד"א אלה מקה( 

 'אחר אלה מועדי ה', מהו מועדי ה'. ר

 המועדים, דהיינו מז"א.שמעון אמר, מה' הם 

שבו נתקשרו ממטה למעלה וממעלה למטה. 

כולם מתקשרים בו, וכולם מתעטרים להתקשר 

שרק    
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תעטרן כלהו, ומ עאתקשרו מתתא לעילא, ומעילא לתתא, כלהו ביה מתקשרן, 

 לאתקשרא קשרא חד בקשרא דמלכא. מאי טעמא. כמה דמלכא ירית לאבא

כך כל אינון דאחידן ביה  צולאימא, ואחיד בההוא קדש, ואתעטר בהו.  פ

 במלכא, בעיין לאזדמנא בההוא אתר עלאה דאקרי קדש, בגין דיתאחדו כלהו

ולבתר מקראי קדש, דהא בהו אתעטר  שאקרי,  רא. ועל דא מועדי יי' דכח ק

 במלכא.

מועדם, תרין חולקין אית לישראל בהו אי בקו( אשר תקראו אותם 

 י'ואתם הדבקים בי (נתיב כמסטרא דמלכא, חולקא עלאה אית לישראל ביה, ד

אה אית כי חלק יי' עמו. ואי מסטרא עלאה דקדש, חולקא על ס(אלהיכם וגו', 

קדש ישראל ליי'. וע"ד  ע(דכתיב ואנשי קדש תהיון לי, וכתיב  תלישראל ביה, 

 לכו אתחזי לזמנא להו, ולתקנא קמייהו חדוותא וסעודתא ולמחדי בהו.

 ידו, ואנפין נהיריןחליה  ברא, בעי לאחזאה חלא אקז( ומאן דמזמן 

  

 מסורת הזהר
 )דברים לב( ס()דברים ד( לעיל אות פג צ"ש.  נ(

 ב( משפטים מג צ"ט. ה)ירמי ע(צ"ד.  דב"א קצ

 

 חלופי גרסאות
מוסיף  צואמא.  פדן; ומתאחדן. טמתעטרן; ומתע ע

 אקרון. רא; למלכא. כמוסיף כחדא במל קבגין כך. 

לאורחא. א"ג מן דכתיב, עד וע"ד. ל תובתר.  ש

 ל"ג ליה. ב

  

מקדש ניןמיקדש וז    הסולם   מאמר
 

 קשר אחד בקשר המלך. מהו הטעם. הוא,

יורש לאבא ואימא,  "א,זשהוא מו שהמלך, כ

 שהם אוירא דכיא שלהם,ד בקדש ההוא, חתאמו

 ג"כ שפע לקבמשעל ידיהם ומתעטר בהם, 

כך כל אלו הנאחזים  הארת החכמה מישסו"ת,

 דהיינו החגים שנאחזים בחג"ת דז"א,במלך, 

 צריכים להזדמן במקום עליון ההוא הנקרא

כדי שיתאחדו כולם כאחד.  שהוא או"א,קדש, 

, שוע"כ הם נקראים מועדי ה', ואח"כ מקראי קד

 כי בהם מתעטר בהמלך.

 . החגים נמשכים מחג"ת דז"א, דהיינוושפיר

ין וסוכות משמאל, מסוד ג' קוין, פסח מימ

 'ר"ש אמר מה .ושבועות מקו אמצעי. וז"ש

שהחגים נמשכים מז"א, ונודע שהארת  ,ןונאי

החכמה מקובלת רק ממטה למעלה, והחסדים 

 ' ד"ה מחלוקת(ס)כנ"ל ב"א ממעלה למטה 

דהיינו  דביה אתקשרו מתתא לעילא,וז"ש 

ומעילא לקבל הארת החכמה ממטה למעלה. 

דהיינו החסדים המאירים ממעלה למטה.  תא,תל

היינו לקבלת החסדים,  ו ביה מתקשרין,הכל

כמה וכו' היינו קבלת החכמה,  ומתעטרן

 דמלכא ירית לאו"א ואחיד בההוא קדש,

 שה"ס שפע החסדים מאוירא דכיא דאו"א,

כמה חשעל ידיהם מקבל ג"כ ה ואתעטר בהו,

מישסו"ת, כי אחר שיש לו חסדים מאו"א יכול 

כך כל אינון )כנ"ל אות ק"ג(בל גם החכמה לק
 (אע" דצ"ף די פו")ד 

 

ו' מקבלים ג"כ חסדים כו כאלבמ הן בידדאחי

ת. ו"שסארת חכמה מז"א המקבל מיהמאו"א ו

כי מועד יורה על  ' אקרון,הוע"ד, מועדי 

עד הוא לשון עדן, מושפע הארת חכמה, כי 

שפירושו חכמה. שזה הם מקבלים מז"א, וע"כ 

 ש,דאי קרקמי ה', ולבתר דמוענקראו

דהיינו על שם שפע החסדים שמקבלים מאו"א, 

 במלכא, ראתעט ודהא בהשנקראים קדש. 

כי ע"י החסדים דאו"א יכולים להתעטר במלך 

 ולקבל חכמה.

 

 שני חלקים או אותם:ראשר תקקו( 

דהיינו  ז"א,יש לישראל בהם, אם מצד המלך, 

יש להם חלק עליון בו,  הארת החכמה שבו,מ

 םשכתוב, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכ

היום, וגו'. וכן כי חלק ה' עמו. ואם מצד עליון 

יש  ,לאוירא דכיא דאו"א כנ" סשה"דקדש, 

 שלישראל חלק עליון בו, שכתוב, ואנשי קד

 וע"כ .'תהיון לי. וכתוב, קדש ישראל לה

 החגים,דהיינו לכם ראוי לזמן אותם,  אמר ה',

פניהם שמחה וסעודה ולשמוח בהם, לולתקן 

 .יני השפעות הנ"למ' בדהיינו ב

 

ומי  :ו'כורא חומאן דמזמן לאקז( 

שמזמין אחר אליו, צריך להראות לו שמחה 

ופנים מאירים, לעטר דרכו של אותו האורח. 

יקר. אמר לבני  חלמלך, שהזמין אור בדומה

היכלו    
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 מין אושפיזא יקירא, אמרזלמלכא ד דלעטרא אורחיה דההוא אושפיזא.  ג

עבידתיה,  דיתיה, דא עביבלבני היכליה, כל שאר יומין הויתון כל חד וחד ב

 מתעתדי ודכלכון  הקליה. בר ההוא יומא דילי, חודא אזיל בסחורתיה, ודא אזיל ב

בעינא דתשתדלון  זדוותא דילי, השתא זמינית אושפיזא עלאה ויקירא, לא חב

כלכו אזדמנו, כגוונא דההוא  חבעבידתא, ולא בסחורתא, ולא במדברי, אלא 

יומא דילי, ואתקינו גרמייכו לקבלא לההוא אושפיזא, באנפין נהירין, בחדוותא 

 ין.תרילי בכל סמיני דז טבתושבחתא. אתקינו ליה סעודתא יקירא, בגין דיהא 

 אתקח( כך אמר קב"ה לישראל, בני, כל שאר יומין אתון משתדלי בעביד

בסחורתא, בר ההוא יומא דילי. השתא אושפיזא עלאה ויקירא זמינית, אתון 

 מינו ליה, אתקינו ליה סעודתי עלאי, פתורי מסדרן,זקבילו ליה, באנפין נהירין, 

 במועדם. כגוונא דההוא יומא דילי. בג"כ תקראו אותם

א חבהני מועדיא, ומשבחין שב יקט( ת"ח, בשעתא דישראל לתתא חדאן 

לקב"ה, מסדרין פתורי, מתקני גרמייהו במאני יקר, מלאכי עלאי אמרין, מה 

טיבן דישראל בכך. קב"ה אמר, אושפיזא עלאה אית לון יומא דא. אמרי ולאו 

ישראל לאו קדש נינהו,  כדילך הוא, מההוא אתר דאקרי קדש, אמר לון וכי 

אקרון קדש, לון אתחזי לזמנא אושפיזא דילי, חד מסטרא דילי, דהא אינון ו

קדש ישראל ליי', הואיל וישראל  (פוחד מסטרא דקדש, דכתיב  .דבקים בי

 ן קדש, אושפיזא דלהון הוא ודאי, בגין דזמינו דהאי אושפיזא מקדש הוא,ואקר

 אשרי העם שככה לו. צ( דכתיב מקראי קדש. פתחו כלהו ואמרו,
  

 מסורת הזהר
)תהלים קמד(  צ()ירמיה ב( לעיל אות קו צ"ע.  (פ

 צ"ג. נהקסה"ז            

 

 חלופי גרסאות
 מתערין. ודכלהון.  המוסיף מתל למלכא.  דלנטרא.  ג

 ל"ג בהני מועדייא. יינו. מז טכלהו.  חבעיא.  ז

 ל"ג ישראל. כ            
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 ים הייתם כל אחד ואחדמהיכלו, כל שאר הי

בביתו, זה עשה מלאכתו, וזה הלך עם הסחורה 

לך בשדהו. חוץ מיום הזה שלי השלו, וזה 

ה הזמנתי תי, כי עלכלכם נועדים לשמחה שש

אורח עליון ויקר, איני רוצה שתעסקו במלאכה 

כם, לנו כמא הזדאלולא בסחורה, ולא בשדות, 

כעין היום שלי, והתקינו עצמכם  להיות בשמחה,

לקבל אורח ההוא בפנים מאירים ובשמחה 

ה, התקינו לו סעודה יקרה, כדי שיהיה חבשובת

דהיינו שיהנה מצדי ני בכל הצדדים, מן ממוזמ
 ומצדכם.

 

 רמוכו': כך א ר קב"המכך אקח( 

שאר הימים אתם  להקב"ה לישראל: בני, כ

ורה, חוץ מיום הזה שלי, סחלאכה ובמעוסקים ב

 קבלותעליון ויקר הזמנתי, ואתם  חעתה אור

אותו בפנים מאירים, הזמינו אותו, התקינו לו 

נות ערוכים, כראוי ליום חעודות עליונות, שלס
 (אע" דצ"ף די פו")ד 

אשר תקראו  "כ,והאלי. משום זה שההוא 

 ם.דאותם במוע

וכו': בוא  שעתא דישראלבת"ח קט( 

ים במועדים חוראה, בשעה שישראל למטה שמ

לחנות, שאלו, ומשבחים שבח להקב"ה, עורכים 

ומתקנים עצמם בבגדי כבוד, מלאכים העליונים 

אומרים, מה עסקם של ישראל בזה. אומר 

הקב"ה, אורח יקר יש להם, יום הזה. אומרים 

וכי אינו שלך, מאותו מקום שנקרא  ,םהמלאכי

 קדש, אומר להם, וכי ישראל אינם קדש, הלא

הם נקראים קדש, להם ראוי להזמין אורח שלי, 

 שהרי הם דבקים בי, ואחד, ד, מצד שלי,חא

מצד קדש, שכתוב, קדש ישראל לה'. וכיון 

בישראל נקראים קדש, הרי הוא האורח שלהם 

 בודאי, משום שהאורח הזה מוזמן מקדש, שכתוב,

מקראי קדש. פתחו כולם ואמרו אשרי העם 

 .שככה לו

תלתא    
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 אינון זמינין מקדש, ולא יותר. חג המצות. וחג השבועות.קי( תלתא 

וחג הסוכות. א"ל רבי אבא, וכי שבת לאו מקדש הוא זמין. א"ל לאו, בתרי 

ושמרתם את השבת כי קדש היא  ק(סטרין, חד, דהוא ודאי קדש אקרי, דכתיב 

ירותא דיליה הוא ודאי. ירותא דקדש  לד, דשבת לאו זמין הוא, דהא חלכם. ו

ירית, ולאו זמיני. ועל דא כלהון זמינין בקדש, ומתקשרן בשבת, ומתעטרן הוא 

 ביה. בהאי, יומא שביעאה אתעטר ביה, וע"ד שבת לאו זמין הוא.

יה, ואכל ושתי, בשעתא דהוא בעי. מוי ואבקיא( לברא דעאל לביתא דא

שושבינא לנטרא  נה ליה ברא יחידאי, חביבא דנפשיה, יהב ליה ולמלכא דה מ

ולאתחברא בהו. אמר מלכא, יאות הוא לזמנא לאלין שושבינין דברי, ליה, 

יקרא וחביבותא דילי בהו, זמין לון להני שושבינין. ברא לא אתחזי  סולאחזאה 

וי, בשעתא דאיהו בעי. הדא בזמנא, אלא למיעל ולמיכל ולמשתי בביתא דאל

נאדר בקדש ודאי,  (*מי כמוכה באלים יי' מי כמוך נאדר בקדש,  ר(הוא דכתיב, 

 דאתתקן באבוי, נאדר בקדש, ולאו זמין מקדש. עכבר 

קיב( ששת ימים תעשה מלאכה, ששת ימים מאי עבידתייהו. א"ר יוסי, 

כתיב כי ששת ימים עשה יי' את השמים ואת הארץ, ולא כתיב בששת. והא 

 עבידתיה, ואקרון יומי מלאכה. דאוקמוה, וכל יומא ויומא עבי

  

 מסורת הזהר
 ו(ט)שם  ר()שמות לא( בשלח קטז צ"י.  ק(

 בשלח צא צ"ח.           

 

 חלופי גרסאות
 ו.נאו זמילו שדילי הוא ירותא הוא ודאי דקד ל

 יקרי. סשושבינין. נ  מוסיף מתל למלכא. מ

 דאתתקף. ע              

 

 מקדש ניןמיקדש וז    הסולם   מאמר

 ו': שלשהכו א אינין זמיניןלתתקי( 

, חג המצות, והםהם המזומנים מקדש, ולא יותר, 

וחג השבועות, וחג הסוכות. א"ל ר' אבא, וכי 

משני  ,שבת אינה מזומן מקדש. אמר לו, לא

 לא פחותטעמים, אחד, שהוא ודאי קדש נקרא, 

ושמרתם את השבת כי קדש  ב,ממועדים, שכתו

 ,מקדשד, כי שבת אינה מזומנת חהיא לכם. וא

 השבתהוא ירושה שלה ודאי, כי  הקדשכי 

יורשת ירושת הקדש ואינה מזומנת, וע"כ כולם 

מזומנים מקדש, ומתקשרים בשבת, ומתעטרים 

הזה, יום השביעי מתעטר. וע"כ  ובקדשבה, 

 .מקדשבת, אינו מזומן ש

 "א והמלכותז. כי סוד השבת היא, כששרופי

אז הם שעולים לאו"א עלאין, ונעשים כמוהם. 

קדש כאו"א עצמם. משא"כ המועדים, אינם 

 "א עלאין, אלא לישסו"ת, ומשםועולים ממש לא

ממשיכים הקדש מאו"א עלאין, וכיון שישסו"ת 

עצמו אינם נבחנים לקדש, ע"כ נחשבים רק 

 למזומנים לקבל מקדש. ואינם קדש בעצמם.

וכו': השבת  אתלברא דעאל לביקיא( 

, לבן הבא לבית אביו ואמו, ואוכל ושותה דומה

 "א צריכים להזמינו.וואין אבשעה שהוא רוצה. 
 צ"ד ע"ב( ףד (א *ע" דצ"ף די פו")ד 

 

 

 ו,שפנ, למלך שהיה לו בן יחיד אהבת ודומה

נתן לו ריע שישמור אותו ויתחבר עמו. אמר 

 המלך נאה הוא להזמין הריעים של בני,

ולהראות כבוד ואהבה שלי להם. הזמין אלו 

הריעים. אבל הבן, אין ראוי להזמין אותו, אלא 

שנכנס לאכול ולשתות בבית אביו בשעה שהוא 

 מי כמוכה באלים ה' מי כמוכהרוצה. ז"ש 

כבן  פירושוודאי  נאדר בקדש,נאדר בקדש. 

כלומר, שז"א כבר עלה לאו"א שנתתקן באבותיו, 

ר דנא ו בשבת, ואז הוא,מונעשה כמוהו, כ

, פירושו שושבינאולא מוזמן מקדש.  ש,דבק

 ולאמנון ריע, מתרגם שושבינא י,ריע, כ
 )שמואל ב' י"ג ג'(.

 

 מלאכה: ת ימים תעשהששקיב( 

, ששת ימים, מה הם. אר"י כתוב, כי ששת שואל

ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ. ולא כתוב 

. והעמדנו, שכל יום ויום עשה ימיםבששת 

כלומר, ימי מלאכה,  משום זהמלאכתו, ונקראים 
הם מת ימים העליונים, חג"ת נה"י, ששש סשה"

 ר יום ביומו,בשי בראשית דענפעלו כל מ
 גבורה וכו'. בא' חסד ובב'

א"ר    
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ן ששת ימי חול, אמאי חול. א"ר ור יצחק אי הכי אמאי אקר"קיג( א

 א דשלוחייהו, בג"כ יומי חול אקרון.דיוסי, השתא אתנהיג עלמא על י

ובג"ד לא  צבהון עבידתא,  פקיד( ר' חייא אמר, בגין דשרי למעבד 

אקרון קדש. ומאן דלאו אקרון קדש, חול אקרון. ועל דא אתקינו חברייא 

 דלה הכא. אלא קדש מלה בגרמיה הוא, ושאראבבהבדלה, בין קדש לחול. מאי ה

 ואימתי אשתכח נטירו קמניה אתיין. ועל דא אלין לעובדא, ואלין לנטרא. 

 בהו. כד זמינין מקדש. ר

 על כלא הוא, שקטו( א"ר יהודה, חדוותא ונטירותא דיומא דשבתא 

באבא ואימא, ואתוסף קדושה על קדושתיה, מה  תאי יומא אתעטר הובגין ד

 ואוסיף קדושה באתעטר בקדש, ו אדלא אשתכח הכי בשאר יומי, דהא הוא קדש, 

מלי  דחדאן ביה.  געל קדושתיה. בגין כך האי יומא חדוותא דעלאי ותתאי, כלא 

י. אנייחא דעלאי ותת ומא ו, בהאי יואתקנ המניה  וברכאן בכלהו עלמין. כלה

 בהאי יומא נייחא דחייביא דגיהנם.

דעבד הלולא לבריה יחידאי, אעטר ליה בעטרא עלאה,  זקטז( למלכא 

סנטירא דאתפקד על  י[ד ח חמני ליה מלכא על כלא. בהאי יומא חדוותא לכלא, 

 קטולא, גוברין דבעיין לאלקאה. טיה גוברין דבעיין ידבבני נשא, הוו דדינא 
  

 חלופי גרסאות
 מלא. דכאן. ח גאוסיף.  ראתעטר.  אבא. א תבכלא.  של"ג בהו כד.  וואי.  קובגין דלא.  צבההוא.  פ

 קטמא. טבהאי יומא חד.  סיףמו חדאעבד.  זא עד נייחא. חל"ג מן ניי וזנו. תא ה          

  

 העיר.טר וי[ שת מדרך א

 

מקדש ניןמיקדש וז    הסולם   מאמר

 וכו': אר"י, א"כ, א"ר יצחק איקיג( 

למה נקראים  שהם סוד שש ספירות חג"ת נה"י,

פירות סהרי הם וששת ימי חול, למה היא חול 

 א"ר יוסי עתה מתנהג העולם ת דז"א.ושוקד

 ספירותכלומר ע"י ששת ידי שליחים שלהם,  לע

וע"כ נקראים  א מלאך,וטטרון, שהמחג"ת נה"י ד

 כי מטטרון הוא חול.ימי חול. 

וכו': רח"א, משום  ר' חייא אמרקיד( 

מותר לעשות בהם מלאכה. ומשום זה אינם ש

 חג"ת נה"י דז"א, סשה" פאע"נקראים קדש. 

, נקראים חול. שכי אותם שאינם נקראים קד

דש לחול. וע"כ התקינו החברים בהבדלה, בין ק

וכי היו פעם , מהו ההבדלה שבכאן, שואל

 אלא קדש, הוא דבר רבים זב"ז, ומשיב,עומ

ו ותהילדבר,  וםמעורב בש נוואיבפני עצמו, 

באים  דרגותמהשכל שאר  לאין,עבחינת או"א 

שאלו  ההבדלה היא,ועל כן,  לאין,ע"א ומאממנו, 

הם  ימי קדש,הם למלאכה, ואלו  ימי חול

י חול. מבילשמירה. ומתי נמצא השמירה בהם, 

 קבליםמבשעה שכשהם מזומנים מקדש,  היינו
 ע"ב( דצ"ף די פו")ד 

 

 

 ירא דכיא. דהיינוווד האס ןיעלא"א אומ
 עדים.ובמ

וכו': אר"י,  א"ר יהודה חדוותאקטו( 

 למעלההשמחה והשמירה שביום השבת הוא 

על הכל, ומשום שיום הזה מתעטר באבא ואמא, 
 ,ןעולים ומלבישים את או"א עלאי ותמלכושז"א 

מה שלא נמצא כן , ונתוסף קדושה על קדושתם

קדש, ומתעטר בקדש,  ז"אים, כי הוא מבשאר הי

ומוסיף  ין,לא"א עוא אושמלביש הקדש, שה

זה הוא הקדושה על קדושתו. ומשום זה, יום 

ונים, כולם שמחים בו, ת עליונים ותחתחשמ

שממלא ברכות בכל העולמות, כל העולמות 

, ביום הזה, מנוחת העליונים נומממתתקנים 

ותחתונים. ביום הזה היא מנוחת הרשעים 

 בגיהנם.
 

 בדומהוכו':  הלולא דעבדכא ללמקטז( 

למלך, שעשה סעודה לבן יחידו, והעטירו 

ה, והמלך הפקיד אותו על הכל. ונבעטרה עלי

שוטר  בני המדינה,שמחה לכל  ואהזה הביום 

 אחד שנתמנה על הדין של בני אדם, היה בידו

 

 אנשים 
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 .איקרא דהאי יומא דחדוותא דמלכא, שביק דינוי, ונטר לחדוותא דמלכ יןבג י

קיז( כך ההוא יומא, הלולא דמלכא במטרוניתא, חדוותא דאבא ואימא 

 ין. בחדוותא דמלכא, כלהו חדאן, ולא יצטערון ביה.אעליה. חדוותא דעלאין ותת

ענג לא אשתכח אלא לעילא  כקראת לשבת ענג. מאי ענג. ו ש(על דא כתיב 

אז תתענג על יי'. דהאי ענג על יי' הוא.  ת(באתר דקדש עלאה שארי. כד"א, 

ה"ד וקראת דהוא הלולא דמלכא, אתעטר בההוא עטרא דענג ה לוהאי יומא 

 ת ענג. מה דלא אשתכח הכי בשאר יומין.שבל

 קיח( בהאי יומא, תלת סעודתאן בעיין בני מלכא, לזמנא, ולסדרא

מנא, לא זפתורי. בגין יקרא דמלכא, כמה דאוקימנא. וכד אזדמן ביה חגא, או 

 א, בגין דכתיבזיסדר ב"נ תרי פתורי בכל סעודתא, חד לשבת, וחד לאושפי

פוקא הוא בפתורא דמלכא, לההוא סעל שלחן המלך תמיד הוא אוכל,  (א

ש לסדורי פתורא שלימא למלכא, והוא נאושפיזא דאתיא ליה. ועל דא בעי בר 

 יהיב מיניה לאושפיזא.

קיט( אמר רבי אלעזר, סעודתא תליתאה דשבת, כד אערע ביה אושפיזא, 

אשתכח אושפיזא דחייא שבקין ליה או לא שבקין ליה, אי לא שבקין ליה, 

 מפתורא דמלכא, אי שבקין ליה, אשתכח פגימו בסעודתא דמלכא.

  

 מסורת הזהר
 )שם( ת(ישעיה נח( הקסה"ז סח צ"ל צ"מ. ) ש(

 )ש"ב ט( תרומה קסב צ"פ. א(ב"א ריא צ"ב. 

 

 חלופי גרסאות
דהלילא הוא. לאלא.  כ ן.ובגי י

 בעיו"ט סעודה ג' דשבת    הסולם   מאמר

 אנשים שצריכים להרגם, אנשים שצריכים

להכותם. ומשום כבוד הזה של שמחת המלך עזב 

 שלאושמר את שמחת המלך.  ו,הדינים של
 .םלשום אד ריצע

 

כך יום ההוא,  :ו'כך ההוא יומא וכקיז(  

א סעודת השמחה של המלך עם המלכה, ו, השבת

"א, עליו ווהשמחה של א ,תשהם ז"א ומלכו

שמחים העליונים והתחתונים. בשמחת המלך 

ם מצטערים בו. ע"כ כתוב, ינהכל שמחים וא

ענג אינו  ,בומשיוקראת לשבת ענג. מהו, ענג. 

העליון שרוי,  שנמצא אלא למעלה, במקום שקד

תתענג על ה', כש"א, אז  ין,לאינו באו"א עהיד

 כי ענג הזה הוא למעלה ז"א,מלה מעינו להיד

 ז"א.מעלה למדהיינו באו"א שהם  מה' הוא,

. שהוא סעודת השמחה של שבתיום ההוא, ו

 ין.לאמאו"א עהמלך, מתעטר בעטרה זו של ענג, 

 ז"ש וקראת לשבת ענג. מה שלא נמצא כן

 בשאר הימים.

 וכו': ביום הזה, מהאי יומא תלתקיח( 
 )דפו"י דף צ"ד ע"ב(  

 

 ךמן ולערוזשלש סעודות צריכים בני המלך ל

 ו.משום כבוד המלך. כמו שהעמדנ ן,השלח

 ראש השנה,או זמן,  ג' חגים,מוכשמזדמן בו חג, 

לא יסדר האדם ב' שלחנות בכל סעודה, אחד 

משום שכתוב,  ב,ליום טולשבת ואחד להאורח, 

על שלחן המלך תמיד הוא אוכל, כי די הוא 

שלחן המלך לאורח ההוא הבא אליו. וע"כ צריך 

 האדם לערוך שלהן שלם להמלך, והוא נותן

 ממנו להאורח.

: אר"א, סעודה ו'וכ א"ר אלעזרקיט( 

דהיינו יום שלישית של שבת, כשקרה בו אורח, 

 או את הסעודה שלישית,עוזבים אותה  ב,טו

אלא אין עוזבים אותה. אם אין עוזבים אותה, 

דהיינו נמצא שהאורח,  סעודה שלישית,שאוכלים 

כי נדחה משלחן המלך,  סעודת ליל יו"ט ב',
 ת סעודה השלישית אינו יכול לאכולמחמ

ואם עוזבים אותה,  .לתאבון סעודת ליל יו"ט ב'

נמצא פגם  דהיינו שאין אוכלים סעודה שלישית,

ך, שהוא שבת חסר לו לכי המבסעודות המלך, 
   סעודה אחת.

 א"ל     

א"ל 
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קכ( אמר ליה רבי שמעון אבוי, למלכא דאיערע ביה אושפיזא, ונטיל 

אף על גב דמלכא לא אכל עמיה,  חוסלקא לאושפיזיה, אשתכ ממיכלא מקמיה, 

דהוא  נא, בגין ממיכלא דמלכא קא אכיל, ומלכא יהיב ליה למיכל. וכל ד

עתא דא, שנא סבא, לא חיישי לאושפיזא בנואושפיזיה דמלכא. ובבי רב המ

 ולבתר מסדרי פתורא לאושפיזא.

 פצך ודבר דבר,חממצוא  ב(קכא( בהאי יומא מלולא אסיר, הה"ד 

 מא כל מהימנותא אתקשר ביה.וותנן חפצך כתיב, בגין דהאי י

לסדרא סעודתא דמלכא  סקכב( א"ל רבי אלעזר, והיך עבידנא דלא 

 לקא סעודתא דמלכא לפסחא,סחל להיות בשבת, דלאושפיזא, דהא ארביסר 

 אף על גב דלאו איהו אושפיזיה.

יכלא לסלקא ליה, ואי לאו  עקכג( א"ל הכי אמינא דאי הוא אושפיזיה, 

להיות בשבת, אתדחייא סעודתא דמלכא  (*לא סלקא ליה. ואי נימא די"ד דחל 

 דפסחא. שאני פסח, דסעודתא דשבת אתדחייא בכמה גוונין.מקמי סעודתא 

 בעי בר נש דישתכח תאיבא. וחד, בגין פסח והאדד, בגין מצות ומרורים, ח

 

 מסורת הזהר
 )ישעיה נח( לעיל אות קיז צ"ש. ב(

  

 חלופי גרסאות
מוסיף כל ההוא  עלקא. לס מדהוה.  נוסלקיה.  מ

 יומא יכלא.               

 

 בעיו"ט סעודה ג' דשבת    הסולם   מאמר

 וכו': אמר לו ר' א"ל ר"ש אבויקכ( 

 למלך, שקרה לו אורח, המבדו ו.אבי וןשמע

ולקח המאכל ממנו ונתן אל האורח. נמצא אע"פ 

 הוא אוכל ממאכלהמלך אינו אוכל עמו, ש

אף כאן השבת המלך והמלך נותן לו לאכול. 
בטלת סעודה השלישית, כדי שהאורח, שהוא מ

ב', תהיה סעודתו לתאבון. ונמצא  טיו" ליל
 ך שהואמלאכל של המשסעודת ליל יו"ט ה

 וכל זה שבת, כי השבת דחה סעודתו בשבילו.

 שוםמכלומר, הוא משום שהוא אורחו של המלך. 
 ארחו הראשון חל בשבת וע"כ הואשיום טוב 
ב יו"ט, אין רה שאין כן בשבת שבעמשל שבת. 

 .שית מפני סעודת ליל יו"טלימבטלים סעודה ש
ואין להקשות הרי ר"ש ור"א בנו היו בארץ 

ר מימים טובים. כי יש לו 'ישראל, שאין שם ב
 שהמדובר הוא בב' ימים של ראש השנה הנוהג

 ובבית "ל.חוגם בא"י. או שמדברים כלפי בני 

 ו,א סבא לא חששו לאורח בשעה זונרב המנ

 בלילואחר כך,  ישיתלאלא שאכלו סעודה ש

 ח.היו מסדרים הסעודה להאור ,ב'יו"ט 

 

 
 םו: ביו'וכ האי יומא מלולאבקכא( 

הזה אסור הדבור, ז"ש, ממצוא חפצך ודבר דבר, 

ו נולמד ו בחול.משדבורך בשבת לא יהיה כ
 )דפו"י דף צ"ד ע"ב *( דף צ"ה ע"א( 

 

משום שביום  צך,פחמשלא תדבר חפצך כתוב, 

 ו.הזה, כל האמונה מתקשרת ב

 וכו': אמר אמר ליה ר"א והיךקכב( 

 אתה אומר שבעיו"ט אין ו,ר' אלעזר לאבי

ואיך אנו עושים, שלא לתת  מבטלים סעודה ג',

א לבטל לש ודהיינת המלך, אל האורח ודסע
שחל בערב כ פני סעודת ליל יו"טמ' גסעודה 

 שחל להיות בשבת ןסבחדש ניהרי י"ד  שבת,

 יאהשומעלים סעודת המלך  ליםטאנו מב

 עודת לילסשהוא  ח,בשביל האור ',גסעודה 

אלא אינו האורח של שבת,  שיו"טאע"פ  פסח,
 שחל ביום א'.

 ר"ש,: א"ל ו'וכ א"ל הכי אמינאקכג( 

ל שהוא אורחו  היום טובכך אני אומר, שאם 

 'גלבטל סעודה יכול  ל בשבת,חדהיינו ש ת,שב

שאינו ואם לא,  ,'ט ביו"לסעודת ליל ולהעלותו 

 בטלמאינו  ל ביום א',יחמתאלא ש חל בשבת,

 ,בשביל סעודת ליל יו"ט ג'סעודה ומעלה 

שחל  ןסשל ני"ד יואם תאמר,  שיאכל לתאבון,

 יאשהלהיות בשבת, שנדחה סעודת המלך, 

א וה הונ, משחפס ללית ודמפני סע 'גסעודה 

דחה בו מכמה נשל שבת  ג'פסח, שסעודה 

מצות ומרורים, שאדם צריך  םמשו ',א ם,טעמי

ח,בפס מץח' משום וא, וןלהמצא בהם בתאב

 הריש    
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 לא אשתכח מו' שעות ולמעלה, דסדורא דפתורא בלא נהמא, לאונהמא 

 הוא סדורא.

דתאיב לבא. אבל מיומי  פמרא, חמרא שארי, בגין חקכד( ואי תימא ב 

אפילו אינון יומי, דאשתכח ביה.  צאשתדלנא דלא בטילנא סעודתא דשבת, 

יומא ין קדישין אתברך, ומחברכן עלאין ותתאין, והאי חקל דתפוחמא ובהאי י

 קשורא הוא דאורייתא.

ר' שמעון, בזמנא דאסתלק סעודתא  דקכה( א"ר אבא, הכי הוה עבי 

דשבת, מסדר פתוריה ואשתדל במעשה מרכבה, והוה אמר הא סעודתא דמלכא 

גין, חבכלא עדיף מכל זמנין ו רכך, שבת, אשתכח  קדייתי למיכל גבאי. בגיני 

 ואקרי קדש ולא מקרא קדש.

ודה, כלהו מועדים מקראי קדש קרינן בהו. אבל נפקי קכו( אמר רבי יה 

ר"ה ויומא דכפורא דלא אשתכח בהו חדוותא, דהא אינון דינא הוו, אבל אלין 

 ושמחתם ג(תלתא, זמינין מקדש, לחדוותא לכלא, לאשתעשעא בהו בקב"ה, הה"ד 

ת לפני יי' אלהיך. בהאי יומא דשבתא, אתנשי חושמ ד(לפני יי' אלהיכם, וכתיב 

צערא וכל רוגזא וכל דוחקא מכל עלמא, בגין דאיהו יומא דהילולא דמלכא,  כל

 אתי.דדנשמתין אתוספן, כגוונא דעלמא 

זכור את יום השבת לקדשו, ותנינן  ה(ק לרבי יהודה, כתיב צחקכז( א"ר י 

זכרהו על היין, אמאי על היין. א"ל, בגין דיין חדוותא דאורייתא, ויינא 

 די למלכא, והאי יין מעטרא למלכאחדאורייתא, חדוותא הוא דכלא. והאי יין 

 
 מסורת הזהר

 "ש.צז( תרומה רנג כ)שם  ד()דברים יב(.  ג(

 )שמות כ( הקסה"ז לט צ"א. ה(

 

 חלופי גרסאות
  ל"ג כך. קל"ג אפילו.  צדגריר.  ;דגביר פ

מוסיף שבת בכלא. ר

 בעיו"ט סעודה ג' דשבת    הסולם   מאמר
 

 משש שעות ולמעלה, מץחם חשהרי לא נמצא ל

 סעודה. עריכתם אין זה חן בלי לחועריכת של

 וכו': ואם ארמחואי תימא בקכד( 

 ביין. די סעודה ג',ישאפשר לצאת תאמר, 

ואינו ביין מותר, משום שמרעיב הלב,  כן הוא,

אבל מימי, הייתי משתדל מקלקל תאות האכילה. 

 דהיינו סעודה ג',שלא בטלתי סעודת שבת, 

. כי יו"טשנמצא בהם  שבתותואפילו באלו ימי 

ביום הזה מתברך השדה של תפוחים קדושים, 

ומתברכים העליונים והתחתונים,  שהוא המלכות,

 ה הוא קשר התורה.ויום הז

וכו': אר"א, כך  א הכיבא"ר אקכה(  

 היה עושה ר"ש, בזמן שהיה צריך לאכול

סעודה ג' של שבת, היה עורך שלחנו, ועסק 

 במעשה מרכבה, והיה אומר, זו היא סעודת

המלך שיבא לאכול אצלי. ומשום כך, שבת, 

יותר מכל הזמנים  דברנמצאת חשובה בכל 

 והחגים. ונקרא קדש, ולא, מקרא קדש.
 )דפו"י דף צ"ה ע"א(  

  

: אר"י, כל ו'וכ והה כלדא"ר יהוקכו( 

המועדים, אנו קוראים אותם מקראי קדש, אבל 

 , ר"ה ויום הכפורים, שלא נמצאזהמיוצאים 

 הם שמחה, כי אלו הם דינים, אבל אלו ג',ב

מזומנים מקדש, לשמחת  פסח שבועות סוכות,

הכל, להשתעשע בהם בהקב"ה. ז"ש, ושמחתם 

ת לפני ה' אלקיך, ח. וכתוב, ושמםלפני ה' אלקיכ

וביום הזה של שבת, הוסר כל צער וכל רוגז וכל 

 וא יום השמחההדוחק, מכל העולם. משום ש

כעין  בו לישראל,של המלך, שנשמות נתוספים 

 עולם הבא.
 

 

וכו': אר"י לר' יהודה,  קחא"ר יצקכז( 

 ו,כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. ולמדנ

, למה על היין, א"ל משום לשואזכרהו על היין. 

מוחין של  "סשהמחה של התורה, שהיין, הוא ש
 כמה הנקרא יין )כנ"ל אות ק"ג(חהארת 

ויינה של תורה,  המאירים בז"א שנקרא תורה,

הוא שמחת הכל. ויין הזה "א,זד ןחימוההוא ש

חמשמ     
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 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו. (וד "בעטרוי, הה

עובדא. דלא אשתכח קדושה אלא ביין, כד"א  נותנינן בכלא בעייא לאחזאה ב"

באן, נזכירה דודיך מיין. וע"ד קדושה טכי טובים דודיך מיין, מיין אינון  ז(

 דשבת ביין, והא אוקמוה, והא אתמר.

 ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש וגו'. רבי חייא פתח, (חקכח( 

 אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק וגו'. אמרה כנסת ישראל, אני ישנה בגלותא (ט

ישתיצון  תדלא  וולבי ער, לנטרא לה שני בשעבודא דקשיו. בדמצרים, דהוו 

 ואזכור את בריתי. (יבגלותא. קול דודי דופק, דא קב"ה, דאמר 

ן. איקכט( פתחי לי פתחא כחדודא דמחטא, ואנא אפתח לך תרעין על

פתחי לי אחותי, דהא פתחא לאעלא לי, בך הוא, דלא ייעלון לגבאי בני אלא 

גיר, ס בך, אי אנת לא תפתח פתחך, הא אנא אבך, אנת הוא פתחא לאעלא לי 

, פתחי לי, פתחי לי ודאי. ועל דא אמר דוד, כד בעא ךדלא ישכחון לי. בגין כ

 פתחו לי שערי צדק, אבא בם אודה יה. זה השער ליי', כ(אמר  בלאעלא למלכא, 
  

 מסורת הזהר
 )שיר א( ב"ב פה צ"א. ז("ו. צ)שיר ג( וארא ב  ו(

 )שמות י("ה. צ)שיר ה( וירא קב  ט()ויקרא כג(.  ח(

 )תהלים קיח( ב"א שלט צ"ג. כ(ו( נח עט צ"ב. 

 חלופי גרסאות
 לבי ער עד וגורס קול דודי עד בריתי ואח"כ  ש

אמר. גל" בל"ג בך.  אישצון.  תבגלותא. 

 

 ודאתגזר דפסח וחד דח דמי תרי    הסולם   מאמר  

 ין הזה מעטר אתוי שהוא ז"א,משמח את המלך, 

ז"ש  דהיינו המוחין דג"ר,המלך בעטרותיו, 

במלך שלמה בעטרה  וןצאינה וראינה בנות צי

צריך אדם  דברעטרה לו אמו. ולמדנו, בכל ש

למטה לעורר כנגדו השורש להראות מעשה 

כי לא נמצא קדושה אלא ביין, כש"א,  למעלה,

טובים  שפירושו, שהםכי טובים דודיך מיין, 

נזכירה דודיך מיין. וע"כ  ,ןכומשום שהם יין. 

הקידוש של שבת הוא על היין. וכבר העמדנו 

 ולמדנו.

 
 ודאתגזר דפסחא וחד דח דמי תרי אמרמ

 ובחדש הראשון בארבעה עשרקכח( 

 ולבי ער קול: ר' חייא פתח, אני ישנה ו'וג

 אני ישנה,דודי דופק וגו'. אמרה כנסת ישראל, 

כי הגלות היתה מכח שליטת בגלות מצרים. 
השמאל על הימין, ומדינים דשמאל מסתלקים 

 ה )כמ"ש להלן(נשי ס"החין של המלכות, שוהמ

לשמור  ולבי ערשהיו בני בשעבוד הקשה. 

 קול דודי דופק,אותם שלא יכלו בגלות. 

 זה הקב"ה, שאמר ואזכור את בריתי.

פירושו פתחי לי,  פתחי לי פתחא:קכט( 

פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך  לי פתחי

כי הפתח  פתחי לי אחותי,שערים העליונים. 

 לכנוס אצלי, הוא בך. שלא יכנסו אצלי בני

 אלא בך. אם את לא תפתח פתחך הרי אני
 י דף צ"ה ע"א(ו")דפ  

  

סגור, שלא ימצאו אותי. משום זה פתחי לי. 

ודאי. וע"כ אמר דוד כשרצה לכנוס  פתחי לי,

אל המלך, אמר פתחו לי שערי צדק וגו' זה 

הוא  זה, שערי צדק שהיא המלכות,השער לה', 

 זה השער לה',פתח ודאי לכנוס אל המלך. 

למצוא אותו ולהדבק בו. וע"כ, פתחי לי אחותי 

י להזדוג עמך ולהיות רעיתי שראשי וגו'. כד

 בשלום עמך לעולמים.

 פירוש. ז"א מצד עצמו הוא בחסדים מכוסים

 מחכמה, והמלכות מצד עצמותה היא בחכמה

בלי חסדים, כי ע"כ היא מכונה לילה, מפני 

שהחכמה אינה מאירה בלי חסדים. ולפיכך אין 

לגאולת ישראל, אלא ע"י זווג שלמות השפע 

ז"א דחסדים מלכות, כי אז נכללים הוז"א 

בחכמה דמלכות וישראל מקבלים שפע שלם 

מג"ר. אמנם כשמקבלים ממלכות לבד, הרי 

 ה,הארת החכמה דקה מאד להיותה בבחינת ליל

כל עוד שאינה מלובשת בחסדים, וכן אינם 

יכולים לקבל מז"א לבד, כי כל עוד שהחסדים 

אינם נכללים מחכמה, הרי הם בבחינת ו"ק בלי 

 ה.ראש. שאין בהם השג

פתחי לי וז"ש שהקב"ה אמר למלכות, 

דהיינו הארת החכמה  פתח כחודו של מחט,

שבך, שהיא דקה כחודו של מחט, להיותה בלי 

י "שע לאיןעואנא אפתח לך תרעין חסדים, 

סדים שלי, שילבישו החכמה שלך יפתחו לך חה

שערים     
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 אא ליה, ולאתדבקחא ודאי לאעלא למלכא. זה השער ליי', לאשכחדא הוא פת

ביה, ועל דא פתחי לי אחותי רעיתי שראשי וגו'. בגין לאזדווגא עמך, ולמהוי 

 דעלמין. געמך בשלם 

 וןנלבוכרי דמצראי, כל אי הת"ח, בשעתא דקב"ה הוה קטיל  דקל(  

 ביה שעתא עאלו ישראל ודקטל בפלגות ליליא, ואחית דרגין מעילא לתתא. 

את קדישא, אתגזרו ואשתתפו בכנסת ישראל, ואתאחדו בה. כדין דבקיומא  ז

ד דמא וחא, חותרין דמי הוו, חד דפס חזיאו ליה על פתחא. חההוא דמא א

ד הכא וחד חדאתגזרו. והוה רשים על פתחא, רשימא דמהימנותא, חד הכא ו

זאה חועל המשקוף, בגין לא ונתנו על שתי המזוזות (לבינייהו, והא אתמר, 

 מהימנוהא.

ובארבעה עשר, הא אתמר, דהא כדין מבטלין חמץ ושאור,  ט( מקלא(  

 קשורא *(רא, ואתעקרו מניה, ואתאחדו במצה, חואסתלקו ישראל מרשותא א

  

 מסורת הזהר
 לעיל אות מ()שמות יב( בא נד אות קצא.  ל(

 .חקכח צ"  

 חלופי גרסאות
 כרי.ומצראי ול"ג לב הל"ג ת"ח.  דעלמין.  ג

ובחמשה. טתלת.  חבקיימא.  זל"ג ביה שעתא.  ו
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 "ר, ויביאוגערים העליונים, שהם שערי הש

א לאעלתחא פדהא הגאולה לישראל. וז"ש, 

וכו' כי לא יוכלו לבא אצלי לקבל לי בך הוא, 

ממני שפע השלם, אלא ע"י התכללות החסדים 

ך חתפ חאי אנת לא תפתשלי בחכמה שבך, 

כי אם לא , דלא ישכחון לי, רא אנא סגיה

תזדווג עמי בחכמה שבך, הרי החסדים שלי 

"ק בלי ראש, הסגורים מהשגה, ולא ובבחינת 

 זה השער לה'ישיגו אותי להדבק בי. וז"ש 

דהיינו בעת  א ליה ולאתדבקא ביה,חאשכל

שיוכלו  ו,מזדווגת עם ז"א, נעשתה שער אליש

י הארת הזווג "ע ו,התחתונים להשיגו ולהדבק ב

 כמה וחסדים.חהשלם מ

: בוא ו'וכ ת"ח בשעתא דקב"הקל( 

הורג לבכורי מצרים,  וראה בשעה שהקב"ה היה

צות לילה, והוריד חכל אלו שהרג ב דהיינו

המדרגות שלמעלה, למטה. בה בשעה נכנסו 

תחברו ונישראל בברית אות הקדוש, שנמולו 

 דו בה. אז הראו אותוחתאונבכנסת ישראל, 

 חד של פסח. ושני דמים היו אחהדם על הפת

רושם  חם על הפתשד של מילה, והיה נרחוא

ד ביניהם, ואחד מכאן חמכאן וא דחה, אונהאמ

 וכן נאמר, ' קוין ימין שמאל ואמצע.ג סשה"

תנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, כדי ונ

 ה.ונלהראות אמ

פירוש, כי מכת בכורות ומילה, הם קרובים 

זה לזה, כי מכת בכורות בא ע"י שקו האמצעי 
 "ה ע"א *( דף צ"ה ע"ב(צי דף פו")ד  

  

הממעט הג"ר דשמאל, עורר את המסך דחירק 

"ר אלו. גואז מתו כל בכורי מצרים הנמשכים מ

מסך דחירק מיעטו הג"ר אלו, וז"ש, דכי הדינים 

 שמיעט השמאל א לתתא,ליית דרגין מעחוא

ר שלו והורידו למטה לבחינת ו"ק. הרי "מג

 שהדינים דמסך דחירק בטלו הדינים דשמאל.

שהדינים דנוקבא מבטלים  סוכן ענין המילה, ה"

)וירא אות נ"א דינים דדכורא. כמ"ש לעיל 

ולפיכך עשו ישראל  לם ד"ה פירוש(סובה

 צות לילה, ומלו אתחערותא דלתתא בתא

עצמם כדי שקו האמצעי יבטל עם הדינים 

 ר דשמאל."רק את הגחידנוקבא שבמסך ד

ד חכא והד חוכו'  ו,ותרי דמי הוש, וז"

דהיינו לעורר פעולת קו  ו,ד בינייהחהכא ו

ד ב' הקוין ייחהאמצעי שימעט הג"ר השמאל, ו

 ד"ה ונתבאר( ג"י)כמ"ש לעיל לך דף זב"ז. 

 המיעוט הזה דקו שמאל, נהרגו חר בכאש

וד ב' הקוין יצאו ישראל חבכורי מצרים, וע"י י

 מגלות.
 

 : ובארבעהו'וכ , הארעש הובארבעקלא( 

מץ ושאור, חעשר, הרי למדנו שאז מבטלים 

 םעקריונוישראל מסתלקים מרשות אחרת, 

 מולודים במצה קשר קדוש. אחר שנתאחומ מנו,מ

 ר מתןלאחעד  ,לצה כנ"מבסוד הנכנסו בה 

 להם,שם ושתגלה הרונה, עשו פריעש תורה,

ה, ונואז נתן להם קשר במקום עליון בקשר האמ

 ם מןחהנני ממטיר לכם ל ,במקום שכתוב

 השמים     
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 ן,פרעו, ואתגלליא רשימא דלהותדא [כקדישא. בתר דאתגזרו, עאלו בה, עד 

 וכדין יהב להון קשורא, באתר עלאה, בקשורא דמהימנותא, באתר דכתיב

 מן השמים דייקא, והא אוקמוה. יהנני ממטיר לכם לחם מן השמים,  נ(

בארביסר בשעתא דזווגא דסיהרא אשתכח בשלימו עם  כקלב( ת"ח, 

כתרין תתאין לא משתכחין כל כך בעלמא, דהא בחדתותי דסיהרא, ו ל(שמשא, 

 לאתפשטא בעלמא. ובשעתא דזווגא דסיהרא מומתערי  לין, חזינין בישין משתכ

 אכוקדושי מל נשלימו, מתכנשי כלהו לאתר חד, בכח בנהירו דשמשא תאש

 

 מסורת הזהר
 "כ.צ)שמות טז( בא מט  נ(

  

 חלופי גרסאות
ל"ג  ממתערי.  לבחמיסר.  כ"ג מן השמים. ל י

 וקדישי. נלאתפשטא.         

 

 זאשה לא נמצאו ול הקדוה מגבמטת לווהקליפות החיצונ [ה. לעה ופריילשעשו מ [כ  דרך אמת
 .כל כך בעולם  
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 דהיינו מז"אמים הוא בדיוק, השן מ. םימהש

 ידוהו.מוכבר הע שנקרא שמים.

 
 פירוש. כי ב' מצבים יש במלכות, מצב

א' מטרם מיעוטה, שהיתה אז בסוד ב' מאורות 

ניהם קבלו ושהגדולים, שהיתה גדולה כז"א, 

מבינה, ז"א חסדים, והמלכות חכמה. ולא היתה 

ז"א. מצב ב' אחר מיעוטה, שאמר מריכה לקבל צ

לה הקב"ה, שהוא קו האמצעי, בסוד המסך 

בו, לכי ומעטי את עצמך, שאז ירדה שדחירק 

נה ראויה עוד לקבל מתחת החזה דז"א, ואי

כמה, אלא כל מה שיש לה היא מקבלת מז"א. ח
 רך בבראשית א' מאות ק"י עדו)כמ"ש זה בא

. מצהצב הא', נקרא מושפע  ע"ש( ואות קט"

 ם מן השמים.חלל מצב הב', נקרא שושפע 

 . ויש מעלה וחסרון במצב הא' וכןחמץאו 

במצב הב'. כי במצב א' יש מעלה, שאין בה 

מיעוט, ויכולה לקבל חכמה, ומקבלת מאותו 

דולה וגמדרגה שז"א מקבל, דהיינו מבינה, 

כי הם במדרגה אחת תחת  ו,משום זה כמוה

הבינה. אבל יש שם חסרון גדול, כי בהיותה 

לת מקו שמאל דבינה בלבד, יש בה חכמה במק

להאיר בלי י חסדים, שאין החכמה יכולה לב

ודקה  תהתלבשות החסדים ע"כ הארתה מצומצמ

מאד, וע"כ נקרא השפע שיורד אז ממנה, בשם 

וכן במצב הב' יש מעלה  חם עוני.ל, או הצמ

וחסרון. המעלה היא, שאז מקבלת מז"א, שבו 

ד בסוד קו האמצעי, חהחסדים והחכמה כלולים י

סרון היא, כי החוהם מאירים בהרחבה גדולה. ו

רה עליה מכח המסך שבחזה דז"א, יעוט שומה

 קבל אור מבינה, אלא כללואינה ראויה עוד 

 יש בה מקבלת מז"א, וע"כ השפע המושפעשמה 

 ם מן השמים,חלממנה במצב הזה מכונה 
 )דפו"י דף צ"ה ע"ב( 

 כי אינה שלה עצמה, אלא מקבלת מז"א

ם חמים. וכן בבחינה אחרת נקרא לששנקרא 

דהיינו שיש בשפע זו בחינת  ץ או שאור.מח

אחיזה לקליפות, מחמת המיעוט השורה עליה 

 מכח המסך דחזה דז"א.

 ור,מץ ושאחין לבטמא כדין הדוז"ש 

ם חכי אז בליל פסח, היתה המלכות משפעת ל

מבחינת מצב הא' שבה, דהיינו ממדרגה שהיתה 

מטרם מיעוטה, וכל הקליפות הנאחזות במיעוט 

 ושאור, היו מתבטלות,הירח, שנקראות חמץ 

כי נתבטלה אחיזתן שמחמת זה יצאו ישראל 

רשותא מקו לתסואמרשות מצרים, וז"ש, 

 האחדו במצתרא, ואתעקרו מניה, ואחא

כח ושנתבטלו כל הקליפות  קשורא קדישא,

השעבוד שלהם, ונתאחדו בשפע הקדוש הנקרא 

 סמצה. ואחר שמלו ופרעו נגלה הרשימה, שה"

שלאחר מיעוט המלכות, המוחין של מצב הב', 

 אשר הארתם רחבה וגדולה, ואינן עוד לחם

 דאבל באים מז"א, כי אינה יכולה עו י,עונ

לקבל מבינה, מחמת שנתמעטה כנ"ל. וז"ש 

 שהוא ,האתר עלאבב להון קשורא הוכדין י

כתיב, הנני ממטיר לכם לחם דבאתר ז"א, 

 דהיינו מז"א שמים דייקא,השמים. מן המן 

הנקרא שמים. ואין השפע נחשב עוד לשפע 

 י.המלכות. כי כבר לית לה מגרמה ולא מיד

 אלא נחשב על שם ז"א.

 :ו'וכ אתשעבר סת"ח בארביקלב( 

עה שהזווג ש, בהלבליבארבעה עשר,  ,בוא וראה

נמצא בשלמות עם  ,תשהיא המלכוה, לבנשל ה

 לשוספירות התחתונות,  שהוא ז"א,השמש, 

אינן נמצאות כל כך בעולם. כי בעת  ,הקליפות

ידוש הלבנה, נמצאים מינים רעים ומתעוררים ח

להתפשט   
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ליל שמורים הוא ליי', דהא זווגא קדישא אשתכח, והוא  ס(אתערו. כדין כתיב 

 שמורים בכלא.

דכלה בההוא יומא, ובליליא אשתכח  סקלג( ר' אחא אמר, בגין כך תקונא 

 אורייתא עישובא דביתא, ווי לאינון דלאו מבני ביתא נינהו, כד אתאן לאזדווגא 

דא, ווי לאינון דלא אשתמודען גבייהו. בגין כך ישראל קדישין מתקנין לון חכ

 דאן וזמרן תרווייהוחביתא, כל ההוא יומא, ועל ידייהו, עיילי מאן דעיילי, ואינון 

 אתי.דן אינון ישראל בעלמא דין ובעלמא זכאי

א כולי האי, קרא שלים הוא, דהא חקלד( אמר ר' יוסי למה לן לאטר

הוא הלילה הזה  ע(בהאי ליליא, זווגא עלאה קדישא אתער ואשתכח, הה"ד, 

דסיהרא בשמשא. לכל בני ישראל  צגא וזו פשמורים, מאי שמורים. תרי,  י'לי

 אחדו ואתקשרו בקשורא דשמא קדישא, ונפקולדורתם, דהא מכאן ולהלאה, את

 רא. בגיני כך בארבעה עשר, מתקני גרמייהו, ומבערי חמץחמרשותא א
 

 מסורת הזהר
 )שם( לעיל ע()שמות יב( תרומה ל צ"ה.  ס(

 אות קלב צ"ס.            

 

 חלופי גרסאות
בסיהרא. צזווגי.  פאריוותא.  עדכלא.  ס
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 בשעה שזווג הלבנה אבללהתפשט בעולם. 

נמצא באור השמש בשלמות, מתאספים כל 

, וקדושות המלך ונחבאיםלמקום אחד,  הקליפות

מתעוררות. אז כתוב ליל שמורים הוא לה'. כי 

 זווג הקדוש נמצא, והוא שמורה בכל.

 : רא"א, משוםו'וכ א אמרחר' אג( לק

הוא ביום ההוא,  ,שהיא המלכותזה, תקון הכלה 

נמצא  משה עשר,חשל ובלילה  בארבעה עשר,

אוי לאלו שאינם  ן,דהיינו זווג זו"ישוב הבית, 

בשעה  ת,לכומדבקים ב םשאינמבני הבית, 

דהיינו תורה ד, חות ירבאים להזדווג התוש
 כות.לשהיא ז"א ותורה שבע"פ, שהיא מ ב,שבכת

אוי לאלו שאינם נודעים להם. משום זה, ישראל 

 דהיינו זווג,בית.  ,ןזו"להקדושים מתקנים להם, 

ועל ידיהם נכנסים מי  ,דדי"א, וכל היום הה

 ,ןזווג זו"לין הצריכים חומדהיינו השנכנסים, 

 םריהשמחים ומזמרים שניהם. אש ןזו"ם, הו

 ישראל בעולם הזה ובעולם הבא.
 

 וכו': אר"י, למה א"ר יוסי למהקלד( 

לנו להטריח כל כך. מקרא שלם הוא, שבלילה 

 הזה, נתעורר זווג עליון קדוש ונמצא. ז"ש,

 מהו שמורים,הוא הלילה הזה לה' שמורים. 

שנים,  לובב עסשיב, שמ. וםשאומר לשון רבי

 וז"א.כות לשהם מהם זווג הלבנה והשמש. ש

, שמכאן היינו ורותם.דני ישראל לבלכל 

, בקשר השם ישראלהלאה נתאחדו ונתקשרו, ול

ד, "רת. משום זה, ביחהקדוש, ויצאו מרשות א

מביניהם,  ץמחמתקנים את עצמם ומבערים 
 "ה ע"ב(צ"י דף פו)ד 

  

תן חונכנסים ברשות הקדושה, ואז מתעטרים 

בעטרות של אמא  כות,מלדהיינו ז"א ווכלה, 

וצריך אדם להראות עצמו  שהיא בינה,עלאה, 

 כי מוחין דאמא עלאה נק'הוא בן חורין. ש
 חירות.

ידוש הלבנה יורה על חביאור הדברים. כי 

מיעוט הירח, שהיא המלכות. שאז יש אחיזה 

דהא "ב( ל)באות קלקליפות בה, כנ"ל, וז"ש 

 ותי דסיהרא זינין בישין משתכחיןתדחב

משך זה עד זמן זווג הגדול, שהמלכות ונוכו', 

מזדווגת עם השמש פב"פ עד שלא ניכר שום 

 מיעוט בה, שעל זה מורה, שלמות הלבנה

 אתשעבובליל ט"ו לחדש, שאין בה פגם. וז"ש, 

ין כתיב כד, ו'וכ סיהרא אשתכחדזווגא ד

ליל שמורים הוא לה', דהא זווגא קדישא 

ומלמדנו בזה, שיש זווג ז"א ומלכות  .חאשתכ

, בתכלית השלמות, עד שאין בה חבליל פס

מיעוט. שזה רק בשעה שהמלכות עולה לאמא 

עלאה, וז"א לאבא עלאה. מה שאין כזה בכל 

 חהימים טובים, ואפילו ביום. ולומד זה מכ

ליל שקראה התורה ליל ט"ו בניסן בשם 

 ה יורה שהמלכות היא במלואהז שמורים.

והיא שמירה מכל  ו,"טהלבנה בליל  כמו

 ן במקום או"א."ומת זווג הגדול דזחהקליפות. מ

שיש זווג  "ג(ל)באות קור' אחא לומד זה, 

, משום שצותה התורה חן בליל פס"הגדול דזו

שלא  ,ד"בי חהשבתת שאור ועשית קרבן פס

מע מזה, משמצינו כזה בשום ערב יו"ט. ע"כ 

שהוא    
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מבינייהו, ועיילי ברשותא קדישא, וכדין מתעטרי חתן וכלה, בעטרוי דאימא 

 עלאה, ובעי בר נש לאחזאה גרמיה דאיהו בר חורין.

קלה( א"ר יוסי, הני ארבע כסי דההוא ליליא אמאי. א"ר אבא, הא 

דרב ייסא סבא, יל ד' גאולות. אבל שפיר הוא בספרא באוקמוה חברייא, לק

בכל סטרין, וזווגא הוא  קדקאמר הואיל וזווגא קדישא אשתכח בהאי ליליא 

 בארבע קשרין, דאינון ד' דרגין, ולא מתפרשי דא מן דא, כד זווגא דא אשתכח,

א, זכי דואנן בחדוותא דלהון אתערנא, בגין דהא זכינא בהו, דמאן דאחיד ב

שמא בכלא,  רבכלא. וע"ד אשתני ליליא דא מכל שאר לילוון, ובעינן למעבד 

 יא, בגין דחדוותא הוא לעילא ותתא.לילמחדי בהאי לו

בגין דהאי  .ט". מוקלו( ועוד אמר, דארבע אלין ארבע גאולות קרינן לה

א דעל י תהמלאך הגואל. ולא אקרי גואל, אלא  פ( שדרגא בתראה, גואל אתקרי, 

 רא עלאה, דקיימא עלה ונהיר לה. ודא לא אפיק לה נהורא,חדדרגא א

 אלין ארבע גאולות נינהו.  'עליה. אשתכח, דדדבאלין תרין דרגין  אאלא 

 שבעת ימים שאור לא ימצא גהא כתיב  בקלז( ר' יהודה שאל לר' אבא, 

  

 מסורת הזהר
   מח( נח טז צ"א. תראשיב) פ( 

 חלופי גרסאות
.  ק ן י סטר ול"ג בכל  גא  ו ו א. ;שמו רז י י ו  שנ

 דרגא ול"ג על ידא; תל"ג המלאך הגואל.  ש

 גהאי[ דכתיב.  ; ]מאי  בן. יבאינון דרג אעל דרגא. 

ל"ג שבעת ימים.

 

 כוסות ארבע    הסולם  מאמר

 בג"כשהוא הכשרה לזווג שבלילה. וז"ש 

שמכשירים  וא יומא,הכלה בהדתקונא 

ומתקנים את המלכות בהשבתת שאור ועשית 

ובליליא אשתכח ישובא הפסח, משום, 

בגין דהיינו הזווג דזו"ן. וכן אומר, דביתא, 

קנין לון ביתא כל מתכך ישראל קדישין 

 . שמכאן משמע שיש זווגו'וכ וא יומאהה

 בליל פסח.

 ה לןמל ד(")באות קלמר וור' יוסי א

כדי ללמוד שיש זווג  א כולי האי,טרחלא

 הא בהאידקרא שלים הוא,  .פסח להגדול בלי

 יליא זווגא עלאה קדישא אתער ואשתכח,ל

 שלומד זה, ממה ו'וכ ורים תרי,מוכו', מאי ש

 בלשון רבים, שמוריםשהכתוב קורא את הלילה 

 שא.משביהרא דסתרי זווגא שזה יורה, 

 ןתעטרי חמתוכדין דהיינו ז"א ומלכות. וז"ש, 

 לכותמדהיינו שה אה,לבעטרוי דאמא ע הוכל

עולה אז לאמא עלאה וז"א לאבא עלאה. שאין 

 כזה אלא בליל פסח בלבד. וןעוד זווג עלי

י, אלו ": ארו'וכ ניהי סא"ר יוקלה( 

ארבעה כוסות של לילה ההוא, למה. א"ר אבא, 

 ,הם כנגד ד' גאולותשהרי העמידו החברים 
 :(טלקחתי. )פסחים צווהוצאתי והצלתי וגאלתי 

בספרו של ר' ייסא סבא,  מבואראבל יפה הוא 
 "ה ע"ב(צ)דפו"י דף  

א ושאמר, כיון שהזווג הקדוש נמצא בלילה הה

והזווג  דים,סבחה ובין מבחכ ןיבבכל הצדדים, 

הוא בארבעה קשרים, שהם ד' מדרגות, שאינן 

 שהן חו"בנפרדות זו מזו כשהזווג זה נמצא, 

ואנו מתעוררים בשמחה שלהן,  ות"ת ומלכות,

 משום שזכינו בהן, כי ושותים כנגדן ד' כוסות,

 זוכה בכל הזווג, תדהיינו בהארמי שאחוז בזה, 

וע"כ נשתנה לילה הזה  .מב תו""וחד' מדרגות 

השם  דיחולמכל שאר הלילות וצריכים לעשות 

ום שהוא שמחה משבכל, ולשמוח בלילה הזה 

 למעלה ולמטה.

 
 : ועודו'וכ ועוד אמר דארבעקלו( 

קוראים אותם  ,מ"חו"ב תואמר, שארבע אלו, 

ארבע גאולות, מהו הטעם. הוא משום שמדרגה 

 .גואלנקראת  כות,לדהיינו מאחרונה הזו, 

המלאך הגואל. ואינה נקראת גואל, אלא  דהיינו

 שהוא ת"ת,על ידי מדרגה אחרת עליונה, 

 אינו ת"ת,העומדת עליה ומאירה לה. וזה, 

מוציא אליה אור אלא באלו ב' מדרגות שעליו, 

נמצא  ה ובינה, שת"ת מקבל מהם,משהם חכ

היותם להם ד' גאולות.  חו"ב תו"מ, ו,שארבע אל
 הנקראת גואל.נקשרים במלכות, 

 

 וכו': ר"י שאל ודה שאלהר' י( זקל

לר' אבא, הרי כתוב, שבעת ימים שאור לא 

ימצא    
 

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

פר הזהר פירוש הסולםס  

 

     אמור     

 

בבתיכם, וחדוותא הוא כל שבעה, אמאי לא אשתלים הלל כל ז' יומין, כמו 

 יומא ויומא.' יומין הלילא, בשלימו דחדוותא כל ח דבסכות, דאשתכח 

 וקלח( א"ל שפיר קאמרת, אבל ידיעא הוא, דהא הכא לא אתקשר

 ישראל כל כך בכלא, כמה דאתקשרו לבתר. בגין כך בהאי ליליא, דזווגא

דוותא דכלא אשתכח, וישראל אתקשרו בההוא חדוותא, עבידנא חאשתכח ו ה

אל לבתר אע"ג דכלהו משתכחי, עד כען ישר זוהלילא אשתלים. אבל  ושלימו, 

לא אתקשרו בהו, ולא אתפרעו לאתגלייא רשימא קדישא, ולא קבילו אורייתא, 

 ,ולא עאלו במה דעאלו לבתר. בגין כך בסכות שלימו דכלא אשתכח ביה

 ,ימו ביה כ"כלוחדוותא דכלא יתיר, אבל הכא עד כען לא זכו, ולא אשתכח ש

 בהואע"ג דאשתכחו כל ז', לאו הוא באתגלייא, וישראל עד לא אתקשרו 

 כדקא חזי.

 ואבהאי ליליא, בגין הה חקלט( וע"ד חדוותא דכלא ושלימו דהלילא 

חולקא דאתקשרו ביה. מאי טעמא. דכיון דבההוא ליליא זווגא אשתכח, כל 

 חקשורא דכלא אשתכח בסטרא דזווגא, ולא בסטרא דישראל, דכד זווגא אשתכ

דרגין דקיימין עלה. וכד אלין משתכחי, הא כל  מ( *בה משתכחי אלין תרין 

ילא אשתלים, דהא לגופא אשתכח בהו, וכדין שלימו דכלא, וחדוותא מכלא, וה

כל יומא ויומא אשתכחי, דלא לבתר,  יכדין אתעטרת סיהרא בכלא. אבל 

 .ןאהרני ןוישראל עד לא זכו בהו, הא לאו הלילא שלימא, כמו בזמני

  

 חלופי גרסאות
 גל" ז. םתלישילא אלל"ג וה ומוסיף אשתכח בכל אינון דרגין עלאין; ל"ג מן אשתכח עד אשתכח.  ה'. ט ד

 ל"ג לא. ימוסיף תרין; תלת דרגין.  טל"ג בהאי ליליא.  חון דרגין עלאין ]לבתר[. נבתר; מוסיף אבל באיל

 

 הלל בימי פסח    הסולם   מאמר

 חה היא כל שבעה, ולמהמוהשימצא בבתיכם, 

 חסשל פ' ימים זאינם אומרים הלל שלם כל 

 בסוכות שאומרים שמונה ימים הלל מוכ

 בשלמות השמחה בכל יום ויום.

 וכו': אמר תמרפיר קאשא"ל קלח( 

 ,חסבפלו יפה אמרת, אבל, ידוע הוא, שכאן 

רו ישראל כל כך בשלמות כמו שנקשרו שלא נק

 , שנמצאהראשוןאח"כ, משום זה, בלילה הזה 

ושמחת הכל נמצא, וישראל נקשרו  ,ןזו"בו זווג 

בשמחה ההיא, אנו עושים שלמות, וההלל הוא 

אע"פ שכולם  בכל ימי פסח,שלם. אבל אח"כ, 

דהיינו כל ז' המדרגות חג"ת נהי"מ נמצאים, 

 עד עתה עוד לא .חהמאירים בז' ימי הפס

 ועוד לא עשו פריעהנקשרו בהם ישראל, 

גלה בהם רושם הקדוש, תשי ל אות קל"א(")כנ

ת גודרמהולא קבלו התורה, ולא נכנסו באותן 

שנכנסו אח"כ. משום זה בסוכות,  "ת נהי"מגח

 נמצא בושלמות הכל נמצא בו, משמחת הכל 

לא זכו,  דעתה עו עד ,חבפס, אבל כאן רביות
 ( דף צ"ו ע"א(*"ה ע"ב צי דף פו")ד 

  

לא נמצא בהם השלמות כל כך. ואע"פ  ועוד

 דז"א, מהי"נהימים, חג"ת שנמצאים כל ז', 

 אינם בגלוי, וישראל עוד לא .סחבז' ימי פ

 עד לאחר מתן תורה.נקשרו בהם כראוי, 

 

: וע"כ ו'וכ חדוותא דכלא דוע"קלט( 

שמחת הכל ושלמות ההלל הוא בלילה הזה, 

משום אותו החלק שישראל  ,חהראשון של פס

שבלילה ההוא  וןמהו הטעם. הוא, כי ו.נקשרו ב

 כלם המדרגות לשנמצא הזווג, וכל הקשר 

דהיינו מצד התעוררות נמצא מצד הזווג,  שנגלו

דז"א  וגולא מצד ישראל. וכשהזו של מעלה,

נמצאות אלו ב' מדרגות  ,במלכותנמצא בה, 

ת )כנ"ל אועליה  גם כןעומדות  חכמה ובינה

 שהואוכשאלו נמצאות, הרי כל הגוף,  קל"ו(

 א שלמותונמצא עמהם, ואז ה כל קומת ז"א,

ת הכל, וההלל נשלם. כי אז נתעטרה חהכל ושמ

בכל. אבל לא לאחר  כות,המלשהיא הלבנה, 

מז' הימים חג"ת שכל יום ויום  הלילה הראשון,

  נהי"מ    
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 וישראל עד לא זכו בהו, הא לאו הלילא שלימא, כמו בזמנין אחרנין.

 רא שמענאחמנא אזוהאי  .קמ( א"ל ר' יהודה, שפיר הוא, והכי הוא ודאי

ליה בהאי גוונא, ואנשינא מלי. השתא מלה אחרא בעינא למנדע, הא חזינא 

בפסח ז', ובסכות ז', ושלימו דחדוותא ביומא אחרא. בשבועות, אמאי לא 

 אשתכחו ביה ז' ימים, והא הכא אתחזון יתיר מכלא.

רזוי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. וכי מאי שנא  צ(קמא( פתח ואמר, 

ד, יתיר מאתר אחרא. אלא, כיון דשבחא דישראל, הכא דאקרון ישראל אח

ט. "א דישראל אחד הוא. מחאתייא לפרשא, קרא לון אחד, דהא בכל אתר שב

דאתקשר  כירו דעלאי ותתאי, בהאי אתר דאקרי ישראל אשתכח. קשכל דבגין 

במה דלעילא, ואתקשר במה דלתתא, ואתקשר בכ"י. וע"ד אקרי כלא אחד. 

 נותא, וקשורא שלימא, ויחודא עלאה קדישא.ובאתר דא אשתמודעא מהימ

 קמב( וע"ד, יומא דא, קשורא דמהימנותא הוא, קשורא דכלא. וכתיב

דאינון  לעץ חיים היא למחזיקים בה אילנא הוא דאקרי אחד. וע"ד בגין  ק(

 מתקשרי באתר דא, אקרי הכי. ועץ חיים אחד הוא ודאי אקרי, בגין דכלא

 ורא דכלא, ואמצעיתא דכלא.שאחד ודאי, ק א דיליה,ומיו נאתקשר,  מביה 

 ועץ החיים בתוך הגן, בתוך ממש, במציעות, ואחיד בכל (רקמג( הה"ד 

  

 מסורת הזהר
 ט)משלי ג( ב"א רכ ק(ות צב צ"ט. מ)ש"ב ז( ש צ(

 צ"ב. כ)בראשית ב( ב"א ר ר(צ"א.  

 לופי גרסאותח
 י.אינון דמתקשר לדאתקשר.  מוסיף ועוד כ

 א.מוש נר. של"ג אתק מ           

 

 למה אין ז' ימים בשבועות  הסולם   מאמר

 נמצא, וישראל עוד לא זכו בהם. הרי מנהי"

 אין ההלל שלם כמו בזמנים אחרים.
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אזהר להון  כוידבר יי' אל משה במדבר סיני וגו'. א"ר אבא, מ"ט  צ( ו(נ

אלא בשנה השנית הוה, דישראל  .הכא על פסחא, והא אתמר להו במצרים

 וכיון דעבדו ליה זמנא חדא במצרים, לשיבו דהא פסח לאו איהו אלא במצרים, ח

דלא יחשבון דהא קא  ,ליהקב"ה ואזהר לון ע אאת מיתיר.  ךשיבו דלא אצטריח

 כך במדבר סיני בשנה השנית, לאתקנא (*בגין  ך.עבר זמניה במצרים, ולא יצטרי

 ן.להו לדרי דרי

רא, בההוא חנז( ואע"ג דהא אזהר להו במצרים, השתא פקיד לון זמנא א

 וע"ד בשנה השנית. מאי בשנה השנית ו.כל פקודין דאורייתא ביה אתיהיבדאתר 

י. ארזא עלאה היא, חד שנה. וחד חדש. מה בין האי לה בחדש הראשון. אלא

מנא דכל זוכדין הוה ב .חדש: דא סיהרא. שנה: דא שמשא, דנהיר לסיהרא

 רו ביה.ספקודין דאורייתא אתמ

 נח( ר"ש אמר, ווי לההוא ב"נ דאמר, דהא אורייתא אתא לאחזאה ספורין

 לין למעבד אורייתא,בעלמא, ומלין דהדיוטי. דאי הכי, אפילו בזמנא דא, אנן יכ

במלין דהדיוטי, ובשבחא יתיר מכלהו. אי לאחזאה מלה דעלמא, אפילו אינון 

 אי הכי נזיל אבתרייהו, ונעביד .ין עלאין יתירלקפסירי דעלמא, אית בינייהו מ ו[

 כהאי גוונא. אלא כל מלין דאורייתא, מלין עלאין אינון, ורזין נמנייהו אורייתא, 

 עלאין.

 

 מסורת הזהר
 מדבר ט(.ב) צ(

 

 חלופי גרסאוה
הר עד אלא.זסח והא אתמר אלא ול"ג מן אפהכא  כ

 ין עלאין.זת"ח ול"ג מלין עלאין אינון ור אווני גהאאלא כל מלין דאורייתא כ נאמר.  ממוסיף השתא כיון.  ל

 

 .ודענספרים ודברי הימים שלומדים מהם חכמה ומוסר כ מהונים יש להם כלטים ושרש [ידרך אמת 

 

 ופסח שני פסח במועדו    הסולם   מאמר

 ' : א"רגוו במדבר סיניוגו'  ברדוי( נו

מהו הטעם שהזהיר אותם כאן על הפסח.  א,אב

 , אלאומשיבוהרי כבר נאמר להם במצרים. 

 בשנה השנית היה, וישראל חשבו שהפסח

 ג אלא במצרים, וכיון שעשו אותוהנואינו 

 ותר.בו, שלא צריך יחשפעם אחת במצרים, 

בא הקב"ה והזהירם עליו, שלא יחשבו שעבר 

 . ומשום זהיותרזמנו במצרים ואין צריך 

הם לשנה השנית, לתקן בבמדבר סיני  הזהיר

 לדורי דורות. חהפס

 פירושוכו':  ואע"ג דהא אזהרנז( 

אע"פ שהזהירם במצרים, צוה אותם עתה  אחר.

 ורהתל מצות הכפעם שנית באותו המקום ש

, מהו לשואבשנה השנית וגו'.  ניתנו בו. וע"כ

דהיינו למה זה ש הראשון. דהשנית בח הבשנ

אחד  יש א., אלא סוד עליון הוומשיב רומו.

ין זה באחד שנקרא חדש, מה  ויששנקרא שנה, 

 נהש דהיינו המלכות, נה.הוא הלב חדש ה.לז
 ע"א( ב"קנ( דף *ע"ב  א"קני דף פו")ד 

 

 

בשנה והמאיר ללבנה.  שהוא ז"א,זה השמש, 
 וג ז"אזוהשנית בחדש הראשון יורה על 

 במקום מדבר ,ה וחדששנומלכות הנקראים 
 .םר יציאת מצריחשהוא זווג שני לא ,סיני

 ה היה בזמן שכל מצות התורה נמסרו בו.זש
כי ע"י זווג זו"ן שבמדבר סיני ניתנו כל מצות 

 התורה.

 

 

 וכו' : רש"א, אוי "ש אמר ווירנח( 

 התורה באה לספר לאותו אדם שאומר, כי

 ןשל עשו ולבת, ודברי הדיוט וטספורים בפש

ו יכולים נאפילו בזמן הזה א ,כי אם כן וכדומה,

לעשות תורה מדברי הדיוט, ועוד יותר יפים 

להראות דברי העולם,  התורה באהמהם, ואם 

 אפילו שליטי העולם יש ביניהם דברים

נלך אחריהם ונעשה מהם  כןמעולים יותר. אם 

 ה,פן. אלא שכל דברי התוראוכאותו התודה, 

 הם דברים עליונים, וסודות עליונים.

ת"ח    
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 תא,ישראל לת ו.עלמא עלאה ועלמא תתאה בחד מתקלא אתקל "ח,נט( ת

 תאבשע ע .עושה מלאכיו רוחות ק(בהו,  סמלאכי עלאי לעילא. מלאכי עלאי כתיב 

. ואי לאו מתלבשי בלבושא מתלבשי בלבושא דהאי עלמא פדנחתין לתתא, 

ואי  .עלמא וןהאי עלמא, ולא סביל לבלא יכלין למיקם  א,כגוונא דהאי עלמ

ו "עאכ צבמלאכי כך, אורייתא דברא להו, וברא עלמין כלהו, וקיימין בגינה, 

אי לאו דמתלבשא בהני לבושין דהאי עלמא, לא יכיל  א,כיון דנחתת להאי עלמ

 עלמא למסבל.

 דאורייתא, לבושא דאורייתא איהו. מאן דחשיב דההוא ד האי ספור"ס( וע

 קאלאיהו אורייתא ממש, ולא מלה אחרא, תיפח רוחיה, ולא יהא ליה ח קלבושא 

מה  ך.ה נפלאות מתורתטגל עיני ואבי ר( ,בעלמא דאתי. בגין כך אמר דוד

 לבושא דאורייתא. רות חדת

אן לבר נש מחא( ת"ח, אית לבושא דאתחזי לכלא, ואינון טפשין כד ס

 שיבו דההוא לבושא, גופא,ח שבלבושא דאתחזי לון שפירא, לא מסתכלין יתיר. 

 וחשבו דגופא, נשמתא. ת

 ואינון פקודי אורייתא, דאקרון א( כהאי גוונא אורייתא, אית לה גופא, בס

פי תורה. האי גופא מתלבשא בלבושין, דאינון ספורין דהאי עלמא. טפשין וג

 בההוא לבושא, דאיהו ספור דאורייתא, ולא ידעי יתיר, דעלמא, לא מסתכלי אלא

ולא מסתכלי במה דאיהו תחות ההוא לבושא. אינון דידעין יתיר, לא מסתכלן 

 ושא, אלא בגופא, דאיהו תחות ההוא לבושא. חכימין עבדי דמלכא עלאה,בבל
  

 מסורת הזהר
 ם קיט( חיי שרה)ש ר(תהלים קד( שמות מט צ"ה.  ק(

 צ"ב. זס  

 ופי גרסאותלח
 עתא.שמוסיף האי באתר עלאה ב על"ג בהו.  ס

ל"ג עאכו"כ. ציף אע"ג דנחתין מתלבשי. מוס פ

 ומלי א א.שיבותח תשיבו דההוא לבושא גופא. חחשיבותא ול"ג  שמוסיף לבושא דא.  ררייתא איהו. ואד ק

 ול"ג ואינון פקודי.    

 ל"ג ואינון פקודי.ומלי ו אחשיבותא.  תשיבו דההוא לבושא גופא. חול"ג 

  

 ופסח שני פסח במועדו    הסולם   מאמר

 וכו': בוא וראה, א עלאהמת"ח עלנט( 

עולם העליון ועולם התחתון, במשקל אחד 

מלאכים עליונים  כנגדו. ישראל למטה לנשק

למעלה. מלאכים עליונים כתוב בהם עושה 

מלאכיו רוחות. ובשעה שיורדים למטה 

הזה, ואם לא היו לבוש של עולם במתלבשים 

בשים בלבוש כעין עולם הזה לא היו יכלו למת

 לעמוד בעולם הזה, והעולם לא סבל אותם.

ואם במלאכים כך, התורה שבראה את המלאכים 

ואת כל העולמות, והם מתקיימים בשבילה, על 

 אחת כמה וכמה, כיון שירדה לעולם הזה,

אם לא היתה מתלבשת באלו הלבושים שבעולם 

 לא היה ספורים ודברי הדיוט,שהם ההזה, 

 ל העולם לסבול.כוי
 

 וע"כ ספור :וכו' ורספהאי  דוע"ס( 

 מי ה,הזה שבתורה היא לבושה של התור
 "ב ע"א(נ)דפו"י דף ק 

 

 

הוא תורה ממש ואין בו  ששחושב שאותו הלבו

 דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק

 לעולם הבא. משום זה, אמר דוד, גל עיני

מה  טדהיינו להבינפלאות מתורתך, ואביטה 

 ת לבושה של התורה.חשמת

 בוא וראה, ו':וכ אשאית לבו ח"תסא( 

יש לבוש הנראה לכל, ואלו הטפשים כשרואים 

 ,שואדם לבוש יפה, שנראה להם הדור בלבו

אותו ע"פ לבושו  םודניאין מסתכלים יותר, 

, דםהאוחושבים את הלבוש כגוף  ההדור.

 נשמתו. והאדם כמוחושבים גוף 

 כעין ו':וכ כהאי גוונא אורייתאסב( 

מצות התורה  ואזה היא התורה, יש לה גוף, וה

ף הזה מתלבש בלבושים גוהנקראות גופי תורה. 

שהם ספורים של עולם הזה, הטפשים שבעולם 

א ספור שהו א,אינם מסתכלים אלא בלבוש ההו

התורה    
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תכלי אלא בנשמתא, דאיהי עקרא דכלא יני, לא מססמו בטורא דייאינון דק

 דנשמתא דאורייתא. גאתי, זמינין לאסתכלא בנשמתא דולזמנא  באורייתא ממש 

, ונשמתא תאנשמו ההכי נמי לעילא, אית לבושא, וגופא,  ד ,סג( ת"ח

 דא גופא, דמקבלא ושמיא וחיליהון. אלין אינון לבושא. וכנסת ישראל,  .לנשמתא

דאמרן  חנשמתא  זראל. וע"ד איהו גופא לנשמתא. לנשמתא, דאיהי תפארת יש

א, דא איהו עתיקא תדא תפארת ישראל, דאיהי אורייתא ממש. ונשמתא לנשמ

 א.דקדישא. וכלא אחיד דא ב

סד( ווי לאינון חייביא, דאמרי דאורייתא לאו איהי אלא ספורא בעלמא, 

סתכלי זכאין אינון צדיקייא, דמ .ינון מסתכלי בלבושא דא ולא יתיראו ט

באורייתא כדקא יאות. חמרא לא יתיב אלא בקנקן. כך אורייתא לא יתיב אלא 

ד כל "ות לבושא. ועחוע"ד לא בעי לאסתכלא, אלא במה דאית ת .בלבושא דא

 אינון מלין, וכל אינון ספורין, לבושין אינון.

מאי ויעשו. אמר רבי יוסי,  יבמועדו  חויעשו בני ישראל את הפס ש(סה( 

כל מאן דאחזי עובדא לתתא כדקא יאות, כאילו עביד ליה לעילא. הא אתמר, 

 דהא בגיניה אתער ההוא מלה, כביכול, כאילו הוא עביד ליה, והא אתמר.

 איש איש כי יהיה טמא וגו'. איש איש תרי זמני, אמאי, אלא איש ת(*( סו( 

  

 מסורת הזהר
 (.)במדבר טת( )במדבר ט(.  ש( 

 לופי גרסאותח
שמתא. נל"ג ו ההני מלי.  ד .דנשמתא "גל ג מא.ולעל ב

עשו וימאי  רסי הא אתמיואמר ר'  יאינון. וומסתכלי ול"ג  מכדקאמרן תפארת.  חשמתא. נ גל" ז"ג דא. ל ו

 אלא.               

 

 ופסח שני פסח במועדו    הסולם   מאמר

 התורה ואינם יודעים יותר, ואינם מסתכלים

 ו שיודעיםבמה שיש תחת לבוש ההוא. אל

יותר, אינם מסתכלים בלבוש, אלא בגוף שהוא 

 תחת הלבוש ההוא. החכמים, עבדי המלך

 תם שעמדו בהר סיני, אינםאוהעליון, 

, שהוא עיקר שבתורהמסתכלים אלא בנשמה 

 הכל, תורה ממש. ולעתיד לבא, עתידים

 סתכל בנשמה של נשמה שבתורה.הל

 בוא וראה, אף :'כוו ימת"ח הכי נסג( 

וא למעלה, שיש לבוש, גוף, נשמה, ונשמה כך ה

. וכנסת שלבולנשמה. השמים וצבאם, אלו הם 

, המקבל גוףהיא  שהיא המלכות,ישראל 

 "א,זו ינדהישהיא תפארת ישראל.  ,מההנש

כי ז"א מתלבש  ה.וע"כ המלכות היא גוף לנשמ

 שזו נוהנשמה שאמר וף.גבה כמו נשמה ב

נשמת  דהיינו, משתפארת ישראל, הוא התורה מ
התורה הנ"ל בדבור הסמוך, שבה מסתכלים 

זה הוא עתיקא  ה,מה לנשמונש החכמים.

 ך.ומסלבא כנ"ל ב דתיעו יסתכלו לשבקדישא. 

