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 3  הציפור   

  בלקפרשת 

  פוריהצ
עשה  פור את כל אשריוַיְרא בלק בן צ. 1

וראה , ראה בהסתכלות החכמה. רימֹוישראל לאֱ 
, ש"כמ, ראה בהסתכלות החכמה. בעיני החכמה

בעד . ף אבימלך מלך פלשתים בעד החלוןֵק ְש ויַ 
ם בב ֵא יה ותינשקפבעד החלון , ש"כמהוא , החלון
לי קצה שּושבאלא ודאי חלון החכמה . סיסרא

, אם סיסרא ואבימלךשל הוא החלון , םכביוהכ
  .והם חלונות החכמה
שכל החכמה , וחלון אחד יש, יש הרבה חלונות

. מי שרואה בשורש החכמה, ובו רואה, שורה בו
  .חלון הפרטיב, בחכמה שלו, וירא בלק, אף כאן

. הנקראת חכמה תתאה, המלכותהיא , הלבנה
המאירים , ויש כוכבים. וממנה עיקר החכמה

שהם חלקי המלכות , צים מהם חכמהומתנוצ
שם , ובקצה הסיום של הארתם. וצבאותיה
, ים מקבלים מהם חכמהישהחיצונ, החלונות

  . ולא יותרההארה דקיק
כמו , שראה בהסתכלות החכמה, וירא בלק

חלון החכמה שבקצה שולי , אבימלך ואם סיסרא
בים נתקנו וכ שקצות שוליהם של הכ,הכוכבים

 חלון ,אחד ישוחלון . יםינלחלונות בשביל החיצו
  .אוושם כל זר לא יב. חלון המלכות, של חכמה

שנקרא , שהוא מבני בניו של יתרו. פוריבן צ .2
 עם ושכל עסקיו הי, אבל בן ציפור ממש. ציפור
פיו היו בכמה מינים של אותה כי כָׁש . ציפור
ומפריח , ודפק עם עשב, ציפורהלקח . ציפור
 ציפור הואות, שיםחעשה מעשים ולחש ל. ירובאו
  . לפניופתומצפצ,  אותו העשבהובפי, הה באיתהי

הקטיר לפניה , ה בכלוב אחד אותוהכניס
עשה . והיא מודיעה לו כמה דברים, רתוקט

והציפור מצפצפת ופורחת ומשוטטת אל , כשפים
וכל דבריו היו . הא באיוה, הומודיע ל, םיגלוי עיני

  .איבציפור הה
. ״ר דקליפהא עבודה זרה בגי הרפויהצ

, כמה וידיעותחהרוצים לקבל ממנה , והמכשפים
ימין , ב"חוהם צריכים להמשיך לה ב׳ מוחין 

.  להם כל מה שרוציםהואז הציפור מודיע. ושמאל
, אין להם אחיזה אלא במנעולא, יםיצוניאמנם הח

ואיך יוכלו להמשיך מוח . ד"מסך דמלכות דמדה
  ?א חכמההנקר, ו״ק דבינהשהיא , רפויהימין אל הצ

, ולפיכך תחילה מעוררים הדינים דמנעולא
ואח״כ . אחז במלכות לבדהיח להו להם כניםהנות

ויר הבינה כדוגמת ומפריחים המנעולא בא
והדינים , ונאחזים הדינים בבינה, הקדושה

ואז יוכלו גם  .ממעטים הבינה לו״ק חסר ראש
שהם , אחז ולהמשיך אורות מו״ק דבינהיהם לה

והוא חכמה . ציפורשל ה נעשו למוח הימין
  .דקליפה ההיא

, ואח״ז ממשיכים מוח השמאל אל הציפור
קים את הציפור יהם מדב, שע״י כשפים ולחשים

כמה חהארת הג״ר ד, םישנקרא גלוי עיני, בעזאל
ומשם נמשך אל . שךושנפל להרי ח, דשמאל

מעלה למו מימשמשים עש, הציפור מוח השמאל
יכו אל ואחר שהמש. יםיצונילמטה כדרך הח

אז הציפור מגלה להם כל , הציפור ב׳ מוחות אלו
  .מה שרוצים
פיו היו בכמה כי כָׁש , בן ציפור ממש, ונאמר

ינים דמוח הימין מהן ב, מינים של אותה ציפור
ודפק עם , לקח הציפור. ינים דמוח השמאלמוהן ב
שנותנים להם אחיזה ,  דמנעולאם דיני,עשב. עשב

כה בעשב הזה והיה מקשקש ומ. במלכות בלבד
ואח״כ מפריח העשב אל . לעורר הדין במלכות

  .כדי לפגום הבינה ע״י העשב, יר הבינהואו
עשה מעשים ולחש , וכדי שמעשיו יצליחו

התעוררות של בלי , כי אפילו בכשפים, לחשים
 על דרך,  אין הוא יכול לפעול כלל למעלהמטה

 כההתעוררות של מטה צריו, שהוא בקדושה
  .בורי ודלהיות ע״י מעשה

 האות, עשה מעשים ולחש לחשיםזה שי "וע
 ההשיגש , אותו העשבהובפי, הה באיתציפור הי

 ה ינק זהי" וע,בינההויר והציפור את העשב מא
, ומצפצפת לפניו.  בו״ק דבינהה ונאחזהבפי

של סרון יחהאמנם מחמת . ששמחה על קבלתה
ה ע״י מעשיו  אותשהכניס, נבחן, הג״ר שגרם לה

שאינה יכולה להתפשט ,  בכלובכמו, בגבול
רת עושה ו שהקט,הקטיר לפניה קטורת. כחפצה

והציפור מגלה לו כמה דברים שהם , לה נחת רוח
  .מבחינת מוחין אלו דו״ק

ה בג״ר צריך להמשיך לה ם אותובכדי להשלי
ומתוך שהשמאל דקדושה אינו . מוח השמאל

א יים היות החיצונווכל תא. מעלה למטהלמאיר מ
לפיכך . מעלה למטהל השמאל מרק להמשיך

שהחכמה . שךושבהרי ח, שולח את הציפור לעזאל
, עושה כשפיוו. מעלה למטהלשבו היא מ

והציפור מצפצפת , ואז, של מטהרות ורתעהה
 שהוא עזאל ,ופורחת ומשוטטת אל גלוי עיניים

משפיע לה מהארת , ומודיע לה, שךושבהרי ח
  .השמאל שלו
 ,אל מעזאל מוח השמהבליאחר שק, והציפור

ומקבל , המיוהוא משתמש ע,  אל בלקה ובאהחזר
וכל דבריו היו בציפור  . כל מה שרוצההממנ
  . תמידהמי שהיה משתמש ע,איהה
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, ציפור ההיאהעשה מעשיו ולקח , יום אחד .3
היה . ולא באה אליו, תעכבההו, ופרחה והלכה

ראה שלהבת , בלק מצטער בעצמו ומטרם שבאה
. ה כנפיפהושר, ציפורשפרחה אחרי ה, אש אחת

  .ופחד מפני ישראל, אז ראה מה שראה
וכל אלו .  ידוע? של אותה הציפורהשממה 

לא , איהמשתמשים ויודעים להשתמש בציפור הה
  .כמו שהיה יודע בלק, הידעו כשפי

נמשכים דינים , עם הארת החכמה שבשמאל
הרוצים , קשים על ראש הרשעים והחיצוניים

ויש  .לה למטהמעללהמשיך הארת החכמה מ
  :םבהם ב׳ בחינות דיני

שבאים מהארת החכמה , דינים דדכורא  .א
  ,העצמ
שמתגלים , חות המסךומכ, דינים דנוקבא  .ב

  .את רובץָט תח חַ  לּפֶ ,ש"כמ, בסוף דינים דדכורא
מלכי ' ובב׳ מיני דינים אלו השמיד משה ב

כי אז המשיך משה הארת החכמה שבקו . האמורי
ואלו ב׳ . דיניםה מיני  ב׳המיתגלו עהו, שמאל

מעלה למלכים בהיותם ממשיכים החכמה מ
שמדו ע״י הונהרגו ו, כדרך מלכי האמורי, למטה

שמד ע״י הון מלך חשבון יחֹואשר ִס , דינים אלו
 םשמד ע״י דיניהון ָׁש ג מלך הּבָ ועֹו,  דדכוראםדיני

  .דנוקבא
, ובאותה שעה עסק גם בלק עם הציפור שלו

וע״כ נפגעו גם , מטהמעלה לללהמשיך החכמה מ
יום  ש.מיני דינים אלו' מב, הוא והציפור שלו

 וזה היה ,ציפור ההיאהעשה מעשיו ולקח , אחד
. מובאותו זמן שהרג משה לסיחון מלך חשבון ועַ 

 ,ע״י המשכת החכמה בקו שמאל דקדושה
מעלה להמשמיד כל אלו הממשיכים החכמה מ

,  השמיד את סיחון מלך חשבוןהז י"שע, למטה
 אימה ויראה על הציפור ופרחה וחמת זה נפלומ

וע״כ היה . ולא באה אליו כדרכה, והלכה לה
  . המקרהומצטער מאות

, ראה שלהבת אש אחת, ומטרם שבאה
 וזה היה .ה כנפיפהושר, שפרחה אחרי הציפור

 םבזמן שהשמיד משה את עוג מלך הבשן ע״י דיני
וע״כ אותה שלהבת .  שלהבת אשםדנוקבא שה
ח המשכת וכה שב,  הציפוריכ אחראש רדפה ג״