 שעתיקא קדישא מתלבשה, זזה ב חוזכל אהו
 ב(""ב ענ( דף ק*א ""ב עקנף דו"י פ)ד 

 

 

 ותא מתלבש במלכות, ומלכות בעולמוז""א, זב
 .םבי"ע וכל צבא

י לאלו אווכו':  אינון חייביאי לווסד( 

הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מספור 

 בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר, אשרי

 יןהם הצדיקים המסתכלים בתורה כראוי, י

 יושב אלא בכד, כך התורה אינה יושבת נואי

 לכאלא בלבוש זה. וע"כ לא צריכים להסת

אלא במה שיש תחת הלבוש. וע"כ כל אלו 

 ים וכל אלו הספורים הם לבושים.הדבר

 
 מאמר פסח שני

 ודועמב חאת הפסו' וג ויעשוסה( 
 מר ויאכלו.לושהיה לו , מהו ויעשו. שואל :וכו'

 , כל מי שמראהנואמר ר' יוסי, הרי למד

י, הוא כאלו עושה אותה אומעשה למטה כר

 למעלהכיון שבשבילו נתעורר הדבר  ה,למעל

 .נווכבר למד תו.אוכביכול, כאלו עושה  א,הו

 :גו'ו אמכי יהיה ט ישאיש אסו( 

 שיבמולמה.  ,, איש איש ב' פעמיםאלוש

אאל    
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וי עלדלא שרייא  .ויתחזי לקבלא נשמתא עלאה, והוא פגים גרמיה ,א אישודה

ט. בגין דאיהו גרים, והוא מסאב ליה לגרמיה. וע"ד איש "שכינתא עלאה. מ כ

קדושה  ויוהוא מסאב גרמיה, דלא ישרי על ש,אי ויאיש, איש, דיתחזי למה

 .דלעילא

או בדרך רחוקה, דא איהו חד מעשרה דאינון נקודים באורייתא,  א(סז( 

 ,וכלהו אתיין לאחזאה מלה. מאי בדרך רחוקה. בגין דב"נ דאיהו מסאיב גרמיה

 אמסאבין ליה לעילא. כיון דמסאבין ליה לעילא, הא איהו בדרך רחוקה. מההו

 וארחא דזרעא דישראל אחידן ביה, הא בדרך רחוקה אחיד, דאתרחק אתר ל

 בכון, כמה דאתון מתקשרין. נלמקרב לכון, ולאתקשרא  מ

סח( א"ר יצחק, והא כתיב כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, דאתחזי 

כאן, עד לא מסאבין ליה. כאן, בתר  י,תרין מלין. משמע דכתיב או. אמר ר' יוס

שמע אפילו האי, או האי, לא ישרי עלוי קדושה דלעילא, ולא דמסאבין ליה. ומ

 יעבדון פסחא בזמנא דישראל עבדין ליה.

 אי לא מתקן גרמיה. לא, אלא דהא בירחא תניינא עבי א,אי תימו ססט( 

נ "כיון דמתדכי ומתקן גרמיה, הא ירחא תניינא למעבד פסחא. מכאן, כל ב ע

 דמדכי גרמיה, מדכאן ליה.

 דבדרגא עלאה יתיר קאים בירחא תניינא. לאו הכי, דהאע( דאי תימא 

 

 מסורת הזהר
 )במדבר ט( לעיל אות סו. א. 

  

 חלופי גרסאות
 מלמקרב. מארחא ול"ג אתר.  לשמתא. נשירותא;  כ

 כמאן. עדאי.  סלכון.  נ       

 

 ופסח שני פסח במועדו    הסולם   מאמר
 

 

 דהיינו ש,איש שהוא אי הפירוש הואא לא

 , והוא פגםנהקבל נשמה עליולי וא ראושה

יונה שורה עליו. מהו לעצמו שאין השכינה הע

 ם שהוא גרם, שהוא טימא אתומש .הטעם

, שראוי שפירושואיש איש,  כתובעצמו. וע"כ 

שלא ישרה  ו,א טימא את עצמולהיות איש, וה

 מעלה.לשה שויו קדלע
 

זה הוא אחד  או בדרך רחוקה:סז( 

מנוקדים בתורה. וכולם  שהם ותממקומעשרה 

 באות להראות איזה דבר. מהו בדרך רחוקה.

הוא משום,  של רחוקה, הכי יש נקודה על ה

 שאדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו

למעלה. כיון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא 

 בדרך רחוקה מאותו המקום והדרך שזרע

ישראל אחוזים בו, כי הוא אחוז בדרך רחוקה, 

 , ולהתקשרלישראלב לכם שנתרחק מלקר

וע"כ כתוב בדרך בכם כמו שאתם מתקשרים. 

דרחוקה. להורות  ה' חוקה לכם, בנקודה עלר
.רא הרחוקה מקדושהחל סטרא אעוא השהכונה 

 ("ב ע"בנפו"י דף קד) 

  

אר"י, והרי  ו':וכ א"ר יצחק והאסח( 

קה, חוכתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך ר

משמע משכתוב שמשמע שהם ב' דברים, שזה 

אה מואיך תאמר שהם דבר אחד, אשר הטואו. 

 אמר ר' יוסי כאן, גרמה לו לדרך רחוקה.

 מטרם מא לנפש, הפירוש הואטכשאומר 

ר בדרך מכשאו. וכאן, מלמעלהאותו  אושטמ

למעלה אחר שטמאו אותו  רחוקה, הפירוש הוא,

 מע שהןמשו ונפל לדרך רחוקה שהוא הס"א.

ו הקדושה שלמעלה, א ישרה עלילזה והן זה, 

 ו.תולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים או

 ואם תאמר :'כוו הא אואי תימסט( 

 אע"פ ,חהפסהרי בחדש השני הוא עושה 

מתקן עצמו. אינו כן, אלא אחר שנטהר  נושאי

 ותקן את עצמו, יש לו חדש שני לעשות

רין טהאדם שמטהר עצמו, מ להפסח. מכאן, כ

 .עלהמלמתו או

 ואם ו':וכ רגאדבד דאי תימא ע(

 תאמר, שבמדרגה עליונה יותר הוא נמצא

שדחב    

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

  ספר הזהר פירוש הסולם

 

 בהעלותך         

 

ישראל זרעא קדישא דעבדו פסחא בזמניה, נטלו ליה לסיהרא ולשמשא כחד. 

נטיל בניינא. מאי יסודא. לא תימא יסודא עלאה  ,ומאן דנטיל יסודא בקדמיתא

 תהאבן מאסו הבונים הי ב(בא, כד"א טדצדיקא דעלמא, אלא יסודא דאבן  פ

 לראש פנה. והאי הוא אבן דשארי עליה מאן דשארי.

ודאי כלא נטיל אפילו בירחא תניינא. אבל לאו  צעא( אמר רבי יהודה, 

 אאיהו כמאן דנטיל ליה בזמניה. מאי טעמא. דא דנטיל פסחא בזמניה, נטיל מתת

 ל בתר זמניה,לעילא, ולא נחית. בגין דמעלין בקדש, ולא מורידין. ודא דנטי

נחית מעילא לתתא. בג"כ שוין בכלא, ולא שוין. דדא סליק ולא נחית, ודא  *(

 א יתיר אית ליה. זכאיןחנחית ולא סליק. בגין כך מאן דמקרב פסחא בזמניה, שב

אינון ישראל, דזכאן בכלא, דזכאן באורייתא, וכל מאן דזכי באורייתא, זכי ליה 

 אתי.דבעלמא דין ובעלמא בשמא קדישא. זכאין אינון ישראל, 

  

 רעיא מהימנא ק

 פקודא למעבד פסח שני, על אינון דלא יכילו, או דאסתאבו במסאבו רעב( 

 

 מסורת הזהר
 )תהלים קיח( ב"א קיב צ"א. ב( 

  

  

 חלופי גרסאות
א יל פסחטודאי לאו איהו כמאן דנ צא. דצדיקיי פ

 לאוו יינאא תנחא נטיל אפילו בירלזמניה אבל כב

 קודא ל'.פ רא. תתוספ קליה בזמניה מ"ט.  דנטילו איהכ

 

 ופסח שני פסח במועדו    הסולם   מאמר

 כן, כי ישראל זרע קדוש נובחדש השני. אי

העושים הפסח בזמנו, לוקחים הלבנה והשמש, 

כאחד, ומי שלוקח היסוד  שהם מלכות וז"א,

בתחלה הוא לוקח הבנין. מהו יסוד. אל תאמר 

 שהואשל צדיק העולם,  שהוא יסוד העליון

וא שהאלא היסוד של אבן טוב,  "א,זוד דסי

כש"א אבן מאסו הבונים היתה לראש  המלכות,

פנה, כי זו היא אבן ששורה עליו מי ששורה, 

 לה,חי שלוקח היסוד בתמוז"ש,  דהיינו ז"א.

שלוקח תחלה את המלכות, שהיא יסוד,  נודהיי

 ,נטיל בנינאשעליה נבנים כל הספירות דז"א 
שהם כל הספירות שעליה  ן.הוא לוקח גם הבני

 לז"א. חמז"א. כי המלכות הוא פת

 אר"י, :וכו' ה ודאידא"ר יהועא( 

 דהיינוודאי הכל לוקח אפילו בחדש השני, 
 "א כאחדוזבחדש השני לוקח המלכות  םשג

 שוה כמי נוהוא אי כמו בפסח ראשון. אבל

 בזמנו. מהו הטעם. הוא משום חשלוקח הפס

מנו מקבל ממטה למעלה, זלוקח הפסח בשזה ה

ואינו יורד. משום שמעלים בקדש ואין 

מורידים. וזה שלוקח הפסח אחר זמנו, יורד 

ממעלה למטה, משום זה הם שוים בכל ואינם 

 נויורד, וזה יורד ואי נושוים, כי זה עולה ואי

 במועדו חמשום זה מי שמקריב הפס ה,עול

 וכיםישראל שז םהוא יותר משובח. אשרי ה

וכל מי שזוכה בתורה  ,בכל, כי זוכים בתורה
 ע"א( ג"נב *( דף ק""ב עני דף קו")דפ 

 כה בשם הקדוש. אשרי הם ישראל בעולםוז

 א.הזה ובעולם הב

 פירוש. חדש הראשון ה"ס ימין, וחדש

השני ה"ס השמאל. ופסח ה"ס המוחין דהארת 

בינה. וצריכים דחכמה ששורשם בקו שמאל 

 ון,מין, שה"ס חדש הראשלקחת אותם מקו י

 ,. ואז מעלים בקדשחשאז הזמן להקריב הפס

 דרך הקדושה.כוהאורות מתרבים והולכים 

 המוחין חאבל המקריב בחדש השני, שלוק

דפסח מקו השמאל, אז האורות מתמעטים 

דא דנטיל ויורדים כדרך פרי החג. וז"ש, 

כלומר  עילאלתתא מיל טניה נמפסחא בז

בים כדרך האורות רותיו הולכים ומתראוש

ש דמעלין בקדבגין המתוקנים בקדושה. 

 ,יתחולא נשכן דרך הימין,  ואין מורידים

ר ת. ודא דנטיל בשאין האורות מתמעטים

שמוריד חשיבות  ית מעילא לתתא,חזמניה נ

האורות ממעלה למטה, כלומר שהולכים 

ומתמעטים כמו פרי החג, שהוא משום שלוקחם 

 מקו שמאל, שהוא חדש השני.
  

 רעיא מהימנע

 וכו': פקודא למעבד פסח שניעב( 

 על אלו שלא יכלו נימצוה שיעשו פסח ש
 ה.יו בדרך רחוקהבמועדו, ש חספלעשות ה

 וד, אם סשואלאו שנטמאו בטומאה אחרת. 

הפסח    
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     רעיא מהימנע

 

 וכדין ן,בה, שלטא בניס ש, רזא דמהימנותא דישראל עאלין חאי רזא דפס .ראחא

א חלמעבד ביר ,א לחדוה, איך יכלין אלין דלא יכילו, או דאסתאבואיהו זמנ

 ., דהא אעבר זמנאאייתנ

עג( אלא כיון דכ"י מתעטרא בעטרהא בניסן, לא אתעדיאת כתרהא 

 חכל אינון ל' יומין מן יומא דנפקו ישראל מפסו תין יומין. תטרהא מנה תלוע

מי למטרוניתא, חמבעי לדילאה בחדוה. מאן חבא מטרוניתא בעטרהא, וכל תי

 מי מטרוניתא, ייתי ויחמיחדלא יכיל למ אמי. כרוזא כריז, כל מאן חיכיל למ

בארבעה עשר לירחא תניינא, דהא  ז.תרעיה. אימתי כרוזא כרי בעד לא ינעלון 

 ן. מכאן ולהלאה ינעלון תרעי. ועל דאחמתמן עד שבעה יומין, תרעין פתי

 ג י.שנ חפס

שני  חראשון ופס חזמנו. ואבתריה פסב חעד( פקודא דא, שחיטת הפס

 אפקוד הים לפסח שני, דאיהו חוטמאים להיות נד ן.אותן כמשפט דלאכול 

ואמוראין, אית בני נשא כחולין דטהרה, מסטרא דמיכאל.  ותליתאה. תנאין 

 וכחולין דהקדש, כגון בשר קדש, ואינון מסטרא דגבריאל. כהן ולוי. ואית

 ואינון קדש קדשים. בין,טבני נשא דאינון כיומין 

 חשני, משמאלא. פס חראשון, מימינא. ופס חעה( שכינתא איהי פס

 דבגבורה זתמן חכמ"ה. פסח שני משמאלא, דתמן בינה. ובגין דראשון מימינא, 

 

 לופי גרסאותח
 ורפכתבו פקודא לס "יבדפו גתרעי.  בג דלא. "יכול ולד לא;ל"ג ד אליומין.  ינוןל"ג וכל א ת. ה' ש

 ה.דגבור זואמוראין.  "גל ו א.ל"ג פקוד הל"ג אותן.  ד. א' "זספירת העומר צ      

 

 ופסח שני פסח במועדו    הסולם   מאמר

 שהוא סוד האמונה שישראל נכנסו בה,הפסח 

 שולטת בחדש ניסן, ואז הוא הזמן לשמחה,

 איך אלו שלא יכלו לעשותו במועדו, או

 השני, שדחב חו לעשות הפסכלי ,ואשנטמ

 .נוי עבר זמהר
 

 , אלאומשיבוכו':  "ידכא כיון לא עג(

מתעטרת  יא המלכות,שה ,כיון שכנסת ישראל

 דשחב דהיינו במוחין דג"ר,, להבעטרות ש

 ,הניסן, אינה מסירה הכתרים והעטרות ממנ

כל שלשים יום. וכל אלו שלשים יום מיום 

, יושבת המטרוניתא חשיצאו ישראל מפס

ה. ומי שרוצה חוכל צבאיה בשמ ה,בעטרותי

 א,לראות המטרוניתא יכול לראות. והכרוז קור

 כל מי שלא יכול לראות המטרוניתא יבא

 יזויראה מטרם שננעלו השערים. מתי מכר

י. כי משם עד נהש שדחבי"ד ל אהו ז,הכרו

שבעה ימים השערים פתוחים. מכאן ולהלאה 
 "ב ע"ב(ני דף קפו")ד 

 שני. חספ מביאיםסוגרים השערים. וע"ז 

 הווכו': מצ א דא שחיטתדקופעד( 

 חבזמנו. ואחריה פס חיטת הפסחזו היא ש

שני לאכול אותם כמשפטם.  חראשון ופס

שני, שהיא מצוה  חים לפסחוהטמאים יהיו נד

הם ששלישית. תנאים ואמוראים. יש בני אדם 

 ןוליחכמו חולין דטהרה, מצד מיכאל. וכמו 

, כגון בשר קדש והם מצד גבריאל, שקדוהמ

דהיינו חסד  כהן ולוי, םמיכאל וגבריאל הש

 ,ויש בני אדם שהם כימים טובים בורה.גו

 והם קדש קדשים.

וכו': השכינה ח סשכינתא איהי פעה( 

כי חדש הראשון ראשון מצד הימין.  חהיא פס

דש השני חכי שני משמאל.  חופס הוא קו ימין.
 ,בורהג. כי ניסן אייר הם חסד ולהוא קו שמא

כי החכמה כמה. חמין, ששם המי וןראש חפס

שני הוא בשמאל, ששם  חפס הוא בקו ימין.

נהבי    
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 רעיא מהימנע 

 

דגבורה, טמאים  חדאינון כקש ותבן לגבי אש  ן,מתעברין כל אשין נוכראי

 י.ים לפסח שנחנד

 עו( וכל טומאה נדה, ומצורע, וזב וזבה ויולדת, באשא הגבורה איהו שורף.

בריך הוא, ואיהו לא שרי בה, עד דאתלבנת  דנשמתא איהו מאנא דקודשא

האי אשא, אם ברזל ב. וי'הלא כה דברי כאש נאם י ג(באשא דגבורה, דכתיב 

 נמוח. ימתפוצץ, ואם אבן הוא  טהוא 

 וטהרה ממקור דמיה, (דתמן תורה שבכתב, דאיהי מים, דבימינא ו כעז( 

וזרקתי  ה(הה"ד ואתדכי בה מצורע, וטמא מת, וזב וטמא בכל מיני שרץ. *(  ל

 עליכם מים טהורים וטהרתם וגו'.

( בעמודא דאמצעיתא מאנא אתיחדת בבעלה, דאיהי אתתא, בתר חע

דאתקדשת בשמאלא, ואתדכאת במי מקוה בימינא, ואומרים על מאני דפסחא, 

 מטבילן בצונן, והן טהורים. אינון נשמתין דאינון מכלים שנשתמשו בהן בצונן, 

לאדכאה במים  נרחמנים, מארי חנא וחסדא, לא צריכין מסטרא דרחמי, ואינון 

 דמחממין ספושרים כבינוניים. כ"ש בחמי חמין, דבהון מתדכין רשעים גמורים, 

גרמייהו באשא דיצה"ר. ועלייהו אתמר, כל דבר אשר יבא באש. בגין דזוהמא 

דלהון נפישא. אבל צדיקים גמורים בצונן. דעלייהו אתמר, כל המשים ריוח בין 

 דבקים, מצננים ליה גיהנם.ה

 

 מסורת הזהר
 )יחזקאל ה( .יקרא יב(ו) (ד( יתרו פט צ"ד. כגיה רמ)י (ג

 ."אלג( וישב לז צ         

 

 

 

 חלופי גרסאות
 מנא.זבו ;ובמיא כפורץ. תמ י ח.נמו ט .דבגבורה ח

 מן "גל סלדכאה.  נמדיחן.  מה. בומצורע אתדכי  ל

 ין עד בגין.מומחמ          

 

 אשר יבא באש תעבירו באש    הסולם   אמרמ

ומשום  כי הבינה היא בקו שמאל.ינה, ב

נעברים כל אש  דהיינו בקו שמאל,שבגבורה, 

 כ"ע ה,הגבור אששהם כקש וכתבן כלפי  ה,זר

 נדחים הטמאים לפסח שני.

 

 וכל טומאה ו':וכ אה נדהמוכל טועו( 

אש הגבורה  ת,נדה ומצורע וזב וזבה ויולד

 ,. כי הנשמה היא כלי של הקב"הםתאושורפת 

ש אשורה בה עד שמתלבנת ב נואי ה"והקב

הגבורה. שכתוב, הלא כה דברי כאש נאם ה'. 

הוא ברזל, הוא מתפוצץ.  יצר הרעובאש זה אם 

 .נמוח וא,ואם אבן ה
 

ן, יובימ ו':וכ מן תורהתובימינא ד ז(ע

 ם,מי אתנקרששם התורה שבכתב, שהיא 

ונטהר בה מצורע  ה., וטהרה ממקור דמינאמר

 . ז"ש,ץוטמא מת וזב וטמא בכל מיני שר
 (ג ע"א"ף קנד *(ב ""ב ענף קדי "ופד) 

  

 וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וגו'.

בקו  :'כוו בעמודא דאמצעיתאעח( 

, היא הכלי ה,האמצעי הכלי, מתיחדת בבעל

, לשמא בקואחר שמתקדשת  מלכותאשה, 

 יא מתיחדתהימין,  בקוונטהרת במי מקוה 

פסח, כלים דמרים על כלים אוו בקו האמצעי.

ן הו נןצובו בהם בצונן מטבילן מששנשת

הרחמים,  דטהורים, שהם הנשמות הבאות מצ

 והם רחמנים בעלי חן וחסד, אינם צריכים

נים, כ"ש בחמי נולהטהר במים פושרים כבי

שבהם נטהרים רשעים גמורים המחממים  ם,חמי

ר ביהם נאמר, כל דעצמם באש היצר הרע. ועל

הם להמא שויבא באש וגו'. משום שהז אשר

 רבה. אבל צדיקים גמורים בצונן, שעליהם

 דהיינואמרו, כל המשים ריוח בין הדבקים 
 זו אל זו, תשאינו מדבק אותיות שבקריאת שמ

 מצננים לו הגיהנם.
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    חספנ         

  

 א,תתהו עילא ויילגב יןערון דיניתופנא, אוף הכא תחו ביומי תהשמים נפ תבוורוא

ם שעכו"ם דעלמא, ל ח מיןוקלנא, דעבדו או וייןעד דלית סוף ותכלית, וכל בז

ל י, מכלהו נטי'י שםהו על ייראל מנישוכמה חרופין דסבילו  טיהוה ולעמיה, 

 ו.הייר ובעל חמה לגבטוונ י'נוקם י ש( י,קרתנוקמא קב"ה, ועל דא א

חדש הראשון, מאן ראשון. דא ניסן. תמן אולידת ההיא חיה, בתשג( ו

 ד"לקיים מה דאוקמוה מארי מתניתין, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל. ובי

 עשוד ויאמר כי יד על כס יה, תמן אומי לאעברא מעלמא זרעא ת(דיליה, 

ו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. משכ א(עמלקיים, בההוא זמנא 

 משך ידו את לוצצים. ב(משכו: 

 אל אדמתו ג(תשד( בההוא זמנא, כה אמר יי לרועים הפושעים בי. ואומר, 

 ישראל לא יבאו. ואלין אינון רועים דענא, פרנסי דרא. ובג"ד אתמר עלייהו,

כאשר נשפטתי  ,ו'ונשפטתי אתכם וג ה(הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדברה.  ד(

 ע"כ. יאת אבותיכם דקטיל לון במכת חשך. 

 ובחדש הראשון, מאן חדש הראשון. דא איהו חדש, דהאי חיה ו(( *תשה( 

 ת ביה, ונפקא בעלמא בארבעה עשר יום. בארבעה עשר,פאתגלייא ביה ואתתק

  

 מסורת הזהר

 )שם יב( א(ז צ"ג. ציז( ב"א ק שמות) (ת (.חום א)נ ש(

  לז ט"ב ז"חעה: ר ח"בו: נות רטבהשמ ח"א

 חלופי גרסאות
 אלעזר ו'בדפו"י כתבו  י ולכמה. ט .ל"ג עכו"ם ח

שהוא בהפך הדף. 'אמר וכו

(. )יחזקאל כ ה( ג.)הושע ב( להלן פרשת תצא אות כז צ" ד(י. ")יחזקאל יג( נשא כו צ ג()הושע ז(.  ב( מ.ש"

 לעיל תרצ"א צ"ה. ו(    

  

  הפסח חג    הסולם  מאמר

וכמה  ו,אומות העולם עכו"ם לשם הויה ולעמ

מכולם  ',ם השחרפות שסבלו ישראל מהם על 

טר נוקם ה' ונויטול הקב"ה נקמה. וע"כ נקרא 

 ה, אליהם.מובעל חי

 
 מאמר חג הפסח

, מהו שואל ובחדש הראשון:תשג( 

ששם הולידה אותה  ן,, זהו ניסומשיבראשון. 

 לקיים את ת הגאולה,ואורהחיה את 

ו בעלי המשנה, בניסן נגאלו ובניסן שהעמיד

 ויאמר שבסו"ה,שלו,  די"עתידים להגאל. וב

 על כס יה, שם נשבע להעביר מן די"י כ

העולם את זרעו של עשו העמלקים, בעת ההיא 

משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו 

 משך ידו את פירושו כמו, משכוהפסח. 

 לוצצים.

 בעת ':וגו ההוא זמנא כהבתשד( 

כה אמר ה' לרועים הפושעים בי. ואומר,  ,אההי

 ואל אדמת ישראל לא יבאו, ואלו הם רועי

י הדור. ומשום זה נאמר עליהם, סהצאן פרנ
 ע"ב( ט( דף רמ"*ע"א  טי דף רמ"")דפו 

  

הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדברה. ונשפטתי 

 ינויה' כאשר נשפטתי את אבותיכם, גואתכם ו

 א מהימנא()ע"כ רעיכת חשך. במשהרגם 
 

 , מהושואל ובחדש הראשון:תשה( 

 זהו חדש שחיה הזו ומשיב,חדש הראשון. 

 מתגלית בו ומתחזקת בו, לכות,מהיא הש

 שיוצאת מסתימתה, דהיינוויוצאת לעולם 

בי"ד  בסו"ה, ויחשוף יערות )כנ"ל באות ת"ש(

 דהיינויום. בי"ד יום, אלו הם שאר החיות, 

שהם  המלכות, דז"א, המאירים בתוך "מחו"ג תו

 שחו"ג תו"מ הם ד'עשרה עשרה לכל צד, 

, מזרח, םצפון, דרובד' רוחות העולם,  צדדים,
 ומערב, שכל אחד כלול מעשר ספירות, ואמרו

', י המלכות היאבספרים הראשונים, שהיא 

 הם לכל צד מד' מחו"ג תו"מאחת  וספירה

, והן ארבע עשר. כיון שאלו ארבע העולםצדדי 

 חברים ומתתקנים עם אלומת חו"ג תו"מ,

, בחודשמצד ימין, אז הוא י"ד  שבמלכותהעשר 

 ה,בתקוני יא המלכותשהלהתקין חיה הזו 

 ה.בשמח

 'ר    
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       פנחס     

 

בספרי קדמאי, ו כסטרין דעלמא.  'לכל סטר, בד י' י'אלין שאר חיוותא, דאינון 

דאינון ארבע,  וןר. כיוחד לכל סטר לארבע סטרין, ואינון ארבע עש ',יהו יא

 לאתתקנא לד, בחדוה "מתחבראן ומתתקנן עם אינון עשר דבסטרא דימינא, כדין י

 חיה דא בתקונהא.

משכו וקחו לכם צאן  ז(ח, כתיב "תשו( ר' אלעזר אמר, ודאי הכי הוא. ות

משיך מאתר אחרא, לאתר דא. משכו יומין דמשכו, מאי משכו. כמאן  מ, ו'וג

 כחושבן משכו. יומין תתאין, *(תאין. יומין עלאין אינון שס"ו, עלאין לגבי יומין ת

דאתנהרא סיהרא באשלמותא, סליקו למהוי  סשנ"ה, ובזמנא,  נזמנין דאינון 

 ה, כחושבן משכו חסר חד."אינון יומין שס

א בחבורא דתשז( משכו יומין עלאין לגבי יומין תתאין, למהוי כלהו כח

 דלסטר ימינא, דכתיב בעשור. בעשור, בעשרה א. ומאן משיך לון. אינון עשרדח

 מבעי ליה, מאי בעשור. אלא ט' אינון לכל סטר, ונקודה חדא דאזלא באמצעיתא.

 מה דאתמרכד בעשור, "עווההיא נקודה, אשלימת לעשר.   אא, דונא גוכ

לחדש  צושמור. לשמושא בעשרה, אינון יומין תשע, בההוא נקודה.  פזכור  ע

 ימינא, בגין לאתחברא זאת בזה, למהוי כלא חד. דלסטר יןהזה, יומ

 בהדייהו. כדין אולידת ההוא רובזמנא דאינון ד' אתקשרו לד' סטרין  קתשח( 

 

 מסורת הזהר
 ות יב( לעיל אית תשג צ"א.מ)ש ז(לעיל תרצא צ"ה.  ו(

 

 חלופי גרסאות
סיף ומ מקנא סיהרא חיה. תלא לובסטרא קדמאה.  כ

;דאתנהירתס  ס"ד.ש נרא קדמאה. ומשכו בחב

 

 קמוסיף בעשור לחדש.  צ '.מוסיף ושמור ב פשמור זכור.  ע א. ד וונא.הרת א או כגנדאת

 סיף מתחברן בהדייהו.ומ רוביומא.     

  

 הפסח חג    הסולם  מאמר

 א,"רא ו':וכ אלעזר אמר 'רתשו( 

 ודאי כך הוא. ובוא וראה, כתוב, משכו וקחו

ומשיב, כו. לכם צאן וגו'. משכו, מהו מש

כמי שמושך ממקום אחר למקום  ירושו הוא,שפ

ם ספירות שהזה. דהיינו, משכו ימים עליונים, 

 לספירות דמלכות.לימים תחתונים,  דז"א,

 כו.משהם שס"ו כחשבון  א"דזימים עליונים 

 ימים ות החמה, שהוא ז"א.מדהיינו שנה די

ימים פעמים הם שנ"ה  כות,מלשל ההתחתונים 

מאירה  יא המלכות,שה, השהלבנ ובזמן בשנה,

 במילואה, עולים הימים שלה להיות שס"ה

שהוא כחשבון  יא ז"א,שהת החמה שנכימים, 

 חסר אחד. ו,משכ
 

משכו  :'כוו משכו יומין עלאיןתשז( 

, דמלכותלימים תחתונים  דז"א,ימים עליונים, 

 שיהיו כולם אחד, בחבור אחד. ומי מושך
 (ע"א ף רנ'ד( "בע טף רמ"די ו"פד) 

 

 

כשהיא  של המלכותאלו העשר,  נואותם, היי

דהיינו שכתוב בעשור.  דהיינו בחסד.בצד ימין, 

בעשור  שואל, כתוב .לכות כשהיא בצד ימיןמה

 ,ומשיבבעשרה היה צריך לומר, מהו בעשור. 

אלא תשע הם לכל צד, ונקודה אחת שהולכת 

 באמצע כעין זה, ונקודה ההיא משלמת

 , כמובעשורכתוב  לעשר ספירות. וע"כ

 כי דהיינו לשון מקור,שכתוב, זכור שמור, 

 באופן כזהלהשתמש בעשר  בעשור פירושו,

לחדש בנקודה ההיא.  ישמשושאלו תשעה ימים 

אלו שן, הרומז לחסד להורות סשהוא ני הזה

 וא חסד.השיהיו לצד ימין  שממשיכיםהימים 

 שהוא בזה שהיא המלכות, זאתכדי לחבר 

 ל אחד.שיהיה הכ ז"א,

 ובזמן ו:וכ 'ד ןאינודובזמנא ח( שת

מתקשרים  ,ימים שלאחר עשרה בחדששאלו ד' 

 'לד    
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 פנחס          

 

לה כבוד.  ןמנא מקדשין לעילא להאי חיה וקראזחיה וחויא אזיל ליה ובההוא 

ען קראן לה כבוד, הדא הוא כאתקדש מועדא. מה דלא הוה עד השתא, ו יןוכד

 כלו אומר כבוד. ובהיכלו (חדכתיב 

 

 רעיא מהימנא
אמר רעיא מהימנא, מלין אלין סתימין, וצריך למפתח לון לגבי  *(תשט( 

 חברייא, דמאן דסתים לון גניזין דאורייתא, איהו מצער לון. דלרשיעייא נהורין

, מאן דחפר ליה, זלא לממונא דאיהו גניתדרזין, אתחזרן לון חשוכין. ואיהו מ

 ו דיליה, אתהדר בסוכלתנותיה בחשוכא וקבלא. ולמאןעד דגלי ליה, ולאו איה

 נ לגלאה רזין סתימין דבאורייתא."ד, אית לב"בגו תדאיהו דיליה, נהיר ליה.  ש

. חתשי( בעשור: ט' אינון לכל סטר, לקבל ט' ירחין דיולדה, כחושבן א"

 את ד', ואינון ארבעים. א"חדסטרין  ', איהו ט', לדחמאן יולדת. ד' מן אחד. א"

 זכור, ד' שמור. הא ארבעין ותרין.

שכמל"ו. ואיהו כבוד ל"ב, ד' זמנין בתשיא( אשתאר כבוד, דאתמר ביה 

 ו. ואוקמוה, כבוד לעילא, ל"ב לתתא."לכל סטר דאת ד', הרי ס"ד לד' סטרין, רנ

 

 מסורת הזהר
 ( לעיל אות תשא צ"פ.ט)תהלים כ ח(

 

 חלופי גרסאות
א.דוכגון  תאיהו. דל"ג  ש

 הפסח חג    הסולם  מאמר
 

 

 גחו" סרב, שה"עמזרח מ וןדרום צפלד' צדדים 

אז  ,םרה ימישעם העומתחברים עמהם,  תו"מ,

 יא המלכות את אורותשהמולידה חיה ההיא, 

והנחש הולך לו. ובעת  (והגאולה )כנ"ל תש"

ההיא מקדשים למעלה אותה החיה, וקוראים 

 ואז מתקדש החג. מה שלא היה ,דכבואותה 

 , קוראים אותה כבוד.בחגה, כי עתה, עד עת

 .ש()כנ"ל אות ת"ז"ש ובהיכלו כולו אומר כבוד 

אמר  :וכו' אמר רעיא מהימנאתשט( 

הם  הנ"ל בדבור הסמוך,רע"מ, דברים אלו 

 סתומים, וצריכים לפתוח אותם בשביל

החברים, שמי שסותם להם סודות התורה הוא 

מצער אותם. שלרשעים, האורות של הסודות 

ו להם חושך. והוא דומה לכסף שהוא גנוז, נעש

 שלו, נוחופר עד שמגלה אותו, ואי אמי שהו

הוא מתהפך בשכלו לחשך ואפלה. ולמי שהוא 

שלו, הוא מאיר לו. ומשום זה, יש לו לאדם 

 .םלחבריורה הסתומים, תלגלות, סודות ה
 

בעשור,  :וכו' וןינ' אטבעשור, תשי( 

 כנגד ט'היינו, כי ט' ספירות הן לכל צד, 

 מן אחד. אחבון חשחדשי הריון של היולדת. כ

הוא ט'  אחמן אחד.  ד'מי היא היולדת. היא 
 (בע" מ"טף רד( א"ע נף ר"די ו"פד) 
  

 והם ארבעים, ',דצדדים דאות  'ספירות לד

 כנגדהיא  ד' וא ז"א.השזכור,  כנגדהוא  אח

הם ארבעים  מהםועת. ויא המלכהששמור, 

 ושנים.

וכו':  אתמרדכבוד אשתאר תשיא( 

נשאר כבוד, שנאמר בו ברוך שם כבוד מלכותו 

 בגימ' ס"ד,ם ב, שהלעולם ועד. והוא כבוד ול"

 הרי ס"ד לד' ',דד' פעמים לכל צד, של ה

 (ט)כנ"ל אות של"צדדים, שהם בגי' רנ"ו. 

למטה. ומשום זה  בלוהעמידו, כבוד למעלה ו

 שמע ישראל,מיחדים בכל יום ב' פעמים 

רים בהם ב' פעמים כבוד, שהם ס"ד. שאנו אומ

 מן אחד, הרי ע"ב. הרי 'דד' ועם ב' פעמים 

 ד' דאחד שלימות של מ"ב שמות, ושלימות

 רושל ע"ב שמות. ומשום זה אומרים במזמ

. ו'לדוד, מי זה מלך הכבוד ה' עזוז וגבור וג

 'ובפעם השניה מי הוא זה מלך הכבוד. ה

 צבאות וגו'.

 דים, יחודאביאור המאמר. יש ב' יחו

)בהקסה"ז ודא תתאה כמ"ש לעיל חעלאה וי

שיחוד  לם(ו"ש ובהסעמאות ר"ד עד אות ר"ח 

 דאח םקומים אל מהיקוו העליון הוא, 
 ותראה   

 

 

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 פר הזהר פירוש הסולםס

 

      פנחס 

 

 .ד"מנין, דאמרן בהו תרין זמנין כבוד, דאיהו סזמייחדין בכל יומא תרין  *(ד "ובג

 ב שמהן. ושלימו". הרי ד' דאח"ד, שלימו דמב"ד, הרי ע"מן אח 'ותרין זמנין ד' ד

הכבוד יי' עזוז וגבור.  ךמי זה מל (טד אמרין במזמור לדוד "דע"ב שמהן. ובג

 ע"כ.הכבוד.  ךובזמנא תניינא מי הוא זה מל

תמן מתקדשא כלא. תמן דאה, מהיכלו. דא היכל עלאה פני אתשיב( מאן 

א תהוא היכלא. בקדמימקדשין למאן דחזי לאתקדשא. היך מקדשין ליה בה ב

 אתקין ופתח תרעא חד, לסטר דרום, גאתפתחו תרעין, וחד מפתחא סתימא, 

 

 מסורת הזהר
 ג.אות כ ט)תהלים כד( ויקהל  (ט

 

 חלופי גרסאות
תקן.תא גשין. דמתק בא. דמוסיף היכלו  א

 הפסח חג    הסולם  מאמר

 ותראה היבשה, שתרגומו יתכנשון דרגין

ביה למהוי בשלימו  דתחות שמיא לאתאחדון

ותראה דאחד.  א"חבשית סטרין, שה"ס 

היינו לקשר במדרגות אלו דז"א  ,היבשה

, כשהיא השבידאחד הנק'  ד'שנתגלו, גם בחי' 

רותיה אומחזה ולמעלה, ששם היא סתומה וכל 

 קפואים. ויחוד הזה ה"ס יחוד דשש תיבות

שמע ישראל וגו', שהוא מגלה החסדים לז"א. 

וד לא קבלה תקונה, שהחכמה ' דאחד עדאבל ה

שבה תוכל להאיר, עד שנעשה יחוד התחתון, 

שה"ס תדשא הארץ דשא, שיחוד הזה נעשה 

מה בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז 

מחזה ולמעלה דז"א, ביחוד  וות יבשהחד

שירדה מחזה ולמטה כ, העתהעליון, 

 ןאתעבידת ארץ למעבד פירי ו,בבשכמל"

טה מתגלה החכמה שבד' ואיבין. כי מחזה ולמ

דאחד,  אחדאחד, וכל הספירות דז"א שהם 

 דאחד במילואם. 'דמאירים בכל הצדדים ד
 )ע"ש, ועי' במראות הסולם שם מאות ה' עד

 '(.אות ט

' טלכל סטר לקבל  וןאינ ט'וז"ש, 

דהיינו ביחוד  בן א"ח,חושכה דיולדחין רי

 תלדאחד מקב 'דה ,העליון של שמע ישראל

, בבחינת עבור, אחז"א שה"ס ' ספירות דטמ

' מן דת דאן יולמ"ס. ט' ירחים, טשה"ס 

ומר אח"כ כשנעשה יחוד התחתון לכ ,דאח

ו, אז היא יולדת "שמחזה ולמטה, בבשכמל

"ס, כלומר שמתגלים בה. אבל ביחוד העליון טה

 דאחד מכוסים אחעוד ט"ס דז"א שהם 

וסתומים בה כמו מעוברת. כי אז היא בבחינת 

א ארבעין הוכו'  אח איהווז"ש,  יבשה כנ"ל.

שזה מרמז לשם מ"ב, כי מחזה ולמעלה  ותרין,

דז"א ששם יחוד העליון, שולט שם מ"ב, 

רות החכמה מכוסים בשם הזה. ואחראוש
 (אע" "נף רד( ב"ע ט"מף רדי ו"פד) 

 

שנעשה יחוד הזה העליון, בסוד השם מ"ב, 

נשאר ליחד יחוד התחתון שמחזה ולמטה דז"א, 

אשתאר  י"א(תש)באות שכמל"ו. וז"ש בסוד ב

 דהיינו שנשאר כמל"ו,שב היבאתמר ד דכבו

 'דעתה ליחד יחוד התחתון הזה, כדי שה לנו
דאחד תלד ותגלה הט"ס שקבלה לכל צד שלה 

שהיא  ואיהי כבוד לבביחוד העליון. וז"ש, 

 תבונתי ב"לנקראת כבוד, ומתגלים בה 

רנ"ו , שרומז לסוד רנ"ווכו'  ' זמניןדהחכמה, 

 בלעילא ל" דכבוכנפי החיות, ואוקמוה 

ות כבוד, כשלמעלה מחזה נקראת המל תאתל

נתיבות החכמה  ל"באמנם גילוי הכבוד, שהוא 

המתגלים ע"י המלכות, זה הוא רק מחזה ולמטה 

 "דובגדז"א. בהיחוד דבשכמל"ו. וז"ש, 

שביחוד התחתון  ין וכו' הרי ע"ב.דייחמ

מה מתגלה מרומז שם ע"ב, שה"ס השם, שהחכ

 ןהמ"ב שדמשלימו  דאחדהרי ד' בו. 

דהיינו השלימות של  ע"ב שמהן,דושלימו 

זווג העליון שמחזה ולמעלה לשליטת החסדים, 

שה"ס השם מ"ב, והשלימות של הארת החכמה 

שמחזה ולמטה שה"ס השם ע"ב. שהוא יוצא 

)כנ"ל בשלח אות מג' פסוקים ויסע ויבא ויט 

ה' עזוז  דמי זה מלך הכבווז"ש,  קע"ג(

 ' דהיינו כבוד לעילא ל"ב לתתאכוו וגבור

 א למעלה מחזהוכנ"ל, שמלך הכבוד הא' ה

ששם המלכות נקראת כבוד בסוד השם מ"ב 

 שאין שם גילוי ל"ב נתיבות החכמה, ומלך

 בוד הב' שכתוב בו ה' צבאות הוא מלךכה

 הכבוד, היינו הכבוד שלמטה מחזה שה"ס

  .(כ רע"מ"ע)השם ע"ב, שיש בו גילוי חכמה. 

 ,כתוב :וכו' מאן היכלו דאתשיב( 

מי הוא היכלו.  אל,שוובהיכלו כולו אומר כבוד. 

, זה היכל עליון הפנימי, ששם מתקדש ומשיב

שם מקדשים למי שראוי  דהיינו בינה,הכל 

להתקדש   
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 אתעטר בעטראכדין עאל כהנא רבא בההוא פתחא, ואזדרז בהימיינוי, ותקונוי. ו

 פעמון י( וןורמונין, דאינ דגין זדקדושה ולביש חושנא ואפודא, ומעילא דשבעין 

 ואתקשט הרא דקודשא על מצחיה, דאתקרי ציץ נזר הקדש, זזהב ורמון. וציץ נ

מלהטן ביה, ומנצצן  ובגדי זהב, ובד' בגדי לבן. ועל ההוא ציץ מ"ב אתוון  'דב

 זין עלאין. עליה, ונהיר כל ההוא היכלא בנהור

רא דבסטר צפון, כדין עאל חתשיג( אסתחר ההוא מפתחא, ופתח סטרא א

 לוי, מעשרא דיעקב, דאפריש לקב"ה. וכנור דעשר נימין עמיה, ואתעטר בעטרוי,

וכדין אסתחר מפתחא, ופתח בההוא היכלא חד תרעא, ההוא תרעא דקיימא 

ן, ואתעטר עאל ואתעטר בשבעין עטרי *(באמצעיתא, עמודא דלסטר מזרח 

 תריסר. ואתעטר בגלופין דמאתן וע' אלף עלמין, ואתעטר חבארבע אתוון, דאינון 

  בעטרין דסייפי עלמא עד סייפי עלמא, בכמה לבושי יקר, בכמה עטרין קדישין.

 תשיד( אסתחר ההוא מפתחא, ופתח ליה כל תרעין גניזין, וכל תרעין

  

 מסורת הזהר
 (.)שמות כח י(

 חלופי גרסאות
ל"ג מלהטן  וואתקשר.  ההו. ייין עלנומוסיף ורמ ד

 דתליסר. חו"י כתבו ר"מ אסתחר ההוא היכלא וכו'. פבד זומנצצן עליה.  היב

 

 הפסח חג    הסולם  מאמר
 

 

 ,ומשיבלהתקדש. איך מקדשים אותו ההיכל. 

 ע"י הדעת, שהיאבתחילה נפתחים השערים 
ולה עז"א, שבעת שליטת השמאל בבינה הוא 

"ס דעת המיחדת שהונעשה קו האמצעי  לבינה,
חכמה ובינה, זה בזה, ופותח  שהםימין ושמאל, 

פותח הבינה מסתימת ששערי בינה, דהיינו 
 השמאל. ועי"ז מקבל ממנה גם ז"א ג' קוין,
 כי כיון דתלת מחד נפקי, חד בתלת קיימא
 )כנ"ל ב"א דף רפ"ז ד"ה תלת( ומפרש דבריו,

 תקין ופתחה דהיינו דעת,מפתח סתום אחד, 

 אז נכנס שה"ס קו ימין,שער אחד לצד דרום, 

בפתח ההוא, ומזדרז  שהוא חסד,כהן גדול, 

 דהיינוותקוניו,  "ס המלכות,שהבאבנט שלו, 
 , שהם מצנפת וכתונתטד' בגדי כהן הדיו

 נסים. שהם כנגד ד' אותיות אדניכואבנט ומ

מתעטר בעטרה של  ואח"כ .שהיא המלכות

אפוד, ומעיל של ע' הקדושה, ולובש חשן ו

 פעמונים ורמונים, שהם פעמון זהב ורמון.

 'המ המוחין דהארת החכמה הנמשכים סשה"
נזר הקודש על  ,וציץ ראשונה דהויה, כנ"ל.

 דהויה. 'י דהיינומצחו, שנקרא ציץ נזר הקדש, 

 שהםונתקשט בד' בגדי זהב, וד' בגדי לבן 

 ועל כנגד ח' אותיות, שבשמות הוי"ה אדני.

דהיינו השם הציץ מלהטות מ"ב אותיות, אותו 

צצות עליו. וכל אותו תנוומ תשי"א( "למ"ב )כנ

 ההיכל מאיר באורות עליונים.
 (בע" "נף רד( א"ע נף ר"די ו"פד) 

  

  

הסתובב  :'ווכוא מפתחא ההאסתחר תשיג( 

ופתח צד אחר  "ס הדעת כנ"ל,שהמפתח ההוא, 

שה"ס נס לוי, כשבצד צפון, אז נ של הבינה,

קב יע שהוא המעשר של בורה וקו שמאל,ג

להקב"ה. ועמו כנור של עשרה  מבניושהפריש 

ומתעטר  "ס עשר ספירות דקו שמאל.השנימין, 

שנקראים  רג"דהיינו המוחין דבעטרותיו, 

ופתה שער  ואז הסתובב שוב המפתח, עטרות.

אחד באותו ההיכל, אותו השער העומד באמצע, 

תפארת, קו  שהואהעמוד שלצד מזרח,  נודהיי

ונתעטר,  הת"ת,דהיינו הוא נכנס,  האמצעי,

 ."בע"ס השם שה בע' עטרות, ר,שעתו הובא

דהיינו בי"ב י"ב. ונתעטר בארבע אותיות שהן 
ה"ס חו"ג תו"מ שהויה,  צירופים של ד' אותיות

ונתעטר בחקיקות של ר"ע  שבכל אחד ג' קוין.

מקום הגילוי של הארת  דהיינואלף עולמות, 
ה, והארת החכמה טשהוא מחזה ולמהחכמה, 

נצח וע'  םשלישי ת"ת שה 'ב מכונה אלף, ושם
ר"ע  םשר ספירות, והע והוד, שבכל אחת

מסוף  המאירותבעטרות  ונתעטר ספירות,

דהיינו במלכות הנקראת  העולם עד סופו.

יקר, ובכמה עטרות  ובכמה לבושי .םולע

 קדושות.

 כו':ו אפתחא מהותחר הסאתשיד( 

 ,ת כנ"לעוא הדשהו המפתח, אותב סתובהשוב 

ופתח    
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דקדושין טמירין, ואתקדש בהו, וקיימא תמן כמלכא. מתברך בכמה ברכאן, 

מתעטר בכמה עטרין. כדין נפקי כלהו בחבורא חדא, מתעטרן בעטרייהו כדקא 

 יאות. כיון דנפקי אתער ליה בקשוטוי.

 גו רחימו דשירתא, היך אזערתתשטו( והאי חיה אתערא, ואזעירת גרמה, מ

 א.דגרמה מגו רחימו דשירתא, אזערת גרמה זעיר זעיר, עד דאתעבידת נקודה ח

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי.  (כגרמה, כדין כתיב,  טכיון דאיהי אזעירת 

רישה  תבת לוי ודאי, מסטרא דשמאלא. היאך אחיד לה. אושיט שמאלא תחו

 מגו חביבו.

א, איך יכיל לאחדא בנקודה דא, כיון דאיהי נקודה חתשטז( ואי תימ

זעירא. אלא לגבי עילא, כל מה דהוא מלה זעירא, דא תושבחתא, ודא עלוייא 

ורב ברבו עלאה. מיד כהנא רבא אתער לה, ואחיד לה, וחביק לה, דאלו הוות 

 רברבא, לא יכלין לאחדא כלל. אבל כיון דאזעירת גרמה, ואיהי נקודה חדא, כדין

 בא בין תרין סטרין אלין,תלקין לה לעילא, כיון דסלקין לה, ויסין בה, ודחא
 

 מסורת הזהר
 .ט)שמות ב( שמות נד צ" כ(

 

 חלופי גרסאות
מוסיף גרמה בשירהא. ט

 

 הפסח חג    הסולם  מאמר

 וזים, וכל שעריםנופתח כל שערים הג

ועומד  ז"א,הקדושים הנסתרים, ומתקדש בהם, 

 חינת המלכות שבקווהיינו בבשם כמלך. 

 מתברך שם בכמה ברכות, .האמצעי דבינ

 מןומתעטר בכמה עטרות. אז יוצאים כולם 
 הבינה למקומם בז"א, דהיינו החכמה ובינה

רים שבדרום וצפון דבינה, וחצי שעדז"א מב' ה
הימני דדעת, משער האמצעי דבינה, וחצי 
השמאלי דדעת מן המלכות שבשער האמצעי, 

ור אחד, מתעטרים בחיב ויוצאים כולם

 מן הבינהבעטרותיהם כראוי. כיון שיצאו 

 א שיתקשט"את הזהם מעוררים  למקום ז"א,

 ' מוחין הנ"ל.דדהיינו בבקשוטיו, 

 
 וכו': וחיה אי חיה, אתעראהותשטו( 

דהיינו המלכות, שהיא במצב הא', ועודנה זו 

מתעוררת וממעטת את עצמה  דבוקה בשמאל,

מחמת תשוקת דהיינו מתוך אהבת השירה, 
החסדים, כי להיותה בשמאל בלי ימין יש לה 
חכמה בלי חסדים, שזה מסבב לה צער גדול, 

 הטוקקת מאד אחר חסדים ומשום זה מיעתומש
 ה מחזה, כדי שתוכלטמצמה לבחינת לעאת 

 י עד"לקבל ממנו חסדים )כנ"ל ב"א מאות ק

 ואיך היא ממעטת את עצמה. היינו "ו(טאות ק

 רה, ממעטת עצמה לאטכי מתוך אהבת השי

תחת היסודלאט עד שנעשית נקודה אחת, 
 י דף ר"ג ע"ב(")דפו 
  

 

 

היא נקודה  םמבחינת האורות, ומבחינת הכלי

כיון שהיא המעיטה את עצמה, אז  תחת החזה,

ויקח  הקב"ה, סשה"כתוב וילך איש מבית לוי, 

 בת לוי היא יא המלכות.שהאת בת לוי, 

 אל. איך הואודאי, כשהיא מצד שמ נקראת

אותה. הוא מושיט יד שמאל תחת ראשה  זאוח

 דהיינו שיד שמאל דז"א, נעשיתמתוך אהבה. 
"ר הנקרא ראש, שזסו"ה שמאלו תחת גלה ל

 לראשי וגו'.

וכו': ואם תאמר  וןיכואי תימא ( זתשט

 ז"אאיך יכול  תה,עכיון שהיא נקודה קטנה, 

 , אלא כלפיומשיבלהתאחד בנקודה קטנה. 

 מה שהדבר הוא קטן זה הוא שבחמעלה כל 

 וזו היא מעלה, והיא גדולה בגדלות העליון,

מיד מתעורר לה הכהן הגדול,  כי כשהיא קטנה,

ואוחזה ומחבקה, ואלו היתה  שהוא חסד דז"א,

 להתאחד א ומלכות"זגדולה לא היו יכולים 

 כלל, אבל כיון שהמעיטה את עצמה, והיא

 דז"א,פירות סהנקודה קטנה, אז אוחזים בה 

 בין ב' זרועות דז"אומעלים אותה למעלה, 

 'בכיון שהעלוה ויושבת בין  שהם חו"ג,

אז ההוא עמוד  ם חסד וגבורה,שההצדדים אלו, 

 י,דהיינו ת"ת שהוא קו אמצעהעומד באמצע, 

 מתחבר עמה באהבת הנשיקין, באהבה של

,לרחל וא ז"א,שהד. אז, וישק יעקב, חחיבור א

שהיא    
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 דין ההוא עמודא דקיימא באמצעיתא, אתחבר בהדה בחביבו דנשיקין, ברחימוכ

 א, בלאדוישק יעקב לרחל, ברחימו דנשיקין מתדבקן דא ב (לא. כדין דדחבורא ח

 פרודא, עד דנקטא נפשא דענוגין כדקא יאות.

 תשיז( בשעתא דנקטא נפשא דענוגין כדקא יאות, ובעיא לפקדא לחילהא,

 ין לה מגו היכלא קדישא, כבוד כבוד כבוד. בהיכלא קדישא אבאמתכנשין כלהו, וקרי

 ואמא, פתחי ואמרי מקודש מקודש. כדין ירחא אתקדש כדקא יאות. וכדין כתיב,

 ובחדש הראשון, ראשון ודאי, וע"ד משכו וגו'. וע"ד בעשור לחדש הזה, דאתחבר

 אתמלייא,א, כד נחתא אתפשט זעיר זעיר, ודדהות נקודה ח יסיהרא בשמשא, ומה 

 ואתעבידת ה', מלייא מכל סטרין, מתקדשא כדקא יאות.

  

 רעיא מהימנא
 שבעיןבדרום  לרא דסטר חאסתחר ההוא היכלא, ופתח תרעא א כ*( תשיח( 

 

 מסורת הזהר
 .א( ב"ב פו צ"ט)בראשית כ (ל

 

 חלופי גרסאות
 ן.צפו לאסתתם.  כהות נקטא. דמוסיף  י

 הפסח חג    הסולם  מאמר

 באהבה של הנשיקות, כי לכות,יא המשה

 מתדבקים זה בזה בלי פרוד, עד שמקבלת

 נפש של תענוגים כראוי.

פירוש, כל זמן שהמלכות היא במצב הא', 

בסוד ב' מאורות הגדולים, שאז שניהם  נודהיי

 ביש קו ימיןלמקבלים מן הבינה, שז"א מ

 דבינה, שהוא חסדים והמלכות מלבשת קו

נה אז אין המלכות שמאל דבינה, שהוא חכמה, ה

החסדים,  נום ז"א ולקבל ממעחפצה להתיחד 

 כרחוק השמאל מן הימין. נווהיא רחקה ממ

 וכדי לקבל מז"א חסדים היתה צריכה למעט

 נואת עצמה לנקודה תחת יסוד דז"א, דהיי

אינה יכולה עוד ולמדרגה תחתונה מתחת ז"א, 

לקבל מבינה, אלא מז"א, שהוא עליון שלה. 

א נקודה תחתיו, מתיחדת עמו וע"כ אז כשהי

 לאחד ומקבלת ממנו כל המוחין דגדלות.
 אות ק"י עד אות קט"ו ע"ש(מ"ש כ"ז ב"א מ)כ

וא מלה זעירא דא הכל מה דוז"ש, 

אלו הוות רברבא לא דו' כו בחתאשתו

 כי כל זמן שהמלכות א כלל,דיכלין לאח

 היתה גדולה כז"א לא יכלו להתאחד, כי

כמו קו ימין וקו  המלכות היתה עמו במחלוקת

 )כנ"לשמאל מטרם שמיחדם קו האמצעי 

אזעירת דן ואבל כי באדרא רבא אות רי"ד(

 וכו', שאז מתיחדת עם ז"א בנשיקין המגר

 כל הגדלות. נווזווג ומקבלת ממ

וכו':  פשאננקטא דבשעתא תשיז( 

בשעה שלוקחת נפש של תענוגים כראוי, והיא 
  (אע" "נף רד( ב *"ע נף ר"די ו"פד) 

 רוצה לפקוד צבאותיה, מתאספים כולם

 וקוראים לה כבוד כבוד כבוד מן ההיכל

. ובהיכל הקדוש, אבא ואמא, או"אדהקדוש 

פותחים ואומרים מקודש  דהיינו חכמה ובינה,

 כלומר שמשפיעים להמלכות. שמקוד

שהוא אז החדש  מאורותיהם הנקראים קדש.

 מתקדש כראוי. ואז כתוב, ובחדש ,תהמלכו

 טרם זה,מ כיכי הוא ראשון ודאי.  הראשון.
דהיינו כשהיתה דבוקה בשמאל בלי ימין, לא 
 נחשב לה זה למציאות, מחמת שאורותיה
קפואים ואינה יכולה להשפיע, אלא עתה, אחר 
שנתמעטה לנקודה וחזרה ונבנית ע"י או"א 

 ת דקדש, שתהיה מתחת למדרגת ז"א,ובאור
 נחשב זה למציאותה הראשונה. וע"כ כתוב

 משכואוה"כ,  ועל זהיה אז. ובחדש הראשון. על

 , שפירושו שתמשיכו ימים עליוניםוגו' וקחו

כתוב,  וע"ז,דז"א אל המלכות, )כנ"ל אות חש"ו( 

 שנתחברה הלבנה,שפירושו,  בעשור לחדש הזה,

 שהוא ז"א, דהיינו בשמש,יא המלכות, שה
שתשע ספירות דז"א ישמשו ויאירו בהמלכות, 

 מה שהיתה נקודה אחת,ו)כנ"ל אות תש"ז( 

 מתפשטתמהיכל או"א,  כשיורדתיעוט, מאחר ה

אחרונה של  'המעט ומתמלאת ונעשית  טמע

הצדדים ומתקדשת  ד'מכל  שפעה אשמל הויה,

 כראוי.

 
 אנמהימ ארעי

 ו':כו אכלאסתחר ההוא היתשיח( 

 חסר     
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בחמשין נהורין,  מה, לסטר מזרח, תאלבתר אפתח תרעא תלי .ותרין עטרין

מערב, בע"ב עטרין,  נרא דלסטר חבינה. לבתר אפתח תרעא אדדחמשין תרעין 

חיה הות  סההיא  תאש. ומה דבקדמי"וכלהו רמ"ח בחושבן תיבין דפרשיין דק

מלא כל הארץ כבודו,  מ(זמנא אתרביאת, הדא הוא דכתיב,  עזעירא, בההוא 

 דאיהו כבוד עלאה ותתאה.

 אדני נ(למין, דביה ח"י ברכאן דצלותא, ופתח ביה תשיט( כד מטי לח"י ע

שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. כדין עמודא דאמצעיתא, אתחבר בהדה בחביבו 

דנשיקין דשפוון, ואינון נצח והוד, דלשון איהו צדיק בינייהו. לשון למודים 

וישק יעקב לרחל, כדין קראן לההיא חיה, כבוד כבוד. אבא  ס(זמנא,  פבההוא 

 מקודש מקודש. כדין ירחא אתקדשא כדקא יאות, כדין ובחדש הראשון ואימא,

 ראשון ודאי.

וע"ד בעשור לחדש הזה, דאתחבר סיהרא קדישא  .תשכ( וכדין משכו

זעירא,  קאלהים. ומה דהות נקודה  צכי שמש ומגן יי'  ע(בשמשא. דאתמר ביה, 

 לא כל הארץאתמלייא מ רוסיהרא  *(אתמלאת בסיהרא, וכדין איהי החדש מלא. 

 כ."עכבודו. בקדמיתא חסר, וכען בשלימו. 

 

 מסורת הזהר
 מאקטים פ)תהלים נא( מש (נא צ"ת. ס)ישעיה ו( בא  מ(

 ת תשטז צ"ל.ולעיל א ()בראשית כט ס(. טצ"

 צ"ח. ט)תהלים פד( שמות  ע( 

  

 

 חלופי גרסאות

ל"ג  עיה. חל"ג  סצפון.  נמוסיף בחמשין ותרין.  מ

מוסיף  קמוסיף אלקים צבאות.  צא. ל"ג זמנ פזמנא. 

.א ד גוונאכ ייאמוסיף אתמל ר. נא דא ווזעירא כג

 הפסח חג    הסולם  מאמר
 

 הסתובב היכל ההוא, חסר תחילת המאמר,

 דהיינו בקו ימין,ופתח שער אחר שבצד דרום, 

 שה"ס השם ע"ב המאיר בקוע"ב עטרות, ב

 ואהשואח"כ פותח שער ג' לצד מזרח,  ימין.

בחמשים אורות, של חמשים שערי  י,עו האמצק

בינה. לאחר כך פותח שער אחר של צד מערב, 

 של השםבע"ב עטרות  וא סוד המלכותהש

, שבחשבון התיבות חסדיםובכל הרמ"ח  ע"ב.

יה הזו, חדקריאת שמע, ומה שה שבפרשות

 היתה בתחילה קטנה, בעת יא המלכות,שה

 אחר שמקבלת ע"ב עטרות ורמ"חההיא, 

היא מתגדלת, ז"ש, מלא כל הארץ  ם,חסדי

 שכלכבודו. שהיא כבוד עליון וכבוד תחתון, 
זה המלכות מקבלת ביחוד דקריאת שמע )כנ"ל 

 שי"א ע"ש(.תאות 
 

 כשמגיע :וכו' מטי לח"י דכתשיט( 

דהיינו פלה, תלח"י עולמות, שבו ח"י ברכות ה

תה באדני שפתי תפתח אושפותח  תפלת העמידה,

שהוא ז"א, עמוד האמצעי,  אזופי יגיד תהלתך, 

, שהם שפתיםמתחבר עמה בחביבות נשיקות 
 (בע" "נף רד( א *"ע נף ר"די ו"פד) 

  

 דהיינו יסוד,הוא צדיק,  לשוןנצח והוד, וה

לשון למודים. בעת ההיא וישק  סשה"יהם, נבי

 זא שהיא מלכות.לרחל,  א ז"א,ושהיעקב 

 , כבוד כבוד. ואבאמלכותקוראים לאותה החיה, 

דהיינו שאו"א ואמא אומרים מקודש מקודש. 
)כנ"ל  .משפיעים לה אורותיהם הנקראים קדש

מתקדש  וא המלכותשהואז החדש,  ז("אות תש

 ובחדש הראשון, ראשון נקראתכראוי. ואז 

 )כמ"ש שם(ודאי. 

ואז  :וכו' דשכו, וע"מוכדין תשכ( 

 ימים עליונים דז"א אל המלכות )כנ"למשכו, 

בעשור לחדש הזה,  כתובוע"כ  אות תש"ו(
שפירושו, שט' ימים דז"א יאירו אל המלכות 

הלבנה  שנתחברה )כנ"ל אות תש"ז( דהיינו

 וא ז"א,שה, משבש יא מלכות,השהקדושה, 

שנאמר בו, כי שמש ומגן ה' אלקים וגו'. ומה 

שהיתה המלכות נקודה קטנה, היא נתמלאה 

 נו. ואז הוא החדש מלא, דהייבמילואהכלבנה 

יא מלא כל הנתמלאה, ו יא המלכותשה שהלבנה

הארץ כבודו. מתחילה היתה חסרה, ועתה היא 

 נא(מכ רעיא מהי")ע .במילואהשלימות ב

 'ר    
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וגו'. אימרא דאיהו  חא( ר' חייא פתח, בארבעה עשר יום לחדש פסכתש

צראי אלא דחלא דמצראי, ואלהא דלהון, הוה אמרא. בגין דמ שפסחא אמאי. 

 הן נזבח את תועבת מצרים. (פכ פלחין לאימרא. ת"ח, כתיב "פלחין למזל טלה, ובג

מאי תועבת מצרים. וכי על דשנאין ליה, כתיב תועבת מצרים. אלא דחלא 

כתועבת הגוים,  צ(כמה דכתיב,  תדמצראי, ואלהא דילהון, אקרי תועבת מצרים. 

 ין.מדחלא דשאר ע

ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים,  ק(תשכב( ת"ח חכמתא דיוסף, דכתיב 

אנשי מקנה היו עבדיך. וכי מלכא דהוה שליט על כל  אר, מואוליף לון למי

להון, ולא  ג *(וישנאון  בלאחוי  דכדא, ועבי דארעא, ואבא למלכא, עבי

 להון. אלא ודאי תועבת מצרים, דחלא ואלהא דילהון אקרי הכי, וע"ד דיחשבון 

 מצרים. הן נזבח את תועבת ר(כתיב, 

מיטב מצרים היא ארץ רעמסס, וההיא ארעא  ש(תשכג( אמר יוסף, כל 

שיבו חאפרישו לדחלא דלהון, לרעיא ולמיהך בכל ענוגין דעלמא. וכל מצראי 

לאינון דרעאן לדחליהון, כדחליהון. אעביד לאחי דירתון ההיא ארעא, ויסגדון 

 תועבת מצרים כל רועה כי ת( יבלון מצראי, ויחשבון לון כדקא יאות. והיינו דכת

 צאן, מחשבין לון כדחליהון.

 ר יוסי, והא תנינן כמה דאתפרע קב"ה מאינון דפלחי לע"ז,"תשכד( א
 

 מסורת הזהר

 )בראשית מז(. ק(ברים יח(. ד) צ()שמות ח(.  (פ

ראשית מז(. ב) ש(. פשכא צ"ת)שמות ח( לעיל אות  ר(

 )שם(. ת("ת. צשמות לג     

 

 חלופי גרסאות
 לא עד הן נזבח.חכתיב ול"ג מן דדא בגין אל ש

  מוסיף להון גמון. וישד ברועי צאן.  אוע"ד כתיב.  ת

מוסיף להון למעבד להון רועי צאן. דתועבה. 

 

 הפסח חג    הסולם  מאמר

 רח"פ, ':וכו ר' חייא פתח( אתשכ

 ,שואלבארבעה עשר יום לחדש פסח וגו'. 

 , אלא, היראהומשיבשה לקרבן פסח למה. 

של המצרים ואלהים שלהם היה שה, משום 

 שהמצרים עובדים למזל טלה. ומשום זה

עובדים לשה. בוא וראה, כתוב, הן נזבח את 

ו תועבת מצרים, וכי על התועבת מצרים. מ

 ששונאים אותו, כתוב תועבת מצרים. אלא

יראת המצרים ואלוה שלהם נקרא תועבת 

 פירושושמצרים. כמ"ש, כתועבות הגוים, 

 של הגוים. היראה

 

: בוא ו'וכ יוסףדת"ח חכמתא תשכב( 

 שכתוב, ומקצה אחיו ף,וראה חכמתו של יוס

ולמד אותם לומר, אנשי  ,לקח חמשה אנשים

מקנה היו עבדיך. וכי מלך שהיה שולט על 

הארץ, והוא אב אל המלך יעשה כזאת, שיעשה 

 ולא יחשבו המצריםלאחיו שישנאו אותם 

 לכמצרים ועבת תאם אתה אומר, שאותם, 
 (אע" נ"אף רד( ב *"ע נף ר"די ו"פד) 

 
 

 

אלא ודאי,  .ה צאן, פירושו שנאת המצריםוער

 תועבת מצרים, היראה והאלוה שלהם נקרא

כך, וע"כ כתוב, הן נזבח את תועבת מצרים. 
 דהיינו האלוה שלהם.

 

 אמר יוסף :וכו' אמר יוסף, כלתשכג( 

 כל מיטב מצרים היא ארץ רעמסס, ואותה

דהיינו , הפרישו בשביל האלוה שלהם, הארץ

 בכל תענוגי העולם. שםשירעה וילך  הצאן,

ו אלו שרועים את אלהיהם בוכל המצרים החשי

ו אותה רש, אעשה לאחי שיאמרכמו אלהיהם, 

ארץ, וישתחוו להם המצרים, ויחשבו אותם 

 שכתוב, כי תועבת מצרים כל נוכראוי. והיי

 שום זה,משיחשבו אותם,  נורועה צאן. דהיי

 כאלהיהם.

אר"י, והרי  :'כוו אמר רבי יוסיתשכד( 

, כמו שהקב"ה נפרע מאלו העובדים נולמד

 ה.עבודה זרה, כך הוא נפרע מעבודה זרה עצמ

ואם כן, איך עשה יוסף את אחיו עבודה זרה, 

 שהמצרים   
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       חספנ

 

 וסף לאחוי ע"ז,לאחוי ע"ז. צ"ל, לא עביד י דהכי אתפרע מע"ז ממש, וכי יוסף עבי

 ות ידייהו,ח, ולאכפיא ע"ז דילהון תוןאלא עביד לון לשלטאה על ע"ז דילה

 אחי על ע"ז דילהון, כ"ש דישלטון וןאמר יוסף, אי ישלט וה לון במקל. ארדול ה

 על גרמייהו, ובג"כ אותיב לון במיטב ארעא, ואשליט לון על כל ארעא.

 א דמצראי, ואלהא דילהוןלחאמאי. אלא ד חיהו פסדאשכה( וע"ד אמרא ת

 לא דילהון דמצראי, ותפשו ליה,חאמר קב"ה, מבעשור לחדש סיבו ד .הוה אימרא

, אפיקו ליה 'ד ותרין וג', וביומא דחתפיש בתפישה דילכון, יומא וויהא אסור 

 לדינא, ואתכנשו עליה.

תשכו( ובשעתא דמצראי הוו שמעין קל דחלא דילהון, דתפיש בתפישה 

כלין לשזבא ליה, הוו בכאן, והוה קשיא עלייהו, כאילו גרמייהו דישראל, ולא י

יומא,  חאתעקידו לקטלא. אמר קב"ה, יהיה תפיש ברשותייכו, יומא בתר  ז

מון חארבעה יומין, בגין דיחמון יתיה תפיש, וביומא ד' אפיקו ליה לקטלא, ויי

 וןבד לליה מצראי היך אתון עבדין ביה דינא, ודא קשיא להו מן כל מכתשי דע

 ליהון.חקב"ה, אינון דינין דיעבדון בד

 פסילי אלהיהם תשרפון באש. א(בנורא, דכתיב  *(תשכז( לבתר דיינין ליה 

לנא, חובתיאובתא דד טברעותא  וןרמאמר קב"ה, אל תאכלו ממנו נא. דלא יי

 אכלין ליה הכי. אלא אתקינו ליה צלי, ולא מבושל, דאלו מבושל יהא טמיר, ולא

  

 זהרמסורת ה
 ו.")דברים ז( שמות קא צ א(

  

 חלופי גרסאות
י כתבו אמר ר"מ כגון בדף שקודם "בדפו וולדכאה.  ח

ל"ג ובתיאובתא טל"ג יומא.  חעקידו.  ז ה.ז

 

 הפסח חג    הסולם  מאמר
 
 

 להם כמו לאלהיהם כנ"ל. וחותמצרים ישהש

 אמר לו, לא עשה יוסף את אחיו עבודה זרה,

על עבודה זרה של אלא עשה אותם שישלטו 

, אחיוהמצרים, ולהכניע הע"ז שלהם תחת ידי 

י על חושיכוהו במקל. אמר יוסף, אם ישלטו א

ע"ז שלהם, כל שכן שישלטו עליהם עצמם, 

ומשום זה הושיבם במיטב הארץ, והשליטם על 

 כל הארץ.

וע"כ  :וכו' איהוד אאמר דוע"תשכה( 

 אל לעיל אות תשכ"א(ש)שלמה.  חהשה לפס

שהיראה של המצרים ואלוה שלהם,  םמשואלא 

ו חדש קחהיה שה. אמר הקב"ה מבעשור ל

האלוה של המצרים, ותפשו אותו ויהיה אסור 

ד ושנים ושלשה, חבתפישה שלכם יום א שותפו

 ו לדין, והתקבצו עליו.הוביום הרביעי הוציאו

 ו':וכ הוומצראי דובשעתא תשכו( 

ובשעה שהמצרים היו שומעים קול יראתם, 

תפוש בתפישה של ישראל, ולא יכלו שהוא 
 (בע" נ"אף רד( א *"ע א"נף רדי ו"פד) 

 

 להצילו, היו בוכים, והיה קשה עליהם, כאילו

הם עצמם נתעקדו לההרג. אמר הקב"ה יהיה 

 תפוש ברשותכם יום אחר יום ארבעה ימים,

אותו כשהוא אסור, וביום  המצריםכדי שיראו 

רים איך הרביעי הוציאוהו להרגו, ויראו המצ

 אלו הדינים דהיינואתם עושים בו דין. וזה, 

 שהיו עושים ביראתם, היו קשים להם יותר

 מכל המכות שהביא עליהם הקב"ה.
 

 רחא :וכו' ינין ליהדילבתר תשכז( 

כך דנים אותו באש, שכתוב, פסילי אלהיהם 

 תשרפון באש. אמר הקב"ה אל תאכלו ממנו

ה אל שברצון ותשוק המצרים,נא. שלא יאמרו 

בלתי נצלה כל אלוה שלנו אוכלים אותו כך, 

 אלא התקינו אותו צלי. ולא מבושל, כיצרכו, 

 בסיר תחתאלו יהיה מבושל, יהיה מכוסה 

ולא יראו אותו, אלא התקון שלו הוא  המים

ום משתו כך כשהוא נשרף באש, אושיראו 

 .למרחוקשריחו מתפשט 

 ותו    
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 פנחס          

 

  .א בנורא, בגין דריחיה נודףדון ליה, אלא תקונא דיליה דיחמון ליה הכי מוקמיח

תשכח( ותו רישיה עליה כפוף על קרסולוי, דלא יימרון דחיה, או מלה 

אחרא הוא, אלא דישתמודעון ליה, דאיהו דחלא דלהון. ותו, דלא ייכלון ליה. 

ברו בו, אלא בתיאובתא, אלא על שבעא, ארח קלנא ובזיון. ותו, עצם לא תש

 ובאלהיהם (בי דיחמון גרמוי רמאן בשוקא, ולא ייכלון לשזבא ליה. וע"ד כתיב, 

עשה ה' שפטים. דינין סגיאין. תו ומקלכם בידכם, ולא חרבא ורומחא ושאר 

 מאני קרבא.

תשכט( אמר ר' יהודה, הא אוקמוה, דמצראי פלחי למזל טלה, ובג"כ 

 יפלחון, ולא אימרא. א"ל, כלא פלחין, אלאפלחין לאימרא. א"ר יוסי, אי הכי, טלה 

 כלדל הכי שמענא, "כ פלחין לכלא. א"מזל טלה נחית וסליק בטלה ואימרא, ובג

הוה, וע"ד קטיל קב"ה כל בכור בהמה. והא אתמר  לרבא דחלא דלהון  כבעירא 

 דלעילא, דאקרון הכי. ןדרגי וןדאלין אינ

 לא יאכל חמץ. ד(וכתיב  כל מחמצת לא תאכלו,ג( תשל( א"ר אלעזר, כתיב 

א דכתיב לא תאכלו, וב מא דש, אלעזר ברי, ב"אלא דא דכר, ודא נוקבא. אר

 לא כתיב לא תאכלו. אלא, נוקבא דאיהי אסטיאת ארחהא, סאמאי  נכתיב לא יאכל, 

ועל דא כתיב,  עבאזהרה ודאי, דכר דאיהו אחיד בחוטא דדכיו יתיר, בבקשה. 

 לא יאכל, לא תאכלו.

 

 הזהרמסורת 
 מזא ב)שמות יב( ( גת קא צ"ה. ו)במדבר לג( שמ ב(

 ע.")שם יג( בא לו צ( ד ו.אות קס 

 

 

 חלופי גרסאות
י "דפוב מהיא.  ל .דצאן כ '.אלהיהם עשה הובל"ג  י

 "גל עולא.  סאלא.  נזה שייך אחר קרבנה.  בוכת

ד כתיב."וע              

 חג הפסח    הסולם  מאמר

 ועוד. :ליה וכו'ותו רישיה עתשכח( 

ראשו כפוף עליו על כרעיו, שלא יאמרו, שחיה 

אלא שיכירו אותו שהוא  א,או דבר אחר הו

האלוה שלהם. ועוד. שלא יאכלו אותו בתאוה, 

אלא על השובע, בדרך קלון ובזיון. ועוד. עצם 

לא תשברו בו, אלא שיראו עצמותיו מוטלות 

 בשוק, ולא יוכלו להצילו. וע"כ כתוב,

 דינים נום עשה ה' שפטים, דהייובאלהיה

 חרבים. ועוד. ומקלכם בידכם, ולא חרב ורומ

יראים  םלהראות, שאינכושאר כלי מלחמה. 
 מפניהם.

אר"י, הרי  ו':וכ הדר ר' יהומאתשכט( 

העמידו, שהמצרים היו עובדים למזל טלה, 

ומשום זה עבדו לשה. א"ר יוסי אם כן, לטלה 

ולא לשה.  ן,טלה קטדהיינו היו צריכים לעבוד, 

 לכל היו עובדים אלא מזל טלה ו,אמר ל

 כשה ופעםכטלה,  נראה םפע ה,יורד ועול

 ום זה היו עובדים לכל. אמר לו כךמש, וגדול
  (בא ע"רנ" דף"י )דפו 

 

 

שמעתי שכל בהמה גדולה היתה אלוה שלהם, 

, נווע"כ הרג הקב"ה כל בכור בהמה. וכבר למד

נו כחות דהיישאלו היו מדרגות שלמעלה, 

, ךשנקראים כ עליונים של הטומאה, םרוחניי
 .םלה םבכור בהמה, וע"כ היו עובדי

 

: אר"א ו'וכא"ר אלעזר כתיב תשל( 

לא תאכלו. וכתוב לא יאכל  מחמצתכתוב כל 

אלא זה,  מהו השינוי בין מחמצת לחמץ. .חמץ

היא נקבה. א"ר  מחמצת, הוא זכר, וזה, חמץ

א תאכלו ובזה שמעון, אלעזר בני, בזה כתוב ל

לא  בחמץ גםוב, לא יאכל, למה לא כתוב תכ

, אלא הנקבה שהיא מקלקלת ומשיבתאכלו. 

 ,תאכלו לאבאזהרה,  נאמר, ודאי ביותרדרכיה 

 , שהוא נאחז בחוט שלדקליפותהדכר  אבל

 ל,לא יאכבבקשה,  ן הנקבה נאמרמטהרה יותר 

לא יאכל  כאןוע"כ כתוב  ולא לשון אזהרה וצווי.

 .תאכלולא  וכאן

ל"א    
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      פנחס  

 

ל, אסגי תבין "א .מץח ולא תאכל עלי ח(אבא, והא כתיב  פל "תשלט( א

 אבל לבתר באזהרה, קליקרא לקרבנא. אבל בקדמיתא בבקשה לא יאכל.  ציתירין 

 א דמותא אית תמן.חדהוא קשיא מתרווייהו. מחמצת מ"ט. בגין דרי רלא תאכלו, 

רגליה יורדות מות, ברישא וסיפא דתיבה, תשכח  ו(מצת, נוקבא. חחמץ, דכר. מ

 ולינדע דמית תאיהו אקדימת ליה מותא,  שמץ בפסח, חלה. ובגין דא מאן ויאכיל 

 ונכרתה הנפש ההיא. (זאתי, דכתיב דהוא בעלמא דין, ובעלמא 

אתקריאת מצה. אלא הכי תנינן, שדי: בגין דאמר  אתשלב( מצה אמאי 

 ת לכלחדקא משדד דמבר בו די. אוף הכי מצה, בגין לעולמו די, דיאמר לצרותינ

 לשדים ומזיקים חבהו, כגוונא דשדי דמזוזה, דמברי גקטטה  דסטרין בישין, ועבי

דתרעא, אוף הכי איהי מברחת לון מכל משכני קדושה, ועביד מריבה וקטטה 

 ע"ד כתיב מצה. והא מסה בסמך איהו. אלא תרגומו ה,מסה ומריב ח(כד"א,  דבהו. 

 ה, איהו מצותא.סדמ ה

 

 רעיא מהימנא
אמר רעיא מהימנא, כגון לישנא דאיהו מקל לכל אנשי ביתיה, *( שלג( ת

 וביה מחא קב"ה על ידוי זאותיות,  ו, ואיהו מטה דביה עשר ו'ואיהו לישנא דאת 

 

 מסורת הזהר
 )משלי ה( ויקהל יב צ"ד. ו()דברים טז( בא מט צ"ח. ה( 

)שם יז( אדרא  ח("ק. צ )שמות יב( אחרי מות פג (ז

 .תרבא נו צ"             

 

 חלופי גרסאות
ל"ג  קא. בנ"ג ליקרא; ל"ג לקרל צאבא.  'מוסיף ר פ

 גל" שייהו. וווא קשיא מתרהל"ג ד ראבל; ולבתר. 

 ה.ג אתקריאת מצ"ל אמית הוא. דל"ג וליודע  תאיהו. 

 הה"ד ול"ג כד"א מסה. דל"ג בהו.  גל"ג דקא משדד.  ב

'.ה הבו זתות. וא ומסה. דהו ול"ג ידא ה

 

 חג הפסח    הסולם  מאמר

 וכו': אמר לו, א"ל, אבא והאתשלא( 

 םהרי שג .מץחאבי, הרי כתוב לא תאכל עליו 
 וא זכר דקליפה נאמר ג"כ לשוןשהבחמץ 

 אמר לו, הרבה הכתוב מלים יתרות .אזהרה

 אבל ע"כ אמר לא תאכל.כבוד הקרבן, ל

 בקשה, לא יאכל. שוןנאמר בחמץ. לילה חבת

 באזהרה, לא צת, נאמרמבמח"כ חאבל לא

היא הקשה  הנקבה דקליפותתאכלו, כי 

מהו הטעם  קבא דקליפה.ושבדכר ונשבשניהם, 

 מות יש חמצת. הוא משום שריחמ שנקראת

 וע"כ לא נרמז בו מות.דכר,  רומז עלמץ חשם. 

רגליה יורדות מות,  וכתובמצת היא נקבה. חמ

 ,תמוסופה תמצא אותיות ש המלה אבר ע"כ

 . ומשוםת' וסוף המלה 'מ היא לההמ אשכי ר

 תמ, מקדהנקבהזה מי שאוכל חמץ בפסח, היא 

לו המות, וידע, שהוא מת בעולם הזה ובעולם 

 בא. שכתוב, ונכרתה הנפש ההיא.ה

 למה :וכו' מצה אמאי אתקריאתתשלב( 
 ( דף ר"נ ע"ב(*א ע"ב "רנ ףד י"פו)ד 

 

 

 ,פירושוכך למדנו, שדי, נקראת מצה. אלא 

 די. נומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותי

אף מצה  דהיינו שמבריח הדינים והצרות ממנו.

כך, משום שהיא מכריע ומכניע, דהיינו 

שמברחת לכל צדדים הרעים, ועושה מריבה 

 חבהם, כעין השם שדי של המזוזה, שמברי

היא  מצהלשדים ומזיקים שבשער. אף כך 

ל משכנות הקדושה, ועושה מבריחה אותם מכ

 ומריבה. מסה אמריבה וקטטה בהם, כמש"

 , והרי מסה היאשואל. צהמע"כ כתוב השם 

אלא תרגומו של  צ'. ומשיב, עםולא עם סמך, 

 '.צ עםע"כ נקרא מצה, מסה, היא מצותא. 

 
 מהימנא יארע

 :וכו' אמנאמר רעיא מהיתשלג( 

, כמו הלשון שהיא מקל לכל אנשי הבית "מאר
 "ד ולרדאהשכל מה שאמר באות תעב )סוב

נו, ודומהשולון במקל( כי מיסר אותם בל

 יהם לע   
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עקיבא אומר, מנין שכל מכה  'ה', ר 'כל מחאן הוו מסטרא דהדמחאן. ובגין  י'

 ,ו'ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים היתה של חמש מכות וכ

לחמשין מחאן, חמש זמנין חמשין,  י'לקא באת סה' . ואת ו'וכ חאמור מעתה 

 אינון ר"ן. ובג"ד, ועל הים לקו ר"ן מכות.

אמר יוסף, כל מיטב ארץ מצרים רעמסס היא, וההיא ארעא  טתשלד( 

חלן דלהון, לרעיא ולמיהך בכל ענוגין דעלמא. וכל מצראי חשיבון דאפרישו ל

 וסף מפרעה, לשלטאה אחוי עללדחליהון, כדחליהון. ודא שאיל י *(לאינון דרען 

ת ידיה, כעבדים בתר מלכיהון, למהוי כלהו וחלן דמצראי, דאתכפיין תחד

 וד. ואתכפיין כלדמתכפיין תחות שם יי' מסטריהון, ולא שליט בעלמא אלא שם י

 .ות ידיהחממנן ת

ובכל  (טתשלה( ולאחזאה לון, דאיהו עתיד לאיתפרעא מנהון, הה"ד, 

ין גרמייהו דמטעיין לבריין ועב ים אני ידוד. כד אלהי מצרים אעשה שפטי

אלוהות. ובגין דטלה ממנא דיליה, איהו רב על כל ממנן דאלהים אחרים, מני 

 ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, ואשליט לון עליה, (יקב"ה לישראל, 

ן יומא ותרין ותלת. ולבתר דא אפיקו ליה וותפשי ליה תפיש בתפישה דלה

 ני כל מצראי, לאחזאה דאלהא דלהון ברשו דישראל למעבדלדינא לעי

 ביה דינא. כ

 

 מסורת הזהר
 "ד.צו מ)שם( בא  י(ג. ")שמות יב( שמות קא צ (ט

 

 

 חלופי גרסאות
  טעיין.י  .ר' יוסף ;יוסי 'ר רמועוד א ט ו'."ג וכל ח

ג ביה."ל כ

 חג הפסח    הסולם  מאמר

ס ה" והלשון אותם עם מקל. רסמיעליהם כאלו 

 והוא מטה שהיא ז"א שנקרא הויה. ו',אות 

שר כי הויה במילוי היא עשבו עשר אותיות, 

ובו הכה הקב"ה על  א ואו הא.היוד  אותיות,

 מכות. ומשום שכל המכות היו מצד רידו עש

 ר' עקיבא אומר, של השם הויה, ע"כ,ה' ה' 

 כה ומכה שהביא הקב"ה עלממנין שכל 

ש מכות וכו'. המצרים במצרים היתה של חמ

 י'עולה באות  ה'אמור מעתה וכו'. ואות 

לחמשים מכות. וה' פעמים חמשים. הן ר"נ, 

 ומשום זה ועל הים לקו ר"נ מכות.

 וכו': אמר יוסף, ף כלסר יומאתשלד( 

כל מיטב ארץ מצרים הוא רעמסס. ואותה ארץ 

 הפרישו לאלוה שלהם, לרעות וללכת בכל

בו את אלו תענוגי העולם. וכל המצרים החשי

ו שבקש זהשרועים את אלהיהם כמו אלהיהם. ו

 את ארץ רעמסס לרעות צאנם,יוסף מפרעה 
  (אע" א( דף רנ"*נ ע"ב "ר ףד י"פו)ד 

כדי להשליט אחיו על אלהי מצרים, שיהיו 

 נכנעים תחת ידיהם כעבדים תחת מלכם,

שיהיו כולם נכנעים תחת שם הויה מצדם, ולא 

. ונכנעו כל השרים ויההישלוט בעולם אלא שם 

 ו.נים תחת ידמוהמ
 

וכו':  והולאחזאה לון דאיתשלה( 

 ולהראותם, שהוא עתיד להפרע מהם, ז"ש,

 ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה'.

משום שהם מטעים את הבריות ועושים עצמם 

אלהות. ומשום שהטלה, הממונה שלו גדול על 

אחרים, צוה הקב"ה  םכל הממונים של אלהי

ויקחו להם איש שה לבית אבות שה  לישראל

לבית, והשליטם עליו, ותפשו אותו תפוש 

בתפישה שלהם יום ושנים ושלשה, ולאחר זה 

ת, אוו לדין לעיני כל מצרים, להראוההוצי

 שאלוה שלהם הוא ברשות ישראל לעשות

 בו דין.

 בג"ד    
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 ם כי אם צלי אש ראשושל במיואל תאכלו ממנו נא ובשל מב כ(בג"ד,  ו(תשל

באש צלי, ומני לזרקא לגרמיה דיליה בשוקא  לעל כרעיו ועל קרבו, למהוי דן 

, בתר דהוה תפיש ג' יומין 'ועצם לא תשברו בו. ומני ליומא ד (לד, "בבזוי. ובג

 א לון קב"ה, עלחקשור, למעבד ביה דינא. ודא קשיא לון מכל מכתשין דמ

מני דלא למיכל ליה בתיאובתא. ומיד ד א דרעיא מהימנא. ולא עוד, אלאדי

דחמאן גרמוי בשוקא, ולא יכלין לשזבא ליה, דא קשיא לון מכלא. ולא עוד, 

ות חחלן דמצראי, תדלאתכפייא כל  מומקלכם בידכם,  (מאלא דאתמר בהו, 

 הכה כל בכור. י'וי (נדאינהו בכורות ממנן, כתיב  נבגין ו .ידייהו

 יאכל חמץ שבעת ימים תאכל עליולא  (סתשלז( בתר כל דא כתיב, 

כל מחמצת לא תאכלו. אמרו רעיא מהימנא, אמאי  ע( [בחם עוני. וכתיב למצות 

 ימני דלא למיכל חמץ שבעת יומין, ולמיכל בהון מצה. ואמאי לא יאכל, ואמא

 ,לא תאכלו. אלא ז' ככבי לכת ואינון: שצ"ם חנכ"ל. ואינון מסטרא דטוב ורע

 מצת נוקבא.חדלבר חמץ. ואינון חמץ דכר מ נהורא דלגו מצה. קליפה

שבע הנערות הראויות לתת לה  פ(תשלח( מצה דלגו שמורה. ואינון, 

שמרתם את המצות. מצה איהי שמורה וצ(  *(ואתמר עלייהו,  סמבית המלך. 

 מצוה. ע. וביה אתעביד ו'לבעלה, דאיהו 

 

 מסורת הזהר
 .גה צ"נ)שם( בא ל( .  "ז)שמות יב( שמות קב צכ( 

 )שם( וישלח ז צ"ו. (נ)שם( תרומה רצו צ"ר.  מ(

 )שמות יב( ע(ה. "ז( לעיל אות תשלא צט)דברים  (ס

 

 חלופי גרסאות
 ודאיה נ א.יילאכפ מ מים וצלי ול"ג באש.במבושל  ל

מר תל"ג וא ס ינהו בכורות.דאכל. ול"ג דבכור ורב 

מצה. ע עלייהו.          

 )שמות יב( בא לו צ"ס. צ(. ד"להלן אות תשצד צ)אסתר ב(  פ( "ג.לעיל אות תשל צ

 

 ח.ר יז פרק מק שמ"רמונים מהר סין בפרדיע [בדרך אמת 

 

 חג הפסח    הסולם  מאמר

 םמשו ':וכו אל תאכלו "דגבתשלו( 

 תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי לזה א

אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו, כדי 

יך עצמותיו שיהיה נדון באש צלי. וצוה להשל

בשוק בבזיון, משום זה, ועצם לא תשברו בו. 

וצוה על יום הרביעי, שלאחר שיהיה ג' ימים 

קשור, לעשות בו דין. וזה היה קשה להם מכל 

 תם הקב"ה על ידי רועהאוהמכות שהכה 

הנאמן. ולא עוד, אלא שצוה שלא לאכלו בחשק, 

ומיד שרואים עצמותיו בשוק  ל השובע.עאלא 

ם להצילו, קשה להם זה מכל. ולא ואינם יכולי

עוד, אלא שנאמר בהם ומקלכם בידכם, להכניע 

כל אלהי מצרים תחת ידיהם. ומשום שאלהיהם 

 הם בכורות ממונים, כתוב, וה' הכה כל בכור.

 וכו': אחר כל זה תר כל דאבתשלז( 

כתוב, יא יאכל חמץ שבעת ימים תאכל עליו 

כלו. מצת לא תאחמצות להם עוני. וכתוב, כל מ

למה צוה שלא לאכול  ,אמר רעיא מהימנא
 ע"ב( א( דף רנ"* אא ע""רנ ףד י"פו)ד 

 

 

 מץ שבעת ימים ולאכול בהם מצה. ולמהח

 ,ומשיבלו. כלא תא ופעםכתוב לא יאכל  פעם

אלא ז' כוכבי לכת הם, והם שבתי צדק מאדים 

שהם ז"ס חג"ת נהי"מ. חמה נגה ככב לבנה, 

ם מצד טוב ורע, וה שבכלים דאחורים דמלכות,

 ץוח, והקליפה שמבמצהשהאור שבפנים הוא 

מצת היא נקבה. ח. והם, חמץ זכר, ומחמץהיא 
 ם זו"נ של אותו הקליפה שמבחוץ. ועלשה

 הדכר דקליפה שאינו כל כך חמור נאמר לא
יאכל. ועל הנקבה דקליפה שהיא חמורה, נאמר 

 לא תאכלו )כנ"ל אות תש"ל(.
 

': המצה וכו מורהשמצה דלגו ( חתשל

 מןהיא שמורה  ז' ככבי לכת הנ"ל,שמבפנים 

ה ל, והן שבע הנערות הראויות לתת הקליפות

 דהיינו הכלים דאחורים שלמבית המלך, 
 םבה שתה מתלבמכחהמלכות דאצילות, שה

 בעת גדלות המלכות, )כמ"ש לעיל ויקהל אות

ונאמר עליהם ושמרתם את המצות.  ג עש"ה("נ

 מצה    
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 םי" .ץ מן מצה, ואינון"דגניזין במ צומאן דנטיר לה לגבי יה,  פתשלט( 

 ה,ליל פסח, דאינון שבע הנערות דיל קה"ץ. ומני קב"ה לברך לה שבע ברכות 

עננים חשוכין  ש וןמצת, דאינחלאעברא מנהון חמץ ומ רל. ומני "נכחם "שצ

 באנה אל קרבנהות ק( וןדמכסיין על נהורין, דשבעה ככבי לכת, דאתמר בה

שוכא ח ךכל כדולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע, חשוך כאשר בתחלה. 

 ון, ובגין דא ולא נודע כיהדעננין דלהון, דלא יכלין נהורין לאנהרא ל

 ע"כ.באו אל קרבנה. 

 גער חית קנה עדת אבירים בעגלי ר(( רבי שמעון פתח ואמר, מתש

דביומא דנסב  אקנה: תנינן,  .עשו תגער חית, דא חיה דאתאחד בה  עמים.

 שלמה מלכא בת פרעה, בא גבריאל, נעץ קנה בימא רבא, ועליה אתבני קרתא

בישא, דאית ליה סטרא זעירא  *(דרומי. מאי קנה. דא דכורא דהאי חיה  ב

כ איהי שלטא על"באחדותא דקדושה. ודא איהו קנה, דנעיץ בימא רבא. ובג
  

 מסורת הזהר
 )תהלים סח(. ר( מג צ"א. ב"( במא ית)בראש ק(

 

  

 חלופי גרסאות
 ל"ג שלאתעברא.  רבליל.  ק. צ ל"ג דגניזין. ןלמא פ

 ל"ג מן דביומא עד נעץ. אייבא. חמוסיף עשי  תנים. נע
.ותיבר ;ל"ג דרומי ב

 

 יה קנהח ערג    הסולם  מאמר

 לבעלה, שהוא מן הקליפות,היא שמורה,  הצמ

 ,ו'ה עםובו,  ' דהויה.ו שה"סדהיינו ז"א  ו'

 .צוהמנעשית  צהמה

 

 ומי ':וכו טיר להדנאן מותשלט( 

הגנוזים במ"צ מן מצה,  י"הששומר אותה אל 

 ,צה" מי"הם  א"ת ב"ש, לכי בחילוף הא"ב ש

 צה מתחלפתמד 'צוה י'של מצה מתחלפת ב 'משה

וצוה  ה הגנוזים במ"צ דמצה.""ס יזש. ה' על

 בשבע ברכות את המלכותהקב"ה לברך אותה 

דהיינו ז' בליל פסח, שהן שבע הנערות שלה, 
כליס חג"ת נה"י דמלכות דאצילות מבחינת 

שבתי, צדק מאדים,  ל, הנקראים,"האחורים, כנ

חמה, נגה, ככב, לבנה, וצוה להעביר מהם 

חמץ ומחמצת, שהם עננים  הקליפות, שהם

 רות של ז' ככבי לכת,אוחשכים המכסים על ה

ולא נודע שנאמר בהם ותבאנה אל קרבנה 

ר שבאו אל קרבנה ומראיהן רע, חושך כא  כי

 החושך של עננים חזקבתחילה. כי כל כך 

אינם  שבז' ככבי לכת,שלהם, עד שהאורות 

 יכולים להאיר להם, ומשום זה, לא נודע כי

 כ רעיא מהימנא(")עאל קרבנה.  אוב

  
 ית קנהחמאמר גער 

 "פרש :וכו' פתח וןי שמעברתשמ( 
 (אע" ב( דף רנ"* בע" א"רנ ףד י"פו)ד 

 

 

 ואמר, גער חית קנה עדת אבירים בעגלי

אחז בה נתזו היא החיה ש גער חית,עמים. 

, שביום שלקח שלמה דנו, היינו שלמהקנעשו. 

 בים, קנהאת בת פרעה, בא גבריאל ונעץ 

, זה הוא הזכר קנהועליו נבנתה עיר רומי. מהו 

 שיש לו שנאחז בה עשו,של אותה חיה רעה 

 טן באחדות הקדושה, וזה הוא הקנהצד ק

בים הגדול. ומשום זה היא  גבריאלשתקע 

שולטת על העולם ועל ממשלה זו כתוב, קנה 

הוא ממשלה וראש לכל  קנהוסוף קמלו. 

קנה, כי עתיד  משום זה נקראתהמלוכות. עוד. 

 הקב"ה לשבר אותה, כמו קנה הזה.

 פירוש. לילית וסמאל נקראים חית קנה.

 בה דקליפה, ובהם נאחז עשו.שהם זכר ונק

והזכר  בה עשו. חדדא חיה דאתאוז"ש, 

דקליפה הוא כמו אמצעי בין הקדושה ובין 

הקליפה, כי הזכר שנקרא קנה נאחז במלכות 

הקדושה, ובו נאחזת הנוקבא הטמאה שנקראת 

א ד, נהקחיה. שהיא חכמה דקליפה. וז"ש 

ישא דאית ליה סטרא בהאי חיה דדכורא 

כי הזכר נאחז  ושה,דקד ותאדזעירא באח

נעיץ דו קנה האי אדובמלכות דקדושה. 

ימא רבא היא המלכות, ובה נעוץ  א רבא,מבי

 שהוא הזכר דקליפה. נה,ק

 ח"ת    
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קנה וסוף קמלו. קנה, שולטנותא וראש לכל  ש(עלמא, ועל שולטנו דא כתיב, 

 מלכוון. תו קנה, דזמין קב"ה לתברא ליה כקנה דא.

שלטנין לזנייהו,  התשמא( ת"ח, במצרים איהי שלטא, ומנה נפקו כמ

וכלא ברזא דחמץ, כיון דתבר לה קב"ה, אפיק חמץ ואעיל מצה. במה. בחוטא 

חמץ, ואתעביד מצה. אינון אתוון. אלא דתבר ח' דהאי  גזעירא מכלא, תבר ח' 

בר. חיה, דאקרי חמץ. וע"ד אקרי חית קנה, דנוח לאתברא כקנה דא. במה את

ד כתיב, גער "בחוטא זעירא כנימא, תבר ח' ואתעבר מאיתנה, והוה מצה. וע

 '.ה וחמץ, ואתעביד  ה' חבר תוא דחית קנה, גער בה קב"ה, 

 'בר רגליה דקתתשמב( וזמין קב"ה. לתברא ליה לההוא קנה, כגוונא דא, י

והנה יי' אלהים בחזק יבא וזרועו מושלה לו הנה שכר ת(מקנה, וישתאר הנה. 
 

 מסורת הזהר
  שלח אות רצט צ"ק מ()ישעיה  ת( (.)ישעיה יט ש(

 

 .בהשמטות ת"ב קלט"ז ת

 

 חלופי גרסאות
  .ואתעבר ח' חמץ ואתאביד דמוסיף מן חמץ.  ג

 

ה.מצ ומוסיף מן חמץ.  ה

 יה קנהח ערג    הסולם  מאמר

 וכו': בואמצרים איהי בת"ח ( אתשמ

מנה ומ חית קנה,וראה, במצרים שולטת אותה 

 יוצאים כמה ממשלות למיניהן, וכולם הם

ה, הוציא ", כיון ששיבר אותה הקבחמץבסוד 

 . היינו בחוטשיברחמץ והכניס מצה. במה 

דחמץ, ונעשו  'חדק וקטן מכל שיבר את ה

 של חיה ח'ששיבר אות  נואותיות מצה. והיי

 . וע"כ נקראת חית קנה,חמץהזו הנקראת 

 ה. במהמפני שקל לשבור אותה כמו קנה ז

 ח'נשבר. היינו בחוט קטן כשערה שיבר את ה

. וע"כ כתוב, המצוהעבירה מאיתנה ונעשית 

 כי גער בה הקב"ה ונשברה גער חית קנה,

 .'השל חמץ ונעשית  ח'ה
 

 :וכו' וזמין קב"ה לתבראתשמב( 

ועתיד הקב"ה לשבור את קנה ההוא, כעין זה, 

. נהה, וישאר הקנמן  ק'דהיינו שישבור רגל ה

 הנה ה' אלקים בחזק יבא וזרועו מושלה ש,שז"

 תו לפניו. מהולשכרו אתו ופעו נההלו 

ההיא, שישבור  'קהפעולה שב נוופעולתו. היי

 ניו, כי הוא יעביר רגלופ, והיא פעולה לרגלה

 הנה, ראשון לציון ההנ, ויהיה, דקנה 'קהשל 

 '.הנם וגו

זכר ונקבה דקליפה  ספירוש. חית קנה ה"

בלי ימין, וממשיכים החכמה הנאחזים בשמאל 

ובזה נסתמים צנורות  ה,דשמאל ממעלה למט

ס הזכר דקליפה נאחז "המלכות. כי הקנה שה

כנ"ל.  ימא רבאבנעץ קנה במלכות, בסוד 

 קבא דקליפה. וכדינו נו, דהייחיה"ס ה ץמוח
 (  א ע" ב"רנ ףד י"פו)ד 

 
 

 

 לפתוח צנורות השפע שבמלכות צריכים

ליפה, המכסים אורות לשבור הקנה והחיה דק

למעט הג"ר דשמאל, ולא תהיה  נוהמלכות, דהיי

 לחית קנה יניקה מהם, ויהיו נפרדים מן

ת. והמלכות, ואז נפתחים צנורות השפע שבמלכ

דחמץ, שהיא חיה  ח'וזה נבחן ששיבר רגל ה

דקליפה כי שבירת נה"י דכלים גורמים העלם 

"ר דאורות, והחמץ חזר להיות מצה שמורה ג

 ששפע החכמה לא יאיר בה, נו, דהיילבעלה

ממטה למעלה,  נו"ק דחכמה, דהייואלא בבחינת 

שאז אין יניקה לחית קנה ושמורה לז"א בעלה. 

 דקנה, שהוא ק'וכן נבחן שנשבר הרגל מן 

נעשה  קנההזכר דקליפה הנעוץ במלכות. ומן 

כי אחר  אתו,נה שכרו ה. שהסו"ה נהה

 הצדיקים. שכרמתגלה  ק'שנשברה רגל ה

האי חיה דאלא דתבר ח' וזה אמרו, 

 ,דהיינו שמיעט הג"ר דשמאל אקרי חמץ,ד

 דחמץ. אמנם מיעוט ח'שבזה נשברה רגל ה

הזה אפשר לעשות או ע"י גילוי מנעולא שהיא 

 המלכות דמדת הדין, שהיא כח גדול הממעטה

 גם מו"ק דחכמה, דהיינו אפילו מהמשכת

 החכמה ממטה למעלה, ואפשר למעטה ע"י

מפתחא, שאז מתמעטת החכמה רק מג"ר  גילוי

)לך דף י"ג ד"ה ונשארת בו"ק, כמ"ש לעיל 

א זעירא מכלא טבחווז"ש,  ונתבאר ע"ש(

דהיינו במפתחא שהיא מיעוט  תבר ח' חמץ,

ואתעביד דחמץ, וע"כ  ח'קטן, בה שבר ה

נתהפכו  חמץשאותיות  ,וןמצה אינון אתו

 כלומר, שנשאר בה ו"ק דחכמה צה,מל

 הנקראת   
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 ואיהי ט' דיתבר לה, קדההיא  חפעל  זמאי ופעולתו. דא  ו.אתו ופעולתו לפני

 הנה הנם וגו'. וןראשון לצי א(רגליה, ויהא הנה  כפעולה לפניו, איהו יעבר  י

 

 רעיא מהימנא

אבירים בעגלי  תפתח ואמר, גער חית קנה עד וןרבי שמע *(תשמג( 

תא,  קרתא דרומי רב מקנה דאתאחד ביה עשו, דאיהי  לעמים. גער חית קנה, דא 

 דרומי. קנה דחמץ. ערבא, ובנו עליה כרך גדול  סגבריאל קנה בימא  נדנעץ 

הה"ד גער חית קנה עדת. ומתעבר  **(בר ליה. תוכד ייתי פורקנא לישראל, י

ה בעלמא, דאיהי בי צמ צרומי. ויתגליא  פמצת דיליה חמיד חמץ מעלמא. מ

 ית ראשון ובית שני.מקדשא דב

 ר"מ, דאינון לקבל בת עין ימין, ובת עין שמאל. ואינון קתשמד( אמר 

רומי רבתי, רומי זעירא. לקבל תרין עננין, דמכסיין על בת עינא  שלקבל  ר

בל  ביתבערון מעלמא  אועד דאלין  תימינא ושמאלא. ואינון לקבל שאור וחמץ. 

 שני לא יתגליין בעלמא.יראה ובל ימצא חד מנייהו, בית ראשון ו

  

 מסורת הזהר
 )ישעיה מא( מצורע כא צ"ר. א(

  

 חלופי גרסאות
 עלה.פ י .וההיא ט א.ל"ג דההי חההוא חמץ. דעולה פ ז

 רומי רבתי  ;ג קרתא דרומי"ל מקינא.  לרגלה.  כ

 מוסיף ;מיורג "ל פג דרומי. "ל על"ג רבא.  סמיכאל.  ;קינא ול"ג גבריאל נא רבתי. תקר ;אתול"ג קר

 בבל רבתי שה. נלחם מש ;הנ( משהמוסיף לקבל )לי רבוצינא קדישא.  קל"ג מצה.  צ. 'וכו; שעתרמי המרו
 בבל. ביתעברון.  אועוד.  תל זעירא. בב

  

 יה קנהח ערג    הסולם  מאמר
 

 

 הנקראת מצה. כיון שלא היה מיעוטו קשה

מבחינת מנעולא. ויחד עם שבירת רגל של הח' 

נקבה דקליפה, נשברה ג"כ הרגל  שהיא ץדחמ

כגוונא כר דקליפה. וז"ש, זדקנה, שהוא ה 'קד

 קנה וישתאר הנה,מר רגליה דק' בדא ית

דהיינו שיפרד הקנה ממלכות והמלכות תשאר 

. וז"ש הנהשמורה לבדה, כי המלכות נקראת 

נה שכרו ה ו'וג נה ה' אלקים בחזק יבאה

כי אחר שנשבר הקנה,  אתו ופעולתו לפניו.

רות השפע נוות אז נפתחו צכנפרד ממלו

שבמלכות ומתגלה שכר הצדיקים. שז"ס הנה 

מאי אתו ופעולתו לפניו. ושואל  שכרו

 רביתדההיא ק' דדא פעל ומשיב,  ו,ופעולת

ופעולתו כי שבירת רגלה של הק' ה"ס  לה,

כי השכר ופעולת המיעוט דג"ר באים  לפניו.

כלומר כי הג"ר  ואיהי פעולה לפניו,יחד. 

 נקרא פנים, ופעולת המיעוט הנעשה בג"ר

 וע"כ אומר הכתוב ו,לפעולה בפני ןנבח

  ו'.לציון וג ןוראשופעולתו לפניו. ואז יקוים 

ו': רש"פ כו עון פתחמרבי שתשמג( 

 גער חית קנה עדת אבירים בעגליואמר, 
 דף רנ"ב ע"א( (ב **ע" א( דף רנ"* אע" ב"רנ ףד י"פו)ד

 

 קנה שנאחז בה זהו גער חית קנה,עמים. 

שהוא עיר רומי הגדולה, שנעץ גבריאל  ו,עש

 קנה נאחזהוא סוד, שהשקנה בים הגדול, 

 ובנו עליה עיר במלכות הנקראת ים הגדול,

והוא קנה  ה"ס ממשלת עשו.שגדולה רומי. 

וכשתבא הגאולה לישראל ישבר  .חמץ הנקרא

. ז"ש גער חית קנה עדת. והחמץ הקנהאותו 

מקנהנש מ משך   םעיד מן העולם, נעבר 

 עירשהיא  דהיינו הנוקבא שלו,המחמצת שלו 

 רומי. ויתגלה המצה בעולם, שהיא בית

שהם בינה המקדש, דבית ראשון ובית שני, 
 ומלכות.

 
וכו': אמר  איניוןדאמר ר"מ תשמד( 

 בית ראשון ובית שני,רעיא מהימנא, שהם, 

 כנגד בת עין ימין ובת עין שמאל, והם כנגד

ורומי הקטנה, כנגד ב' עננים  רומי הגדולה

שמאל,  ובעיןימין  שבעיןהמכסים על בת עין, 

 וכל עוד שאלו לא ץ.והם כנגד שאור וחמ

 יעברו מן העולם, בל יראה ובל ימצא אחד

 יוכלומהם, הבית ראשון והבית שני לא 

 להתגלות בעולם.

ואסוותא   
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      פנחס 
 

ת עינא ימין ושמאל, מה יהא ה( ואסוותא דעננא עינא, דאחשיך לבמתש

 שם ירעה עגל ושם ירבץ. שם ב(מרה דעגלא. והיינו  נ .אסוותא דלהון

בכור שורו הדר לו. ושם ירבץ,  (גביה  דירעה עגל, דא משיח בן יוסף, דאתמר 

רומי זעירתא. דמיכאל  ומי רבתי. וחד אעבר ור הדא משיח בן דוד. חד אעבר 

 .וןנוגבריא"ל לקבלייהו אי

 לה, וייעול ה' באתרהא. טחוטא זעירא, תבר  חח', דאיהו  זובגין דא  תשמו(

דרומי, וסוף לכל מלכין, דעתיד  ידבקדמיתא קנה וסוף קמלו. קנה שלטנותא 

 בר רגליהתקב"ה לתברא ליה. גער חית קנה, גער חיה בישא, ח' מן חמץ, וא

בר רגל תי רגליה יורדות מות. ועוד גער חית קנה, ד(בה  כמצת, דאתמר חמן מ

קוף מן קנה, וישתאר הנה. מיד הנה יי' אלהים בחזק יבא, ראשון לציון הנה 

 הנם ולירושלם מבשר אתן. הנה: ס' בתר אלף ומאתן.

 ים,ש. ששוששים שלבית יעקב  שכל הנפ ה(א, ישנא קדציואמר בו ז(תשמ

ים שנ ו'רו שתאא י.נשושש, לאתערותא דמשיח  שון.לאתערותא דמשיח רא

 תזמור כרמך ואספת םישנ וששם תזרע שדך שני שש ו( ו,בה יםילק בלע"

 ' ראשית תבואתה.ייישראל ל דשק ז(אתה, דאתמר תבואת 
 

 מסורת הזהר
 )משלי ד( י.)דברים לג( ויקרא עב צ" ג(ם כז(. ש) ב(

ה( )בראשית מו( וירא קמג  .ו"לא צשלעיל אות ת ה(

 ט.צ" מג יםטפמש ב( יהמרי) ז(. ה(קרא כ)וי ו( צ"ב.

 

 חלופי גרסאות
. ח'ל"ג  ז י.ל"ג רומ וג רומי. "ל ה. ביהל"ג  ד דה.מ ג

 ביה. כ י.ל"ג דרומ י. ד'מוסיף לה  ;ליה ט רא.חוט ח

 יה קנהח ערג    הסולם  מאמר

: וכו' עננא עינאדא ותואסוה( מתש

והרפואה לענני העין המחשיכים לבת עין של 

 ימין ושמאל, מה יהיה הרפואה שלהם. היא

 ה של עגל. והיינו, שם ירעה עגל ושםמר

זהו משיח בן יוסף,  שם ירעה עגל,ירבץ. 

 פני סשה"ורו הדר לו, ששנאמר בו, בכור 

ושם ירבץ, זהו משיח בן דוד.  שור מהשמאל.

 .שהוא משיח בן דודאחד מעביר רומי הגדולה 

 שהוא משיח בןואחד מעביר רומי הקטנה 

אל כנגד מיכומיכאל וגבריאל הם כנגדם.  יוסף.
 משיח בן דוד וגבריאל כנגד משיח בן יוסף.

 פירוש רומי הגדולה ורומי הקטנה הן

 ב' קליפות כנגד בינה ומלכות דקדושה, והן

ב' עננים, ימין ושמאל, שהם זכר ונקבה, 

המחשיכים על אור החכמה הנמשך מבת עין. 

)אות ית קנה המובא לעיל בזהר חוהם סוד 

מעלה למטה, שהם ממשיכים החכמה מ תשמ"א(

 וע"כ מכסים האורות של המלכות, והרפואה

לזה היא למעט הג"ר דשמאל, כמ"ש שם. וז"ש, 

כי  מרה דעגלא וןלהדמה יהא אסוותא 

ר "דנוקבא הממעטים הג ןס דיני"המרה ה

  ש(."ג ע"אות תי "ל)כנדשמאל, 
 ע"א( רנ"בף ד"י דפו) 
  

  

 ומשום זה :וכו' ובגין דא ח'תשמו( 

 'הדק משבר אותה ומביא  שהיא חוט ח',
 ומתהפך החמץ להיות מצה )כנ"לבמקומה, 

 קנה ו.שבתחילה קנה וסוף קמל אות תשמ"א(

לכל המלכים,  סוףהוא ממשלת רומי, שהוא 

 שעתיד הקב"ה לשבור אותו. גער חית קנה,

 של חמץ, 'חהיינו גער חיה רעה, שהיא 

דמחמצת, שנאמר בה  'חונשברה רגלה מן ה 

 מות. ועוד. גער חית קנה,ורגליה יורדת 

 . מיד,הנהמן קנה וישאר  ק'שישבר רגל ה

 הנה ה' אלקים בחזק יבא, וגו', ראשון לציון

 הנההנה הנם ולירושלים מבשר אתן. 

אחר אלף  םישש דהיינוששים,  בגימטריא

 הנ"ל, כמ"ש םיתקיימו הכתוביומאתים, 
 "במיל אות תשעל םלפנינו. )ביאור הדברי

 (.טולהלן אות תשמ"

  
 ותולמאמר ארבע גא

 וכו':שא דינא קוציואמר ב מז(תש

לבית יעקב  ש. כל הנפושואמר המאור הקד

ל משיח שהוא להתעוררות  יםשש. וששים שש

ראשון    
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 רעיא מהימנא    

 

ליעקב שמחה. אלא ארבע  נור ח(מה כתיב לעיל  לתשמח( אם כן, 

 רין בארבעוז. בגין דישראל מפסחפות דוס, לקבל ארבע כוין למהדיות עתיולגא מ

 ן.ישתל ן,ניייותנ ס ו.אקדימו לרנ ן,מאומי נן דיהון רחוקין נופנות עלמא, ואי

 תין ושית. ורביעאין לע"ב.של ן,ותליתאי

 ו.וד דרכיב עלייהד, בשם יוןיהון בארבע חי ן,מט( ופורקנין אליתש

לתתא ארבע  הו, יתעריידלקבל עכי תרכב על סוסך מרכבותיך ישועה.  ט(הה"ד 

ידוד ימלוך לעולם ועד.  י(ידוד מלך, ידוד מלך, דא זבר ן.ריסר שבטיות ן,דגלי

 רדאתמ ן,"ב אנפין דתלת אבהוילקבל תריסר שבטין,  ן,ינואון תוא פתריסר 

 ן,בטיש. תרין יןאלף שנ ן,ן עשר שבטינוהו האבות הן הן המרכבה. ואיייעל

 .תןבתר אלף ומא ן,ע"ב שני וןאינד ע"ב שמהן, ין, תליוןמאתן שנין. ומי"ב אתו

וקרא זה כ(. כ"ד רזא דיליה, וןיח תן כ"ד, לכל חיה מתלנושנ( ואית
  

 מסורת הזהר
 לט צ"רשואות  באות קצא צ" לרמיה לא( לעי)י (ח

 צו כה ג(בקוק )ח ט(בהקדמה ז: תי"ג כח: "ז ת

שעיה ו( )י כ(אות ריא צ"ע.  חו( שלטשמות ) י( ג.צ"

 .חבא סא צ"  

 

 חלופי גרסאות
 ו.לקבלייה ע ן.ינתנו ס ן.מיול"ג מא נגליות.  מדא.  ל

 ין.נפא  פ  

 אריע גאילות  הסולם  מאמר

 ישנ חהוא להתעוררות משי שראשון, וש

היה תשאז ארו שש שנים למספר ע"ב, נש
נה, שהוא כל אלף שהגאולה, דהיינו אלף 

 ששי.שכולו חרב, ורע"ב שנה לאלף ה שי,החמי

שנים תזרע  ששלקיים בהם  "א(שת ת)כנ"ל או

 דהיינו ב'נים תזכור כרמך, ש שששדך, ו

ואספת את  פעמים שש אחר אלף וששים, ואז

 גלויות, כי ישראל ץשיהיה קבובואתה, ת

, שנאמר, קדש ישראל לה' נקראים תבואה

 .התבואתראשית 

 ,שואל אם כן מה כתיב וכו':תשמח( 

 ,שהגאולה תהיה לאלף רע"ב שנהאם כן 

שמשמע ליעקב שמחה,  "וה כתוב למעלה, רנמ

 ,בשנת אלף רנ"ו תהיה הגאולה. ומשיבש

אלא ארבע גאולות עתידים להיות כנגד ארבע 

, משום משה"ס חו"ב תו"כוסות של פסח, 

 רים בארבע רוחות העולם,וזשישראל מפ

 מאומות יוואלו שיה מ,ו"ב תו"חשה"ס 

ים ניוהש ו.רנ" להגאל לאלףהרחוקות, מקדימים 

לאלף ים שיוששים, והשלי לאלף ומאתים

 לאלףם ייוששים ושש. והרביע ומאתים

 וע"ב. ומאתים

 פורקנין אלין יהון וכו':ומט( תש

המרכבה, אריה ת חיווגאולות אלו תהיינה, בד' 

 ש,ז" ., בשם הוי"ה הרוכב עליהןאדם רשור נש

כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. שכנגדם 
 ב ע"א(נ"דף ר יפו")ד 

 

 יתעורר למטה ד' דגלים וי"ב שבטים בסוד

, הויה מלך, הויה מלך, הויה ימלוך ותויג' ה

לעולם ועד, שבהם י"ב אותיות, כנגד י"ב 

ין ודהיינו ג' קשבטים, וי"ב פנים שבג' אבות, 

 ות הן הן המרכבה.ב, שנאמר עליהם האחג"ת
 רכבה, פני אריה, ושורמ' חיות הן בדכי 

חג"ת, הם י"ב  יןקו ד ג'חשר ואדם. ובכל אונ

 לאלף רומזיםואלו עשרת השבטים,  פנים.

 למאתים שנה. רומזיםבטים שוב'  .ניםש

 מות.שע"ב  םויל, תשבג' הויותומי"ב אותיות 
 בכל ספירה מחג"ת שכי אלו י"ב אותיות י

 נה"י דז"א, ונמצא שהם שש פעמים י"ב,

שהם ע"ב שנים אחר אלף ומאתים  שהם ע"ב.
 "ב שנהועאלף ומאתים  רחשא ז,ומכאן הרמ

תהיה הגאולה כנ"ל. ודע שכל הקצין המובאים 
 םובתתשלקבל  ןבזוהר, רומזים, שאז עת רצו

 ו.ראל. ואם ישובו יגאלשל יש

 

 
 

 והם, לכל וכו': ד"כון נואי( נתש

, תחג", כ"ד לכל חיה מג' חיות, תמוהע"ב ש
 כלומר אם תחלק הע"ב בשש ספירות חג"ת

 כנ"ל, ואם תחלק י"ב בכל ספירה שנה"י י
 "ת, הרי ישחג"ב רק בג' ספירות עם שה

 כ"ד בכל ספירה, שג' פעמים כ"ד הם ע"ב.

 ר,לו הוא, וקרא זה אל זה ואמשכ"ד, הסוד 

ת, רוד צוכ" מלאכים שלכל אחתתות כ ג'שהם 

 השנישכתה אחת אומרת קדוש וכתה 

מרתאו    
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 פר הזהר פירוש הסולםס

 

     רעיא מהימנא

 

 ת, מן כ"ד צורות. כת אחת אומרת קדוש, וכתותלת כת וןאמר. ואינואל זה 

 "ב. מיד אתער שמאלא במשקדוש, וכת תליתאה אומרת קדו צנא אומרת ייתנ

 נא בעמלק.דידעבד  וון,את

, מארי ץמארי מקרא. בכל ע קבדרך  יךכי יקרא קן צפור לפנ ל(תשנא( 

ין אל ר, ץבכל ע י,ין בענפי אילנא. אית דאמרננן כאפרוחים, דמקנונה. דאימש

 ימי עמי. או על הארץ, אלין מארי ץכי כימי הע מ(דאתמר בהו,  *(. לישרא

על הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל.  ו,תורה, דאתמר בה ש

 זן לון קב"ה מקרני ראמיםדאפרוחים: אלין פרחי כהונה. או ביצים: אלין 

מה  ן.בניקרבין קר ווועד ביצי כנים. והאם רובצת על האפרוחים, בזמנא דה

 .םניהבכתיב לא תקח האם על 

 שלח תשלח את האם. ב,מה כתי בנין,חרב בי מקדשא, ובטלו קר ב(תשנ

דאיהו עולם  ב, ו'דאת  'דא אם תקח לך, מסטרא ניגלו הבנים, והיינו ואת הבו ת

 ך.למען ייטב לך והארכת ימים, לעולם שכלו ארו נ(ארוך דאתמר ביה 

בקול  ן.ומצפצפין בקלין דשירי ן,לותיו ציננג( ובאתר דקרבנין, תקשת

 לגבי עמודא דאמצעיתא דאיהו לעילא. דהא אימא וברתא בגלותא, ומיד ש,"קד

עם ה', בשית  ו'לה בברתא, דאיהי יד כהה, למהוי קשיר  גדנחית, קשרין 

 ן לגבי חכמה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.שימיד מלח ן.ספירא
   

 מסורת הזהר

מ"ו ט"ד שמז ט"ג ז"ח  "טצ וצא צוי ברים כב(ד) (ל

 שעיה)י מ(ש"א.  בט" "ט"ו שמס"א ש דש"א שי"ג ע

י.)דברים כב( ויצא צו צ" נ(יחי עז צ"ב. ו( הס

  

 

 חלופי גרסאות
 ן.ל"ג אלי ר י.מארב קל"ג מן קדוש עד קדוש.  צ

 תואל"ג וגלו הבנים והיינו; מוסיף  תמשנה.  ש

 ו.ינידה ב ל"ג דא'; זא. א ו.גלוהבנים תקח לך 

 יה.לג   

 הצפור ןק  םהסול  מאמר
 

 ל זה היאכש, וכתה ג' אומרת קדוש. דושק
 כתות ביחד הם ע"ב. ג'בהארת השם ע"ב, כי 

 דהיינומיד מתעורר השמאל במ"ב אותיות 

 , העושים דין בעמלק.שם מ"בבה

 
 מאמר קן צפור

 כי יקרא כי יקרא קן וכו':תשנא( 

 בעלי מקרא.היינו  .רךבדצפור לפניך  קן

, היינו בעלי משנה, שהם כאפרוחים ץבכל ע

, ץבכל עויש אומרים  ן.ים בענפי האילננהמק

 ימי ץאלו הם ישראל, שנאמר בהם כימי הע

י תורה, שנאמר ל, הם בעעל הארץאו  י.עמ

צער תחיה ובתורה  חייו ןבהם על הארץ תיש

, אלו הם פרחי אפרוחים ו(בות פ")אאתה עמל 

 מזין הקב"הש, אלו הם ביציםאו  .הנהוכ

 כלומר שכוללראמים עד ביצי כנים,  ניקרמ

 והאם רובצת על, ולד גדועכל מקטן ה
 )דפו"י דף רנ"ב ע"א *( דף רנ"ב ע"ב( 

 היו מקריביםש, היינו בזמן האפרוחים

 ים.מה כתוב, לא תקח האם על הבנ אזקרבנות, 
נה, שכיה יאבור האם שהיר, שלא תפריד חלומכ

 .ם ישראלעם הבנים, שה

 

 חרב שא וכו':דחרב בי מקתשנב( 

 ב,, מה כתוותתבטלו הקרבנונבית המקדש, 

 גלו, ונהשהיא השכישלח תשלח את האם, 

כי בעלי תקח לך.  הבניםהבנים, והיינו ואת 

י לושבמי א', שהם מצד הםבני קבלה נקראים

 כי, שהוא עולם ארוך, דשם הוי"הו אאות ו
, שה"ס עולם בינהמ תשכמנ ו,ילוי ואמא' זו ד

 ו,נאמר בש וא עולם שכולו ארוך.ההבא, ש

 לך והארכת ימים, לעולם בלמען ייט

 שכולו ארוך.

 קינו וכו':תובאתר דקרבנין  ג(תשנ

 ת,נוו תפלה במקום הקרבינ, התקובגלות

יאת רמצפצפים בקול השירים, בקול ק ראלישו

שמע    
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 ספר הזהר פירוש הסולם

 

   מהימנא כי תצא               רעיא
  

בשמא דידו"ד, ובשמיה מפרש, גלי ליה לכל רישי  ךאליהו, באומאה על ט

והוא  צ(ביה,  ימארי מתניתין, דישתמודעון ליה, ולא יתחלל יתיר, דאתמר 

 מחולל מפשעינו, לית לך צורך למיטל רשו דהא אנא שליחא דמארי עלמא,

בנך בגיניה,  לדיודי לך קב"ה עליה, ויסתלקון וידענא דאי אנת עביד דא,  כ

 מעילא ותתא. ולא תתעכב למעבד, לא שבוע, ולא חדש, ולא שנה, אלא מיד. 

א, בזמנא דשליט עלייהו ליל שמורים, חמאני דפס נקלד( רעיא מהימנא, 

מאכלים  סמץ ושאור בכל שהוא, וכל חכלהו צריכים למהוי שמורים, ונטורים מ

 ירטמץ ושאור, גופיה, איהו נחין. ומאן דנטיר לון מומשקים כלהו נטור

 בגין צלא יגורך רע.  ק(נשמתא לעילא. ואתמר ביה, ו פר לתתא, "מיצה ע

 וכל (רקדש, ונשמתיה קדש קדשים. ואתמר ביצר הרע  קדהא אתעביד גופיה 

 והזר הקרב יומת. ש(זר לא יאכל קדש, 

 ן דערב ביהכסף מזוקק, מא ם,, דרועא ימינא דאברהחקלה( פס

מץ או שאור כל שהוא במצה, כאלו חעופרת, משקר ליה. הכי מאן דערב 

במוניטה דמלכא. והכי מאן דערב בטפה דיליה שום תערובת, כאילו  רמשקר 

 א.ייא תלדמא דמלכא, דא בתוחמשקר 

ק, תמן דיני נפשות, ועקדה חקלו( ראש השנה, דרועא שמאלא דיצ

, דומיא דעקדהדקשורא דתפלה די ק תמן הוה. דעקיד ליה אברהם.חדיצ

  
 מסורת הזהר

א "ב )תהלים ה( ק( כ."ו צט)ישעיה נג( ויקהל ק צ(

  י."ב. ר( )ויקרא כב( משפטים מג צ"צ חרי

 א."א רעד צ"מדבר א( בב) ש(

  

  

 לופי גרסאותח
וידעת.  כא. ממוסיף ביה לגבי על יג אליהו. "ל ט

מאני  סמארי.  ני כתבו כאן חסר. "בדפו ממינך.  ל

  ;ג ונשמתא"ולעילא ול פר. "ג מיצה"ל עא. חספד
 

.אותמח ר .ג קדש"ל קד. "בג צשמתיה. נו

 מץ ומצהח פסח    הסולם  מאמר

המשנה אינם מכירים את רעיא מהימנא, אליהו 

 בשבועה עליך, בשם הויה, ובשם המפורש,

גלה אותו לכל ראשי בעלי המשנה, שיכירוהו, 

בו, והוא מחולל  רולא יתחלל יותר, שנאמ

 ,מהקב"המפשעינו, אין לך צורך לקבל רשות 

 כי אני שליח של רבון העולם, ואני יודע

שאם אתה עושה זה, יודה לך עליו הקב"ה, 

 ויתעלו בניך בשבילו, למעלה ולמטה. ולא

 תתעכב מלעשות לא שבוע ולא חדש ולא

 שנה. אלא מיד.

 

 מץ ומצהח חמאמר פס

מ, "רע :'וכו נא מאנימרעיא מהיקלד( 

 , בזמן ששולט עליהםחכלים של חג הפס

 כולם צריכים שהוא השכינה.ליל שמורים 

אור שמץ בחלהיות שמורים, שיהיו שמורים מ

צריכים בכל שהוא, וכל המאכלים והמשקים 

 מץחשמורים. ומי ששומר אותם מ להיות

ה,אור, גופו, הוא שמור מיצר הרע למטשו
 (ב"ב ע"פי דף ר"פוד) 

  

 למעלה, ונאמר בה לא יגורך מורהשונשמתו 

רע. משום שגופו נעשה קדש, ונשמתו קדש 

 קדשים. ונאמר ביצר הרע, וכל זר לא יאכל

 קדש. והזר הקרב יומת.

 סחפ וכו': רועא ימינאד חפסקלה( 

 דהיינו חסד,שהוא אברהם,  ן,ימי ערוזהוא 

 כסף מזוקק, מי שמערב בו עופרת משקר בו,

 , כל שהוא,מץ או שאורחכך מי שמערב 

 במצה, הוא כאלו משקר במטבע של המלך,

וכך מי שמערב  .שהוא המלכות, שנקראת מצה

מביאה אסורה, או בטפה שלו שום תערובת, 

ותם המלך, חכאלו משקר ב שמחשב באחרת,

שהעשיה למטה, כי זה בזה תלוי.  שהוא יסוד.
 .פגם למעלה םגור

 

 מאמר תפלין של ראש ושל יד

ש רא וכו': אראש השנה דרועקלו( 

 שהוא יצחק, ששם זרוע שמאל, אהשנה הו

 ועקדת י ימות.מי יחיה ומדיני נפשות, דנין 

קחיצ    
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  מהימנא     תצא כי        רעיא   
 

 ן. מזמניחקמג( הכי בגוונא דא מצה, בה מזמנין לשבעה יומין דפס

 'וב ג' הדסים,ו ,לשבעה יומין דסכות, בשבעה מיני, דאינון לולב, ואתרוג

 ה יומא דדינא, כל חד במיניה.״רייתא. ראולון ב נבדי ערבה. שבועות, קראן 

 'אז תקרא ויי ד'קמד( כל מאן דקרא, כל דרגא במיניה, יתקיים ביה, 

. חז, מצה, וז' יומין דפס״דסכות, וחג שמיני עצרת. א סז, ז' יומין ״יענה. א

י ערבות, לולב, ואתרוג. מינין דלולב, דאינון שלש הדסים, ושנ ז'ז, סוכה, ו״א

ו. וצריך לומר הלל עלייהו, הללויה, ״', הא חד סרי, כחושבן הדוכלילן ב

 .דלאשלמא שם ידו

 אמרתי ה(ד ״קמה( וצריך לסלקא לה במחשבה, בארבע מינין, הה

ס. ומחשבה שמא ״ב, הד״ה, לול״ג, ערב״ה סימן: אתרו״אעלה בתמר. אעל

ד פרקין דידא דימינא, דביה צריך ״ד, כגוונא די״י עמפרש, אשתלים בה 

ל וד בק״ה, י״ד. בר״לנטלא לולב. הרי מתן תורה, שבעות, שבעה בשבעה י

 .כדאוקימנא לעילא פהשופר, ובעשר שופרות, 
  

 הרהזמסורת 
 (.)שיר ז ה( ג.״ישעיה נח( פקודי קצה צ) ד(

  

 חלופי גרסאות
 א.נדאוקימ פ. ד״יו ע .תודסכ ג״ל ס; ליה. הל נ

 ח שבועות סוכותסה פ״ר  לםהסו    אמרמ

 בניה בשש מלים היחוד, שהם שמע ישראל

א, "שה״ס חג״ת נה״י דז ,ה׳ אלקינו ה׳ אחד

 ,, והנה הם יורדים אל אמםמבחינת הגדלות

 בסוד, וקושרים אותם עמה. שהיא השכינה

וזהו אשר תקראו אותם.  היחוד דבשכמל״ו.
דהיינו שתקראו הו״ק דגדלות דז״א שיאירו 

 השכינה. שאז תאיר את החסדים ממעלהב

 ,כלומר זמן הזווג שלהשהוא עונתה,  למטה.

 דהיינו אשר תקראו אותםמועדי.  שכתובכמו 

 שפירושו בעונה שלי.. מועדיב

 

 

 ה פסח שבועות סוכות״מאמר ר

וכו': כך כעין זה,  כי בגוונא דאהקמג( 

א שיאירו בעונתם ״זהמוחין מאנו קוראים 

 מזמינים אותה לשבעתבמצה, ש שכינה,הב

 לימי הפסח. וכן מזמינים לשבעת ימים ש

סוכות, שבעה מינים, שהם, לולב, אתרוג, ג' 

הדסים. וב' בדי ערבה. שבועות, קוראים אותם 

 ורה. ראש השנה, הואתבה א,״זד ןאת המוחי

 יום הדין. כל אחד במינו.

: כל מי שקרא, ו'וכ אן דקראמכל מד( ק

 כל א למלכות,״דהיינו שהמשיך מוחין מז

' התקרא ו אזיתקיים בו  ל,״כנמדרגה במינה, 

  של א'ימי סוכות, ויום  ז', הוא אז נה.יע
 (א״ע ג״י דף רפ״)דפו

  

 ,זאמצה וז' ימי הפסח.  אז,שמיני עצרת. 

מינים דלולב, שהם ג' הדסים  ז'ו א'סוכה היא 

וכלולים בד' מינים  ג.וב' ערבות, לולב ואתרו

 הרי הם בות, לולב ואתרוג.דהיינו, הדסים, ער

וצריך לומר  ,ו״הא, כחשבון ״י עם ז' הפרטים,

כדי  ה,״ידהיינו  .היהלל עליהם ששם הללו

 ה.״ה ו״השלים שם יל

 םוכו': וצריכי וצריך לסלקא להקמה( 

בארבע מינים עד המחשבה,  המלכותלהעלות 

בתמר.  אעלהש, אמרתי ״ז שהיא חכמה.

 תיבות.דהיינו ראשי הוא סימן,  ה״אעל

דס. ומחשבה היא שם הולב לרבה עתרוג א

, שהוא ןדהיינו הויה במילוי אלפיהמפורש, 
שר אותיות יוד הא ואו עא, שיש בה ״מה דזכח

כעין  ד״י וןנשלם בה חשב ינים,משעם ד'  א,ה

 ושב ד,סא, שהוא ח״דזימין  ידד פרקים שב״י

 צריך ליטול את הלולב. והרי מתן תורה,

 דהיינו ה,א שבעה בשבעשהו דהיינו שבועות.

 הווזד, ״, שהם בחשבון ישבועות ז'ימים ב ז'
 ש לפנינו.״מקו אמצעי, כ ס״ד רמה, שה״י

 ג'ם עקול השופר,  ,ד״י כ״הם גבראש השנה 

 םוע ים שבו, שהם, אש רוח מים, הם ד',טפר

ד.״י םהעשרה שופרות, כמו שהעמדנו למעלה, 

בפסח     
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     מהימנא   כי תצא             רעיא
 

. בראש השנה, איהי דד הגדולה, מסטרא דחס״א יתבפסח, איהי שכינ ו(קמ

ד רמה, מסטרא דעמודא ״ד החזקה, מסטרא דגבורה. במתן תורה, י״י

לקין חמשה סן מנייהו, ייב, ותלת אבהן דתל״ד, מ״מנין יזותלת  .דאמצעיתא

 צ.ו ״ו יילא״א. בילא״ו ה״א וא״ד ה״וארבעים, כחושבן יו
  

 חלופי גרסאות
 ' פקודא ליתן מחצית השקל.בז ״ו קפתבי כ״בדפו צ

 

 ח שבועות סוכותסה פ״ר  לםהסו    אמרמ

, חוכו': בפס בפסח איהי שכינתא ו(קמ

הגדולה, שהוא מצד החסד.  ידהשכינה היא 

החזקה, מצד הגבורה.  ידהשנה, היא  שברא

מוד האמצעי.ערמה מצד  ידבמתן תורה, היא 

  

' גב, ועם ״הם מ ד״יג' פעמים ו ת.״שהוא ת

 ה.״שהם תלוים מהם, עולים מ ת,״חגהאבות 

 ו.״לאייו ״בון יוד הא ואו הא. בילאחשכ
 א(״ג ע״ף רפדי ״דפו) 

  

 
 

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

    חדש שיר השירים זהר
 

 מאמר תפלין דקב"ה מנח לון, וי"ט וחוה"מ

  דאקרון טובים. מרב המנונא סבא אמר הכי, אלין אינון ימים  לקצז( 

ד "דאינון תפילין דקודשא בריך הוא מנח לון, וע סאינון תפילין דרישא, ו נ

 אקרון טובים, בגין דאינון נהרין ברישא דקודשא עילאה.

 ה מנח לון. חולו"( ובכל אתר, ימים טובים אינון תפילין דרישא, דקבחקצ

, אלין תפילין דדרועא, דהא לית לה לסיהרא מגרמה טשל מועד, דלא אקרי י"

 ט."כלום, אלא מנהירו די

קצט( תפילין דדרועא דאיהי תפלה של יד, לא נהירא אלא מגו נהירו 

ה דדרועא, חולו של מועד. דתפילין של ראש. תפלה דרישא, ימים טובים. תפל

 ושפיר קאמר, והכי הוא.

  
 מאמר אסור להניח תפלין בחוה"מ

ט. ואצטריך "איהו לענין עבידתא, כגוונא די פחולו של מועד  עד, "ר( וע

 ין יומין דאינון תפילין דמארי עלמא, אסורלחדוה כגוונא דיליה. ובגין כך, בא
 

 חלופי גרסאות
 וןננ"א דאי ננ"א מוסיף ימים טובים )ווינציא(.  מדאינון )קראקא(. א עד נוממהנ"א ל"ג מן רב  ל

  ון עבידתאנר בעבידתא ונ"א איו"א אינו אסנ פחולו )קראקא(. בנ"א  עון )קראקא(. נא ואינ" ס)מונקאטש(. 
 

 (.ציאננא )וויווון עבידתא כגנא אידתענין עבילא מוסיף איהו "נא )קראקא( נווכג

 

 וחוה"מ טתפלין דקב"ה מנח לון ויו"   הסולם   מאמר

להאיר בלי חסדים,  השבהן אין החכמה יכול

וע"כ החכמה היא מלאה דינים בהם, ונעשית 

מחלוקת בין ימין לשמאל, ואינה נשלמת אלא 

על ידי מדרגה תחתונה מהם, שהיא ז"א, העולה 

 ן, ומיחד הימין והשמאל זה בזה."להם למ
 

 קב"ה מנח לון, וי"ט וחוה"מדר תפלין מאמ

 רה"ס :ו'וכ אבנונא סמרב הקצז( 

 דישסו"ת הנ"ל, רהמקבלים מג"אמר כך, אלו 

הם ימים הנקראים טובים. והם תפלין של ראש, 

 ומרכלשהם תפלין שהקב"ה מניח אותם 

 וע"כ שהם המוחין דז"א הנקראים תפלין,

נקראים טובים, משום שהם מאירים בראש 

 ז"א. שהואהקודש העליון, 

 ובכל ':וכו ובכל אתר ימיםקצח( 

 מקום, ימים טובים הם תפלין של ראש,

 ה("הלאה אות רלי' ע)שהקב"ה מניח אותן, 

חולו של מועד, שלא נקרא יום טוב, הם
 (  ד"ט ד"סי דף "דפו)  

 כי אין שה"ס המלכות,תפלין של הזרוע, 

 אלא ,כלום מעצמה שהיא המלכות,ללבנה, 

 .שהוא ז"א, במאורו של יום טו מה שמקבלתמ

 :וכו' רועא דאיהידתפלין דקצט( 
 תפלין של הזרוע, שהן תפלה של יד אינה

מאירה אלא מתוך האור של תפלין של ראש. 

 תפלה של ראש היא ימים טובים, ,שומפר

 תפלה של זרוע, היא חולו דהיינו מוחין דז"א.

ויפה אמר  ין של המלכות.חומדהיינו של מועד, 

 וכך הוא. נונא,מרב ה
 

 מאמר אסור להניח תפלין בחוה"מ

 : וע"כ חולוו'וכ וע"ד חולו שלר( 

של מועד, הוא בענין עשית מלאכה, כמו יום 

 ומשום ביו"ט.טוב. וצריך להיות בשמחה כמו 

התפלין של רבון  בחינתזה בימים האלו שהם 

אסור להניח בהם  טובים, םדהיינו ימיהעולם, 

 כי ביו"ט אסור להניח תפלין.שאר תפלין. 

יכ    
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 חדש שיר השירים  זהר   
 

 רישיהוןשריין על  צלאנחא שאר תפילין, דהא אלין יומין, דאינון תפילין עילאין 

 .קדישין קדישראל 

ח תפילין דרישא, נרא( רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אבוי, צ"ל, תי

 ט. תפילין של יד, דאיהי חולו של מועד,"רישיהון דעמא קדישא בי עלן יירדש

 לה. שאחדין  ראיך אנן 

ד כהה, אסור למעבד עבידתא "דאנן אחדין לה, ואיהי י תל, בגין "רב( א

 ואצטריך למעבד חדוה, בסטרא דתפילין דרישא.דילה,  אבסטרא 

ט "דמארי עלמא ושריין עלייהו בי ברג( ועמא קדישא אחדין תפילין 

 רישיהון, גובחולו של מועד, ואסור לאעברא תפילין דמארי עלמא מעל 

 לאנחא תפילין אחרנין, דאינון דוגמא ודיוקנא לתתא. ז

חותמא כדיוקנא  ה דל עבי"בעי לנטרא ליה לעבדיה, אדרד( למלכא 

 ך.עלך, כלא יזועון וידחלון מינ ומנא דההוא דיוקנא יתחזי זדחותמא דילי, כל 

ליה מלכא, יהב בידיה חותמא  *(לבתר מגו רחימו עילאה, דקא רחים  ז

דגושפנקא עילאה דיליה, כיון דאחיד חותמא עילאה דמלכא בידיה, שביק 

 מניה ההוא דיוקנא דאיהו עבד.

  

 פי גרסאותוחל
 ו תפיליןהנ"א לא אחדין לה ואי רשם ס"א(. בוסים דפנ"א ל"ג קדישין )כל ה קאן )קראקא(. רנ"א ש צ

רך למיעבד חדוה בסטרא דתפילין טרא דיליה אצטועד אסור למעבד עבידתא בכמש"י יד כהה א"ל דחולו של 

 (.דאינון )קראקאנ"א  ת (.נ"א ליה ונ"א ל"ג מן לה עד לה )קראקא שדרישא ועמא )מ נקאטש בשם ס"א(. 

נ"א ולאנחא  ד א(.נ"א רישאן )קראק גוסים ראשונים(. דפ"ג דמארי עלמא )ל"א נ בנ"א דיליה )קראקא(.  א

 ינציא( ונ"א לגבך )קראקא(.וו"א עמך )נ ו"ג חותמא )דפוסים ראשונים(. לנ"א  הים(. ונדפוסים ראש)
 

 (.נ"א ל"ג לבתר )קראקא ז

  

 תפלין בחוה"מאסור להניח    הסולם   מאמר

 כי אלו הימים, שהם בחינת התפלין העליונות,

 של ישראל הקדושיםשורים על ראשיהם 
 ד ע"ש(")כמ"ש להלן אות ר

 

 ר"א ':וכו רבי אלעזר שאילרא( 

' שמעון אביו, אמר לו זה נכון בתפלין רשאל ל

שהן  א,ז"העליונים ד ןשהם המוחישל ראש, 

 על ראשיהם של העם הקדוש ביוםשורות 

 טוב. אבל בתפלין של יד, שהוא חולו של

 איך אנו נאחזים בה. ולא יו"ט,מועד, 
 

 אמר לו, ':וכו אנןדבגין  לא"רב( 

 במלכות, שה"ס חולומשום שאנו אחוזים בה, 

 אסור "כע .יד כהה נקראת והיאשל מועד, 

מצדה, וצריכים  המועד לבחולעשות מלאכה 

מצד תפלין של  ,המועד ולבחלעשות שמחה 

 ד מקבל מיו"ט,עכלומר מצד שחול המוראש, 
  "א(ט ה"ס*( דף  ד"ט ד"סי דף "דפו) 

 

שהוא תפלין של ראש, ע"כ צריכים להיות 
 ד.עבשמחה בחול המו

והעם  ו':וכ יןדישא אחדא קמוערג( 

הקדוש אחוזים בתפלין של רבון העולם, והן 

 תפליןשורות עליה ביו"ט, ובחולו של מועד, 

ואסור  של ראש, ביו"ט, ושל יד, בחול המועד,

להעביר התפלין של רבון העולם מעל ראשיהם 

ולהניח תפלין אחרים, שהם דמיון וצורה 

 שלמטה.

בדומה  ו':וכ בעי לנטראדא כלמלרד( 

 לךלמלך, שרצה לשמור את עבדו, א"ל עשה 

חותם כצורת החותם שלי, כל זמן שצורה זו 

נראית עליך, הכל יזועו ויפחדו ממך. אחר כך 

מאהבה עליונה, שהמלך היה אוהב אותו, נתן 

בידו את החותם העליון של טבעתו, כיון שאחז 

 בידו החותם העליון של המלך, עזב אותה

 עשה.  ואשה םהחותצורת 

אי
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    חדש שיר השירים זהר

 

מא עילאה דמלכא, בגין ההוא חותמא תוחעבד, דחי  ח( אי ההוא הר

 , ודאי בר קטולא איהו ההוא עבדא, בגין דעביד קלנא בחותמאדדאיהו עבי

קדישא לדחיא חותמא  כ, אסור לעמא"ליקריה. ובג יייש חדמלכא, ולא  ט

 .ןדאנן עבדי כדמלכא עילאה דשרי עלן, בגין דיוקנא דא 

ש בשבת, דכלא שריא עלן, שבת "רו( האי במועד ובחולו של מועד, וכ

 דמעלי שבתא, תפלה של יד. שבת דיומא, תפילין דרישא.

  

 חלופי גרסאות
  ןוניאנ"א ד כ. א(ליקריב )קראקנ"א מוסיף דמלכא עלאה )קראקא(. נ"א  טנ"א ל"ג עבד )מונקאטש(.  ח

 

 ש(.טון עבדי )מונקאנאיד"א ונעבדים )דפוסים ראשונים( 

 

 אסור להניח תפלין בחוה"מ   הסולם   מאמר

 אם אותו וכו': הוא עבדאהאי רה( 

 ותם העליון של המלך,חהעבד דחה אותו ה

 בשביל אותו חותם שעשה בעצמו, ודאי בן

 הוא אותו העבד, משום שעשה בזיוןמות 

 בחותם המלך, ולא דאג לכבודו. ומשום זה

 אסור לעם הקדוש לדחות חותם המלך העליון

 משום צורה וחול המועד, טביו"השורה עלינו 

 ניחים.מתפלין שאנו הדהיינו זו שאנו עושים, 

 
 )אותביאור הדברים. כי נתבאר לעיל 

 שיש ב' מיני ריח, שיש ריח, דהיינו קצ"ה(

 הארת חכמה ע"י עלית מדרגה תחתונה למ"ן

 אל העליונה. דהיינו ז"א שעולה למ"ן לישסו"ת,

 ומיחד ימין ושמאל שלהם, ואז יוצא הריח,

 ולולא עלית ז"א למ"ן לא היה הריח מגולה

 ויש ריח (ח)כמ"ש בפלפה"ס אות ל"שם 

 מישסו"ת,הנמשך מהמדרגה העליונה  עליון

ת דהיינו מאו"א עלאין הממשיכים אליהם האר

 חכמה סתימאה דא"א. ונתבאר שם, שזה אמור

 ל חכמה בליב"ר דישסו"ת שהם יכולים לקגב

 חסדים. אבל ז"ת דישסו"ת, שהחכמה שבהם

 אינה יכולה להאיר בלי חסדים, אינם יכולים

 מת שהיא מחוסרתחלקבל מריחא עלאה, מ

 בין ימין ושמאלחסדים. וע"כ יש מחלוקת 

 כמה יכולה להאיר שם אלאחה דישסו"ת ואין

 ע"י עלית מ"ן דז"א, שעם כח המסך דחירק

 )כמ"ש בפלפה"ם אותשבו, מיחד ימין ושמאל 

 ר דישסו"ת"גם נתבאר שהמוחין דג. ל"ח(

 מאירים ביום טוב, ובחולו של מועד בשיעור

 ס תפלין דמארי עלמא"שמקבלים מיו"ט, שה

 אז"מניח אותם, שמוחין דיו"ט הם מוחין ד

 ת, ומוחין דחול המועד, הם מוחין""ר דישסוגמ

 של המלכות שמקבלת מג"ר דישסו"ת. אבל

התפלין שאנו מניחים אותם, הם ממוחין דז"ת 

 אאל הם,דישסו"ת, שאין החכמה מאירה ב

 (  א"ט ה"סי דף "דפו) 

 

 

 וןע"י עלית ז"א עם המסך דחירק שבו. וכי

הדין הנמצא במסך דחירק ממנעולא  שכח

 ומפתחא, מתעורר רק ע"י מעשה תחתונים,

ע"כ החכמה המתוקנת על ידו, נבחנת, לבחינת 

ל מעשה התחתונים. כלומר שמעשה ש תפלין

 התחתונים גרם ליציאתם.

דין חישא אדועמא ק )באות ר"ג(וז"ש 

 ריין עלייהוושעלמא  יתפלין דמאר

שביו"ט ובחול  ,דביום טוב ובחולו של מוע

ינה, בהמועד ישראל אחוזים במוחין דג"ר ד

 יחנשהם נבחנים לתפלין דמארי עלמא מ

 דמארי עלמא ןואסור לאעברא תפליאותם. 

 וןדאינ יןאחרנ ןילון, לאנחא תפהמעל רישי

דהיינו התפלין שאנו  נא לתתא,קוגמא ודיוד

ת ז"חין הנמשכים מוים, שה"ס המחמני

ונים עושים איתם, תחתדישסו"ת, ובחנים שה

שהוא משום  א,תדוגמא ודיוקנא לתוהם 

דחירק שבקו האמצעי  ךח הדין שבמסכש

 יןמעוררים התחתונים. וזהו המשל שמביא, ב

 תם המלך לביןוחותם שהעבד עשה כדוגמת ח

 ת ר"ה(וא)בהחותם של המלך עצמו. וז"ש 

 חיא חותמאדישא לדור לעמא קס"כ אבגו

דז"א המקבלים ס הארת המוחיו "שה דמלכא,

ט "ת המאירים על ישראל ביו"מג"ר דישסו

 ,ןן עבדינאדדיוקנא דא  ןגיבובחול המועד, 
המתעוררים עלינו ע"י הנחת  ןו המוחינדהיי

ת "הנמשכים מהארת המוחין דז"א מז ןהתפלי

נים זולת ע"י מעשה קדישסו"ת, שאינם מתו

דחירק, המתעורר  ךס כח הדין שבמס"ידינו, שה

  ."כ נבחן, שאנו עושים תפלין אלועל ידינו. וע

 זהו :ו'וכ אי במועד ובחולוה ו(ר

שאסור להניח תפלין במועד ובחול המועד, 
 א,ולדחות התפלין דמארי עלמ ,עשה ידינומד

רה עלינו, שבת של שול כוכל שכן בשבת שה

 ליל    
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 חדש שיר השירים  זהר   
 

רז( והכי קא מסדר קב"ה לעמא קדישא רחימא דיליה, בחול אינון 

 תפילין דעבדו דיוקנא דחותמא דמלכא, למהוי נטירין בכל סטרין. בשבת

 דמארי עלמא ממש. מעברן ההיא דיוקנא, מבין, ותפילין ט לומועד דאינון יומין 

 בידן חותמא עילאה דמלכא.ד נומנחי תפילין דמארי עלמא. זכאין עמא דא, 

 רח( מאן דמנח תפילין, אצטריך למחדי. ועל דא כתיב, ושמחת בחגך.

אצטריך למחדי. וחדוה דא, במועד ובחולו של מועד,  אבתפילין דמארי עלמ ס

 בתפילין דרישא, ובתפילין דדרועא.

עילאה, שמניך טובים, תפילין דרישא. ריחא  ערט( ביום טוב מההוא 

לקא לאתאחדא באורח סדקא  פבחולו של מועד, שמן תורק שמך, תפלה של יד, 

 תים בתפילין דרישא.ס

, ביום טוב בתראה דחג, דהא תפלה של יד ךרי( על כן עלמות אהבו

לכל אינון משרין וחילין קואתנהיר בשלימו, ולפלגא חולקא לכולא,  צאשתלים 
   

 גרסאותחלופי 
נ"א דאחידן  נא ל"ג מן דמארי עלמא עד דמארי עלמא )קראקא(. "נ מבין )קראקא(. טנ"א תפילין ול"ג  ד

 נ"א מ"ח )דפוסים ראשונים(  ענ"א מוסיף בתפילין דרישא )קראקא(.  סבחותמא )כל הדפוסים בשם ס"א(. 

 יןנ"א ל"ג לכל אינון משריין וחיל קאקא(. רנ"א ואנהיר )ק צנ"א דהא )קראקא(.  פונ"א מוחא )מונקאטש(. 

 א(ס"דלעלא )כל הדפוסים בשם      
 

אסור להניח תפלין בחוה"מ   הסולם   מאמר

 שהיאתפלה של יד  שהוא בחינת, תליל שב

כי שבת של היום היא תפלין של ראש,  מלכות,
 שהוא ז"א, וע"כ ודאי הוא שאסור להניח

 ין.לפת

וכך מסדר  וכו': רסדכי קא מהורז( 

 מניחיםהקב"ה לעם הקדוש, אוהביו, בחול, 

 התפלין, שעושים צורת החותם של המלך,

הארת  "סהשלהיות שמורים בכל הצדדים. 

 בשבת ומועד, ת."א מז"ת דישסו"המוחין דז

שהם ימים טובים, ותפלין דמארי עלמא ממש, 
 ר דישסו"ת"הארת המוחין דז"א מג שה"ס

אנו מעבירים אותה הצורה  המאירים עליהם,

ומניחים תפלין דמארי  דהיינו התפלין שלנו,

רת המוחין דז"א מג"ר אשיכים המשמעלמא, 

 אשרי הם העם הזה שבידיהם ת.ו"דישס

 ותם העליון של המלך.חה

מי שמניח  ':וכו ח תפליןנמדמאן רח( 

 פלין, צריך לשמוח, וע"כ כתוב ושמחתת

מא. לבחגך. שצריכים לשמוח בתפלין דמארי ע

 ה"סשול המועד, חושמחה זו, היא, במועד וב

דמארי תפלין של ראש, ותפלין של הזרוע, 
 עלמא.

 

חוזר לבאר וכו':  ביום טוב מההוארט( 
הכתוב, לריח שמניך טובים שמן תורק שמך

 (א"ט ה"סי דף "דפו) 

ביום טוב, מאותו  על כן עלמות אהבוך. ואומר,

שמניך  "ר דישסו"ת,גהמאיר בהעליון,  חהרי

 דהיינו המוחיןשל ראש.  ןשהוא תפלי טובים,

 בחולו של אירים בז"א.מדג"ר דישסו"ת ה

שהוא תפלין של  שמן תורק שמך, סה"מועד, 

שהיא עולה  דהיינו המלכות הנקראת שם,יד, 

שהוא תאחד בדרך סתום, בתפלין של ראש הל
 בינה.דבמוחין דג"ר ז"א, 

 זהו ביום וך:בעל כן עלמות אהרי( 

 רון של החג. שאז נשלמה התפלהאחטוב ה

והאירה בשלמות  שהיא המלכות,של היד, 

ומחלקת חלק לכל, לכל אלו המחנות והצבאות 

"א, שהם צריכים מזדהיינו הנמשכים שלמעלה, 

צבאות של מטה, ההמחנות ו לוולכל א דים,סח
 שהם צריכים הארת שכים מן המלכותמהנ

שהם, המחנות  עלמות אהבוך,וע"כ  חכמה.

, ועולמות ומחנות וצבאות הוהצבאות שלמעל

 שלמטה.

 תלקחת מופירוש. בז' ימי החג, המלכ

ומשלמת לצבאות שלמטה הצריכים הארת 

החכמה. כי אז הזמן של המשכת הארת החכמה. 

 בשמיני עצרת,ג, דהיינו חובאחרון של ה

המלכות ממשכת ומשפעת חסדים. ואז נשלמים 

 ש,וז"א. "הצבאות של מעלה הנמשכים מז

 ביום    
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אהבוך, אינון  רדלעילא, ולכל אינון משריין וחילין דלתתא. וע"ד עלמות 

 ומשריין וחיילין דלתתא. שדלעילא, עולמות  יןוחיל יןמשרי

 
 מאמר ג' ריחות

 וירח את ריח בגדיו ויברכהו וגו', מה  כ(ריא( פתח ריש ואמר, כתיב 

 ומשתיא קא אייתי ליה יעקב, לא ברכיה, חמא יצחק, דאע"ג דההוא מיכלא 

 עד זמנא דארח באינון לבושין.

ון לבושין לא הוו דידיה דיעקב, דהא נריב( הכא אית לאסתכלא, דהא אי

את בגדי עשו בנה הגדול, והכא כתיב את ריח  ל(אורייתא אסהידת, דכתיב, 

 וכי בגדיו הוו, ריח הבגדים מיבעי ליה, מאי בגדיו. תבגדיו, 

ממש, ולאו דעשו. ואע"ג דכתיב  ןאלא, בגדיו ודאי הוו אינון לבושיריג( 

בגדי עשו, בטופסא הוו גביה. כגוונא דא ההוא באר דיתיב עליה יעקב, ויתיב 

עליה משה, בטופסא הוה לגבי אחרנין, כיון דאתא יעקב אשתמודע בירא 

 למאריה, וסליקו מיא לגביה, וכן לגבי משה.

ושין, בטופסא הוו לגבי עשו, כיון דאלביש לון ריד( כגוינא דא, אינון לב

  לון קב"ה, לא סליקו ריחין יעקב, אשתמודעו מאנין למאריהון. מיומא דעביד

דלביש לון יעקב, דהא אהדרו לבושין לדיוקנייהו. ב דילהון, עד זמנא דא א
  

 מסורת הזהר
)שם(  ל()בראשית כז( ב"א תמז תולדות קלד  (כ

 תולדות קלא ויחי שו משפטים שלז כי תשא יט.

 חלופי גרסאות
נ"א  שך אינון )ווינציא(. ונ"א ומשריין ול"ג אהב ר

 וכי  "גנ"א ל ת חיילין ול"ג ומשריין )קראקא(.

א ל"ג דילהון )דפוסים "נ אבגדיו הוו )קראקא(. 

(.נ"א דאלביש )קראקא בראשונים(. 

 

 ג' ריחות  הסולם   מאמר

 , דהיינו בשמיניגדחאה רתב בטו םיוב

דהא תפלה עצרת, שאז הוא בהמשכת חסדים, 

ימי החג המשיכה  ז', כי בםשל יד אשתלי

חכמה. ובשמיני עצרת שהמשיכה חסדים, היא 

, לכלא ולפלגא חולקאש ז"נשלמת בכל. ו

 , הן לצריכים חכמה והן לצריכים חסדים'וכו
  )עי' זהר פנחס אות כ"ז בכל ההמשך(

 
 מאמר ג' ריחות

פר"ש  פתח ר"ש ואמר וכו':ריא( 

 ואמר, כתוב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו.

מה ראה יצחק, שאע"פ שיעקב הביא לו אותו 

המאכל והמשתה, לא ברכו, עד הזמן שהריח 

 בלבושים האלו.

. ומשיב תכלא וכו':סא אית לאכהריב( 

כאן יש להסתכל, הרי הלבושים האלו לא היו 

 שלו, של יעקב, כי התורה מעידה, שכתוב,

 את בגדי עשו בנה הגדול, וכאן כתוב, את 
 )דפו"י דף ס"ה ט"א(  

 

 ריח בגדיו. וכי בגדיו היו, ריח הבגדים

 היה צריך לומר, מהו בגדיו.

. ומשיב וכו':גדיו ודאי באלא ריג( 

 אלא בגדיו ממש היו ודאי אלו הלבושים, ולא

 די עשו, לתועבהגב ,פ שכתוב"של עשו, ואע

, שה"ס המלכותהיו אצלו. כעין זה אותה הבאר 

לתועבה  ,שיעקב ישב עליה, ומשה ישב עליה

היתה אצל אחרים, כיון שבא יעקב, התודעה 

 הבאר לבעליה, ועלו אליו המים. וכן אצל

, פירושו לתועבה, כי על סחבות, אסטופבמשה. 

)ירמיה ל"ח מתרגם טפסן, דהיינו בגד מתועב 
 י"ב(.

 

כעין זה  :גוונא דא אינון וכו'כריד( 

 לבושים אלו, לתועבה היו אצל עשו, כיון

. םשלבש אותם יעקב, התודעו הלבושים לבעל

 מיום שעשה אותם הקב"ה, לא העלו ריחם

שה"ס הקותו זמן שלבש אותם יעקב, עד או

האמצעי   
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      ויגש
 

 ברכת את ה'וואכלת ושבעת  אאבתריה, ואמר,  יא יודאהו( פתח הנג
ל, והא אית לן ולא ניכ גקב"ה, עד ליה לינן כמבר בא לכי ואפקיך  א
 לברכאודיליה כדקא יאות,  זא חשב וסדורי ול המי בצפרא, ודקאל ד

 רואס חהדם,  ללא תאכל ע בכתיב ומא, לאחרא בעלא יברך לבשמיה, עד 

 אכלת ושבעתומיכל, עד לא יברך למאריה, והשתא כתיב ליה ל

 .וברכת

 אחזאהלדא, ודא ברכתא דמזונא, וותא דיחלא, דא ברכתא דצל( אנד

ברכא ליה כדקא לוכדין בעי  ית. ושבע כדקא יא טגבי דרגא דמהימנותא, ל

 מחיין דויתמלא חיויברך, ו איי, ותא, יתרויאות, דההיא דרגא דמהימנ

 מזוני. דין ל יגלמיהב  ןיגב יב, כמה דאצטריך, אלדלעי

 ר נש קמי קב"ה, כקריעת ים סוף, מ"ט. בגין,בנא דזומ טזקשין  טו( דהא נה

 קשיין טי', ובגין כך, וני וכוא הוא, דתנן בני חיי ומזלעילד חיא למדע זידמזונא 

 ני, וחיי,ונפקי מז המנידבמזלא תליא מילתא,  גמזוני דעלמא, דהא  קמיה

ברשותיה קיימא, עד  ומא, דהא לאלובני, ובגין כך קשין קמיה מזוני דע

 דיתברך איהו.
 

 הזהר סורתמ
 :זפ"ג ח קכב. רטו:ח"ב  (טע: רעד. ב( )ויקיא י"ר"ג ח : קנז.:גנק. נבק. ח"ב חרח"א  רים ח'(דב( )א

 ב"ב ע"א צ"ב.: אלזמ (ג

  

קאדשבחיה כ ורא. דסלו ה. מיודקל ד .ל(אה")ע בנשו כולינד ג .יןכרמב ב'. וגוקיך לא א  גרסאות לופיח

 .ל(א )אה"כברלובגין  י(. לע )אה"בשו ט .אסיר ח .הרידמא ז. ה"ל(אוא "ת )רויא  

 ."הקשין קמי קב טיא. לעיל יחמא. לע זיי. זונמ זטקשיין.  וטא. זונמ ידיה. ל יגין. ג. בל"ג יברך. ביתו יא

  

 

 ושבעת וברכת ואכלת    ולםהס   מאמר

 אותו יהודי חפת :'וכואי דא יוההותח פ( נג

ר, ואכלת ושבעת וברכת מ, ואאחריו 

ה ", וכי אין אנו מברכים את הקבלשואוגו', 

 לנו להקדים שים והרי ילשאנו אוכ םרטמ

בבוקר ולסדר שבחו כראוי. מטרם שמברכים 

 לאחר בעולם. וכתוב, לא תאכלו על הדם,

 טרם שמברך לרבונו.מ, שאסור לאכול רשודש

 ,עשמשמ .תכרואכלת ושבעת ובכתוב,  ועתה

 .הא אחר האכיללברך אלשאין    
 

ומשיב, אלא זה,  ':וא וכתכרא דא בלאד( נ

ברכת  וא,הם האכילה, דאנו מברכים קוש 

 ,אחר האכילה, הואלש ,, וזה"ןוזה ליחוד לפתה

 להראות צריכים לב' דברים, א(וברכת המזון. 

 כראוי. א,בשהיא הנוקשבע למדרגת האמונה, 

די שאותה כואז צריכים לברך אותה כראוי,  (ב

 מדרגת האמונה תתרוה ותתברך ותתמלא

שמחה מחיים העליונים כפי שצריך, כדי שתתן 

 לנו מזונות.            

נותיו וכי קשים מז :'כוווני זדהא קשין מ( נה

 םשל אדם לפני הקב"ה כקריעת י 

ם , משום שמזונות העולהואסוף. מה הטעם, 
 )דפו"י דף ר"ז ע"ב( 

 

 וד המסך דחירק שבקוסב"א, זמהם.  מלמעלה

 כי למדנו, (י, )כנ"ל ב"א דף קע"ז אות קצ"חעאמצ

 בנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות

אלא הדבר תלוי במזל. ומשום זה קשים לפניו 

 במזל,מזונות העולם, משום שהדבר תלוי 

חיים ומזונות, וע"כ קשה  םניבשממנו יוצאים 

לפניו מזונות העולם, כי אינם ברשותו מטרם 

 מן המזל.שהוא מתברך 

 הדברים. כי בתחילה היתה ביאור

 וזכה כמו ז"א, והיתה דבוקה גדולההנוקבא 

ים אז ריו מאיהבו מאחוריו. אלא שהמוחין לא 

 בנוקבא, מחמת חסרון לבוש דחסדים, ולא

 כמ"ש לעיל ב"א)משפעת כלום לתחתונים,  היתה

 ל כן מיעטה הנוקבאעו ע"ש( ,ד"ה את "דדף ק

את עצמה, בסוד נקודה תחת יסוד דז"א, 

שפירושו שנכללה במסך דחירק שבקו האמצעי 

 דרפשמחזה ולמטה דז"א, וננסרה לפרצוף נ

ממנו. שמחמת מיעוט הזה אין לה עוד מעצמה 

מלמעלה, דהיינו  שום אור, וצריכה לקבל הכל

ד"ה  חדף ק" 'א תש לעיל בראשי"מז"א, )כמ

 ע"ש(. ,רבוכ

 ני לאו בזכותאומזוי חיבני אמרו,  וזה

תליא    
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 אלילון, ומא, קשין קמיה, וכלא בגין דרקיע לגין דעוזי אנא דא וו( כגנו
דא  לרא, ועחדקיימין לעילא באתר א דמלין  גין למשמש כלום, וכ"ש א ב

 אתברכא.לאצטריך 

 האי וקמיה האי דרגא, בגין דכד  הזווגין דעלמא, קשין  ל( ת"ח כנז

נפקין, מגו האי מזלא לעילא, דאיהו  זנשמתין  (*זווגא קדישא אשתכח, כל 

רע לעילא, כדין פרחין לבתא אשתכח מוכד תיאונגיד ונפיק, דההוא נהר 

 האי דרגא. ולבתרבדא, חכ חן דכר ונוקבא לילכ ונשמתין, ואתייהיבו כלה

יה. ולבתר קשין קמי האי לחד וחד לאתריה כדקא חזי  לן, כולפריש  ואיה

דב"נ  חיכאינון אר יכקדמיתא, בגין דלא מתחברן, בר  טדרגא, לחברא לון 

 א תליין.לעילוכלא 
  

 א.דג כח"ל חנפקי.  ז"ג האי. ל וקמי.  הדקיימן.  די. למג משמשי.  בגין. זוו א  גרסאות לופיח

 באינון. ימיתא. דכדק ט  

  

 ושבעת וברכת ואכלת    ולםהס   מאמר

 שהרי בזמן שהיתה הנוקבא תא,לימ תליא

 לא יכלה להשפיע בני, כמו ז"א וזכה גדולה

א במזלא לאחיי ומזוני לתחתונים, כנ"ל, 

 א, שיסוד"שהדבר תלוי בז יא מילתא,לת

מסך בדהיינו שצריכה להכלל  ,מזלשלו נקרא 

 המדחירק שביסוד דז"א, ואז מתלבש החכ

שלה בחסדים, ויכולה להשפיע בני חיי ומזוני 

דבר נש קמי  אנקשין מזולתחתונים. וז"ש 

מ"ט,  כקריעת ים סוף, היינו הנוקבא, קב"ה

דהיינו דלעילא הוא, מא, לדמזונא דע בגין

דהיינו מז"א,  עלהמלמשהנוקבא צריכה לקבל 

אשר אז היא מחויבת להתמעט כנ"ל, וע"כ 

 קשים לפניה מזונותיו של אדם. כי כדי

להשפיע מזונות לעולם היא מתמעטת לבחינת 

 מה ולא מידי.רגמלית לה 

לגבי  הלאחזא( דאמרו )באות נ" וזה

'. כי משום זה וכו א דמהימנותא שבעגדר

ההוא דוכו'  לברכאצריכים לב' דברים א( 

רך ויתמלא ברוי ויתא יתימנוהמד אגדר

 ין למיהב לן מזוני,גלעילא בדידו מחיין ח

דהיינו להמשיך לה עתה, אחר שנתמעטה, כל 

מעלה, דהיינו מז"א, כדי  החיים והטוב של

 רגאגבי דללאחזאה שתתן לנו מזונות. ב( 

כי בזה שאנו מראים את  א שבע,תהימנומד

 צמינו שבע, היא מתנחמת על מיעוטהע

 שנתמעטה בשבילנו.       

עין זה, קשים כ נא דא זווגין וכו':גווכ( נו

גים שבעולם  ו ו הז ו  י , .לפנ הכל  ו

 הוא משום שהרקיע בנים והן חיים והן מזונות הן

, וכל שכן אלו הדברים, םוילון אינו משמש כלו
 ף ר"ח ע"א(ד"ז ע"ב *( רף ד"י פו)ד 

 

 

 הנמצאים למעלה במקום חיים ומזונות, בנים

 שתקבל משם., ועל כן נצרכה להתברך. אחר

 , ה"ס הנוקבא,וילון. הרקיע פירוש

אחר שנתמעטה,  לה מגרמה ולא מידי, דלית

)כמ"ש בזהר פנחס דף רל"ט: ע"ש( וז"ש 

 שמש כלום,מא לין דרקיע וילון בג, וכלא

מגרמה ולא  הל תדלישנתמעטה עד  דהיינו

וע"כ צריכים להראות עצמו שבע כנ"ל,  ידי,מ

וכו', וע"כ צריכים לברך  יןמלין לש א"וכ

 אותה שתקבל מעליון.    

 
בוא וראה כל הזווגים  וכו': ןת"ח כל זווגי (נז

 שבעולם, קשים לפני מדרגה הזו, 

 להולידמשום כשנעשה הזווג הזה,  א,בקודהיינו הנ

 ות מן מזל הזהמ, יוצאות כל הנשנשמות

 מעדן, דהיינושלמעלה, שהוא נהר הנמשך ויוצא 

ממטה  יךמשלהוכשההשתוקקות נמצא  דז"א, דיסו

 משכתננו להמשיך הארת החכמה, שאינה ידהילמעלה, 

 ב"א דף ס' ר"ה מחלוקת( לרק ממטה למעלה )כנ"

ונעשות כולן  הנוקבא, לאאז פורחות הנשמות 

 כלולות זכר ונקבה יחד. ואחרבאותה המדרגה 

מו וכך הוא מפריד אותם כל אחד ואחד למק

 כראוי לו. ואחר כך קשה לפני מדרגה הזו

 .הלחזור ולחבר אותם זכר ונקבה, כבתחיל

ו האורחות של למשום שאינם מתחברים רק כא

 בני אדם, והכל תלוי למעלה.