ולא . הושרפה את כנפי, מעלה למטהלחכמה מ
סתתרה ונעלמה ההרגה אותה לגמרי מחמת ש

אמנם . מעלה למטהל אז מהולא שימש ב, מבלק
 השאינ, הים היא שרפת הג״ר שלישרפת כנפ

  .יר ולהמשיך חכמהו עוד לפרוח באוהיכול
 וירא בלק בן ציפור ,ש"כמ, אז ראה מה שראה

כי ראה כל , ריואת כל אשר עשה ישראל לאמ
 מאותם ב׳ הקוא ניזישגם ה, זאת בציפור שלו

מיני דינים שבהם השמידו ישראל למלכי 
 ָיָגר מואב וַ , כמ״ש,ופחד מפני ישראל. האמורי

  .מפני העם מאוד

מטעם שכל . ידוע,  של אותה הציפור הואהשמ
בלה ממלאך עזאל שנפל י ק,החכמה שבה

ואחר שנפל להרי , שךו להרי ח,ים לארץימשמ
וכל , אינו יכול עוד להמשיך חכמה במשהו, שךוח

א מה שנקלט בו מכבר בעודו יהחכמה שבו ה
וע״כ הציפור המקבלת ממנו נקראת . םיבשמי
, ולא דעת, יםימעודו בשמ, שהוא לשון עבר, ידוע

שך קשור וכי עתה הוא בהרי ח. הושהוא לשון הו
  .בשלשלאות של ברזל

היה יודע בציפור , החכמה שהיה יודעוכל  .4
, כפף עצמו לפני הציפור, וכך היה עושה. ההיא

. וכפף עצמו ואמר, סה ראשויכ, רתווהקטיר קט
הוא . והציפור השיבה לו ישראל, הוא אמר העם

ש רב עליון "ע. רב, והציפור השיבה, דומא, אמר
  .שהלך ביניהם

. בלק והציפור,  פעמים צפצפו זה וזה)70(' ע
, ש"כמ, אז פחד.  רבהא אמר דל והציפור אמרהו

 רב הוא, ד כי רב הואוויגר מואב מפני העם מא
  .ודאי

ים נמצאים בפרשה ביראת בלק יד׳ שינו
  :ומואב
ַדַלת על ורה משהעם , ויגר מואב מפני העם  .א
ה עיקר יתשמשמע שמפני פשוטי העם הי. העם

  .יראתו
. לָיָקץ מואב מפני בני ישרא וַ ,כי רב הוא  .ב

הוא , כי ישראל, ורה על גדולי העםמ, שישראל
משמע שהיה , כי רב הוא, וכן. אותיות לי ראש

ולא מפני פשוטי , ירא בעיקר מפני הגדולים שבעם
  .העם
חכו עתה ילַ , שכתוב, יןיְד מה ששלח לזקני ִמ   .ג

 את ירק שורך הֹוחהקהל את כל סביבותינו כלְ 
אלא , לא עם ולא ישראל,  שאינו נזכר כאן.השדה
  .ך השורחוכל, וכן הדמיון. הקהל
ם יצא עַ הנה , ש"כמ, מה ששלח אל בלעם  .ד

ין ישזה ענ. ין הארץסה את עֵ י הנה כ,ממצרים
  .זכר עד הנהושלא ה, חדש

, ומשיב עליהם. הרוים הרגיש הזינויואלו הש
, ובב׳ זמנים, בלק וציפור, ברו כאןישב׳ גופים ד

 יוהיה אחר. ובזמן שהיו בג״ר, בזמן שהיו בו״ק
, ששלהבת אש שרפה כנפי הציפור, המקרה

אז ,  בחינת ג״ר של הציפורהשפירושו שנשרפ
בבחינת ו״ק חסר , בלק וציפור, נשארו שניהם

  .ראש
ה אלא מה יתכי כל חכמתו של בלק לא הי

סתלקו הג״ר הון שווכי, בל מהציפורישק
ון שהציפור וכיו. סתלקוהמהציפור גם מבלק 

  .ל גם בלק לבחינת ו״ק לבחינת ו״ק נפהנפל
, כפף עצמו לפני הציפור, וכך היה עושה

שעבד לפני הציפור , סה ראשויכ, רתווהקטיר קט
 על מורהשזה , כיסוי הראשבעתה בכפיפת הגוף ו
וכן הן , שהן נקראות ראש, נפילתו ממדרגת ג״ר
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בור אליה היה יגם הד. ולא כפופה, קומה זקופה
  .כפף עצמו ואמרש ,בקומה כפופה

נקראים ,  דנוקבאםנה הנושאים של דיניוה
והנושאים של . שהם בחינת ו״ק בלי ראש, העם
שהוא אותיות לי , נקראים ישראל,  דדכוראםדיני
 דנוקבא הגורמים םכי אין בהם דיני. ראש

 דדכורא הנמשכים םאלא דיני, להסתלקות הג״ר
  . הנוהגים גם בזמן הג״ר,מחכמה בלי חסדים
, ר מואב מפני העםויג, ש"כמ, הוא אמר העם

היה , חן של ישראל לו״קוכי אחר שנפל מחמת כ
,  דנוקבאםא מפני דיניוושב שעיקר היראה הח

השיבה אבל הציפור . שהנושאים שלהם הם העם
א מפני ו שעיקר היראה הה לוהודיעש, ישראל, לו

  . דדכוראםדיני
, כי הם המשכה ישרה מקו שמאל של הקדושה

 דנוקבא באים םדיניאבל ,  על החיצונייםתהנופל
.  לפתח חטאת רובץ,ש"כמ, אחריהם בדרך אגב

אבל , וכן דינים דדכורא אינם בטלים לעולם
דינים דנוקבא בטלים והולכים עד שבטלים 

  .צחות לנֶ וע המלַ י ִּב ,ש"כמ, לגמרי
 םדינימאוד הם  .דומא, הוא אמר, וכן
 .תוד זה מלאך המוו מא,מו שלומדיםכ, דנוקבא

 כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ,והציפור השיבה
קו שמאל נקרא כי  . את זה הציפור אמרה.ישראל

. יש לי רב,  ואמרו הרשעישהתפאר עשכמו , רב
רב עליון ל, כי רב הוא, והציפור רמזה במילים

שהיה ,  הארת החכמה שבשמאל,שהלך ביניהם
שיש לפחוד מפני הארת . שנקרא רב, לפנים בהם

  .השמאל שבישראל
וחזר , כ התגבר בלק בכשפיואמנם אח״

ים שבהרי ימגלוי עינ, והמשיך השמאל אל הציפור
שע׳ רומז על , ו פעמים צפצפ'ע, וזה הרמז. שךוח

אמנם הדינים דדכורא . םי עיניתהנקרא, חכמה
והרגיש עניות ודלות , עוד רבצו על הארת השמאל

  מדיניםכתכי הדלות נמש, עם חכמה זו שבשמאל
  .דשמאל
שרמז לציפור על הדינים , דלהוא אמר , ואז
 כמו שאמר. הנקראים דל, והשולטים ב, דדכורא

עתה ילחכו הקהל את כל , יןיבלק אל זקני מד
 היעש, שמאל של ישראלהקו , כלומר. סביבותינו

ך השור וכלח, וזהו הדמיון. קיםיו דלים ורנאות
כי שור נקרא קו השמאל . את ירק השדה

ו שמאל  שק, רבהאבל הציפור אמר. דקדושה
  .דישראל הוא רב וגדול ואין עצה כנגדו

הנה עם יצא , ש"כמ, וזהו ששלח בלק לבלעם
כי הארת . סה את עין הארץיכהנה ממצרים 

קון הארת יוע״י ת.  עין הארץתהחכמה נקרא
כיסו , שמאל דישראל עם הדינים דדכורא

שאי אפשר עוד להמשיך , והעלימו את עין הארץ
מעלה למ, רץאל הא, שנקראת עין, החכמה

  .מחמת שליטת ישראל, למטה
כי , תבארו ארבע הנוסחות שבדברי בלקהבזה 

  :זמנים' נאמרו בב׳ גופים ובב
  .בלק אמר, ויגר מואב מפני העם  .א
, כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל  .ב

  .אמרה הציפור
ך ועתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלח  .ג

ן שחזר בזמ, אמר בלק, השור את ירק השדה
  .והמשיך השמאל

סה את עין יכהנה עם יצא ממצרים הנה   .ד
  .או בלק מפיה של הציפור, אמרה הציפור, הארץ

, מצאנ, שוף של ַקְסדיאל הראשוןיובמיני הכ .5
 בזמנים ידועים ההיו עושים אות, וציפור הזהש

,  חסדים,קו ימיןהוא כסף ש, ב בזהבמכסף מעורָ 
ושים ע והיו,  חכמה,קו שמאלהוא זהב ו

דמות לקדושה כקוף ילה, ומרכיבים את הציפור
וכמו שבקדושה החכמה דשמאל . בבני אדם

, ךהיו רוצים להמשיך כ, מעורבת בחסדים דימין
, יחוד דקו אמצעייח הון שאין להם כואמנם כיו

  .ל פסולתונמצא בהם הכ
. פסולת הזהב,  מזהב,ג״ר של הציפורה, הראש
שת ומנח, ו״ג חהכנפי. פסולת הכסף, פיה מכסף

כי כל אחת , ימין, מעורב בכסף, שמאל, ָקָלל
נקודות כסף , זהבמהגוף . כלולה מימין ומשמאל

ושמים בפיה . רגליה נה״י מזהב. בנוצה שלה
כי הלשון .  ידועתא הנקראישל הציפור הה, לשון