. כמו שנתבאר לעיל )באות נ"ה פירוש

, שמתחילה נאצלה ד"ה ביאור( אצל הנוקבא

י "גדולה כמו ז"א ודבוקה באחוריו, ואחר כך ע

ירק דז"א ננסרה לפרצוף נפרד חשנכללה במסך ד

נו, כן הוא בנשמות בני אדם הנולדות מן ממ

הנוקבא, שמתחילה כשמקבלים מהארת השמאל 

 שבנוקבא   
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      שגוי
 

ף, דהא קריעת ימא, לאתפתחא סוקשין קמיה כקריעת ים  אעל דא ו( נח

 א איהו, וכמה דמתפתחין שבילין ואורחין ביה, הכילביה שבילין, לעי

 אתפתח.ואתבקע 

 יהליה, ולמיהב לא, ובעינן לברכא לעיליא לא תלבג"כ, כו( נט

 על דאויתתקף כדקא חזי, וא, לתוקפא מתתא, בגין דיתברכא מלעי

 כתיב, וברכת את ה', את דייקא.
  

 ן.שייק א  גרסאות לופיח
 

 ושבעת וברכת ואכלת    ולםהס   מאמר

 מה, נמצאים כל זכרכ, שהיא הארת חאבשבנוק

מאחוריהם  השל הנשמות דבוקים זה בז ונקבה

 א מאירה להם המסך דחירק,בואחר כך הנוק

 ואז הם נפרדים זה מזה.

תא אשתכח מלרע ביאותכד "ש וז

דהיינו כשנמשך הארת החכמה  לעילא,

כלהו ה כמ"ש לעיל, לשבשמאל ממטה למע

דהיינו שדבוקים  א,דא כחבונוק רכלילן דכ

 זה בזה מאחוריהם כמו הנוקבא שדבוקה

 באחורי ז"א בעת שהיא בהארת השמאל.

דהיינו על ידי  ולבתר איהו פריש לון,

 הם נפרדיםשמאירה אליהם המסך דחירק, 

א, ע"ש. ונודע שתחילת בזמ"ז. כמ"ש אצל הנוק

ל לך נ"כוא בכח המנעולא, )ההארת המסך דחירק 

ואינה ראויה לקבל מוחין  דף י"ג ד"ה ונתבאר ע"ש(

עד שנמתקת בבינה ונתקנה בסוד מפתחא, 

האי דרגא  מיולבתר קשין ק. וז"ש העש"

י מחמת התכללותם כ לחברא לון כקדמיתא,

ין דלא גבא אינם ראויים לזווג, במסך דמנעול

משום  ש,נחי דבר רן בר כאינון ארחבמת

 שאין הם מתחברים לזווג, רק אחר שנתקנו

 , דהיינו אחר שקבלו המסךרחיןואבסוד 

א. כי אז אמא אוזיפת חונה אורכהמ פתחאמד

 מאנהא לברתא, וכן זכר ונקבה דנשמות

 בני אדם.  

 

ועל כן קשים  ועל דא קשין קמיה וכו':( נח

לפניו כקריעת ים סוף, כי קריעת ים  

 סוף היה, כדי לפתוח בו שבילים למעלה,

 וכמו שנפתחים שבילים ואורחות בו, כן

 נתבקע ונתפתח.

 

. כבר ידעת שהארות המנעולא פירוש

בסו"ה ושבילך במים רבים.  שביליםנקראות 

 , בסו"האורחותוהארות המפתחא נקראות 

)כמ"ש לעיל וארח צדיקים כאור נגה וכו'. 

והנה כל  בראשית א' דף רנ"א ד"ה נחית עש"ה(.
 "י דף ר"ח ע"א(פו)ד 

  

שבקריעת ים סוף היה, שב' פעולות  הקושי

הפוכות היו בה. שהיה צריך להטביע את 

מג"ר דחכמה שבשמאל,  םהמצרים הנמשכי

 שאין זה אלא בכח גילוי המנעולא שה"ס

"ה ולפיכך בביאור פעולה ב' דל לך י"ג "נכ). שביל

 והיה צריך להמשיך חיים (מד' הפעולות ע"ש

והצלה לישראל הנמשכים מו"ק דחכמה 

 שבשמאל. שאין זה אלא בגניזו דמנעולא

 וגילוי המפתחא, כי אין מוחין נמשכים אלא

ו ")כנ"ל תולדות דף מ ארחבסוד המפתחא, שה"ס 

 ש(."עד"ה ובזה  

קשין קמיה כקריעת וע"ד אמרו.  וזה

א לאתפתחא ביה מים סוף, דהא קריעת י

שקריעת ים סוף היתה  ו,השבילין לעילא אי

 למעלה, דהיינו לגלות שביליםלפתוח 

 המצרים, ונמצא אתהמנעולא כדי להטביע 

שהיו נפתחים שבילים בסוד המנעולא להטביע 

א בשביל חאת המצרים, ואורחות בסוד המפת

דמתפתחין שבילין וכמה ישראל. הרי, 

 כי כלולים כי אתבקע ואתפתח,היה ב ואורחין

 סוף, םכאן ב' פעולות הפוכות זו מזו בקריעת י

, בכח המנעולא, יליםבשכי כמו שהיו נפתחים 

פתחא, כן נבקע הים ונפתח מ, בכח הואורחות

להטביע המצרים ולהציל את ישראל. וז"ס 

 תהקושי שבקריעת ים סוף. ואלו ב' פעולות הפוכו

הן גם כן בסוד המיעוט של הנוקבא כדי להשפיע 

י"ג ד"ה  ך)למזונות לתחתונים כמבואר לעיל 

בפעולה ב' ובפעולה ג' שבד' פעולות  ולפיכך(

של אדם כקריעת  תיועש"ה. וע"כ קשים מזונו

 ים סוף.  

וע"כ הכל תלוי  :ו'ובג"כ כלא תליא וכ( נט

 כי לית לנוקבא מגרמה ולאלמעלה,  

ן תוצריכים לברך אותה, ולי מעטה,נתמידי, אחר ש

מלמעלה  בלקתוכדי שתתברך  לה,לה חוזק מלמע

 אתותתחזק כראוי, וע"כ כתוב, וברכת  מז"א,

ת על הנוקבא זהרומהוא בדיוק,  תא המלהה', 

 .תא הנקראת                

 ולגבי
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 ויגש         

 

 שבעא ונהירו דאנפין, א ,גבי האי אתר, אצטריך לאחזאה קמיהל( וס

 רא, בזמנא דאיהי שלטא בעלמא, בעי לאחזאה קמיהחולגבי סטרא א

 ,בעאוש בא לחזאה קמיה כפנא, וא, וההוא דרגא רעב איהו, ואתחזי לכפנא

 ת ושבעת וברכת את ה'לא שלטא בעלמא, ועל דא, ואכלהואיל ושבע 
 אמר רבי אלעזר, הכי הוא ודאי, והכי אצטריך. .קיךלא ג

 הון איהולכאין אינון צדיקייא, דקורבא דז( אמר רבי יהודה, סא

 ודא, ומקרבי קורבא, לאסגאהחמא בעלמא, בגין דידעי ליחדא ילש

 שלמא בעלמא, דהא יוסף ויהודה עד לא אתקריבו דא עם דא, לא הוה

 מאל, כדין אסגיאו שדאתקריבו יוסף ויהודה כחדא דמא, כיון לש
 כמה דקורבא דיהודה ויוסף, ,א ותתאלעילבעלמא, וחידו אתוסף  ה

 א ביה ביוסף, וההוא קורבא אסגי שלמאדהו שבטין אשתכהו כחלוכ

 .יהודה ובעלמא, כמה דאוקימנא דכתיב ויגש אליו 

 הנצבים עליו וגו', רבי חייא פתח ליוסף להתאפק לכ ול( ולא יכסב

פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד. תא חזי,  אואמר, 

 א.לכא על כלמא, ואשליט עליה לאדם, דיהא מלקב"ה ברא ע

 ש, מתפרשן מניה בעלמא, כמה זינין, מנהון צדיקיא,נ( והאי בר סג

 אתקיימו בעלמא, וימין, וכלהכומנהון רשיעיא, מנהון טפשין, ומנהון ח

למזכי צדיקיא עם חין, ללמזכי אלין בא זבגין  וכלהועתירין ומסכנין. 
  

 רזהה מסורת
 ג:נק"ג ח ב("( )תהלים קיא

  

 ףמוסי ו. אמל"ג בעל הדאתקרבו.  ד. ו'ך וגיקלמוסיך א גא. בעש ב(. "לא )אהובעש א גרסאות לופיח

 מזני.ל חי. לאזנ ז. 'ר וגומה ויאדיהו  

 

 יכול יוסף להתאפק ולא  ולםהס   מאמר

 ואל המקום הזה, :ו'י האי אתר וכלגבו( ס

צריכים להראות  ,הנוקבה נויידה 

)כמ"ש לעיל בדף י"ח לפניה שובע והארת הפנים 

 ד"ה וזה אמרו לאחזאה( שצריכים ב' דברים ע"ש.

רא, בזמן שהיא שולטת בעולם, חא ראטואל הס

צריכים להראות לפניה רעב, כי מדרגה ההיא 

 א, הוא רעב, וראוי להראות לפניה רעב"דס

 ולא שובע, כי השובע אינו שולט בעולם

 ת ושבעת וברכתלואכוע"כ כתוב  ,בסבתה

שה יש שובע דושליטת הק ןמזי בכ את ה' אלקיך.

 אמר ר' אלעזר, כן הוא בודאי וכן בעולם.

 טתדהיינו שהשובע יתגלה עם שליצריך להיות. 

 .א"הקדושה והרעב עם שליטת הס 

 אר"י, אשרי הם :'אמר ר' יהודה וכו( סא

 איבמ זה לזהשקרבתם  הצדיקים 

שלום בעולם, משום שיודעים ליחד היחוד 

עשות קרבה להרבות שלום בעולם. כי יוסף לו

 ויהודה, כל עוד שלא נתקרבו זה לזה, לא
 "י דף ר"ח ע"א(פו)ד 

  

 

 שלום, כיון שנתקרבו ביחד יוסף ויהודה, היה

אז נתרבה השלום בעולם. ונתוספה שמחה 

 ,טה בעת שנתקרבו יהודה ויוסףלמלמעלה ו

וכל השבטים היו נמצאים יחד עם יוסף. וקרבה 

, כמו שבארנו, עולםהרבתה שלום ב אההי

 שכתוב, ויגש אליו יהודה.   

 
 ולא יכול יוסף להתאפק מאמר

רבי  :'וגף להתאפק וסול יוכולא י( סב

 םפתח ואמר, פזר נתן לאביוני חייא 

 וגו'. בוא וראה, הקב"ה ברא העולם, והמשיל

 את האדם עליו, שיהיה מלך על הכל.

 ואדם הזה, נפרדים והאי בר נש וכו': (סג

 בעולם כמה מינים, מהם מנומ 

 צדיקים מהם רשעים, מהם טפשים מהם

מתקיימים  כל ארבע מינים הללו,חכמים, וכולם 

בעולם עשירים ועניים. וכולם הוא, כדי שיזכו 

 יבו הצדיקים עםטוייטיבו אלו עם אלו, שיי

הרשעים   
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              בשלח

 

ארא החיות והנה אופן ו (תר"ש פתח,  ו.יסר את אופן מרכבותיו *( ש(צה( 

 זית. האי קרא אוקמוה ואתמר, אבל ת"ח, קב"ה בכולא אתחיואחד בארץ אצל הח

 ן.די לא תעדי לעלם ולעלמי עלמי יהה, ושלטנלישלטנותא די

 אלה א(מא, דכתיב ים ביה עלינטל לאברהם, וק ן,ותא באבהנלטשו דועבי ו(צ

 תולדות השמים והארץ בהבראם, ואוקמוה. נטיל יצחק, ושתיל ביה עלמא, דאיהו

 ,את בריתי אקים את יצחק. נטל יעקב, ואותביה קמיהו ב(ד "הה ן,עלמילם יקי

 .ישראל אשר בך אתפאר ג(ד "יה, ההבואתפאר  ,ואשתעשע בהדיה

 יןכל חיד ן,לעלמי , דלית ביה מותאיי, יעקב אחיד באילנא דחחצז( ות"

 ת.כ, יעקב לא מי"ובג .ידן ביהחדא וןלכל אינ יןהב חיוי ו,תכללשבההוא אילנא א

הנה  ה(כד"א  אאל המטה. המטה.  יואסוף רגלוי ד(ואימתי מית, בשעתא דכתיב 

אסוףוי"כ גרגליה יורדות מות, וב ו(דבהאי מטה כתיב,  במטתו שלשלמה, בגין 
  

 מסרת הזהר
 שרה ייח '(א ל)יחזקא ת(     מט. נ. ח"ב ש(

 ד."צהקסה"ז מ"ח  '()בראשית בא( . "במ"ב צ

 חלופי גרסאות
האי מטה דכתיב.ד ב ן.כדקאמרינ א

 "א.צ"ז רנ)בראשית מ"ט( ויחי  ד( ג.קמ"ח צ" זשעיה מ"ט( הקסה")י ג("א. צ"ז נ)שם י"ז( נח  ב(

 "ב.ב"א שכ"ח צ '()משלי ה ו(( ב"א שמ"ג צ"א. ג')שה"ש  ה(  

   

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר
 

 ור את אופן מרכבותייסו

 : ר'ור את אופן מרכבותייסו צה(

ן אחד בארץ ופנה אוהת יופתח, וארא הח וןשמע

אבל בוא  ו.ולמדנ ו,ת. מקרא זה בארוהיואצל הח

וראה, הקב"ה מראה בכל דבר את הממשלה 

וממשלתו לא תסור לעולם ולעולמי  ו,של

 עולמים.

 :וכו' ןותא באבהנלטשו דועבי ו(צ
 ייםאבות. לקח את אברהם וקהועושה ממשלה ב

מים השבו את העולם, שכתוב, אלה תולדות 

 םאל תקרי בהברא ו,והארץ בהבראם, ובארוה

 . לקחוארץ םמישאלא באברהם, שבו נתקימו 

ם קייאת יצחק ושתל בו את העולם, שיהיה 

ת . ז"ש ואת בריתי אקים את יצחק. לקח אדתמי

והתפאר  ו,והשתעשע עמ ניו,יעקב והושיבו לפ

 ר.ז"ש ישראל אשר בך אתפא ו,ב

בוא ו ת"ח, יעקב אחיד וכו':ו ז(צ

אין בו מות ש, ייםבעץ הח וזוראה, יעקב אח

 נשתכללו באילן הזה, והוא ייםלעולם, שכל הח

 ,ומשום זה ו.הם נאחזים בשם לכל אלו ייתן חנו

, ובתכשיעקב לא מת. ומתי מת, הוא בשעה 

 , הוא כמומטההאסוף רגליו על המטה. וי

 היאשלמה, ששל תומטשאתה אומר הנה 

במטה הזו כתוב, רגליה ש, ומשום המלכות

יורדות מות, וע"כ ויאסוף רגליו אל המטה כתוב, 

 היהשאבל כל עוד  ו.ואז ויגוע ויאסוף אל עמי
 (בע" ח"י דף מ"פו)ד  
   

 איןהוא ז"א, לא מת. כי שנאחז בעץ החיים, 

ועשה הקב"ה  .מיתה אלא מצד המלכות, כמבואר

 יעקב ,ביר האבות. זהו שכתוחאת יעקב לב

 ך.אשר בחרתי

 
ביאור הדברים. ותחלה נבאר הכתוב, וארא 

ר"ש שת, יון אחד בארץ אצל החופת והנה איוהח

להכתוב  ישה יחס יזא ה,שלכאורה תמו ו,פתח ב

 ולא ו.סר את אופן מרכבותיויהזה עם הכתוב 

ו מזכירו עוד בכל המשך ינאלא שר"ש א דעו

 המאמר. והענין הוא, כי אחר הכתוב הנ"ל,

ן ופומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה הא ,כתוב

 והפירוש הוא, כי החיות הם ן.בתוך האופ

, והאופנים הם מחזה זהבחג"ת דז"א עד הח

הנוקבא דז"א.  ששםולמטה בנה"י דז"א, 

 ובנוקבא דז"א יש ב' נקודות א' נקודה

הוא רחמים. ב' נקודה דמדת שממותקת בבינה ה

נה שוי ממותקת. הראתהדין דצמצום א' הבל

)כנ"ל בהק' יה מנעולא ננקראת מפתחא, והש

ע"ש. ומצד הנקודה  (וןסה"ז דף מ"ז ד"ה גו אינ

כי  וןהשניה אין המלכות ראויה לאור עלי

מקבלת הוא ש יןהצמצום רוכבת עליה. וכל המוח

 ,ה הנקראת מפתחאונת הנקודה הראשינרק בבח

ה בתוך ניה השודנק נגנזה. ולפיכך שםכמ"ש 

יא והלה, וה היא מגראשונונקודה ה ,הראשונה

ה לקבל ויזה המלכות רא וןקתשולטת. וע"י 

 . ש"הע יןמוח

סו"הוז  
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 שלחב         

 

לימו שועבד קב"ה ליעקב  ו.אסף אל עמיויגוע ויאל המטה כתיב, כדין  יורגל

 .ר בחרתיךשיעקב א ז(הה"ד  ן,דאבה

 יןכלהו אחידן אל ן,ן דלעילא, וכל אינון רתיכייירש"ח, כל מת י[ גצח( 

 ווכלה ו,עלייה שאתא קדיוווחי ן.איתתאלין עלאין ואלין  ן,בדרגי ןדרגי ן,באלי

ועל מימרהא  ן,חות ידהא, על מימרהא נטליתן, כלהו נטלין יירשאוכלוסין ומ

 ן.שרא

   

 מסרת הזהר
 ."אציצא י"א ו א(ה מ"ישע)י ז(

 חלופי גרסאות
."חצל"ג כל אות  ג

 

 .לכל יןמהענ ינותים אינוכל מה שיש ב ו'רא החיות וגויי[ זהו דרשת ר"ש על פסוק  תדרך אמ

 

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

ת. יון אחד בארץ אצל החופה והנה אוזסו"

כלומר שאע"פ שיש ב' נקודות במלכות, כמ"ש 

ן פלהלן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האו

ה בתוך אופן וזאופן דמנעולא גנש ן,בתוך האופ

 ',מש בה רק אופן אשדמפתחא, מ"מ אינה מ

 שני אינו ניכר כלל.ההוא מפתחא ואופן ש

פתח, וארא החיות והנה אופן  שר" ש"וז

 אחד בארץ, ופתח בזה את המקרא, ויסר את

ן פ, היינו באושבאיזה אופן אמור ו,אופן מרכבותי

בתקונו תלוים כל המוחין דמלכות, שדמפתחא, 

 וכשרצה לאבד את ה,"ש הס"א המקבלת ממנכומ

סר את וי"ש וז ה.הז וןהסיר את תק ,המצרים

ובזה פירש הכתוב בדרך כלל.  ו.אופן מרכבותי

 ת.יוהדברים בפרט שואח"כ הולך ומפר

ה ונותחילה מבאר סוד המרכבה העלי

ת, שהם חג"ת דז"א כל המרכבו שורששהיא 

ה"ס האבות שמחזה ולמעלה דז"א. שוהמלכות 

לטנותא וש דועבי"ש וזהם המרכבה. 

ה, עשתה ממשלה בחג"ת ינהב יינודה ן,באבה

נטל  ש"וזהם רגלי המרכבה שלה. ש"א. זד

 ס. כי אברהם, ה"לאברהם וקיים ביה עלמא

 םיי"א, שבו מתקדזשה"ס החסד  ן,קו ימי

בה של עוד שהחכמה כי כ ,העולם שהוא המלכות

דע. נום, כיו"א אין לה קדזה מתלבשת בחסד ינא

 יצחק כי, יל ביה עלמאשתנטל ליצחק ו

ממנו נבנה ש"א זה"ס גבורה דשמאל שהוא קו 

 מאל דז"א,שהמלכות, כי המלכות נבנה מקו 

אותה,  ייםתל אותה ואברהם רק קשק חיצשהרי 

נטל יעקב ואותביה שהלבישה בחסדים. 

 י,אמצע, כי יעקב הוא קו האמצעו בני, לפקמיה

ושמאל  יןימ יןהמכריע בין ב' הקו א,ת"ת דז"

אשתעשע ו, ש"וזהם. ניהארת ש ייםומק

האמצעי  קולולא  כי. פאר ביהואתבהדיה 
 (בע" ח"י דף מ"פו)ד 

 )כנ"ל ב"א דף רפ"ז ד"הלא היה אור בבינה 
 .תלת(

בינה לקו  שקבא וההפרנוועתה מבאר ה

יעקב אחיד , ש"וזהוא יעקב, ש י,אמצע

ם ששה ינבב וז, כי הוא אחחיידבאילנא 

יעקב  כךבגין וים. יים, והוא נקרא עץ החיהח

ה בו לס"א, לבד כשיתחבר יז, שאין אחלא מית

ו מחמת הנוקבא בעם הנוקבא, יש אחיזה 

ואימתי מית בשעתא "ש, וז ו.שנתחברה עמ

 יינו, דהאל המטה יודכתיב, ויאסוף רגל

יא המלכות, ואז מת. שנתחבר עם המטה שה

רדות יורגליה  ב,בגין דבהאי מטה כתי

ל מה כשי מפרנסת הס"א שהם מות. כ. מות

קבא נוהיא השלס"א מקבלים מן המלכות,  שיש

ה, ונרגלי המרכבה העלי 'א. ונתבאר בזה דז"ד

קבא המקבלת נוא, והז"ג"ת דחהם ש, נהשהיא בי

מהם. והם נקראים ג"כ ד' חיות. וד' רגלי 

, "מהם נהי ,מטהולה שמחזה ונתחתהמרכבה ה

ונקראים אופנים, מחמת האופן בתוך האופן 

"א דזלמטה מחזה שהמתוקן בהם. כי כל החלק 

 ן.קבא, המתוקנת באופנויכת להשי
 

 דלעילא וכו': יןרישכל מ ת"חצח( 

נמשכות של מעלה, שת נובוא וראה, כל המח

, וכל המרכבות םופניהם האשה, ינת שכנומד' מח

ת במדרגות, אלו גומדר ו,ות אלו באלוזאח ן,כול

 זומשתלשלות זו מת, ונותחות ואלו התונהעלי

היא ש ן,ה עליהשדווחיה ק ו,ונכללות זו בז
ם ד' חיות שלמעלה דז"א, שוהנוקבא שמחזה 

 וכל ההמון ',כנ"ל, והנוקבא היא חיה הד

, ותהשדהיינו רוהמחנות כולן נוסעות תחת ידה, 

 כי כלינה. על פיה תסענה ועל פיה תחנ
רכבות והחיות והאופנים אין להם אלא מה מה

 .ה הזוונשמקבלים מחיה העלי

 ודא   
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 תלשלו בגינהשוא הכל שאר חיותא, אחידן בה דתא, יוח דצט( ודא הוא 

 יןאטושלהו עלאין ותתאין אזלין ין, וכבדרג יןואתאחדן דרג ח יון.לח ז וןכמה חי ו

 ואין מספר וגו'. שם רמשזה הים גדול ורחב ידים  (חד "בימא, הה

עפא אשתכח, ורוחא וז ן,כלהו ארבין סלקין נחתי י,ק( וכד סליק ימא גלגלו

 יןלמזרח, ואל יןסטר, אל ט לכל יןונוני ימא מתבדר ו.תקיפא אזלא עליה בתקיפ

 ו,הייון בני עלמא, דחמאן רשימא עלינא לדרום. וכל ין, ואלוןלצפ יןלמערב, אל

 בקפטירי עפרא. כ[ וןובלעין ל ן,נטלין לו

עתא, שבר מההוא  ן,חתיונ יןלקס ולא ו,היימאתר יןלא נטל יןקא( וכל ארב

 עליה כדסליק דא ון דזעפא דימא, כי יא חדע לאשלמא רוויימא, דאתי חד דברא ד

 מישר, ולא חאזלין באר ין, וכדין כלהו ארבחתכאשחא יידימא, שכיך מרוגזא, ונ

זה ו.תן זה יצרת לשחק בויל וןת יהלכיושם אנ ט(מאלא, הה"ד, ושינא סטאן לימ
  

 מסרת הזהר
 (טד. צ" "גב"ב פ ד.""ה צב"א ס ד(ם ק"לי)תה ח(

 א.שט"ו צ" "א( בד)תהלים ק"

 

 חלופי גרסאות
 וכמה. ו ו.ואשתכלל התא עלאה קדישא. יומוסיף ח ד

 כלהו דרגין חיון אלין סלקין ואלין נחתין. חמוסיף ל ז

ותתאין דאזלין ושאטין בימא הה"ד זה יןבדרגיו עלא

 עלה ימא. כזעפא.  יאתר.  ט בימא. יןאזלין כלהו ושאטדאין תתן ולאיב ידים וגו' עחהים גדול ור

   

 ס.קטפר וןבעומק הארץ והוא מלש דרון[ במקום מכ  דרך אמת

   

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

 ,יהחו היא וז תא וכו':ויחא ודא הוצט( 

ת בה, והשתלשלו ממנה חזות נאחיושכל שאר ה

ת נשתלשלו ויחכלומר שהרבה ת, חיות לחיוכמה 

נים יו, ונכללו מדרגות במדרגות. וכל העלזה מזה

קבא, ושהוא הנוהתחתונים הולכים ושטים בים, 
משפיעים לה, ששהעליונים נכללים בה 

 ז"ש מקבלים ממנה.שוהתחתונים נכללים בה 

 וגו'.גדול ורחב ידים זה הים 
 

 וכד סליק ימא גלגלוי וכו': (ק

ת יוכל האנ ן,יינהד םהש ו,וכשהים מעלה גלי

, ותמדהיינו יעלו שמים ירדו תהוורדות, ויעולות 

 זקה.חזק הולך עליו בח חוסערה נמצאת, ורו

ואלו  חודגי הים מתפזרים לכל צד, אלו למזר

ם, ואלו לדרום. וכל בני העול וןלמערב, אלו לצפ

ת ממחרואים רשימה עליהם  שדגי הים האלו

, לוקחים אותם ובולעים אותם במערות םחטא

 העפר.

אים מתקלקל וטים חונתחפירוש. כשהת

ת אופן בתוך יזל גנשבשבילם התקון הנ"ל 

 שמצדה ן,ומתגלה המלכות דמדת הדי ן,האופ

היא הים ראויה לקבלת אורות, שאין המלכות 

ו המרכבות בים, שהם כמש ותאניהועל כן 

 ורדות, וחושבות להשבר.ויה, עולות ששביב

 יוודגי הים, שהם המלאכים שבמלכות, שה

 וןג תו"מ, כי"וחהם שרוחות,  'רים בדושמק
 (בע" ח"י דף מ"פו)ד 

   

 

 

ג חו"ה של הזהותר הקשר  ,שנסתלק האור הזה

ד לצדו שנמשך משם, חומתפזרים כל א ,תו"מ

 ,את זה קלקלו מעשיהם וגרמושובני העולם 

ם אותם ילעואם בהם, בחטה מתרשם זמת חשמ

 ן.במערות העפר. דהיינו במלכות דמדת הדי

שנגלה בה  יןם המלכות ומדת הדשהיא  עפר

 ה מערה.ונמכ

ת יווכל האנ וכל ארבין לא וכו':קא( 

קומן, ואינן עולות ויורדות, חוץ ממ תאינן זזו

ד של הים, וידע חמאותה שעה שבא מנהיג א

שעולה  וןהסערה של הים, וכי וחרלהשלים את 

ומנוחה נמצאת. ואז  ו,זה על הים, הוא נח מזעפ

סרות  נןת הולכות בדרך הישר, ואייוכל האנ

 ם אניות יהלכון לויתןש שלימין ולשמאל. ז"

 ה"סשק, יוהוא בד זה ו.ק בחיצרת לש זה

 וכל י.קו האמצע סשה", זה יסוד דז"א הנקרא

ים חמשת חיוהדגי הים מתקבצים למקומם, וכל 

ים. ז"ש. וכל חמש וןת השדה העלייווח ו,עלי

 ם.שקו ישחדה השת חיו

סערה שבא בים  חרו יןפירוש. כי ענ

 לתחוהאניות עולות ויורדות, כבר הוא הת

נעשה הים בסוד ימא  ן,תקון, כי בעת הדיני

 דף רמ"ז ד"ה ימא( 'ית אש)כנ"ל ברא ו,דקאפ

 והרייכל ארבין לא נטלי מאתו ,"שוז

ים נקפא ינכי בשעת הד לקין ונחתיןס ולא

הים    
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 ן חקלאוון חדאן עלה, וחיוווכל אינון חי ו.הייקא. וכל נוני ימא מתכנשין לאתרייד

 .םשחקו ישוכל חית השדה  י(ד "הה ן,דאחעלאה 

נא גוונא דלתתא, אית בימא. כגוונא דלעילא, אית לתתא. כווקב( ת"ח, כג

נא דלתתא, וונא דלעילא אית לתתא. כגגווית לעילא בימא עלאה. כדלעילא, א

 אית בימא תתאה.

 יןקג( גופא דההוא ימא, הא אתערנא לחברנא, אורכא ופותיא, רישא ודרע

נא דא לתתא לימא גוווכ י.גופא, כלא כמה דאצטריך, וכלא בשמיה אתקרו ל

 דתתא, הכי נמי רישא דימא, ודרועין דימא, וגופא דימא.

 אלא מאי מוהא ימא חד הוה בעדביה  ן.כוישזבולון לחוף ימים  (ככתיב  קד(

 יוצאי ל(כד"א  ן,א ברזא עלאה. וירכתו על צידוייחבר נלחוף ימים, ודאי אוקמוה 

שוקא דימינא דגופא הוה, וים כנרת הוה בעדביה, ומהכא  וןבולזירך יעקב. 

 א.תלתכל ןוזכח חלשתא

 יןלגלוי דרתיכא רהטוג ו,ן אשתכחעל רתיכי יןכמה רתיכ סקה( ת"ח, 

ת"ח, רתיכא ו.וכן כלה ן.לא עליהוטלנ עון סמכי רתיכא, ינבבהילו, ולא מתעכבי א
  

 מסרת הזהר
 ג.יחי ר"ג צ"ו)בראשית מ"ט(  (כס.  ח"ג '(וב מ)אי י(

 טז. ח"ב '()שמות א (ל

 

 חלופי גרסאות
 .ל"ג אלא מ .פאגו רישעופא; וגו ישערו ףיוסמ ל

הגהו ינא והכו ערתיכא על רתיכא.  סיא. ירלון לחב נ

ו.בכבדות בבהיל   

 

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

 ן,ממקומ וזהים והאניות שבו אינן יכולות לז

 ,ימאדאתי חד דברא דעתא שא יבר מהה
 אזשמעלה המסך דחירק,  י,שה"ס קו האמצע

ת יוסערה שאז האנ חמתגלה תחילה אותו רו

 ן.ה"ס מלכות דמדת הדיש, עולות ויורדות

ה ויואח"כ ממתיק אותה במדת הרחמים עד שרא

ג ד"ה י""ש לעיל פרשת לך דף מ)כלקבל אור. 

א דזעפא. חדע לאשלמא רווי"ש וז תבאר(ונ

 דהיינו שידע להמתיקו במדת הרחמים, ואז

וכדין , ש"וז ז,מאל זב"שו יןן ימוימיחד הק

ו ארבין אזלין באורח מישר ולא הכל

 קו, אלא בדרך מאלאושמינא סטאן לי

 י.האמצע

א בו נא דלעילא וכו':ווכג ת"חקב( 

, יש למטה, "אזבחג"ת דל מעלה ש יןוראה כע

, וןל מטה יש בים התחתשוכעין  בנה"י דז"א.

ל מעלה שכעין  שהוא המלכות. )גרסא אחרת(

 .הוא בינהש. וןבים העלי שי בחג"ת דז"א

 יןוכע "א.זבנה"י דוכעין של מעלה יש למטה 

 .שהוא מלכות, וןתחבים הת ישל מטה ש

של  הגוף פא דההוא ימא וכו':גו ג(ק

, כבר הערתי נההוא ביש ון,העליים ההוא 

והזרועות, אשהר ,ולשהאורך והרוחב  :לחברים
 (בע" ח"י דף מ"פו)ד 

   

מו נקרא. שוהגוף, הכל כמו שצריך, וכולם ב

 ,תושהוא המלכוכעין זה למטה בים שלמטה, 

רועות של הים והגוף וזל הים ש שרא גם כן יש

 ל הים.ש

נא ווכג, סובב על מ"ש למעלה, שפירו

מו שכ ו,ושר, שפידלעילא אית בימא עלאה

"א דזהם חג"ת שבז"א ד' גלגלי המרכבה,  ישש

בבינה,  וןוהנוקבא, כן הם נכללים בים העלי

הם חו"ג, שם, מכונים זרועות, שר שוחג"ת א

 ש"וזם ראש. א ת"ת, והג"ר מכוניוהשוגופא 

לימא דתתא הכי  ו'גופא דההוא ימא וכ

 .'נמי רישא דימא וכו

 וןכתוב, זבול , זבולון וכו':בתיכקד( 

ד היה ח. והרי ים אואלש ן.לחוף ימים ישכו

 אלא .שיבמ. וםימה אומר לחוף ימולבנחלתו 

ברים בסוד חמהו חוף ימים, ודאי בארוהו ה

י ירך צאיו. הוא כמש"א וןרכתו על צדוי. וןהעלי

 וק הימין של הגוף היה,שיעקב, כי זבולון 

וים כנרת היה  הוא נצח, וע"כ אוה"כ וירכתו.ש

 לתכלת. וןומכאן נמצא חלז ו,בנחלת

בוא  יכין וכו':רת, כמה ת"חקה( 

וראה, כמה מרכבות על מרכבות נמצאים, וגלגלי 

ם ינהמרכבה רצים במהירות, וסומכי המרכבה א

מתעכבים   
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 סר אתויקמוה, רתיכא שלימתא לא אשתכח, דהא כתיב או פ י,די ממנא על מצרא

על חד סמיך גלגלא, דאתפקדו  ין, דהוו נטלווה יןכמה רתיכ ו,אופן מרכבותי

 ן,לטניהושויה, כלהו רתיכין אתעברו מלן דאתעבר האי משולטנותא דייוכ ו,הייעל

על מצרים ועל  מ(לטנותא, דכתיב שומלתתא אתעברו  צכדין כלהו  ו.ולא נטל

 ו.ב *(חים טופרעה ועל הב

 וןכי ן,אר עמישכל  קליט על שמנא, שלטנותא דמצרים זקו( ובההוא 

 יופאז נבהלו אל נ(מנלן, דכתיב  ן.דאתבר חילא דמצרים, אתבר חילא דשאר עמי

נא אחידן בפולה וון וגו'. בגין דכלהו הזושמעו עמים ירג ס(אדום וגו'. וכתיב 

ובההוא זמנא, כלהו בעאן לסיועא  ן.עא דלהויודמצרים, ואחידן במצרים לס

, רפו םה במצרי"ן דשמעו גבורן דעבד קביודמצרים, לאתתקפא. ועל דא, כ

 ן.משולטנתהו שואתברו  ר, ולא יכילו למיקם, ואזדעזעו כלהו, וןידיה

ידן כל אינון דאחדילא חבר תלעילא, א וןבר חילא דלהתדאי כד או תקז( 

 האי חילא בלעילא, כל הני דלתתא אתברו, בגין  אדאתבר חילא דכלהו  וןביה, כי

נהגהו בכבדות, דהא וי .ו כתיביסר את אפן מרכבותוידאתבר בקדמיתא. ובג"כ 

 ן.אזלי ווכד דא אתבר, לא ה

   

 מסרת הזהר
 סח. .סה ח"ב ס( ד.סח. קפ ח"ב נ(. ו(ה מ")ירמי (מ

 

 חלופי גרסאות
 "ג ואתברו.ל רל"ג כל.  קדלתתא.  צאיתימא.  פ

 .אל"ג לעיל אודא.  תיהון. נלטשמ ;ןוליהולששמ ש

ההיא. ב         

 

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

 מתעכבים מנסוע עליהם. וכן כולם. בוא וראה

בארוה, של הממונה על מצרים. שהמרכבה 

סר את וילא נמצא, כי כתוב,  שלמהמרכבה ש

היו נוסעות שכמה מרכבות היו  ו.ותיאופן מרכב

שזה  וןנתמנה עליהם, כישד, חעל סומך גלגל א

ליטתם שכל המרכבות נעברו מ ו,ליטתשהוסר מ

, נעברו בעולם הזהאז כולם שלמטה  ו.ולא נסע

על מצרים ועל פרעה ועל  ,כתובשמשליטתם. 

 ו.חים בוטהב

המרכבות  יןפירוש. אחר שביאר ר"ש ענ

ר לבאר הכתוב, וזגים בים, חוהים, והדינים הנוה

 ויסר את אופן מרכבותיו עם הפסוק, וארא

 ד בארץ. כמו שבארנוחהחיות והנה אופן א

סמיך ם, שההוא ב ופןועתה מכנה את הא ,לעיל

 , כמה רתיכין הוו דנטלי"שוזגלגלא. 

ל אופן אחד , דהיינו עיך גלגלאסמעל חד 

הוא נקודת המלכות המתוקנת במדת שהנ"ל, 

ם לקבלת אור וילתה לא היו ראזושהרחמים, 

תא והאי משלטנ רן דאתעבוכי"ש, וזל, נ"כ

עברו תדיליה, כלהו רתיכין א

כי אחר שהוסר  ו.א נטלול ן,לטניהושמ

 ,ת הממותקת במדת הרחמיםכושל מל וןהתק
 ע"א( ט"י דף מ"פו)ד 

 

סרה וכבר אינם ראוים לקבלת אור, וע"כ ה

 לנסוע. ולהם, וע"כ ולא יכלשליטה שה

א, וובזמן הה :נא וכו'מא זהוהובקו( 

ממשלת מצרים היתה מושלת על כל שאר 

 יינודה ,שנשבר הכח של המצרים וןהעמים, כי
 וקיננה ממותקת הנ"ל, שממשל מלכות ה חהכ

נשבר הכח של שאר  שלהם. חצרים כל הכמה

 ב, אז נבהלו אלופיושכת ו,העמים, מאין לנ

משום  ן,וכתוב, שמעו עמים ירגזו ',אדום וגו

כולם היו נאחזים בעבודת מצרים ונאחזים ש

כולם  שומן ההוא, בקבזבמצרים שיושיעו להם, ו

מעו שש וןעזרה ממצרים להתחזק, וע"כ כי

עשה הקב"ה במצרים, רפו ידיהם, שהגבורות 

ו ברנשולא יכלו לעמוד, וכולם הזדעזעו ו

 ליטתם.שמ

 י,דאו ':וכו רבאתאי כד ודקז( 

 של חונשבר הכ כשנשבר הכח שלהם למעלה,

בר הכח של נששן יוכי כ ו,ם בזיכל אלו הנאח

 כולם למעלה, נשברו כל אלו שלמטה, משום

סר את ויילה. ומשום זה חנשבר תשההוא  חהכ

"ש מכ ה,של מעל חדהיינו הכ ו.ן מרכבותיופא

 יובר, לא הנשנהגהו בכבדות. כי כשזה וי לעיל.

 הולכים.

הס"א  
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פן ואו א ו,סר את אופני מרכבותיויזי דהכי הוא, דלא כתיב חתא קח( 

 מתדבקן וודכלהו ה דחילא,  גבגין האי  ו.סר את אופן מרכבותיויאלא  ו,מרכבת

 .ביה ה

זכאה חולקהון דישראל,  י,תא חז ו,יסר את אופן מרכבותיו ו,ות וקט( 

 וי, ולמהחולק זלהו  ויולמה ו,לאתדבקא בה ו,הוא אתרעי בה יךדקודשא בר

 י'ואתם הדבקים בי פ(וכתיב  ן.דבקותבו ו (עחולקיה. הדא הוא דכתיב,  וןאינ ח

עמו  י'כי חלק י ק(ר לו יה. וכתיב חכי יעקב ב צ(' ממש. וכתיב ייב טאלהיכם, 

 וןדאפיק לון מזרעא קדישא, למהר חולקיה, ועל דא יהב ל ו.בל נחלתחיעקב 

 עד לא יתברי עלמא, והא אתמר. שנין,אורייתא קדישא עלאה, גניזא תרי אלפין 

 רה, ולאתדבקא בה.תובגין רחימותא דיליה יהבא לישראל, למהך אב

 ן,כלהן אחידן אלין באלי ן,רתיכי וןדלעילא, וכל אינ יןכל משירי י,א חזת י(ק

 .זה הים גדול ר(והא אוקמוה, דכתיב  תתאין,ואלין  ן,אלין עלאי ן,בדרגי יןדרג

 חות ידה, עלתכלהו נטלין  ן,ריישוכלוסין ומאוכלהו א עליה, שא קדיותוחי

בגין  ן,נטילי לבעדנא דהיא נטלא, כלהו  ן.ראשמימרה  כ לעו ן,מימרה נטלי י

 הו אחידן בה.לדכ

תא תבעי קב"ה, לאעברא לאוכלוסין דפרעה לדא שעתח, ב"ות מקיא( 

מה עבד. אעבר וסליק .כמה דאוימנא ן,ילא דלהוחאעבר בקדמיתא לההוא 
  

 מסרת הזהר
 .צ"א "וק "בב ד'( )שם פ(: כ ג"ח ג("ים דברי) ש

 ל אותי)דברים ע"ב( לע ק)תהלים קל"ה( נח מ"ז צ"ע.  צ

 ח."צ "ט)תהלים ק"ד( לעיל אות צ ר( "מ.פ"א צ

 

   

 חלופי גרסאות
מוסיף  ה ו.להכול"ג  ווכלהו דהוו; דה דל"ג חילא.  ג

 ן.וינאוי ל"ג חולק ולמה זת"ח.  ו ן.ביה הכי אקרו

 ממריה. י '.; ל"ג בהשל"ג בה' ממ טן. וינל"ג א ח

 אמר ר' יצחק. מ. יןטלנ למריה. מ כ 

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

 בוא וראה ת"ח דהכי הוא וכו':קח( 

 כן הוא, כי לא כתוב, ויסר את אופניש

דהיינו או שניהם  ו,או אופן מרכבת ו,מרכבותי

אלא כתוב  יחיד. וןניהם בלששרבים או  וןבלש

 שוןשאופן הוא בל ו,סר את אופן מרכבותיוי

 משום רבים, והוא שוןרכבותיו בלמיחיד, ו

 ו.היו מתדבקים ב כולםשהוא הכח  ן,אופש
 יחיד. וןר בלשמוע"כ נא ל,כמ"ש לעי

 יש לפרשועוד  יסר את וגו':ו ,וותקט( 

 בוא וראה, אשרי ו.ויסר את אופן מרכבותי

קב"ה רצה בהם להתדבק חלקם של ישראל, שה

 ז"ש ו.חלק יות להם חלק, והם יהיובהם, ולה

 ואתם הדבקים בה' ב,. וכתווןובו תדבק

 ה.וכתוב כי יעקב בחר לו י ש.לקיכם. בה' ממא

 ו,וכתוב, כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלת

משא"כ  ו.ת חלקיוהוציאם מזרע קודש, להש
ה בז"א.חיזום אשהס"א ואומות העולם, אין להם 

 ע"א( ט"י דף מ"פו)ד 

   

 ה,ונן נתן להם תורה הקדושה העליכועל 

י אלפים שנה מטרם שנברא שנה וזשהיתה גנ

ם. וכבר נתבאר. ובשביל אהבתו נתן אותה ולהע

 לישראל ללכת אחריה ולהדבק בה.

בוא וראה, כל  כל וכו': י,זח תא י(ק

ים חוזת של מעלה, וכל המרכבות כולם אנוהמח

גות, אלו העליונים ואלו זה בזה מדרגות במדר

 שכתוב, זה ו,. ובארוהדחקשורים יהתחתונים 

 היאשהים גדול. והחיה הקדושה עליהם, 
 ג'מקבלת מעלה, דז"א הממחזה ולשהנוקבא 

הכל מקבלים שיה הרביעית, חת דז"א, והיא יוח
 ות העולם.מ"א, ואוסממנה, ואפילו המרכבות ד

ל נות כולם נוסעים תחת ידה עחוהמ וןוכל ההמ

 בעת שהיא נוסעת ו.פיה יסעו ועל פיה יחנ

 ים בה.וזכולם אחשכולם נוסעים. משום 

 י וכו':עבד עתא, בשת"חוקיא( 

יורצה הקב"ה להעביר המונשעה שובוא וראה, ב

של     
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 ון דהאי אסתליק, הנהוכי כין,נון רתיאיההוא אתר קדישא עלאה, דהוה מדבר לכל 

לא יכילו, ההוא ממנא דמצראי  וןדאינ וןלא יכילו לדברא, כי יןכלהו משירי

 י.אתעד נאעברו ליה משולטניה, ואעבר בנורא דדליק, וכדין שלטנותא דמצראי 

 ו ממנא דמצרים אתוקד בנורא.מבגין דח מ"ט,ראל.  ישאנוסה מפני  ,ועל דא ס

קיב( ר' יצחק אמר, בשעתא דקריבו ישראל לימא, קרא קב"ה לממנא 

 יתי לך על ימא, ותנאיניה, בשעתא דעבדית אנא עלמא, מלעל ימא, אמר דא רברב

א מטא עדנא, דיעברון בני בגו שתה י.אית לי על ימא, די יבזע מימוי מקמי בנ

לתנאו דהוה  ו,מאי לאיתנ ו.בקר לאיתנ נותב הים לפישימא. לבתר מה כתיב, ו

 ליה בקב"ה כד ברא עלמא.

 יןגלגלי ימא סלק ן,ראל חמאיש וווהראל שראן על ימא, יש ווקע( וה

 דיליה, דחילו וצעקו. והא אתמר. יןוחמו לפרעה ולאוכלוס ו,יהניזקפו עי ן,ונחתי

בגין  פדיוסף קא חמא, וערק מקמיה. מ"ט,  ונאהים ראה, מה חמא ימא. אר ע

וינס ויצא החוצה. ועל דא הים ראה וינוס, וכתיב ויסר את אופן  ש(דכתיב 

ארעא דמצרים,  צעמא. בגין דחמו ט ישראל. מאי ניסה מפנווגו' א יומרכבות

 .סה מפני ישראלנוכאלו אתוקד בנורא, כדין אמרו א

 תא י,א לרבי יוסייאזלי במדברא, אמר רבי ח ווה י,סבי יוא וריי( רבי חידק

, עדדבריך הוא בעי לאעברא שולטנותא דארעא, לא עבי קודשאימא לך, דכד וא
    

 מסרת הזהר
 ג.צ" טס" שית ל"ט( וישברא)ב ש(

   

   

 חלופי גרסאות
  יצחק. ר'ל"ג מן וע"ד עד  ס יעו.או; אתעדיאעד ו

 ו.צ שר ובגין.ל"ג  פ. ראהם היל"ג  ע

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

 חפרעה למטה, העביר תחילה אותו הכ של

מה עשה  .ז(למעלה )באות ק"שלהם כמו שבארנו 

דהיינו  וןקום הקדוש העליהעביר והסיר אותו מ
תקת בבינה המתוקן בחיה ממונקודת המלכות ה

 רכבותמהקדושה, שהיתה מנהיגה לכל אלו ה
 רכבותמר מצרים למעלה. כי כל הששל 

 "א,סברשותה היא )כנ"ל אות צ"ח( ואפילו ד

לא  רכבותמוהו הסתלקה, כל המחנות שזן וכי

ל שהוסר הממונה  ו,לא יכלשוכיון  ג,יכלו לנה

דולק, ואז  שוהעבירו אותו בא ו,ים מממשלתמצר

 ניסה מפנוא ,ורמא כהוסר ממשלת מצרים. וע"

 ראו אתשבני ישראל. מה הטעם, משום 

 ש.נשרף באשה של מצרים ונהממ

 

בשעה  ,רי"א וכו':ר' יצחק אמר קיב( 

שקרבו ישראל אל הים, קרא הקב"ה את השר 

בשעה שעשיתי את  לואמר  ,ה על היםונהממ

קדתי אותך על הים, ויש לי תנאי עם העולם, פ

עתה הגיע הזמן  י.בנ נייבקעו מימיו לפשהים, 

 ,שיעברו בני בתוך הים. ואחר כך מה כתוב

ו,מהו לאיתנ ו,ב הים לפנות בוקר לאיתנישו
 ע"א( ט"י דף מ"פו)ד 

ם. וללתנאו שהיה לו עם הקב"ה כשברא את הע
 ו.ת לתנאיואות ואכי לאיתנו ה

 והיו שראן וכו':הוו ישראל ו ג(קי

רואים גלי  יוראל שורים על הים, וישראל היש

ורדים, נשאו עיניהם, וראו פרעה ויהים עולים 

, הים ראהבר נתבאר. וכ ו.יראו וצעק והמונו,

 סףיוו של ונאר ב,ומשימה ראה הים,  ל,שוא

מה הטעם. משום שכתוב  ו.ראה וברח מלפני

 בזכות הזה, וינס ויצא החוצה. ועל כן ביוסף

אופן מרכבותיו  אתה וינס. וכתוב, ויסר אהים ר

ל. מה הטעם. הוא משום ארשאנוסה מפני י ו'וג

שראו את ארץ מצרים כאלו היא נשרפת באש, 

 .סה מפני בני ישראלנוא ו,אז אמר

ר"ח  סי וכו':ו' יורא יירבי חקיד( 

 י,א לר' יוסייור"י היו הולכים במדבר. אמר ר' ח

רוצה להעביר  בוא ואומר לך, כאשר הקב"ה

 עושה עד שמעביר הממשלה נוממשלה בארץ, אי

מעביר הממשלה ברקיע, עד  נושלה ברקיע. ואי

 מושהששממנה אחר במקומה, מטעם, שלא יחסר 

ולמאן די  ,כתובשמה  ייםדי לקכשלהם ברקיע. 

יצבא    
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רא חמני אדעד  ן,שלטנא דלהו קברקיעא, ולא אעבר  וןותא דלהנדאעבר שלט

 ב,ברקיעא, בגין לקיימא מה דכתי *( וןשמושא דלה רבגין דלא יגרע  ,באתריה

 .ודאי הכי הוא י,ה. א"ר יוסינולמן די יצבא יתנ ת(

 'יימך בכל הארץ. שינו מה אדיר ונאד יי' א(פתח ר' יוסי ואמר,  ו(קט

 ו,הייה עלידינדעמין עכו"ם, אתקיף  שברא חילא תאדונינו: כד בעי קודשא ב"ה ל

 .ולטנותא דלהוןשואעבר מקמיה  ן,בר לוות

נתת מבעי ליה, או תנה הודך, מהו  שר( אשר תנה הודך על השמים, אזקט

 ,יהותאשר תנה הודך. אלא דא הוא רזא דנהרא עמיקא דכלא, ודוד בעא בע

 ר אהיה.שאהיה א ב(, ר. כד"אאשא וודא ה ם,יה על השמינלמנגד מ

על השמים, כדין  תיד ונפיק נגיקתא דכלא, בשעתא דהאי נהרא עמ ז(קי

ותא נלטשכלהו בחידו, ו יןומטרוניתא אתעטרת במלכא, וכל עלמ ו,כלא בחיד

 אתעבר מקמי מטרתיתא, וכדין זקפין רישא כל מאן דאחידו בה. ם,עעכו" יןדעמ

ל, זיא, נייקיח( אדהכי חמו חד ב"נ, דהוה אתי, וחד מטולא קמיה. א"ר ח

תתפא בהדיה שכו"ם הוא, או עם הארץ הוא, ואסיר לאעע נשדלמא האי בר 

 .דלמא גברא רבא הוא י,חמונהכא,  יבנית י,ר יוס"בארחא. א

 י,יפא דהאוטבדוקפא דמעברא דק ל[ל, "הו, אייאעבר קמ י,( אדהכיטק

ו,א דאימא לכינואנא בע י,י מהאטואנא ידענא ארחא אחרא, ונס י,חברותא אבע
  

 מסרת הזהר
 ב(הקסה"ז ב' צ"ב.  '()תהלים ח א( '(.)דניאל ד ת(

 "זפ"א של"ה. טמ"ח  חז"ה. ס ח"ג( ג')שמות 

 ."ד שכ"דט ל"ט. ק"גש"א ' טק תק"ח ז."א שט"ט

 

 תחלופי גרסאו
 טנותאשל ר ן.הול"ג דוללטנא ש שלטניהון; ק

מים.שה לל"ג ע ת .ע"זען מיאר עדש ש

צריכים  נורא שאהמעב וברא ר"ל בסיבעבמקפא דוש שעבר לפניהם אמר להסב בדי[ זה האל  דרך אמת
 תי ר"ל התדבקועתא אבוברחפא דהאי יטוך דקמולסבב זה הדרך מחמת סכנה כמ"ש בס  
 ן סיבובניגו' והוא מעועל קצותם  ופתושון ותקללת בדוקפא כמו בתוקפא ומצה ורואני  זובחברותא 
 .יםארובמ נייניםהעויפא הוא לשון דיבוק וקיטוף טוקו           

 

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   אמרמ

 הוא. ןיצבא יתנינה. אמר רבי יוסי, ודאי כ

 פר"י ואמר. ר' יוסי וכו': חפת ו(קט

 ו.נוננו מה אדיר שמך בכל הארץ. ה' אדונה' אד

 ,םו"רוצה הקב"ה לשבר כח העמים עככש ו,נייה

 בר אותם, ומעבירשמגביר דינו עליהם ומ

 להם.שלה שמלפניו הממ

 ר תנה הודך על השמים:שא ז(קט

ך, ר נתת, היה צריך לומר, או תנה הודשא .ואלש

. אלא זה הוא סוד ומשיבתנה הודך.  רשאמהו 

, ודוד התפלל הוא בינהשהנהר העמוק מכל, 

. הוא ז"אשתפלתו להמשיך ממנו על השמים, 

ר אש, אהיה "אשהבינה, כמ םהוא שש אשרהו וז

 אהיה.

 בשעתא דהאי נהרא וכו': ז(קי

, שהוא בינהנהר הזה, העמוק מכל, שעה בש
 ב(ע" טדף מ" (* ע"א ט"י דף מ"פו)ד 

 ל, אז הכשהוא ז"אמים, שצא על היוך ושנמ

היא מלכות, מתעטרת שיתא ונמחה, והמטרשב

, וכל העולמות כולם הם הוא ז"אשבמלך, 

 נים הוסרה מפו"בשמחה, וממשלת העמים עכ

ז קפים ראשים כל מי שנאחזוהמטרוניתא, ואז 

 בה.
 

 ,בינתים ד וכו':ח ואדהכי חמקיח( 

 ,א נלךייא"ר ח ו.ראו אדם אחד, בא, ומשא לפני

א, ואולי אדם זה עכו"ם הוא, או עם הארץ ה

סי, נשב כאן יוואסור להשתתף עמו בדרך. א"ר 

 ונראה אולי אדם גדול הוא.

 קמייהו וכו': ראדהכי אעבקיט( 

 הם, אמר להם, במקום המעברניבתוך כך עבר לפ

שאני מפחד נה, אני צריך לחברותא. כל סשהזה 

סור מדרך ונדע דרך אחר, יו יואנ י.ללכת יחיד

 הזה    
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 וןל, ואתוולפני עור לא תתן מכש ג(ולא אעבר על מה דכתיב  ו,בנא בכייא אתחול

בריך רחמנא דאוריכנא  י,א"ר יוס ו.יכשיבארחא דא, ולא תסתכנו בנפ יןכסומ

סטו  א י.שתעו מידי הכא, עד דנעבר בהאתלא  ן,חברו בהדיה. אמר לוהכא, את

 רא.חבארחא א

 אזלי זמנא וורא, החארחא א ואבהה ן,אתר, אמר לו ואקכ( בתר דנפקו מהה

ההוא ע"ה בההוא אתר  גכהן עם הארץ בהדיה, קם  בחדא, חד כהן חכם, וחד 

 בנפשיה. והא אתר, מסתכן ואמההוא עמא כל מאן דאעבר בהה .עליה וקטליה

ינון דידעי לא וא נשא,לבני  יןוקפח יןוקטל וריא, טו התמן משדדי  יןמתחבר ד

 ובעי קב"ה דמא דההוא כהנא כל יומא. ן,עברי תמ

עוד היום בנוב לעמוד וגו', הא אוקמוה אינון מארי  ד(קכא( פתח ואמר, 

היום, אלא דרזא דמלה אוליפנא. עוד  צמתיבתא. אבל אנא לא אמינא לכו הכי, 

 ,נדב. ורזא הואמיבע בת עישויקח אהרן את אל ה(אלא, הכי כתיב,  ן.מאן יומא די

לשמשא לה, ו חא דילה, לתקנא ביתה ינבושעל כנסת ישראל, דאהרן הוא ש

מקדשא, בא, מכאן ולהלאה, כל כהן דמשמש דגא כחוומיעל לה למלכא לאזדול

 .דאהרן ט נאגווכ

 ביניןושש ווה ול אינון כהני בהדיה, כלהקכב( אחימלך כהנא רבא עלאה הוה, וכ

 אינבושש ייתא בלחודהא, ואתאביד ונדאתקטילו, אשתארת מטר וןדמטרוניתא, כי

גא עםווחדי לה לאזדויתקן ביתה, ויקמה,  שדילה, ולא אשתכח מאן דמשמ
  

 מסרת הזהר
תל"ד עז:  ת"זפה.  ח"ג ז.רט ח"ב( טקרא י"וי) ג(

 '()שמות ו ה(בד. ר ח"ב( י')ישעיה ד( תס"ט צט. 

 לח: לט. ח"ג     

 

 חלופי גרסאות
 ן.מתחבי ד"ג ההוא ע"ה. ל ג ן.ל"ג כה בסטרא.  א

וקטלין לבני נשא ופקחין דידהו לא מעירי  ו י.פט ה

ביתא. ידא.  ט ולשמשא. חל"ג אלא.  ז ן.תמ

ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

 בקשתי לומר לכם, ולא אחטא בכם, ניוא ,הזה

עור לא תתן  נילפ ,ולא אעבר על מה שכתוב

ול, כי אתם כעורים בדרך הזה, ולא תסתכנו שמכ

 ן.חכינו כאשברוך הרחמן  י,סיובעצמכם. א"ר 

 ן,ום כאלאמר להם לא תדברו כ ו.ו עמרהתחב

 ר.עד שנעבור מזה. סרו בדרך אח

אחר  מההוא וכו': ור דנפקתבקכ( 

 אמר להם, בדרך ההוא ,שיצאו ממקום ההוא

כים פעם אחת, כהן אחד להו יוה ן,וכהאחר, המס

 כהן יוקם על ו.ד עם הארץ עמחחכם וכהן א

מיום ההוא  ו.העם הארץ במקום ההוא והרג

עובר במקום ההוא, מסתכן ש, כל מי והלאה

ם שודדי הרים, והורגים שומתחברים  ו,בעצמ

ומקפחים בני אדם. ואלו היודעים מזה אינם 

את הדם של כהן קש הקב"ה בעוברים שם. ומ

 ההוא בכל יום.

 פתח ו':, עוד וכרפתח ואמקכא( 

ו ה. כבר בארווגו'ואמר, עוד היום בנוב לעמוד 
  (בע" ט"י דף מ"פו)ד 

 ,אומר לכם כך ניאי ניבעלי הישיבה. אבל א

ם יו, מי הוא וםעוד הי י.הדבר למדת ודאלא ס

קח אהרן את אלישבע בת וי ,הזה. אלא כך כתוב

שהיא סוד על כנסת ישראל עמינדב, והוא 
 ספירות שבע שםהמלכות, המכונה אלישבע, על 

לה, לתקן ביתה שבין וששאהרן הוא הש שבה,

, שהוא ז"איאה אל המלך, באותה, ולה שמשול

 שמשלהתחבר יחד. מכאן ולהלאה, כל כהן המ

 ן., כמו אהרלכותמשל ה יןהוא שושבבמקדש, 

 

 חימלך כהנא רבא וכו':אקכב( 

היה, וכל אלו הכהנים  וןגדול עלי אחימלך, כהן

 יתא,ונל המטרשבינים וששכולם היו  ו,עמש

 ארה המטרוניתאנש ו,שנהרג ון. כישהיא המלכות

לה, שבין וששאבד הונ, וג עם ז"אזובלי לבדה 

מח ישלפניה ויתקן ביתה ו שמיששולא נמצא מי 

עם המלך. אז מיום ההוא, עברה  גוואותה להזד

 ,עולם אורבת על כלמאל, ועומדת על השלצד 

 הרג    
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 כמין על כלא, כ ,מא על עלמאיימההוא יומא, אתעברא לשמאלא, וק דיןמלכא. כ

מישראל כמה אלפין וכמה  ומית ו,מלכ ליהו ני, אתאביד מיויקטיל לשאול ולבנ

 עד דאתא סנחריב, וארגיז כלא. י,הוה תל נההוא חובה  ן,כע מועד  וון.רב

 "י,דא כ ו.מא עלאה, ומאן איהיודא הוא עוד היום בנוב, דא הוא קכג( ו

 .מאלאבש לאתדבקאפ א, ינדאשתארת בלא ימ יאהה ען דילה, ניושבישדאבדת  ס

 ד.ובגין כך, עוד היום בנוב לעמו .הוא צדכהנא ימינא 

אול נסה, שאול אמאי הכא. אלא בגין דהוא שכתיב גבעת  ק י,קכד( תא חז

 מא, לאוף הכא, מההוא יוא, לאתעקרא מעלמא. אינדרועא ימ םוגרי י,קטיל לכהנ

יה רבי יוסי לרבי לה. אמר שיבגין דלא אסתכן בנפ רבההוא דוכתא,  "נאעבר ב

 .א, ולא אמרית לך דלמא גברא רבא הואייח

 ן,אנ וןכג *(י אדם, שראשרי אדם מצא חכמה. א (וקכה( פתח ואמר, 

 ן,אנ וןבונה, כגתואדם יפיק  דענא מינך מלה דחכמתא.וידאשכחנא לך, 

נבזבזא  שה "ליה קב יןנ דזמ"דאוריכנא לך לאתחברא בהדך. ודא הוא ב מ[

 ו.וארח צדיקים כאור נגה. אזל ז(בארחא, אנפוי דשכינתא, ועל דא כתיב, 

לדוד  ו'.הארץ ומלואה וג י'לדוד מזמור לי ח(פתח ההוא גברא ואמר  ו(קכ

 אלא לדוד מזמור, י.האי להא יןלדוד, מה ב רא מזמורחמזמור באתר חד, ובאתר א

שירתא דקאמר דוד, על  ד,ראל. מזמור לדוששירתא דקאמר דוד, על כנסת י

 .גרמיה

   

 מסרת הזהר
 "ב רנ( ב"א 'ד לי)מש ז(רמז:  ח"ב( ג')משלי  ה

 .כצ" 'ארא הו"ד( כ)תהלים  ח(צ"א. 

 

 לך.ים ינמ[ שהיו ממת  דרך אמת

 

 חלופי גרסאות
 יאהה ףסימו ס. והל"ג ה נ ן.אכ מ .תולכמ לימא. יק כ

 מוסיף דהוה לה לאתדבקא. פהיא. הל"ג  עדאבדת. 

 .ל ]הוה[ לאתדבקא בשמאלא"ה כא ובג"הוסיף מו צ

בזבזא.נ ל"ג של"ג בגין.  ר. בל"ג כתי ק

 ור את אופן מרכבותייסו  םהסול   מאמר

 ומתו מישראל כמה אלפים ו,הרג לשאול ולבני

, עד ויעד עתה אותו החטא תלוכמה רבבות, ו

 שבא סנחריב, והחריד הכל.

עוד  ,ה הואוז ד וכו':וא עוודא הקכג( 

 ומי הוא, זו ן,היום בנוב, זה הוא יום העליו

 יןבוששאבדה הש ,היא המלכותשכנסת ישראל, 

 להתדבק בשמאל ן,שלה, ההיא, שנשארה בלי ימי

ומשום זה עוד היום בנוב  ן.כי הכהן הוא ימי

 לתבוע דין על הריגת נוב עיר הכהנים,לעמוד, 
 וןוהלבנ ,ם שם הכתובסיימ ,עד שבחטא ההוא

 .באדיר יפול
 

 ,בוא וראה וכו':ח, כתיב ת"קכד( 

 ואל.ש .עיה יוד(ש)יאול נסה. שכתוב, גבעת 

הוא שום ש. אלא מיבומש ן.אול למה הוא כאש

 שבנוב, וגרם שזרוע הימין יעקר הרג הכהנים

ו בני סת חטאו זה, נמומחמן העולם, כנ"ל. 

ן,אף כא .בפני מלך אשור ל,אושבעת ג ו,מקומ
 א(ע" נ'דף  (ב *ע" ט"י דף מ"פו)ד  

ם ההוא לא עבר אדם באותו מקום כדי שלא יומ

א, ולא ייאמר לו ר' יוסי לר' ח ו.יסכן את עצמ

 .לי אדם גדול הואואמרתי לך א

פתח  רי וכו':שא ואמר פתחקכה( 

, י אדםראשמה. מר, אשרי אדם מצא חכוא

 ממך וידענוך, ותא נושמצא נוהיינו כמו אנח

 נוא ו, כמבונהתיפיק  םאדודבר חכמה. 

 יןאדם, שהזמ ואה הוזלהתחבר עמך.  ךו לינשחכ

ועל זה  ,ינהכלו הקב"ה אוצר בדרך, פני הש

 ו.כתוב, ואורח צדיקים כאור נגה. הלכ

 פתח וכו':גברא  ההוא תחפ ו(קכ

מור לה' הארץ ומלואה ההוא ואמר, לדוד מז שאי

במקום אחד,  כתוב, לדוד מזמור, ואלש וגו'.

ה. לזמה בין זה  ד,מזמור לדו ,ובכתובמקום אחר 

רה על השירה שאמר ר, יומזמו וד, אלא לדומשיב

, מזמור תהיא המלכושראל, שדוד על כנסת י

 ו.אמר דוד על עצמשרה על השירה וד יולד

לה'  
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דא כנסת  :ה. הארץ ומלואה": דא קודשא בי'הארץ ומלואה. לי י'קכז( לי

הוא. כמה  אודאי  תישראל, וכל אוכלוסין דילה, דמתחברן בהדה, ואקרון מלואה 

 ,מלא כל הארץ כבודו תבל ויושבי בה: דא הוא ארעא דלתתא (טאת אמר, ד

ל בצדק, והוא ישפוט תב י( דלעילא, הדא הוא דכתיב בדאקרי תבל, ואחידת בדינא 

 דן.ד, בין לעמא חד, בין לכל עלמא, מהאי דינא הוא אתחבין ל

קכח( תא חזי, פרעה מהאי דינא יניק, עד דאתאבידו הוא וכל עמיה. כיון 

הו בשלטנותא, אתעדי יידהאי דינא אתער עליה, ההוא ממנא דאתמנא על

אופן ואתעבר, כדין כלהו דלתתא אתאבידו, דכתיב ויסר את אופן מרכבותיו. מאי 

מרכבותיו. מרכבותיו דפרעה. ומאן איהו ההוא אופן דלהון, ההוא ממנא דשליט 

 ו,עלייהו. ועל דא מיתו כלהו בימא. אמאי בימא, אלא ימא עלאה אתער עלייה

בים סוף כתיב. אמר רבי יוסי ודאי הכי הוא, ו, בידהא. ובגין כך טבע דואתמחו  ג

 .טבעו בים סוף. סופא דדרגין הועל דא כתיב, 

בכבדות מהו. אלא מכאן אוליפנא,  .קכט( רבי חייא אמר, וינהגהו בכבדות

ויכבד לב  (כדאתדבר ביה בר נש, מדברין ליה. בפרעה כתיב  ודבההוא דברותא 

ה, רשע, את "ה, בכבדות ממש. אמר ליה קב"פרעה. בההוא מלה, דבר ליה קב

 אוקיר לבך. אנא אדבר לך בהאי, על דא וינהגהו בכבדות.

. ויאמר מצרים, דא ממנא ו'ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל וגקל( 

 דאתמני על מצראי. אמר רבי יוסי, האי מלה קשיא, כיון דאעברו ליה

 משולטנותיה, היך יכיל הוא למרדף אבתרייהו דישראל.
  

 מסרת הזהר
 )שמות כ(צא.  ב( ב"א ש"')תהלים ט (י (.שעיה ו')י ט(

 ת"ע קכט. ת"זנב:  ח"ב( 'ט 

 

 חלופי גרסאות
מוסיף דעלמא  ;דלעלמא ;דעלמא ב וא.ל"ג ה א דא.ו ת

ש נר דב ול"ג טבעו.  ה .בידה דרו. מסתואג  דלעילא.

אתדבר ביה.               

 

 ותיובויסר את אופן מרכ  לםוהס   מאמר

 זה לה' :הארץ ומלואה 'להקכז( 

זה כנסת  אה,ומלוהארץ  דהיינו ז"א,הקב"ה, 

 וכל ההמון שלה המתחבר לכות,שהיא המישראל, 

ה, ודאי הוא כן, כמש"א אים מלואקרונ ה,עמ

 זה שבי בה,ותבל וימלא כל הארץ כבודו. 

הוא ארץ שלמטה שנקרא תבל, ונאחזת בדין של 

ז"ש, והוא ישפוט  דהיינו של המלכות,מעלה, 

תבל בצדק. בין ליחיד, בין לעם אחד, בין לכל 

 נו מדיןדהייהעולם, מדין הזה הוא נידון. 
 המלכות שנקראת צדק.

בוא וראה,  ו':כוזי פרעה חתא קכח( 

הוא וכל עמו.  ופרעה ינק מדין הזה, עד שנאבד

התעורר עליהם,  של המלכות,יון שדין הזה כ

שנתמנה עליהם לשלוט, הוסר  א,ממונה ההי

וב, ויסר ת, כולם שלמטה נאבדו, שכאזעבר, וונ

יו, פן מרכבותיו. מי הוא אופן מרכבותאואת 

 היינו מרכבותיו של פרעה. ומי הוא האופן שלהם.

וע"כ מתו  .השולט עליהם אההי הממונ ינוהי
 )דפו"י דף נ' ע"א( 

 

 

שהוא לם בים. ולמה בים. אלא ים העליון, כו

התעורר עליהם, ונמחו על ידו. וע"כ  המלכות,

 א.טבעו בים סוף כתוב. א"ר יוסי, ודאי כן הו

סוף  ו,שפירוש וע"כ כתוב, טבעו בים סוף,

 דהיינו המלכות, שנמחו על ידה.המדרגות, 
 

 א,ח"ר ייא אמר וכו':חרבי קכט( 

 ו,וינהגהו בכבדות, מהו בכבדות. אלא מכאן למדנ

שבדרך שהאדם הולך מוליכים אותו. בפרעה 

לב פרעה, בדבר הזה הוליך אותו  בדכויכתוב, 

ממש. אמר לו הקב"ה אתה  ותבכבדהקב"ה, 

י מוליך אותך בזה, וע"כ הכבדת את לבך אנ

 וינהגהו בכבדות.

 ויאמר מצרים אנוסה וגו': ל(ק

זהו הממונה שנתמנה על מצרים,  ם,אמר מצריוי

 הא"ר יוסי, דבר ז ,רוםדהיינו השר שלהם במ

איך היה  ו,עבירו אותו מממשלתהיון שכ שה,ק

 ול לרדוף אחרי ישראל.כי

לאא  
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 כי טויאמר מצרים, מצרים דלתתא.  חדא  להכי הוא אב זאי ( אלא ודלאק

בר חיליהון מלעילא, כדין אתנלחם להם במצרים, מצרים דלעילא, דכיון ד י'י

נלחם להם במצרים.  י'ילא ותוקפא דלהון לתתא, הדא הוא דכתיב כי יחר באת

 דא הוא תוקפא דלהון דלעילא. ודא הוא דאוקמוה מלך מצרים .יקאדבמצרים 

 ן,חמו דהא אתבר חיליהודהכא, ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל,  .תםס י

 א.ותוקפא דלהון דלעיל

ידן בה, חסת ישראל, אתערו כל אינון דאנכד אתערת האי כ י,קלב( תא חז

דלתתא, וישראל לעילא מכלהו, דהא אינון נטלי לה בגופא  לאחרנין  כוכלהו 

ם. וכד ו"ן בה, יתיר מכל עובדי כדאילנא, והא אוקמוה. ובגיני כך ישראל אחיד

 ו.אתבר תוקפהון מאינון דשלטי עלייה מאינון מתערין, 

 היק לון לישראל, בכמחטנא דמצראי, דלקלג( תא חזי, האי ממנא ש

 מלכוותא נו אינון רשעבודין, כמה דאוקמוה. לבתר דאתבר הוא בקדמיתא, אתב

 אי.ם להם ודלחנלחם להם במצרים. נ י'ד כי י"מלתתא, הה ס

   

 תוספתא ע

 א,אשתכח אוירא דכי פעד לא  )מתניתין( '.ויסע מלאך האלהים וגו (לקלד( 

 נהירין, אבנין נקיבן הוו סתימאן. תלת רוחין דכלילן בתלת, הוו שקיען. צולא 

   

 מסרת הזהר
    .בז צ""נח ט ל(

 לופי גרסאותח
ן כי עד מ"ג ל ט ם.ל"ג ויאמר מצרי חא הוה. לכ ז

ףוסימ מלתתא.  לין. דאח כוסיף הצרים סתם. מ ידכיון. 

 ן.נהרי ;ירהנ צ .אשתקע פ תא.ל"ג תוספ עתא. תל"ג מל סתא. וול"ג מלכ נ. רין עכו"ם אתבמע לכ

 

 ותיובויסר את אופן מרכ  לםוהס   מאמר

 ומשיב, אלא ודאי הכי וכו':קלא( 

ודאי כן הוא, אבל הכתוב, ויאמר מצרים  אאל

 א מצרים של מטה, כיאל ,אינו הממונה שלהם

ה' נלחם להם במצרים, היינו מצרים של מעלה, 

ם מלמעלה, חכי כיון שנשבר כ הממונה שלהם.

נשבר כחם וגבורתם למטה, ז"ש, כי ה' נלחם 

 להם במצרים, במצרים בדיוק, זה הוא תוקפם

וזה שהעמדנו,  דהיינו הממונה שלהם.של מעלה. 

 מלך )שמות אות רצ"ה( שבמקום שנאמרלעיל 

 א נאמר פרעה, הכונהלדהיינו שמצרים סתם, 
הוא על שר הממונה על מצרים. אף כאן במצרים 

ויאמר  שנאמרוכאן  .םהוא הממונה על מצרי

 םהיינו מצרימצרים אנוסה מפני בני ישראל, 

שראו שנשבר כוחם וגבורתם שלמעלה,  טה,משל
 דהיינו הממונה שלהם.

 

בוא וראה,  וכו':זי כד חתא ב( קל

 שהיא המלכות,ררת כנסת ישראל זו, כשמתעו

 עוררים כל אלו האחוזים בה וכל האחריםתמ

נו כל האומות, וישראל למעלה ייה, דהטשל מ

 ום שהם לוקחים אותה בגוף האילן,משלם, מכו
 ף נ' ע"א(ד "ידפו) 

   

 

 ,םדהיינו, כשהיא מחוברת בז"א, שנקרא עץ החיי

אחזים בה יותר מכל אומות נומשום זה ישראל 

נשבר  להרע לישראל,העולם. וכשהם מתעוררים 

 םונימדהיינו המשל השולטים עליהם,  םתוקפ
 עלה.משל  םשלה

 ,בוא וראה ':כווזי, האי חא תקלג( 

הצר לישראל  ,ממונה ההוא המושל של מצרים

ולאחר שהוא  ו.עמדנהכמו ש ,בכמה שעבודים

ז"ש  ה.ת של מטונשבר מתחילה, נשברו הממלכ

 במצרים. נלחם להם ודאי.כי ה' נלחם להם 

   

 תוספתא
 מאמר ויסע מלאך האלקים

 :ו'אך האלקים וגמלע סויקלד( 
 ,יר הטהור, ולא האיראושנמצא  ם)מתניתין( מטר

 ג' רוחות .היו האבנים הנקובות, סתומות

 היו שקועים. ומים היו סתומים 'הכלולים בג

תחת הנקבים. בשבעים ושתים אותיות חוזרות 

 נים.למקומם אלו האב

כבר ידעת סדר יציאת  ם.ביאור הדברי

 ,ירקחשורק  לםחונקודות  ג'האורות בסוד 

 שמ"כ   
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  ן.אבני קאינון  *(וון אתהדרו לאתרייהו תות נוקבי. בשבעין ותרין אחתימן תסין יומ

ואתנקיבו  אזמנין, אתבקעו  תוכן תלת  שדרגין,  רשבעין ותרין  רקלה( בת

 א.דואתכנפו דרגין, ואתעבידו כנופיא ח ג ק,חקי בה הוי, תחות צרורא דאבנ

 

 פי גרסאותוחל
 גוגין; אתפלרד תכנפול"ג וא גקיקין. ח בקיבו. נוא אדרין.  תין. מנכן תלת זול"ג  ש. דרין ר ן.ירד ק

 חד. נופיאאתעבידו כו    

 

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 שמתחילה א(וד"ה הה ט"ו"ש לעיל דף מ)כ

 ואז ה,ת החכמה שלחעולה המלכות לבינה, מת

למטה ממדרגתה,  השל "מנופלים בינה ותו

ח, "והיא נשארת רק בב' ספירות כו א,דהיינו לז"

ובב' אורות רוח נפש, שזה נבחן שנתנקבה 

שלא נשאר בה אלא אור נקבה המאיר  ה,הבינ

וע"כ מכונות הספירות שלה בשם  ה,ממטה למעל

 "ס נקודת החולם.וז ין.אבנין נקוב

ק, חוזרת "כ, ע"י הארת ע"ב ס"ג דא"ואח

המלכות ויורדת מן הבינה למקומה, ואז חוזרים 

הבינה ותו"מ ועולים מז"א אל הבינה, ושוב 

מ, ובה' "למה הבינה בה' ספירות כח"ב תושנ

י, ונסתמו הנקבים, כי נתבטלה ח"אורות נרנ

הנוקביות שבה, אבל האורות סתומים, מחמת 

רון חסדים, שאין החכמה יכולה להאיר בלי סח

 התלבשות החסדים. וז"ס נקודת השורק.

ירא דכיא ועד לא אשתכח אוז"ש 

דהיינו מטרם שנגלו החסדים  לא נהיר,ו

 אתנים אוירא דכיא, להלביש כולמים המשה

אבנין נקיבן החכמה שבקו השמאל של הבינה, 

דהיינו שנסתמו הנקבים, מחמת  הוו סתימאן,

הבינה ותו"מ למדרגתם, וכבר היתה יכולת חזרת 

האיר ממעלה למטה בבחינת אור זכר, אבל גם ל

האורות נסתמו בה, כי אין החכמה מאירה בלי 

 סדים.ח

ונודע, שבעת שהבינה מעלה אליה את 

הבינה ותו"מ שלה מתוך ז"א, עולים עמהם 

 מ"אליה, גם חג"ת דז"א המלבישים בינה ותו

' לג א,ה, נבחן ז""א היא בבינשזהאלו. ואז כ

ת דז"א, ג"ג' רוחין, היינו ח רוחין דכליל בג',

שספירותיו בסוד רוח. דכליל בג', היינו בבינה 

 דבינה שהם מלבושים עליהם וז"ש, מו"ות

 תלת רוחין דכלילן בתלת הוו שקיען,

תה ניכרת, כי אם היתה ניכרת הישהארתם לא 

אז היתה החכמה  א,"זהארת החסדים שב

ים, והאבנין דבינה לא היו ת בחסדשמתלב

שהחסדים דז"א  ן סתימן,ייומסתומים. וז"ש 

כלומר, אע"פ שיש  תחות נוקבי,היו סתומים 

בז"א בחינת נוקבא, דהיינו המסך דחירק, שעליו 

 מתגלה אח"כ אור החסדים אבל עתה היו המים
 (בע" נ'ף *( ד נ'ף ד"י )דפו 

סתומים, כי כל בחינת ז"א היתה שקועה כנ"ל. 

ירק שבו חר ז"א עם מסך דרתעומכ ח"לא אא

ת ומוציא החסדים להלביש א ,"ןומעלה מ

בשבעין ותרין אתוון ש וז" ה.מחכה

שבע"ב  ,בניןהו אינון אאתהדרו לאתריי

)כמ"ש ס קו ימין "תיות שבפסוק ויסע, שהאו

שהן גילוי החסדים, מתלבשת  ת קל"ה(אולהלן 

החכמה שבקו שמאל דבינה בחסדים האלו, 

ן שבה, חוזרים למקומם, דהיינו אן סתימבניוא

 שנפתחה הארתם.
 

אחר  בתר שבעין ותרין וכו':קלה( 

 ,ע"ב אתווןע"ב מדרגות, שהן ג' פעמים 

התבקעו והתנקבו האבנים תחת צרור שהיה 

 חקוק, והתקבצו המדרגות ונעשו קבוצה אחת.

פירוש. סוד ע"ב אתוון, היינו ע"ב אותיות 

, ויסע, ויבא, ויט. שיש בכל פסוק מג' הפסוקים

והם סוד ג' קוין, כי ע"ב  "ב(ס)כמ"ש להלן אות ק

אותיות שבפסוק ויסע הן קו ימין, וע"ב אותיות 

הן קו שמאל, וע"ב אותיות  א,שבפסוק ויב

שבפסוק ויט, הן קו אמצעי. ומ"ש לעיל, בע"ב 

ון אתהדרו לאתרייהו אינון אבנין, הכונה תוא

שהן קו ימין היא על ע"ב אתוון שבפסוק ויסע, 

 ,וחסדים. ויש ע"ב צירופים של ג' ג' אותיות

כמ"ש להלן אות )דהיינו מצירוף כל ג' הפסוקים, 

והן נקראות ע"ב מדרגות, מטעם היות  קס"ב(

  ה.בכל צירוף ג' קוין, וג' קוין נחשבים למדרג

 ,גם נודע, שע"י מסך דחירק שבקו האמצעי

ק דג"ר, ו"מתמעט הקו שמאל דבינה מג"ר ל

 נו שחוזר ומעלה את המלכות לבינהיידה

 והבינה מתבקעת שוב ונעשית ו"ק שהיא

 נתבאר(ו)כמ"ש לך דף י"ג ד"ה אור נקבה. 

 והן ג' תרין דרגיןושבעין  רבתוז"ש, 

קוין שהן ע"ב  ג'זמנין, דהיינו אחר שיוצאים 

 מדרגות המרומזים בפסוקים ויסע ויבא ויט,

 ואתבקעי קו האמצעי שבהם, "הנה ע

 קיבו אבני תחות צרורא דהוהואתנ

שמסבת הצרור שהיה חקוק בדינים,  קיק,ח

זרו חשה"ס המסך דחירק שבקו האמצעי, 

והתבקעו ואתנקיבו הספירות דבינה שנקראות 

ו אתכנפו דרגין ואתעבידואבנים. ואז, 
כנופיא   
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מיא אגלידו, פלגותא  ד ן,דרגי ןקלו( לבתר אתפלגו, ואתעבידו תרי

 שרא עלמא לאתפלגא. האלין סליקו, האלין נחתו, מהכא  .ופלגותא אשתקעו

גושפנקא דתימן חב "והוא גליפא בע ,לעילא זרא אית חא וקלז( צרורא 

 דאחתקיפא, ובהו שקיען גלגלוי דימא. כד נטלין, אתפלגו לארבע זויין. פלגו 

   

 לופי גרסאותח
 ילא.עלמוסיף לעילא  ז א.דח ו א.שרי ה לגותא.פ יאמ ד

 

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 זה שהמעיט אתההמסך  ישע" דא,חכנופיא 

 דו ג'חק דג"ר, נתקבצו ונתי"קו השמאל לו

 ת, באפן שאינם מאירים זהאחקוין לקבוצה ה

 בלי זה. ומטעם זה מכנה את המסך בשם

הקוין לאגודה  ג'מטעם היותו צורר כל  צרורא,

 אחת.

אחר כך  ':כווגו לר אתפבתל ו(קל

 ציתחמ של מים,תחלקו ונעשו ב' מדרגות נ

ציתם נשקעו, אלו עלו ואלו חהמים נקפאו, ומ

 .התחיל העולם להתחלק ןירדו. מכא

ע, שבשעת שליטת קו שמאל, נודפירוש. 

ום שהחכמה אינה משנקפאים המים שבים, 

סדים הם ח"כ על ידי החסדים. ואחמאירה בלי 

רים וזינו שחיוזלים, דהרים לנזוחו םיחפתנ

 )כנ"ל ב"א דף רצ"א ד"ה ואלמלא(להאיר. 

ק הו"ק ררת להאיר אלא וזכמה חחאמנם לא כל ה

 ןחר שבה נעלמים. ולפיכך נבג"שבחכמה, וה

ק וג"ר, "ו :לקו לב' מדרגותנחכמה חכאן שמי ה

ע"י  כ"חק נקפאו בעת שליטת השמאל, וא"שהו

קפאו, סדים חוזרים להאיר. והג"ר לא נחגילוי ה

אלא נעלמו לגמרי, שהרי אינם מאירים אפילו 

 ואתעבידואתפלגו ש "סדים. וזחר גילוי החא

 תא מיאופלג"ר וו"ק. ג נודהיי תרין דרגין

וזרים חשהם  ה.כמדח"ק וה היינו אגלידו,

 ופלגותא עשתקעו, .סדיםחלהגלות ע"י ה

 ר,תהיינו הג"ר, שנעלמו לגמרי. ומפרש יו

שנגלדו, היו מאירים  נו אותםהיי אלין סליקו,

ו"ק. ואלין נחתו,  'יחשהוא ב ,ממטה למעלה

היינו אותם שהשתקעו, היו מאירים ממעלה 

מהכא שרא עלמא י' ג"ר. חלמטה, שהוא ב

דהיינו שלא נשארה בעולם אלא  גא,ללאתפ

 .כמה שהוא בחי' ו"קחשל ה וןתחצית התחמ

צרור  רא אית וכו':חצרורא אקלז( 

תימות חק בע"ב קוחאחר יש למעלה והוא 

ובהם שקועים גלי הים.  ה,מטבעת התקיפ

 ה,ד עולחלק אחזויות,  'כשנוסעים נחלקים לד
ס "ה דהיינו הנוקבא שהלשמאיר ממטה למע

ה, עם טשמאיר ממעלה למד יורד, חלק אחו ערב.מ

לק ח .חזרמס "א, שה"החסדים, והיינו ז ראו
 "ב(ע נ'דף  דפו"י) 

 

לק חו גבורה., לאמוא קו ששהן, וד לצד צפחא

 סד,חין משהוא קו י ,אחד לצד דרום

 לות לוהטות עומדותחד, גחים ירבחכשמת

 ב המתהפכת.חרבלהט ה

פירוש. כמו שנתבאר לעיל, ענין המסך, 

המשמש במקום  א,שבקו אמצעי הנקרא צרור

 "א,זדה ולמעלה חזבינה, וכן הוא משמש מ

ת, כן יש צרורא המשמש חלהיותם מדרגה א

שבכחו מכריע בין ב' הקוין  א,זה ולמטה דז"חמ

ב, כי אותו רוההפרש ביניהם הוא  .אשר שם

אינה  "א,זה ולמעלה דזחהצרור, המשמש מ

להיותו נמצא בסיום  ו,מגלה שם הדינים שב

 ואין הדינים יכולים לפגום למעלה ן,הקוי

ה חזמה שאין כן הצרור שמ .ממקום מציאותם

 לול בו הדינים מצרורככבר "א, ולמטה דז

זה. והנה חיון העומד למעלה ממנו במקום ההעל

ב "זה, נקראים עחג"ת שלמעלה מחהקוין  ג'

. טכנ"ל, שה"ס ג' הפסוקים ויסע ויבא וי ן,דרגי

וע"כ מכונים הדינים אשר בצרור העליון 

 ב"עגין, בשם, רהעומדים בסיום ע"ב ד

על שם  ב,"תימן דגושפנקא תקיפא, עח

 משום, ,פירושו סיומים תימןח ו,ארתה

 גושפנקא תקיפאשנמצאים בסיום המדרגות, 

שבו  חזה,ד ךשהוא המס ו,הצרור עצמ נוהיי

 הדינים.