 ןיש לה,  דעתןומתוך שהקליפות אין לה, הוא דעת
  .במקומו ידוע

וביום . בחלון אחדציפור הוהם שמים את  .6
. ממשלת היום, נגד השמשכ החלון םפותחי
ממשלת , נגד הלבנהכפותחים החלון , ובלילה
וביום . ומקטירים קטורת ועושים כשפים. הלילה

ובלילה . משביעים את השמש שתשפיע שפעה
  . ימיםשבעהוכך עושים . משביעים ללבנה
 בפי תא מקשקשילשון הההכבר , מכאן והלאה

 םנקבימאח״ז . לא תוכל לדבראבל . הציפור
והיא מדברת , במחט של זהב,  הלשוןהאות

. ציפור הזוהל ידע בלק ע״י ווהכ. גדולות מאליה
מה שאדם , ומשום זה ראה. ע״כ נקרא בן ציפור
  .ולא יכול לראות, אחר לא יכול לדעת

ע״י השבעות בשמש , תחילה ממשיכים לה ו״ק
לא ועוד .  ימיםשבעהבכל , לבנה שהם תו״מבו

וע״כ כדי . בור הוא מחכמהיתוכל לדבר כי הד
ה בית  אות הלשון לעשותםנקבימשתקבל חכמה 

ח השמאל וע״י כ, במחט של זהב, בול לחכמהיק
ואז מקבלת . שנקראת מחט זהב, מהבינה שלהם

שהוא , ונעשית לשון מדברת גדולות, חכמה
  .חכמה
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  גן ועֹוסיחֹו
.  ים אשיב ממצולות,מָּבָשן אשיב, אמר ה׳ .7

שכל דבריו , יש לנו לשים הלב לאמונת הקב״ה
נעשה , וכיוון שאמר דבר. דברי אמת ואמונה רבה

, אם אמר שלכמה שנים, וזה האדם צר הלב. כולו
לפי ,  הקב״ה.א כךו ה,ולכמה זמן יושלם זה

 כ"כש, שכל העולמות מלאים כבודו, ממשלתו
  .שהוא כך

וכל דבריו הם לפי , דבריו של אדם קטנים הם
אבל , כצל עובר, לפי שעה, וכך הוא עצמו, שעה

הוא , ט ובדמעות רבות"מעבתפילה ובבתשובה ו
מאיר אורו , כי הרב והעליון על כל העולם, קדוש

  .ומצמצם קדושתו אל האדם לעשות רצונו

, עתיד הקב״ה לעורר ולהשיב מבשן, ל"לעת .8
ואכלו , את כל אלו שהרגו אותם חיות השדה

, ין שיני החיותבאותיות מא הו, כי מבשן. אותם
חיות השכל , משום שיש בעולם מקום מושב

. הרים הרמים והרבים שםההגדולות ו
 ותשהחיות מסתתר. ומסתתרים אלו באלו

  .מקום הזה נקרא בשןהש, בהרים
שבין , שהוא עֹוג, ר החזקם ָערֹוד המדּבָ וָׁש 

משום שהיה . וכוחושם נמצא , הערודי המדבר הי
וכל מלכי . של המקום ההואהמלך , מלך הבשן

 של כוחומחמת , מוילחם עיהעולם לא יכלו לה
הוא , ערוד. מו מלחמהיובא משה ועשה ע, הבשן

  .חיה הדומה לחמור

 ןטחויבהו, סייח המדבר היה סיחון, סיחֹון .9
, כי ארנון גבול מואב, ש"כמ, של מואב היה עליו
של היה שכנו שסיחון . רימֹובין מואב ובין האֱ 

  .ושומר על גבולומואב 
עבר הכרוז , בשעה שהחריבו ישראל עיר סיחון

 שבעים שרים של שבעיםבין , יםית השמכובמל
בורים המושלים על שאר יהתאספו ג, האומות
 תאיך נחרב, ותראו מלכות האמורי, העמים
  .מלכותו

שהיו , כל אלו השליטים, בשעה ההיא .10
אספו ורצו להחזיר הת,  אומותשבעממונים על 

כיוון שראו גבורתו . לוכה של סיחון לקדמותההמ
על כן יאמרו , ש"כמ. חזרו לאחור, של משה

שהם השליטים הממונים .  חשבוןאּווהמושלים ב
או ו ב,תאספו והיו אומריםהש, על האומות

, ּכוֵנןיבנה ותי ת?ה אות זה שהחריבומיה, חשבון
  . ותחזור המלוכה לקדמותה,כבתחילה

והשלהבת של , הכשראו גבורתו של מש .11
 להבה ,כי אש יצאה מחשבון, אמרו, המלכות שלו

כתוב למה ,  מחשבון,כיוון שכתוב. ית סיחוןימקר
ה יתית סיחון היי הרי קר?ית סיחוןימקר, עוד

 ן עיר סיחון מלך האמוריוכי חשב, ש"כמ, חשבון
  .היא

 הם יצאיאלא שלהבת של מלך השמי .12
בנה ית, ובשעה שהיו אומרים. לו הכהוהחריב

,  חשבון,ולא אמרו, סתם, כונן עיר סיחוןיות
בנה למושב של י זה תמשוםשבו שחמשום ש
משום . אין אנו יכולים, אז השיבו ואמרו, האמורי

רב השכל הדרכים והשבילים נסתמו בגבורתו של 
  .העליון שלהם

הרי , בנהיואם נחזור ונאמר ונזכיר חשבון שת
ת יואם נחזור ונאמר קרי. אש יצאה מחשבון

. ית סיחוןיהרי ודאי להבה יצאה מקר, סיחון
אין מי , אש הזו שורה שם עליההכיוון ששלהבת 
כי מכל הצדדים . ה לקדמותה אותשיכול להחזיר
  .אין לנו רשות

י האמורי ע״י התעוררות משה הרג מלכֵ 
מה נמשכים ב׳ ישע, החכמה דקו שמאל דקדושה

הממשיכים , דינים על ראש הרשעים והחיצוניים
  :מעלה למטהלכמה מהח
  ,ראוהם דינים דדכ  .א
  .הם דינים דנוקבא  .ב

שליטת , הווז. המשכת החכמה נקראת חשבון
מעלה לשהיה ממשיך החכמה מ, סיחון בחשבון

ולפיכך יצאו הדינים מקו השמאל . למטה
  .והחריבו את ממלכת חשבון של הקליפה, דקדושה

חשבו , וכיוון שראו זאת מלכי שאר האומות
ן עצמה אי אפשר להציל מדינים שעיר חשבו

בנה עיר יאבל אפשר שתחזור ות, דשמאל דקדושה
, שלא ימשיכו עוד חכמה, מושב סתם לאמורי

 האלא יסתפקו באותה החכמה שנקלט, חשבון
. וחשבו שעיר מושב כזו אפשר לבנות. בהם מכבר

, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, היו אומרים, לכןו
שחשבו שמשום משום ,  חשבון,ולא אמרו, סתם

שלא ימשיכו , זה תיבנה מושב לאמורי ולא חשבון
וחשבו שאז לא . מעלה למטהליותר החכמה מ

  . עליהם הדינים דשמאלוישלט
, אין אנו יכולים, אז השיבו ואמרו, אמנם

שאפילו עיר מושב אינם , אמרוו, שהסתכלו בדבר
משום שכל הדרכים . תהו איכולים לבנות

רב העליון השל והשבילים נסתמו בגבורתו 
  .הארת החכמה שבשמאל, שלהם

, ונודע שע״י הארת השמאל בלי ימין שלמעלה
וכיוון שנסתמו . פאיםונסתמים כל האורות וק

אפילו , ה אותלא יכלו עוד לבנות, האורות וקפאו
כי קפאו ונסתמו כל הדרכים . לעיר מושב סתם

 כוחמחמת . עד שאין לעשות כלום, והשבילים
של שמאל בלי , העליון שלהםהדינים של שמאל 

גם במושב ש. יםיצונישמשם ממשיכים הח, ימין
כי מכל , ולכן אמרו. סתם שורים הדינים והחורבן

 הן בעיר חשבון הן בעיר ,הצדדים אין לנו רשות
  .סיחון סתם
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כי אותו , אוי לך מואב, מכאן והלאה .13
כיוון שראה , משום זה. נשבר, שהיה מגן עליך

ויגר מואב מפני , אז, ם נשברשהמגן שלה, מואב
ד רומז על וכי מא. ותויותר ממ, דומא. דוהעם מא
  .ותומלאך המ

ורב . ו היה רבי עש,כי מקודם. כי רב הוא .14
. יםיהנה קטן נתתיך בגו,  עליושכתוב, הוא קטן

 ורב ,הםשכתוב ב, ויוישראל נעשו רב במקום עש
משום שראו , חשבו את ישראל לרבו. ד צעירויעב

 את כל ,כי כתוב, ו ישראל למעלה ולמטהששלט
, כתובשהיה צריך ל. אשר עשה ישראל לאמורי

הוא ? את כל,  שכתובמהו. אשר עשה ישראל
  .לרבות למעלה ולמטה

שהפילו משליטתם את השרים , למעלה
 וכן הפילו משליטתם ,והשליטים שלהם שלמעלה

, וע״כ כתוב. ז"השרים והשליטים שלמטה בעוה
במקום , כי רב הוא,  וע״כ אמרו.את כל אשר עשה