 

 רא אית לעילא,חצרורא אש וז"

ה ולמטה. חזהצרור שבקו האמצעי שמ נוהיי

 והוא גליפא בע"ב חתימן דגושפנקא,

דהיינו הדינים שבצרור העליון העומד במקום 

 ן.תוחזה, המכונים כן, המשפיעים לצרור התחה

אמנם עם כל זה אינם נחשבים לדינים שיפגמו 

שקיען  ובהושהוא מטעם,  ,משהו את המדרגה

שהדינים המתגלים בים,  גלגלוי דימא,

המכונים גלי הים, ישתוקו על ידי הדינים שבקו 

ולולא הדינים הללו  ה,זחאמצעי שלמטה מ

ים, השבצרור התחתון לא היו הגלים נשתקים, ו

ר. וע"כ יתה יכולה להאהמלכות, לא הי ואשה

 .ינים אלא לתקוניםלדשבים חאינם נ

וג'  
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כד  .םוא לסטר דרדלסטר צפון, ופלגו ח אדא נחית, פלגו חדחסליק, ופלגו 

 בלהט שננא דחרבא דמתהפכא. ן,, גומרין דלהטין קיימיאמתחברן כחד

 עלאה, סליק בההואקלח( חד קיימא נעיץ בגו ימא, דרגא שליחא דאפרכא 

 אסתכל למרחיק, קטורא דארבין דשאטין בימא. מאן חמי חא לעילא לעילא, יימק

רבין לכל אינון אגלגלין דסלקין ונהתין ורוחא דנשיב בהו, ונוני ימא נגדין כל 

 .סטרי עלמא

  

 תגרסאו ופיחל
 .סתליקא ;ללתכשא ח

 

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 נם מגלים חכמה אלאו, איללהקוין ה 'וג

גלה תשהארת כל אחד מ היינובסוד נסיעתם, ד

חולם,  :בסוד ג' נקודות ,במיוחד בזה אחר זה

ת כוירק. ואז מקבלת המלח"כ חואח"כ שורק, וא

 את גילוי החכמה מהם. אבל כשגמרו הארתם

 ים.חבזה אחר זה, המכונה נסיעה, אז הם נ

 דהיינו שהארתם מתחברת ביחד תחת שליטת

 גלה עוד.תסדים, והחכמה אינה מאור הח

כשהם נוסעים, כדי  כד נטלין,"ש, וז

ויין ולארבע ז ואתפלג ה,לגלות הארת החכמ
 הם נחלקים לד' זוית, דהיינו שכל אחד מג'

ילה הימין חקוין מגלה הארתו במיוחד, מתה

ואח"כ אחר שנגמרה הארת הימין מאיר השמאל, 

ואח"כ כאשר נגמרה הארת השמאל, מאיר 

י, שהם מכונים, דרום, צפון, מזרח. האמצע

אח"כ המערב שהיא המלכות מקבלת מהם ו

 . אבלו'וכא סליק חד ופלגהחכמה. וז"ש 

דהיינו אחר שגמרו  כד מתחברים כחדא,

 ריןומגיעתם שמאירים כולם ביחד, נס

 ,דלהטין קיימין בלהט שננא דחרבא
גחלות לוהטות עומדות בקו השמאל בסוד להט 

 ם שומרים את החכמההחרב המתהפכת, שה

שלא תגלה שלא בשעת נסיעה. וע"כ אין גילוי 

 ז אלא לאור החסדים בלבד.א

 עמוד :ד קיימא נעיץ וכו'חקלח( 

אחד תקוע בתוך הים. מדרגה, שהיא שליח של 

זה חשהיא המלכות שמהמדינה העליונה,  קלח

 ה,עולה בעמוד הזה למעלה למעל ולמעלה,

ות השטות קשר של אני לראותומסתכל למרחוק 

מחמת בים. מי ראה הגלים עולים ויורדים, 

 נושב שהוא קו אמצעי,ורוח,  ם,הדינים שבה

 המלאכים, םשהודגי הים,  ומשתיקם,בהם 

מושכים את כל אלו האניות לכל רוחות העולם. 
 ה החכמה.לשבדרך זה נג

ביאור הדברים. כבר ידעת שע"י עלית 
 ף ג' ע"ב(די ו"פד) 

 

 ות כל המדרגות לשתים,נבקע ה,המלכות לבינ

פלים נו "מח נשארים במדרגה ובינה ותוכו"ש

ה ונתחממנה ויורדים ומתלבשים במדרגה הת

 ולעת )כמ"ש ב"א דף ד' ד"ה ביאור(אליה 

 אזו מה,גדלות יורדת המלכות מבינה למקו

ל מדרגה מן התחתון, כעולים בינה ותו"מ ד

 צ ד"ה")ב"א דף רוחוזרים כל אחד למדרגתו 

 התחתון לוקחים מןד עם עליתם חוי ין(גב

תו למקום ואומעלים  ן,עמהם גם את התחתו

 א(מוא הד" ')כמ"ש בהקסה"ז דף כהעליון, 

 ומתוך שאין העדר ברוחני, הם נמצאים

תמיד במקום התחתון, גם אחר שעלו למדרגתם, 

שבדרך זה עולה כל תחתון אל העליון שלו, 

הללו  "מש שם. וע"כ נבחנים בינה ותו"כמ

 ודשיש בכל מדרגה, שעל י עמוד,ינת לבח

 )כמ"ש בראשיתלמדרגה עליונה שלה.  העול
 ה ביאור ע"ש(."ד ד"ב' דף י
 

הים  כי ימא. גוד קיימא נעיץ ח ז"ש,ו

ותם וא "א,שהוא הנוקבא הוא מחזה ולמטה דז

א ז"מ דמדרגת מחזה ולמעלה ד"בינה ותו

שדרך בו עולים  ד,היורדות שמה, נבחנים לעמו

א אל מדרגת "ת שמחזה ולמטה דזכל הבחינו

 מחזה ולמעלה דז"א.

 ה דז"אזה תחילה היתה המלכות למעלה מחנוה

 ה,בסוד רביעי לאבות, ששם מקום גילוי החכמ

ואחר זה נתמעטה וירדה למטה מחזה דז"א, 

 וכיון שכל ד"ה מלכותא דדוד( ק"י)כנ"ל ב"א 

 "א,מקור גילוי החכמה היא למעלה מחזה דז

שהוא המלאך מטטרון,  שליח,ע"כ יש לה 

ה חזלמעלה מחזה וממשיך החכמה למ השעול

לסוד ד' החיות של מרכבה התחתונה  טה,ולמ

 הפ"כנ"ל ב"א דף המכונים אלפי שנאן. )
 ד"ה ומניה(.

 ה,דרגא שליחא דאפרכא עלאש "וז

 מטטרון שהוא שליח להמשיך ולקבלהיינו ד

 המחכ    
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 ה,ואלף משמאלי ה,מי אלף מימינייקי ט א,א, כד נחית מההוקלט( ההוא דרג

 ההוא דרגא דכד שאטי ימא לארבע ,יהסהוה תב ויתיב באתריה, כמלכא בכור

 ביה תבת, הוא תב בקיומא דמלכא. ת,סטרי עלמא, עמיה נפק

יזדקפאן לון לעילא לעילא.  י( כדין כרוזין נפקין, מאן מארי דעיינין, מק

 עד דנטיל במטלנוי. ן,ין לויחפ ן,מארי דאנפי .ומון בקיומייהמאריהון דגדפין יקו

 )ע"כ(.כדין ויסע מלאך האלהים. 

היתה  ה.היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמ (מקמא( רבי חייא פתח, 

 אב י'הנה שם י נ(את אמר, די. ממרחק תביא לחמה, כמה "כאניות סוחר, דא כנ

   

 מסרת הזהר
 ('עיה ליש) נ(. ב"א ס"ט צרוי "אלי למש) (מ

   

 חלופי גרסאות
פאן.זק י יימא.ק ט

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 ת העליונה שמחזה ולמעלה בשבילוחכמה ממלכ

אסתכל המלכות שמחזה ולמטה, כנ"ל, 

יינו שמקבל חכמה שנקרא הסתכלות ה למרחיק,

 )כנ"למרחוק, בסו"ה מרחוק ה' נראה לי 

 קטורא ד ד"ה הורמנותא("וירא דף י

ינו ששטים לד' דהי דארבין דשאטין בימא,

. וןרוחות העולם, ומגלים חכמה על ידי מטטר

  '.וכו מאן חמי גלגלין ךכמו שמפרש והול

מדרגה  ו':כודרגא כד  אההו( טקל

 מלמעלה מחזה,שירד כ דהיינו מטטרון, א,ההו

דהיינו  ,ואלף משמאלו נוימימעומדים אלף 
 ף ביןלאשממשיך חכמה המרומזת במספר 

 ה,טלמחזה ולמוהוא שב  בימינו ובין בשמאלו.

ויושב במקומו כמלך על הכסא שלו. מדרגה 

לד' רוחות  שהוא מלכות, שטההיא בעת שהים, 

העולם, עמו יוצא בו שב, הוא שב בקיומו של 

 המלך.

 יןשא ז()באות קל". כבר נתבאר ושפיר

הקוין מגלים החכמה רק בדרך נסיעה על תלת 

חר זה, בסוד חולם שורק חירק, דוכתי בזה א

אבל כשגמרו נסיעתם ומתחברים  רצוא,שה"ס 

 יש זס ושוב, אה"בהארתם בסוד המנוחה, ש

פכת בקו שמאל, השומר שלא הלהט החרב המת

 אשהו ההוא דרגאיגלה חכמה לחוץ. וז"ש 

 שטי ימא לד' סטרי עלמא,מטטרון, דכד 

עמו  עמיה נפקת,ומגלה חכמה בעת נסיעתו, 

 רצוא, ביה תבת,את לנסיעה בסוד היא יוצ

ושוב הוא תב עמו היא שבה מנסיעתה בסוד 

הוא שב, כדי לקיים המוחין  בקיומא דמלכא,

ת הארת החסדים, שבו ניחבב נוייהשל המלך, ד

 מתקיימים המוחין.

 אזו ו':כדין כרוזין נפקין וכ מ(ק

 ,יםזיוצאים כרו ,ושוב בבחינת ואה םשהיכ
 ע"ב( נ'ף ד)דפו"י  

   

 המבעלי העינים, יזקוף אותם למעל שהואמי 

 בעלי .מעלה. בעלי כנפים יקומו בקיומםל

אז ויסע  ו,יכסו פניהם עד שנוסע במסעי ,הפנים

 מלאך האלקים.

 

עינים הם  ה,ירוש. עינים ופנים הם חכמפ

אדם תאיר  חכמתק. שז"ס ""ר, והפנים הם וג

דקפאן יז ,מאן מארי דעייניןש, וז" ו.פני

שיאירו למעלה למעלה  ,לעילא לון לעילא

 םה, מטעם היותטבבינה ולא ימשיך אותם למ

מאירים אפילו בעת נסיעה.  םשאינ ה,ר דחכמ"ג

ת של חסדים גוהמדר נויהיד מארי דגדפין

שימשיכו  ו,בקיומייה ומוןיקים, וסמכ

מאירים רק אור  ושוב,רתם, כי בעת אה

מארי סדים, שהם הארת מארי דגדפין. חה

 תשיכסו הארת הפנים בע ן,ן לודאנפין חפיי

 קהמנוחה, שבסוד ושוב, כי אינם מאירים ר

עד דנטיל  ,כנ"ל. וז"ש ה,בשעת נסיע

 עה, ויס"שזסו .ז מתגלה אור הפניםוא במטלנוי,

 )ע"כ תוספתא(ש להלן. "מלאך האלקים. כמ
 

 חרסויות אנה כהיתמאמר 

פ, היתה רח" וכו': חפת אייח 'רקמא( 

היתה יא לחמה. כאניות סוחר ממרחק תב

 ודהיינהיא כנסת ישראל,  כאניות סוחר,

הנה  ,א"כמש ,מהחק תביא לחממר המלכות.

דהיינו ע"י הארת קו האמצעי חק. רבא ממ 'שם ה
כמה ואינו דח ר"גבמסך דחירק, שהוא מרחיק ה

 ט"זלעיל וירא  ךש באורמ"ק. )כ"איר אלא בומ

על ידי מדרגה  ינוהי מה,חתביא ל ה(.וזד"ה 

 סוא קו האמצעי, שה"שהרה עליה, ת השואח

 םובו נמשכים כל אלו הנחלי ז"א,היסוד ד

 םל הנחליכ א,מש"כ .והמעיינות ההולכים בים

 הולכים אל הים.

אל  
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תביא לחמה, בחד דרגא דשארי עלה, וביה אתמשכו כל אלין נחלין  .ממרחק

 הנחלים הולכים אל הים וגו'.כל  ס(את אמר, דומבועין דאזלין בימא, כמה 

ין אתמשכן בההוא לקמב( אל מקום שהנחלים הולכים, אע"ג דכלהו נח

והא לא  ,אריק לון לנחית לון לההוא ימא, לא תימא. דהא  כדרגא, וההוא דרגא 

ים לאהדר ואמר אל מקום שהנח ,ולא נגדין ביה כמלקדמין ן,שריין ביה אחרני

חדא, שם הם  אין זמנלא דרגא דנחלין אזהולכים שם הם שבים, אל מקום דההו

שבים ללכת, תמן אינון תייבין מההוא אתר עלאה, ולא פסקין לעלמין, ומתכנשי 

, כמה דאתמר, מה שמיה אמה. ללכת. למהך לההוא אתר דימלכלהו בההוא אתר. ו

 דההוא דרגא. צדיק אקרי.

ק בו. חששם אניות יהלכון לויתן זה יצרת ל (עקמג( רבי יהודה אמר, כתיב 

שם אניות יהלכון, בההוא ימא דאזלין ושאטין, עד דאתיין לאתחברא בההוא 

 דרגא, כדין כתיב לויתן זה יצרת לשחק בו.

, דשארי אאחר מקמד( רבי יצחק אמר, לעילא לעילא יתיר, אית זווגא 

אמר  .אמר רבי יהודה, מאן זכי לההוא זווגא ן.בחביבותא, ולא מתפרש לעלמי

 אתי דיקא.דבעלמא  י.ליה חולקא בעלמא דאתליה, מאן דאית 

לויתן זה יצרת לשחק בו,  (פקמה( אמר ליה, והא מהכא אוליפנא, דכתיב 

 ,ייכו שפיר קאמריתווו, תראאמר רבי אב ן.משמע דקאמר זה, וזה וזאת ידיען אינו
   

 מסרת הזהר
 לים ק"ד( ב"א ה)ת ע(צ"ל.  נ'לת א'( וארא הק) ס(

 ע.ק"ד( לעיל ציון )תהלים  פ( .שט"ו צ"ע

 

 חלופי גרסאות
א.רחג א"ל מאחיד.  לד. גינ כ

  םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 :אל מקום שהנחלים הולכיםקמב( 
אע"פ שכל הנחלים נמשכים ע"י מדרגה  פירושו,

ומדרגה ההיא מוריד אותם  שהיא יסוד, א,ההי

 ךאל תאמר, שהוא שפ שהיא מלכות,לתוך הים, 

 ו,ואחרים אינם שורים ב ,םלים אותם הנחלי

זר ואמר, ח ע"כואין נמשכים בו עוד כבתחילה, 

אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים, 

לים הלכו חלמקום מדרגה ההיא שהנ ששבים

 שם שם הם שבים ללכת,משם פעם אחת, 

דהיינו מבינה העליון,  אהם שבים ממקום ההו

 אינו פוסק משם עשוב ליסוד, שהשפ םבאי

 ביסוד,ומתקבצים כולם במקום ההוא  לעולם

 ם.למקום ההוא של הי כתלל ללכת.ולמה, 

 כמו שלמדנו. ומה שמה של אותה .שהוא המלכות

 א."דהיינו יסוד דזהוא נקרא צדיק,  ה.המדרג

 "א,רי יהודה אמר וכו': 'רקמג( 

 קן לויתן זה יצרת לשחולכהכתוב, שם אניות י

ההוא שבים  ו,פירוש ן,שם אניות יהלכובו. 

 עד שבאים להתחבר האניות,ים ושטים לכהו
 "ב(ע נ'ף ד "יפו)ד  

 אז כתוב לויתן שהיא יסוד, ה,תה המדרגאוב

 כי לויתן הוא יסוד דז"א. ו.זה יצרת לשחק ב

 

רי"א,  ק אמר וכו':חרבי יצקמד( 

 הלמעלה למעלה ביותר, יש זווג אחר השור

שה"ס זווג או"א  .ברעות, ואינם נפרדים לעולם

 אמר ר' יהודה, "ר דבינה.גין, שהם בחינת עלא

לק חמי שיש לו  ו,אמר ל .מי זוכה לזווג ההוא

ובדיוק הוא עולם הבא.  שהוא בינה, א.לעולם הב
 שמי שלא זכה לעולם הבא שהוא בינה לא

 יזכה לאותו הזווג.

 

אמר לו ר'  אמר ליה והא וכו':קמה( 

 היהודה, והרי מכאן למדנו, שכתוב, לויתן ז

 שהוא יסוד, זה,לשחק בו. משמע שאמר יצרת 

שהם יסוד ומלכות. הרי ה וזאת ידועים הם, וז
וג זושאפילו לא יזכה לבינה זוכה ג"כ לקבל מ

ה וז ,שניכם אומרים יפה א,אמר ר' אב .וןהעלי

הקב"ה  ןוהכל הכי .של ר' יהודה יפה היא בדיוק

. ה'אז תתענג על  ,לענג בהם את הצדיקים. ז"ש

אמר    
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וכלא זמין קודשא בריך הוא לאתענגא בהו  א,והא דרבי יהודה שפיר דיק

 .י'אז תתענג על י צ(ד "לצדיקייא, הה

רבבן דמשיריין קדישין, אית ליה  נכמה  ן,קמו( אמר רבי אבא, כמה אלפי

מארי דזיינין, מארי  ן,לקודשא בריך הוא, מארי דאנפין עלאין, מארי דעייני

מי, מארי דדינא, ועילא מנייהו אפקד למטרוניתא חללה, מארי דיבבא, מארי דרדי

 .בהיכלא קמיה סלשמשא 

 בשתין אנפין ע ן.קמז( לקביל אלין, אית לה למטרוניתא, משיריין מזייני

כמה  רבסחרנהא,  קקיימאן  צ א,חגירן חרב ווכלה ן.משתכחו משריין מזוייני פ

ר נוקמי כל חד וחד גומרין ד .טאסין כל עלמאבשית גדפין  ן.כמה עיילי ן,פקינ

 לנטרא א,דליק. לבושוי, מתלהטא אשא. בגבוי, שננא דחרבא מתלהטא בכל עלמ

 ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. ק(ד "קמה. הה *(

דא היא מטרוניתא רבתא, דהיא ארחא, לההוא  ם.קמח( מאן דרך עץ החיי

הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים  ר(יי. דכתיב תקיף, אילנא דח באאילנא רבר

 חרב. שסביב לה מגבורי ישראל. ישראל דלעילא, כלם אחוזי 

ד ויסע מלאך האלהים. "קמט( כד נטלא מטרוניתא, כלהו נטלין בהדה, הה

ה "אתקרי. א"ר אבא אין. ת"ח, הכי א"ר שמעון, אתקין קב תוכי מלאך האלהים 

 ה, קרתא קדישא, קרתא עלאה. ירושלים עירעלא אקמיה, היכלא קדישא, היכלא 

 מההוא קרתא קדישא, נטיל בדעאל למלכא, לא עאל, אלא  הקדש אקרי, מאן

 דארחא מהכא אתתקן. גארחא למלכא, 
 

 מסרת הזהר
 "ב ב בראשית ג'() ק( צ"ב.א י"א רב"( "חה נישעי) צ(

 צ"א. שמ"ג ב"א '(ש ג"שה) ר( "א.ג צ"קפ

 

 רסאותגחלופי 
 י.שתכחמ פ תא.בש ע א.בהיכל קמה סרברבן.  נ

 מהק יןקמה נפק ר נה.סחרב קאן. קיימ גל" צ

אה עלוסיף מ אקרי. א ת. כו'וסיף חרב ומ ש. יןעייל

ג דארחא."ל גמהאי.  ב דישא.ק 
 

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 כמה "א,אר :'ואבא וכ 'אמר רקמו( 

ת קדושות, יש לו חנואלפים וכמה רבבות של מ

בעלי פנים העליון, בעלי עינים  דהיינו,ה, "הקבל

בעלי  א,בעלי כלי זיין, בעלי יללה, בעלי יבב

ולמעלה מהם פקד את  ן,רחמים, בעלי די

לשמש לפניו  שהיא המלכות, ,תאהמטרוני

 בהיכלו.

 

כנגד אלו  :ו'אלין אית וכ ללקבקמז( 

נות חמ שהיא המלכות, ,יש לה למטרוניתא

פנים נמצאות המחנות  מזוינות. בששים מלאכים

גורי חרב עומדים מסביב חהמזוינות. וכולן 

בשש כנפים  .כמה יוצאים, כמה באים המלכות.

מעופפים כל העולם. לפני כל אחד ואחד גחלות 

החרב  טלוהט, בגבו לה שדולקות, לבושיו א שא

טת בכל העולם לשמור לפניה. ז"ש, ואת ההלו

 להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ

 ם.ייהח
 "א(א ענ" ףד *( בע" נ'ף ד פו"י)ד

   

   

מי  שואל :מאן דרך עץ החייםקמח( 

זו היא  ומשיב,ים. חיהוא שנקרא דרך עץ ה

שהיא דרך  שהיא המלכות,מטרוניתא הגדולה, 

הנקרא עץ  שהוא ז"א,לאילן הגדול והחזק, 

ים. שכתוב, הנה מטתו שלשלמה ששים יהח

ישראל  אשהוגבורים סביב לה מגבורי ישראל. 

 כולם אחוזי חרב. שהוא ז"א.של מעלה 

 ו':כד נטלא מטרוניתא וכקמט( 

כשהמטרוניתא נוסעת כולם נוסעים עמה, ז"ש, 

מלאך  המלכותוכי  שואל, .ויסע מלאך האלקים

 האלקים נקראת. אמר ר' אבא, כן. בוא וראה,

ש, התקין הקב"ה לפניו, היכל "כך אמר ר

 ה,עיר עליונהקודש, היכל עליון, עיר קדושה, 

 כל אלו הםירושלים עיר הקדושה נקראת, 

 מי שבא אל המלך, אינו שמות של המלכות,

שהיא המלכות,  וא,נכנס, אלא מעיר הקדושה הה

לוקח הדרך אל המלך, כי הדרך מתתקן  נהממ

 מכאן. 

הה"ד
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עי מלכא מבי בדצדיקים יבואו בו. כל שליחותא  י'זה השער לי ש(ד "קנ( הה

 ,מתתא למלכא, לבי מטרוניתא עייל בקדמיתא דמטרוניתא נפקא, וכל שליחותא 

 אאשתכח דמטרוניתא איהי שליחא דכלא, מעילא לתתא, ומתת .ומתמן למלכא

ד ויסע מלאך האלהים ההולך לפני "הה א,דכל הלעילא. ועל דא, איהי שליחא 

 ,הולך לפניהם וגו' י'יה, ויד ב"מחנה ישראל, ישראל דלעילא. מלאך האלהים, הה

 והאי ללכת יומם ולילה, כמה דאוקמוה. ו

קרבא, והיא אזלת  חקנא( וכי יקרא הוא דמלכא, דמטרוניתא תזיל, והיא תג

 אלא, למלכא דאזדווג במטרוניתא עלאה, חמא מלכא יקירו דילה, על זשליחא. 

 אמטרונית לחינתא, לקבל האי חכל שאר מטרוניתא דעלמא, אמר כלהו משתכחין 

יהא בידהא, אפיק  טלקא על כלא, מה אעביד לה. אלא כל ביתא דילי סהיא  י.דיל

 א דמטרוניתא יתמסרון. מה עביד.דמלכא כרוזא, מהכא כל מלין דמלכא בי

מארי מגיחין קרבא, כל אינון  יאפקיד מלכא בידהא כל זיינין דיליה, כל אינון 

 אמר, מהכא, כל מאן דיצטריךדמלכא.  כאבנין יקירין דמלכא, כל גנזייא 

 למללא עמי, לא יכיל למללא עמי, עד דאודע לה למטרוניתא. ל

קנב( כך קב"ה, מסגיאות חביבותא ורחימותא דיליה בכ"י, אפקיד כלא 

ששים המה  ת(כל שארי, לא משתכחי כלום לגבהא. אמר,  מברשותה, אמר, הא 

 דילי בידהא. , הא כל ביתאמה אעביד לה, אלא י., אחת היא יונתי תמתו'מלכות וג

  

 מסרת הזהר

כ' ט"ג  ח"זצ"ו.  "זצ "זח( הקסהי")תהלים ק ש(

  "גב. ק"א שכ"ד ט"צ ב."ג שמ"טה "מ "ח.שמ

 ב."ד צ"( ויצא קו'שה"ש ) ת("ז. טא שט"

 

   

 חלופי גרסאות
 םכת יומלל"ג והאי לו  א.מכל ה א.דבעי מלכ ד

 .אל"ג יה ט תא.ווא; כחיתלחופ ח ל"ג אלא. זילה. ול

 ג"ללי ו ל הא.מוסיף דמלכא ביד כל"ג מארי.  י

.זין עע"מאר עשכל  ;ן עע"זמיע מלא עמי. מלל

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 ש, זה"ז ד זה השער וגו':ה"הקנ( 

 חות,השער לה' צדיקים יבואו בו. כל שלי

יוצאת מבית  ה,רוצ "א,שהוא זשהמלך, 

 הבאהל שליחות וכ שהיא המלכות. א,המטרונית

 נכנסת תחילה שהוא ז"א,מלמטה מן המלך, 

ומשם אל המלך. נמצא  ,אל המטרוניתא

ממטה  הןל, כשהמטרוניתא היא שליח של 

ה למטה. ועל כן היא שליח כל, ממעל והןלמעלה 

ויסע מלאך האלקים לפני מחנה ישראל.  ,ז"ש

מלאך  שהוא ז"א,היינו ישראל של מעלה, 

ז"ש בו, והויה הולך  ת,ולכמהוא ההאלקים, 

לפניהם וגו' להאיר להם ללכת יומם ולילה, 

כמו שהעמדנו לעיל  ואוללכת יומם ולילה, ה
 ו ז"א ומלכות, הריושד( שפיר")אות ס

ש ויסע מלאך וז"שהמלכות הלכה לפני ישראל. 
 .האלקים ההולך לפני מחנה ישראל

 

וכי כבוד  שואל, :י יקרא הואוכקנא( 

 שהיא א,שהמטרונית א,ז"שהוא הוא למלך, 
 א ע"א(נ"ף די פו")ד 

 

 

ה, ותלך בשליחות. מתלך ותעשה מלח כות,מל

ך שהזדווג במטרוניתא מלל המבדואלא  יב.שומ

ראה המלך היקר שלה. שהיא עולה על  ונה,עלי

, אמר, כולן לםכל שאר המטרוניתות שבעו

 נחשבות לפלגשים כלפי מטרוניתא הזו שלי,

 ה לה. אלא כלהיא עולה על כולן. מה אעש

 הבית שלי יהיה בידיה. הוציא המלך כרוז,

י המלך יהיו נמסרים ביד רמעתה כל דב

המטרוניתא. מה עשה. הפקיד המלך בידיה כל 

כלי זיין שלו, כל בעלי המלחמה, כל אבני יקר 

 של המלך, כל אוצרות המלך. אמר, מעתה, כל

ר עמי, לא יוכל לדבר עמי, עד במי שיבקש לד

 מטרוניתא.שיודיע אל ה

 ךכ ו':ה מסגיאות וכ"כך קבקנב( 

הקב"ה מרוב החביבות והאהבה שלו בכנסת 

 ה.רשותבהפקיד הכל  שהיא המלכות,ישראל 

 ם.אמר, הרי כל השאר, אינן נחשבות אצלה לכלו

, אחת היא יונתי ו'אמר, ששים המה מלכות וג

תמתי    
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אפקיד  ן.א דמטרוניתא יתמסרודן דמלכא, ביא כרוזא, מהכא כל מליכאפיק מל

 ן,בלסטרי נ[חצין, וחרבין,  ן,קשתי ן,בידהא כל זיינין דיליה, רומחין, וסייפי

 ד, הנה מטתו שלשלמה"מארי מגיחי קרבא. הה נקסטיראין, אעין, אבנין, כל אינון 

 כלם אחוזי חרב מלומדי וגו'. ו'ששים גבורים וג

 אתמסר בידך, זיינין דילי, סקרבא דילי  קנג( אמר מלכא, מכאן ולהלאה,

 שומר ישראל. א(ד, "נטרא לי, הה עמארי מגיחי קרבא בידך. מכאן ולהלאה את הוי 

מכאן ולהלאה, מאן דאצטריך לי, לא יכיל למללא עמי, עד דאודע למטרוניתא, 

דמלכא בכלא, כמה דאוקימנא.  פבזאת יבא אהרן אל הקדש. שליחא  (בה"ד, ה

 בידהא, ודא הוא יקרא דמטרוניתא. הדא הוא דכתיב, ויסע מלאך צאשתכח דכלא 

 , כמה דאתמר.ו'האלהים וג

 דישתכחו לקמהא מארי מגיחי קקנד( וילך מאחריהם, מ"ט מאחריהם. בגין 

יין תקרבא, מארי בלסטראות, מארי רומחין וסייפין, ואתגלון קמהא, דהא הוו א

 וע"ד וילך מאחריהם. ר, משיריין אחרנין, לאגחא קרבא בישראל מלעילא

אתא רברבא שלטנא דממנא על מצראי,  שקנה( ותאנא, בההיא שעתא, 

מאה רתיכין מקטרגין, ועל כל רתיכא ורתיכא, שית מאה שלטנין  תוכנש שית 

 וכי שש מאות רכב בחור, '.ד ויקח שש מאות רכב בחור וגו"ממנן קטיגורין, הה

  

 מסרת הזהר

 ד:מט: רכק ח"ג ג.ניד. ר ח"בא( ")תהלים קכ א(

 .א)ויקרא ט"ז( נח ק' צ" ב(. טרפ

  

 סטראותליינין כענין אבני בזי למיני כ נ[דרך אמת 
 ירות בו.לוקשתות 

 

 ופי גרסאותחל
 דכלא פנטרת לון.  עבידך אתמסר.  סמאני.  נ

יקרא הוא דמטרוניתא ול"ג בידהא  צול"ג דמלכא. 

 אתר. ש .ל"ג וע"ד וילך מאחריהם רדאשתכחו.  קודא. 

ן.וומוסיף מאה רבת 

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא
 

 תמתי. מה אעשה לה, אלא, כל הבית שלי יהיה

 בידיה. הוציא המלך כרוז, מעתה כל דברי

המלך יהיו נמסרים ביד המטרוניתא. הפקיד 

 בידיה כל כלי זיין שלו: רמחים, חרבות,

בליסטראות,  אבניקשתות, חצים, סכינים, 

ין, עצים, ואבנים, וכל בעלי המלחמה. קסטירא

 ו'ז"ש, הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים וג

 כלם אחוזי חרב מלומדי מלחמה וגו'.
 

אמר  ו':כואמר מלכא מכאן קנג( 

המלך מכאן והלאה, המלחמות שלי תמסרנה 

בידך, הכלי זיין שלי, ובעלי המלחמה יהיו בידך, 

 מכאן ולהלאה, את תהיי שומרת לי. ז"ש שומר

מכאן ולהלאה,  "א הנק' ישראל.זשהוא ישראל, 

מי שצריך לי לא יוכל לדבר עמי עד שמודיע 

יבא אהרן אל הקדש.  זאתלמטרוניתא, ז"ש ב

היא שליח המלך לכל, כמו  היא המלכות. זאת,ו

נמצא שהכל הוא בידיה, וזה הוא  ו,שהעמדנ

כבוד המטרוניתא. ז"ש ויסע מלאך האלקים. כמו 

 שלמדנו.
 "א ע"א(נדף י "פוד) 

  

  

 מה שואל, אחריהם:מוילך קנד( 

שהוא כדי  ומשיב.הטעם שהלך מאחריהם. 

שימצא לפניהם, בעלי המלחמה, בעלי 

בליסטראות, בעלי רמחים וחרבות, ויהיו נגלים 

לפניהם. כי מחנות אחרות היו באות מלמעלה 

 לעשות מלחמה עם ישראל. וע"כ וילך מאחריהם.
חמה שמצד ישראל כדי לתת מקום לבעלי המל

 עמהם. וםללח

ו': אנא בההיא שעתא וכותקנה( 
 ולמדנו. באותה שעה בא שר המושל הממונה

על מצרים, ואסף שש מאות מרכבות מקטרגים, 

ועל כל מרכבה ומרכבה שש מאות שליטים 

ממונים מקטרגים. ז"ש ויקח שש מאות רכב 

וכי שש מאות רכב בחור לא  שואל, '.ר וגוחוב

וכל  אומר אח"כים, ומה הטעם היו רכבי מצר

אלא כך למדנו, שסמאל  ומשיב,רכבי מצרים. 

ש מאות מרכבות לשר מצרים שהיה משאיל 

 ותאמקטרגים לעזור אותו. ז"ש ויקח שש מ

 שלא היו של מצרים.רכב בחור. 

אימתי 
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 ל אוזיף"סמא הוה אאלא הכי תאנא,  .ט וכל רכב מצרים"מ ם,לא הוו רכבי מצרי

 בחור. *(ד ויקח שש מאות רכב "ליה, שית מאה רתיכין מקטרגין לסייעא ליה. הה

 ה לכל אינון"ל. בקרבא דסיסרא, דעקר קב"ה לסמא"קנו( אימתי אשלים קב

 '.קישון גרפם נחל קדומים וגו נחל ג(ד, "רתיכין, והתמסרו בידא דמטרוניתא. הה

. ו'מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה וג (דד, "הו, ההלאתי, יתמסרו כדולזמנא 

 דזמינא שכינתא בסוף יומיא לאעקרא לון מן עלמא. בד וילך מאחריהם, "וע

דא הוא  גקנז( ויסע עמוד הענן מפניהם, מאן עמוד הענן דא רבי יוסי אמר, 

ודא הוא עננא דעאל משה בגויה. רבי אבא אמר,  .עננא דאתחזי תדיר עם שכינתא

הוא, ופרישו דרשימו דיליה,  דלפניהם יומם, אלא סיועא דצדיק  הולך י'כתיב וי

 ד אתא"חסדו. ומסטרא דחס י'יומם יצוה י ה(ם, וכתיב מד אזיל האי ענן יו"וע

 רא אזיל בליליא, ואתקרי עמוד אש.חודא חסד אתקרי, ועננא א ,עננא דא ה

 קנח( רבי שמעון אמר, עמוד הענן יומם: דא אברהם. ועמוד האש לילה:

 חק. ותרווייהו אשתכחו בשכינתא, ומה דאמר רבי אבא, הכי הוא ודאי,צדא י

 דהאי דרגא, אשתכחו. זא דעל יד ו

 קנט( והאי ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם.

ד, ואתדבק בסטרא דגבורה, בגין דהא מטא שעתא ": דנטיל מסטרא דחסויסע ח

 לאתלבשא בדינא. ט

  

 מסרת הזהר

 ולדותת"ג( ס)ישעיה  ד(: טרס ח"ג '(ים הט)שופ ג(

 א.צ" ד)תהלים מ"ב( לך נ" ה( י.ל"ו צ"

 

 חלופי גרסאות
 הדהו גינא עד ויסע. מל"ג מן דז ב ה.ל"ג הו א

ל דע ג"לו  .אננע ג"ל ה א.ל"ג הו ד הוא.ל"ג דא ו

קאבלאתד טל"ג ויסע.  חהאי. דב ז א.יד 

 

 םיקלהא מלאךסע וי  הסולם     מרמא

 מתי אימתי אשלים קב"ה וכו': ו(קנ

 רא,במלחמת סיס א,שילם הקב"ה לסמאל. הו

שעקר הקב"ה לכל אלו המרכבות ונמסרו ביד 

נחל קדומים  םל קישון גרפחהמטרוניתא. ז"ש נ

 . ולעתיד לבא יהיו נמסרים כולם. ז"ש מיו'וג

 ריהם,חאמילך וזה בא מאדום וגו'. ועל כן, 

הימים  אחריתבשעתידה השכינה  פירושו,

 לעקור אותם מן העולם.

מי  שואל :ו'וד הענן וגמע עסויקנז( 

הוא עמוד הענן הזה. ר' יוסי אמר, זה הוא ענן 

 .שהוא מלאך מיכאלהנראה תמיד עם השכינה, 

 מר,א אוזה הוא הענן שנכנס בו משה. ר' אב

הרי  ן,הולך לפניהם יומם בעמוד ענ 'כתוב, וה

אלא עזרת  ינה,שאינו מיכאל שהיא בחינת השכ

 חסדיםומפרש  הוא, שהוא יסוד דז"א,הצדיק 

היסוד פורש כי  שהוא המסך,של הרשימה שלו, 
 ואז היא יכולה ,החסדים על החכמה שבמלכות

 ( דף נ"א ע"ב(*פו"י דף נ"א ע"א ד) 
  

 

 ןזמשהוא וע"כ הולך ענן הזה יומם,  להאיר.

כי  ו.הארת החסדים, שכתוב, יומם יצוה ה' חסד

החסד בא ענן הזה, והוא נקרא חסד. וענן מצד 

שהוא מצד אחר הולך בלילה, ונקרא עמוד אש. 
 המלכות.

 "א,שר :ו'ן אמר וכור' שמעקנח( 

ועמוד  שהוא חסד. ,עמוד הענן יומם, זה אברהם

ושניהם  בורה.גשהוא אש לילה זה יצחק, 

 א,נמצאים בהשכינה. ומה שאמר ר' אב

שעל ידי כן הוא ודאי,  שעזרת הצדיק הוא,

 בהשכינה.מדרגה ההוא, הם נמצאים 

ופסוק  :ו'והאי ויסע מלאך וגקנט( 

ויסע מלאך האלקים ההולך לפני מחנה  ה,הז

שנסע  ויסע,ושו, פירישראל וילך מאחריהם, 

 כי חסדסד והתדבק בצד הגבורה, חמצד ה

משום שהגיעה  הוא פנים וגבורה היא אחורים.

 .השעה להתלבש בדין

מאמר 
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 ותרין יקס( תא חזי, בההיא שעתא אשתלים סיהרא מכלא, וירתא שבעין 

 עלאה, כשבעין דא אתלבשא בעטרוי דחסדשמהן קדישין, בתלת סטרין. סטרא ח כ

 גליפין דנהירו דאבא עלאה, דאנהיר לה.

ה, בשתין פולסי דנורא, "קסא( סטרא תניינא, אתלבשת ברומחי דגבור

 ה דנחתו מסטרא דאמא עלאה בנימוסי גליפין.דיל לועשרה 

קסב( סטרא תליתאי, אתלבשת בלבושי ארגונא, דלביש מלכא עלאה 

 אירית ברא קדישא, בשבעין עטרין עלאין, מסטרדקדישא, דאקרון תפאר"ת, 

 כליל להאי סטרא ולהאי סטרא. והוא מדאבא ואמא, 

   

 לופי גרסאותח
 ה.הוו מ יה.דיל לעטרין.  כרין. תו "גל

 

 ויבו ויטסע וי  הסולם     מרמא
 

 ויבו ויטסע וימאמר 

בוא וראה  תא חזי בההיא וכו':קס( 

 שהיא המלכות,נה, בבאותה שעה נשלמה הל

וירשה שבעים ושנים שמות  הבחינות,מכל 

 צד ג' קוין,קדושים בשלשה צדדים, דהיינו 

בעטרותיו של החסד  המלכות.אחד, התלבשה 

 אור אבא עלאה העליון, בע' חקיקות של

 ויסע וגו'. סשה"האיר לה. ש

צד השני,  סטרא תנינא וכו':קסא( 

 ברמחים של הגבורה, המלכותהתלבשה 

בששים הכאות של אש,  דהיינו הדינים שבה,

אמא  שיורדים מצד עצמה,שלה  הכאותועשרה 

וה"ס קו שמאל והפסוק עלאה, בדינים חקוקים. 
 ויבא וגו'.

 צד :ו'כוסטרא תליתאי קסב( 

ארגמן,  ושבלב המלכותהשלישי, התלבשה 

מלך העליון הקדוש הנקרא תפארת,  ששלב

בע' עטרות  שהוא תפארתשירש בן הקדוש 

עליונות מצד אבא ואמא, והוא כולל לצד זה 

 דהיינו לימין שהוא חסד, ולשמאלולצד זה. 
 ויט. סשהוא גבורה. שה"

 ביאור הדברים. כי שורש הקוין הם

מכונה אבא עלאה, וקו  בבינה, וקו ימין שבה

 שמאל שבה מכונה אמא עלאה. וקו אמצעי

 שבה הוא תפארת המכריע ביניהם. שז"ס

 "גס)כנ"ל ב"א אות ש תלת נפקי מחד,

וכל הגדלות שגרם התחתון אל העליון,  ע"ש(

 ד בתלתחזוכה בו גם התחתון, לפיכך, 

 זכה גם הת"ת בב' האורות ימיןו קיימא,

 ך,ואחר כ ()עש"הושמאל של אבא ואמא. 

 כשהשיג הת"ת ג' הקוין, ב' מאו"א, ואחד

 משל עצמו, הוא משפיע אותם אל המלכות.

ירתא ואשתלים סיהרא מכלא, "ש וז

 ס(")באות ק שבעין ותרין שמהן קדישין
 ע"ב( ב"ני דף ")דפו 
   

 ,ויסע, ויבא ס ג' הפסוקים:"כי ג' קוין אלו ה

שבכל אחד יש ע"ב אותיות, וצרופם יחד  ,ויט

 שמות קדושים, שבכל אחד ג' בעושה ע"

 אסטרא חדאותיות מג' הפסוקים. וז"ש 

שהוא קו ימין  דאבא עלאה ודנהירוכו' 

שבבינה המאיר לחסד דת"ת, והיא אתלבשא 

בעטרוי דחסד העליון הזה דת"ת וה"ס הפסוק, 

 וויסע. וכן מקבלת מגבורה דת"ת הארת ק

שתין פולסי שמאל מאמא עלאה, המכונה 

בסו"ה ששים גבורים סביב לה. וז"ש,  דנורא,

ה דהיינו גבור אתלבשת ברומחי דגבורה,

א מסטרא דאמוכו'  בשתין פולסישבת"ת. 

 דאמא לכי ת"ת מקבלם מקו שמא עלאה,

עלאה. וה"ס הפסוק ויבא. וכן מקבלת מת"ת 

 ,דת"ת, דהיינו בחינתו עצמו של קו אמצעי

סטרא תליתאי אתלבשת בלבושי ש וז"

 אכי להיותו קו אמצעי הו .ו'וכ ארגוונא

 בן ואדום,לונים גוכולל בתוכו ב' ה

א ת ברידירס הגוון ארגמן. "שהתכללותם ה

 שהם מסטרא דאבא ואמא,: ו'כו קדישא

 קוין דבינה, שירש אותם בסוד תלת מחד ב'

 כנ"ל. ,אמקי חד בתלת קייפנ

 ודע, שבאמת מכונים ב' קוים ימין

ושמאל שבבינה בשם חכמה ובינה. אלא 

 ויש להבין זה, .נשתנה שמם לאבא ואמאש

 ןוכן יש להבי .למה נשתנה שמם לאבא ואמא

למה מכונה ת"ת, שהוא קו אמצעי לבן שלהם. 

 השמדרך האורות להשתלשל זה מזה בסוד עיל

ועלול כסדר המדרגה. וכאן יצאו האורות שלא 

בסדר המדרגה, כי תקון אחד נעשה שעלתה 

מלכות  המלכות לבינה, וקבלה בינה, צורת

 תצמת. וירדו בינה ותו"מ שלה למדרגהמצומ

 ינה העלתהבז, בעת גדלות כש"ועי א.ז"

ההבינ    
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 ותנינן .ון שבעין ותרין שמהןנותרין עטרין מסטרא דאבא ואימא, ואי נקסג( 

טרא דגבורה שבעין, ותרין סופרין. סהדין. מסין תרד שבעין, ו"מסטרא דחס

 ת שבעין, ותרין גוונין לאתפארא. "דתמסטרא 

ד, ואסתליק שמא קדישא, רזא דרתיכא, חובהאי אתר, אתגליף חד ב סקסד( 

 גליפא באתווי. והכא אתגליפו אבהתא, לאתחברא בחד, והוא שמא קדישא

  

 לופי גרסאותח
 .והאי סן. ותנינל"ג מן ותרין עד  נ

 

 יסע ויבא ויטו  הסולם  מאמר

 מדרגת ז"א עלה גם ז"אהבינה ותו"מ שלה מ

עמהם למקום בינה, ועי"ז נעשה שם קו אמצעי, 

 וקבל האורות דבינה, אע"פ שבסדר המדרגה

אין ז"א ראוי כלל לקבל ולהאיר כמו הבינה. 

ומתוך שאור הזה הגיע לז"א שלא בסדר 

 ,ינהבהמדרגה, אלא ע"י ירידת בינה ותו"מ ד

לתם את הז"א למקום בינה, וכן ע"י ענין עוה

בחד קיימא, לפיכך מכונה אור הזה בשם  תלת

אור של תולדה, ולא בדרך השתלשלות עילה 

 ועלול. ולפיכך מכונה ז"א בשם בן, כלומר

אור של תולדה. ולפיכך מכונים החכמה ובינה 

בשם או"א, כי הם הולידו את אור הזה שנקרא 

 ז"א.

ו': רין עטרין מסטרא וכותקסג( 
ב שמות. ושתי עטרות מצד אבא ואמא, והם ע"

 ולמדנו מצד החסד הם שבעים, ושנים עדים.

פרים. מצד הת"ת ונים סשמצד הגבורה שבעים, ו

  שבעים, ושנים צבעים להתפאר.

פירוש. כי נתבאר בדבור הסמוך, שת"ת, 

שבעים משפיע אל המלכות,  א,שהוא ז"

כי אע"פ שז"א  א,והטעם הו ו.מכל ק תועטר

 מקבלמקבל ג' קוין דבינה, עם כל זה, אינו 

 א,קוין שבבינה, המכונים או" 'ר דב"מעצם הג

 אלא מז"ת שלהם, שכל אחד כלול מעשרה,

אמנם לפי"ז למה  שבעים עטרות.והם ג"פ 

נקרא ע"ב שמות, היה לו להקרא ע' שמות. 

רין עטרין מסטרא דאבא ואמא, ות"ש וז

כי מלבד ע'  ון שבעין ותרין שמהן.נואי

 'בל מבשה"ס ז"ס תחתוניות שהוא מק ן,עטרי

 הוא מא,הקוין שבבינה שנקראים אבא וא

, מאר דאבא וא"ג ח'מקבל עוד ב' עטרין מב

בסוד חד בתלת קיימא ומטעם זה עלה הת"ת 

ינת ז"ת, ונעשה לדעת שהיא בחינת חשהיא ב

 "ר. ומטעם תוספת ב' עטרין דג"ר הללוג

 ותוספת זה יש בכל .ותע"ב שמהוא נקרא 

ונים שנים קוין שלו, שבחסד הם מכ 'אחד מג

עדים. ובגבורה שנים סופרים. ובת"ת שנים 

 צבעים.
 )דפו"י דף נ"א ע"ב( 

  

  

 וטעם היותם מכונים כן, הוא בדמיון

 לשטר מתנה, שיש שם כתב סופר וחתימת

עדים. והנה עיקר כח שטר המתנה, הוא ודאי 

כתב הסופר, שכותב ופורט כל הערכים שהנותן 

א היה שם מקנה אל המקבל. ועם כל זה, אם ל

תימת העדים, לא היה השטר שוה כלום. ואין ח

 דבצריך לומר, אם היה שם חתימת עדים ל

 בלי כתב הסופר, שלא היה שוה כלום.

  

עיקר להמשיך בם ע"ב כאן, הוא שוהנה ה

חכמה אל הנוקבא, בסו"ה ויסע ויבא ויט. וכבר 

 ידעת, שהחכמה נמשכת רק מקו שמאל, אבל

 ו ימין אינהבלי התלבשותה בחסדים שבק

יכולה להאיר. ולפיכך מדמה ב' עטרין שבקו 

שמאל, לב' סופרים, שכתב סופר הוא העיקר 

 שבשטר, וב' עטרין שבקו ימין מדמה לב'

עדים, שאע"פ שאינם מוסיפים משהו על כתב 

 הסופר, אמנם הם מקיימים לכל השטר,

שזולתם אין השטר שוה כלום. אף כאן, בלי 

שוה כלום כי אינה החסדים אין הארת החכמה 

יכולה להאיר בלי חסדים, וע"כ הם מכונים ב' 

עדים. וב' עטרין שבקו אמצעי הוא מדמה לב' 

ונים מורים על דינים, גווהוא מטעם ש ן,גווני

 ומקו האמצעי נמשכים דינים בסוד המסך

 דחירק, כנודע. אבל אם הם דינים איזה יחס

"ר, להקרא ב' עטרין. וז"ש, גיש להם אל ה

י דינים כ ן, ותרין גווני לאתפארא,שבעי

מלבד, שאינם פוגמים כלום את האורות  ו,האל

 אותם, כי זולתם מפאריםאלא להיפך, שהם 

 לא היה יחוד בין ב' הקוין, כנודע.
  

 אתגליף וכו': ראי אתהבוקסד( 

 נחקק אחד ת,ודהיינו במלכובמקום זה, 

 כל קו נכללים זה בזה,שבשהע"ב עטרין באחד, 

כי הם השם הקדוש, סוד המרכבה. ועולה מ
 נעשים ע"ב שמות, שבכל אחד מהם ג' אותיות.

 שהם חג"ת, ג' הקוין.אן נחקקו האבות, כו

חקוק  ע"ב ושלהתחבר יחד. והוא השם הקד

 ו.תיותיאוב

צרופא    
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 ה( צרופא דאתוון אלין, אתוון קדמאי, רשימין כסדרן בארח מישר, בגיןסק

 ד, למהך בארח מישר, בסדורא מתחזקן."דכלהו אתוון קדמאי אשתכחו בחס

 ו( אתוון תנייני, רשימין בגלגולא למפרע. בגין דכלהו אתוון תנייני,סק

 משתכחו בגבורה, לגלאה דינין וזינין דאתיין מסטרא דשמאלא. ע

קסז( אתוון תליתאי, אינון אתוון רשימן, לאחזאה גוונין, לאתעטרא במלכא 

 אתעטר בעטרוי בארח מישר, ורשים פישא. וכלא ביה מתחברן ומתקשרן, והוא קד

 דאתעטר בכלא. צכמלכא  ,ולהאי סטרא ,להאי סטרא

 תיבין, דמתעטרי באבהתא, קשמא קדישא, גליפא בע"ב  םח( הכא אתרשיסק

רתיכא קדישא עלאה. ואי תימא, הני אתוון תליתאי, מ"ט לאו אינון כתיבין,  ר

לישרא להאי סטרא, ולהאי סטרא,  שישר כסדורן, ומנהון למפרע, מנהון בארח מ

מישרים לתרי סטרי,  דאתה כוננת מישרים, קודשא בריך הוא עבי ו(דהא תנינן, 

 , דא קודשא בריך הוא. רבי יצחקו'והבריח התיכון בתוך הקרשים וג ז(וכתיב 

 דא יעקב, וכלא חד. אמר,

  

 מסורת הזהר
 זו( הקסה"")שמות כ (ז. בהלים צ"ט( לך פ' צ"ת) ו(

 א."י"ג צ  

 

 חלופי גרסאות
 דאתעטף. צאתער; ואתעטר.  פמשתכחי מגבורה.  ע

א דתנינן אתה הד שקדישי.  אירתיכי על רן. וותא ק

רא.א להאי סטרא ולהאי סטרכוננת מישרים ליש

 

 יסע ויבא ויטו  הסולם  מאמר

 צרופא דאתוון אלין וכו':קסה( 

אותיות  הם כך.האלו הצירוף של אותיות 

 שהם ע"ב אותיות של הפסוק ויסע,הראשונות, 

כי היושר יורה  ,שרבדרך יורשומים כסדרם 

משום שכל האותיות הראשונות  על חסד,

ללכת בדרך  דהיינו בקו ימין,ד, חסנמצאות ב

 יושר, בסדור מתוקן.

 וכו':נייני רשימין תאתוון קסו( 

הכתוב, דהיינו ע"ב אותיות שבאותיות השניות, 

 דהיינו למפרע,רשומים בגלגול  ויבא,
 ש להלן בציורמ"שנרשמות ממטה למעלה. כ

אותיות השניות נמצאות  ע"בום שכל מש ב'.

בגבורה, לגלות דינים, וכלי זיין, הבאים מצד 

 וכשהן למפרע, רומזות על דינים.השמאל. 

 אותיות אתוון תליתאי אינון וכו':קסז( 

 ב, ויט,וות שבהכתדהיינו ע"ב אותיהשלישיות, 

שהם ונים, גוהן אותיות הרשומות להראות ה

שה"ס ע"ב להתעטר במלך הקדוש.  הדינים,

וכולם  ג("גוונים לאתפארא )כנ"ל באות ס

היותו קו  םמטעמתחברים ומתקשרים בו 

 בדרךוהוא מתעטר בעטרותיו  האמצעי,

 לקו ודהיינ זה,ם לצד זה ולצד ושור יושר
 ע"ב( א"נף ד)דפו"י  

 

 מין ולקו שמאל, כי מקיים הארת שניהם,י

 כמלך שמתעטר מכל.

 

כאן  וכו':הכא אתרשים שמא קסח( 

 ת,ובע"ב תיבנרשם השם הקדוש. חקוק 
 ים ע"ב אותיות, שבכל קומדהיינו שהג' פע

 מג' קוים, מתחברים ומשתלבים יחד, ואז
 עושים ע"ב תיבות שבכל תיבה ג' אותיות מן

 דהיינו חג"ת,המתעטרים באבות,  ג' הקוין.

 שהם מרכבה קדושה העליונה.
  

 ואם שואל, ואי תימא הני וכו':

 תאמר, אלו אותיות השלישיות למה אינם

חלקם בדרך יושר כסדרם,  בב' דרכים,כתובים 

 למפרע, כדי לישר לצד זה ולצד בדרךוחלקם 

דהיינו לקו ימין ולקו שמאל, להיותו מקיים זה, 

נת מישרים, כי למדנו, אתה כונ הארת שניהם.

' בל ומקייםה מישרים, וששהקב"ה ע פירושו,

וכתוב, והבריח התיכון בתוך הקרשים  .הצדדים

דהיינו קו האמצעי המקיים ב' שהוא הקב"ה, 
 וא"כ היה צריך להרשם חציו ביושר ,הצדדים

 ר' יצחק כקו ימין, וחציו למפרע כקו שמאל.

 הכי גם יעקב יוראמר זה יעקב. והכל אחד. 
 מצעי.על קו הא

אלא 
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קמט( אלא למלכא דאיהו שלים מכלא, דעתיה שלים מכלא, מה ארחיה 

אין דאין, דדההוא מלכא. אנפוי נהירין כשמשא תדיר, בגין דאיהו שלים. וכד 

 מאן דאיהו טפשא, חמי אנפוי ת אין לביש. ועל דא בעי לאסתמרא מיניה.דב וטל

אף על גב  גא אסתמר מיניה. ומאן דאיהו חכימא, לוחייכן, ו בנהירין  אדמלכא 

 חמי אנפוי דמלכא נהירין, אמר מלכא ודאי שלים הוא, שלים הוא מכלא, דעתיהד

 ואתכסיא, אע"ג דלא אתחזיא, דאי *(שלים, אנא חמי דבההוא נהירו, דינא יתיב 

 לאו הכי, לא יהא מלכא שלים, ועל דא בעי לאסתמרא.

שלים תדיר בהאי גוונא ובהאי גוונא, אבל לא  ד קע( כך קודשא בריך הוא,

אתחזיא, אלא בנהירו דאפין. ובגין כך, אינון טפשין חייבין לא אסתמרן מניה. 

 אינון חכימין זכאין אמרין, מלכא שלים הוא, אף על גב דאנפוי אתחזיין נהירין,

 דינא אתכסיא בגויה, בגין כך בעי לאסתמרא מניה.

דליגנא לאתר  הלא שניתי. לא  י'אני י (חא, קעא( אמר רבי יהודה, מהכ

אחרא, בי אתכליל כלא. הני תרי גווני בי אתכלילן, בגין כך כלא בארח מישר 

 אתחזיא, ואף על גב דאתוון אחידן להאי סטרא ולהאי סטרא, כסדרן כתיבין.

ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם  ט(קעב( 

 הם ויעמוד מאחריהם. עד כאן סטרא חד, חסד לאברהם.ויסע עמוד הענן מפני

  

 מסרת הזהר

 ג.קלז: רכה. ת"ס צ ח"גקעו. ח"ב ( ג')מלאכי  ח(

 קא. ט"סבהקדמה י. תכ"ו עא: תת"ז רעו. רפא.  ד.רמ

 לעיל אות קל"ד צ"ל. (ט     

  

 ופי גרסאותחל
 כן.ייל"ג וח בייבן. ירין וחנהל"ג  אמוסיף אע"ג מאן.  ת

 ם.הוא שלי מוסיף ;שלים ל"ג ד ג.ג אע""חמי ול ג

 וונא.דלי ג ;אנפליג ה        

 יסע ויבא ויטו  הסולם  מאמר

 שיבמו :וכו' ואלא למלכא דאיהקסט( 

ה דומה, למלך שהוא שלם מכל ודעתו שלם מכל ז

דרכו של אותו המלך, פניו מאירים תמיד  המ

. משום שהוא שלם. וכשהוא דן, הוא דן שכשמ

 מנו.מעל כן צריכים להשמר ולרע. לטוב ודן 

מי שהוא טפש, רואה פני המלך מאירים 

וצוחקים, ואינו נשמר ממנו. ומי שהוא חכם, 

אע"פ שרואה פני המלך מאירים, אומר, המלך 

 ודאי שלם הוא, שלם הוא מכל, דעתו שלם,

אני רואה שבמאור ההיא יושב דין, והתכסה, 

מלך אע"פ שאינו נראה, שאם לא כן לא יהיה ה

 שלם, ועל כן צריכים להשמר.

 כך קודשא בריך הוא וכו':קע( 

תמיד שלם באפן זה ובאפן זה,  ואכך הקב"ה, ה

אבל אינו נראה  דהיינו בצד ימין ובצד שמאל,

אלא בפנים מאירות, ומשום זה, אלו כסילים 

הרשעים אינם נשמרים ממנו. אבל אלו חכמים 

הצדיקים אומרים, המלך שלם הוא, ואע"פ 

ניו נראים מאירות, הדין מתכסה בתוכם. שפ

משום זה צריכים להשמר ממנו. פירוש, שבזה 

למה לא נרשמו ע"ב אותיות  ,מיושב הקושיא

 פרע,מבקו אמצעי, חציים ביושר וחציים לש
 ( דף נ"ב ע"א( *נ"א ע"ב  ף"י דפוד) 

  

 

כדי לכלול בתוכו גם הדינים שבשמאל. שהוא 

בו, ופניו מטעם שהדינים שבשמאל מכוסים 

שמחים ומאירים תמיד כמו אורות הימין, וע"כ 

 אותיותיו רשומות ביושר לבד, כמו הימין.

אר"י,  אמר ר' יהודה וכו':קעא( 

יש לישב הקושיא למה לא נרשמו ע"ב מכאן, 
 שריואותיות דקו האמצעי, מחציתם ב

 אני הוי"ה לא חציתם למפרע. שכתוב,מו

 חר.לא דלגתי למקום א שפירושו,שניתי. 
י מכל מקום לא כשאע"פ שב' הקוין נכללים 

שניתי עצמי משום זה לדלוג לבחינת השמאל, 

כי בי נכלל הכל,  אלא נשארתי בבחינת הימין.

דהיינו בחסדים ונים לבן ואדום, בי גוואלו ב' 

ואין הארת השמאל נראה בי אלא נכללו.  שלי,

 צעימכל האותיות שבקו האומשום זה  במלכות.

יושר, ואע"פ שהאותיות אחוזים נראות בדרך 

דהיינו לימין ושמאל, מכל לצד זה ולצד זה, 

 כתובים כסדרם ביושר.קום, מ

 ו':גלאך האלקים ומע סויקעב( 

 קו ימין.עד כאן צד אחד, חסד לאברהם, 

 אמר ר' שמעון, אלעזר בני, בוא וראה סוד

 הזה    
 

ותבדף נב אחרי המשבצ -אות קעב קעג מ םולסמשך הה
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 ,אאמר רבי שמעון, אלעזר ברי, תא חזי רזא דא. כד עתיקא קדישא אנהיר למלכ

אן לגביה מתעטרי טין קדישין עלאין, כד מתראנהיר ליה, ועטרין ליה, בכ ו

 ,אבהתא, בשעתא דמתעטרי אבהתא, כדין הוא שלימו דכלא. כדין מטרוניתא

 א,וכד מתעטרא מכלהון, כדין אתברכ במטלמהא, בההוא שלימו דאבהתא. זנטלא 

 בידהא. ח ורשותא דכלא

 י רשימין ברתיכא עלאה קדישאווקעג( כגוונא דא שמא קדישא גליפא באת

ן.עטורא דאבה
   

 

 

 מ מ ע א ש ל א ו

 ד פ ע ח ר פ ל י

 מ נ מ ר א נ ה ס

 א י ו י ל י י ע

 ח ה ד ה ו מ ם מ

 ר ם ה ם י ח ה ל

 י ו ע ו ל נ ה א

 ה י נ י ך ה ל ך

 ם ע ן ס מ י ך ה

 
אה טורין כסדרן ברזא דחסך לאסט"כ אתתקנו ע

 לימינא ולשמאלא

 

 ה כ ל ה ל י ל ה

 ק ר ב ז ה א ל ז

 ה ל י ל ה ו ל א

 ש ך ו י א ר א ת

 י ה ע נ ן ו ה ח

 י ש ר א ל ו י ה

 ו ב י ן מ ח נ ה

 ח נ ה מ צ ר י ם

 ו י ב א ב י ן מ

 
 ורין למפרע ברזא דגבורה, כלהוע"כ אתתקנו ט

 שמאלא כלילא בימינא.
 )דפו"י דף נ"ב ע"א(

 
 *( ט

 ה ל ו א נ ר ב ח

 ל א ה י ע ש ו מ

 י ה ל ו ה י ס ן

 ל ז י ך י ה י י

 ה ב ל ש ה נ ר ב

 ל ר ה ח י ח צ א

 כ ק ת ה ו מ מ ב

 ה א א ו ל ן ה י

 ז ל ר ן א י נ ו

 
 רא דגבורהטאלא מסמכלהו ש גוונאכהאי  או

 

 חלופי גרסאות
 יהטר לוע ליה;ין טרג ועול"תרין כאחסין ליה ב ו

 ;הדבי ח י.א בהאתבשולטנו ז ואחסין ליה בכתרין.

 ]ביה[.ואסתים  דהאיבמוסיף 
 

 הזי הנוסח כפו"בד ט( *

 

 ח מ ן י ב א ב י ו

 ב ו ם י ר צ מ ה נ

 ר ש י ה נ ח מ ן י

 נ ע ה י ה י ו ל א

 א י ו ך ש ח ה ו ן

 ו ה ל י ל ה ת א ר

 ל א ה ז ב ר ק א ל

 ה ל י ל ה ל כ ה ז
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 י ה י י ה ו ד ו

 ב י ל ם י ל ו י

 ק ם ה ע ם ך ע ט

 ע ל ו ז ב י ל מ

 ו ח י ה ר ה ה ש

 ה ר ש כ ו ו י ה

 מ ב ם ל ח ה ם א

 י ה א ה ק א ו ת

 ם ו ת ל ד ת י י
 ,רין דמלכא קדישא בתפארתוטכ כלילן ע"

 

 

 

 לופי גרסאותח
 י הנוסח כזה"בדפוי  (*

 ם י מ ה ו ע ק ב י

 ו ה ב ר ח ל ם י ה

 ת א ם ש י ו ה ל י

 ל ה ל כ ה ז ע ם י

 ד ק ח ו ר ב ם י ה

 ת א ה ו ה י ך ל ו

 י ו ם י ה ל ע ו ד

 י ת א ה ש מ ט י ו

 סולם.בעל המשבפנים הוא מסודר ומוגה  חהנוס

  

  

 
 תעבידו שמא קדישאואלבתר מתחברן אבהן 

 

 כהת אכא ללה מהש עלם סיט ילי והו

 הקם הרי מבה יזל ההע לאו אלד הזי

 חהו מלה ייי נלד פהל לוו כלי לאו

 ושר לכב אום ריי שאה ירת האא נתה

 ייז רהע חעם אני מנד כוק להח יחו

 מיה עשל ערי סאל ילה וול מיכ ההה

 פוי מבה נית ננא םעמ החש דני והו

 מחי ענו יהה ומב מצר הרח ייל נמם

 מומ היי יבמ ראה חבו איע מנק דמב

 
 ן ג' פסוקים אלו במרובע כל שם ושם מן ג' אותיותמ םהיוצאי ת,ע"ב שמוה הםו לא

 ך ישר.פו' פסוקים אלו ישר המגהיוצאים 
ף נ"ב ע"א(די )דפו"
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     בשלח        

 

דרב המנונא סבא,  מבתקיעותא  ליסא, אשכחנא ברזא דא אמר רבי י כקעד( 

לקבלי הני תלת. וכך הוא סדורא. א"ר יוסי, כלא אתכליל  נתלת ובכן ובכן ובכן, 

 ואסתיים ביה, אשתכח דשלימו דרתיכא קדישא אית ביה. עשמא קדישא,  סהאי ב

דמתעטרא פ  קעה( אמר רבי שמעון, האי הוא שמא קדישא, עטורא דאבהן,

שלימו דרתיכא קדישא. ואתכליל בארבעין ותמניא  ק לופייהו, בחבורא כחדא.בג צ

 דאיהו שלימו דכלא, ועקרא דשרשין. שתיבותא,  ר

 ן יו"ד. רישא דכל ענפי אילנא,"י אל"ף נו"גופא דאילנא, אנ תקעו( תא חזי, 

  

 פי גרסאותוחל
 .ייהפואסתים בה; ואת ע א.שליח סה. לקבלינ  נא סבא.נו"ג המול בלבב דרב מ א.עתיקד ל האות. כל ל"ג כ

 נופא. תהוא שלים בכלא. ד ש א.תבתיאו ר .ו דרתיכא קדישהמל"ג שלי ק ו.הייגלופ צ ומתעטרא. פ 

 

 יסע ויבא ויטו  הסולם  מאמר

 
 משך הסולם מאות קעב קעגה

שהוא הזה. כשעתיקא קדישא האיר אל המלך, 

האיר לו והעטיר אותו בכתרים קדושים  ז"א,

 אור החסדים דאו"א עלאין, םשהונים, העלי

 החסדיםוכשמגיעים אצלו  ג"ר, םשה

ובשעה  ין חג"ת,ושהם ג' קמתעטרים האבות, 

שמתעטרים האבות, אז הוא שלמות הכל. אז 

המטרוניתא נוסעת במסעיה, עם השלמות ההיא 

כל ג' משל האבות. וכשהיא מתעטרת מכולם, 

ת אז היא מתחברת ורשו ג' קוין, םהאבות, שה

 הכל היא בידיה.

 כעין כגוונא דא שמא וכו':קעג( 

זה, השם הקדוש חקוק באותיות הרשומות 

 במרכבה העליונה שהם העטור של האבות.

 אר"י, וכו': אאמר ר' ייסקעד( 

של ר' המנונא  שופרתקיעת במצאנו בסוד הזה 

 דהיינון ובכן ובכן, כוב ם,פעמיסבא ג' 
 כבוד. ובכן יתגדל, ובכן תן פחדך, ובכן תן

 ד אלונגשהם כ ם,ובכן צדיקי ,ואינו גורס

 הוא ךהשלשה פסוקים ויסע ויבא ויט. וכ

כי בכן בגימטריא הסדר. ג' ולא יותר. פירוש. 

של שם ן על ג' קוין כג"פ וב ם"כ רומזיעב, וע"

 אמר ר' יוסי, הכל נכלל בשם הקדוש ."בע

ין של השם ודהיינו שכל ג' הק ו,הזה, ונסתם ב

ונמצא ששלימות  בהמלכות, ם"ב, נכלליע

 כ ישע"לכות. ומב ו,המרכבה הקדושה יש ב
ע"ב, ג' הקוין חסד גבורה ות"ת,  םד' פעמי

 פ ובכן. דהיינו"ולפיכך יש ג"כ ד .ותלכמו
 .םובכן צדיקי ם,ג סשגור

 אר"ש, ן וכו':ואמר ר' שמעקעה( 

ם שהזה הוא שם הקדוש, העטור של האבות, 

 ורם יחד.שמתעטרים בחקיקתם בחיב חג"ת,

 והם השלימות של מרכבה הקדושה. ונכלל
 ("אף נ"ב עד"י ופ)ד 

  

 ,בארבעים ושמונה תיבות, שהוא שלמות הכל

 והעיקר של השרשים.

פירוש. הע"ב שמות, שהם ע"ב תיבות של 

 שלשה אותיות, נחלקות לג' שלישים, לפי ג'

 שקוין שבו. שליש הא' הוא חסד, קו ימין. שלי

שמאל. שליש הג', הוא  הב' הוא גבורה, קו

תפארת, קו האמצעי. ונודע, שעיקר הקוין הם, 

הימין והשמאל, והם בחי' הג"ר, אבל קו 

 'האמצעי אינו אלא שמקיים הארתם, והוא בחי

ו"ק. ובב' השלישים של חסד וגבורה יש 

כליל תאיוארבעים ושמונה תבות. וז"ש 

 שכל האורות בארבעין ותמניא תיבותא,

ב' שלישים הראשונים בים של השם הזה נכלל

 ושלימ הודאישהם ארבעים ושמונה תיבות. 

 ןכי ב' הקוין ימי .דכלא ועקרא דשרשין

 רשים.שושמאל הם שלמות כל השם ועיקר ה

כי כל השרשים נמצאים בהם, ושליש התחתון, 

דהיינו כ"ד אותיות של קו הג' הם רק ענפים 

 לעליונים, שמקבל מהם, בסוד חד בתלת

 ז)כנ"ל ב"א דף רפ"יב, תחד יקיימא תלת ב
 ד"ה תלת(.

בוא וראה,  זי, גופא וכו':חתא קעו( 

 הנמצא באמצעם י"אנ םהוא השגוף האילן 

 הראש של שמות, דהיינו שם הל"ז, ב"עשל ה

 םשהוא הש ,"והו םהוא השכל ענפי האילן 

וכבר העירו החברים,  של הע"ב שמות. וןהראש

 שכלל הענפים והגוף והשורש נמצאים

 םדהיינו בב' שלישי, ותרבעים ושמונה תיבבא
 ש בדבורמ"ות, כבב תיע"של ה םהראשוני

 ,עולמות העליונים 'שם בגנרוכך  הסמוך.
ד תיבות הראשונות, "ם חב"ד הכלולים בכהש

 ,עולמות התחתונים ג'וב ין.משהם חסד, וקו י
, ת השניותותיב "דבכ םשהם חג"ת הכלולי

שהם    
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 אונופא ושרשא, בארבעין ותמני בכללא דענפין  ,בריאח ו. והא אתער"ווה א

 עלאין, ובג' עלמין תתאין. הוהא אתרשים בתלת עלמין  דין. בתי נ

 .צבאות. קדוש לעילא. קדוש באמצעיתא ה'קעז( לקבליה, קדוש קדוש קדוש 

שבעין ותרין בתפארת. וכלהו  שקדוש לתתא. קדוש חסד. קדוש גבורה. קדו

 אתגליפו, כמה דאתמר. בריך הוא, בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמין אמן.

 *(אמר רבי יצחק, בשעתא דשרו ישראל על ימא, חמו לכמה  ס[ ו( חקע

ותתא, וכלהו בכנופיא עלייהו  זין, לכמה חיילין, לכמה משיריין, מעילא סאכלו

 דישראל, שריאו בצלו מגו עאקו דלהון.

עאקו מכל סטרין, ימא בגלוהי דזקפן  ביה שעתא, חמו ישראל חקעט( 

 שיריין דמצרים, לעילא עלייהומן נוקמייהו. בתרייהו, כל אינון אכלוסין, כל אי

 ה.ב"כמה קטיגורין. שריאו צווחין לק

 ותאנא בספרא דצניעותא, י.אל משה מה תצעק אל י'קפ( כדין כתיב, ויאמר י

א קדישא, ואשתכח אלי, דייקא, בעתיקא תליא כלא. ביה שעתא אתגלי עתיק

 רעוא בכלהו עלמין עלאין, כדין נהירו דכלא, אתנהיר.
  

 חלופי גרסאות
ו א  ן ובג' עלמין.איל"ג על ה .וא ארשיםהו דין. גת ג .וגופא ב"ה. וווה"ו  ;"ו וה"והמוסיף 

 ירהתנו עלמין עלאין כדין נהירו דכלא אהבכל לתתא. ביה שעתא אתגלי עתיקא קדישא ואשתכח רעוא זת"ח.  ו

 כליהו בתרייהו ימקזקפן ]נ"א דנפקן[ די הרין ימא בגלוטא"ר יצחק ביה שעתא חמו ישראל עאקו מכל ס

מר יאחין לקב"ה כדין כתיב וצוויגורין שריאו טה קמון משיריין דמצרים, לעילא עלייהו כנן אוכלוסין כל איאינו

 .ירא כדין אתנהכליא לתייקא בעתיקא דה' אל משה מה תצעק אלי ותאנא בספרא דצניעותא אלי  

 

 יל.לעייסא ד יכאן שייך אמר רב ס[דרך אמת 

 

 יסע ויבא ויטו  הסולם  מאמר
 

 פירוש. כי ג' הקוין חסד גבורה וקו שמאל. םשה

 גבורה ת"ת נכללים זה מזה, ויש בכל אחד

ג', ואז נבחן קו הימין לחב"ד, וקו השמאל 

לחג"ת, וקו האמצעי לנה"י. וע"כ נמצאים ב' 

ים הראשונים של הע"ב תיבות שהם שליש

 בחב"ד חג"ת.

 

 כנגדו וכו': שלקבליה, קדוקעז( 

הוא קדוש  ין של השם ע"ב,קוחג"ת אלו שבג' 

ש ו ד ק  . ת ו א ב צ  ' ה ש  ו ד ק ש  ו ד  ק

 קדוש בחג"ת,קדוש באמצע,  בחב"ד,למעלה, 

 קדוש חסד, הא' הואקדוש  בנה"י וכןלמטה, 

 דהיינו כמ"ש לעילת"ת.  הג'גבורה, קדוש  הב'

וכולם  חב"ד חג"ת נה"י. סבסמוך, שחג"ת ה"

 נחקקו בע"ב, כמו שנתבאר. ברוך הוא ברוך

 שמו לעולם ולעולמי עולמים אמן.

 אר"י, אמר ר' יצחק וכו':קעח( 

בשעה שישראל חנו על הים, ראו כמה המונים, 

כמה חיילים, וכמה מחנות מלמעלה ומלמטה, 

 ישראלוכולם באו בקיבוץ על ישראל. התחילו 

 תפלה מתוך צרתם.ב
 ף נ"ב ע"ב(דא *( "ע בף נ"די "פו)ד 

 בה ביה שעתא חמו וכו':קעט( 

בשעה, ראו ישראל מצוקה מכל הצדדים, הים 

 עם גליו המתרוממים היה לפניהם, ואחריהם,

כל אלו הממונים וכל המחנות של מצרים, 

ולמעלה, היו עליהם כמה מקטריגים. התחילו 

 צועקים אל הקב"ה.

 אז :ו'גכתיב, ויאמר וכדין קפ( 

 כתוב, ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי.

הוא בדיוק,  אלי,ולמדנו בספרא דצניעותא, 

 הכל תלוי בעתיק, בה שהוא מדת ז"א, כי

בשעה נגלה עתיקא קדישא ונמצא הרצון בכל 

 עולמות העליונים, ואז האיר האור של הכל.

פירוש. נודע שחכמת המצרים היתה מצד 

 ין הגדול הרובץ בתוךשמאל, בסוד התנ

וחכמה זו יש לה  (ח)כנ"ל פ' בא אות ל"יאוריו 

שורש בבינה דא"א שיצאה לחוץ מראשו. 

ולקריעת ים סוף ולהטביע את המצרים, היה 

צריך מתחילה לבטל את שורשם הגבוה 

"א. וזה לא היה אפשר זולת אשבקדושה, שב

באור הגדול של עתיקא קדישא שהיא שורש 

 הכל.

שז"ו 
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     בשלח          

 

א, ועבד ימא נימוסין דקפא( אמר רבי יצחק, כדין, כד אתנהיר כלא כח

קודשא בריך הוא  טעלאין, ואתמסרו בידוי עלאין ותתאין. ובגיני כך, קשיא קמי 

וף, וכלא הכי אוקמוה. מאי טעמא. בגין דקריעת ים סוף סכלא, כקריעת ים 

 בעתיקא תלייא.

גיא בגינה, סחד איילתא אית בארעא, וקב"ה עביד  קפב( אמר רבי שמעון,

 בשעתא דהיא צווחת, קב"ה שמע עאקו דילה, וקביל קלה. וכד אצטריך עלמא

ד "על עלמא, הה כ סלרחמי למייא, היא יהבת קלין, וקב"ה שמע קלה, וכדין חיי י

 כאיל תערוג על אפיקי מים. י(

אתייא ושויאת  מדין סתימא מכל סטרין, כ לקפג( וכד בעיא לאולדא, היא 

א בין ברכהא, וצווחת ורמת קלין, וקב"ה חייס עלה, וזמין לקבלה חד נחש, שרי

האי בש "ההוא אתר, ואולידת מיד. אר הדילה, ופתח לה, וקרע ל נונשיך בערייתא 

 דווקא. סמלה, לא תשאל ולא תנסה את יי', והכי 

אל את מצרים מת, , וירא ישרו'יי' ביום ההוא את ישראל וג עויוש (כקפד( 

ההוא שלטנא ממנא דמצראי, אחמי לון קודשא בריך הוא, דאעבר ליה, בנהר 

טעמא מת. כמה דאוקמוה, דאעברו  דינור, דהוה בשפתא דימא רבא. מת, מאי

 מההוא שלטנותא דיליה. עליה, 
  

 מסרת הזהר

 .:טח. רמסז: ס גח": טרי ח"במ"ב(  תהלים) י(

 ג: נד.נ ח"ב כ(           

  

 חלופי גרסאות
קב" ט .  הל"ג  א.חמרל יכלא י על"ל כ י  .ג 

.האימ ע א.קייד ס יה.לדיג "ל נאתית.  מה. אסתימ ל

 יסע ויבא ויטו  הסולם  מאמר
 

 א אמר, מה תצעק אלי,ז"ש, שוז"

 אשר אורו הגדול בעתיקא תלייא כלא,

 א,יכול לבטל שורש המצרים שבבינה דא"

 דיןכש, "וז ה,התבטל הנר בפני האבוקכ

 כי אור עתיקא הוא כלא אתנהיר,דנהירו 

 אור של הכל, והכל בטלים לאורו, ובזה

 נתבטל לשעתו שורש הגבוה של המצרים.

 

 זאר"י, א אמר ר' יצחק וכו':קפא( 

כי אור עתיקא אע"פ שהוא כשהאיר הכל יחד, 
 ל בתוכו גםלכל זה כו םע ,חסדים מכוסים

א מקובלת ממנו "חכמה משום שהחכמה שבא
רח, וע"כ החסדים דעתיק חשובים מחכמה הכב

והחכמה וחסדים  ו,נחשב שכולל אותודא"א, 

עשה הים החוקים  מאירים בו יחד. וע"כ

 דהיינו להטביע את המצריםהעליונים, 

בי ולהציל את ישראל  דושנמסרו 

 בנישאמרינן, העליונים ותחתונים. ומשום זה 

 הכל קשה לפני הקב"ה כמו קריעת חיי ומזוני

ף. והכל אומרים כך. מהו הטעם. משום ים סו

 "ש בדבורמכ א.קריעת ים סוף נתלה בעתיקש
 הסמוך.

 (בע" נ"בי דף ")דפו 

ש, "אר וכו':ן ואמר ר' שמעקפב( 

אילה אחת יש בארץ, והקב"ה עושה הרבה 

בשבילה, בשעה שהיא צועקת הקב"ה שומע 

צרתה ומקבל קולה. וכשהעולם צריכים לרחמים 

 ת קולות, והקב"ה שומעעל מים, היא נותנ

קולה, ואז מרחם הקב"ה על העולם. ז"ש, כאיל 

 תערוג על אפיקי מים.

 וכד בעיא לאולדא וכו': ג(קפ

וכשצריכה לילד היא סתומה מכל הצדדים, 

ומשימה ראשה בין ברכיה, וצועקת ומרימה 

קולות, והקב"ה מרחם עליה, ומזמין לה נחש 

לה אחד, שנושך בערותה ופותח אותה וקורע 

 אותו מקום, ומולידה מיד. אמר ר"ש בדבר זה

 לא תשאל ולא תנסה את ה'. וכך הוא דוקא.

 :ים מתרמצ תא 'גווע ושויקפד( 
הראה אותם הקב"ה את השר הממונה על 

 שהעביר אותו בנהר דינור שהיה ,המצרים

 מהו מת, שהיא מלכות.בשפת ים העליון, 

 אהו .יתה במלאכיםמהלא אין הטעם שמת. 

 העמדנו שהעבירו אותו מן הממשלהכמו ש

 שנחשב לו כמיתה. ו,של

וירא 
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הכא אשתלים  פא אמר, יוירא ישראל את היד הגדולה וגו'. רבי חי ל(קפה( 

, וכלהו אצבען, ואשתלים ידא, דאתכליל ביה בימינא, דהכי תנינן, כלא איד

 י'דרי בכח ימינך יאנ י'ימינך י בימינא אתכליל, ובימינא תליא, הדא הוא דכתיב,

 תרעץ אויב.

דאתקיף לביה, לגביה קודשא  צקפו( ואמר רבי יצחק, לא אשכחנא, מאן 

ה, כפרעה. אמר רבי יוסי, סיחון ועוג הכי נמי. אמר ליה, לאו הכי. אינון לגביה "ב

כמה דאתקף פרעה רוחיה לקבליה,  קה, לא, "אבל לגביה דקב ו,דישראל אתתקפ

 כל יומא גבוראן דיליה, ולא הוה תב.והוה חמי 

ר יצחק, פרעה חכים מכל חרשוי הוה, ובכל אינון "ר יהודה א"( אזקפ

 לא חמא פורקנא דלהון ,כתרין, ובכל אינון ידיען, אסתכל. ובכל סטרא דלהון

הוה תלי בחד מנייהו. ועוד, דהא בכלהו קשירו קשרא עלייהו  תולא  שישראל,  ר

 רא דמהימנותא, דאיהו שליט עלחדאית קשרא אדישראל, ופרעה לא סבר 

 הוה אתקיף לביה. בעל דא ו אכלא. 

קפח( רבי אבא אמר, לא אתקיף לבא דפרעה, אלא שמא דא. דכד הוה אמר 

את  י'יחזק יו (מ, דא מלה ממש, אתקיף לביה, הדא הוא דכתיב, י'משה, כה אמר י

ועל  גיט בארעא. תכח, דשמא דא שלשלב פרעה. דהא בכל חכמתא דיליה, לא א

 י'חטאתי לי נ(אמר,  הצדיק. אמר רבי יוסי, לבתר י'. ולבתר אמר, יי'דא אמר, מי י

 ההוא פומא דאמר דא, אמר דא.

  

 מסרת הזהר
 ג.ג צ""קץ ימ'( ט)שמות  מ( צ"ג.ב"ב קע"ג  ל(

 (י')שם  (נ  

 

 חלופי גרסאות
 ג מן"ל שדישראל.  רכמאן.  קדתקיף.  צ א.מהכ פ

ג מן וע"ד "לג  א.הו בעל. ד א. ווה תוד. ולא עד וע

עד אמר.   

 

הולדגהיד ה לאישר ראוי  לםוהס   מאמר

 
 מאמר וירא ישראל את היד הגדולה

 ר' :הגדולה דיה ו'גווירא קפה( 

 נשלם יד ביד הגדולה,אמר, כאן,  יאחי

שהן חג"ת וכל האצבעות  שהוא גבורההשמאל, 

ל שנכל מטעםונשלם היד שמאל,  נ"ה שבה.

 ל נכלל בימין ותלויכבימין, וכך למדנו, ה

 בימין. ז"ש ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה'

מ כיון מ"ואע"פ שזה שייך לגבורה תרעץ אויב. 
 .שתלוי ביד ימין, ע"כ נקרא על שמו

 לא מצאנו יצחק וכו': 'ואמר ר ו(קפ

 מי שחיזק את לבו לפני הקב"ה, כפרעה. אמר

 את לבם."כ ג קוזחר' יוסי הרי סיחון ועוג 

 ,אמר לו, אינו כן הם חזקו את לבם כנגד ישראל

כמו שחיזק  חזקו את לבםאבל כנגד הקב"ה לא 

 שהיה רואה גבורותיו ו,פרעה את רוחו כנגד

 ולא היה שב.