. ויבמקום בכורתו של עש.  בכור קדוששהוא, הרב
  .י ישראלי בכוִר בנִ , ש"כמ

הקב״ה רצה לתת הבכורה לישראל האם  .15
ונודע . א"ו היה קליפה וסי עש?ואינו מהדין

כיוון . וע״כ יצא ראשון, שהקליפה קדמה למוח
. הנה נמצא המוח, שיצאה הקליפה ועברה

וע״כ יצא ,  בחוץתנמצא, ויעש, הראשונהרלה ועה
הוא נגלה , יעקב,  מכלמכובדה, הברית. ראשון
כי ,  לבכורהתו נחשביכ אין קדימת עש"וע. אח״כ

אה ושאין לו שום ערך והשו, רלה הואוקליפה וע
אלא שגם הקדים לצאת . עם המוח והברית

  .כי קליפה קדמה לפרי. מאותו הטעם

  גדולהן הוע הכואני את יהושְר ויַ 
, ז"כמה יש לבן אדם לשמור דרכיו בעוה .16

משום שכל מעשיו של אדם . וללכת בדרך אמת
. יןיוכולם במנ, כתובים לפני המלך ורשומים לפניו

עומדים , ושומרי שערים עומדים ומעידים
והדיין עומד לקבל . ומבקשים דינים ישרים

, ת את עצמםואלו הטוענים טענות לזכֹו. העדות
אם , נם יודעים אם ילכו מימיןואי, דובבים

  .ילו בשמאלַיְׂשְמִא 

, ז"כי כשרוחות בני אדם יוצאים מעוה .17
והכרוזים , העומדים עליהם, כמה מקטרגים הם

. כפי מה שיצא מהדין, הן לטוב והן לרע, יוצאים
בין בחייו ובין , דון האדם בעוה״זיובכמה דינים נ

והקב״ה תמיד . כי כל דבריו הם בדין, אח״כ
ואינו רוצה לדון בני אדם , ורחמיו על כל, רחמיםב

  .לפי מעשיהם
 ,י"ר יה אדנוונות תשמואם ע, כי כך אמר דוד

, ר יהוונות תשמואם ע, כיוון שאמר. מי יעמוד
אם ,  שהיה די שיאמר?י"למה אמר עוד אדנ

  .ר יה מי יעמודוונות תשמוע

אלא ג׳ מדרגות של רחמים הזכיר דוד  .18
שהם , ר יהונות תשמואם עו. י"י מ"ה אדנ"י: כאן
עד , נות רבים כל כךואם העו. א הנקראים י״ה"או

שהוא  ,י"אדנישנו הרי , שעלו למעלה לאו״א
אע״פ שהוא , י"ואם השם הזה אדנ. רחמים
וכל המדרגות תסתומנה , יתעורר בדין, רחמים
שכל , שנחזור אליה,  מדרגה אחת יש,בדין

א יוה. ינורחם עלתא יה, הרפואות יוצאות ממנה
. ךמ״י ִיְרָּפא לָ , כמ״ש. מי יעמוד לנו. בינה, מ״י
אם אלו ב׳ שמות יהיו נסתמים , י"ה אדנ"י, וע״כ
שכל הדרכים של תשובה , מ״י יעמוד, ממנו

  .פתוחים ממנו

, החסדים. רחמים, י״ההם או״א עילאין 
 הם יותר חשובים ,אוירא דכיא, הנמשכים מהם

 נם ואיח"חהם ש, וקא להם עצמםווזה ד. מחכמה
, הצריכים חכמה, אבל התחתונים. צריכים חכמה

נעשו בהם , אם אינם נשלמים מקודם בחכמה
  .לו״ק בלי ראש, שמקבלים מאו״א, החסדים

, וע״כ אם התחתונים פוגמים במעשיהם
פוגמים המוחין דהארת , המגיעים עד זו״ן

, אז אפילו החסדים דאו״א שמקבלים, החכמה
נות ואם העו ש.י ראש ו״ק בל,נעשים סתומים

,  פוגמים בחסדים שמקבלים מאו״א,רבים כל כך
  .ם ו״ק בלי ראש אותלעשות, הנקראים י״ה

אבל באו״א עצמם אין פגם התחתונים מגיע 
נמשכים להם תמיד , ואע״פ שחוטאים. להם כלל

והעצה . שהם רחמים גמורים, החסדים דאו״א
, ולעורר השם אדנ״י, א לשוב בתשובהילזה ה

ויחזרו וימשיכו הארת חכמה , תתאהחכמה 
שאם ימשיכו הארת החכמה . י"מהשם אדנ

  .אז חוזרים החסדים דאו״א לבחינת ג״ר, י"מאדנ
 כך שלא יוכלו ,ם גדולם שלהפגהאמנם אם 

כי חטאם גרם לגילוי , י"לעורר עוד השם אדנ
שאז אינה יכולה לקבל , ד"מלכות דמדה, מנעולא
 וכל זמן שאינם . רערילא זכה הכי אם , שום אור

 רק הוגלוי, ד שבה" מדהתשאז נגנז, פוגמים בה
אבל אם פגמו .  טובריזכה השאם , ר שבה"מדה
 ותשאז נסתמ, ד"תתגלה בה המלכות דמדה, בה

  .בה כל המדרגות ואינן ראויות לקבל שום אור
עד ,  ולעורר מ״ן,לחזור בתשובה, העצה לזה

, ד ותתמתק בבינה"שתעלה המלכות דמדה
מדרגה אחת ,  ולכן נאמר.ר" שם למדהותחזור

רחם תא יה, שכל הרפואות יוצאות ממנה, יש
 כי ע״י העלאת המלכות .בינה, א מ״ייוה. עלינו
ד "ר ומדה"תקנת המלכות במדהישוב מ, לבינה
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תרפאה מגילוי הש, שזה נבחן כמו רפואה, נגנזת
ונעשית שוב , ר"וחזרה למדה, ד"הנקודה דמדה

  .ראויה לקבל כל האורות
מ״י , ש"כמ, שנקראת מ״י,  ע״י הבינהל זהוכ

ואז תשפיע לו המלכות שוב המוחין . ירפא לך
תקנו שוב החסדים יואז י, דהארת החכמה

 פירוש וזה .הגדולים דאו״א להיות בו בבחינת ג״ר
ונות עלו אל ושהע, ר י״הוונות תשמואם ע, הכתוב

שהחסדים שמקבלים מי״ה נעשים , השם י״ה
, י"ז מעוררים השם אדנא. לו״ק בלי ראש

  .שישלים אותו עם מוחין דהארת חכמה
, ד"י למדה"תיו את השם אדנוואם הפך בעוונ

אז מ״י . ד"ה המלכות דמדהתונותיו נגלושע״י ע
שיעלה מ״ן ויעלה המלכות אל הבינה , יעמוד

ותשפיע לו המוחין דהארת , ר"ותחזור שם למדה
  .וישלימו החסדים דאו״א לג״ר, החכמה

  ו בני הישיבה לעיין בדינותאספהו
  ]אתכנשו בני מתיבתא לעיינא בדיניה[

איש . ק צדיק גמור היהיהושוע בן יהוָצדָ  .19
ו לישיבה של  אותוהעלו, שהיה נכנס ִלְפַני וִלְפנים

. תאספו כל בני הישיבה שם לעיין בדינוהו. הרקיע
,  ישיבה של הרקיעה של אותהוכך דרכי

יוצא כרוז , כשמכניסים רוחו של אדם לדין
ד "וב. כנסו כל בני הישיבה לחדר נסתריה, ומכריז
  .מתאסף

י ב׳ "ואותו הרוח של האדם עולה ע .20
קרב לעמוד אחד מת הוא ,כיוון שנכנס. ממונים

ומתלבש ברוח , של שלהבת לוהטת העומד שם
וכמה הם העולים . האוויר הנושב בעמוד ההוא

כי כל אלו העוסקים בתורה ומחדשים בה , שם
 לבני הישיבה אלו יםמיד נכתב, דושיםיח

. ו אותאז כל בני הישיבה באים לראות. הדברים
יוצאים ומעלים אותו לישיבה , ואלו ב׳ ממונים

, קרב מיד אל אותו העמודמתוהוא , של הרקיע
  .שמתלבש שם בלבוש

ובני , נכנס אל הישיבה, תלבשמ שיאחר .21
אם הדברים שחידש הם . הישיבה רואים אותו

כי כמה עטרות נוצצות . אשרי הוא, ויכרא
ואם דבר אחר . מעטרים אותו כל בני הישיבה

אוי לו לאותה , שאינו לפי דרכי הקדושה, הוא
עד , ועומד אצל העמוד, דוחים אותו לחוץ, בושה

  .שמכניסים אותו לדין

שמעלים אותם שם בשעה , ויש אחרים .22
אם הדבר , שהקב״ה במחלוקת עם בני הישיבה

 הרי ?מי יוכיח ההלכה, ואומרים. ו אסורמותר א
כיצד , יבוא ויוכיח הדבר, ז"פלוני החכם שבעוה

והוא , לשםאז מעלים אותו החכם . היא ההלכה
מוכיח אותה ההלכה בין הקב״ה ובין בני 

,  לדיןלשםויש אחרים שמעלים אותם . הישיבה
  .םוללבן אותם  אותודנים אותם שם לברר

 ומסתלק  שהאדם נפטר, נמצאכ"א .23
שכבר , ואם הוא מסתלק בדין. מהעולם בלא דין
, נייהדון פעם שילמה הוא נ, דנו אותו למעלה

כי ודאי שהאדם מסתלק ? ישיבה של הרקיעב
כנס למחיצתם של יאבל מטרם שי, ז"בדין מהעוה
ונידון , יהימעלים אותו לדין פעם שנ, הצדיקים
  . ישיבה של הרקיעהשם באות

 עומד אותו הממונה ובישיבה של הרקיע .24
ואם ,  מי שזכה בדיןאשרי. טיןׂשם להונישל הגיה