אר"י א"ר  וכו':ר יהודה "אקפז( 

מכל מכשפיו. ובכל  יותרחכם  החק. פרעה, הייצ
 (בא ע"נ"ף די דפו") 
  

 של הס"אאלו הידיעות אלו הכתרים ובכל 

 הסתכל. ובכל הצד שלהם לא ראה שיהיה

באחד  היתה תלויהגאולה לישראל, ולא 

 הכחותמהכתרים שלהם. ועוד, כי בכל 

 קשרו קשר על ישראל, העליונים של הס"א

 שלא יוכלו לצאת מתחת ידיהם, ופרעה לא

 חשב, שיש קשר אחר של אמונה, השולט על

 מחזק את לבו.וע"כ היה  הכחות של הס"א.כל 

רא"א, לא  וכו': רר' אבא אמקפח( 

 הוי"ה.יזק פרעה את לבו אלא על השם הזה, ח

כי כשהיה אומר משה כה אמר הויה, מלה זו 

חיזק את לבו, ז"ש ויחזק  דהיינו הוי"ה,ממש, 

 את לב פרעה. כי בכל החכמה שלו לא יהוה

מי ועל כן אמר  ,מצא ששם הזה ישלוט בארץ

יה והאמר,  לשוב, כשחשבואח"כ  הויה.

חטאתי אמר ר' יוסי, אח"כ אמר הצדיק. 

 אמר .י הויהמפה הזה שאמר, זה,  ה,"יולה

 חטאתי להויה.זה, 

ר' 
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היא על כן אמרתי תם ורשע הוא  חתא ס(קפט( רבי חזקיה פתח ואמר, 

הדא הוא מכלה. האי קרא, אוקמוה ברזא דחכמתא. אחת היא, מאי אחת היא. 

אין דאחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה. ובהאי, קודשא בריך הוא  ע(דכתיב, 

 לעילא בכלא. דאין דינוי דדינוי לתתא, ו

 רא, כדין כתיב,תדאין דינוי בהאי כ ו י,דינו הקצ( וכד קודשא בריך הוא אתער 

 בגין דאינון צדיקייא, מתפסאן בחוביהון דרשיעיא, *(מכלה.  ואתם ורשע ה

אמר איוב מלה דא,  ז, ועל דא ו'ויאמר יי' למלאך המשחית בעם רב וג (פכתיב ד

ייסא אמר, אחת היא: דא כנסת ישראל  יר'  טואוקמוה טול הרב.  חולא אגמר מלה, 

ד תם ורשע "הה ן,ה במצראי, ועבד בהו נוקמי"בגלותא דמצרים, דבגינה קטל קב

 הוא מכלה.

 א בזמנא דנפקו ישראל ממצרים. אמרחייא אמר, איוב לא אלקי, אל '( ראקצ

תם ורשע הוא מכלה, פרעה אתקיף בהו בישראל,  ן,כל אפייא שוי י,איוב, אי הכ

אשר אשמע בקולו. ואנא לא אתקיפנא בהו, ולא עבידנא מידי, תם  י'מי י צ(ואמר 

 מעבדי פרעה, זה איוב. י'הירא את דבר י ק(ד "ורשע הוא מכלה. הה

, משהד ויון אבני ברדא, דהוו נחתין, אתעכבו על ידקצב( ר' יהודה אמר, אינ

 מינין לאחתא אינוןזביומי דיהושע. ולזמנא דאתי,  כ ן,לבתר עבדו נוקמי

  

 מסרת הזהר
 )שמואל פב. "צ ג"מה ריי שחו'(  ר)שי ע( '(.יוב ט)א ס(

 "א.ג צי"'( מקץ הת מו)ש  צ( "א.ו צמ"' כ"ד( ויצא קב

 לד. ח"ב( ")שם ט ק(      

 

 לופי גרסאותח
 אמר ז וי דאין.נודי ו י.האב נומוסיף די ה ילא.ג לע"ל ד

  .ג ואוקמוה טול הרב"ל ח י איוב מלה אמר.יוס ר'

י.יומוב כ י.יוס י א אמר.סהיא ר' יי אחת ט

 הולדגהיד ה לאישר ראוי  לםוהס   מאמר

 רח"פ ר' חזקיה פתח וכו':קפט( 

ואמר, אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא 

 בסוד החכמה. הומכלה. מקרא זה העמיד

ז"ש אחת  ומשיב, א.מהו אחת הי ,אחת היא

 שהיאהיא יונתי תמתי אחת היא לאמה. 

ובזו דן הקב"ה דיניו למטה, ודן דיניו  המלכות.

 למעלה בכל.

 כד קודשא בריך הוא וכו':וקצ( 

כשהקב"ה מעורר דיניו, דן דיניו בכתר זה, ו

שע הוא מכלה, אז כתוב, תם ור א המלכות,הוש

 ,משום שהצדיקים נתפשים בעונות הרשעים

 רבשכתוב, ויאמר ה' למלאך המשחית בעם 

 ועל כן אמר שבהם.קח הרב  שפירושו. ו'וג

איוב דבר זה, תם ורשע הוא מכלה, ולא פירש 

ת ונושהכונה על הצדיקים הנתפשים בעהדבר, 

זו כנסת  אחת היא,ר' ייסא אמר,  הרשעים.

ם, שבשבילה הרג הקב"ה ישראל בגלות מצרי

ע שרובמצרים ועשה בהם נקמות. ז"ש, תם 
 ג ע"א("( דף נ*ע"ב  ב"נ)דפו"י דף  

  

 

ים היו שם, שלא מרי גם תמישה ה.הוא מכל
 םראל, ונהרגו יחד עם הרשעישבדו את יעש

 שבהם.

 

א, איוב ח"ר וכו': רחייא אמ 'ר א(קצ

 ם.ן שיצאו ישראל ממצרימלא נלקה אלא בז

 אם כן כל הפנים שוים, תם ורשע אמר איוב,

 פרעה התקיף את ישראל, ואמר, ה,הוא מכל

אני לא התקפתי ואשר אשמע בקולו.  'מי ה

ה. לום, תם ורשע הוא מכלכאותם, ולא עשיתי 

 זהו איוב. ,דבר ה' מעבדי פרעה אתהירא  ,ז"ש

 .כי היה בזמן יציאת מצרים
 

 א,"רי ה אמר וכו':ודיה 'רקצב( 

 שהיו יורדים על המצריםאבני ברד האלו 

נקמות בימי  "כעשו אח ה,ונעכבו על ידי מש

ם, יהושע, ולעתיד לבא עתידים לרדת הנשארי

על אדום ובנותיה. א"ר יוסי, ז"ש כימי צאתך 

 ת.מארץ מצרים אראנו נפלאו

דבר    
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מארץ מצרים  כימי צאתך ר(הה"ד,  לדאשתארו, על אדום ובנותיה. א"ר יוסי, 

 אראנו נפלאות.

, האי קרא לאו רישיה 'קצג( דבר אחר וירא ישראל את היד הגדולה וגו

. אלא י'יפיה, ולאו סיפיה רישיה. בקדמיתא וירא ישראל, ובתר וייראו העם את יס

ותא, וסביל עליה גלותא, ואעיל גלאמר רבי יהודה, ההוא סבא דנחת עם בנוי ב

כל אינון נוקמין, וכל גבוראן, דעבד קודשא בריך  לבנוי בגלותא, הוא ממש חמא,

 ד וירא ישראל, ישראל ממש."הוא במצרים, הה

קצד( ואמר רבי יהודה, סליק קודשא בריך הוא להאי סבא, ואמר ליה, קום 

 .בניך במצרים נבניך דנפקין מגו עמא תקיפא. קום חמי גבורן דעבדית, בגין  מחמי 

 אתא דנטלי ישראל לנחתא בגלותקצה( והיינו דאמר רבי ייסא, בשע

דמצרים, דחילו ואימתא תקיפא נפל עלוי. אמר ליה קודשא בריך הוא ליעקב, 

 מה דכתיב אל תירא, משמע דחילומאל תירא מרדה מצרימה.  ש(אמאי את דחיל, 

 הוה דחיל. ס

דחילנא די ישיצון בני.  עקצו( אמר ליה כי לגוי גדול אשימך שם. אמר ליה, 

דחילנא, דלא אזכי לאתקברא  צתו  פי ארד עמך מצרימה. אמר ליה אמר ליה, אנכ

דתעביד להו. אמר ליה, ואנכי  קביני אבהתי, ולא אחמי פורקנא דבני, וגבוראן 

אעלך גם עלה, אעלך לאתקברא בקברי אבהתך. גם עלה, למחמי פורקנא דברך, 

 דאעביד להו. ר וגבוראן

  

 מסרת הזהר

 . קכ. ח"גנד. לח: ט ח"ברסא:  ח"א)מיכה ז'(  ו(

  ז.ס כ"בתי"ג כח: ת ת"זח: ע. רמב: רעו: רעוק נב.

 "ג.' צפו( ויחי "שית מארב) ש( ח.תל"ז ע

 

 חלופי גרסאות
 ןמוסיף דחילנא מ ע. ווה סברך.  נברך.  מכתיב.  ל

 .אתחילנא מן גלודמוסיף  צג תו. "ל פגלותא. 

בדית.דע רית. דעבד ק       

 הולדגהיד ה לאריש ראוי  לםוהס   מאמר

 פירוש ו':גוירא ו חרדבר אקצג( 

. ו'אחר, על וירא ישראל את היד הגדולה וג

 לסופו ואין סופו קשורמקרא זה אין ראשו 

 לראשו, שמתחילה כתוב וירא ישראל קשור

וכי את היד הגדולה ואח"כ וייראו העם את ה'. 
א סיבה אל וייראו העם את ה', הווירא ישראל 

אלא אמר ר' יהודה,  .ראו את ה'ומלפני כן לא י

זקן ההוא שירד עם בניו לגלות, וסבל עליו 

 הגלות, והכניס את בניו בגלות, הוא ממש ראה

כל אלו הנקמות וכל הגבורות שעשה הקב"ה 

ישראל ממש,  ישראל,במצרים. ז"ש וירא 
 דהיינו יעקב.

ואר"י,  וכו':ר' יהודה  אמרוקצד( 

 קום ראה העלה הקב"ה לאותו זקן, ואמר לו,

את בניך היוצאים מתוך עם חזק, קום ראה 

 הגבורות שעשיתי בשביל בניך במצרים.
 ג ע"א("פו"י דף נד) 

  

  

 והיינו דאמר ר' ייסא וכו':קצה( 

 תוהיינו שאר"י, בשעה שנסעו ישראל לרד

בגלות מצרים, יראה ואימה חזקה נפלה עליו, 

ה מתירא, אל תאמר לו הקב"ה ליעקב, למה א

רדה מצרימה. ממה שכתוב, אל תירא, תירא מ

 משמע שהיה מתירא.

  
 ו':גי גדול וואמר ליה כי לגקצו( 

 ואמר לו מתירא אני שיכלו את בני. אמר ל

 אארד עמך מצרימה. אמר לו שוב, מתיר יאנכ

אני שלא אזכה להקבר בין אבותי ולא אראה 

הגאולה של בני, והגבורות שתעשה להם. אמר 

להקבר בקבר  ,אעלךלה. לו, ואנכי אעלך גם ע

 ,לראות הגאולה של בניך גם עלה,אבותיך, 

 והגבורות שאעשה להם.

וההוא 
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קצז( וההוא יומא דנפקו ישראל ממצרים, סליק ליה קודשא בריך הוא 

, וית להדליעקב, ואמר ליה, קום, חמי בפורקנא דברך, דכמה חילין וגבוראן עב

 ד וירא ישראל את היד הגדולה."ן, וחמא כלא, ההתמ שויעקב הוה 

ציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים. מאי ווי ת(( ר' יצחק אמר, מהכא, חקצ

 אמר, ויוציאך בפניו, תרבי חזקיה  ן.בפניו. בפניו דא יעקב, דאעיל לכלהו תמ

 ויפל אברהם על פניו. א(דא אברהם. דכתיב,  אבפניו: 

מאה שנה יולד וגו', אמר ליה קודשא  קצט( תא חזי, אברהם אמר, הלבן

דיפקון ממך. בשעתא  גתחמי כמה אכלוסין, וכמה חיילין  בבריך הוא, חייך, את 

סליק קודשא בריך הוא  דכל אינון רבוון,  ן,נפקו ישראל ממצרים, כל אינון שבטיד

ד ויוציאך בפניו. רבי אבא אמר כלהו אבהתא אזדמנו "הה ן,חמא לוולאברהם, 

 מאי בפניו אלין אבהתא. ו.וא דכתיב ויוציאך בפניההוא פורקנא. הדא תמן בכל ה

ר( רבי אלעזר אמר, ויוציאך בפניו: דא יעקב. בכחו: דא יצחק. הגדול: דא 

 אברהם. א"ר שמעון, וכן בגיניהון דאבהתא, אזדמן פורקנא תדיר לישראל, דכתיב

אברהם אזכור  וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי ב(

והארץ אזכור. אבהתא תינח, מהו והארץ אזכור. אלא, לאכללא עמהון דוד מלכא, 

 ואינון מתערין פורקנא תדיר לישראל. *(דאיהו רתיכא באבהתא 

השתא עשה, י במצרים. וכ י'רא( וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה י

 לא, יד לא אקריא .י'והא מקדמת דנא אתעביד, מאי את היד הגדולה אשר עשה י

  

 מסרת הזהר
 ז("י יתשרא)ב א(פ. "( בא ל"ו צ')דברים ד ת(

 :טב ח""א צ"ו( וירא ח' כיקרא )ו ב( "א.ג צ"לך קנ

 

 חלופי גרסאות
 ין.נפק גמי. ח באברהם. ד א ח.פת ת חזא.ין וזמ ש

יה.מוסיף סליק ל ד          

 הולדגהיד ה לאישר ראוי  לםוהס   מאמר

 וביום וכו': וא דנפקההוא יומוקצז( 

ההוא שיצאו ישראל ממצרים, העלה הקדוש 

 ב"ה את יעקב ואמר לו, קום ראה בגאולה

של בניך, שכמה כחות וגבורות עשיתי להם. 

 ישראלויעקב היה שם וראה הכל. ז"ש, וירא 

 את היד הגדולה.

 א"רי ר' יצחק אמר וכו':קצח( 

וב, תשכ אולה,גע שיעקב היה בעת המנשמכאן 

 בכחו הגדול ממצרים. מהו ובפניאך ויוצי

 בפניו. בפניו זה יעקב. כי הביא כל האבות

 ובפנישמה. ר' חזקיה אמר, ויוציאך בפניו, 
 ניו.פזה אברהם. שכתוב, ויפול אברהם על 

 

 אבו תא חזי אברהם וכו':( צטק

לד. אמר יואה, אברהם אמר, הלבן מאה שנה ור

מה לו הקב"ה, חייך, אתה תראה כמה המונים וכ

מחנות שיצאו ממך. בשעה שיצאו ישראל 

 ממצרים כל אלו השבטים וכל אלו הרבבות

העלה הקב"ה אל אברהם וראה אותם, ז"ש 

ך בפניו. ר' אבא אמר כל האבות נזדמנואויוצי
 "ג ע"ב(נ( דף *"ג ע"א נפו"י דף ד) 

 

 

שם בכל גאולה ההיא. ז"ש ויוציאך בפניו. מהו 

 בפניו אלו האבות.

רא"א,  אמר וכו': ר' אלעזרר( 

זהו יעקב. בכחו, זהו יצחק.  ו,ויוציאך בפני

הגדול, זהו אברהם. אר"ש וכן בשביל האבות 

 מזדמן תמיד גאולה לישראל. שכתוב, וזכרתי

את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את 

 שואל,אזכור.  ץבריתי אברהם אזכור והאר

האבות ראוים שיזכור, אבל מהו והארץ אזכור. 

דהיינו אלא לכלול עמהם את דוד,  יב,ומש

שהיא מרכבה עם  המלכות. שנקראת הארץ,

והם מעוררים תמיד גאולה  חג"ת. םשההאבות, 

 לישראל.

עשה ה'  ר' אשוגוירא ורא( 

וכי עתה עשה, והרי מקודם  .שואל במצרים:

ה'.  עשהלכן נעשה, מהו את היד הגדולה אשר 

אינו נקרא פחות מחמשה  ידאלא  ומשיב.

 שכלולות בה חמש היינו הגדולה, .צבעותא

אחרות מיד השמאל. ואז נקרא גדולה. אצבעות

כי    

 

  

  

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

      בשלח    

 

אצבעאן אחרנין, ואתקרון כדין  הפחות מחמש אצבעאן. הגדולה: דכלילן בה חמש 

ין סני זבהו  ו דגדולה. וכל אצבעא ואצבעא, סליק לחושבנא רבא, וקב"ה עבי

 דרגין משלשוליהון.  ט ואי אתעקרו כלההבו ח גבורן,ו

דבחמש אצבעאן קמאי, כתיב, ויחזק לב פרעה,  כדא,  ירב( מכאן אוליפנא 

כיון דאשתלמו אינון חמש, תו לא הוה מלה ברשותיה דפרעה, כדין כתיב ויחזק 

 את לב פרעה. י'י

 . וכי עד השתא לאי', ויאמינו ביו'וג לרג( וע"ד וירא ישראל את היד הגדולה 

 ויאמן העם וישמעו וגו'. והא חמו כל אינון גבוראן דעבד ג(, והא כתיב י'האמינו בי

ויאמינו, ההוא מלה דאמר ויאמר משה אל העם  מה במצרים. אלא מאי "להו קב

 אל תיראו התיצבו וראו וגו'.

כתיב וירא ישראל את מצרים מת, וכתיב לא  סשאיל ואמר,  נרד( ר' ייסא 

ר יוסי, מתין חמו להו. אמר ליה, אי כתיב לא "ד עולם. אתוסיפו לראותם עוד ע

 תא.ליאתוסיפו לראותם חיים, הוה אמינא הכי. אמר ליה ר' אבא יאות ש

 מן העולם ועד העולם, ותנינן, עולם לעילא, ועולם ד(רה( אלא תא חזי, כתיב 

לתתא. עולם דלעילא, מתמן הוא שירותא לאדלקא בוצינין. עולם דלתתא, תמן 

 דלתתא, מתערן גבורן לתתאי. עסיומא, ואתכליל מכלא, ומהאי עולם הוא 

 רחיש לון ניסא. וכד אתער האיוה אתין לישראל, "רו( ובהאי עולם, עביד קב

  

 מסרת הזהר
 ג.צ" ט"ז( ב"א ש"ט"ה א' )ד ד( .(')שמות ד (ג

  

 חלופי גרסאות
סיף ומ ז (.ליה )ד"א יה;ב ;להו ול"ג אצבעאן.  ה

 ;הובו ;והשתא חין וגבורן. סינל"ג  ;סיןיהשתא נ

 באמר ול" נר. אמוי מ ב.וכתי לל"ג דא. כ בחמש.  י. הובדגין רמוסיף ד טא )ד"א(. ההיהשתא וב ;ובההיא

 א.תתלדל"ג  עא כתיב. המוסיף ו סשאיל.    

 

 הולדגהיד ה לאישר ראוי  לםוהס   מאמר
 

ר נוטלת יד ימין מהתכללות בקו "כי בחינת ג

אצבע ואצבע עולה לחשבון גדול,  וכל שמאל.

 והקב"ה עושה בהם ניסים וגבורות. ובזה

 ם.תתלשלושנעקרו כל המדרגות מה

אן כמ וכו':כאן אוליפנא דא מרב( 

דהיינו ה' למדנו. שבחמש אצבעות הראשונות, 

כתוב, ויחזק לב פרעה. כיון  הראשונות תמכו

 לא אל,מש דדישנשלמו אלו חמש אצבעות, 

אז  שיחזק לבו,שות פרעה היה עוד דבר בר

 כתוב, ויחזק הויה את לב פרעה.

ועל כן,  ו':גוא ישראל ע"ד וירורג( 

וירא ישראל את היד הגדולה וגו' ויאמינו בה'. 

 וכי עד עתה לא האמינו בה', והרי שואל,

 כתוב, ויאמן העם וישמעו, והרי ראו כל

 .ומשיבהגבורות שעשה להם הקב"ה במצרים. 

בדבר ההוא שאמר,  שהאמינו ו,אלא מהו ויאמינ

 ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו

 את ישועת ה'.
 ב(""ג ענף די )דפו" 

  

  

 ייסא 'ר ר' ייסא שאיל וכו':רד( 

שאל ואמר, כתוב, וירא ישראל את מצרים מת, 

 וכתוב, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אמר

 ר' יוסי מתים ראו אותם. אמר לו, אם היה

 לא תוסיפו לראותם חיים, הייתי אומר כתוב,

 כך. אמר לו ר' אבא, יפה שאלת.

 אלא בוא אלא תא חזי וכו':רה( 

וראה. כתוב, מן העולם ועד העולם. ולמדנו, 

עולם למעלה עולם למטה, עולם שלמעלה, משם 

 שהיא הבינההוא ההתחלה להדליק הנרות, 

עולם שהיא שורש כל המוחין, המכונים נרות. 

 ותדהיינו המלכם הוא הסיום, שלמטה, ש

והוא נכלל מכולם,  המסיימת כל הספירות,

מתעוררות הגבורות  ה,ומעולם שלמטה הז

 לתחתונים.

 םובעול וכו':לם עביד וובהאי ע ו(ר

עושה הקב"ה אותות לישראל,  שלמטה,ה זה

ויקרו להם נסים. וכשמתעורר עולם הזה לעשות 

נסים    
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יש חא דהאי עולם, ואתרדכלהו מצראי אשתקעו בימא, על י ן,למעבד נסיעולם 

 ד כתיב, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם,"לון לישראל ניסא בהאי עולם. וע

ן, כדין דויתמסרון בדינוי, וכיון דאתמסרו ביה למת קההוא עולם,  צדיתער  פעד 

 ועד העולם, ד מן העולם"בתיב וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, הה

 ובמשה עבדו. י'כדין כתיב, ויאמינו בי שיקא. דעד העולם  ר

 זכאה '.בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו ו(אז ישיר משה. ר' יהודה פתח,  ה(רז( 

ימותא חחולקהון דישראל, דקב"ה אתרעי בהו יתיר מכל שאר עמין. ומסגיאות ר

. ואתער עליה רוחא דקשוט, ורעיא מהימנא ת, אוקים עלייהו נביאה וים להחדר

מה מ בליה מחולקיה ממש,  אקדישא, יתיר מכל שאר נביאי מהימני, ואפיק 

דיליה,  הלוי  דשבטא דלוי, וכיון דהוה  גדאפריש יעקב מבנוי לקודשא בריך הוא, 

קדישא  ורבות  חליה במש חנטל ליה קב"ה, ואעטר ליה בכמה עטרין, ומש

ליה בהימנויי קדישי,  חשא לעלמא, וזריז קדי זדלעילא, וכדין אפיק מבנוי, רוחא 

 מהימנותא רבא.

לאחתא  ימשה נביאה מהימנא דתנא, בההיא שעתא דמטא זמניה  טרח( 

 במאתן כ זבא, דהוה גניטה רוחא קדישא מגזרא דספירו דאבן "לעלמא, אפיק קב

  

 מסרת הזהר

. חקמ ח"ב)ירמיה א'(  ו(ד צ"ח. י"ן אות רלהל (ה

ז י""א שי"א קטצ"ח  חז": אק ט"סת ת"ז. מא ח"ג

 . קכ"א ט"ב של"ח.דט"ד שמ" 
 

 חלופי גרסאות
סרון. תמוא קא(. ד"הוא; האי; הוא האי ) צתער. דא פ

 קשוט תביה זמנא.  שלם. עוועד; ל"ג עד ה ר

 י.דלול"ג שבטא  גה. מל"ג מ בו. הל אא. נמהימ

. "ל ד לוי סיף  ז א.קודש וליה.  הג  יאילומו

 ןתמ ;תןמאבארבעין ו כא לעלמא. חתל"ג לא י נא.ול"ג ת אובההו ט. ולה ח א.קדיששמשוי דקב"ה וכהנא 

 ה רמ"ח נהורין.עליהיר ני ואטרואעטריה בשס"ה ע           

 

 אז ישיר משה  סולםה  מאמר

הזה,  נסים, כל המצרים צללו בים על ידי עולם

וקרה לישראל נס בעולם הזה. וע"כ כתוב, לא 

דהיינו עד  לם,ועד תוסיפו לראותם עוד ע

 ו,שיתעורר עולם ההוא ויהיו נמסרים בדיני

ים, אז כתוב, וירא ונלהיות נד לונמסרו שוכיון 

ישראל את מצרים מת על שפת הים. ז"ש, מן 

העולם ועד העולם. עד העולם בדיוק, דהיינו 

עד שיתעורר העולם שלמטה. אז כתוב, ויאמינו 

 בה' ובמשה עבדו.
 

 שהמאז ישיר  רמאמ

, חיהודה פת ר' :אז ישיר משה( רז

 לקםחבטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו'. אשרי 

 של ישראל, שהקב"ה רצה בהם יותר מבכל

שאר העמים, ומרוב האהבה שאהב אותם הקים 

 חלהם נביא אמת ורועה נאמן, והעיר עליו רו

 הקודש יותר מכל שאר נביאים הנאמנים

ממה שהפריש  דהיינווהוציאו מחלקו ממש, 

 ,ה, שהוא שבט לוי"מעשר מבניו להקביעקב 

ה ועטר אותו "ו הקבחוכיון שהיה לוי שלו, לק
 ב("ג ענ"י דף ")דפו 
  

 החאותו בשמן המש חמה עטרות, ומשכב

קדוש אל  חהקדוש שלמעלה, ואז הוציא מבניו רו

גר אותו באבנטיו הקדושים של חהעולם ו

 שהיא בינה.האמונה הגדולה, 
 

למדנו,  ':תנא בההיא שעתא וכו( חר

 בשעה ההיא שהגיע זמנו של משה הנביא

דוש ק חהנאמן לרדת לעולם, הוציא הקב"ה רו

 שהיא המלכות,ממחצבת של ספיר האבן הטוב, 

שהיה גנוז ברמ"ח אורות והאיר עליו. ועטר 

אותו בשס"ה עטרות ועמדו לפניו, והפקיד אותו 

על כל אשר לו. ונתן לו מאה ושבעים ושלשה 

ו בחמש עטרות, וכל עטרה מפתחות. ועטר ל

ועטרה עולה ומאירה באלף עולמות המאירים 

 ונרות הגנוזים באוצרות מלך הקדוש העליון.

ביאור הדברים. שהזהר הולך ומבאר 

ה מטרם שירד לארץ. שין, שזכה בהם מוחהמ

לל, הוא כבדרך  ואע שסדר המוחין הנודו

 םסדיחס "ק בלי ראש, שה"ילה מקבל וחשמת

ר בבחינת נשמה. "כ מקבל ג"חר. וא"סרי גח

"כואח    
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 קיימי קמיה, מה עטרין, "הורין, ואתנהיר עליה. ואעטריה בשסנ לוארבעין ותמניא 

מאה ושבעין ותלת מפתחין. ואעטר ליה  סדיליה. ויהב ליה  נאפקיד ליה בכל ו

, ובוצינין כל עטרא ועטרא סליק ואנהיר באלף עלמין דנהריןו עבחמש עטרין, 

 דגניזין בגנזייא דמלכא קדישא עלאה.

בהיכליה,  צבוצינין דבגנתא דעדן, ואעליה  פרט( כדין אעבריה בכל 

 ואעבריה בכל חיילין וגייסין דיליה. כדין אזדעזעו כלהו, פתחו ואמרו, אסתלקו

 אתער רוחא לשלטאה למרגז עלמין. קלא נפק ואמר, רה "מסחרניה, דהא קב ק

רא ואמר, קבילו ליה חקלא א ח. פתויביד *(כל מפתחן אלין דן, מאן הוא די ש

א בין בני נשא, וזמינא אורייתא, גניזא דגנזייא, חתלנ תזמין דבגווייכו, דא הוא 

דדין. ביה שעתא  אלאתמסרא בידוי, ולארעשא עלמין דלעילא ותתא על יד

באנו באש  הרכבת אנוש לראשנו ז(אתרגישו כלהו, ונטלין אבתריה, פתחו ואמרו, 

 ובמים.

פתיחא, סליק ואתעטר  מ אלקא ההוא רוחא, וקיימא קמי מלכא. סרי( כדין 

 שבעטרוי, ואעטריה בתלת מאה ועשרין וחמש עטרין, ואפקיד מפתחוי בידוי. 

  

 מסרת הזהר
   "י.צ)תהלים ס"ו( וארא מ"ט  ז(

 חלופי גרסאות
 ;יהתבי נ ם.וקאי מרין. טרין עד ענהומן  "גל ל

ובכל. עמאתן ושבעין וחמש.  ס ה.דיליביתא 

 ין וחמש עטריןרי ואעטריה בתלת מאה ועשורבעתתעטר ואא סליק חפתי ממוסיף בהיכליה  צסמין. בו פ

 א.לאנחת תמאן דין.  ;דין הומ ש בר.את רין. ריה סטרא דסטנמוסיף מסחר קוי בידוי. חקיד מפתפוא

 '.ל"ג מן מ' עד ש א                 

  

 אז ישיר משה  סולםה  מאמר

 "כ בבחינת יחידה.חיה. ואחאח"כ בבחינת ו

גם נודע שרמ"ח הוא בחי' ו"ק ושס"ה הוא בחי' 

 ה ביאור(."ד ה)כמ"ש ב"א דף קע"ג"ר. 

אפיק קב"ה רוחא קדישא וז"ש, 

שבזה  וכו': דהוה גניז ברמ"ח נהורין,

אעטריה בשס"ה ומשה מוחין דו"ק.  גהשי

יהב ליה מאה והיינו מוחין דג"ר.  עטרין

היינו האורות דקו  ושבעין ותלת מפתחין,

האמצעי המכונים מפתחות, מטעם שאין הקוים 

 ימין ושמאל יכולים להאיר עד שבא קו

 האמצעי ופותח אותם, ואז מקבל קו האמצעי

כל שיעור האורות שגרם לצאת בב' קוים 

 ומקו ימין "ג(ס)כנ"ל ב"א אות שהעליונים 

יינו כל הע"ס שלו. הוא מקבל מאה אורות, דה

מטעם היותם אור החסדים. ומקו השמאל, ששם 

אור החכמה אינו מקבל רק ע' עטרות לבד ולא 

ר דחכמה, וע"כ חסר שלשים. אמנם יש לו "הג

התכללות מג"ר, ונחשבים רק למספר ג' לבד, 

 תלת מפתחן.ובעים שמאה וע"כ הם ו

ואעטר ליה "ש, זואח"כ מבאר מוחין דחיה. ו

כל עטרא ו"ה, נ "תשהם חג בחמש עטרין,

שהם  ועטרא סליק ואנהיר באלף עלמין,
 ע"א( ד( דף נ"*ע"ב  ג"י דף נ"פו)ד 
  

 ספירות דאו"א שכל ספירה וספירה עולה

 מבאר מוחין דיחידה, "כבמספר אלף. ואח

צינין דגניזין בגנזייא דמלכא וובוז"ש 

דהיינו שהם נעלמים  קדישא עלאה,

א, מלך העליון ומלובשים באבא עלאה, שנקר

 ס יחידה."הקדוש. והיינו, האורות דא"א, שה
 

אז  וכו':כדין אעבריה בכל רט( 

 העבירו בכל האורות שבגן עדן, והכניסו

 להיכלו והעבירו בכל הצבאות והמחנות שלו.

אז נזדעזעו כולם, פתחו ואמרו, הסתלקו 

גיז רמסביבתו, כי הקב"ה העיר רוח לשלוט לה

העולמות. יצא קול ואמר, מי הוא זה שכל 

 מפתחות הללו בידיו. פתח קול אחר ואמר,

 קבלו אותו בתוככם, זהו שעתיד לרדת בין

ה מכל גנוז, וזבני אדם ועתידה התורה, הגנ

להתמסר בידיו, ולהרעיש העולמות שלמעלה 

ושלמטה על ידי זה. בה בשעה התרגשו כולם 

 כבת אנושונסעו אחריו. פתחו ואמרו, הר

 לראשנו באנו באש ובמים.

עלה  אז וכו':כדין סלקא ההוא רי( 

פתוחה  מ'ועמד לפני המלך.  דמשה,רוח ההוא 

 אתתיה, ועטר אותו, ועלתה והתעטרה בעטר

הרוח    

 

 

 

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

     בשלח      

 

אפקידו כל מפתחן דמלכא בידיה, ו ן,דאבהתא, אעטרו ליה בתלת עטרין קדישי

לקא ואתעטרא בעטרוי, וקבילת ס המהימנא דביתא.  א,מנותבהי בואפקידו ליה 

 ליה מן מלכא.

בההוא ימא רבא, וקבילת  ן,בארבין דשאט [עריא( כדין, נחת ההוא רוחא 

מתמן זיונין, לאלקאה לפרעה ולכל  גליה לגדלא ליה למלכא, והיא יהבת ליה 

 באלין אתוון אקרי שמיה, דארעיה. ובשבתא וברישי ירחי, סלקת ליה למלכא, כדין 

 ן.רשימי

לנחתא לארעא, בזרעא דלוי, אתתקנו ארבע  ודנפק  הא, ריב( ובההיא שעת

 ן,ה ועשרין וחמש גליפין ממנאבוצינין למלכא, וארבע מ זמאה ועשרין וחמש 

  

   דרך אמת
 בים הגדול. טת המשונוע[ בספי

  

 חלופי גרסאות
 אתקרי. דן. מתנ ג א.מהימנות ;אותנמ"ג בהיל ב

 כורסייןבוסינין;  זא. תל"ג לנח ו"א(. דנחית )ד ת;חתנ ה

 

 אז ישיר משה  סולםה  מאמר

 בשכ"ה עטרות, והפקיד מפתחותיו הרוח,

 לג' אבות, העטירו אותו הרומזת ש'בידיו. 

 בג' עטרות קדושות, והפקידו כל מפתחות

נאמן  להיותהמלך בידיו, ומינו אותו בנאמנות, 

רותיה, וקבלה עלתה והתעטרה בעט ה'הבית. 

 אותו מן המלך.

ה שמחזה לאפירוש. נודע סוד כרסיא ע

הכסא.  יולמעלה דז"א, שחג"ת דז"א הם ג' רגל

ר שם, ה"ס רגל רביעי. והכסא שוהמלכות א

 ' ה',שמ' עצמו ה"ס בינה. וז"ס ג' אותיות 

ה"ס ג' רגלי  ש',ה"ס הכסא עצמו.  מ',אשר 

 ה"ס המלכות, רגל רביעי. ה'הכסא חג"ת. 

שה היה מרכבה לקו האמצעי, שה"ס ז"א. ומ

וז"ס משה זכה לבינה, משום שהיה מרכבה לקו 

 בינה.דהאמצעי המכריע בימין ושמאל 

לקא ההוא רוחא וקיימא סוז"ש, 

דהיינו שהיה מרכבה למלכא,  קמי מלכא,

 מ'שהוא ז"א. ואז השפיעו עליו ג' אותיות, 

מ' פתיחא סליק ואתעטר "ש וז '.ש' ה

א עלתה ונתעטרה במוחין שלה סכשה י,בעטרו

תלת שיצאו ונתגלו ע"י קו האמצעי, בסוד 

 ואעטריה בשכ"ה, זאו נפקי מחד

 )כנ"ל ב"אבסוד חד בתלת קיימא,  ן,עטרי

 ומה שנקרא שכ"ה עטרין, "ג ע"ש(סאות ש

הוא מלשון וחמת המלך שככה, כי מטרם שקו 

 האמצעי הכריע בין ב' קוי הבינה, היתה

מאל ועל ידי הכרעתו מחלוקת בין ימין וש

 )עי' ב"א נ"ז ד"השקטה המחלוקת.  ה"שכ

 וכיון ששכ"ה, היתה כל הסבה למוחין ה(וז

ה "דז"א שמקבל מבינה, ע"כ מכנה אותם שכ

 רכב י,ואפקיד מפתחוי בידו ן.עטרי
 "א("ד ענו"י דף )דפ 

  

נתבאר שהאורות דקו אמצעי מכונה מפתחות 
 .)לעיל אות ר"ח(

עטרו ליה ש' דאבהתא, אוז"ש, 

חג"ת  ןשהם ג' קוי בתלת עטרין קדישין,

כונים ג' רגלי הכסא. מדז"א שלמעלה מחזה, ה

 מפתחין דמלכא בידיה, לואפקידו כ

דהיינו כל מוחין דז"א, שמבחינת קו אמצעי 

ואפקידו ליה מכונים מפתחות כנ"ל. 

 הנוקבא בהימנותא מהימנא דביתא.

ולהיותו קבל כל  בית,הכוללת דז"א מכונה 

להשפיע אל  נודהיי ן,נאמנעשה  א,וחין דז"מ

 שהיא הנוקבא. ביתה

שהיא המלכות שעלתה  ה' סלקא,וז"ש, 

שמקבלת  ואתעטרא בעטרוי,למעלה מחזה. 

ג' קוין חג"ת דז"א ונעשתה רגל רביעי אל 

שמקבלת  קבילת ליה מן מלכא,והכסא, 

 נשמת משה מן המלך.
 

 אז ת ההוא וכו':חכדין נריא( 

 דמשה,ירד רוח ההוא,  ,כשקבלו המלכות

 שהואבאניות השטות בים הגדול ההוא, 

אותו, כדי לגדלו אל  המלכותוקבלה  המלכות,

שיוכל להלביש את ז"א, והיינו על ידי המלך 

 והיא שיקבל ממנה הארת החכמה והגדלות,

 סהגדול שבה, שה" םמבחינת הינתנה לו משם, 

כלי זיין להכות את פרעה ולכל  הארת שמאל,

ובשבת ובראשי חדשים, היא מעלהו אל  ארצו.

ואז נקרא שמו באלו אותיות  שהוא ז"א,המלך, 

 ' ש' ה'. כמ"ש לעיל.משהם הרשומות, 

 עתא דנפק וכו':שבההיא וריב( 

 ובשעה ההיא שיצא לרדת לארץ להתלבש

 ,נרות למלך "התכ נו, התתקויבגוף בזרע ל

שהוא    
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 וביתא אתמלייא י,באנפו הלאתריה, כד נפק לעלמא, אתנהרא אוזפוה לההוא רוחא 

מזיותיה. ביה שעתא, קרא עליה קב"ה, בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא 

 .מרחם הקדשתיך נביא לגוים נחתיך

קטל קב"ה לרברבא ממנא דמצראי, וחמו  חריג( רבי יצחק אמר, ביה שעתא 

 ,ירא ישראל את מצרים מתו טד, "ליה משה ובני ישראל, כדין אמרו שירה. הה

 אז ישיר משה ובני ישראל.

רבי אבא פתח ואמר, אסתכלנא בכל  '.אז ישיר משה ובני ישראל וגו (חריד( 

 .אז ידבר יהושע (יאז אמר שלמה.  ט( .אזבה, וכולם פתחו ב"תושבחן דשבחו לק

 מ"ט. יאז ישיר ישראל.  כ(

 ו להן לישראל, כדרטו( אלא הכי תאנא, כל נסין וכל גבורן דאתעביד

 י,אנקיב בחשוכ א'בל , 'אב כאתנהיר נהירו דעתיקא קדישא בעטרוי, גליפין רשימין 

 י'חרב לי ל(ן. דא "ן, מאן זיי"ף ומטי לזיי"דאל וונהיר לכל עיבר. וכד אתחבר נהיר

 .ודא הוא שירתא '.נסין וגבוראן, בגין דאתחבר א' עם ז דמלאה דם. כדין עבי

 ין, ודא הוא אז ישיר.שירתא היא דכל סטר

 

 מסרת הזהר

 "גטצ"ד  חת" "א שכ"ב.טכ"ג  חז"ד צ"ד. ""א ריב ח(

 :יז ח"ג( ח' ')מלכים א (טו. "ש"ג. צ"ז ט"א שכ

 )במדבר כ"א( (כ. ט"א של"טו ט" חז"( י')יהושע  י(

 חלופי גרסאות
באז.  כל"ג מ"ט.  י ז.ל"ג מן וירא עד א טאפיל.  ח

בז'. ;וז' ;וא' ל             

 ."בצ)ישעיה ל"ד( ב"ב קפ"ה  ל("ב. כא ש"ה. ס"ג ט"ט"ב של נ' ז"חרפו.  ח"ג

 

 אז ישיר משה  סולםה  מאמר
 

ותכ"ה חקיקות ממונים לוו את רוח  שהוא ז"א,

 ה',כשיצא לעולם האירה  ו.למקומ דמשהההוא 

 ובפניו, והבית נתמלא מן הזי שהיא השכינה,

אצרך שלה. בה בשעה קרא עליו הקב"ה בטרם 

 .ו'בבטן וכ

פירוש. השם תכ"ה, הוא יוצא בזווג על 

העליון שיוכל להתגשם  חמסך הממעט את הרו

ולהתלבש בגוף ברחם אמו. ונבחן בו שיעור 

ווג הזה, וה"ס תכ"ה זקומה של אור היוצא ב

 נרות שנתתקנו למלך. וכחות המיעוט היוצאים

מן המסך, מכונים תכ"ה חקיקות, שהן נעשו 

 ד את הרוח לרחם אמו. וז"שממונים להורי

 ואחר אוזפוה לההוא רוחא לאתריה.

שנתקן בז' חדשי עבור, האירה עליו השכינה. 

 י.ואתנהרא ה' באנפוז"ש 

רי"א, בה  ר' יצחק אמר וכו':ריג( 

בשעה הרג הקב"ה לשר הממונה של מצרים, 

וראו אותו משה ובני ישראל אז אמרו שירה. 

ישיר משה ז"ש וירא ישראל את מצרים מת אז 

 ובני ישראל.

 אבא ר' אז ישיר משה וגו':ריד( 

פתח ואמר. הסתכלתי בכל התשבחות ששבחו 
 ע"א( "דף נדי "פוד) 

 

 זאאמר שלמה.  אזלהקב"ה וכולם פתחו באז. 

 ישיר ישראל. מהו הטעם. זאידבר יהושע. 

 
 ומשיב. אלא הכי תאנא וכו':רטו( 

ו אלא כך למדנו. כל הנסים וכל הגבורות שנעש

 כשהאיר אור עתיקא הוא,להם לישראל. 

דהיינו הארת בעטרותיו,  דהיינו א"א,קדישא, 

 הם "ר, בעת שמחזיר בינה ותו"מ לראשו,ג

אשר י' העליונה של הא'  א'ורשומים ב םקוקיח
הוא קו ימין, וקו תחתונה שבא' היא קו שמאל, 

 א'ביניהם הוא קו האמצעי המכריע בשוהקו 

אמצעי שבא' שנוקב  דהיינו קונוקב בחושך, 

"ק דג"ר ולבחינת שהוא חושך,  שמאל, ווממעט ק

דהיינו בין בחכמה בין לכל צד,  ואז ומאיר

 ומגיע אל א'וכשמתחבר אור של ה .בחסדים

 מי הוא ז' זו היא חרב לה' מלאה דם, ז',ה

 זא דהיינו המלכות בשעה שהיא נטויה לשמאל.

 '.זעם  אעושה ניסים וגבורות, משום שנתחבר 

 לכל המאירהוזה הוא שירה. שירה היא 

 זבין לחכמה בין לחסדים. וזה הוא אהצדדים. 
 ישיר.

 ישיר
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ואשלים לההוא זמנא,  מרטז( ישיר, שר מבעי ליה. אלא מלה דא תליא, 

 אתי, דזמינין ישראל לשבחא שירתא דא. משה ובני ישראל, מכאןדואשלים לזמנא 

ייא קדמאי, אע"ג דאסתלקו בדרגין עלאין דלעילא, ואתקשרו אוליפנא, דצדיק

אתיין וגבורן דקא נ בקשורא דצרורא דחיי, זמינין כלהו לאחייא בגופא, ולמחמי 

 ד אז ישיר משה ובני ישראל."ולמימר שירתא דא, הה סקב"ה לישראל.  דעבי

שנית ידו לקנות את שאר עמו.  י'יוסיף י (מריז( ר' שמעון אמר מהכא, 

את שאר עמו: אלין אינון צדיקייא דבהון,  ו.קנני ראשית דרכ י'י נ(קנות: כד"א, ל

לית עלמא מתקיימא  ן,נה. ותנינחוישארו שני אנשים במ ס( "אדאקרון שאר, כד

 .אלא על אינון דעבדי גרמייהו שיריים

ריח( ואי תימא, הואיל ואתקשרו בצרורא דחיי, ומתענגי בענוגא עלאה, 

כל אינון רוחין דקב"ה לארעא. פוק ואוליף מזמנא קדמאה,  יחית לון ע אמאי

אחית להו לארעא לתתא. כל  קוקב"ה  צדלעילא  פ ונשמתין, דהוו בדרגא עלאה

 כי אדם אין צדיק בארץ אשר ע( אלעקימא, כד" רבעי קב"ה לישרא דשכן השתא, 

קומון, בעטיו דנחש. אפילו אינון י וימא, אינון דמיתתיעשה טוב ולא יחטא. ואי 

 ויהון מארי דעיטא, למלכא משיחא.

מ"ט. בגין  י.( ועל דא תנינן, משה זמין למימר שירתא לזמנא דאתטרי

 ראך מבעי ליה.א ו,כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. אראנ (פדכתיב, 

  

 מסרת הזהר
שלי ח'( ב"א קצ"ג מ) (נצ"ג.  ')שם י"א( ויחי ל מ(

 צ. ו"גת ז"תז'(  לתה)ק ע( (.)במדבר י"א ס( א.צ"

 ר."ב צ"עיל אות קצל)מיכה ז'(  פ( 

  

 חלופי גרסאות
זמנא לל"ג ואשלים  ;ואשלים עד ואשליםן ל"ג מ מ

 .נחית ע דא.ל"ג ולמימר שירתא  סין. תא נתי. דא

א.מעקי רנחת.  ק ה.דקב" צלעילא.  פ 

 אז ישיר משה  סולםה  מאמר

 ,לשוא ישיר, שר מבעי וכו':רטז( 

 היה צריך שהמשר  משה, הלא ישיר תובכ

 לעתיד לבא,אלא דבר זה תלוי  ומשיב.ומר ל

 א,שהשלים לאותו זמן והשלים לעתיד לב

 לעתיד לבא.שעתידים ישראל לשבח שירה זו 

מכאן למדנו, שצדיקים  בני ישראל,ומשה 

הראשונים, אע"פ שנסתלקו במדרגות העליונות 

שלמעלה ונקשרו בקשר של צרור החיים, הם 

 ם כולם לעמוד לתחיה בגוף ולראותעתידי

 ולומר שירה זו, ז"ש אז ישיר משה ובני

 ישראל.

 ש"א,ר שמעון אמר וכו': 'רריז( 

אן, יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר עמו. כמ

כש"א, ה' קנני ראשית דרכו.  פירושו, נותקל

אלו הם הצדיקים שבהם  עמו, ראת שא

שני אנשים  וישארוכמש"א,  .רשאהנקראים 

שאין  למה נקראים שאר, משוםמחנה. ולמדנו, ב

העולם מתקיים אלא על אלו שמשימים עצמם 

 ןוע"כ נקראים הצדיקים שאר, מלשו שירים.
  .שירים

 "א("ד עני דף ")דפו

 

  

ואם  הואיל וכו': אואי תימריח( 

יים, ומתענגים חתאמר, כיון שנקשרו בצרור ה

 בעונג העליון, למה יוריד אותם הקב"ה לארץ.

ולדו שנדהיינו מעת  ן,צא ולמד מפעם הראשו

שכל אלו הרוחות והנשמות  ויצאו לאויר העזלם,

, והקב"ה השהיו במדרגה העליונה של מעל

ן עתה, כהוריד אותם לארץ למטה. כל ש

בזה שיראה שהקב"ה רוצה ליישר את העקום, 
 לישראל, שהלהם האותות והמופתים שיע

 כי אדםכתוב,  ואע"פ שצדיקים הם מכל מקום

 אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

שלא היה ואם תאמר, אלו שמתו בעצת הנחש, 
ה יקומו למב( ע"בהם שום חטא )עי' שבת נ"ה 

אפילו הם יקומו, ויהיו בעלי עצה  הם. ומשיב,

 ח.למלך המשי

 
 ועל כן תנינן וכו': אועל דריט( 

 למדנו, משה עתיד לומר שירה לעתיד לבא.

שום שכתוב, כימי צאתך מארץ מהו הטעם. מ

 היהאראך  ו,אראנ .שואלמצרים אראנו נפלאות. 

צריך    
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אלא אראנו ממש, למאן דחמא בקדמיתא, יחמי ליה תניינות, ודא הוא אראנו, 

וכדין אז ישיר משה ובני  *(אראהו בישועתי. וק( ש אראנו בישע אלהים,  צ(כתיב ו

 . י'הזאת ליישראל את השירה 

 כל בר נש דאמר שירתא דא בכל ן,ה. תנינ"רכ( שירתא דמטרוניתא לקב

דעבר, ואית  אא אית בה עלמא האתי. דדלמימרא לזמנא  תומכוון בה, זכי  א,יומ

ותלי  בבה עלמא דאתי, ואית בה קשרי מהימנותא, ואית בה יומי דמלכא משיחא. 

 ותתאי.כל אינון תושבחאן אחרנין, דקאמרי עלאי  ה,על

שירתא, דקא משבחת מטרוניתא  הזה מבעי ליה. אלא  דשיר  גרכא( השירה 

דאנהיר לה מלכא  ו: בגין י'למלכא. ומשה מתתא לעילא קאמר, והא אוקמוה. לי

אנפאה, ר' יוסי אמר, דכל אינון משחין, דהוו נגדין, משיך מלכא קדישא לקבלה, 

 בגיני כך משבחא ליה מטרוניתא.

 מאי כתיב משה ובני ישראל, והא מטרוניתאאודה, אי הכי, רכב( אמר רבי יה

ון דמשה וישראל, דאינון הוו ידעין לשבחא הבעיא לשבחא. אלא, זכאה חולק

 למלכא, בגין מטרוניתא כדקא יאות, בגין דכל ההוא חילא וגבורה דילה, ירתא

 מן מלכא.

רוני:  ש אשמורות. קומיאקומי רוני בלילה לר (ררכג( ר' חייא פתח ואמר, 

 . ר' יוסי אמר, בלילה: בזמנא דהיא שלטאתאדא כנסת ישראל. בלילה: בגלו

 

 מסרת הזהר

ה ב'( )איכ ר( (."אצ)שם  ק(כ.  ח"גים ג'( )תהל( צ

 א:כק ח"גפו:  "בח        

 

 חלופי גרסאות
את  בדין.  א ה.למימר תבישועתי.  הוג וארא"ל ש

 זה. ג"ל ד .שירת שיר מבעי ג ול"ג ותלי עלה. לאעלאה

מוסיף  ה;בלקפוי מלכא לאנדנהיר  וא. תשיר ג"ל ה

ה.פוי מלכא לקבלנאר הינלכא אנפהא ומ ההיר לדאנ

 

 אז ישיר משה  סולםה  מאמר
 

 , שמימשאלא אראנו מ ומשיב.ריך לומר. צ

יראה שנית, וזה  דהיינו משה, ה,ראה בתחילש

 הוא אראנו. וכתוב, אראנו בישע אלקים. ואז,

 .ו'ה ובני ישראל וגאז ישיר מש

שירתא דמטרוניתא לקב"ה רכ( 

שהיא שירה של המטרוניתא,  היא ':וכו

למדנו, כל אדם שאומר  "ה,אל הקב המלכות,

 ירה זו בכל יום, ומכוון בה, זוכה לאמרוש

 לעתיד לבא. כי יש בה עולם העבר, ויש בה

 עולם הבא, ויש בה קשרי האמונה, ויש בה

ה כל התשבחות ימי מלך המשיח. ונתלים עלי

 האחרות שאומרים העליונים והתחתונים.
 

שואל.  :השירה, שיר זה וכו'רכא( 

ה צריך ישיר זה ה לשון נקבה,השירה  כתוב,

אלא היא שירה  לשון זכר. ומשיב.לומר, 

 שהוא ז"א.שהמטרוניתא משבחת אל המלך, 

"א. זמן המלכות אל ומשה ממטה למעלה אמר. 

וכבר בארוה.  "כ אומר שירה, לשון נקבה.וע
 "ד ע"ב(נ"ד ע"א *( דף )דפו"י דף נ 

  

משום שהמלך האיר לה  היא שרה לה' לה',

דהיינו פנים. ר' יוסי אמר, כל אלו השמנים, 

שהיו נמשכים, משך לה המלך הקדוש,  האורות,

 משום זה שבחה לו המטרוניתא.

 ,י"אר יהודה וכו': 'אמר ררכב( 

 לך,טרוניתא אל הממשהיא שירת הן, כאם 

למה כתוב, משה ובני ישראל, והרי המטרוניתא 

 אלא אשרי חלקם של ומשיב,צריכה לשבח. 

 משה וישראל, שהם היו יודעים לשבח אל

 המלך בשביל המטרוניתא כראוי, משום שכל

 כח וגבורה שלה ירשה מן המלך.

רח"פ ואמר,  ':ווכ תחר' חייא פרכג( 

 קומי רוני בלילה לראש אשמורות. קומי רוני,

 בלילה, שהיא המלכות.זו כנסת ישראל, 

 נוהיי בלילה,היינו בגלות. ר' יוסי אומר, 

כי המלכות בזמן שהיא שולטת ומתעוררת. 

 ,בראש ,אשמורות שלרא לטת בלילה.שו

 ואלראש, ה א,אל ומשיב,היה צריך לומר. 

כמ"ש    
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על  ש(א לראש, כמה דכתיב, בראש מבעי ליה. אל זומתערא, לראש אשמורות, 

ראש המטה. ואוקימנא, ראש המטה, דא יסוד. אוף הכא לראש, דא יסוד. 

 דמטרוניתא מתברכא ביה. ראש אשמורות: דא הוא רישא, דנצח והוד.

 ,א וסיומא. רבי אבא אמרכ( ר' יוסי אמר, דא הוא רישא דכתרי מלדרכ

לא במלכא קדישא לראש אשמרות כתיב חסר, ודא הוא רישא, ראש המטה. וכ

 '.עלאה אתמר, ודא הוא ליי

 כלד ן,נהרא דנפיק מעד ט, דא הוא י'השירה הזאת לי חרכה( רבי ייסא אמר, 

 א, די'א ורבו נפיק מניה, לאדלקא בוצינין. ומשמע לבתר דכתיב אשירה ליחמש

 הוא מלכא קדישא עלאה, ועל דא לא כתיב אשירה לו.

כל מאן דין דלא יתנשי מנייהו לעלמין. בג ן,לדרי דרי ירכו( ויאמרו לאמר, 

אתי, וזכי לשבחא בה ביומוי דמא, זכי לה בעלמא לאי עהכי להאי שירתא בזד

 ה. דכתיב לאמר, לאמר בההוא זמנא. לאמר"י בקב"דכ כדמלכא משיחא, בחדוותא 

 אבארעא קדישא, בזמנא דשרו ישראל בארעא. לאמר בגלותא. לאמר בפורקנ

 י.למא דאתדלהון דישראל. לאמר לע

דהוו משבחן  לנשיר מבעי ליה, מאי אשירה. אלא בגין  י'רכז( אשירה לי

 דסליק ואתעטר מ: דא מלכא קדישא. כי גאה גאה: י'תושבחתא דמטרוניתא. לי

  

 מסרת הזהר
   ב.שית מ"ז( וירא כ"א צ"ארב) ש(

 תאוחלופי גרס
 .אנהור ט .תל"ג השירה הזא ח .אשרבמוסיף לראש  ז
 .י"דכ ג"ה ול"בדק כ י.רא לדהו מוסיף דא י

 .סליקדמוסיף כמה  מ .ווחא; השביתא בעו לנדתשבחתא דמטרו נ

 

 אז ישיר משה  סולםה  מאמר

 כמ"ש על ראש המטה. והעמדנו, ראש המטה,

, זהו יסוד, שזהו יסוד. אף כאן, לרא

 ,תרווראש אשמשהמטרוניתא מתברכת בו. 
 זהו ראש של נצח והוד. שהוא יסוד.

 

 זהו ראש :'וכו רי אמסור' י רכד(

 דאור סשמבחינת ט"של כתרי המלך והסיום. 
 סחתון המסיים. ומבחינת ט"תא הוא ה"ישר דז

 מטה למעלה,מ םדאור חוזר דז"א המאירי
 דף ס"מנחשב היסוד לכתר דאו"ח )כמ"ש בפ

שהוא ראש  וןכיול"א ד"ה ומתחילה ע"ש( 
"כ קורא אותו הכתוב לראש עהספירות דאו"ח, 

ר' אבא אמר לראש אשמרות כתוב,  ורות.אשמ

 הוא היסודוזה  שרומזת על מלכות, ,ו'חסר 

במלך  ראש המטה. והכל אליה, כמו שנקראראש 

יסוד שהוא ז"א, דהיינו הקדוש העליון נאמר. 

 ,'לה שנאמר, השירה הזאתוזה הוא  א.ז"ד
 .דהיינו ליסוד דז"א

 א,ר" ':כוו ראמ אר' ייס ה(רכ

 ,נהשהיא ביה הוא הנהר, , זה'הזאת ל השירה
 (כ"ע"ד נף ד "יפוד) 

  

שהיא חכמה, דהיינו בינה שיצאה , ןהיוצא מעד

דהיינו כל שכל השמן והגדלות,  מראש דא"א,

ה נשמע וז , יוצאים ממנו.עובי" ןהמוחין שבזו"

שכתוב, אשירה לה', שזה  מהכתוב שלאחריו,

 ועל ז"א, היינודהוא מלך הקדוש העליון, 

 ,הקודם 'אשירה לו, כי לה כן לא כתוב,

 היא בינה ולא ז"א.שבשירה הזאת לה', 

 לאמר היינו ר:לאמ ורמיאורכו( 

 לדורי דורות, כדי שלא ישכח מהם לעולם. כי

כל מי שזכה לשירה הזו בעולם הזה, זוכה בה 

בעולם הבא, וזוכה לשבח בה בימיו של מלך 

בשמחת כנסת ישראל בהקב"ה. שכתוב  חהמשי

לאמר, באותו הזמן, לאמר,  ו,שפירוש לאמר,

בארץ הקדושה בזמן שישבו ישראל בארץ, 

לאמר, בגלות, לאמר, בגאולתם של ישראל, 

 א.לאמר, לעולם הב

נשיר היה  שואל, ':ירה להשארכז( 

 אאל שיב.מו ה.שירא שאומרצריך לומר, מהו 

 א.ים תשבחות המטרוניתחשבמם שהיו שומ

כנ"ל    
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 כי גאה גאה: גאה .לאסקא בכלא ס ן,לאפקא ברכאן וחילין וגבורא נרוי, בעט

מנא, גאה, בגין דיתעטר בעטרוי זאתי. כי גאה בההוא דהאי עלמא, גאה בעלמא ב

 שלימותא. עחדוותא ב

( סוס ורוכבו רמה בים, שולטנותא דלתתא, ושולטנותא דלעילא דאחידן חרכ

 א, לןותנינ ן.בא למעבד בהו נוקמיהו, אתמסרו בההוא ימא רבא, ושלטנותא רב

על  י'יפקוד ית( עביד קב"ה דינא לתתא, עד דיעביד בשולטניהון לעילא, הה"ד, 

 צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה.

אתער גבורא תקיפא, דכתיב  פ( רמה בים, אמר ר' יהודה, ביה בליליא, טרכ

בההוא זמנא, בעאת מטרוניתא  הלילה. צאת הים ברוח קדים עזה כל  י'ביה ויולך י

 ון אכלוסין דלתתא, וכל אינון שולטנין דלעילא, דיתמסרון בידהא.נמן מלכא, כל אי

 ד סוס ורוכבו רמה בים. בים"הה ן,וכלהו אתמסרו בידהא, למעבד בהו נוקמי

 סתם, לעילא ותתא.

אחור וקדם צרתני ותשת עלי  (בזמרת יה. רבי חייא פתח ואמר, ועזי  א(רל( 

 לקב"ה, בגין דקודשא ב"ה כד ברא עלמא, קכה. כמה אצטריכו בני נשא ליקרא כפ

נחת  ן.אמי לעלאין ותתאידוהוה  תכלא.  ששליט על  ראסתכל ביה באדם למהוי  *(

 ליה בדמו יקירא, וחמו ליה בריין, כדין אתכנשו לגביה, וסגידו לקבליה, ואימתא א

  

 מסרת הזהר
 ב"ב קע"ד צ"ב. (אה צ"ג. ")ישעיה כ"ד( נח ע ת(

לא.: רע: קעט. ריא.  נה. ח"ב ()תהלים קל"ט ב(

 נו: טתכ" זת"            
 

 חלופי גרסאות
 .אתשלימ ע א.ל"ג לאסק ס א.לאסק ;ל"ג לאפקא נ

לילה דאתער המוסיף  צל"ג אתער גבורה תקיפא.  פ

 קריתשלים בכלא וא רדקב"ה.  ק א.בה גבורה תקיפ

מוסיף כלא ;ל"ג כלאו פרצופין וד שפרצופין.  דו

 '.הו נעשה אדם וירדו וגוזמוסיף ליה ו א והוא. ת (.ה )ד"אופרצופין ה וד ;פרצופין ודו פרצופין; הוה ד

 

 י וזמרת יהעז  ולםסה  מאמר

 זהו לה' כנ"ל, ע"כ כתוב אשירה בלשון יחיד.

 כי גאה גאה, א."שהוא זהמלך הקדוש, 

ות שעלה והתעטר בעטרותיו, להוציא ברכ היינו

 כי גאה גאה,וכחות וגבורות להתעלות בכל. 

 גאה בעולם הזה, גאה בעולם הבא. כי גאה

בעטרותיו  אח"כבאותו זמן, גאה, כדי שיתעטר 

 בשמחה שלמה.

היינו  ה בים:רמ ורוכבוס וסרכח( 

הממשלה של מטה, שהיא סוס, והממשלה של 

 שהיא רוכבו, שתיהן ה,מעלה שהם נאחזים ב

והממשלה הגדולה,  אנמסרו בים הגדול ההו

לעשות בהם נקמות. ולמדנו, אין הקב"ה עושה 

דין למטה עד שיעשה בממשלתם של מעלה, 

 ז"ש, יפקוד ה' על צבא המרום במרום, ועל

 מלכי האדמה על האדמה.

 אמר ר' יהודה, בו רמה בים:רכט( 

בלילה התעוררה גבורה חזקה, שכתוב בה, ויולך 

ה. באותו ה' את הים ברוח קדים עזה כל הליל
 ע"א( ה"נף ד *(ד ע"ב "י דף נדפ") 

  

 

זמן בקשה המטרוניתא מן המלך כל אלו המוני 

ל מטה וכל אלו השרים של מעלה, ש המצרים

 ותששימסרו בידיה. וכולם נמסרו בידיה לע

בו רמה בים. בים כבהם נקמות. ז"ש סוס ורו

 יםבובין שלמעלה  ויורה בין ביםסתם,  כתוב

 שלמטה.
 

 
 י וזמרת יהזמאמר ע

 חתפר' חייא  יה: תרמעזי וזרל( 

 ואמר, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה.

כמה צריכים בני אדם לכבד את הקב"ה, משום 

שהקדוש ברוך הוא, כשברא העולם, הסתכל 

באדם שיהיה מושל על הכל. והיה דומה 

לעליונים ותחתונים. הוריד אותו לעולם בדמות 

 וחותהתקבצו והשיקרה, וראו אותו הבריות, אז 

ואימה ופחד נפלה עליהם מיראתו.  ו,לפני

ז"ש ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית השדה 

 ועל כל עוף השמים.

עייליה 
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ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ  ג(ד "ודחלא נפלת עלייהו מדחלתיה, הה

 ועל כל עוף השמים.

טריה למהוי ליה חדו על חדו, ולאשתעשע רלא( עייליה לגנתיה דנטע, לנ

טרוצטבולין מחפיין באבני יקר, ומלאכין עלאין חדאן קמיה.  פ[ביה. עבד ליה 

 לבתר פקיד ליה על אילנא חד ולא קאים בפקודא דמאריה.

ה, ואחמי ליה כל "רלב( אשכחנא בספרא דחנוך, דלבתר דסליק ליה קב

נא דחיי, ואילנא דאתפקד עליה אדם, אי, אחמי ליה אילתדמלכא, עלאי ות בגנזייא 

 ,יר אדם פקודא דאטעדן. וחמא, דאלמלי נדואחמי ליה דוכתיה דאדם בגנתא 

 הוא לא נטר פקודא דמאריה, נפק ן.תמ גיכיל לקיימא תדירא, ולמהוי תדירא 

 .בדימוס ואתענש ד

ויקח אחת  ד(והא אוקימנא,  י,אדם דו פרצופין אתבר הרלג( רבי יצחק אמר, 

 ממערב, הדא הוא דכתיב,ו וממזרח  ן,תעבידו תריאה ו"ותיו, נסרו הקבמצלע

 .וקדם דא מזרח ,אחור וקדם צרתני. אחור דא מערב ה(

 תקין לההוא נוקבא, חקודשא בריך הוא,  דעבי זרלד( ר' חייא אמר, מה 

אלהים את הצלע אשר  י'ד ויבן י"ושכליל שפירותה על כלא, ועיילה לאדם, הה צ[

ם לאשה. תא חזי, מה כתיב לעילא, ויקח אחת מצלעותיו. מאי אחת. לקח מן האד

 עולצל ז(אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה. מצלעותיו: מסטרוי. כד"א,  (ו כד"א

 המשכן.

  

 רזהמסרת ה
 ראשיתב) ד( "א.צ "פז ק"הס)בראשית ט'( הק ג(

( לעיל אות "טים קלתהל) ה(. זב'( ב"א רל"א צ"

 "ו(כות מ)ש  ז(ע. צ" "ו( לעיל נו')שיר  ו("ט צ"ב. כר

 

 לופי גרסאותח
 ם.אד "גל ה ם.מוזב דל"ג תמן.  ג א.לכמל"ג ד ב

ה.מוסיף תקין ל ח ה.ד לבע ז למערב. ו 

 םרימנו ם אריותהנילפם שם יאיבמש יםלכמם לישושב אחד שעמו ןאשורה םלאד לושה ע[ פ דרך אמת
 והכניסה םל  כולע היפ. צ[ יסד ילםכ עםנאדם  אדם  עם  םלכו  חדי חםללה  הז על זהין סשומ תוושאר חי

 ן.והראש לאדם    

 

 י וזמרת יהזע  ולםהס  מרמא

 ו':עייליה לגנתיה דנטע וכ( ארל

 הכניסו אל הגן שנטע לשמרו, להיות לו שמחה על

שמחה, ולהשתעשע בו. עשה לו חופה מכוסה 

ים לפניו. חבאבני יקר, ומלאכים העליונים שמ

 שלא יאכלה אותו על אילן אחד אחר כך צו

 ולא עמד במצות אדונו.ממנו, 

 ך וכו':ואשכחנא בספרא דחנרלב( 

מצאתי בספר של חנוך. שלאחר שהעלה אותו, 

 והראה לו כל אוצרות המלך את חנוך,

ים, ואת חיהעליונים והתחתונים, הראה לו עץ ה

העץ שנצטוה עליו אדם, והראה לו מקומו של 

 שאם היה שמר אדםאדם בגן עדן. וראה, 

היה יכול לחיות תמיד,  ץ הדעת,עשל  ו,מצוה ז

 ,נוהיות תמיד שם. הוא לא שמר מצות אדוול

 לדין ונענש. איצ
 (א"ה ענ"ף ד י")דפו 

  

 א,"רי ר' יצחק אמר וכו':ג( רל

, ויקח אחת והוכן באר א,אדם בשני פנים נבר

 חנסרו הקב"ה ונעשו שנים, ממזר ו,מצלעותי

ז"ש אחור  רב.עממזרח וחזה ממאדם וממערב, 

 וקדם צרתני. אחור זה מערב, וקדם זה מזרח.
 

א, מה "רח :'וכו רייא אמח' ררלד( 

 עשה הקב"ה תקן אותה הנקבה ושכלל יפיה

על כל, והביאה לאדם. ז"ש, ויבן ה' אלקים את 

. בוא וראה, מה כתוב למעלה, ויקח וגו'הצלע 

 אחת א,אחת מצלעותיו. מהו אחת. הוא כמש"

 שהיאהיא יונתי תמתי אחת היא לאמה. 

כמש"א  ו.מצדדי פירושו ו,יתמצלעו .המלכות

 כי נלקחה מצד שמאל. .ולצלע המשכן

ר'

 

 

 

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

      בשלח    

 

 יהודה אמר, קב"ה נשמתא עלאה יהב ביה באדם, וכליל ביה חכמתא 'רלה( ר

שאר כלתנו, למנדע כלא. מאן אתר יהב ביה נשמתא. ר' יצחק אמר, מאתר דסו

 יין.תקא א טנשמתין קדישין 

תוצא הארץ נפש חיה, מאן הארץ.  (חרלו( ר' יהודה אמר, מהכא. דכתיב 

שא דאדם פדא נ ימההוא אתר דמקדשא אשתכח ביה. נפש חיה, נפש חיה סתם, 

 קדמאה דכלא.

רלז( ר' חייא אמר, אדם הוה ידע חכמתא עלאה, יתיר ממלאכי עלאי, והוה 

חב, דמודע למאריה, יתיר מכל שאר בני עלמא. בתר מסתכל בכלא, וידע ואשת

אלהים מגן עדן לעבוד  י'לחהו ישוי ט(מה כתיב  כאסתימו מניה מבועי דחכמתא, 

 את האדמה.

ויאמר  י(ד "רלח( ר' אבא אמר, אדם הראשון מדכר ונוקבא אשתכח, הה

 א,דמותינו, ועל דא, דכר ונוקבא אתעבידו כחדאלהים נעשה אדם בצלמנו כ

הא דאמר האדמה אשר לקח משם. הכי הוא ודאי,  מתפרשו לבתר. ואי תימא, וא ל

הוא מלה  סה אשתתף עמה, ודא הוא דכר ונוקבא, וכלא "קבו נודא היא נוקבא, 

 חדא.

 לא אתפרשאן דאו פא דכלילן דא בדאינון  ערלט( ר' יוסי אמר, עזי וזמרת יה, 

אשתכחו משיכן  שדמתמן  ראינון בחביבותא, ברעותא חדא,  קלעלמין ו צמן דא 

 דנחלין ומבועין לאסתפקא כלא, ולברכא כלא, לא כדיבי מימי מבועין, כד"א.
  

 מסרת הזהר
 ג.קע"ז צ" "א.צ ה"ז קע"הקסהית א'( ראש)ב ח(

 קע"ט ה"זהקס '()שם א י("ב. צ( ב"ב קפ"ג ג')שם  (ט

 "א.צ     

 

 חלופי גרסאות
 גל" מישו. ואתפר לה דכתיב. מכ מ א.ד" יל"ג קא.  ט

 כלומר כלילן. ע הוא.ג "ל סדקב"ה.  נהא דאמר. 
 

אתמשכו. ש. מןמת רל"ג אינון.  קלעלמין. צ א.ל פ

 י וזמרת יהזע  ולםהס  מרמא

 א"רי ו':כו רדה אמהוי 'ררלה( 

הקב"ה נתן נשמה עליונה באדם, והכליל בה 

מאיזה מקום  שואל,חכמה ותבונה לדעת הכל. 

אמר, ממקום ששאר מה. ר' יצחק שן בו ננת

 דהיינו בינה, שאור הבינההנשמות באות, 
 .נקרא נשמה

 

 מהכא וכו': רר' יהודה אמ ו(רל

תוצא הארץ נפש חיה.  ב,מכאן, שכתו א,"יר

ם קומ מאותו שיב,מומאיזה מקום בארץ.  שואל,

 םקומוכי הארץ היא מלכות,  ו,שהמקדש נמצא ב

נפש  רמאונפש חיה.  קדש הוא בינה שבה.מה

נפש של מי.  והכתוב אינו מפרש,סתם, חיה 

. ושמכל. פירזהו נפש של אדם הראשון  ואומר,

ינה באבל נמשך מ אור הנפש הוא אור המלכות,

שבה, וע"כ אומר שנמשך ממקום המקדש, 

 שהיא בינה שבה.

ח"א, אדם ר ו':ייא אמר וכח 'ר( לזר

 יה יודע חכמה עליונה יותר ממלאכיםה
 ע"א( הף נ"ד"י )דפו 

 

 

ליונים, והיה מסתכל בכל וידע והכיר אדונו הע

 א,אחר שחט .יותר מכל שאר בני העולם

 נסתמו ממנו מעינות החכמה. מה כתוב,

 וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה.

רא"א, אדם  וכו': אמרר' אבא ( חרל

ז"ש  ,ןדהיינו זו"הראשון יצא מזכר ונקבה, 

, ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

 נעשו זכר ונקבה ביחד, ואח"כ םאד םגוע"כ, 

 ואם תאמר, הרי אמר, האדמה זה.מזה נפרדו 

 ן העליונים. ומשיב"ולא מזואשר לקח משם. 

וזו היא נוקבא  ן האדמה,משנלקח כן הוא ודאי. 

 נשתתף עמה. וזה דהיינו ז"א, ה,והקב" א"דז

 והכל הוא דבר אחד.שאמרנו. זכר ונקבה 

רי"א, עזי  וכו':י אמר וסר' ירלט( 

אלו הכלולים זה בזה, ואינם  נומרת יה, הייוז

 ולעולם הם באהבה, ברצון זה,נפרדים זה מ

 שמשם ה."י םא הנקראיו"שהם אאחד, 

ת להספיק לכל, נומעיהנמצאים זרמי הנחלים ו

ולברך    
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 אדבגיני כך, מלכד ויהי לי לישועה, "וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו וע כ(

 קדישא משיך ואחסין לתתא, ואתער ימינא למעבד נסין.

בזווג. ואנוהו: בההוא  תדא צדיק, דמניה נפקין ברכאן  ו.רמ( זה אלי ואנוה

 משה קאמר ,אתר דחביבותא אשתכח ביה, ודא הוא מקדשא. אלהי אבי וארוממנהו

בההוא  בהוא  ד שלימותא דכלא"עו אדא, לגבי אתר דלואי אתיין מההוא סטרא 

 אתר.

רמא( ר' יצחק אמר, ויהי לי לישועה, דא מלכא קדישא, והכי הוא. ומנלן. 

 ויהי לי לישועה, י'כי עזי וזמרת יה י (למקרא אחרינא אשכחנא ליה, דכתיב 

 דא מלכא קדישא. *(ממשמע דקאמר יי' ויהי לי לישועה,  ג

בכל  (נקרא דכתיב, זמרת יה וגו', ר' חזקיה פתח ואמר, בהאי ועזי  (מרמב( 

רעך  ס(עת אוהב הרע ואח לצרה יולד. בכל עת אוהב הרע, דא קב"ה, דכתיב ביה 

 ורע אביך אל תעזוב.

למען  ע(רמג( ואח לצרה יולד, בשעתא דיעיקון לך שנאך, קב"ה מה אמר, 

 ירעים לקב"ה. יולד מהו, הן אחים ודישראל, אקר דאחי ורעי אדברה נא שלום בך, 

ד. אלא בשעתא דעקתא יולד בעלמא, אח יהא לקבלך, לשזבא לך וכי השתא יול

 מכל אינון דעקין לך.

 לנקמא לך ו רמד( רבי יהודה אמר, יולד: דמלכא קדישא יתער בהאי עז,

  

 מסרת הזהר
 (.ב")ישעיה י ל( "ה.ז צ"ח( וירא קט"יה נשע)י נ(

 .זד. רעכק ח"גז( ")משלי י (נ א.לעיל אות ר"ל צ" מ(

 עז: "גחקטו:  בח")שם כ"ז(  ס(: זכ"א נת ז"ת

 "א.)תהלים קכ"ב( וישב ט"ו צ ע(רי. 

  

 חלופי גרסאות
סיף מו בא. הוה ווע"כ ה ;מוסיף וע"ד הוא אגי. וובז ת

 ;בההוא אתר גבהאי קרא ול" ;בהאי קרא בההוא אתר

ך בא שלום לך אלא ולמוסיף  ד .מעשמ ג ההוא.וב

ין.מולך מא אל"ג לנקמ ו ם.ל"ג הרעי ה .אלדישר

 י וזמרת יהזע  ולםהס  מרמא

 ולברך הכל, ואינם מכזבים מימי המעינות

 ו.האלו. ז"ש וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימי

שבשביל זה מושך  יהי לי לישועה,וכן,  לוע

המלך הקדוש ומנחיל למטה, והימין מתעורר 

 לעשות נסים.

 זהו צדיק, :ואנוהוזה אלי רמ( 

 ג.רכות בזוושממנו יוצאים ב דהיינו יסוד,

 הוזבאותו מקום שנמצא בו אהבה,  הו,וואנ

 ו.לקי אבי וארוממנהאהמקדש.  ביתהוא 

 משה אמר זה אל המקום שהלוים באים מאותו

 אמר הכיון שמשוע"כ  דהיינו צד שמאל.הצד, 

 נמצא בו שלמות ו,על צד ההיא וארוממנה

 ושמכליל אות ו,כי וארוממנהו פירושהכל. 
 .שלמותין. שזהו כל המבצד י

 י"א, ויהיר ו':יצחק אמר וכ 'ררמא( 

וכך  וא ז"א.שההקדוש,  ךלי לישועה, זהו המל

ומאין זה. מכתוב אחר מצאתי זה, שכתוב,  א.הו

 ה ויהי לי לישועה."מרת יה הויוזכי עזי 

 ויהי לי לישועה, ההוימה שאומר, ממשמע 
 "ה ע"ב(נדף  *( (ה ע"אנ"ו"י דף )דפ 

  

 "א.זרא הויה. דהיינו הנקשזהו המלך הקדוש 

 

 קיהחז 'ר עזי וזמרת יה וגו':רמב( 

 פתח ואמר במקרא הזה. בכל עת אוהב הרע

 הלצרה יולד. בכל עת אוהב הרע, ז חוא

 הקב"ה, שכתוב בו רעך ורע אביך אל תעזוב.

בשעה שיציקו  לד:ואח לצרה יו ג(רמ

לך שנאך, הקב"ה מהו אומר, למען אחי ורעי 

שראל נקראים אחים אדברה נא שלום בך. וי

 לדוימהו, וכי עתה  יולדורעים להקב"ה. 

ד ולאלא בשעת הצרה י .ומשיבבשעת הצרה. 

בעולם מי שיהיה לך לאח, להצילך מכל אלו 

 המציקים לך.

 "א,רי ':כוור' יהודה אמר רמד( 

 שהמלך הקדוש יתעורר בעז פירושו, יולד,

הזה, לנקום בעדך מן האומות, ולהניק אותך 

 של השמאל.בצד הזה,  יא בינה,שהמאימא, 

כמש"א עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. לעורר 

 גבורות כנגד האומות עכו"ם.

ר' 
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מאומין, לינקא לך מאימא, בההוא סטרא, כד"א, עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה.  ז

 אומין עכו"ם. ללאתערא גבוראן לקב

ת ליה לבר נש לרחמא ליה לקב"ה, דהא ואמר, כמה אי חרמה( ר' ייסא פת

פולחנא  דאלא רחימותא. וכל מאן דרחים ליה, ועבי חלית ליה פולחנא לקב"ה, 

רחימא. אי הכי, במאי אוקימנא הני קראי, רעך  טה "ברחימותא, קארי ליה עקב

 הוקר רגלך מבית רעך. (פורע אביך אל תעזוב. וכתיב 

 כתיב. השתא, רעך ורע לבעולות  כ קרא ירמו( אלא הא אוקמוה חברייא, האי 

ליה, ולאתדבקא ביה, ולמעבד פקודוי. אל תעזוב ודאי.  חאביך אל תעזוב, למפל

ומר הוקר יצרך, דלא ירתח לקבלך, ולא לוהא דאתמר הוקר רגלך מבית רעך. כ

רא. מבית רעך, מאן בית רעך. דא נשמתא חישלוט בך, ולא תעביד הרהורא א

 ויהבה בגוך.דאעיל בה רעך  מ קדישא,

ואהבת את  (צה, לרחמא ליה בכלא, כמה דכתיב "רמז( ועל דא פולחנא דקב

כל ישראל חמו על ימא, מה דלא חמא יחזקאל נביאה, דאלהיך. זה אלי ואנוהו,  י'י

ואפילו אינון עוברי דבמעי אמהון, הוו חמאן ומשבחן לקב"ה, וכלהו הוו אמרין 

 "א אלהי אברהם.זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו, כד

 .רמח( א"ר יוסי, אי הכי אמאי וארוממנהו, דהא אלהי אברהם לעילא הוא

, מאן הכי אצטריך, וכלא חד מלה, וארוממנהו בכלא, לאכללא נאמר ליה, אפילו 

 ה."עלאה דקב סידע ליחדא שמא קדישא רבא, דהא הוא פלחנא ד

  

 מסרת הזהר
 ש.")דברים ו'( וארא ל"ב צצ(  ה(.)משלי כ" פ(

  

 לופי גרסאותח
 ה.כמ ח א.מין עד מאימאומא ול"ג מן מאומ ו

והאימוסיף בעולות ושלמים  כ א.ג קר"ל י מא.לרחי ט

 ה.ל"ג עלא סהאי.  נל בך. דעיי מ ב.וכתי לבחטאות ואשמות וכתיב. 

 

 י וזמרת יהזע  ולםהס  מרמא

 י פתח"ר ייסא פתח וכו': 'ררמה( 

 ב"ה, כיואמר, כמה יש לאדם לאהוב את הק

אין עבודה לפני הקב"ה אלא אהבה. וכל מי 

 אוהב אותו ועושה עבודה באהבה, קוראש

א"כ איך אפשר  ומקשה,אותו הקב"ה אוהב. 

 להעמיד אלו הכתובים, כתוב, רעך ורע אביך

 אל תעזוב. וכתוב הוקר רגלך מבית רעך.

 ומשיב. אלא הא אוקמוה וכו':רמו( 

 רעךכבר בארוה החברים שמקרא זה,  אאל

 אבלכתוב בעולות.  ורע אביך אל תעזוב,
 בחמאות ואשמות נאמר הוקר רגלך מבית רעך

 רעך ורע אביך נבארועתה  ' ע"א(ז )עי' חגיגה

לעבוד אותו ולהדבק בו  אל תעזובאל תעזוב, 

ולעשות מצותיו. אל תעזוב ודאי. ומה שנאמר, 

 יצרך, הוקרהוקר רגלך מבית רעך, כלומר, 

ולא ישלוט בך, ולא תעלה שלא ירתיח כנגדך, 

מי הוא בית רעך,  מבית רעך,חשבה זרה. מ
 ה ע"ב("דפו"י דף נ) 

 

 

ניס בך רעך ונתנה כזהו הנשמה הקדושה שה

 בתוכך.

ועל כן  :'כוונא חעל דא פולו מז(ר

שיתנהג עבודת הקב"ה, היא לאהוב אותו בכל 

כמ"ש, ואהבת את ה' אלקיך. זה אלי  עמך,

 על הים מה שלא ואנוהו, שכל ישראל ראו

ראה יחזקאל הנביא. ואפילו העוברים שבמעי 

אמם היו רואים ומשבחים להקב"ה, וכולם היו 

 ו.אומרים, זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנה

 כמש"א אלקי אברהם. אלקי אבי, הוא

 אר"י, אם כן :'כווא"ר יוסי רמח( 

 למה כתוב, וארוממנהו. הרי אלקי אברהם

לרומם אותו. כלומר,  ואין צורךהוא למעלה, 
 אלקי יצחק, שהוא קו שמאל, צריכים לרוממו

 אמר לו, אפילו כן, צריכים .ןולא קו ימי

ל כבלרוממו. והכל דבר אחד, וארוממנהו 

לכלול גם מי שיודע ליחד את השם  הצדדים,

ושהקד    
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קול צופיך  ק(כתיב שמעון, והוא קארי,  'יב קמיה דרתיהודה הוה י ר'( טרמ

 ,נשאו קול יחדיו ירננו. קול צופיך, מאן אינון צופיך. אלא אלין אינון דמצפאן

יה. נשאו קול, ישאו קול מבעי ליה, מאי נשאו קול. תאימתי ירחם קב"ה, למבני בי

ה, זכי למה דכתיב לבתר "רבן ביתיה דקבחבכי, וארים קליה על דאלא, כל בר נש 

 .דוותאחמי ליה בישובא בחיחדיו ירננו. וזכי למ

אלא  פ ן.ציו י'' אל ציון מבעי ליה, מאי בשוב ייבשוב י עציון,  י'רנ( בשוב י

ריב ירושלם לתתא, וכנסת ישראל חזי, בשעתא דאתחציון ודאי. תא  י'בשוב י

 לציון, ואנגיד ליה לקבליה, בגין דכנסת ישראל צאתתרכת, סליק מלכא קדישא 

וב מלכא קדישא לציון תסת ישראל לאתרה, כדין יוכד תתהדר כנ רתרכת. תא ק

וכדין זמינין ישראל למימר,  ן.ציו י'ד, ודא הוא בשוב יחד בחלאתריה, לאזדווגא 

 בישועתו ודאי. שה בישועתו, חה ונשמלקוינו לו נגי י'וכתיב, זה י ו.זה אלי ואנוה

 מותחלעל כן יאמר בספר מ ש( חרבי אבא פת ו.שמ י'מה יחאיש מל י'י ר(רנא( 

לים ארנון. כמה אית לן לאסתכלא בפתגמי אורייתא, חאת והב בסופה ואת הנ י'י

כמה אית לן לעיינא בכל מלהא, דלית לך מלה באורייתא, דלא אתרמיזא בשמא 

קדישא עלאה, ולית לך מלה באורייתא, דלית בה כמה רזין, כמה טעמין, כמה 

 שרשין, כמה ענפין.

, וכי ספר מלחמות י'יאמר בספר מלהמות י הכא אית לאסתכלא, ע"כ (*רנב( 

 קרבא באורייתא, זכי ח, אן הוא. אלא הכי אתערו חברייא, כל מאן דאגי'י ת

  

 מסרת הזהר
 ג.צ" ז' נח ר( "א.ע"ד צ ץ)ישעיה נ"ב( מק ק(

 ת"ז: חערסב.  ח"ג. נו ח"בא( "בר כד)במ ש(

 מה ה.דבהק               

 

 חלופי גרסאות
אתברכת;  קבציון.  צא"ל.  פב. מוסיף א"ל בשו ע

 [לה]מוסיף אתתרכת השתא דאתגליא כ"י סליק ליה 

ל"ג ה'. תל"ג בישועתו ודאי.  שכד.  ר ביה.לג

ה' איש מלחמה  הסולם    מאמר

 הקדוש הגדול, שגם הוא צריך לרומם אותו,

 כי זה הוא עבודה עליונה של הקב"ה.

י היה "ר ו':כוה ור' יהודה הרמט( 

כתוב, קול צופיך  ,ר"ש והוא קורא יושב לפני

מי הם  ,פיךוקול צדיו ירננו. חנשאו קול י

 אלא אלו הם המצפים מתי ומשיב,צופיך, 

 שואל, נשאו קול,ירחם הקב"ה לבנות ביתו. 

ישאו קול היה צריך לומר, מהו נשאו קול. 

אלא כל אדם הבוכה ומרים קולו על  ומשיב,

ר כך, חורבן בית הקב"ה, זוכה למה שכתוב אח

 וזוכה לראותו בישוב בשמחה. ,וירננ ודיחי

 בשוב ה' שואל, ב ה' ציון:ובשרנ( 

אל ציון היה צריך לומר, מהו בשוב ה' ציון. 

בשוב ה' ציון ודאי. בוא וראה, בשעה  ומשיב,

 שנחרבה ירושלים של מטה וכנסת ישראל,

שהיא המלכות, הגלתה, עלה המלך הקדוש, 

 חונאנ דמלכות, שהוא יסוד, וןלצי שהוא ז"א,

 זורחכנגדה, משום שכנסת ישראל הגלתה. וכשת
 א(ו ע""דף נ *(ה ע"ב ""י דף נפו)ד 

 

כנסת ישראל למקומה, אז ישוב המלך הקדוש 

ד. וזהו שכתוב, חד באחלהזדווג א ו,למקומ ,לציון

 ל, כי ה' ציון יורה עוןולא לצי ,בשוב ה' ציון

, זה ואז עתידים ישראל לומר ציון. םה' ע וגזו

 וכתוב, זה ה' קוינו לו נגילה ו.אלי ואנוה

 ודהיינבישועתו ודאי,  ו.ה בישועתחונשמ
 זר לציון.חבישועה של ה' ש

 
 מאמר ה' איש מלחמה

 ר' :ומה ה' שמחה' איש מלרנא( 

 תמות ה' אח. על כן יאמר בספר מלחאבא פת

לים ארנון. כמה יש לנו חוהב בסופה, ואת הנ

יש לנו לעיין בכל להסתכל בדברי תורה, כמה 

לך דבר בתורה, שאינו נרמז בשם  יןשא ר,דב

 והקדוש העליון. ואין לך דבר בתורה, שאין ב

כמה סודות, כמה טעמים, כמה שרשים, כמה 

 ענפים.

 הכא אית לאסתכלא וכו':רנב( 

 ן יש להסתכל. שכתוב, על כן יאמר בספרכא

מלחמות    
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כל קרבין דעלמא, קטטה וחרבנא. וכל קרבין  אלוי. לאסגאה שלמא בסוף מ

 את והב בסופה, י'ד על כן יאמר בספר מלחמות י"דאורייתא, שלמא ורחימותא, הה

 כלומר, אהבה בסופה. דלית לך אהבה ושלמא בר מהאי.

 , בתורת מלחמות יי'י'רנג( תו קשיא באתריה. ע"כ יאמר בספר מלחמות י

 ספר בעלאה הוא, אתר אית ליה לקב"ה, דאקרי מבעי ליה, מאי בספר. אלא רזא 

 ספר גה, בההוא "כל חילין וגבורן דעביד קבדוקראו.  י'דרשו מעל ספר י ת(כד"א, 

 תליין, ומתמן נפקין.

 רנד( את והב בסופה, מאן והב. אלא כל אינון חילין, וכל אינון גבוראן דעביד

אתר דאיהו בסופא  וכד אגח קב"ה קרבוי, בחד התליין.  דקב"ה, בההוא ספר 

שתי בנות הב הב. בסופה: בסוף דרגין  הלעלוק א(דדרגין, ואקרי והב. כד"א 

 אשתכח. בסופה: ים סוף אתקרי, ים דאיהו סוף לכל דרגין.

 אולגביה, מהה ורנה( ואת הנחלים ארנון, ועם נחלייא דאשתכחו ואתנגידו 

דלא מתפרשאן  זווגא עלאה דחביבותא, ן.אתר עלאה, דאקרי ארנון מאי ארנו

 רשן שרשוי, ואתרביאותובדא, מש זונהר יוצא מעדן.  (באת אמר דלעלמין, כמה 

חילין וגבוראן, ולאתחזאה שולטנא  טאר, לאושאתענפיו, לאושטא קרבוי בכל 

 רבא ויקירא דכלא. ח

  

 מסרת הזהר

 ד"ירא צו '()משלי ל א(קל:  ח"ב)ישעיה ל"ד(  ת(

 .אצ""א רי"א בבראשית ב'( ) ב(צ"ז. 
 

 חלופי גרסאות
 ל]וכ ןא וקרביתכל קרבין דאורייתא שלמא ורחימו א

 ר.ספמספר; ומ בא הה"ד. נקרבין[ דעלמא קטטה וחרב

 ופהסב בין ומתמן נפקן את והימוסיף תל דר. תא ג

 ח '.ה נפי'י ואתרביאו עהשרשו י'א ה' משרשדובאלין משרשן: וב ז יה.ל"ג לגב ו כד. הוביה אגח. 

 בא.רא ול"ג יקיר      

  

 ה' איש מלחמה  הסולם    מאמר

 וכי ספר מלחמות ה' איפא שואל,מלחמות ה'. 

אלא כן העירו החברים. כל מי  ומשיבהוא. 

כה להרבות שלום ושעורך מלחמה בתורה, ז

בסוף דבריו. כל המלחמות שבעולם הם מריבות 

ם ווחורבן, וכל המלחמות של תורה הם של

בספר מלחמות ה'. ואהבה. ז"ש, על כן יאמר 

 פה,סוהב בואת  ות של תורה.מדהיינו מלח

 כלומר, אהבה בסופה. שאין לך אהבה ושלום

 חוץ מזה.

שוב  וכו':קשיא באתריה  ותרנג( 

ע"כ יאמר בספר  שכתוב,הקושיא במקומה. 

 ות שבתורה,מואם סובב על מלחמלחמות ה', 

בתורת מלחמות ה' היה צריך לומר, מהו בספר. 

סוד עליון הוא. מקום יש להקב"ה, אלא  ומשיב,

כש"א, דרשו מעל  שהוא מלכות.שנקרא ספר. 

ספר ה' וקראו. שכל הכחות וגבורות שעושה 

 הקב"ה, בספר ההוא תלוים ומשם יוצאים.

 מי שואל, :את והב בסופהרנד( 

אלא כל אלו הכחות וכל אלו  ומשיב,הוא והב. 

הגבורות שעושה הקב"ה, בספר ההוא תלוים, 
 ע"א( וי דף נ")דפו" 
  

 וכשעורך הקב"ה מלחמותיו, שהוא המלכות.

הוא במקום אחד שהוא סוף המדרגות, ונקרא 

 לעלוקה שתי בנות הב הב. ,כמש"א הב.ו
 ,שהם מקום העונשים שמתחת המלכות

בסוף המדרגות הוא נמצא.  פירושו בסופה,

 ים דהיינו .המלכותבסופה, ים סוף נקראת 

 שהוא סוף לכל המדרגות.

 
 פירושו, :את הנחלים ארנוןורנה( 

 ,אל המלכותועם הנחלים שנמצאו ונמשכו לו, 

 ,ממקום ההוא העליון ואת והב בסופה, סשה"

מהו ארנון. הוא זווג עליון של  ן.וארנשנקרא 

זווג או"א  םשהאהבה, שאינו נפרד לעולם, 

 ,וכמו שאתה אומר, ונהר יוצא מעדן לאין,ע
 , המכוניםא חכמהושנהר היא בינה ועדן ה

 כי ארנון, הוא אותיות אור נון, דהיינו .או"א

 ובזה משתרשים .האור של נון שערי בינה

ות עשל של המלכות,שרשיו ומתגדלים ענפיו, 

מלחמות בכל מקום, ולעשות כחות וגבורות. 

 ת ממשלה גדולה ויקרה מכל.אוולהר

ת"ח 
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 גרדיני טהירין, ק[ה, כמה "רבין דקבראן וקו, כד מתערין גבח"רנו( ת

ערין לכל עיבר, כדין שננן רומחין, וסייפין, ומתערין גבוראן, וימא אתרגישת מת ט

 אשננ כן בימא, לכל עיבר מסתלקין. טושא יין דאזלין בואר ן,לקין ונחתיסוגלגלוי 

חציך שנונים וקב"ה  ג(קרבא באבני בלסטראות, מארי דרומחין וסייפין, כדין  ל

לאתערא קרבא. ווי לאינון דמלכא קדישא יתער עלייהו קרבא. ו מתתקיף בחילוי, א

 מה.חאיש מל י'כדין כתיב, י

וון, ומהאי קרא, נפקין טורי קרבא לאינון חייביא, תומהכא, ומאינון א נרנז( 

ה. ואתוון אתגליין לאינון מארי קשוט, והא "בו לקבדח עלאילין מארי דבבו  ס

 מר.אתפרשן מלין והא את

 י'מה, לא ידענא דיחאיש מליי'  כיון דכתיב .שמויי'  איש מלחמהיי'  (חרנ

 דום ועל עמורה גפרית ואש מאת יי'סהמטיר על  י'וי ד(אלא, כמה דכתיב  ו.שמ

 יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו. ה(ליין, כד"א תבהאי ספר  פמן השמים. וכלא 

א, עלאי ותתאי אתעקרו ה אתער קרבא בעלמ"זי, בשעתא דקבחתא  צרנט( 

אתי, דד מרכבות פרעה וחילו ירה בים. ולזמנא "הה רמאתרייהו, כמה דאוקימנא  ק

 ד"ה לאגחא קרבא עלאה ותקיפא בעממיא, בגין לאוקרא שמיה, הה"זמין קב

  

 מסרת הזהר

ד, "נ"ב ט"ב ש "חז. ט. רסטפ ח"ג"ה( מהלים )ת ג(

 .טט( לעיל דף ה' צ""י ת)בראשי ד( "ו.שכ ש"ח,

 .טרצ ה.רפ א.כג: סד. ק "גחפה:  ח"ב)איוב כ'(  ה(
 

 קומות.מלעיל בכמה  וק[ ביארתיך אמת דר
 

 לופי גרסאותח
א חילין טמתעטרין לאושטא קרבין בכל אתר ולאוש ט

קין לת וגלגלוי סשר כדין ימא אתרגיבוגבוראן לכל עי

לקין וזעפא אשתכח סי ושאטין נחתין וזלוארבין דאו

אין מארי טרחי קרבא באבני בלסכדין מתערין מגי

 ם.ן גירין וקשתין כד"א חציך שנוניייפידרומחין וס

ל"ג ולאתערא קרבא. מחרבא.  לרי. טו כוסאטן. י 

 וע"ד ול"ג צהא בהא תליין.  פחבו. דג "ל ע ו.לאינון מארי דבב סוון. תן אנול"ג ומהכא ומאי ;הכאמ נ

 ה"ד עד ולזמנאה מןל"ג  רמשלשליהון.  ק .ת"ח               

 

 ה' איש מלחמה  הסולם    מאמר

 בואו': כד מתערין וכ "חת ו(רנ

מות של חראה, כשמתעוררים גבורות ומלו

 הקב"ה, כמה בעלי הדין מתעוררים לכל צד,

 רבותחו דצד ימין םדיני סה"רמחים  אז

 מעוררים דינים דצד שמאל, םהשנונים 

גבורות, והים מתרגש, וגליו עולים ויורדים, 

 והאניות ההולכות ושטות בים, מסתלקות לכל

מה שנונה באבני בלסטראות, בעלי חצד. המל

רב, אז כתוב, חציך שנונים. והקב"ה חו חומר

 ו,מה. אוי לאלחקף בכחותיו לעורר מלתתמ

 אז ה.מחשהמלך הקדוש מעורר עליהם מל

 ה.מחכתוב, ה' איש מל

 :כו'וון וומאינון אתהכא מורנז( 
ומאלו  ה,חמלמאיש  וק, ה'סמהפ, אןומכ

יוצאים שורות בעלי  ה,האותיות, ומכתוב הז

או חטמלחמה לאלו הרשעים לאלו השונאים ש

האותיות מתגלים לאלו בעלי  וסודלהקב"ה. 
 ע"א( ו"נף ד פו"י)ד 

 

 

 האמת, והדברים מתבארים ומתפרשים, וכבר

 למדנו זה.

 מה ה' שמו:חה' איש מל ח(רנ

מה איני יודע חכיון שכתוב, ה' איש מל שואל,

אלא כמ"ש, וה' המטיר על  ומשיב, ו.שמ 'שה

 'וה אשרסדום וגו' מאת ה' מן השמים. 
פירושו הויה ובית דינו, שהוא המלכות, וע"כ 

את ה'. אף כאן, ה' איש מלחמה, מכתוב אח"כ 

 כי הכל .היינו המלכות ו,היינו הויה. ה' שמ

 כמש"א. יגלו לכות.משהוא התלוי בספר הזה, 

וארץ  ים.מהיינו ז"א שנקרא ש ו,נמים עוש

 היינו המלכות שנקראת ארץ. לו,מתקוממה 
 

 :ו'כו רבשעתא דאתע ת"ח ט(רנ
מה חבוא וראה, בשעה שהקב"ה מעורר מל

 דהיינו האומותבעולם, העליונים והתחתונים, 

ושריהם שלמעלה, נעקרים ממקומם  ה,שלמט

כמו    
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והתגדלתי והתקדשתי  ז(וים ההם כיום הלחמו ביום קרב וכתיב ויצא יי' ונלחם בג ו(

 .ו'גו שונודעתי 

 אראוך מים אלהים ראוך מים יחילו וגו', בשעת (חרס( ר' יהודה פתח ואמר, 

ל "דעברו ישראל ית ימא, אמר קב"ה למלאכא די ממנא על ימא, פליג מימך. א

 מ"ש אדקיטנא קשוט.  תא פורקנ [רבני יעברון בגווך. אמר ליה, דל בגין "למה. א

 אלין מאלין. ב

 ,קב"ה דית לימא כד בראתי עלמא. מה עבידתנאי דא עב גל, על, "רסא( א

ד ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו. "אתער גבורתא דיליה, ואתקמטו מיא. הה

ימא  הפי חכל אינון אכלוסין, לבתר ארמי לון לבר. לבתר  דל קב"ה, קטול "א

 ת פרעה וחילו ירה בים.עלייהו, הה"ד מרכבו

רסב( אמר רבי אלעזר, פוק חמי כמה רתיכין עבד קב"ה לעילא, כמה 

 ,לאלין זכלהו רתיכין אלין  ן.קשירין אלין באלי *(וכלהו  ואכלוסין, כמה חיילין, 

 ודלא קדישין שליטין. וכלה חדרגין על דרגין, ומסטרא דשמאלא מתערין רתיכין 

 דרגין ידיען לעילא.
  

 הזהרמסרת 

 ב"ח( יחזקאל ל"ח) ז( ג."ד צ"נ לחשוי "ד(כריה יז) ו(

 (.ז")תהלים ע ח( .ער ח"גז: קעד.  
 

 חלופי גרסאות
' מרכבות פרעמ ש גו  םוחילו ירה בי הוסיף ו

כד אתער קב"ה קרבא כדין אתערו ]אתברו[ דרגין 

ין ודרגין תתאין דלתתא וכדין מרכבות פרעהלאע

 ל"ג תנאי. גאלין ואלין.  ;ליןואלין אד ב. "של"ג מ א קא.פיס ;איטנדקסקא טסיף מו ת וחילו ירה בים.

  .ל"ג דלא חאלין. ב ז .הוכל ליפנאאוא המוסיף ו ו ג ימא."ל הג כל. "לאינון ול ד מא.יל"ג  הל"ג כל. וון ינלא ד

 

 ."זו עעלאלו כי הלמו לש א"ישר מוה ורוגז היא אמת טי הקנ"אותם ע לואגה זו אשר אתה אולר[ גדרך אמת 
 םש וישב הימ"ו לכך כמיתי עתנבשביל זה בראתי הים והו ה על דא וכו'"ע"ז והשיב הקבעוהללו  
 ב."ח ע"ו מששת ימי בראשית ועיין פ' ויקהל קצמלתנאו שהתנה ע ז"ל לאיתנו ודרשו רבותינו 

 

 כבות פרעה וחילורמ  סולםה   מאמר
 

 ז"ש, מרכבות פרעה וחילו ירה ו.כמו שהעמדנ

 עתיד הקב"ה לעשות א,ולעתיד לב בים.

מלחמה גדולה וחזקה בעמים, כדי להוקיר את 

. וכתוב, וגו'ז"ש, ויצא ה' ונלחם  ו.שמ

 .וגו'והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי 

רי"פ ואמר,  וכו':ר' יהודה פתח רס( 

ראוך מים אלקים ראוך מים יחילו וגו'. בשעה 

שעברו ישראל את הים, אמר הקב"ה למלאך 

 על הים, חלוק את מימיך. אמר לוהממונה 

למה. אמר לו כדי שבני יעברו בתוכך. אמר לו, 

פירוש, סליחת  ,פריקת החשבון הוא אמת
 החטאים הוא אמת, כי הקב"ה סולח ומוחל

 אםאבל מה ההפרש בין אלו לאלו,  עונות,
 צרים.למוחל לישראל, מחול ג"כ מאתה 

פורקנא, פירושו פריקה, מלשון ופרקת עולו 

 קינטא, פירושו חשבון, אשית כ"ז מ'(.)בר

 )ירושלמי ב"ב י'(.מלשון קונטא לא מחיק 
 ו ע"א *( דף נ"ו ע"ב(")דפו"י דף נ 

  

  

 ואמר ל ל על תנאי וכו':"ארסא( 

 ההקב"ה על תנאי הזה עשיתי את הים בשע

 ל תנאי שיהיהעדהיינו שבראתי את העולם. 

 מה עשה הקב"ה העיר בשביל ישראל. ענקר

 םגבורה שלו ונקמטו המים. ז"ש ראוך מיאת ה

 לשראלקים ראוך מים יחילו. אמר לו הקב"ה 

 ךהרוג כל אלו ההמונים ואחר כך תשלי של ים,

אותם לחוץ. לאח"כ כסה עליהם הים. ז"ש, 

 מרכבות פרעה וחילו ירה בים.
  

 אאר"א, צ: 'וכו ראמר ר' אלעזרסב( 

 הוראה, כמה מרכבות עשה הקב"ה למעלה, כמ

נים, כמה צבאות, וכולם קשורים אלו באלו, המו

שכל תחתון מרכבה כולם הם מרכבות אלו לאלו, 

הם מדרגות על מדרגות. ומצד שמאל  יונו,ללע

 נמשכות מרכבות שולטות שאינם קדושות.

 וכולם הם מדרגות ידועות למעלה.

והא 
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ה ותבר ליה "קב טד, דקטל דהוא דרגא ח ה,רסג( והא אתערנא בבכור פרע

 חיילין דקוזמיטין ש[תחות שולטניה, כמה רתיכין וכמה  ימשולשליה תקיפא, 

דשולטנותא דלהון, ומנהון אחידן  למסטר שמאלא, מנהון אחידן באתר עלאה  כ

 יון, כמה דאתמר.ח ממלכותא דלעילא. מנהון אחידן בתר ארבע ב

, דאקרי ימא רבא, לתברא בידיה, בדינא דמלכותא נרסד( וכלהו אתמסרו 

כל אינון דלתתא אתברו, ואתאבידו בימא  א,לון מדרגיהון, וכד אינון אתברו לעיל

 ד, מרכבות פרעה וחילו ירה בים. בים סתם."תתאה. הה

 ושלישים סרסה( ומבחר שלישיו טבעו בים סוף. ומבחר שלישיו, הא אתמר, 

 ווכלה ו.הכי אתעביד ענא עלאה ד. אלין על אלין. כגווחעל כלו, כלהו דרגין תרין ו

 בידהא, לאתברא משולטניהון, אלין ואלין. פאתמסרו 

 אדה במצרים, כלא הוה י"ח, הא אתמר דכלהו עשר מחאן דעבד קב"ו( תסר

א, לקבל עשר אמירן, דדשמאלא אכליל בימינא. דעשר אצבען כלילן דא ב צא, דח

 ורב ושליטא. כד"א, ה אתקרי בהו לבתר. לקבליה דכלא האי דימא, תקיף"דקב

אתי, זמין דד מרכבות פרעה וחילו ירה בים וגו'. ולזמנא "והאחרון הכביד. הה (ט

ד "דאדום הה רוקונטיריסין וקלטירולסין  קאכלוסין וקוזתורנטין  ת[קב"ה לקטלא 

 .המי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצר י(
  

 מסרת הזהר
 י.תולדות ל"ו צ" ("גשם ס) י(ישעיה ח'(. )( ט

 חלופי גרסאות
 אגרסיף ודמו י יה.מוסיף קב"ה דרגא דיליה; חיל ט

 להון.דא ולטנותל"ג דש למדרגא.  כדיליה תחות. 

נא.ידיה ול"ג בדיבל"ג בידיה;  נרחיין.  ;ןווכרס מ

 ל"ג ק א.ל"ג דשמאלא אכליל בימינ צ א.ל"ג בידה פל"ג הכי. אתעבידו.  עושלישים.  מרסיף כדאמו ס

 מאדום. רן. יריסינטוקו    

  

 אדוםמ סותוראשי ניי ילותיחת(  .ע"א י"ח' בא פיל לעא ועיין לאמרא דשטסמשרים  לת שלוש( חיידרך אמת 

 

 כבות פרעה וחילורמ  סולםה   מאמר

 וכו': ורוהא אתערנא בבכ ג(רס

והרי הערנו בבכור פרעה שהוא מדרגה אחת, 

שהרגה הקב"ה ושברה מן השלשלת שלה 

כמה מרכבות וכמה  ה,החזקה. תחת ממשלת

צבאות של גבורים מצד שמאל. מהם אחוזים 

ים חוזבמקום עליון של ממשלתם, ומהם א

ים תחת ארבע וזבמלכות שלמעלה, מהם אח

 החיות. כמו שלמדנו.

 
 :וכו'בידיה  ומסרתא והלוכרסד( 

 וכולם נמסרו בידיה של דין המלכות, שנקרא

ים הגדול, לשבור אותם ממדרגתם. וכשאלו 

ו מלמעלה, כל אלו שלמטה נשברו ונאבדו נשבר

ז"ש, מרכבות פרעה וחילו ירה  ן.בים התחתו

 שלמעלה םשיורה הן על יבים. בים סתם. 
 טה למצריםמלש םוהן י םשלה םלשרי

 .םהתחתוני
 ("כי דף נ"ו עפ")ד 

  

  

 םבי וטבע שיושלי חרמבו סה(ר

 םושלישיומבחר שלישיו כבר נתבאר.  סוף:

גות היו שתים ואחת כל המדר על כולו,

 כעין של מעלה כך ו,אלו על אל מלמעלה,

 של המלכות,ו. וכולם נמסרו בידיה עשנ

 םיונילהע ו.לשברם מממשלתם אלו ואל
 .םוהתחתוני

בוא וראה,  וכו': רהא אתמ "חתרסו( 

הרי למדנו, שכל עשר המכות שעשה הקב"ה 

 במצרים, הכל היה יד אחד, כי יד השמאל

 ועשר אצבעות היו כלולותהיתה כלולה בימין, 

זו בזו, כנגד עשרה מאמרות, שהקב"ה נקרא 

 בהם אחר כך. וכנגד כולם היה זה של הים

ש"א והאחרון הכביד. ז"ש מ. כטליושחזק וגדול 

 מרכבות פרעה וחילו ירה בים וגו'. ולעתיד

לבא עתיד הקב"ה להרוג המונים וקוזתורנתין 

 לות שמהיינו שוקונטיריסין וקלטירולסין, 

שרים    
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לקול תתו המון  (למרכבות פרעה וחילו ירה בים. רבי יצחק פתח,  (כז( סר

 מים בשמים ויעלה נשיאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאוצרותיו.

ה, ובכל רקיעא ורקיעא ככבין קביעין, ורהטין "הא תנינן, שבעה רקיעין עבד קב

 ולעילא מכלהו ערבות.בכל רקיעא ורקיעא, 

ח( וכל רקיעא ורקיעא בהלוכו מאתן שנין, ורומיה חמש מאה שנין. ובין סר

קיעא ורקיעא, חמש מאה שנין. והאי ערבות הלוכו באורכיה, אלף וחמש מאה ר

 שנין. ופותיה, אלף וחמש מאה שנין, ומזיוא דיליה, נהרין כל אינון רקיעין.

פרסות דחיות קדישין  תדחיות.  שע ( והא תנינן, לעילא מערבות, רקיטרס

שוקי החיות, ככלהו.  גככלהו.  בככלהו. לעילא מנהון קרסולין דחיות  אורומהון, 

ככלהו. וגופא  ו ככלהו. עגבי דחיות, הככלהו. ירכין דחיות,  דארכובין דחיות, 

 צואריהו, ככלהו. ראשי החיות, ככלהו. מאיו טככלהו.  חככלהו. גדפייהו,  זדחיות 

 ככלהו. כקבלי כלהו. י
  

 מסרת הזהר

   (.י')ירמיה  (ל. נונ.  ח"ב (כ

 חלופי גרסאות
 בכלהו.ב . הובכל אפריסו; פריסות.  תל"ג דחיות.  ש

כלהו.ב הכלהו. ב דקי החיות ככלהו. ול"ג ש ג

 ו.הכלב יג מן וצואריהו עד מאי. ל" ;וצואריהו ככלהו הוראשי החיות ככל טבכלהו.  חו. הבכל ז. הובכל ו

 

 כבות פרעה וחילורמ  סולםה   מאמר
 

של אדום. זה שאמר מי זה בא  מושליםורים ש

 מאדום וגו'.

ר'  ו':גמרכבות פרעה וחילו ורסז( 

 יצחק פתח, לקול תתו המון מים וגו'. הרי

עשה  ג"ת נהי"מ,חכנגד למדנו, שבעה רקיעים, 

 הקב"ה, ובכל רקיע ורקיע ככבים קבועים,

 םיוככבים רצ חי', ושוב.דהיינו מדרגות מב

 דהיינו מדרגות מבחינת,בכל רקיע ורקיע, 

ר של "שהוא הגולמעלה מכולם ערבות,  רצוא,
 הרקיעים.

 

וכל  כל רקיעא ורקיעא וכו':ורסח( 

רקיע ורקיע בהלוכו הוא מאתים שנה, ורומו 

חמש מאות שנים. בין רקיע לרקיע חמש מאות 

מש חשנים. וערבות הזה, הלוכו באורך, אלף ו

מאות שנים. וברחב אלף וחמש שנים. ומהזיו 

 שלו מאירים כל אלו הרקיעים.

 פירוש. הרקיעים כולם הם בחי' גוף,

 שהוא ו"ק רוח נפש. וערבות, הוא הראש של

 גוף הזה, שיש בו ג"ר. וההילוך ברקיע יורה

 על שיעור מדרגתו. והרום שבו יורה על

 שורשו. וע"כ הרום של כל הרקיעים הם

נ"ה  תג"חות שנה, יורה על המשכם ממש מאח

ינה, כי אמא עד הוד אתפשטותה ולא יותר. בד

כל ספירה שלה היא במספר מאה. וע"כ הם ו

חמש מאות שנה. וז"ש ורומיה חמש מאות שנין. 

אבל הלוכו, דכל רקיע, שיורה על שיעור 

הלא אין שם אלא ב' ספירות רוח  ו,מדרגת
 ו ע"ב(""י דף נ)דפו 
  

וכל רקיעא ש, "' מאות. וזנפש, שהם ב

אבל רקיע  ן.ורקיעא בהלוכו מאתן שני

העליון ערבות, שיש בו ג"ר, ונמשכים מאבא, 

 ים. נמצא הלוכו ג'פשספירותיו בסוד אל

 וכוהל ותוהאי ערבאלפים שנה. וז"ש, 

באורכיה אלף ות"ק שנין, ופותיה אלף 

 ות"ק שנין.

 בין רקיעא ורקיעאמה שאומר, ו

הוא, כי עצם הרקיע, הוא  חמש מאות שנין.

 סוד סיום החדש דצמצום ב'. והוא בספירת

 )כמ"ש באורךסוד, שהוא הנושא למסך הזה 
ה חמש רקיעין ""ח דסלעיל בראשית א' דף 

וכיון שכל ספירה כלול מז"ס ע"כ יש  .עש"ה(

בכל ספירה רקיע ביסוד שלה, עש"ה, ולפיכך 

חג"ת נ"ה,  סנמצא שבין רקיע לרקיע יש ה"

 ר כל רקיע מתחיל ספירת החסד עדכי אח

ההוד, וביסוד עומד רקיע האחר. ואלו ה"ס הם 

בין רקיעא ה' מאות שנה מצד הבינה. וז"ש 

 לרקיעא חמש מאות שנה.

הרי ו א וכו':לוהא תנינן, לעירסט( 

 למדנו, למעלה מערבות הוא רקיע של החיות,

הפרסות  דם.וא, אריה שור נשר ותחי עארב םש

ת ורום שלהם, הוא ככולם של חיות הקדושו
ל בתוכו כל ולשמתחתיהם, כי העליון כ

למעלה מהם, קרסולים של  התחתונים ממנו.

שוקים של  שלמטה מהם.יות, והם ככולם חה

החיות    
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 יןלולקבל שבעה היכ ן,תהומי כ רע( וכל שייפא ושייפא דבחיות, לקבל שבעה

רקיע לרקיע, ושיעורא דכלהו ורומהון עשרין קבל מארעא לרקיע. ולקבל מול

 .ה, כמה דאוקימנא"וחמשה אלפין חולקין, משיעורא דקב

ודמות על ראשי  (מרעא( ועוד רקיעא חד לעילא, מן קרני החיות, דכתיב 

 בימינא ושמאלא. ן,החיה רקיע. מלרע כמה רתיכי

ארבע,  שטאן, אתכנפו בזויהוןו משראן כלהו נוני ימא,  לימא  תרעב( מתחו

לין ושאטין אינון זמתחות אלין, א ן.רתיכין אקרון בשמה ונחתין בדרגייהו, וכלה

זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר  נ(זעירין, דרגין על דרגין, דכתיב 

 י.חיות קטנות עם גדולות. והא אוקימנא מל

 אחידן מאינון דלעילא,ו נרא חרעג( מסטר שמאלא תתאה, קוזמיטא סטרא א

 '.נחתו לאתברא מחילא תקיפא קדישא. כמה דאוקימנא, מרכבת פרעה וחילו וגוו

  

 מסרת הזהר
)תהלים ק"ד(  (נב"א כ"ח צ"א.  )יחזקאל א'( מ(

 "א ס"ה ע"ד.ב            

 

 חלופי גרסאות
.ל"ג ואחידן נאן. טל"ג וש מאן. טש ל. ןתחומי כ

 כבות פרעה וחילורמ  סולםה   מאמר
 

 ארכובים של החיות מטה.לשהחיות ככולם 

 יות ככולםחירכים של ה ה.טשלמככולם 

 טה.משלעגבים של החיות ככולם  שלמטה.

הכנפים ככולם  שלמטה.וגופא דחיות ככולם 

ראשי החיות  ה.מטשלוצוארם ככולם  שלמטה.

 ה. חושב כאן עשר בחינות כנגדטשלמככולם 

 ומשיב,מהו ככולם.  עשר ספירות. שואל

 .מטה מהםלשלם כנגד כו שחשובים
 

 וכל ושייפא וכו': אוכל שייפרע( 

אבר ואבר מן החיות, הוא כנגד שבעה תהומות, 

 בעהשוכנגד  שבמלכיות. םשהם המסכי

וכנגד מארץ לרקיע, ז' מלכיות.  סשה"היכלות, 

 חג"ת םשהוכנגד מרקיע לרקיע,  שהוא יסוד.

בהם, עשרים וחמשה גושיעור כולם ו נ"ה כנ"ל.

 ו.ר הקב"ה. כמו שהעמדנאלף חלקים משיעו

פירוש. שכל בחינות שבבי"ע הן בחינות 

כי בחינת הפרסא המסיימת  ,מהחזה ולמטה דז"א

המלכות דז"א שעמדה בצמצום  סהאצילות, ה"

בנקודה דעוה"ז, ועלתה במקום חצי בינה  א'

 דז"א וסיימה שם האצילות. וחצי בינה

ומהם  א,התחתונה ותו"מ דז"א יצאו לחוץ מפרס

כל הבחינות שבבי"ע עד לגמר התקון, נבנים 

 שגם הם יחזרו ויתחברו לז"א ויהיו אצילות.

 ,ןומהורו ורא דכלהושיעווזהו אמרו 
פ שאומר שכל שייפא ושייפא מן החיות "שאע

 ספירות דהיינו גם מחזה ולמעלה, 'כלול מז

 אמנם שיעור כולם וגבהם בשיעור הקב"ה

שהוא ז"א דאצילות אין בהם מבחינת מחזה 

 שלו נו"המעלה כלום, אלא רק חצי ת"ת ולו
 )דפו"י דף נ"ו ע"ב( 

 

כי  חמשה.ועשרים שמחזה ולמטה, שהם 

ספירות דז"א הן כל אחת במספר עשרה. 

ולהיותם מתוקנים בסוד ארבע חיות, שמתגלה 

שספירות  אלפין,בהם החכמה, הם בבחינת 

החכמה במספר אלפין. והם עשרים וחמשה 

ן ומהוור ודכלה ראושיעוש, "אלפין. וז

עשרין וחמשה אלפין חולקין משיעורא 

אין בהם ושהוא ז"א דאצילות.  ה."דקב

 ה כלום."חינת מחזה ולמעלה דקבבמ

ש ועוד י ו':רקיעא חד וכ ודעורעא( 

 רקיע אחד למעלה מן קרני החיות. שכתוב

מאותו י החיות רקיע. מלמטה שודמות על רא

 ימין ושמאל.ביש כמה מרכבות  רקיע

 :'כווימא שראן  חותמת רעב(
שורים כל דגי הים  שהוא המלכות,ת הים, חמת

 גשהם חו"ושטים מתאספים בארבע זויותיהם, 

דהיינו שמאירים ויורדים במדרגתם,  ,תו"מ

וכל המרכבות נקראים בשמותם.  ממעלה למטה,
 ז הוא בחינת מחזה ולמעלה של הים, ששם"וכ

מתחת אלו, הולכים אלו  סוד חיות גדולות.

 חינתבשהם קטנים מדרגות על מדרגות. ה
 חיות קטנות, םמחזה ולמטה של הים הנקראי

 ששכתוב, זה הים גדול ורחב ידים שם רמ

 ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. והרי

 העמדנו הדברים.

 :ו'כושמאלא תתאה  רמסטרעג( 
 מצד שמאל התחתון, נמצאים ממשלת צד

 גדכי זה לעומת זה עשה האלקים. וכנהאחר, 
 דקדושה יש בצד האחר, "עכל מה שיש בבי

ואחוזים   
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ש, בשעתא דצפרא נהיר, ואילתא "אמר ר סימינך יי' נאדרי בכח.  ס(רעד( 

קיימא בקיומה, אתעברת בסטרהא, ועאלת במאתן היכלין דמלכא. בר נש 

ותיאובתא  עדצפון,  בפלגות ליליא באורייתא, בשעתא דאתער רוחא *(דאשתדל 

 אתי עמה לקיימא קדם מלכא, בשעתא דנהיר פדאילתא דא לאתערא בעלמא, 

 .צפרא משכין עליה חד חוטא דחסד צ

רעה( מסתכל ברקיעא, שריא עליה נהירו דסכלתנו דדעתא קדישא, 

ומתעטר ביה בר נש, ודחלין מניה כלא. כדין האי בר נש אקרי ברא לקב"ה, בר 

 י, לית דימחי בידיה.עאל בכל תרעו קהיכלא דמלכא. 

קרוב יי' לכל קוראיו  ע(דקרי להיכלא דמלכא, עליה כתיב,  ררעו( בשעתא 

תתן אמת ליעקב, דידע  (פלכל אשר יקראוהו באמת. מאי באמת. כמה דאוקימנא, 

 דמלכא קדישא. תבצלותיה כדקא יאות. ודא פולחנא  שליחדא שמא קדישא 

וקים אומא יחידא א ב יאות,כדקא  ארעז( ומאן דידע ליחדא שמא קדישא 

 י כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ועל דא אוקימנא, כל כהןמו צ(בעלמא, דכתיב 

  

 מסרת הזהר

 )תהלים קמ"ה( ע(ד ש"ב. ט"ע"ד  חז" "ה.לך פ"א צ ס(

 בהקדמה ד: ת"זנח: קפג: רצז.  ח"גקטו:  ח"ב

 טד, ע"י"ו, כ"ט ט"ב שט""ג שטכ"ד  ז"חתס"ג צד: 

)מיכה ז'( לך קמ"ח  פ(ד שי"א. "ט"ה פט"ד שנ"א, 

: בו. קנה: קסכז: קט ח"ב)שמואל ב' ז'(  צ(ב. "צ

 ח.נ: רגק ו.פא. צא. צ ח"ג: טקס 

 

 חלופי גרסאות
מוסיף צפרא וההוא  פ א.וכאיבת אילת ער"ש אמר.  ם

ת. וש צלי צלותיה ומייחד שמא קדישא כדקא יאנ רב

. אמדש ת. אמלבע שדאקרי.  רל"ג עאל בכל תרעוי.  ק

 ;אקרי עמא יחידא דכתיב בל"ג כדקא יאות.  א

א מלעאוקים ב ;אוקים בעלמא עמא ]אומה[ יחדא

א.יחיד  

 בכח ימינך ה' נאדרי  הסולם   רמאמ
 

 שיונקים מקדושה.ים באלו שלמעלה, וזאחו

החזק  חירדו להשבר מכ ועתה בקריעת ים סוף,

דושה. כמו שהעמדנו, מרכבות פרעה של הק

 חילו וגו'.ו

 
 ר ימינך ה' נאדרי בכחממא

אמר ר'  ימינך ה' נאדרי בכח:רעד( 

 שה"ס אורשמעון בשעה שהבקר מאיר, 

עומדת  שהיא המלכות,והאילה,  א,ז"החסדים ד

כי השמאל, שהוא בקיומה. מתמלאת הצד שלה, 
הצד שלה, מתלבש אז בחסדים, ומתמלאה 

היכלות של המלך, במאתים  הארתה. ונכנסת
 ו אלא כתר וחכמה,קו ימין, שאין ב סשה"

 אה והם מאתיים. והמלכותמ' סשכל אחד במ
 לאה, מקו שמאל, היאמאחר שנשלמה ונת

 אדם ר' היכלות. סין, שה"מנכללת כולה בי

 שעסק בחצות לילה בתורה, בשעה שנתעורר

 וחשקה של אילה דהיינו השמאל,רוח הצפון, 

הוא בא עמה  להשפיע,הזו להתעורר בעולם, 

ובשעה שהאיר הבוקר לעמוד לפני המלך. 

 מושכים עליו חוט של חסד.
 ( דף נ"ז ע"א(*פו"י דף נ"ו ע"ב ד) 

  

  

מסתכל  :מסתכל ברקיעא וכו' (רעה

 דהיינו שמקבל מרקיע, שהוא יסוד ,ברקיע

שורה עליו אור התבונה של דעת הקדוש,  דז"א,

והכל מפחדים  .שמשיג ג"רוהאדם מתעטר בו, 

ב"ה, בן היכל ממנו. אז נקרא אדם הזה בן להק

 נכנסן. ו"שהיא המלכות, דהיינו בן לזהמלך 

 ואין מי שימחה בידו. של המלךבכל שעריו 

 בשעתא דקרי להיכלא וכו': ו(רע

 בשעה שקורא אל היכל המלך, כתוב עליו,

קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. 

אמת  ןכמו שהעמדנו הכתוב, תת הואמהו באמת. 

ודע ליחד את השם הקדוש שי שפירושו,ליעקב, 

 בתפלתו כראוי. וזהו עבודת המלך הקדוש.

מי ו מאן דידע ליחדא וכו':ורעז( 

 מקים ,שיודע ליחד את השם הקדוש כראוי

אומה יחידה בעולם. שכתוב, ומי כעמך ישראל 

ו וע"כ העמדנו, כל כהן שאינ .גוי אחד בארץ

עבודתו  ןיודע ליחד השם הקדוש כראוי, אי

הן עבודה  בכהן,ל תלוי בו עבודה. כי הכ

 והן עבודה שהיא יחוד השם,ה, נהעליו

והוא צריך לכוון לבו של הקרבנות. התחתונה 

 ורצונו כדי שיתברכו העליונים ותחתונים.

כתיב 
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דלא ידע ליחדא שמא קדישא כדקא יאות, לאו פולחניה פולחנא. דהא כלא ביה 

ופולחנא תתאה. ובעי לכוונא לבא ורעותא, בגין דיתברכון תליא, פולחנא עלאה, 

 עלאי ותתאי.

אתי ליחדא שמא קדישא, דפני. כל בר נש  גכי תבאו לראות  ק(( כתיב חרע

 ולא אתכוון ביה בלבא ורעותא ודחילו, בגין דיתברכון ביה עלאי ותתאי, רמאן

י תבאו לראות עליה כ דה קרי "ליה צלותיה לבר, וכלא מכריזי עליה לביש. וקב

 פני.

פני. אלא כל אינון אנפין  הרעט( כי תבואו לראות מבעי ליה, מאי לראות 

חשוכא וכל אינון דידעין ליחדא שמא קדישא  זלבתר  ו דמלכא, טמירין בעמקא

מתבקעין כל אינון כותלי חשוכא, ואנפין דמלכא אתחזיין, ונהרין  חכדקא יאות 

כדין ברכאן  ן.תברכין כלא עלאין ותתאילכלא. וכד אינון אתחזיין ונהרין, מ

 אשתכחו בכלהו עלמין, וכדי כתיב לראות פני.

 אתי ליחדא שמא קדישאדאלא מאן  י.רפ( מי בקש זאת מידכם, מאי קא מייר

 בזאת יבא אהרן אל הקדש. ר(מסטרא דזאת. כמה דכתיב  טלאה, בעי ליחדא ע

בגין דיתברכון כלא  .אדח כוגא ין: צדיק וצדק, בזוראינון ת יבגין דיזדווגן כחדא, 

 .אשרי תבחר ותקרב ישכן חצרך ש(חצרך, כמה דכתיב,  נואלין אקרון  ממנייהו  ל

, רפא( ואי איהו אתי ליחדא שמא קדישא, ולא יתכוון ביה ברעותא דלבא

 זאת ודאי, דהא עה אמר, מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי. "ורחימו. קב סבדחילו 

 

 מסרת הזהר 

 )ויקרא ר("א של"ז. טנ'  ז"חקכ:  ח"גה א'( )ישעי (ק

 "ט צ"א.ק)תהלים ס"ה( לך  ש( א."ז( נח ק' צ"ט
 

 חלופי גרסאות
 ל"ג ד א.פני מבעי ליה אל תמוסיף פני לראו ג

כא ומוסיף חש זר. תלא ;באתר ו. ל"ג פני ה. העלי

 א.מכתר טעין. בקמ חחשך סתרו.  תדכתיב יש

 ון.ואלין יתקר ;ל"ג ואלין אקרון חצרך מהו. עליי לדא ברכתא ול"ג חדא.  כתרין אינון.  ;ל"ג אינון תרין י

 רמוס חצרי ול"ג זאת. על"ג ורחימו.  סל"ג חצרך.  נ]נ"א אתקרון ד"א[. 

 

בכח ימינך ה' נאדרי  הסולם   רמאמ

 כתוב, כי כתיב כי תבאו וגו':רעח( 

 תבאו לראות פני. כי כל אדם שבא ליחד את

 יון בה בלב ורצון ויראה,השם הקדוש, ולא כ

כדי שיתברכו בו עליונים ותחתונים, משליכים 

והכל מכריזים עליו רע. והקב"ה  .תפלתו לחוץ

 קורא עליו כי תבאו לראות פני.

כי תבאו  שואל, וכו': ובאתכי רעט( 

 ומשיב,לראות היה צריך לומר, מהו לראות פני. 

דהיינו הארת אלא כל אלו הפנים של המלך, 

גנוזים  סו"ה חכמת אדם תאיר פניו,חכמה, ב

שה"ס הדינים שבקו בעומק אחר החושך, 

 וכל אלו היודעים ליחד את השם שמאל,

הקדוש כראוי, מתבקעים כל אלו כותלי החשך, 

ופני המלך נראים ומאירים לכל. וכשהם נראים 

ומאירים, מתברכים כולם העליונים והתחתונים 

תוב, אז נמצאות ברכות בכל העולמות, ואז כ

 י.לראות פנ
 "ז ע"א(ני דף דפו")

  

  

מה  שואל, י בקש זאת מידכם:מרפ( 

 אלא כל מי שבא ומשיב,רוצה הכתוב לומר. 

ליחד את השם הקדוש העליון צריך ליחד מצד 

יבא אהרן  זאתכמ"ש, ב שהיא המלכות, זאת

 אל הקדש, כדי שיזדווגו יחד אלו השנים,

בזווג  שהוא המלכות,וצדק  שהוא יסוד,צדיק 

 השניםאחד, כדי שהכל יתברכו מהם. ואלו 

ר ותקרב חאשרי תב ,כמ"ש ,חצרךנקראים 

   ישכון חצרך.

 ואם הוא ו':אתי וכ ואי איהורפא( 

א ליחד השם הקדוש, ואינו מכוון ברצון הלב, ב

 זאתביראה ואהבה, הקב"ה אמר, מי בקש 

י לא נמצא כ י,ודא זאתמידכם רמוס חצרי, 

 ולא די הנקראים חצרי, בצדיק וצדקברכות, 

 ן,שלא נמצא בהם ברכות, אלא ששורה בהם די

  ן.ונמצא הכל בדי

ת"ח 
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 ו בהו ברכאן, אלא דשריא בהו דינאחלא אשתכח בהו ברכאן. ולא די דלא אשתכ

 דינא בכלא. צואשתכח  פ

חדו.  קה, מניה מתערין כל נהירו, כל ברכאן, וכל "רפב( ת"ח, ימינא דקב

ביה כליל שמאלא כמה דאית בבר נש ימינא ושמאלא, ושמאלא אתכליל בימינא, 

וימינא הוא כליל כלא. וכד אתער ימינא שמאלא אתער עמיה, דהא ביה אחיד 

 ואתכליל.

"ח, בשעתא דארים בר נש ידיה בצלותא, מכוון באצבען דיליה תרפג( ו

ישראל. דהא בימינא תליא  והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ת(לעילא. כמה דכתיב 

 לברכה לעילא. רוישא אהרן את ידו, וכתיב חסר. וכדין אתכוון  א(כלא. וכתיב 

רפד( וקב"ה לאו הכי, בשעתא דארים ימינא לעילא, ווי להו לתתאי, דהא 

כל סייעתא וכל ברכאן אסתליקו מנייהו. מנלן. דכתיב נטית ימינך תבלעמו ארץ. 

רימת ימינך. מיד תבלעמו ארץ. וכד ימינא אשתכח, מאי נטית ימינך. כתרגומו, א

 חאשתכ שמ"ט. בגין דימינא  .שמאלא אשתכח עמיה, וכדין לא שלטין דינין בעלמא

 עמיה. ואי ימינא אסתלקת, הא שמאלא אזדמנת, כדין דינין מתערין בעלמא, ודינא

 .שריא בכלא

ימינו.  השיב אחור (ב רפה( ר"ש כד הוה מטי להאי קרא, הוה בכי, דכתיב

וכי אפשר דהשיב אחור ימינו. אלא בגין דאקדים שמאלא לנחתא בעלמא, וימינא 

 רא.חאשתארת באתר א

 *(הצדיק אבד. והא אוקימנא מלי, הצדיק נאבד לא  ג(רפו( אר"ש, כתיב 

 כתיב, אלא הצדיק אבד. מכל אינון אנפי מלכא, לא אשתכח דאבד, אלא צדיק.

  

 מסרת הזהר

 ח"בויקרא ט'( ) א(י ר"ל צ"ד. ז( ויח")שמות י ת(

 איצה ב'( וכ)אי ב(ו. ש: נ. רמז: רמו: קבצ ח"ג. זס

 ב ר"ה צ"א.""ז( בנ יה)ישע ג(ב. "ק"מ צ

 

 ופי גרסאותלח
 .אברכל ר וה.דח קל"ג דינא.  צכחא. תלאש פ

אשתכחת. ש               

 בכח ימינך ה' נאדרי  הסולם   רמאמ

 ואב ה וכו':"ימינא דקב "חתרפב( 

 שהוא החסד,ה, "של הקב יןאה, הימרו

 מתעוררים ממנו, כל אור, כל ברכות, וכל

. בו כלול השמאל. כמו שיש באדם ימין חהשמ

ושמאל, והשמאל נכלל בימין, והימין כולל הכל, 

 וכשנתעורר הימין, השמאל מתעורר עמו, כי

 בו אחוז ונכלל.

ובוא וראה,  בשעתא וכו': ות"חרפג( 

ידיו בתפלתו, מכוון בשעה שאדם מרים 

באצבעותיו למעלה. כמ"ש, והיה כאשר ירים 

משה ידו וגבר ישראל. כי בימין תלוי הכל. 

 סרח ידו, בותוכ ו,וכתוב, וישא אהרן את ידי

נתכוון לברך  אזו הימין, חתשיורה על יד א ,י'

 ה.למעל

והקב"ה  לאו הכי וכו': "הקבורפד( 

, אינו כן. בשעה שהקב"ה מרים ימינו למעלה
 ( דף נ"ז ע"ב(*ע"א  "זף נדי פו"ד) 

 
 

 

אוי להם לתחתונים, כי כל עזרה וכל ברכה 

 נסתלקו מהם. מאין לנו זה, שכתוב, נטית

ימינך תבלעמו ארץ. מהו נטית ימינך. הוא 

ארימת ימינך. מיד תבלעמו ארץ.  ו,כתרגומ

וכשנמצא הימין, נמצא עמו גם השמאל, ואם 

אז דינין הימין מסתלק, מזדמן השמאל, ו

 מתעוררים בעולם, ודין שורה בכל.
 

ר' שמעון,  :ו'כוש כד הוה "ררפה( 

כשהיה מגיע למקרא הזה, היה בוכה. שכתוב, 

 השיב אחור ימינו. וכי אפשר שישיב אחור

מת שהקדים השמאל חאלא מ ומשיב,ימינו. 

דהיינו עולם נשאר הימין במקום אחר. בלרדת 
 באחור.

 "רא ':וכויק דכתיב הצ "שאר ו(רפ

תוב, הצדיק אבד, והעמדנו הדברים, כשמעון, 

בד, לא כתוב, אלא הצדיק אבד. נאהצדיק 

ומשיב    
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וחד, דאתרחיקת  .כד בקדמיתא תאבד בתרי סטרי: חד, דלא שראן ביה ברכאן, 

יתיר מכלא. ולזמנא דאתי  בדהיא כ"י. אשתכח, דצדיק אבד  אגיה ומניה בת ז

 גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע ד(תיב, כ

 ודאי. והא אתמר. דהוא נושע  גהוא. צדיק ומושיע לא כתיב, אלא צדיק ונושע הוא. 

ימינך יי' נאדרי בכח. מאי נאדרי, נאדר מבעי ליה. אלא, בשעתא  ה(רפז( 

 י תרעץ, ולעולם הכי הואנאדר ובימינא, כדין כתיב  הדשמאלא אתיא לאזדווגא 

 בגין דשמאלא אשתכח בימינא, ואתכליל ביה. ז

א, דבר נש אשתכח דאתפלג. הורפח( אמר רבי שמעון, כמה דאוקימנא הכי 

דיתעבידו חד גופא ממש. כך ימינך, אשתכת  חמ"ט. בגין לקבלא עמיה בת זוגיה, 

. ועל דא, הוא כלא, חד בחד טדאתפלג. מ"ט. בגין לקבלא עמיה שמאלא. והכי 

 ד ימינך יי' תרעץ אויב."בחד מחי ומסי, הה

רפט( תא חזי, שירתא דא אתמר, על ההוא זמנא, ועל זמנא דאתי, ביומי 

דיתער מלכא משיחא, דכתיב, ימינך יי' תרעץ אויב, רעצת לא כתיב, אלא תרעץ. 

השיב אחור ימינו, מפני אויב, בההוא זמנא היא, תרעץ  ו(מה כתיב בקדמיתא,  י

 יב לזמנא דאתי.או

  

 מסרת הזהר

"ו, משכ"ט  ט"כ ח"ז"ב צז ")זכריה ט'( ויחי קפ ד(

 ה א'(כ)אי ו( ס.ת רע"ד צ"אועיל ל ה( ד."ב של"טז "מ

 ."בה צ"ת רפאולעיל        

 

  

 חלופי גרסאות
 .ל"ג דהיא כ"י )ד"א( אכדקא חזי ול"ג כד.  ת

.  ב ר יתי עכ"פ  סיף  הו גמו . ד א.ל"ג   עכ"פ

 בכח תרי ול"ג ;עץראדרי תרין ול"ג תנ ויה. ב ה

ל"ג מן בגין עד  זין. תרתבין  ץרעתנאדרי  ;תרעץ

.כמה י ה.הו טו. דויתעבי חש. נדבר  

 

 בכח ימינך ה' נאדרי  הסולם   רמאמ

 מכל אלו פני המלך לא נמצא שנאבד ומשיב,

אבד, בב' הצדדים, א'  שהוא יסוד,אלא צדיק, 

 . וא' שבתשאינו שורה בו ברכות כבתחילה

 זוגו נתרחקה ממנו, שהיא כנסת ישראל,

נמצא שהצדיק אבד יותר  דהיינו המלכות,

מכולם, ולעתיד לבא כתוב, גילי מאד וגו' הנה 

 מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא. צדיק ומושיע

 לא כתוב, אלא צדיק ונושע הוא, הוא נושע

 וכבר למדנו.ו. גשחזרה אליו בת זוודאי 

 ומה י בכח:נאדר 'ימינך הרפז( 

 אלא ומשיב,נאדרי, נאדר היה צריך לומר. 

בשעה שהשמאל בא להזדווג בימין אז כתוב 

שמזדווג  א,נאדרי, תרעץ אויב. ולעולם כך הו

 בימין, משום שהשמאל נמצא בימין ונכלל בו.
 

אר"ש,  :'ן וכוואמר רבי שמערפח( 

שהרי האדם נמצא  א.כמו שהעמדנו כן הו

 י גוף, וחציו הב'צכלומר שהוא רק חשנחלק, 

 מהו הטעם, כדי שיקבל אחר כך היא הנקבה.

 ימינך,בת זוגו ויעשו גוף אחד ממש. כך  את

נמצא שנחלק, שהוא רק חצי גוף, מהו הטעם. 

הוא אחד  ךכדי שיקבל עמו השמאל. והכל כ
 ע"ב( "ז)דפו"י דף נ 
  

 כוע" א,באחד, ועל כן ביד אחד מכה ומרפ

 כתוב ימינך ה' תרעץ אויב.

פירוש. כי הימין נמשך מנקודת החולם, 

שפירושו שעלתה המלכות לבינה של המדרגה, 

 מ נפלו למדרגה"ח במדרגה ובינה ותו"ונשארו כו

ס "ח שנשארו במדרגה ה"התחתונה. ואלו כו

נקודת החולם וה"ס הימין, ואלו בינה ותו"מ 

 ונקודת השורק.שנפלו מן המדרגה ה"ס השמאל 

 גוף, והשמאל הואהרי שהימין הוא רק חצי 

)עי' לעיל ב"א דף ט"ו ד"ה ההיא חציו האחר. 

 ימינך אשתכח דאתפלגוז"ש, כך  נקודה(.

דהיינו בעת עלית המלכות לבינה, שכו"ח 

שנשארו ה"ס ימין ובינה ותו"מ שנפלו ה"ס 

כדי שיקבל  מאלא,שבגין לקבלא שמאל. 

 הכיואח"כ השמאל ותשלם מדרגתו. וז"ש 

 ענין הזווגים שלשכל  הוא כלא חד בחד,

 אחד באחד, הם כך, שהיו תחילה ב' פלגי

 דגופא ואח"כ מזדווגים.

 בוא ו':כות"ח שירתא דא רפט( 

וראה, שירה זו נאמר, על אותו הזמן ולעתיד 

בזמן שיתעורר מלך המשיח. שכתוב,  א,לב

 ימינך    
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א תהרוס. תשלח הכי הוא, תהרוס קמיך, הרסת לא כתיב, אל כרצ( וכלא 

דא, בעלמא  לאתי. ימינך יי' נאדרי בכח, בזמנא דו כקש, כלא לזמנא מחרונך יאכל

ונך תהרוס קמיך, אא משיחא. וברוב גכימינך יי' תרעץ אויב, בזמנא דמל ן.די

ורבים  ז(כתיב, דו כקש, לתחיית המתים. מלביאת גוג ומגוג. תשלח חרונך יאכל

 ואלה לחרפות ולדראון עולם. םעול מישיני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי

רצא( בההוא זמנא, אמר רבי שמעון, זכאין אינון דישתארון בעלמא, ומאן 

מבני עלמא, בר אינון גזירין, דקבילו את קיימא  מתא חזי, לא ישתאר  ן.אינו

יר טקדישא, ועאלו בקיימא קדישא, באינון תרין חולקין, כמה דאוקימנא. והוא נ

א עייליה באתר דלא אצטריך, אלין אינון דישתארון, ויכתבון ליה לההוא קיים, ול

 לחיי עלמא.

והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו  (חרצב( מנלן. דכתיב, 

כל מאן דבציון והנותר בירושלם,  נל הכתוב לחיים בירושלם. משמע הנשאר כ

 יזדהרו עחזי, ואי נטיר לההוא קיים כדקא  סדאתגזר, באלין תרין דרגין עאל. 

ביה, עליה כתיב הנשאר בציון והנותר בירושלם. אלין ישתארון בההוא זמנא, 

 יהי כבוד (טה לחדתא עלמא, ולמחדי בהו. על ההוא זמנא כתיב, "ובהו זמין קב

 יי' לעולם ישמח יי' במעשיו.

רצג( ר' חייא הוה אזיל לגבי רבי אלעזר, אשכחיה, דהוה יתיב לגביה דרבי 

 ביום י(מוי. עד דזקיף רישיה, חמא ליה לרבי חייא, אמר, חבן לקונייא ש "יוסי בר

 

 מסרת הזהר
 ה ד'( לך קל"חעייש) ח(א. י"צ ר"ב( נח ע")דניאל י ז(

"א טמ"ה  חז"ד "ד צ"לים ק"ד( וירא מתה) ט(ב. "צ

 "הז ט"ב שכ"א, ק"צ ת"חח מ"ג ש"א טט"ו, מ"ש

 (.ט)ישעיה י" י( ל"ג.א ש"ט 

 

 חלופי גרסאות
 להו מדין.  לחד ול"ג הכי הוא.  ;אהול"ג הכי  כ

 מנא.א זהומוסיף בציון אלין אישתארון מה נ י.נלב

וישתאר. ע .ואנטיר ס        

 בכח ימינך ה' נאדרי  הסולם   רמאמ

 שהוא לשון עבר,, רעצת, ויבתרעץ א ה'נך מיי

שהוא לשון עתיד, הרי ב, אלא תרעץ, תולא כ

 בגלות,בתחילה, מה כתוב  א.יד לבעתיא להש

 השיב אחור ימינו, מפני אויב, בזמן ההוא,

 היא תרעץ אויב. א,לעתיד לב

 והכל כך :ו'לא הכי הוא וכוכרצ( 

 תהרוס קמיך. הרסת לא כתוב אלא א,וה

'. הכל וגו וכן תשלח חרונך   תהרוס. 

 לעתיד לבא. ימינך ה' נאדרי בכח, הוא בזמן

 בעולם הזה. ימינך ה' תרעץ אויב, הוא זהה

בזמן מלך המשיח. וברוב גאונך תהרוס קמיך, 

הוא לביאת גוג ומגוג. תשלח חרונך יאכלמו 

כקש, הוא לתחיית המתים. שכתוב, ורבים 

 מישיני אדמת עפר יקוצו וגו'.

בזמן  ':וא זמנא אמר וכובההרצא( 

ריהם שישארו בעולם. ומי שאמר ר"ש, א א,ההו

ם. בוא וראה, לא ישאר בעולם חוץ מאלו ה
 (בע" נ"ז דף י"דפו) 

  

הנמולים, שקבלו אות ברית הקדוש, ובאו 

דהיינו מילה החלקים,  'בברית הקדוש בב

כמו שהעמדנו. והוא שומר לברית  ופריעה,

ההוא, ולא הכניסו במקום שלא צריך. אלו הם 

 יי עולם.חשישארו ויכתבו ל

מאין לנו זה.  מנלן, דכתיב וכו':רצב( 

ן והנותר הוא, כי כתוב והיה הנשאר בציו

בירושלים קדוש יאמר לו וגו'. משמע מן הנשאר 

בציון והנותר בירושלים שכל מי שנמול נכנס 

ואם שומר  ציון וירושלים.באלו ב' המדרגות 

 לברית ההוא כראוי, ונזהר בו, עליו כתוב, הנשאר

 בציון והנותר בירושלים, אלו ישארו בזמן

 ההוא, ובהם עתיד הקב"ה לחדש העולם

 ם, על זמן ההוא כתוב, יהי כבודולשמוח בה

 ה' לעולם ישמח ה' במעשיו.

 היה חר" ייא הוה וכו':חר' רצג( 

 'הולך לר' אלעזר, מצאו שהיה יושב אצל ר

 יוסי    
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 'ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ אשר ברכו יי

וכי אשור  פי אשור ונחלתי ישראל, צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה יד

 ה."ומצרים קריבין אינון לקב

 רצד( אלא, על גלותא דיסקון ממצרים ומאשור אתמר, ואי אתמר על מצרים

 ועל אשור, על אינון חסידין דלהון, דאהדרו בתיובתא, ואשתארון למפלח

ים והיו מלכ (לוישתחוו לו כל מלכים. וכתיב,  כ(לישראל ולמלכא משיחא, דכתיב 

 '.אומניך וגו

ל כמה טפשין בני עלמא, "דרכיה דרכי נעם א (מל, מאי דכתיב, "רצה( א

דאורייתא אינון ארחא  צדלא ידעין ולא משגיחין במלוי דאורייתא, דהא מלין 

דרכי נעם  קלמזכי בההוא נעם יי' דכתיב דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. 

בגין דאורייתא,  שאוקמוה,  ר, והא י'ם ילחזות בנע (נודאי. מאי נעם. כמה דכתיב 

 דרכיה דרכי תוארחוי, מההוא נעם אתיין, ואינון ארחין פרישן ביה, ועל דא 

 נעם וכל נתיבותיה שלום.

ה יהב אורייתא לישראל, נפק נהורא "בשעתא דקב ן,רצו( א"ר חייא, תנינ

 יןעלמ מההוא נעם, ואתעטר ביה קב"ה, ומההוא נעם אבהיקו זיוון דכלהו,

צאינה וראינה בנות  ס(דכלהו כתרין. על ההיא שעתא כתיב,  אדכלהו רקיעין,  *(

 '.ציון במלך שלמה וגו
  

 מסרת הזהר
 .)ישעיה מ"ט( (ל. ה)תהלים ע"ב( תולדות ס"ד צ" כ(

ות דולת)תהלים כ"ז(  (נ. ב"צשלי ג'( וישב ס"ז מ) (מ

 א."צ נ( ב"א ר"ג'שיר )( ס ב.ח צ""נ 

 

 חלופי גרסאות
 ה."כמה טפשין שבאות הצ דל"ג מן וכי אשור ע פ

מוסיף  קבהו.  תין עלאין איזמוסיף דאורייתא כמה ר צ

 רכי נעם.דמוסיף אוקמוה ומאי  ראמר לו דרכי. 

ב "ל א עם.ל"ג דרכיה דרכי נ ת א.תייאור כבג" ש

ו כתרין.הדכל             

 

 בכח ימינך ה' נאדרי  הסולם   רמאמ

 ניא חמיו. בעוד שהיה מריםיוסי בר"ש בן לקו

ראה את ר' חייא, אמר ביום ההוא  ו,את ראש

 יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור וגו'

חלתי ונברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור 

וכי אשור ומצרים קרובים הם  שואל,ישראל. 

 להקב"ה.

 ומשיב, :'כוותא ואלא על גלרצד( 

אלא על בני הגלות שיעלו ממצרים ומאשור, 

 ,םעצממר. ואם נאמר על מצרים ועל אשור נא

על החסידים שבהם, שחזרו בתשובה,  ,הוא

ונשארו לעבוד את ישראל ומלך המשיח. שכתוב, 

וישתחוו לו כל מלכים. וכתוב, והיו מלכים 

 אומניך וגו'.

 אמר ל מאי דכתיב וכו':"ארצה( 

ל, כמה "מהו שכתוב, דרכיה דרכי נעם. א ,לו

אינם יודעים ואינם טפשים הם בני העולם, ש

משגיחים בדברי תורה, שהרי דברי תורה הם 
 א(ף נ"ח ע"דז ע"ב *( נ"דף  י"פו)ד 

  

 לזכות בנעם ה' ההוא, שכתוב, דרכיה ךהדר

 דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. דרכי נעם

 ,הוא כמ"ש ומשיב,מהו נעם.  שואל,ודאי. 

והעמדנוהו משום  שהיא בינה,לחזות בנעם ה' 

כיה באים מנעם ההוא, והדרכים שהתורה ודר

 האלו מתפרשים בו. ועל זה, דרכיה דרכי נעם

 וכל נתיבותיה שלום.
 

, חאר" ו':כוחייא תנינן  "רארצו( 

בשעה שהקב"ה נתן התורה לישראל,  ו,למדנ

 וונעטר ב שהוא בינה,יצא אור מנעם ההוא, 

נה, מר מ"שהוא ז"א. דהיינו שקבל גהקב"ה, 

 הוא הבריק הזיו שלומנעם ה עטרה. םכונימה

 כל העולמות, של כל הרקיעים, ושל כל

הכתרים. על אותה שעה כתוב, צאינה וראינה 

לך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו מבנות ציון ב

 ו היא בינה,מלך שלמה הוא ז"א, אמה, ו'וג
  "ר.ג ואה ה,רטע

יאהה 
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יב תיו בההוא עטרה, ( וההיא שעתא דאתבני מקדשא, אתעטר קב"ה בזרצ

לא  גבכרסייא דיליה, ואתעטר בעטרוי. ומההוא זמנא דאתחרב בי מקדשא, 

 אתעטר קב"ה בעטרוי, וההוא נעם אתטמר ואתגניז. 

 הויבא מש ע(רצח( א"ר אלעזר, בשעתא דעאל משה בגו עננא, כמה דכתיב, 

, באתר דרוחא. איערע ביה חד מלאכא רברבא להענן, כבר נש דהוה אזי ךבתו

 אל שמיה. והוא ממנא על תריסר אלפין ממנן שליחן. בעא לאזדווג"ותאנא, קמוא

 הלי דון גליפן דשמא קדישא דאוליף ומשה פומיה, בתריסר את חביה במשה, פת

תריסר אלפין פרסין, והוה אזל משה בעננא, ועינוי  הקב"ה בסנה, ואתרחק מניה 

 מלהטן כגומרין דאשא.
  

 מסרת הזהר
 .אצ" גד( נח נ"")שמות כ ע( 

  

 חלופי גרסאות
 ההוא; ורתיכא דמלכא עמהומ דכלהא כמל תיביו ב

ליסר. ת הל"ג ליה.  ד א.ל"ג ל ג א.כלד 

 

 אננבשעתא דעאל משה בע  לםהסו   מאמר

 וההיא שעתא דאתבני וכו':( צזר

 ובשעה ההוא שנבנה בית המקדש, נעטר

שהוא הקב"ה בעטרה ההוא, וישב בכסא שלו, 

ונעטר בעטרותיו. ומאותו זמן שנחרב  ת,כוהמל

 בית המקדש, לא נעטר הקב"ה בעטרותיו,

 א אור הבינה, נתכסה ונגנז.ושהונעם ההיא 

 
 נאנה בגו עשמאמר בשעתא דעאל מ

אר"א,  אמר ר' אלעזר וכו':רצח( 

בשעה שמשה נכנס בתוך הענן, כמ"ש ויבא 

משה בתוך הענן. כאדם ההולך במקום הרוח, 

ול אחד. ולמדנו ששמו קמואל, פגש בו מלאך גד

והוא ממונה על י"ב אלפים ממונים שליחים. 

במשה. פתח משה פיו, בי"ב  ורצה להתחבר ב

ם הקדוש, שלמד אותו שאותיות חקוקות של ה

הקב"ה בסנה, והתרחק ממנו י"ב אלף פרסאות. 

 ה בענן, ועיניו לוהטות כגחלימשוהיה הולך 

 אש.
 

 פירוש. נודע, שבכל מדרגה יש בה

נרנח"י. וכשבא משה למדרגת קבלת התורה 

היה צריך להשיג את הנרנח"י  ,בשביל ישראל

של מדרגה ההוא. גם נודע שתפקיד המלאכים 

הוא לעזור את הנשמות שישיגו מה שצריכים. 

וכן מלאכים אלו שלפנינו, באו לעזור למשה 

 י הגדולים הללו."שישיג את הנרנח

 

ידי והנה בחינת נפש רוח, השיג משה על 

 עננא ודעאל משה בגש וז"הענן עצמו. 

 כבר נש דהוה אזיל באתר דרוחא. ו'וכ

 כלומר, שהענן היה לו למקום השגת אור הרוח.
 ח ע"א("ף נד י"דפו) 

  

 

"ר. וכדי לעזרו להשגת גס ו"ק בחסרון "שה

 שהוא ממונה אל,וקמג"ר, נגלה לו המלאך 

אור  "סשה ב אלפין ממנין שליחין,"על י

 מבל ע"י ג' קוין בד' פנים חו"ב תו"ג"ר המקו

שהם י"ב, ולהיותם ממשיכים חכמה, הם במספר 

אלפים. וי"ב אלפים אלו, ממונים שליחים לעזור 

בעא לאזדווגא לנשמה להשגת ג"ר. וז"ש, 

שרצה להתחבר עמו, ומיד השיג  ביה במשה,

 חפתמשה הג"ר דנשמה, הנק' פה. וז"ש 

נה שזכה לאור הנשמה, המכו יה,וממשה פ

 מאין דשפילון גוב את"ביפתחון פה, 

 כי קדישא דאוליף ליה קב"ה בסנה.

 ב אתוון גליפין שקבל משה בסנה היו"אלו י

ג"כ בחינת אור הנשמה לפי המדרגה שלו אז. 

ונודע שאור הנשמה דוחה חכמה ומתדבק 

בחסדים, בסו"ה כי חפץ חסד הוא. וע"כ דחה 

משה את המלאך קמואל הממשיך ג"ר בהארת 

וזאומה, והתדבק בחכ  "שר החסדים. 

כלומר  ב אלפין פרסין."ואתרחיק מניה י

י"ב פנים דנשמה, העומדים בשליטת אור 

החסדים, דוחים י"ב פנים העומדים בשליטת 

החכמה, הנק' אלפים. וז"ש שהתרחק ממנו י"ב 

אלפים פרסאות. מחמת חשקו לחסדים. וז"ש 

שחזר  רלומכ והוה אזיל משה בעננא,

ועינוי חינת אור הרוח שבענן. להתדבק בב

כי לא הוכר הארת  מלהטן כגומרין דאשא,

הג"ר בעיניו, מחמת שהתדבק בקומת הרוח, 

ך דבחי"א, הנקראים גחלי סשיש שם דינים דמ

 אש.

עד
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 רברבא ויקירא מן קדמאה, ותאנא א,רצט( עד דאיערע ביה חד מלאכ

אלף ושתין רבוא פרסין, וקליה  ן,שאר מלאכי הדרניא"ל שמיה, והוא עלאה על ו

אזיל במאתן אלף רקיעין, דמסתחראן באשא חיוורא. כיון דחמא ליה משה, לא 

 י גרמיה מגו עננא.דלמש זיכיל למללא. בעא 

דבעית  חל קב"ה, משה, וכי אנת הוא דאסגית מלין עמי בסנה, "ש( א

 ד משמשי. כיון דשמעולא דחלת. והשתא את דחיל מח א,למנדע רזא דשמא קדיש

 ה, אתתקף. פתח פומיה, בע"ב אתוון דשמא עלאה, כיון דשמע"משה קליה דקב

 ל, זכאה"משה, אזדעזע. קריב לגביה, אדוון דשמא קדישא, מפומיה תאל א"הדרני ט

 חולקך משה, דאתגלי לך, מה דלא אתגלי למלאכי עלאי. 

  

 חלופי גרסאות
 .ל"קדמיא ט. תבעיד יןמלת יותמוסיף  ח די.לאש ז ל.קדמיא"ו 

 

 אננבשעתא דעאל משה בע  לםהסו   מאמר

 עד ':עד דאיערע ביה וכורצט( 

פגש בו מלאך אחד, גדול ויקר מן הראשון. ש

ולמדנו הדרניאל שמו. והוא עליון על שאר 

המלאכים, אלף וששים רבוא פרסאות, וקולו 

הולך במאתים אלף רקיעים המסתובבים באש 

 תו משה לא יכול לדבר,לבנה. כיון שראה או

 רצה להפיל עצמו מתוך הענן.

 

אמר לו  ':ל קב"ה, משה וכו"א ש(

 הקב"ה, משה, וכי אתה הוא שהרבית דברים

 עמי בסנה, שרצית לדעת הסוד של השם

 , ולא פחדת, ועתה, אתה מפחד מפנישהקדו

ד ממשמשי. כיון ששמע משה קולו של אח

ם הקב"ה נתחזק. פתח פיו בע"ב אתוון של הש

 כיון ששמע הדרניאל האותיות של .עליוןה

 השם הקדוש מפי משה, נזדעזע. קרב אליו,

ל, אשרי חלקך משה, שנגלה לך מה שלא א"

 למלאכים עליונים. הנגל
 

. כי אחר שהשיג בעזרת קמואל שפירו

מוחין דנשמה. היה צריך להשיג עתה מוחין 

דחיה. ונשלח לו לעזרה המלאך הדרניאל. וז"ש, 

ביה חד מלאכא רברבא  עד דאיערע

כדי לעזור לו במוחין  ויקירא מן קדמאה,

דחיה היותר חשובים. ומפרש גדלות ג' הקוין 

 שלו. ונודע שהחכמה הוא במספר אלף,

עלאה  הואו"ש וזוהחסדים הם במספר רבוא, 

דהיינו שחשיבותו הוא  ן,על שאר מלאכי

שהם  ו,ר פרסין בימינ"ס ר פרסין."אלף וס

 שש ספירות תחתוניותחסדים הנמשכים מ

 םהו וא.דעתיק שספירותיו בסוד עשרה רב

ס החכמה "שה ף,ובשמאלו אל וא.ששים רב

 קו אמצעי אשהו וקליה,שמספרה אלף. 
 (א"ע חפו"י דף נ")ד 

 אזיל במאתן אלף רקיעים,המכונה קול, 

שהם הרקיעים דאו"א עלאין, אלף רקיעים 

דמסתחראן  א,לאבא ואלף רקיעים לאמ

כי או"א עלאין, הם בבחינת  א,וורחבאשא 

 אויראינה יוצאת מ י'שה ירא דכיא.וא

שלהם, ובהם מתוקן המנעולא, שה"ס המלכות 

וך שאו"א תדמדת הדין שנקראת אש. אלא מ

 עלאין הם תמיד בסוד כי חפץ חסד הוא אין

אש האש הזה פוגם אצלם כלום, וע"כ נקרא 

 )כמ"ש .כלומר שאין בו פגם משהו לבנה.

 וקולו של ד"ה בראשית ע"ש( ב"ב דף כ'

הדרניאל שהוא קו אמצעי שלו ממשיך האוירא 

 א עלאין."דכיא הזה דאו

 ן דחמא ליה משה, לאוכיש וז"

ינו מחמת הפחד דאשא ידה יכיל למללא,

ס מלכות דמדת הדין. "שראה בו שה א,ורחו

שמפחד הזה לא יכול לשמש עם הג"ר דנשמה 

ילו קומת ולא עוד, אלא אפ .ורדבשלו, הנקראים 

רוח שהיה לו מכח הענן, לא יכול לשמש עמה, 

מטעם היותה ממלכות הממותקת בבינה. וז"ש 

י המלכות כ בעא למשדי גרמיה מגו עננא,

דמדת הדין שראה, פגמה מדרגת הענן, שהיתה 

ממלכות דמדת הרחמים. ואז נגלה לו קולו של 

שקול הזה ממתיק כל  ,הקב"ה, שהוא ז"א

משה קלא  עשמדן וכיהדינים. וז"ש 

, בעזרתו של הדרניאל, ואז דקב"ה אתתקף.

יה ומפ חפתהמשיך המוחין דחיה, וז"ש 

שהשיג פתחון  בע"ב אתוון דשמא עלאה

וכששמע הדרניאל,  "ב.ר, מסוד ע"ס ג"פה, שה

ב נתחבר עמו. וז"ש, "מוחין דע ךשכבר מש

 ה.קריב לגבי ו'שמע הדרניאל וכדכיון 

והוה    

 

  

  

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

 פז     בשלח    

 

חד מלאכא די שמיה דתקיפא,  אעמיה, עד דמטו לאש לשא( והוה אזי

סנדלפון. ותאנא, סנדלפון עלאה הוא על שאר חברוי, חמש מאה שנין. והוא קאים 

ישראל. ובשעתא דבתר פרגודא דמאריה, וקשר ליה כתרין, מבעותהון דצלותא 

ל. וכלהו רישיה דמלכא קדישא, הוא מקבץ צלותהון דישראלדמטי האי כתר 

 מאתר בית שכינתיה. י'חיילין ואכלוסין מזדעזעין, ונהמין ואמרין, בריך יקרא די

ל הדרניאל למשה, משה, לית אנא יכיל למהך עמך, דלא יוקיד לי "שב( א

ה במשה, "אשא תקיפא דסנדלפון. ביה שעתא אזדעזע משה, עד דאתקיף ביה קב

 משה, בההוא נהורא וזיוא דההואיף ליה אורייתא. וחפא ליה ללואותביה קמיה, ואו

נעם, והוו אנפוי דמשה נהירין בכל אינון רקיעין. וכל חילא דשמיא הוו מזדעזעין 

 קמיה, בשעתא דהוה נחית באורייתא.

 ף חולקין מההוא זיוא."ממשה אל יה "חבו ישראל לתתא, נטל קבדשג( כיון 

 ל"משה, בשעתא דאביה שעתא, בעו מלאכין עלאין, וכל אינון אכלוסין, לאוקדא ל

ולא יכיל למללא, עד דאסגי בצלותין  ,ה פ( לך רד כי שחת עמך. אזדעזע משה"קב

 ה."ובעותין קמי קב

  

 מסרת הזהר
 ב."ו צ"צא קב"ב( "ות למ)ש (פ

 

 לופי גרסאותח
ה.משח

 אננבשעתא דעאל משה בע  לםהסו   מאמר

 והיה :ו'כוה אזיל עמיה ווהשא( 

תקיפא של מלאך הולך עמו עד שהגיע לאשא 

סנדלפון גבוה על  נואחד ששמו סנדלפון. ולמד

 שאר חביריו, חמש מאות שנים. והוא עומד

אחר הפרגוד של אדונו, וקושר לו כתרים 

מבקשותיהם של תפלות ישראל. ובשעה שמגיע 

 תר הזה לראש המלך הקדוש, הוא מקבלכ

 תפלות ישראל. וכל הצבאות וההמונים

ם, ברוך כבוד ה' מזדעזעים ונוהמים ואומרי

 ממקום בית שכינתו.
 

 ו':כולמשה  לל הדרניא"אשב( 

 אמר לו הדרניאל למשה, משה, איני יכול

לכת עמך, מפחד שלא ישרוף אותי אש החזק ל

של סנדלפון. בו בשעה נזדעזע משה, עד 

שהחזיק הקב"ה במשה, והושיבו לפניו, ולימד 

 אותו תורה. וכסה את משה באור ההוא והזיו

ו הנעם, והיה פני משה מאירים בכל של אות

הרקיעים. וכל צבאות השמים היו מזדעזעים 

 לפניו, בשעה שהיה יורד עם התורה.

פירוש. סנדלפון עומד בראש עולם 

הבריאה מתחת המסך של המלכות דאצילות. 

וז"ש והוא קאים בתר פרגודא דמאריה. ומקבל 

שם מהארת חג"ת נ"ה דבינה המאירים שם. 

ה הם במספר מאות וע"כ הם ה' וספירות דבינ

 ברויחעלאה הוא על שאר מאות. וז"ש 
 "ח ע"א(נ)דפו"י דף  

 והוא מעלה מ"ן לצורך שנה. תחמש מאו

זווג המלכות עם ז"א, מתפלות ישראל. וז"ש, 

 וקשר ליה כתרין מבעותהון של

 ובשעת הזווג מתקבלות תפלתם, ישראל,

לרישיה  רא דמטי האי כתתבשעווז"ש, 

דישא הוא מקבל צלותהון דמלכא ק

ולהיות עמידתו תחת המסך דמלכות  דישראל.

 נבחן בו אש חזק, מדינים שבמסך דמלכות

 אמר לו הדרניאל וכו' דלא יוקידוז"ש, 

 נזדעזע זוא לי אשא תקיפא דסנדלפון.

עד דאתקיף ביה קב"ה במשה משה 

 .ואותביה קמיה ואוליף ליה אורייתא

שנזדעזע משה ויש כאן סוד גדול. כי בכל פעם 

 זיק בוחמחמת אשא תקיפא דסנדלפון, ה

 הקב"ה ולמד עמו תורה, עד שלימדו הקב"ה

כל התורה והמצוה, שבגמר גילוים זכה משה 

 לאור היחידה.

כיון  ':כיון דחבו ישראל וכושג( 

שחטאו ישראל למטה לקח הקב"ה ממשה אלף 

חלקים מאותו הזיו. בו בשעה רצו מלאכים 

 ים לשרוף את משה,העליונים וכל ההמונ

בשעה שאמר לו הקב"ה לך רד כי שחת  דהיינו

עמך. נזדעזע משה ולא יכול לדבר, עד שהרבה 

 בקשות ותפלות לפני הקב"ה.

א"ל 
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ה בכל אינון "עד דגער קב י,ה, משה, אתקיף בכורסייא דיל"ל קב"שד( א

ין לוחין דאבנין, ואחית לון לתתא. אכלוסין, בכל אינון חיילין, ואתקיף משה בתר

גבורים עלה חכם ויורד עז מבטחה. ומההוא זיוא דאשתאר  רעי צ(ודא הוא דכתיב, 

משה. ומה בהאי דאשתאר ביה לא הוי יכלין לאסתכלא דביה, הוו מבהיקין אנפוי 

 ו."באנפוי, בההוא דאסתלק מיניה עאכ

ימינך יי'  ,ד"עו כא. שה( ר' חייא אמר, ימינך יי' נאדרי בכח, דא אוריית

דעמין עכו"ם, בר בשעתא  לתרעץ אויב. דלית מלה בעלמא דיתבר חיליהון 

ימינא  מדישראל מתעסקין באורייתא. דכל זמן דישראל מתעסקין באורייתא, 

 אובגיני כך אורייתא אקרית עז, כד" .ם"אתתקף, ואתבר חילא ותוקפא דעעכו

 ן.יי' עז לעמו ית ק(

שמאלא אתתקף, ואתתקף  נלא מתעסקין באורייתא שו( ובשעתא דישראל 

דלא יכלין למיקם בהו.  ן,ם, ושלטין עלייהו, וגזרין עלייהו גזרי"חיליהון דעעכו

 בני ישראל, ואתבדרו ביני עממיא. אוד אתגלי"וע

על מה אבדה הארץ וגו', ויאמר יי' על עזבם את  (ר*( שז( הדא הוא דכתיב 

בר חילא ותוקפא דכל תא סדלון באורייתא, תורתי. דהא כל זמנא דישראל ישת

 ר אלעזר, ודאי הכי הוא, דכל זמנא דקליהון"ד ימינך יי' תרעץ אויב. א"ז, הה"עע

הקול קול  ש(, כמה דתנינא ו'דישראל, אשתמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וכ

 יעקב, ואי לאו הידים ידי עשו, והא אוקימנא.

  

 מסרת הזהר
א. צ" ד( תולדות נ""טלים כתה) ק( (.)משלי כ"א צ(

ראשית כ"ז( )ב ש( "ג.צ ''( וישב מטירמיה ) (ר

 "א.ג צ"ויצא מ          

 

 חלופ גרסאות
נא. ימי ג"לר ובאת מ ין.משאר עד ל ד.ל"ג וע" כ

בר.תי מ .אתקף ול"ג שמאלא אתתקף נאתתקף. 

 אננבשעתא דעאל משה בע  לםהסו   מאמר

 א"ל ל קב"ה משה וכו':"אשד( 

"ה: משה, אחוז בכסא שלי. עד שגער הקב

 הקב"ה בכל אלו ההמונים, בכל אלו הצבאות,

 אחז משה בשני לוחות אבנים והורידם אזו

למטה. וז"ש עיר גבורים עלה חכם וירד עז 

מבטחה. ומזיו ההוא שנשאר בו היו מבריקים 

לו כפניו של משה. ומה בזה שנשאר בו לא י

 אחתלהסתכל בפניו, במה שנסתלק ממנו על 

 שלא יכלו להסתכל.כמה וכמה 

 ימינך א,רח" :וכו' ראמ אייחר' שה( 

 שמאדירה אתה' נאדרי בכח, זהו התורה, 

 וע"כ, ימינך ה' תרעץ אויב. כי אין הימין,

 דבר בעולם שישבור כחם של עמים עכו"ם,

כמו בשעה שישראל עוסקים בתורה. שכל זמן 

שישראל עוסקים בתורה מתחזק הימין, ונשבר 

 ועוזם של העמים עכו"ם. ומשום זה כחם

ן. כמש"א ה' עוז לעמו ית ז,וענקראת התורה 
 "ח ע"ב(נ( דף *"ח ע"א נדף  י"פו)ד 

  

  

 א דישראל לא וכו':תבשעו ו(ש

מתחזק  ,ובשעה שישראל אינם עוסקים בתורה

השמאל, ומתחזק כחם של העמים עכו"ם, 

שיונקים מן השמאל, ושולטים עליהם, על 

זרים עליהם גזירות שאינם יכולים ישראל, וגו

 ולעמוד בהם. ועל זה נגלו בני ישראל ונתפזר

 בין האומות.