, אותו הממונה של הגיהינום לוקח אותו, לא
וקולע אותו משם , בשעה שמוסרים אותו לידו
ואת נפש , ש"כמ. לעלמטה כמי שקולע אבן בֶק 

ו ך אותומשלי. אויביך ְיַקְלענה בתוך כף הקלע
  .וןדינשו כפי מה שנוומקבל ע, לגיהינום

ויראני את יהושוע הכוהן הגדול עומד לפני  .25
 ישיבה התוך אותל, שהעלו אותו לדין. ' המלאך

עומד לפני . בעת שנפטר מהעולם, של הרקיע
ראש , ט"המלאך מט, אותו נערלפני , מלאך ה׳
והוא חותך הדין על , של הרקיעבישיבה הישיבה 

  .לוהכ

  יגער בך השטן
 הגדול עומד לפני ויראני את יהושוע הכוהן .26

, השטן. טנֹו לִׂש והשטן עומד על ימינֹו, 'מלאך ה
שתשוקתו , אותו הממונה על הנפשות בגיהינום

   תן ,ועומד תמיד ואומר, לקחת אותו לגיהינום
להזכיר , לשטנו. תנו רשעים לגיהינום, תן
  .נותיוועו

יגער ה׳ בך השטן , ויאמר ה׳ אל השטן, אז
אחת למלאך ? השתי גערות למ. ויגער ה׳ בך

ואחת לאותו היוצא , השר של גיהינום, דּומה
  .השטן, העומד תמיד להׂשטין, מגיהינום

. תלבש בצורת שורמש, שטן העליון יורדה .27
ם  אותדונו להכניסישנ, וכל אלו רוחות רעים

, וחוטף אותם, לוחך אותם ברגע אחד, בגיהינום
. ם אותאחר שבלע, ם לדּומהן אותויורד ונות

עתה ילחכו , יןי ויאמר מואב אל זקני מד,ש"כמ
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ך השור את ירק והקהל את כל סביבותינו כלח
העומד , השטן, השור הנודעהוא , השור. השדה

אלו הם , את ירק השדה. לרע על כל בני העולם
  .המלכות, השדה. רוחות בני האדם

שהיה יודע שהשטן , חכם היה בלק, כ"א .28
ריך לו לדעת וכך צ. ודאי חכם היה. מתלבש בשור

ואם לא היה יודע , כל דרכיו של אותו השור
. לא היה יכול לעשות כשפיו וקסמיו, אותם

. כשמכריזים על התבואה, וגבורתו של אותו השור
וכל אלו הימים , כל אלו הימים שמכריזים

והם ימי , שמכריזים על רוחותיהם של בני אדם
  .ניסן וימי תשרי

  הילד
  ]הינוקא[

, רבי יהודה היו הולכים בדרךרבי יצחק ו .29
שהיה שם רב , הגיעו לאותו מקום של כפר סכנין

שהיה לה בן , תארחו אצל אשתוהו, אבָ המנונא ָס 
באותו יום , וכל יום היה בבית הספר. אחד קטן

  .ראה אלו החכמים. עלה מבית הספר ובא לביתו
, קרב לאלו אנשים עליוניםהת, מויאמרה לו א

בעוד שהיה . ב אליהםקרהת. ותקבל מהם ברכות
איני , מויאמר לא. חזר לאחוריו, קרב אליהםמת

, ש"ו קאכי יום זה לא קר, קרב אליהםהתרוצה ל
, ש בזמנו"שכל מי שאינו קורא ק, יאותמדו יוכך ל
  .דוי כל אותו היוםיהוא בנ

רכו יהרימו ידיהם וב. הם שמעו ותמהו .30
, שלא קראנו ק״ש, ודאי כך הוא, אמרו. אותו
 הזה עסקנו בחתן וכלה שלא היה להם די יוםהש
ולא היה איש , והיו מתאחרים להתחבר, רכםוצ

וע״כ , ואנו השתדלנו בשבילם, שישתדל בשבילם
ה פטור וומי שעוסק במצו. הש בזמנ"לא קראנו ק

,  אמר להם?במה ידעת, בני, אמרו לו. והומהמצ
. קרבתי אליכםהתכש, בריח מלבושיכם הכרתי

  .ידיהם ואכלו לחםנטלו . ישבו. תמהו

ונטל ידיו , היו ידיו מלוכלכות, רבי יהודה .31
אם , אמר להם הילד, מטרם שנטל ידיו. רךיוב

לא היה לכם , רב שמעיה החסיד אתםהתלמידי 
ם יומי שמברך בידי. ים מזוהמותילברך ביד

  .מזוהמות חייב מיתה

הל ואם אל אובב, פתח אותו הילד ואמר .32
,  זהפסוקלמדנו מ. מותומועד ירחצו מים ְולא י
ם יונראה בפני המלך בידי, שמי שאינו דואג לזה

משום שידיו של אדם . חייב מיתה, מלוכלכות
אצבע אחת יש בידו של , יושבות ברומו של עולם

אצבע ה, ה משהם אותוהיא האצבע שהרי, אדם
  .קו האמצעי, שהיא כנגד משה, האמצעית

שה יחמ, טיםי ְבִריחים עצי שועשיָת , כתוב .33
בריחים שה יוחמ, לקרשי צלע המשכן האחד
יח ִר וַהְּב , וכתוב. לקרשי צלע המשכן השנית

ה אל ַמבריח מן הקצֶ , התיכון בתוך הקרשים
שה יבריח התיכון הוא בכלל של אלו חמהו. הקצה
  .בריחים

ואחד , ים מכאןיושנ, שני בריחים מכאן

, העמוד של יעקב, בריח התיכוןההוא , באמצע
שני בריחים ,  חו״ג, שני בריחים לפניו.ת״ת, משה
  .ה" נו,אחריו
, גד זה יש חמש אצבעות בידו של אדםנכ

, שנקראת אמה, האצבע התיכונה, והבריח התיכון
 עומדים הב, גדולה ועליונה מכולן, היא באמצע

  .ק"כי ת״ת כולל כל ו, אצבעות האחרותה

,  שנים500נקראים , שה בריחיםיואלו חמ .34
וברית . הולך בהם, ז״א, ח"עהש, אחג״ת נ״ה דז״

כי .  בחמש אצבעות של הידתתעוררמדש וק
ע״כ כל הברכות של . ו חג״ת נ״הכהיסוד כולל בתו

ים של משה יופריׂשת יד. הכוהן תלויות באצבעות
  .יתהי הז"ע

, אין צריך לומר, אם כל זה יש באצבעות .35
קיון כשמברכים בהן ישצריכות להיות בנ

ת נ״ה "חג, ן שלהה ובדוגמןמשום שבה, להקב״ה
. מתברך השם הקדוש, העליונים הרמוזים בהן

איך לא השגחתם , כמתם הרבההחוע״כ אתם ש
, שאמר, משתם לרבי שמעיה החסידי ולא ש?ז"ע

זון יא נ"כי הס, א"נוף וכל לכלוך עולה לסיכל ט
וע״כ מים אחרונים , נוף והלכלוךי הטםמאות

  .חובה הם

,  אמר רבי יהודה.תמהו ולא יכלו לדבר .36
קם , שתק הילד רגע אחד? ושם אביך מה, בני

על , מייא, אמר לה. שק אותהימו וניוהלך אל א
  ?אם אומר להםה, אבי שאלו אותי אלו החכמים

אם , בדקת אותםהאם , בני, מויאמרה לו א
ולא מצאתי , הרי בדקתי אותם, אמר? כשרים הם
, וחזר אליהם ואמר. מוילחשה לו א. אותם כראוי

, סתלק מהעולםהוכבר , אתם שאלתם על אבי
הוא , ובכל יום שחסידים קדושים הולכים בדרך

איך , ואם אתם קדושים עליונים. ר אחריהםֵמ מחַ 
  ?לא מצאתם אותו הולך ומחמר אחריכם

שלא קראתם , אבל בתחילה ראיתי בכם .37
שאינכם קדושים , ועתה אני רואה בכם, ק״ש

, ש רוכב על חמורכי אבי לא ראה קדו, עליונים
. כדי לסבול עול תורה, שלא יוליך אחריו חמור

איני , וכיוון שלא זכיתם שאבי יחמר אחריכם
  .מיהו אבי, אומר לכם
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דומה לנו שילד , אמר רבי יהודה לרבי יצחק
ואותו ילד היה אומר דברי . אכלו. זה אינו בן אדם

אמר . תנו ונברך, אמרו. דושי תורהיתורה וח
משום שהשם הקדוש אינו , םיפה אמרת, להם

  .אלא בהזמנה, מתברך בברכה זו

, מה ראה דוד לומר. אברכה את ה׳ בכל עת .38
, ואמר, ראה דוד שצריכים הזמנה'? אברכה את ה

, משום שבשעה שאדם יושב על שולחנו. אברכה
כשאדם . א עומדת שם"והס, השכינה עומדת שם

תקנת כלפי יהשכינה מ, מזמין לברך את הקב״ה
ואם . א נכנעת"והס, לקבל ברכות, לז״א, המעל

, א שומע"הס, האדם אינו מזמין לברך להקב״ה
  .שיהיה לו חלק בברכה זו, ושמח

אלא ? ובשאר ברכות למה אין הזמנה .39
דבר הזה של הברכה שמברכים עליו הוא ה

, פרי ההוא הוא הזמנהה, המברך על פרי. ההזמנה
מקודם אבל . א"ואין בו חלק לס. ומברכים עליו