  

ז"ש, על  הדא הוא דכתיב וכו':שז( 

 תמה אבדה הארץ וגו' ויאמר ה' על עזבם א

תורתי. כי כל זמן שישראל עוסקים בתורה, 

 נשבר כחם ועוזם של כל עובדי ע"ז, ז"ש

 ןעזר, ודאי כאויב. א"ר אל ץימינך ה' תרע

 שכל זמן שקולם של כמו שלמדנו, א,הו

 ,ל נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשותישרא

 .הידים ידי עשו אם לאהקול קול יעקב, ו

 ו.וכבר בארנ

וברב  
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למה יי' תעמוד  א(נך תהרוס קמיך. ר' חזקיה פתח ואמר, וברב גאו ת(שח( 

 חובי עלמא גרמו, קב"ה סליק לעילאדתא ברחוק תעלים לעתות בצרה, בשע

 לעילא, ובני נשא צווחין ונחתין דמעין, ולית מאן דישגח עלייהו. מ"ט. בגין דאיהו ע

 סליק לעילא לעילא, ותשובה אתמנע מנייהו, כדין כתיב, וברב גאונך תהרוס

 קמיך.

ה גאותא, על עממיא "שט( ר' יצחק אמר, האי קרא, בשעתא דאתלבש קב

' ועל משיחו. ותאנא יורוזנים נוסדו יחד על י (בעליה, כמה דכתיב, דיתכנשון 

באוכלוסין  צעיבר, לאתכנשא בההוא זמנא  פקסטורין מכל  א[זמינין אינון שבעין 

כל עלמא, ולמעבד קרבא על ירושלם קרתא קדישא, ולאחדא עיטין עליה ד

 ., ועל היכליהנוקים על פטרונא בקדמיתא, ולבתר על עמיה [בה. ומאי אמרי, "דקב

יושב בשמים ישחק יי' ילעג  ג(ה לחייכא עלייהו. דכתיב "שי( כדין זמין קב

 ה גאוותא עלייהו, וישיצינון מן עלמא, כמה דכתיב"למו. בההוא זמנא ילבש קב

וזאת תהיה המגפה אשר יגף יי' את כל העמים אשר צבאו על ירושלם המק  ד(

 רגליו. קבשרו והוא עומד על 

 ה לאחייא"ש, זמין קב"א אמר משמיה דרב ייסא סבא, והכי ארשיא( רבי אב

ללופינוס,  תלאנדריאנוס,  שדעקו לישראל ולירושלם,  רלכל אינון מלכין, 

ונבוכדנצר, ולסנחריב, ולכל שאר מלכי עמין, דחריבו ביתיה, ולשלטאה לון 

 ,כקדמיתא, ויתכנשון עמהון שאר עמין, וזמין קב"ה לאתפרעא מנייהו באתגלייא
  

 מסרת הזהר

( י')תהלים  א(ט. ""ב שט"ה, מא ש"ק"י ט תק"ח ת(

)שם(  ג(צ"ד.  "ד)שם ב'( וירא קמ ב(כ: נח:  גח"

 "א.צו ""ד( וירא פיכריה ז) ד( "א.ה צ"וירא קמ
 

 ות. ב[ נעמודמם שרים משבעים אויא[ שבעדרך אמת 
שהוא  ןאדוהעל האב ו םחוללה לתח 
 "ת.השי  

 

 חלופי גרסאות
 ומוסיף רגלי קאוכלסין.  צעמין.  פלעילא. ל"ג  פ

 'א כספא ודהבא וכודבאדיין דקו כח ביינו דכתיוה

 אודין להיות ואז החתון בעולם אלא דענוהרי אי

 כל המלכיות שחזרו וחיו. יינונא דמחאת לצלמא הבא

"ג ל תוס. יאנל"ג לאדר ששצרו על ישראל ועל.  ר

וס.נללופי  

תהרוס קמיךגאונך  וכרבו  לםהסו   רמאמ
 

 גאונך תהרוס קמיך וכרבומאמר 

ר'  ברב גאונך תהרוס קמיך:ושח( 

. וגו'ואמר, למה ה' תעמוד ברחוק  חחזקיה פת

בשעה שעונות העולם גורמים, הקב"ה עולה 

למעלה למעלה, ובני אדם צועקים ומורידים 

דמעות, ואין מי שישגיח עליהם. מהו הטעם. 

ונמנע  משום שהקב"ה נסתלק למעלה למעלה,

 סמהם התשובה. אז כתוב, וברב גאונך תהרו

 קמיך.

 

רי"א, מקרא  ר' יצחק אמר וכו':שט( 

זה, הוא, בשעה שהקב"ה מתלבש בגאות על 

 העמים שיתאספו עליו. כמ"ש ורוזנים נוסדו

ד על ה' ועל משיחו. ולמדנו, עתידים ע' שרי חי
 "ח ע"ב(נ"י דף ופ)ד 

  

 םמכל צד בעת ההיא ע ףצבאות להתאס

הצבאות של כל העולם, ולעשות מלחמה על 

ירושלים עיר הקדושה ולאחוז בעצות על 

הקב"ה. ומהו אומרים. נקום על המגין מתחילה, 

 אח"כ על עמו ועל היכלו.ו

אז עתיד  ין קב"ה וכו':מכדין זשי( 

הקב"ה לצחוק עליהם, שכתוב יושב בשמים 

ק ה' ילעג למו. בזמן ההיא ילבוש הקב"ה חיש

ויכלה אותם מן העולם. כמ"ש  ,הםגאות עלי

 וזאת תהיה המגפה וגו'.

רא"א משמו  :'וכור' אבא אמר שיא( 

של ר' ייסא סבא, וכן אמר ר' שמעון, עתיד 

הקב"ה להחיות כל אלו המלכים שהצירו את 

לאנדיאנוס ללופינוס,  דהיינוישראל וירושלים, 

כדנצרוונב   
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 ד, וזאת תהיה המגפה אשר יגף יי' את כל העמים אשר צבאו"סחרני ירושלם. הה

על ירושלם. אשר יצבאו לא כתיב, אלא אשר צבאו. כדין כתיב, וברב גאונך 

 דעלמין היא. אתהרוס קמיך, ודא לזמנא דאתא משיחא, כתיב, ושירתא דא שירתא 

ברוח אפיך נערמו מים, בההוא זמנא. ובגין כך אית בההוא זמנא, ו ה(שיב( 

אתי, דלזמנא דעלמא  גנצבו כמו נד,  בלזמנא דמלכא משיחא, ולזמנא דגוג ומגוג. ו

 ן.כל עלמידדאיהו חדוותא 

יב, דא ההוא ממנא אואמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. אמר  ו(שיג( 

שיב דישיצינון חרברבא על מצראי, בשעתא דאתיהיב ליה שלטנותא על ישראל, 

דא  דעלמא, דהוו מגינין עלייהו. ולא תימא  ה טורי"תחות שלטניה. אלא דדכר קב

 וכד אתייהיב להו הם, "בלחודוי, אלא כל אינון רברבין דממנן על כל עעכו

 דישיצון ישראל תחותייהו. ו רשותא ושלטנותא על ישראל, כולהו בעאן

גזירין  זין דתחות שולטניהון דאינון ממנן, כלהו משיד( ועל דא, אינון ע

ה דכר טורי עלמא, ואגין עלייהו. וכד חמא משה "אלא דקב ח ן,גזרין לשיצאה לו

 דא, שרא לשבחא לקב"ה, ואמר מי כמוכה באלים יי'.

אתזנו עלאין  יש, אילנא חד רברבא עלאה תקיפא, ביה "ר סשטו( אמר 

 דאתחברן כותתאין. והוא אתחם בתריסר תחומין, אתתקף בארבע סטרי עלמא, 

  

 מסרת הזהר

   נח: ח"ב (ו מח: ח"ב ה(

 חלופי גרסאות
 א.ולזמנ ג ד.נל"ג נצבו כמו ב אתי.דמא לדע א

בר ח ירין.זג ג"ל ז דישצינון. ו כד. ה א.ל"ג דד 

 דאסתחראן. כמוסיף אתזנו זייני.  יש. "ל"ג ר טג מן אלא עד וכד. ול" הויליגין אדא "הקב

 

 גאונך תהרוס קמיך וכרבו  לםהסו   רמאמ

שאר מלכי העולם, ונבוכדנצר, ולסנחריב, ולכל 

שהחריבו ביתו, ויתן להם ממשלה כמתחילה, 

ויאספו עמהם שאר העמים וילחמו על ירושלים, 

 ועתיד הקב"ה להפרע מהם בגלוי סביב

 ירושלים. וז"ש וזאת תהיה המגפה אשר יגוף

 ה' את כל העמים אשר צבאו על ירושלים.

לשון אשר יצבאו לא כתוב, אלא אשר צבאו, 
 נבוכדנצר וכו' שכבר צבאו. עבר, כי סובב על

כתוב, וברב גאונך תהרס קמיך. וזה כתוב,  זא

 לזמן שיבא המשיח, ושירה זו, שירת עולם היא.

 :יםמ וברוח אפיך נערמושיב( 
באותו זמן,  זההיינו באותו זמן. ועל כך, יש 

ובזמן מלך המשיח, ובזמן של גוג ומגוג. נצבו 

 תכמו נד, הוא לזמן העולם הבא, שהוא שמח

 כל העולמות.
  

 מאמר אמר אויב ארדוף

 אמר אויב ארדוף אשיג וגו':שיג( 

 אמר אויב, זהו הממונה הגדול של מצרים.

בשעה שניתנה לו הממשלה על ישראל, חשב 

אלא שזכר הקב"ה הרי  ו,לותם תחת ממשלתכל
 "ח ע"ב(נ)דפו"י דף  

  

 שהיו מגינים עליהם. שהם האבות,העולם, 

 אלא כל רצה לכלותם,ולא תאמר שזה בלבד 

אלו השרים הממונים על כל העמים עכו"ם, 

כשניתן להם רשות וממשלה על ישראל, רוצים 

 כולם לכלות ישראל תחתם.

 ועל כן :'כוועל דא אינון ושיד( 

אלו העמים שהם תחת שליטתם של אלו 

את הממונים, כולם גוזרים גזרות לכלות 

שהם אלא הקב"ה זוכר הרי העולם,  ישראל.

ומגין עליהם. וכשראה משה את זה,  בות,הא

 האת הקב"ה, ואמר מי כמוכ חהתחיל לשב

 באלים ה'.
  

 מאמר מי כמוכה באלים

 ,ש"אר ש אילנא וכו':"אמר ר ו(שט

 בו הוא ז"א,אילן אחד גדול עליון וחזק, 

נזונים עליונים ותחתונים. ומוגבל בי"ב גבולי 
 שבכל מ"ג תו"ואלכסון, שהם ד' ספירות ח

 ג' קוין. )כמ"ש בפ' לך דף ז' ד"ה גואחד 

 שהםרוחות העולם,  נטיען ע"ש( מתחזק בד'

 יןפהמתחברים במקומם. ע' ענ ,מו"חו"ג ת

 שהם    
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זנו מניה, בעקר שרשוי ינקין אינון תלקין בגויה, ואסבדוכתייהו. שבעין ענפין 

 דמשתכחין באילנא. לסחרניה, ואינון ענפין 

 ( כד מטי עדן שלטניה דכל ענפא וענפא, כלהו בעאן לשיצאה כלאשטז

ההוא דשליט עלייהו, וישראל אחידן  נגופא דאילנא, דאיהו עקרא דכלהו ענפין,  מ

גופא דאילנא, חולקא דישראל. בעי  (*דההוא  עעלייהו שלטנותא  סביה. כד מטא 

 אהב שלמלנטרא לון, ולמיהב שלמא בכלהו. ועל דא שבעים פרי החג, למי

 לשבעין ענפין דבגו אילנא.

כי יבושו  ז(מאי באלים. אילנא. כד"א,  פ. י'שיז( ועל דא מי כמוכה באלים י

דפוסא, דמחקקין בגויה  צדהוו פלחין לחד  ג[א אילנא, ומאילים אשר חמדתם. דה

 ואקרי אלים אילנא מי כמכה דיעביד כעובדך וירחם על כלא. מי כמכה בכל

יר לכלא, נטיר לכל שאר, ולא טא דאע"ג דאיהו שלטא, נאילנד הההוא סחרני

בעיא למעבד עמהון גמירא. מי כמכה נאדר בקדש, בההוא חילא עלאה דאקרי 

 , והא אוקימנא מילי.י'כח יי' נעם י רינאדר בקדש ממש, ואק קקדש. 

ראיתי את כל המעשים אשר  ט(. ר' יוסי פתח י'מי כמכה באלים י ח(שיח( 

 הנה הכל הבל ורעות רוח. שלמה מלכא, דאסתלק בחכמתאעשו תחת השמש ונ

 יתירא על כל בני עלמא, היך אמר דכל עובדין הבל ורעות רוח. יכול אף מעשה ז

  

 מסרת הזהר

 ב"ח ח( .ב"ט"ד שכ 'ל "חזרעב:  ח"ב( א' ה)ישעי ז(

קלב.  עת" ת"ז. רסז: טצד. קכח. קלח: קל ח"גנט 

 "גט"ז, י"ז משד ""א שט"ו, טט ג', וט"ד ש"ב'  "חז

 (.לת א'ה)ק (טצ"ה ט"ב ש"ג.  ת"חש"ו 

 

 חלופי גרסאות
 .הויליא עתנוטשל ס .הוא נ ה.פנו ופה;נ מ .ןחיתכמש ל
 פא.נו ואהפא; הנול ההוא ראלקא דישחוא ההו ע
 א;סופד ;דופסא צ ה.מכל"ג מן מאי עד מי כ פ

.יתיר ר אדר.נל"ג ק א.קופס 

 ה.להיה נדפס ומצוייר באילן האפסל אחד שלג[ שהיו עובדים רך אמת ד

 

 מי כמוכה באלים  הסולם  מאמר
 

 שהם ע' שרים הממונים על ע' אומות העולם.

 יועולים בתוכו ונזונים ממנו. מעיקר שרש

 יונקים הם מסביב. והם ענפים הנמצאים

 באילן.

כשמגיע עת  :'כווכד מטי עדן שטז( 

רוצים לכלות  םה לכל ענף וענף, כוללהממש

ת גוף האילן, שהוא העיקר של כל לגמרי א

הענפים, והוא השולט על ישראל ואחוזים בו. 

וכשמגיע עליהם הממשלה של גוף האילן, שהוא 

חלקם של ישראל. הוא רוצה לשמרם, ולתת 

 ע' פרי החג מקריביםשלום בכולם. ועל זה 

שהם ע' לתת שלום לע' ענפים שבתוך האילן, 
 .םשרים של אומות העול

 רמנא הועל ז ':כוומי על דא ושיז( 

א "באלים. אילן, כמש הומה כמוכה באלים ה'. מ
 ע"א( נ"ט ( דף*ב ""ח ענ)דפו"י דף  

  

ו מאלים אשר חמדתם. שהוא אילן שהיו שכי יבו

מי  ו.עובדים לצורה אחת שהיתה חקוקה בתוכ

 כמוכה שיעשה כמעשיך וירחם על כל. מי

ששולט  "פכמוכה בכל סביבות האילן, שאע

את הכל שומר לכל השאר, ואינו רוצה ומר ש

 כמו שהם היו רוציםעשות עמהם כליה, ל

היינו מי כמוכה נאדר בקדש.  בזמן שליטתם.

בכח העליון שנקרא קדש. נאדר בקדש  שנאדר

ונקרא כח ה', נעם ה'.  שהם המוחין דבינה.ממש. 

 והרי העמדנו הדברים.

יוסי  'ר :כה באלים ה'ומי כמשיח( 

הבל ורעות  וגו'ל המעשים פתח, ראיתי את כ

שלמה המלך, שעלה בחכמתו יותר  ל,שוא וח,ר

 על כל בני העולם, איך אמר, שכל המעשים

 הם הבל ורעות רוח. יכול, אף מעשה הצדקה

הוא    

 

 

 

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

     בשלח        

 

והיה מעשה הצדקה שלום. אלא הא אוקמוה, כל המעשים  (יהצדקה, והא כתיב 

 ב. שאני מעשה הצדקה, דאיהו לעילא מן שמשא.שר נעשו תחת השמש כתיא

שיט( והנה הכל הבל ורעות רוח, מאי קא מיירי. אי תימא הכל הבל כמה 

 דאוקימנא, דאיהו ברזא דחכמתא, כד"א הבל הבלים אמר קהלת, ואינון הבלים

 מא דעלמא דלעילא ותתא. מאי תימא בהאי, דכתיב הכא, הכל הבל ורעותוקי ש

 רוח. ת

אוקמוה, והכי הוא. ת"ח, בשעתא דעובדין מתכשרן לתתא,  שכ( אלא הכי

 אשתדל בפולחנא דמלכא קדישא, ההוא מלה דעביד, הבל אתעביד אובר נש 

מיניה לעילא. ולית לך הבל, דלית ליה קלא, דסליק ואתעטר לעילא, ואתעביד 

 סניגורא קמי קב"ה.

, ה"א דקבנחשכא( וכל אינון עובדין דאשתדל בהו בר נש, דלאו אינון פול

 תמיניה, ואזלא ושאטת בעלמא. וכד נפק גההוא מלה דעביד, הבל יתעביד  ב

כאבנא בקוספיתא, כמה  ד[הבל מגלגלא ליה בעלמא,  אשמתיה דבר נש, ההונ

 ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. (כדכתיב, 

 רניה בעלמא, כדין כלחדמגלגל ליה ס דשכב( מאי יקלענה. ההוא הבל 

איהו תבירא  ו ה, הבל יתעביד מנייהו,"תעבדין דלאו אינון פולחנא דקבדמ המלין 

 ד הבל ורעות רוח."דסליק ונחית ומתגלגל בעלמא, הה זא, דמתבר לרופא חרוד

 

 מסרת הזהר

"ה( וירא כ' א)שמואל  כ(רצה:  ג"חשעים ל"ב( )י י(

 א.ע"א צי"              

 

 הקלע. ף[ כאבן בכד מתדרך א

 

 חלופי גרסאות
א והמוסיף רוח  תדלעילא ול"ג מן קיומא עד מאי.  ש

 א.ההוו באסתכל.  א .ש כתיבממלתא דא תחת הש

 ג .סיף הבלמו ;ויהוא וא. ת שמשחוון תנתעבדין ואימד

 ז. הואי ף ימוס ;דאתעבדין ה ה.ר סחרנידבדמ ד נה.מי

מא.א בעלונחת אסלקד

 

 מי כמוכה באלים  הסולם  מאמר

 הלא כתוב, והיה מעשה הוא הבל ורעות רוח,

הרי העמדנו, כל  א,אל ומשיב.הצדקה שלום. 

המעשים אשר נעשו תחת השמש כתוב, ומשונה 

 מעשה הצדקה, שהוא למעלה מן השמש. ואה

 :חרו תרעוווהנה הכל הבל שיט( 
 פירושומה פירושו. אם תאמר, הכל הבל  שואל

 א,כמו שהעמדנו, שהיא בסוד החכמה כמש"

והבלים אלו הם קיום  הבל הבלים אמר קהלת

)כנ"ל בא ד' מ"א אות עולם העליון ותחתון. 

מהו תאמר בזה שכתוב כאן, הנה הבל  ג(מ"ק

 ורעות רוח.

 אלא וה וכו':מקואלא הכי אשכ( 

 הוא. בוא וראה, בשעה ךהעמדנו, וכ ךכ

שהמעשים טובים בעולם, והאדם עוסק בעבודת 

 המלך הקדוש, הנה דבר ההוא שעושה נעשה
 (אע" ט"נדף י "פו)ד 

  

ל וממנו הבל למעלה. ואין לך הבל, שאין לו ק

 "ה.שעולה למעלה ונעשה סנגור לפני הקב

 וכל וכל אינון עובדין וכו':( אשכ

אלו המעשים, שעוסק בהם האדם ואינם עבודת 

שעשה נעשה ממנו הבל,  אהקב"ה, דבר ההו

 טט בעולם. וכשיוצאת נשמתו,ווהולך ומש

 עולם, כאבן בכףהבל ההוא מגלגל אותו ב

 הקלע. כמ"ש, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך

 כף הקלע.

שואל מהו יקלענה.  מאי יקלענה:שכב( 

 הבל ההוא מגלגל אותו סביב בעולם. ומשיב,

אז, כל הדברים שנעשים ואינם עבודת הקב"ה, 

ח שמשבר נעשה מהם הבל, שהוא שבירת הרו

גלגל בעולם. ז"ש תאת הרוח, העולה ויורד ומ

 ח.ורעות רוהבל 

אבל 
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סליק לעילא מן שמשא,  חשכג( אבל ההיא מלה דאיהי פולחנא דמריה דא 

 .ואתעביד מניה הבל קדישא, ודא הוא זרעא דזרע בר נש בההוא עלמא, ומה שמיה

 זרעו לכם לצדקה.  ל(צדקה. דכתיב, 

קא לה באתרא שכד( האי מדבר ליה לבר נש, כד תיפוק נשמתיה מיניה, וסל

 והלך לפניך צדקך מ(ד "לאתצרוא בצרורא דחיי, הה טדכבוד דלעילא אשתכח 

 כבוד יי' יאספך. (נ. דכתיב, י'לאתר דאקרי כבוד י יבגין לדברא לך, לסלקא לך, 

שכה( כל אינון נשמתין, דההוא הבל קדישא מדבר להו, ההוא דאקרי כבוד 

אקרי נייחא דרוחא. אבל אחרא ורעות  ביה. ודא כ, כניש לון בגויה, ואתצרירן י'י

וזרעין זרעא  לכל עובדיהון לעילא מן שמשא דרוח אקרי. זכאין אינון צדיקייא, 

וזרחה לכם יראי שמי שמש  ס(י לון לעלמא דאתי, ועל דא כתיב כדצדקה, למז

 צדקה.

ת"ח, בקדמיתא כד אתבני בי מקדשא לתתא, לא  ן,שכו( אמר רבי שמעו

כי על אפי ועל חמתי וגו' בגין דבאתר  ע(רוגזא, כמה דכתיב, אתבני אלא בדינא ו

 דדינא שריא. לזמנא דאתי, זמין קב"ה למבני ליה, ולאתקנא ליה בדרגא אחרא

 שמיהו סאתקיים,  נבצדקה תכונני. בגין כך  פ(עלאה דאקרי צדקה, דכתיב  מ

 .וזה שמו אשר יקראו יי' צדקנו צ(יתקרי. מנלן. דכתיב  פצדק  עממש  *(

 נטית ימינך תבלעמו ארץ. הא אתמר, ארימת ימינך. אמר רבי יצחק, (קשכז( 

 מיא, אמר תמתחו קין תדכד אפיק קב"ה למצראי מ ,ביה חברייא צהא אתערו 

  

 מסרת הזהר

 א."ד צ"נכ"ח( לך ק יה)ישע (מא: סר ח"א( י'שע )הו (ל

 מ"א.ש "אט ו' חז")מלאכי ג'( וירא ס' צ"ה  ס( ם(.)ש נ(

 :חקיג: קפ ח"גד( ")ישעיה נ (פ (.ה ל"במייר) (ע

 :זמ ח"ב ק( (.ירמיה כ"ג) צ( 

  

 חלופי גרסאות
 מוסיף כ. רמוסיף מן אתר לאת י א.רכתחבלא טאקרי.  ח

 .ןדיבין עורעמוסיף וז לפך. אסד כבוד ה' י"ביה חה

ושמש.  ;אמוש ס יה.קיים בתמוסיף א נ אה.ל"ג על מ

ימא מיא  חותתמ ק יה.ל"ג ב צאקרי.  פ ה.צדק ע

ך וכו' עד.וובג שאמרו לארעא כנו 

 

 מי כמוכה באלים  הסולם  מאמר

 אבל דבר אבל ההיא מלה וכו': ג(שכ

ההוא שהוא עבודת רבונו, זה עולה למעלה מן 

הבל קדוש, וזה הוא זרע  נו, ונעשה ממהשמש

שזורע האדם בעולם ההוא, ומה שמו. צדקה. 

 שכתוב, זרעו לכם לצדקה.

זה מנהיג  :'כווליה  רמדבהאי שכד( 

את האדם כשנשמתו יצאה ממנו, ומעלה אותו 

 במקום הכבוד למעלה, ונמצא לצרור אותו

כדי  בצרור החיים. ז"ש והלך לפניך צדקך.

 לנהוג אותך, ולהעלותך למקום שנקרא כבוד

 שכתוב, וכבוד ה' יאספך. לכות,מא הושהה', 

 לכ כל אינון נשמתין וכו':( השכ

שהבל ההוא הקדוש מנהיג אותם, אלו הנשמות, 

ההוא שנקרא כבוד ה', מאספם בתוכו ונצררים 

שאינו האחר,  הבלבו. ואז הוא נחת רוח. אבל 

רעות רוח. אשריהם ו ,אנקר בודת הקב"ה,ע
 ע"ב( ט"נף דף נ"ט ע"א *( ד"י דפו) 

 

 

, משהצדיקים שכל מעשיהם הם למעלה מן הש

ה דהיינו עבודת הקב"ה, וזורעים זרע הצדק

ועל זה כתוב, וזרחה  א.לזכות אותם לעולם הב

 יראי שמי שמש צדקה. שמש לכם

 אר"ש, ן וכו':ואמר ר' שמעשכו( 

 ה,ילה כשנבנה בית המקדש למטחבוא וראה, בת

 לא נבנה אלא בדין ורגז, כמ"ש, כי על אפי

. משום שהוא במקום שהדין וגו'י מתועל ח

שורה. לעתיד לבא, עתיד הקב"ה לבנות אותו 

 ה.לתקנו במדרגה אחרת עליונה, הנקראת צדקו

 וב, בצדקהתשכ יא מלכות המתוקנת,שה

ושמו  ולא יחרב עוד.תכונני. משום זה יתקיים 

 מוממש יקרא צדק. מאין לנו. שכתוב, וזה ש

 אשר יקראו ה' צדקינו.

 נטית ימינך תבלעמו ארץ:שכז( 

הרי  הוקשה לו, הלא הימין פועל חסד. ואומר.

למדנו    
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 ואומי רלארעא, כניש לון בגווך, ולא בעאת, עד דאושיט קב"ה ימינא לקבלה, 

 :ד תבלעמו ארץ. אמר ר' אלעזר, נטית ימינך"ההלה, כדין בלעתינון ארעא, 

 תעביד בהו דינא.אכדין ו תלה משמאלא  שלאפרשא 

 רועך ואורכי ימינך וז ש(נחית בחסדך עם זו גאלת, כמה דכתיב  ר(שכח( 

דא דכתיב וזרועך, דא  גגדולה. נהלת בעזך  בכי ימינך: דא  אפניך כי רציתם 

צדיק. וכלהו  וכי רציתם, דא  הדא דכתיב, ואור פניך  ד, ךגבורה. אל נוה קדש

 משתכחי בקרא.

תפול עליהם אימתה ופחד. אימתה, אימה מבעי ליה, מאי אימתה.  ת(( טכש

רייתא, דלא אית בה רזין עלאין. מאי אימתה. דהא לית לך את או מלה חדא באו

 אמר רבי שמעון, כלומר דחילו דשכינתא.

 ,תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו', תביאמו ותטעמו א(של( כהאי גוונא, 

תביאם ותטעם מבעי ליה, מאי תביאמו. אלא רוחא דקודשא אמר, על אינון דרא 

 ,ה"קדישא דשמיה דקבדגזר יהושע, ואתגליא בהו גלויא דרשימא  [הבתראה, 

ועמך כלם  (בירת ארעא. כמה דכתיב מ, ואלין אתחזיאו לו'דאלין אחידן ביה ב

צדיקים לעולם יירשו ארץ. רכל מאן דאתגזר, ואתגליא ביה רשימא קדישא, 

 יר ליה, אקרי צדיק, בגין כך, לעולם יירשו ארץ.טונ

תטעמו כד"א ו '.שלא( וע"ד תביאמו, ו' יתירה, תביאמו לאינון דאחידן בו

 ה.בתראי, אתער מל ז, ולאינון ו'נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. לאינון דאחידן ב

  

 מסרת הזהר

 ט:נ ב"ח ת( (.לים מ"דתה) ש(נט:  בח" ר(

 )ישעיה ס'( ב"א ר"ח צ"ד. ב( "ג.הקסה"ז צ' צ א(

 

  

 חלופי גרסאות
 ואתעביד ול"ג וכדין. ת א.אלמה שמני ש אמר.ו ר

ג ל" הל"ג דא.  דג דא. "ל גה. גאול בל"ג כי.  א

י דקרא.אמוסיף בתר ז ה.צדק ו. כי רציתם 

 .ארץ ישראללסתו ניבכ עשיוה למ[ שהדרך אמת 

  

 מו ארץלעך תבינית ימנט  םהסול   מאמר
 

 מאלשאר הונשך. הרימות יד פירושושלמדנו 

יצחק,  ( אמר ר'דסר לבדו ועשה דין. )כנ"ל אות

יא הקב"ה את הרי העירו בה החברים, כשהוצ

המצרים מתים מתחת המים, אמר לארץ, אסוף 

ם בתוכך. ולא רצתה עד שהושיט הקב"ה את תאו

הימין כנגדה, והשביע אותה, אז בלעתם הארץ. 

תבלעמו ארץ. ר' אלעזר אומר, נטית ימינך,  שז"

להפריד אותה מן השמאל, ואז נעשה  פירושו,

 .בשמאלהדין 
 

 נחית בחסדך עם זו גאלתשכח( 

אור ו ךרועוזהוא כמו שכתוב, כי ימינך  ':וגו

דהיינו זה גדולה,  כי ימינךפניך כי רציתם. 

זהו  עך,וזרוזהו שכתוב,  נהלת בעזך, חסד.

אור וזהו שכתוב,  ה קדשך,נו אלגבורה. 

 שהוא יסוד.זהו צדיק,  כי רציתם, ךפני

 כל שש הספירות. כיוכולם נמצאים בכתוב. 
 ה.ו"ד כולל נת"ת. ויסו םוגבורה כוללי דסח

 י דף נ"ט ע"ב(ו"דפ) 

  

 ד:חתפול עליהם אימתה ופ( טשכ

אימתה, היה צריך לומר אימה, מהו  ואלש

 ה,אימתה. שהרי אין לך אות או מלה אחת בתור

 .מהו אימתה כ,"ואשאין בה סודות עליונים. 

 והואאמר ר' שמעון, כלומר, אימת השכינה. 
 כמו אימת ה' שהיא השכינה.

כעין  :ו'וג ונא תביאמווכהאי גשל( 

זה, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו', היה צריך 

 ב,ומשילומר תביאם ותטעם, מהו תביאמו. 

 מלאלא רוח הקודש אמר, על הדור האחרון ש

 ההם הגילוי של הרשימה הקדושיהושע, ונגלה ב

 שהוא ז"א,משמו של הקב"ה, והם אחוזים בו, 

ם והם ראוים לרשת הארץ, כמ"ש, ועמך כול

צדיקים לעולם יירשו ארץ. כי כל מי שנמול, 

ונגלה בו הרשימה הקדושה, ושומר אותו נקרא 

 צדיק, ומשום זה לעולם יירשו ארץ.

וע"כ  ':וכו וד תביאמ"ועשלא( 

תביאמו לאלו  ו,שפירוש ה,יתיר ו'תביאמו, עם 

שאחוזים   
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      בשלח    

 

ייתא, דלית בה רזין עלאין, וטעמין ולית לך מלה באורייתא, או את זעירא באור

 קדישין, זכאה חולקהון דידעין בהו.

 

  רעיא מהימנא ח

שלב( פקודא למבני מקדשא לתתא, כגוונא דבי מקדשא דלעילא, כד"א, 

בגויה  ט. דאצטריך למבני בי מקדשא לתתא, ולצלאה י'מכון לשבתך פעלת י

 בודה.צלותא בכל יומא, למפלח ליה לקב"ה, דהא צלותא אקרי ע

 גיא, ולאתקנאסליה בשפירו  ישלג( וההוא בי כנשתא, אצטריך למבני 

 תקונין, דהא בי כנשתא דלתתא, קיימא לקבל בי כנשתא דלעילא. לליה בכל  כ

ים אית המקדש דלעילא, דקבשלד( בית המקדש לתתא, איהו קאים כגוונא ד

נון מאנין, דא לקבל דא. וההוא בי מקדשא, כל תקונוי, וכל פולחנוי, וכל אי

 ושמשין, כלהו אינון כגוונא דלעילא. משכנא דקא עבד משה במדברא, כלא

 הוה כגוונא דלעילא. מ

 שלה( בי מקדשא דבנה שלמה מלכא, הוא בי נייחא כגוונא עלאה, בכל אינון

הכי בי כנשתא, אצטריך  נתקונין, למהוי בתקונא דלעילא, בי נייחא ואחסנתא. 

בית צלותא, לאתקנא תקונין  סגוונא עלאה, למהוי בכל תקוני שפירו, למהוי כ

 בצלותא, כמה דאוקמוה.

כגוונא  ן.כוון פתיחו ג(שלו( וההוא בי מקדשא דליהוי ביה חלונות, דכתיב 

 קלא,חמשגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. ואי תימא אפילו ב ד(דלעילא, וע"ד 

  

 מסרת הזהר

 א."נ: ר.רנה קיז.  ח"ב)שיר ב'(  (ד ו'(.ל יאנ)ד ג(

 קיד: ח"ג              

 

 חלופי גרסאות
 הוא. מ קוניה.ת ל. הל כ .לה יה. וובג ט .תוספתא ח

 י.ב סג הכי. "ל נ           

 דשא לתתאמקי מבנל  הסולם   מרמא

 . ותטעמו, כש"א נצר מטעי וגו',ו'שאחוזים ב

ולאלו  שהוא ז"א. ו',לאותם שנאחזים ב

רומז הדבר. ואין לך  שבימי יהושע,האחרונים 

 מלה בתורה, או אות קטן בתורה, שאין בה

 טעמים קדושים, אשרי חלקםוסודות עליונים 

 של היודעים בהם.

 
 רעיא מהימנא

 :דא למבני מקדשא וכו'ופקשלב( 
מצוה, לבנות בית המקדש של מטה כעין בית 

המקדש של מעלה. כמש"א מכון לשבתך פעלת 

 למטהה'. כי צריך לבנות בית המקדש 

ולהתפלל בתוכו תפלה בכל יום, לעבוד את 

 הקב"ה, כי תפלה נקרא עבודה.

ובית  :וההוא בי כנשתא וכו'שלג( 

הכנסת ההוא, צריכים לבנותו ביופי גדול ולתקן 

 אותו בכל התיקונים. כי בית הכנסת למטה

 עומד כנגד בית הכנסת שלמעלה.
 ע"ב( ט"ני דף )דפו" 

  

בית  בית המקדש לתתא וכו':שלד( 

 המקדש למטה עומד כעין בית המקדש

שלמעלה. שעומדים זה כנגד זה. ובית המקדש 

 ההוא, כל תקוניו, וכל עבודותיו, וכל אלו

הכלים, והמשמשים, כולם הם כעין של מעלה. 

ה משה במדבר, היה הכל כעין של שהמשכן שע

 מעלה.

בית  בי מקדשא דבנה וכו':שלה( 

מנוחה. המקדש שבנה שלמה המלך, הוא בית 

להיות  שבו,כעין העליון הוא בכל התקונים 

 ה ונחלה. כך ביתחבתקון העליון בית מנו

הכנסת צריך להיות בכל תקוני היופי כעין 

 העליון, להיות בית תפלה, לתקן תקונים

 בתפלה, כמו שהעמידו.

בית ו וא בי מקדשא וכו':הוהשלו( 

שיהיה בו חלונות, שכתוב,  צריךהמקדש ההוא 

ן. כעין של מעלה. וע"ז, משגיח מן חיוכוון פת

החלונות מציץ מן החרכים. ואם תאמר אפילו 

 בשדה    
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     בשלח        צו 

 

יכא. לאשתכחא בית לדהא אנן צריכין בית ו י,לאו הכ .בגין דרוחא להוי סליק

 בית עלאה, לנחתא דיורא עלאה לדיורא תתאה.דלתתא, כגוונא 

וההוא רוחא, אצטריך לסלקא, ולנפקא מגו עאקו, שלז( ותו דההוא צלותא, 

מן המצר קראתי יה, דאצטריך  ה(ועל דא כתיב,  *( ם.מישר, לקבל ירושל חבאר

א, דלא יסטי לימינא ולשמאלא. חא רוהואתר דחיק בעאקו, לשדרא בגויה ה

קלא דשופר, אתדחייא  עובחקלא לא יכיל קלא לשדרא ליה הכי, דהא כגוונא דא 

שר, מגו אתר דחיק, ואזיל ובקע רקיעין, וסליק בסליקו, לאתערא לבר בארח מי

 רוחא לעילא.

מלה ד חק,ויצא יצחק לשוח בשדה. שאני יצ ו(שלח( ואי תימא, הא כתיב, 

דודאי  א,אחרא הוה ביה, מה דלא הוה בכל עלמא. ותו דהאי קרא לאו להכי את

 ע"כ. [ולא הוה מצלי ההא אוקימנא.  פבשדה אחר 

ר שירתא דא מאמר רבי אבא, זכאה חולקהון, דאינון דזכאן למישלט( תניא 

אתי. ושירתא דא, אתבני בעשרין ותרין דדזכאן למימר לה בעלמא  צבהאי עלמא, 

ובעשר אמירן, וכלא אתרשים בשמא קדישא, וכלא  ן,קדישן גליפ קאתוון 

 י.שלימותא דשמא קדישא, והא אתערנא מל

יימין ישראל על ימא, והוו אמרי מ( א"ר שמעון, בההיא שעתא דהוו קש

 , בגין דינדעון למלכיהון, דעבדויוחיל כוישירתא, אתגלי קב"ה עלייהו, וכל רתי

  
 מסרת הזהר

 ה.ב: קלט: רצכק ח"גקעז:  ח"בלים קי"ח( ה)ת ה(

"ו ט"ד שטנ'  חז"א צ"א "ד( ב"א קל"כ ת)בראשי ו(

 ד.""א שט, קי"ד "ז"ד שטטא י"ק ת"ח 
 

 חלופי גרסאות
.דישןל"ג ק ק אן.י זכד צ א.ל"ג ל פ קלא.ל"ג  ע

 .ב פ"חר מוא תרשפא וכו' הנרא כסדל "אכ פקודא 'קדש וכומ ואמהה לכ' למדח הקודפו[  דרך אמת

 

 אתקדשא לתמ ניכמל  הסולם     מאמר

 אינו .עולה שם רוחשמשום  .יש להתפללבשדה 

להמצא  שצריךו. נאיון, כי אנו צריכים בית, כ

 ,ותשהוא המלכעליון, הין בית בית למטה כע

לדייר  כינה,שוא השהלהוריד דייר העליון, 

 לבני אדם.התחתון, 

, ועוד ו':דההוא צלותא וכ ,תוושלז(  

 צריך לעלות ולצאת א,שתפלה ההיא ורוח ההו

מן המצר בדרך ישר כנגד ירושלים. וע"ז כתוב, 

מן המצר קראתי יה. שצריך מקום צר בצרה, 

הוא, שלא יטה לימין ה חלשלוח בתוכו רו

 ולשמאל. ובשדה אין הקול יכול לשלוח לו כך.

כי כעין זה הוא קול שופר, שנדחה לחוץ בדרך 

ישר מתוך מקום צר, והולך ובוקע רקיעים, ועולה 

 ה.בעליה לעורר רוח שלמעל
  

ואם תאמר  ו':וכ האא מיתואי שלח(  

הרי  ה.הרי כתוב, ויצא יצחק לשוח בשד

יצחק,  אמשונה הו שיבשמתפללים בשדה. ומ
 "א(ע 'ב *( דף ס")דפו"י דף נ"ט ע 
  

שדבר אחר היה בו מה שלא היה בכל העולם. 

 אינו הזועוד, שמקרא  יה אחד מן האבות.הש

 כי ודאי להתיר להתפלל בשדה,בא לכך 

 דה אחר לא היה מתפלל וכבר בארנו.ששב
 יל בא אות קנ"ה( ששדה זה היה השדהע)ל

 כ רעיא מהימנא(.קנה אברהם. )ע" ראש

 

למדנו,  ':אבא וכו "רתניא אשלט( 

אר"א אשרי חלקם של הזוכים לומר שירה זו 

בעולם הזה וזוכים לאמרה בעולם הבא. ושירה זו 

ב אותיות קדושות חקוקות, ובעשרה "נבנה בכ

 מאמרות, והכל נרשם בשם הקדוש, והכל

 שלמות השם הקדוש. והערנו הדברים.

"ש, בשעה אר ו':ן וכוא"ר שמעמ( ש

 א שהיו עומדים ישראל על הים, והיוהיה

מרים שירה, נגלה עליהם הקב"ה וכל או

כדי שידעו את מלכם, שעשה  ו,מרכבותיו וצבאי

ד אחלהם כל אלו הנסים והגבורות, וכל אחד ו

 ידע     
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תכלו וכל הד וחד ידע ואסתכל, מה דלא ידעו ואס ן,ל אינון נסין וגבוראכ ןלו

 אר נביאי עלמא.ש

אדבקו חכמתא עלאה, מן שירתא דא  רשמא( דאי תימא דלא ידעין ולא 

 אמרו ש ךתחמי, דכלהו בחכמתא אסתכל, וידעו מלין ואמרו. דאי לאו הכי, אי

 דלא סטו אלין מאלין, ומה דאמר דא, אמר דא, ולא אקדים ן,ין אחדילהו מלכ

 דכל אורוחא דקדושא בפומא  א,דה דא, אלא כלהו בשקולא חללמ תמלה דא, 

אלא ודאי כולהו בחכמתא  גכלהו כאלו נפקין מפומא חד.  בחד וחד, ומלין אתמרו 

 ורוחא דקודשא בפום כל חד וחד. ן,עלאה אסתכלו, וידעו מילין עלאי

 מאןחשמב( ואפילו אינון דבמעי אמהון, הוו אמרי שירתא כלהו כחדא, והוו 

 מאןחהוו כלהו מסתכלי, כאלו  דועל כך  הו, מה דלא חמא יחזקאל נביאה.לכ

עינא בעינא. וכד סיימו מלין, כלהו מתבסמאן בנפשייהו, ותאבון למחמי 

 מסגיאות תיאובתא. ן,ולאסתכלא, ולא הוו בעאן לנטלא מתמ

 שמג( בההיא שעתא, אמר משה לקב"ה, בניך מסגיאות תיאובתא לאסתכלא

ים יקריה לבר למדברא, ותמן בך, לא בעאן לנטלא מן ימא. מה עבד קב"ה, אסת

 ן,אמינא לנטלא מתמ ולא אתגלי. אמר לון משה לישראל, כמה זמנין ו ה אתגלי

 ן.תאבי יומיד הוו  טדי אחזי לון זיוא יקרא דקב"ה במדברא,  חבעיתון, עד  זולא 

ה "מי לון זיוא יקרא דקבחמשה וא לנטלו, עד דאחיד בהו  כשמד( ולא 

 ד"אנטיל לון משה, הה מובתא ורעותא לאסתכלא, במדברא, כדין מסגיאות תיא
  

 חלופי גרסאות
 ג"ל גכלהו.  "גל ב. כלב א דא.מן  תלין. או מלין אלין מטרנין דלא סאחין למרו מאר אתדבקו. ש י

 חזי.דא חון. תבעי עומוסיף ב ;בעו זל"ג אמינא.  וא אתגלי. לל"ג ו ה. ווג ה"ל דא עד ואפילו. לא מן

 יל.טנ משה. במ ללין. טנ כין. ייבת י א.ימיו ט    
 

 אתקדשא לתמ ניכמל  הסולם     מאמר
 ידע והסתכל מה שלא ידעו והסתכלו שאר

 .ביאי העולםנ

כי אם  ו':דאי תימא דלא וכשמא( 

יו יודעים ולא השיגו חכמה התאמר שלא 

 תראה שכולם הסתכלו זומשירה  ה,עליונ

 בחכמה, וידעו הדברים ואמרו. שאם לא כן, איך

שלא נטו אלו מאלו,  ,אמרו כולם מלות אחדות

 ולא הקדים מלה זו ה,ומה שאמר זה אמר ז

למלה זו, אלא כולם אמרו במשקל אחד, ורוח 

הקדש היה בפי כל אחד ואחד, והמלות נאמרו 

כולם כאלו יצאו מפה אחד. אלא ודאי כולם 

בחכמה עליונה הסתכלו, וידעו דברים עליונים, 

 ד ואחד.ורוח הקודש בפי כל אח

 אינון דבמעי וכו': ואפילושמב( 

ואפילו אלו שבמעי אמם, היו אומרים שירה 

ולם כאחד. והיו רואים כולם מה שלא ראה כ

ועל כך היו כולם מסתכלים,  א.יחזקאל הנבי
 ף ס' ע"א(ד )דפו"י 

  

ם ולכאלו ראו עין בעין. וכשגמרו הדברים, כ

מתבשמים בעצמם, וחושקים לראות ולהסתכל 

 .תוהיו רוצים לנסוע משם מרוב השתוקקולא 

 

 )  :ו'כו רבההיא שעתא אמשמג
בשעה ההיא, אמר משה להקב"ה, בניך מרוב 

השתוקקות להסתכל בך אינם רוצים לנסוע מן 

 ץהים. מה עשה הקב"ה, הסתים כבודו בחו

ה שבמדבר, ושם נגלה ואינו נגלה. אמר להם מ

לישראל, כמה פעמים אמרתי שתסעו משם ולא 

ם, עד שהראיתי לכם זיו כבוד הקב"ה רצית

 במדבר. ומיד היו חושקים.

 ולא נסעו :'וכעד ו וולא נטלשמד( 

ז בהם משה, והראה להם זיו כבוד חעד שא

הקב"ה במדבר, אז מרוב השתוקקות ורצון 

 תלהסתכל הסיע אותם משה. ז"ש ויסע משה א

ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור. מהו 

ברמד     
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ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור. מאי מדבר שור. מדברא. 

 קדישא, ועל דא אקרי מדבר שור: אדהוו בעאן לאסתכלא ביה, זיוא יקרא דמלכ

 שם. נאסתכלותא 

 ,וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים. ואין מים אלא תורה ז(שמה( 

אמר רבי ייסא, וכי מאן יהב להו אורייתא הכא,  הוי כל צמא לכו למים. ח(שנאמר 

 והא עד כען לא אתיהיבת לון אורייתא. ס

זיוא  פה נטל "קב עון נפקו למדברא לאסתכלא, נשמו( אמר רבי אלעזר, אי

ביה, ולא אשכחוהו. ואוליפנא  קלאסתכלא  צון אזלו ניקרא דיליה מתמן, ואי

 ה."ורה אלא קבה תורה אקרי, ואין מים אלא תורה, ואין ת"דקב

 רא,חשמז( אמר רבי שמעון, עד דהוו אזלי במדברא, אתגלי עלייהו רשותא א

ההוא דשליט במדברא, ואערעו בהו תמן. חמו ישראל, דלא הוה  רדשאר עמין, 

ההוא זיוא יקרא דמלכיהון, הדא הוא דכתיב, ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים 

אתי דכקדמיתא. ולא עוד אלא  ממרה. מ"ט. כי מרים הם, לא אתבסם נפשייהו

 לקטרגא עלייהו.

 עץ אלא תורה, דכתיב יןוא (*עץ,  י'ורהו יוי יי'צעק אל וי ב,שמח( מה כתי

ן תורה, אלא קב"ה. רבי אבא אמר, אין עץ איהיא למחזיקים בה. ו ייםעץ ח ט(

יןעץ שדה דתפוח שדה ודאי, דא שדה, עץ ההשכי האדם עץ  י(אלא קב"ה, דכתיב 

 
 הזהרמסרת 

 כה.ק ח"ברסד.  ח"א)ישעיה נ"ה(  ח(ס.  ח"ב ז(

 "א.צ "ט)משלי ג'( ב"א רכ ט(ה פב: "תמ ז"ת

 ת"זו: טר ב.ד. יכ ח"גז. פק ח"ארים כ'( ב)ד י(

 ה."מבהשמטות ש ת"הקב:  "טתס 

 לופי גרסאותח
. ו ס שם.ל"ג  נ ר פ ה."בלק עעד כאן י  ז

יה. ב ה"במוסיף לק קג לאסתכלא. "ל צ ריה.יק

עץ. ג"ל ש א.שליט במדברד הואה ג"ל ר 

 

 מים ואמצ אלו הסולם מאמר

 מדבר שור. הוא מדבר שהיו רוצים שם להסתכל

 בו בזיו כבוד המלך הקדוש, ועל כן נקרא מדבר

 הסתכלות שם. ווששפירשור. 
 

 לא מצאו מיםומאמר 

צאו מ א' ולוגו תו שלשכוילשמה( 

אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא  מים:

 למים. אמר ר' ייסא, וכי מי נתן להם לכו

 התורה כאן. והרי עד עתה לא ניתנה להם

 התורה.

 אר"א, :ו'כו ראמר רבי אלעזשמו( 

הם יצאו למדבר להסתכל, והקב"ה לקח זיו 

הכבוד משם, והם הלכו להסתכל בו, ולא מצאו 

ולמדנו שהקב"ה נקרא תורה, וע"כ אין  ו.אות

 .ב"המים אלא תורה, ואין תורה אלא הק

ש, "אר :ו'כואמר רבי שמעון שמז( 

היו הולכין במדבר, נגלה עליהם רשות שבעוד 

טדהיינו אותו שהוא שול ,אחר של שאר העמים
 ף ס' ע"ב(דע"א *(  ס'ף די פו")ד  
  

במדבר ופגע בהם שם, ראו ישראל שלא היה 

ההוא, זיו כבוד מלכם, ז"ש, ויבואו מרתה ולא 

 עם, כי מריםממרה, מה הט םיכלו לשתות מי

ולא עוד אלא  ה.ילחבתכלא נתבשם נפשם  ,הם

 שבא לקטרג עליהם.

 מה :ו'מה כתיב ויצעק וגשמח( 

תוב, ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ. ואין עץ אלא כ

 ה.תורה, שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים ב

 ץאין תורה אלא הקב"ה. ר' אבא אמר, אין עו

 ץאלא הקב"ה, שכתוב, כי האדם עץ השדה. ע

השדה ודאי, זהו עץ שדה דתפוחין קדישין. 
 אעץ השדה, זה ז" .כלומר, שדה זו היא מלכות

 זוכשנגלה זיו כבוד המלך עליהם, א בעלה.

וישלך אל המים וימתקו המים. מהו וימתקו 

 המים, היינו שהקטיגור נעשה סניגור.

ורהו ה' עץ, שוי וןהוקשה לו כישפירוש. 

 א"כ למה לו ו,ודזר עליהם זיו כבוחהקב"ה,  יינוה

ליך אותו אל המים, ועוד, הרי מים ג"כ שעוד לה

 הקב"ה     
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וגו', דהא כלהו משריין עלאין לית להו קפיצין, וכלהו קיימי בקימה. אלא ודאי 

 לקין בשמא אחרא, אבלסכלהו קיימין, ולזמנין אלין אקרון שרפים, ולזמנין 

 י.אלון כלהו בחד שמא קיימ פ

 מזמור לדוד יי' רעי לא אחסר. הכתיב  קאוקמוה,  צתתח( והאי קרא 

לדוד, ובין לדוד מזמור. והכא, שכינתא קדמא  רהא אתמר, מה בין מזמור 

וכי אמאי שכינתא קדמא הכא, והא  י,עליה בקדמיתא. יי' רע תואתיא, ושרא

 איהו בקדמיתא, הואיל ובעי מזוניה מעם קב"ה. תלאקדמא  שדוד אצטריך 

אתיא, ושראת עליה, ואתערת ליה ו אאלא, ודאי שכינתא קדמא  ט(תת

על  ךמקמי מלכא, דהא הכי אצטרי זוניא דא, ולמבעי מחשבחא למלכא שבל

בגין דכד  י.מזונ וןנא דבעיא איהי ורעותא דילה, דכל בני עלמא יבעזומלה דמ

י ונלא בקדמיתא, ועלה נחתי מזנט גני לעלמא, איהי ומז בקב"ה בעי לנחתא 

 ד.עליה דדוראת וש י,נזוכך איהי אקדימת למלה דא דמ ניובגי ו.לעלמין כלה

יה באתר לדמדבר עאנא די ר[כהאי רעיא  י,יי' רעיא דיל ,יי' רעי י(תת

רעיא  ו,הוא איה דעם. אוף הכי קב"ה, דדלא מחסר ביה כל מ ן,דדשאין ועשבי

 יותומזונ שיןדק ן,ננית י,ד"א יי' רע ך.ן לי בכל מה דאנא אצטרייזלמ י,דיל

אינון, ותרותיהו בארח  ןיונת ים סוף. הכא תרין גועדב"נ קמי קב"ה, כקרי

 .שוטק

 

 מסורת מהר
 ש.צ" יזק ותשמ ג(ם כלי)תה ב(

   

 חלופי גרסאות
מוסיף  צכלהו קיימי ול"ג מן אלין עד סוף האות.  פ

 '.אוקמוה כד"א וכל צבא השמים עומדים עליו וגו

מוסיף א א.מוסיף איהו ההו תלאקדמא ולאתערא.  ;לאתערא ש דוד.ל"ג ל רמוסיף ר' יצחק פתח כתיב.  ק

  א.ל"ג הו דאקדימת.  גי לתתא. ונמוסיף מז ב א.ואתיא בקדמיתא ול"ג מן ושראת עד דה

 

 ו.ר[ שמנהיג צאנ דרך אמת

 

 לא אחסר  הסולם  מאמר

אלא ודאי כולם עומדים, והם נקראים לפעמים 

שבכתוב ם אחר ואלו שרפים, ולפעמים בש

 נמצאים תמיד בשם אחד שרפים עומדים

 שכן לשרפים,מוה קרשי השוה שהמושרפים. 
עלה, שנקראים כולם מיתכן זה לכל מלאכי 

 ק לשרפיםיוואינם בד .ים שרפיםעמלפ
 .שבכתוב, שרפים עותדים וגו'

   
 רועי לא אחסר ה'מאמר  

ומקרא  והאי קרא אוקמוה וכו':תתח( 

 שכתוב, מזמור לדוד ה' רועי ו,זה העמידוה

 מה בין מזמור לדוד ו,לא אחסר, הרי למדנ

 זמור לדוד, יורהמשובין לדוד מזמור, 
 ה,ה ואחר כך אמר שירינהשכ יוששרתה על

 שתחילה אמר השירהור, יורה מולדוד מז
 ב'נ"ל בראשית )כה. ינהשכ יוואח"כ שרתה על

השכינה קדמה ובאה  י,בה' רוע ן,וכא אות ל"א(

 זמור לדוד,מכי כתוב, רתה עליו תחילה, וש
 י דף ק"ע ע"א(דפו") 

   

 י,בה' רוע, השכינהולמה הקדימה כאן  ל,ואוש

 וןוהרי דוד היה צריך להקדים תחילה, כי

 ונו.מן הקב"ה על מז ששבק

 ב,ומשי ו':א וכתאלא ודאי שכינ ט(תת

 יוה קדמה ובאה ושרתה עלינאלא ודאי השכ

 ועוררה אותו לשבח אל המלך שבח הזה

 תיוכי כך צריך לה ך.המל נין מלפזוולבקש מ

 שלה ץרוצה, והחפ הינשהשכ, וןעל דברי מז

 ת,הוא, שכל בני העולם יתפללו על מזונו

לעולם,  וןכשהקב"ה רוצה להוריד מז משום

 וןהשכינה לוקחת תחילה, ובשבילה יורד מז

כי אי אפשר שהתחתונים יקבלו לכל העולמות, 
 ,משהו אם העליונים אינם מקבלים תחילה

 פתיחה לחכמת הקבלה אות)בכמ"ש לעיל 

, בדבר הינכהשומשום זה הקדימה  ("א ע"שסק

 ד., ושרתה על דווןהזה של מז

ה' הוא רועה  ,ופירוש :ה' רועי( תתי

שלי    
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ט שו, ועל דינא וקוטקשו הקב"ה כל עובדוי בדינא דן בגיתיא( חד ת

א ינמנא, דן כל עלמא בדזמא, ובכל זמנא ויומא ויואתקיים כל עלמא. ובכל 

כי צדיק יי' צדקות אהב. וכד איהו  ג(עלמא, כד"א  ניולכל בקי ולרשיעי ילצד

י ינובין, וכמה חטאין קמיה, כדין קשה בעייא, וחמי בני נשא כמה חנש נידן ב

 ן.ן חייביא, ולאינון דחטאזנא בכל זמנא, בגין דאית ליה למיוזמלמיהב לון 

 ומפרנס לון כפום חסד זןו ן,עמהון לגו משורת הדי דתיב( ואיהו עבית

ומפרנס לכלא,  זןבני עלמא, ובה איהו  ועלאה, דאתמשך ואתנגיד על כל 

 א,ן בני עלמא, ולכל חיין ובעירי חקלינוולכל א י,ולרשיע זלצדיקי ולחסידי 

 לא אשתאר בעלמא, דאיהוו ,כלמי ש[ חועופי שמיא, מקרני ראמים עד ביצי 

בני עלמא, דן דילפום עוב טלא זן ומפרנס לכלא, אף על גב דקשה קמיה, 

 .כקריעת ים סוך

 ו,ער בים ויבשהגו ד(תתיג( וכי קריעת ים סוף קשה קמיה, והכתיב 

קמיה,  כרעותא  י *(ן דסליק יוהארץ, והא כ ניהקורא למי הים ושפכם על פ (ה

 .דקריעת ים סוף קשה קמיה מב, ואת אמרת שיח ואכאין ה ללא קמיה כ

 וןובעא קב"ה למקרע ל( אלא בזמנא דישראל אעברו לגבי ימא, דתתי

א מקמי קב"ה. אמרינעל מצרים, ובעא דדימא דסוף, אתא רהב ההוא ממנא 
    

 מסורת הזהר
  (.ום א)נח ד(. "טצ ט)תהלים יא( הקסה"ז כ (ג

 )עמוס ה( לעיל אות תשעא צ"ג. ה(

 חלופי גרסאות
  ;ינעמין ב ;עמין ול"ג בני עלמא ו. וטל"ג וקש ה

י.כפות עובדו ט מי.קל ח י.ל"ג ולרשיע ז בני.עמין ו

 קשה קמיה משיב. חל"ג כאין הוא  יכל מלה קמיה כאין ול"ג מן קמיה עז ואת.  כרעותיה.  י

 ים סוף. תכקריע

 

 ם.ניי כלמי שפירושו כטוטהדורי מילי ומסמרמן המובא בברכות מניוכע רני ש[ מתרך אד

 

 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף  הסולם   מאמר

 יששמנהיג צאנו במקום ש הכרועה הז י,של

 אף ו.משה שםדשאים ועשבים, שלא יחסר 

 אותי בכל וןהקב"ה הוא רועה שלי לז ,כאן

ה' רועי.  עלאחר,  שמה שאני צריך. פירו

 תמזונותיו של אדם כקריע שיםק ו,למדנש

 ,' פירושיםבים סוף. וכאן ב' אפנים הם, 

 ת.שניהם בדרך אמו

 

 פירוש וכו': ה"בד בגין דקחיא( תת

ד הוא, משום שהקב"ה, כל מעשיו הם בדין אח

 ם כל העולם, ובכלייאמת ועל דין ואמת מתקו

יום ויום ובכל זמן וזמן דן את העולם בדין 

 לצדיקים ולרשעים ולכל בני העולם, כמש"א,

הוא דן בני אדם שכי צדיק ה' צדקות אהב. וכ

 ורואה את בני האדם כמה הם רשעים, וכמה

 ו לתת להםיניאז קשה בע ניו,אים לפוטם חה

ן את הרשעים זול לו שמשם שי ן,בכל זמ מזון

 ים.חוטאו שולאל

והוא  מהון וכו':עיד בואיהו עיב( תת
 )דפו"י דף ק"ע ע"א *( דף ק"ע ע"ב( 

 

ן ומפרנס וזם משורת הדין פניעושה עמהם ל

זל על כל נון הנמשך ויוסד העלחאותם כפי 

ומפרנס לכל לצדיקים  זןבני העולם, ובו הוא 

 ולחסידים ולרשעים ולכל בני העולם, ולכל

יות ובהמות השדה, ועוף השמים, מקרני ח

ראמים עד ביצי כנים, ולא נשאר מי בעולם 

קשה שלא יהיה זן ומפרנס לכל, אף על פי ש

 העולם, כקריעת נימת מעשים של בח, מיולפנ

 ים סוף.

 ל,שוא ים סוף וכו': תוכי קריע ג(תתי

 והרי כתוב, ו,וכי קריעת ים סוף היה קשה ל

 שפכםיהקורא למי הים ו ויבשהו.וער בים ג

 ו,לפני וןן שעלה הרצועל פני הארץ. והרי כי

 ואתה אומר שקריעת ו,הכל הוא כאין לפני

 ו.ים סוף קשה לפני

 ישראל וכו':דאלא בזמנא ( דתית

, יםאלא בזמן שישראל קרבו אל ה ,בומשי

 , באוףורצה הקב"ה לקרע להם את הים ס

.ה של מצרים, ובקש דין מהקב"הונרהב הממ

אמר     
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 ומהרת          

 

א על מצרים, ולמקרע ימא ינמאריה דעלמא, אמאי את בעי למעבד ד ,קמיה

ם ו". אלין פלחי כוטנא וקשדיבין קמך, וכל ארחך בייראל, הא כלהו חישל

 ,י דמיןושדא ין. אלותם. אלין בגלוי עריות, ואלין בגלוי עריו"ואלין פלחי כ

 ן.י דמידן אושילוא

א. והא ינלמעבר על ארח ד ס ,הוה קשה קמיה נא שעתא היבה טו(תת

 י דברלאל משה מה תצעק א יי'אמר וי ו(כתיב ד א,לי על ימנטישראל הוו 

ימא  וןולמקרע ל א,והוה קשה קמיה למעבר על דינ ו,סעויישראל  ניאל ב

וף, ואלמלא דאשגח קב"ה בזכות אברהם, דאקדים בצפרא למעבד פקודא דס

 ודוישכם אברהם בבקר, כלהו אתאבי ז(ליה, כדכתיב יורעותא ד ,דמאריה

 ההוא ליליא, בדינא הוה קב"ה עלייהו דישראל. לבכדבימא, בגין 

מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה. מלמד דאתו  דתנינן,ז( תתט

ערבדי ידי  עוכי  ן,מלאכי עלאי לשבחא בההוא ליליא קמי קב"ה, אמר לו

 מיד ולא קרב זה אל זה כל הלילה. מה י,בחן קמאמשבעין בימא, ואתון ט

כתיב, ויהי באשמרת הבקר, אשגח קב"ה בזכותא דאברהם, דאקדים בצפרא 

 שכם אברהם בבקר. כדין אהדר ימא,יכדכתיב ו ,למעבד רעותיה דמאריה

 ל.הו דישראייוערקו מיין קמ

 ו.לאיתנו: לתנא ינן,ותנ ו,שב הים לפנות בקר לאיתנידכתיב ו ז(תתי

ו,כתיב הכא לאיתנ ו,דהתנה עמיה קב"ה, כד ברא עלמא, לאיתנ לההוא תנאי
    

 מסורת הזהר
 ראשית כב( ויצא )ב ז( "ח.צ( נח סו ד)שמות י ו(

 קמה צ"א.

 

 סאותחלופי גר
בני. ע ר.למעב "גל ס .הוה גל" נ

 של אדם כקריעת ים סוףקשין מזונותיו   הסולם   מאמר

 ן העולם, למה אתה רוצהורב יואמר לפנ

 ,לעשות דין במצרים ולקרוע את הים לישראל

 הרי כולם רשעים לפניך, וכל דרכיך בדין

ואמת, אלו עובדים עבודה זרה, ואלו עובדים 

אלו ואים בגילוי עריות, וטעבודה זרה, אלו ח

לו שופכים דמים, ואלו בגילוי עריות, א

 שופכים דמים.

 וכו': הוהיא שעתא בהה ו(תתט

לעבור על דרך  יובשעה ההיא היה קשה לפנ

 והנה ישראל היו נוסעים על הים, ן.הדי

 דבר אל בני ישראל ו'שכתוב, ויאמר ה' וג

והיה קשה לפניו לעבור על הדין  ו.עסוי

הקב"ה  יטולקרוע להם הים סוף, ולולא שהב

ת אברהם, שהקדים בבקר לעשות מצות כובז

כם אברהם בבקר, יש, שכתוב, ונוו ורצוונרב

ולם נאבדים בים, משום שבכל הלילה כהיו 

 ההוא, היה הקב"ה בדין על ישראל.

 ו':וכ דכתיבן מאי ננידת ז(תתט
 )דפו"י דף ק"ע ע"ב( 

 

ולא קרב זה אל זה כל  ,מה שכתוב נושלמד

 בחשל וןבאו מלאכי עלישהלילה, מלמד 

 כיבלילה ההוא לפני הקב"ה. אמר להם, ו

 י,מעשי ידי טובעים בים ואתם משבחים לפנ

זה  י,כמיד, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. 
 ה,אל זה, נאמר במלאכים המשבחים להקב"

מה  וגו'. ואמר קדוש זה אל זה כמ"ש וקרא

הקב"ה  יטמורת הבקר, שהבאשכתוב, ויהי ב

 וןלעשות רצכים בבקר שת אברהם, שהזכוב

 אזכם אברהם בבקר, יש, כמו שכתוב, ונואדו

 .חזר הים והמים ברחו מפני ישראל
 

בוקר  תופנים להדכתיב, וישב  יז(תת

 נאולת ,ופירושולמדנו, לאיתנו  ו:תנאיל

 בראכשלתנאי ההוא שהתנה עמו הקב"ה  ,הראשון

 ל.שהתנה עמו שיבקע בשביל ישרא ,העולם
 ר,אבל יש לומ י.הוא אותיות תנא ו,כי איתנ

ן תוכתוב שם, משכיל לאי ו,כתוב כאן לאיתנ

רומז  ו,שהוא אברהם, אף כאן לאיתנהאזרחי, 

על    
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      תרומה 

 

בההוא זמנא דאקדים ת בקר, נולפ ועל דא י,ן האזרחתמשכל לאי ח(וכתיב התם 

 ימא, וע"ד קשה הוה קמיה פכדין אתקרע  ,אברהם למעבד רעותא דמאריה

 ף.יעת ים סוקר

 ים סוף, מה קריעת תגין קמי קב"ה כקריעווז שיןנא דא, קוויח( כגתת

 זווגין,ן בהאי סטרא, אוף הכא בילאל ייםן בהאי סטרא, ומקיל לאליקט וףים ס

יה תתא בהאי, ויהי יית, מתן בכי ושירוינמוציא אסירים בכושרות, ותנ ט(כתיב 

ן אינון תימיס יןמעליא. אבל רז קא תתלחייבא, מזדמנא ליה א יןולזמנ צ להיא

 .בהא, ודאי הכי הוא שא, ומה דאתערו חברייא ינוכלא הוא בד רבכלא 

קמיה  נילפני ההת דקאים לפ י,מלפנ אולא  י,לפנ תומה דאתערו  יט(תת

 וונותקשין מז וכן בגין לקב"ה. וון זשימש קמיה, וע"ד לא אמרו דקושדקב"ה, 

 י,מיידהא לאו ברשותיה ק י,ן כל הנייולהאי קש י,של אדם לקב"ה, אלא לפנ

 ד., ברשותא אחרא עבידעבי גאע"ג דאיהו 

אלא דא עלמא  י.מאי מלפנ י.מלפנ יאכרתה הנפש ההונ י(תתכ( כתיב 

רא עלאה, נהר דלאנוצ דדבר אחר, דא  ן.מין תמייההוא דבל חיין ק י,דאת
  

 מסורת הזהר
קרא )י י( ח(.)שם ס ט( ג.חי קלד צ"וי( פטם י)תהל ח(

 ג.ב( וישב מט בחלופי גרסאות צ"

 

 חלופי גרסאות
וא איהו  צמוסיף ימא הכא ושם את מחנה מצוים  פ

 רמוסיף מעליא ולאו איהו גזינא.  קתייבא ואזדמנת. 

 מוסיף תל"ג נישנ  של"ג וכלאשוא גדט". 

 צששו דמוסיף עביר, אבל אע"ג דאיהו עביד.  גל"ג וכן.  בלפני ור.  אוכני ה, 

 

 ם סוףיקמי קב"ה כקריעת  ווגיןז יןקש  הסולם   מאמר

 ת בוקר,נולפ ב,אומר הכתוועל כן  על אברהם.

 כים אברהם בבקר לעשותהשבזמן ההוא ש

 , אז נקרע הים. וע"כ היה קשהנון אדוצור

 לפניו קריעת ים סוף.

 
 ם סוףיקמי קב"ה כקריעת  ווגיןז יןמאמר קש

כעין זה  ין וכו':קשא דכגוונא תתיח( 

ים סוף.  תגים לפני הקב"ה כקריעווים זשק

 הורג את אלו בצד זהמה קריעת ים סוף 

גים, וואלו בצד זה, אף כאן בז תם איימקו

 , ולמדנו,רותשוכבוב, מוציא אסירים תכ

 ויש, כי זה מת ירותושבכי , שהוא אותיות

. ולפעמים שירות שויותן אשתו לזה, ונ י,כב

 ניו"כ קשים לפעולרשע מזדמן אשה טובה. 

אבל סודות סתומים  .גים כקריעת ים סוףווז

ברים חהעירו השמה ו ן.והכל הוא בדיהם בכל, 

נ"ל )כפני זה, מה זה נדחה מלבאר לבזו, 

 ודאי כך הוא. ב(ים אות קנ"טשפמבסבא ד

ומה  ערו לפני וכו':אתומה ד יט(תת

ים וגדהיינו קשים זו ו,למדנ ילפנשהעירו ש

 הקב"ה. כי לפנימ. ולא ו'הקב"ה וכ ניפל

הקב"ה  ילפנההוא שעומד  ו,פירוש פניל
 דף ק"ע ע"ב( )דפו"י 

דהיינו המלכות, המקבלת  ניו,לפ שומשמ

גים וושקשים ז ו,, וע"כ לא אמרמהקב"ה

 לש יוותונקשים מז ו,לא אמרלהקב"ה, וכן 

שהיא הקב"ה,  אלא לפניאדם להקב"ה, 

 ו,, קשים כל אללהמלכות, זוכי ל ,המלכות

משום שאינם עומדים ברשותה, אע"פ שהיא 

כי היא עושה, ברשותו של אחר היא עושה. 
ר שקשים מך לושיימקבלת הכל מהקב"ה, וע"כ 

 .לה הדברים

 
ההיא  ש, ונכרתה הנפבכתיתתכ( 

 , שהואואומר .לפניממהו  ל,שוא מלפני:

, שכל החיים וא, ההנהידהיינו הבעולם הבא, 

 ן,פירוש אחר. זהו צנור העליו .מצאים שםנ

הוא יסוד שנהר שמימיו אינם פוסקים לעולם, 

 , מקבליסוד דז"אד, כי זה, חוהכל א .דז"א

שהוא הבינה. ל עולם הבא, שכל העדונים 
 שהנפש ו,פירוש י,והכתוב ונכרתה הנפש מלפנ

תכרת מכל אלו עדונים העליונים שבמקום 

 יורהשוזהו  .דהיינו הבינהנועם ה' שם, ש

דהיינו מלפני הקב"ה, שהקב"ה  י.לפנמ המלה
 פעת לז"א,משבל ממנה, שהיא הבינה הקמ

 הנקרא הקב"ה.

יוא  

 

   

 

  

http://www.orhasulam.org/


 www.orhasulam.orgאור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם 

 ספר הזהר פירוש הסולם

 

 התרומ          

 

 תי,דא אן דעלמניוכלא חד, ודא איהו דנטיל כל עדו ן.פסקיי מימוי לעלמי

 י.ודא איהו מלפנ ן,תשתצי, מאתר דההוא נעם יי' תמ הן עלאין ניעדו ןומאינו

 נינה לברוח תרשישה מלפוויקם י כ( ב,הא כתי י,תתכא( ואי תימא, אי הכ

נה וברח, וכי יואזל  "טמ נןניתיי' כי ידעו האנשים כי מלפני יי' הוא בורח, ו

וא, אלא הוה אזיל וברח לנפקא מארעא ריך הבמאן ייכול למברח מקמי קודשא 

 ויישראל, ובגין דלא תשרי עלדלבר מארעא  יאתא לא שרינקדישא, דהא שכ

כמה דאת  ן,יא תמשרי התא איינשכינתא, הוה ברח מארעא קדישא, דהא שכ

א ינתכשדא שכינתא, מה  ואשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. גפן פוריה  ל(אמר 

אוף הכי אתתא צניעא, לא נפקא מתרעא  *(הוה סתימא לגו בבית קוה"ק, 

יב תנה לבר מארעא קדישא, והא הכא כיוביתה לבר. ובגיני כך הוה ברח ד

 י.מלפני, ולא כתיב לפנ

 דהא רוח נבואה לא אתיא מגו י,תתכב( אלא ודאי הכי הוא, מלפנ

ן על שכינתא, יין תרין דרגין דנביאים, דקא שרנואי י.מלפנ ת[תא, אלא ינשכ

 יי'כי מלפני  י.אתר דחיל למהוי תמן בארעא קדישא, וע"ד מלפנומההוא 

 י.הוה אתי אלא מלפנז , דהא הוה ידע דנבואה לא י'הוא בורח, ולא לפני י

 של אדם לפני הקב"ה, ונותיומז שיןק ן,גיוון זשיתתכג( ובגיני כך ק

אבל ן.לעילא, בגין דלעילא לא פסיק לעלמי ונותיומזלי תא כדוד מל "דוע
  

 הרהזמסורת 
 ז צ"ה.ס)תהלים קכח( לך  ל(קעא.  בח"וה א( )ינ כ(

 

 חלופי גרסאות
  גל" ו. שסיף תשתצי האי נפומ ;דתשתצי אתר ה

 אתיא ול"ג הוה. זמן דא עד אוף. 

 

 .ה' וצ"ע ניובין מלפ ניק בין מלפלויש לח י.עיל קאמר מלפני דא עלמא דאתלת[ תימא הא  תדרך אמ

 

 ם סוףיקמי קב"ה כקריעת  ווגיןז יןקש  הסולם   מאמר

ואם  כי וכו':הואי תימא אי  א(תתכ

ה לברוח ונהרי כתוב, ויקם י ן,אמר, אם כת

 ה' כי ידעו האנשים כי מלפניה שישתר

 ה' הוא בורח. ולמדנו, מהו הטעם מלפני

 ניכל לברוח מלפיונה וברח, וכי מי יושהלך 

 ץהקב"ה, אלא שהיה הולך ובורח לצאת מאר

לארץ  ץהקדושה, כי השכינה אינה שורה בחו

ה היה ינהשכ יו, ובכדי שלא תשרה עללשראי

נה שורה שם, שהשכי, שההקדו ץבורח מאר

 כמש"א, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך.

 כינהשכינה, מה הש, זו היא הגפן פוריה

 אף ,הקדשים קודשהיתה סתומה לפנים בבית 

 ביתה חעה אינה יוצאת מפתנואשה צ כן,

 נה.האשה אל השכי ב,וע"כ מדמה הכתו. ץחול

הקדושה  ץמאר וץנה בורח לחיוומשום זה היה 

ולא כתוב  י,מלפנ, הרי כאן כתוב השומק

 .ועכ"ז פירושו השכינה, ולא בינה, ניפל

שיב,ומ י הכי וכו':אוד אלאתכב( ת
 )דפו"י דף ק"ע ע"ב *( דף קע"א ע"א(  

 

דהיינו מקודם  מלפניאלא ודאי כן הוא 

 נה,כיש, כי רוח נבואה אינה באה מן השכינהה

 ב'הם ש, קודם השכינהמדהייתו  י,מלפנאלא 

השורים  ד,שהם נצח והומדרגות של הנביאים, 

, היה שהוא נו"ההשכינה, וממקום ההוא,  לע

שלא תחול שם בארץ הקדושה,  תמתירא להיו

 כי מלפני י,מלפנ, וע"כ נאמר עליו הנבואה

שהיה פירושו מן , 'ה' הוא בורח, ולא לפני ה

 דע שהנבואה אינה באהיו, שהיה השכינה

 .א נו"ההוש י,מלפנאלא 

ומשום  ין וכו':שובגיני כך ק ג(תתכ

 של אדםותיו ונגים וקשים מזווזה, קשים ז

. וע"כ תלה כינה, כנ"לששהיא ההקב"ה  פניל

ר מה, שאינהשכ ןמלמעלה  ונותיודוד המלך מז

ום שלמעלה, ש, מהוי"ה רועי וגו', שהוא ז"א

 כאן בהשכינהאין השפע נפסק לעולם, אבל 

ם בה, שהם למעלה ויתל נןות איוננפסק, כי המז

 ר,סחה רועי לא א", וע"כ כתוב, הויאז"ב

פירושוש   
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 יי' רעי (מוע"ד כתיב,  ן.נות. לעילא אינוזומ הליין ביתהכא פסיק, דהא לא 

 ןפיק מעדוניד גדההוא נהר דנ יןבג ן,ות מני לעלמיזונן מולא אחסר, לא יפסק

 לא פסיק לעלמין, ובג"ד קדמא שכינתא על דא.

י שדמקד ונא מלעילא, כלהזומתתכד( ת"ח, בשעתא דהאי אתר מקבלא 

ההוא בכד אתיא שכינתא  ן,לקין גדפיסו ן,מתעדנין, ומתערי חכלהו  ן,למאריהו

 דלא יסתכלון בה. יןנא, בגזומ

 קדוש. קראן (נתכה( ואינון תלת משריין בסליקו חד, קראן ואמרי ת

ואמרין  י,יננילקין גדפין אלין קדמאי, ואלין תסא תניינא, וייתלמשר טאלין 

ן ייפין תלת משרדן למשרייתא תליתאה, וסלקין גיקראן אל ש.ודק ייניתנ יןאל

וע"ד כלהו משלבן  ו.כחדא, וכלהו אמרי קדוש יי' צבאות מלא כל הארץ כבוד

א, כמה דמשלבן דא ב ן,ן לגו אליין עאליואל ן,ין עאלון לגו אלילא א,דא בד

 ן.תעשה לכל קרשי המשכ כןדאת אמר משולבות אשה אל אחותה 

כפפי, כגוונא דאינון תיהו, ולא מומידיר בקיתי יימכו( קרשים קתת

שיבה, וע"ד כתיב ימי תדיר בלא ייוק י,קפיצ יעומדים, דלא מתכפפי דלית לון 

 .בקרשים עומדים

ןנוני איוובתרי ג י,מה כתיב, שתי ידות לקרש האחד, אוף הכ ז(תתכ
  

 מסורת הזהר
 )ישעיה ו(  (נח צ"ב. תג( לעיל אות תכ)תהלים  (מ

 .תא צ"סבא 

 

 תאוופי גרסלח
 .קפצי י יא.למשירי ט נין.מתעד מתערין ול"ג ח

 ם סוףיקמי קב"ה כקריעת  ווגיןז יןקש  הסולם   מאמר
 

 ות לעולם,ונלא יפסקו ממני המזש ,ושפירוש

שהוא  ן,ההוא הנמשך ויוצא מעד שנהרמשום 

 , אין השפע שלו נפסקז"א המקבל מאו"א

 לעולם. ומשום זה, קדמה השכינה על זה
נ"ל אות )כר השבח, מואח"כ א ו,רתה עליוש

 (.תתח

בוא  י וכו':אעתא דהבש"ח תתתכד( 

, מקבלת השכינהמקום ההוא, שוראה, בשעה 

, כל מז"א, בשביל העולמותנות למעלה, זומ

המקדשים לאדונם, כולב מתעדנים  המלאכים

לכסות הפנים ומתעוררים, ומעלים כנפיהם 

 ות ההםונה באה עם מזינ, כשהשכשלהם

 .הינבהשכ, כדי שלא יסתכלו אליהם

והם  ן תלת משריין וכו':נוואיתתכה( 

, בעליה אחת, קוראים מלאכיםג' מחנות 

. ואלו קוראים למחנה שניה, קדושואומרים 

 ם,שניינים עם השוכנפיהם הראומעלים 

. אלו קוראים למחנה קדושים אומרים ניוהש

נות יחד מעלים כנפיהם, חלשה המששלישית, ו
 )דפו"י דף קע"א ע"א( 

 ה' צבאות מלא כל קדושוכולם אומרים 

, המחנות ג'כל ועל כן כולם  ו.הארץ כבוד

 וואל ו,משולבים זה בזה, אלו נכנסים תוך אל

משולבים זה בזה, כמו שאתה  ו,נכנסים תוך אל

 ן, משולבות אשה אל אחותה כםבקרשיאומר, 

 ן.ה לכל קרשי המשכשתע

 ו':יר וכדקרשים קיימי תתתכו( 

קרשים עומדים תמיד על קיום שלהם ואינם 

, דהיינו השרפיםמתכופפים, כמו אלו עומדים, 

ם כרעים לכרוע, להשאינם מתכופפים, כי אין 

ישיבה. וע"כ כתוב והם עומדים תמיד, בלי 

 בקרשים עומדים.

 וב,מה כת תי וגו':שתיב, כמה  ז(תתכ

שתי ידות לקרש האחד משולבות אשה אל 

, שבשתי כמו השרפיםאחותה וגו'. אף כן, 

שהם שתי ים כל אחד ואחד מהם, ולת כלינובח

 בו בחינת עצמו ושל ש, כי כל אחד יידות

ועל כן הם  ,בו כן שוכן בחברו י ו,חביר

 ם זה עם זה.לבישומ

כגוונא  
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 ף הכי ביה, ועלאוהוא דיליה ודחבריה, וחבריה הלילן כל חד וחד מנייהו, כ

 דא. כלבן דא עם מש דא

 ץכי טוב סחרה מסחר כסף ומחרו ס(באורייתא,  יבתתכח( כגוונא דא כת

 ף לדא, אתעבדו משלבן דא עם דא. דאיף לדא, ודא אוליתבואתה, דא אול

 א.דשלבן דא במיל דיליה ודחבריה, ונטל דיליה ודחבריה, ודא נטי

 נאות דשא, י.וחות ינהלנמנכתיב בנאות דשא ירביצני על מי  ט(תתכ

אלין אקרון  תנאו ו.היייא מנתדכל מזונא וספוקא א ן,מקורין עלאי אינוןאלין 

מדבר, וע"ד  תנאו פ(נאות יעקב. נאות דשא, בגין דאית נאות לבר דאקרון  ע(

 הו לתתא. אלאאידהא  לא, דשא הארץ שתד יבת דשא. ואי תימא הא כתנאוב

 י.וע"ד בנאות דשא ירביצנ ו,ייהמניליד ואצמח תין נאות אתיא דאנודשא מא

 חא, דקא נגדין מההואיידנ נן מיי יןאל י,ינהלנ מל( על מי מנוחות תת

. נפשי ישובב דא הוא תנוחומן מיין אקרון מי נוואי ן,ר דנגיד ונפיק מעדאת

 יןדוד, ולא בעא דוד לאתקנא אלא לההוא דרגא דיליה כדקא יאות. באל שנפ

  וגו'. דמיתונחך יי'  צ(דכתיב  תי,חא לעלמא דאיינין צדיקיא לנמימנוחות, ז מי ס

 וורבי אלעזר ורבי אבא ה ו'.ועשית קרסי נחשת חמשים וג ק(לא( תת

 י,גנא דעל ימא דטבריא. אדהכ ע גוא, עאלו ליליא חד. כד רמש ליייתבי ל

 ו.מרטא ואדדא מהכא, ודא מהכא, ואערעו דא ב י,לנטד יאחמו תרין ככב

 

 מסורת הזהר
 )איכה ב( משפטים קמג צ"ק.  ע((. גשלי )מ ס(

 פטים יח צ"ס.שעיה נח( מיש) צ(אל ג(. )יו פ(

 קעב. "בח)שמות בו(  ק(

 

 חלופי גרסאות
 יל נטיל דיליה ודחבריה ודא טמוסיף דא, דא נ כ

 ;דהנחה נ י.ל"ג ינהלנ מדדא.  לבריה. חדיליה וד

א.ננג ע י.ל"ג מ סדמנחא. 

 ם סוףיקמי קב"ה כקריעת  ווגיןז יןקש  הסולם   מאמר

 יןכע נא דא כתיב וכו':גווכתתכח( 

. כי טוב סחרה מסחר כסף רהכתוב בתו הז

ה מלמד וזתבואתה. שזה מלמד לזה  ץומחרו

 ל שלווטלזה ונעשו משולבים זה בזה, זה נ

דהיינו ל חבירו ושלו של וטזה נ ו,של חבירו

 ומשולבים זה ומלומד עשכרו ושכר חבירו ש

 ם זהשש"כ טוב סחרה מסחר כסף, עווזה. 
ה לוקח התמורה בעד הסחורה, וזלוקח הסחורה 

לכל אחד  ישבירו שחשולב במכאן כל אחד ו
ורה שמקבל מחבירו הלומד מהסחורה, וגם הת

 ו.עמ
 

כתוב  שא וכו':דכתיב בנאות  ט(תתכ

 י.ינהלנ א ירביצני על מי מנוחותדשבנאות 

 םשהים, ונ, אלו הם מקורות העליאדש תנאו

 ן והכלכלה באיםו, שכל המזספירות דז"א

 הספירותלו א, משום שנאות קראיםונמהם. 

הם  דשאנקראות נאות יעקב. ונאות  "אדז

ות, הנקראיםני, משום שיש נאות בחיצונקראים
 )דפו"י דף קע"א ע"א( 
   

 

 בשםקורא לאלו דקדושה נאות מדבר, וע"כ 

נאות דשא. ואם תאמר, הרי כתוב, תדשא 

 ץ,בארהוא למטה,  שדשאהארץ דשא, הרי 

אלא דשא בא מנאות  ומשיב, .שהיא המלכות

 ,ובאים למלכותולד ונצמח מהם, שנ ו,האל

 י., בנאות דשא ירביצנאומרוע"כ 

אלו הם  לני:חעל מי מנוחות, ינתתל( 

הנמשך  ואהה וםחה, הנמשכים ממקנומים של מ

 , ומים האלו נקראיםשהוא בינה ן,מעד וצאוי

, זו היא נפש דוד, י ישובבשנפמי מנוחות. 

. ולא רצה דוד בזה אלא לתקן ותכהיא המלש

 ו,במי מנוחות האל י.המדרגה שלו כראו

עתידים הצדיקים לנוח בעולם הבא, שכתוב, 

  '.מיד וגותונחך ה' 

 
 מאמר הככבים

ים משח תקרסי נחש שיתועתתלא( 

בים לילה ושר' אלעזר ור' אבא היו י ו':וג

אחד    
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