אין , א"פרי ההוא היה ברשות הסהש, לכן
שהוא , אכליערלים לא י, ש"כמ,  עליוםמברכי

פרי המשום שאין מברכים על , א"ברשות הס
  .א"כדי שלא יתברך הס, ההוא

, רלהו עותס״א אחר שנהכיוון שיצא מרשות 
. והפרי הוא הזמנה לברכה. אכל ומברכים עליויי

כולם , ליהםוכן כל הדברים שבעולם שמברכים ע
  .א"ואין בהם חלק לס, הם הזמנה לברכה

שהכוס של , אף בברכת המזון הוא כך. 40
, ברךנתן ו, ולמה אומרים, ברכה נחשבת להזמנה

, אלא משום שבתחילה כששתה? משום הזמנה
מש יהרי היין כבר ש, בורא פרי הגפן, אמר

ועתה בברכת המזון צריכים שינוי , להזמנה
ולא , זו היא להקב״הכי כוס , להזמנה אחרת
  .וע״כ צריכים הזמנה בפה, בשביל המזון

 ברוך .זוהי הזמנה, נברך שאכלנו משלו .41
כ למה צריך לומר "וא. א הברכהי ה,שאכלנו
אבל נברך , כך הוא ודאי? תן ונברך, לפניהם

היא הזמנה , א הזמנה אחרתיה, שאכלנו משלו
תן , יםמרושא, כי בתחילה. בורא פרי הגפןברכת ל
, המלכות, א הזמנה לכוס של ברכה סתםיה, ברךנ

יש הזמנה אחרת , ה אותכיוון שלקחו, וכוס זו
שכל המזון , ז״א, לעולם העליון, לה נברךיבמ

  . משםיםוהברכות יוצא
שאינו מזכיר בו , ומשום זה הוא בדרך סתום

כי עולם העליון , אלא נברך שאכלנו משלו, השם
 במדרגה זו אלא רק, זמנה בגלויהסתום ואין בו 

  .כוס של ברכה יש הזמנה בגלוישל 

, זה שאמרת, אהוב שלו, מלאך ה׳, בן .42
שה לקרשי צלע יטים חמיועשית בריחים עצי ש

שה בריחים לקרשי צלע יוחמ,  האחדהמשכן
שה בריחים לקרשי צלע י וחמ, השניתהמשכן

ים חירהרי יש כאן ב. ם ימהיהמשכן לירכתי
שבהן רק , םים אינן אלא שתייוהידי, הרבה

זהו , אמר לו הילד.  חמש אצבעותפעמיים
אבל . שמפיו של האדם ניכר מי הוא, שאומרים

  .אני אומר, כיוון שלא הסתכלתם להבין

.  כך הוא ודאיפסוקה. כם עיניו בראשוהחָ  .43
משום , שלא ילך אדם ד׳ אמות בגילוי ראש

 עיניו ודבריו ,וכל חכם. שהשכינה שורה על ראשו
  .עומדת על ראשוהשורה ושכינה ב, הם בראשו

ידע שאותו י, בשכינה, כשעיניו בראשו .44
משום שגופו , צריך שמן, האור הדולק על ראשו
והאור דולק למעלה , של אדם הוא פתילה

מן על וֶׁש ,  ואמרצעקושלמה המלך . בפתילה
, כי האור שבראשו צריך שמן.  יחסראל ראשךָ 

, ראשוהחכם עיניו ב,  אומרז"וע. ט"והוא המע
  .ולא במקום אחר

והשכינה שורה על , אתם ודאי חכמים .45
ועשית , איך לא הסתכלתם לזה שכתוב, כםיראש

, המשכן האחדצלע לקרשי חמישה  ,בריחים
. שה בריחים לקרשי צלע המשכן השניתיוחמ

. שלישית ורביעית לא כתוב, האחד והשניתכתוב 
ימין , הם חשבון של ב׳ הצדדים, כי אחד ושנית

, והשלישית, יםיהנקראים ב׳ יד, חו״ג, מאלוש
להיותה רק המקבלת מב׳ , ביחשמ אינו, במערב

  .םיכ עשה חשבון רק בשתי ידי"וע. צדדיםה

אשרי , רבי שמעון, בכה רבי יהודה ואמר .46
כי בזכותך אפילו , אשרי הדור שלך, חלקך

. הם הרים רמים חזקים, הילדים שבבית הספר
, בבקשה מכם, ייתרבו, אמרה להם, מויבאה א

, אמרו לה. אלא בעין טובה, אל תביטו על בני
רת מכל ח נבהשיא, שה כשרהיא, אשרי חלקך
והרים דגלך , כי הקב״ה בחר חלקך, שאר הנשים

  .לםועל כל שאר הנשים שבע

י כ,  מעין הרעדאני איני מפח, אמר הילד .47
ודג אינו מפחד מפני עין ,  אנימכובדבן דג גדול ו

הוא , לרוב.  וִיְדגו לרוב בֶקרב הארץ,ש"כמ, הרע
  .שלוט בהם עין הרעתשלא , לרבות על העין

המים מכסים עליהם ואין ש, דגים שביםה כמו
אף אלו אין עין הרע ,  בהםתעין הרע שולט

בתוך , בקרב הארץ. וע״כ לרוב ודאי. שלוט בהםת
, שלוט בהם עין הרעתשלא , בני אדם שעל הארץ

בן , אמרו לו.  הדגיםפ שאינם מכוסים כמו"אע
ולא מצד עין הרע ,  עין הרעאין בנּו, מלאך ה׳

  .והקב״ה מכסה עליך בכנפיו, באנו

 את המלאך הגואל אותי מכל רע יברך .48
 זה פסוק. וייקרא בהם שמי ושם אבותיי, הנערים

ואם ברוח הקודש אמר . וח הקודשראמר יעקב ב
  .מלאך, כאן נקראת המלכות. יש בו חכמה, לו
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מלכות היא שליח מלמעלה ומקבלת זוהר כשה
, א"ואאותה שאז מברכים ,  של מעלההמרָאהמ

,  העולםשהוא, לכי שמרי ביתך, בתי, ואומרים לה
. ני אותםיזה לכי ו,כך עשי לביתך, פקדי את ביתך

בני ביתך , עולם ההוא שלמטה מחכה לךהכי , לכי
 כל מה שאת צריכה ך לריה, מחכים למזונות ממך

  .מלאך, אז נקראת המלכות. לתת להם

הרי בכמה מקומות נקראת המלכות ו .49
האם , ועוד. ולא באה לזון את העולמות, מלאך

אלא בשם , בשם מלאך זנה את העולמותלא 
. נקראת מלאך, א"או כשהיא שליח מ?ה"הוי

י "אדנ, על ב׳ כרובים, וכיוון ששורה על מקומה
  .המְׁש 

  :ווגים באו״א עילאיןייש ב׳ ז
אפילו , שאינו נפסק, ג להחיות העולמותזיוו  .א

כי . כשבני העולם חוטאים ופוגמים בזיווג זו״ן
אמנם . היה חורבן העולמות, אם היה נפסק

  .וחהו ולא ברורכומזיווג זה לוקח העולם כדי צ
שאז יש זיווג , זיווג לתת מוחין לזיווג זו״ן  .ב
 ,רכו וקיומווומזיווג זה לוקח העולם כדי צ. זו״ן

אם בני העולם , ונפסק באו״א. חרב העולםישלא י
  .ראוייםאינם 

והן מזיווג , והן מזיווג כדי להחיות העולמות
אין העולם מקבל אלא , זו״ן לתוספת שפע וברכה

 לעולם העיולפיכך כשהמלכות משפ. ממלכות
אז היא , כדי להחיות העולמות, מזיווג דאו״א
לפרנס העולם כדי , שליח מאו״א, נקראת מלאך

אבל מעצמה . חרב העולםי שלא י,ו וקיומורכוצ
כי אז אין זיווג ז״א , אינה משפיעה להם כלום

  .וע״כ היא אינה עולה בשם כלל, ומלכות
שז״א ומלכות , משא״כ בזיווג ב׳ דאו״א

והם מזדווגים להשפיע , מקבלים מוחין לזיווג
אז המלכות משפיעה לעולם , תוספת שפע וברכה

ז היא נקראת בשם וא, מזיווגה עם ז״א, מעצמה
  .י"אדנ, בפני עצמה

 שאז מברכים ,כשהמלכות היא שליח מלמעלה
 כל מה שאת ך לריה, ואומרים לה, א"ואאותה 

שהוא רק , זיווג א׳ דאו״אזהו , צריכה לתת להם
. חרבוידת הצורך של העולמות שלא יילפי מ

מבחינת הזיווג כדי להחיות , א"כשהיא שליח מאו
אז , כות אין זיווגאז בז״א ומלש, העולמות

, כי אינה עולה אז בשם לפי עצמה, נקראת מלאך
  .כי אינה נותנת מעצמה כלום
 שיש ,על ב׳ כרובים, וכיוון ששורה על מקומה

כי מקבלים , זיווג ז״א ומלכות במקומם עצמם
כי אז , נקראת בשמה אדנ״יאז , מזיווג ב׳ דאו״א

  .משפיעה להם מבחינתה עצמה

היא , משה בתחילהכשהשכינה נראית ל .50
ת א מלאך ה׳ אליו בַלּבַ רָ יויֵ , ש"כמ, נקראת מלאך

ברחל , האלא בדוגמ, ליעקב לא נראית כך. אש
.  מלכות, לרחל עליונההשהיא דוגמ, שלמטה

ה כי רועָ , הצאן אשר לאביה  עםורחל באה, ש"כמ
  .מלכות,  זוהי צורה של רחל שלמעלה.היא

י בכי  נהמה נשמעקול ברָ , כה אמר ה׳, ש"וכמ
 היא ,שרחל זו. רחל מבכה על בניה, תמרורים
. רמז על המלכות, ורחל באה, גם כאן. המלכות
כי , אשר לאביה. המדרגות של המלכות, עם הצאן

וכל העולמות . מלכות, וָיסד בת, חכמה, אבא
היא מנהיגה , כי רועה היא. תמנו ונפקדו בידיהה

  .אותם ונפקדה עליהם

 מלאך ה׳ אליו ראיוי, וכך כתוב במשה .51
כי בפעם הראשונה נראתה לו המלכות . בלבת אש

, יעקבל ה שמרָאהוזה יותר חשוב מ. מלאך
 שבחו של אברהם הוא  האם.התה רק דוגמישהי

א ירָ יֵ ו, אלא, לא כתוב בו מלאךהרי  ש?יותר ממנו
  .ני ַממראאליו ה׳ בֵאלֹו

, ם באברהם נראה לו השם אדנ״י ָׁש אלא
 אל נא ,אדנ״י, ש"כמ, ד"ן יו"ת נו"ף דל"באל

בל ימשום שבזמן ההוא ק. תעבור מעל עבדך
נראה לו , ומה שהיה נעלם ממנו עד עתה. ברית
כי אז , וכך היה ראוי לו, אדנ״י, בון ושליטיעתה ר

  .ולא יותר, מלכותב, תקשר במדרגה ההיאה
בון יתגלה עליו ה׳ בשם של אדון ורהומשום זה 

 כי ,ה"ליו הוירא איוי, וכתוב. י"בשם אדנ, עליו
, י"היה מתלבש אליו בשם אדנ, ה"השם הוי

  .ה לא נודעתי להם"ושמי הוי, ש"כמ

 משה ,ש"כמ, רודימשה לא היה פבאבל  .52
, ש"ולא כמ, בלי טעם מפסיק ביניהם, משה

פסק כי הֶ . שטעם מפסיק ביניהם, אברהם אברהם
מה ,  עתה הוא שלםשניורה שאברהם המהטעם 

ויש .  מקודם לכןשוןארשלא היה כן באברהם ה
הפרש בין אברהם של עתה לאברהם שמקודם 

המראה מו יה עית הי,שנולדכמיד , אבל משה. לכן
 וֵתֶרא אותו כי טוב, ש"כמ, אור ז״א, המאירה

, וַיְרא אלקים את האור כי טוב, וכתוב. הוא
. א"כי טוב שכאן סובב על ז, אף. א"שסובב על ז

וע״כ , אז״, תקשר מיד במדרגה שלוהכי משה 
  .בין משה למשה, בלי טעם מפסיק, משה משה

, שתמיד במדרגת ז״א, וע״כ אל משה .53
ולא . מלאך ה׳, שכתוב, הקטינה עצמה המלכות

, יעקב. כי המלכות מקבלת מז״א, בשמה עצמה
 בשם מלכותקרא ל, בשעה שהיה נפטר מהעולם

משום שבאותה שעה היה יורש , כמו משה, מלאך
תחבר עם הכי משה . שהכמו מ, אותה לשליטה
מה אחר שנפטר יתחבר עהויעקב , המלכות בחייו

, משה היה עם המלכות בעודו בגוף. מהעולם
אשרי חלקו .  שיצא מהגוףיויעקב רק ברוח אחר

  .של משה

. הגואל אותי מכל רעהמלאך , וכתוב .54
והרע לא , קרב מעולם לצד הרעהתלא יעקב ש

  .יכול לשלוט בו
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היה יעקב ,  לפני פטירתו,אז. יברך את הנערים
כאדם ההולך לבית , המלכות, מתקן את ביתו

ו  אותקוניו ומקשטיומתקן אותו בת, חדש
תמנו על ההנערים ש. יברך את הנערים. שוטיויבק

, כרוביםההם ב׳ ו, העולם למשוך מהם ברכות
  .ט וסנדלפון"מט
דתו של י מ,ת״תשהוא . יקרא בהם שמייו
ועלה במדרגתו , תהמלכו,  עתה התקין ביתו.יעקב
, בור של המלכות ביעקבימשום שהחו, ת"בת
, מתדבק במקום שצריך, ת״ת, הגוףאז , ת״ת

  .ג"וח, אברהם ויצחק, מויוב׳ זרועות ע. במלכות

, ט וסנדלפון"מט, אחר שנערים אלו .55
כי . גו לרוב בקרב הארץְד ויִ , אז, מתברכים כראוי

. תוך המיםבלהרבות ולהפרות הוא דרך הדגים 
אלו . מיד מתים, ואם יוצאים מהמים ליבשה

, מהמלכות, אלא הם מן ים הגדול, אינם כן
והריבוי שלהם להפרות ולהרבות הוא בקרב 

הנמשכים למטה , בעולמות התחתונים, הארץ
  .כ לכל הדגים שבעולם"משא. מהמלכות

. ויאמר, ויברך את יוסף, ומקודם לכן כתוב .56
, רך אותויכ בכי אח״, ולא מצאנו לו כאן ברכות

רך אלו יאלא כיוון שב. ת יוסףרָ ֹובן ּפ, ש"כמ
כי אין הם יכולים . רך את יוסףיב, הנערים
כי המלכות אין לה . אלא מתוך יוסף, להתברך

נותן , יסוד דז״א, אלא מה שיוסף, מעצמה כלום
והוא השפיע אל , רך את יוסףיוע״כ ב. לה

ט "שהם מט, והמלכות אל הנערים, המלכות
  .וןוסנדלפ

 ומשום שיסוד הוא בסתר ואינו ראוי לגלות
, ק ממנוורלה לינותקרב העתחד שלא מּפַ , ואות

. יקרא בהם שמי ושם אבותייוי, ע״כ כתוב בסתר
. ולא ממקום אחר, מתברכים, חג״ת, כי מהאבות

, לכסות היסוד,  הכיסויוזה, בקרב הארץ
וע״כ . מכסה אותו, הנקראת ארץ, שהמלכות

  .אלא בהסתר, תובמרומז גם יוסף בכ

כי כל מה ששמעתם , אני אברך, אמר הילד .57
טוב ,  הכתובואקיים בי. ממני שמעתם, עד עתה

כי ? מהו הטעם . יברך, בויםראו ק.עין הוא יבורך
מאכל התורה שלי מומלחם ו. חמו לדללַ נתן ִמ 
ע ואורח צֵ בעל הבית בֹו, ה שלומדיםומ. אכלתם
.  אורחיםואין אתם, אין אני בעל הבית, מברך
כי אני טוב עין ,  מצאתי ואקיים אותופסוקאבל 
כי בלי שאלתכם אמרתי חידושי תורה עד , ודאי
  .ולחם ומאכל שלי אכלתם, עתה

וידיו לא יכלו . לקח כוס של ברכה ובירך .58
כשהגיע . רועדותוהיו ידיו , לסבול את הכוס

 כוס ישועות ,אמר, על הארץ ועל המזון, מיליםל
, הקוניהעמיד הכוס על ת.  אקראאׂשא ובשם ה׳

, יהי רצון, סוף אמרבל. ובירך, תיישב בימינוהו
משכו לו יי, לרבי יצחקכלומר , שלאחד מאלו

והקב״ה , ים בוישכל החיים תלו, ח"מעהחיים 
, רבי שמעון, מצא ערב למטהיוי, ב בעדורֵ יהיה עָ 

ו כמ. שיסכים להיות ערב עם המלך הקדוש
ורבי , נטה למותשרבי יצחק , שנאמר בזוהר
  .ונשאר בחיים, וערב בעדו, שמעון אחז בו

ואח״כ , סגר עיניו רגע אחד, כיוון שבירך .59
בון ישלום לכם מר, חברים, אמר. פתח אותן

רכו יוב, תמהו ובכו. שכל העולם שלו הוא, הטוב
. בבוקר הקדימו והלכו. לילה ההואהלנו . אותו

  .פרו לו המעשהיס, כשהגיעו לרבי שמעון
, בן סלע חזק הוא, אמר, ה רבי שמעוןתמ

ועוד יותר ממה שאדם יוכל , וראוי הוא לזה
זדעזע רבי ה. בנו של רב המנונא סבא הוא, לחשוב
י ללכת לראות אותו הנר יעל, אמר. אלעזר
זה לא יעלה בשם , אמר רבי שמעון. שדולק
כי דבר עליון יש ,  לא יאריך ימיםכלומר, בעולם

וסוד זה . ו מאירה עליווהארת השמן של אבי, בו
  .אינו מתפשט בין החברים

יום אחד היו החברים יושבים ומתנגחים  .60
הרי , אמרו. ם זהעה וכחים זומת, אלו באלו

. אל ָתַצר את מואב ואל ִתְתָגר בם מלחמה, כתוב
  .העתידות לצאת מהם,  רות ונעמהגלל בזהש

, יןייתה ממדישה, ציפורה אשת משה, כ"וא
שהיו כולם צדיקי , יןישיצאו ממד, ויתרו ובניו

ל עשהיה להם להגן , על אחת כמה וכמה, אמת
ואמר לו , יןישגידלו אותו במד, משה, ועוד. יןימד

. יניםית בני ישראל מאת המדם נקַמ נקֹו, הקב״ה
א פנים יש ֹווא״כ מׂש. וזכות משה לא הגנה עליהם

נצל יים להיין היו יותר ראוי בני מדאםשה, בדבר
  ?ממואב

אינו דומה מי שעתיד ללקוט תאנים אלא  .61
כי רות ונעמי עוד לא יצאו . למי שכבר לקט אותם

ר יצאה בכ ציפורה כ"משא. מואבממעמון ו
הוא הרי אע״פ שכבר לקט התאנים אבל . יןיממד
 אלא? נצל בזכותםיהיה להם לההאם לא ו, שבח

מי שעוד לא לקט התאנים שומר את אילן התאנה 
בשביל התאנים שהאילן , פגםתמיד שלא יהיה בו 

עוזב ,  שכבר לקט התאניםיואחר. עתיד להביא
  .ואינו שומר אותו, את האילן

שהיה עתיד להביא אלו , כך מואב .62
, שמר אותו הקב״ה, רות ותולדותיה, התאנים

ין שכבר נתנו יִמְד .  אל תצר את מואב,ש"כמ
. ניםיר את המדירֹוצָ , כתוב, ולקטו אותן, התאנים
אילן תאנים זה אינו עתיד , ן והלאהכי מכא

. ל זה הוא ראוי לשרפת אשגלוב, להביא פירות
מואב הם . יןיויאמר מואב אל זקני מד, אמר

ומשום אלו , שהתחילו לצרור את ישראל
שעתיד מואב להוציא , רות ותולדותיה, התאנים
  .צלו מעונשינ, לעולם
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והיה , רבי אלעזר רצה לראות את רבי יוסי .63
הלכו בדרך והיו אומרים . מויא הולך ערבי אב

  .דברי תורה כל אותו הדרך

 אל תצר את מואב ,יויאמר ה׳ אלי, כתוב .64
 מול בני רבָת וָק , וכתוב. ואל תתגר בם מלחמה

שבבני , דבר זה. ר בםגָ ְת ֵרם ואל ִת ּוצ אל ְת ,ןעמֹו
 מה ההפרש בין .של מואב, הוא כדבר זה, עמון

 ולמדנו .ם הם הרי נראה ששקולי?אלו לאלו
היו ישראל , קרבים לבני מואבמתכשישראל היו 

כמו שהיו , מראים עצמם אליהם בכל כלי מלחמה
היו ישראל , ואצל בני עמון. רוצים להתגרות בהם

ולא נראו כלי מלחמה , טופיהםימתעטפים בע
  .ים זה לזהושהם שו, והכתובים מראים. כלל

, ש בבת לוט הבכירה"כמ .ודאי כך הוא .65
, נראו ישראל בחוצפה אליהם, קרא שמו מואבות

ר ש א,מואב, תה חצופה שאמרהיכמו שהיא הי
שאמרה בן , אבל הצעירה. בן הזההמאב היה 

גם ישראל היו מסתירים , והסתירה דרכיה, עמי
ונראים , עטפים בטליתתשהיו מ, דרכיהם אליהם

  .לפניהם כאחים ממש

נזכר רבי אלעזר , בעוד שהיו הולכים .66
והגיעו , נטו מהדרך ג׳ פרסאות, ו הילדמאות
נכנסו ומצאו אותו , תארחו בבית ההואה. לשם
כיוון . לחן לפניוושהיה יושב ועורכים הש, הילד

כנסו יה, קרב אליהם ואמרהת, שראה אותם
אלו , כנסו שתילי העולםיה. חסידים קדושים

אלו שאפילו , מטה משבחים אותםשלשלמעלה ו
שהכיר . שה אליהםדגי ים הגדול יוצאים ליב

  .שרבי המנונא אביו נגלה להם, בהם
חזר עוד , ו בראשו אותשקיבא רבי אלעזר ונ
אמר רבי . ו בפיו אותשקיהפעם כבתחילה ונ

יתה על הדגים ינשיקה הראשונה הה, אלעזר
על מה שרב המנונא , שעזבו המים והלכו ביבשה

ביצים הה היא על ישניהנשיקה הו. אביו נגלה להם
בשביל כלומר , עשו פירות טובים בעולםש, של הדג

  .אונשהוא בנו של רב המנ, הילד עצמו

יח של הלבושים ברֵ , אמר אותו הילד .67
. אני רואה שעמון ומואב היו מתגרים בכם, שלכם
.  כלי מלחמה לא היו בידיכם?צלתם מהםיאיך נ

  ?איך הלכתם לבטח בלא יראה, ואם לא

ם אתאם  ה,חכמים קדושים, אמר הילד .68
לחן של כלי ווש, רוצים לחם מעדנים בלא מלחמה

או תרצו לברך את . או גם לחם מלחמה, מלחמה
לחן אינו עולה וכי הש, המלך בכל כלי מלחמה

  .בלא מלחמה
כך , בן אהוב וחביב וקדוש, אמר רבי אלעזר

ואנו , בכל אלו כלי מלחמה השתדלנו, אנו רוצים
, ברומח, בקשת, יודעים לערוך מלחמה בחרב

איך , עוד לא ראית, ואתה ילד. באבני קלעו

  .העולם עושים מלחמהשל  חזקיםבורים יג
כמו שצריכים כלי מלחמה בעוה״ז לגרש 

 ךכ, שלא יחריבו את הארץ, יע את האויביםנולהכ
צריכים כמה מיני , ממש בעולמות העליונים

כדי לגרש , המכונים כלי מלחמה, דינים
דם ישלא יטו שפע הקדושה לצ, החיצוניים

ומקורם של אלו כלי . ויחריבו מקורות השפע
ומשם , מלחמה יוצא במדרגות הקדושה עצמן
ים יצונינמשכים למטה להכניע ולהרחיק הח

  .והקליפות משפע הקדושה
שאין צריכים אליה , אמנם יש המשכת שפע

משום שאין לחיצוניים שום אחיזה , שום מלחמות
ת להחיו, א השפע מזיווג או״א עילאיןווה. וב

אתם רוצים אם ה,  ששאל הילדוזה .העולמות
, השפע דאו״אהוא  ,לחם מעדנים בלא מלחמה

 אחיזה כלל וכי אין ב,  בלא מלחמהךשנמש
היו , ועם חידושי התורה שהיו אומרים. לחיצוניים

שהיו מחדשים , ממשיכים שפע מאותה המדרגה
מאיזה , וע״כ שאל אותם. בה חידושי התורה

  . חידושי תורהמדרגה הם רוצים לשמוע
צריכים , אמנם כל הנמשך מבחינת המלכות

אחזו יים שלא ייצונימלחמה להרחיק ולהכניע הח
 ,ושולחן של כלי מלחמה, ולכן אמר. בשפע שלה

צריכים בהכרח כלי מלחמה , מלכות, לחןוכי הש
ואם רוצים . ם אותלחם עם החיצוניים לגרשילה

 ,שיש בהם אחיזה לחיצוניים, שפע מזיווג זו״ן
  .ם אותלחם ולגרשיצריכים לה

אם הם רוצים שיאמר חידושי , וכן שאל אותם
תורה ולהמשיך שפע מכל המדרגות שצריכים כלי 

או תרצו לברך את המלך בכל , שאמר, מלחמה
 כי המלכות . שלא יחסר מהם כלום,כלי מלחמה
אינה מתעלה להשפיע , לחן המלךוהנקראת ש

  .משהו בלי מלחמה
וא רוצה חידושי תורה שה, השיב רבי אלעזר
כלי של ד׳ מינים מנה ו, שבבחינת מלחמה

שבהם . קלעחרב קשת רומח אבני , מלחמה
שכל זר לא , לחם עד להיות בטוחיםיצריכים לה

, קיא הדינים שבמסך דחיריחרב ה. דשוגע בקיי
כדי , שקו האמצעי משמש בו למעט ג״ר דשמאל

  .ו עם הימין אותחדילי
ראש ה היא "ישל הו י׳ ,קב״השל החרב ה
, ה"י׳ דהוישהם , השביל דאו״א עילאין, חרבה

קו ,  החרבףגוה היא "של הויו׳ . לושורש הכ
שפועל בו , קיהנושא של מסך דחיר, האמצעי

ה׳ ה׳ אותיות . ים ימין ושמאלוב׳ קושל יחוד יה
כי המסך , הן ב׳ פיות של החרב, ה"של הוי
מפתחא , ק כולל בתוכו מלכות ובינהידחיר
  .יחוד הזהישהם ב׳ כוחות לפעולת ה, אומנעול
א התעוררות הדינים דנוקבא יה, קשת
א יוה. את קשתי נתתי בענן, ש"כמ, הקשים
  .ויםוג׳ ק, שבתוכה ג׳ גווני הקשת, מלכות
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עם מסך , קו האמצעי, הוא דומה לחרב, רומח
שבחרב יש הוא ,  ביניהםאלא ההפרש. דחיריק

  .דמפתחא, וברומח יש פה אחד, י פיותנש
שזורקים , ד"מלכות דמדההם , לעאבני ק

וממעטים הבינה מג״ר , אותה למעלה לבינה
הנאחזים , יםיצוניכדי להפיל בזה כל הח, לו״ק

. בהתפשטות הארת החכמה שבקו שמאל דבינה
  .ויש בזה כמה בחינות קלע

ודאי לא ראיתי , אמר. שמח אותו הילד .69
אל , אבל כתוב. רי עולם עושים מלחמהיבואיך ג

כ "ואח, תחילה תשמעו דבר. ְמַפתחר ִּכ יתהלל חוגֵ 
ערכו השולחן בלחם ובכל מה . תהללו את עצמכם

בי יכמה שמחה יש בל, אמר רבי אלעזר. שצריך
שולחן הדושים יתחדשו על יוכמה ח. בילד הזה

גים עם ֹושז, וע״כ אמרתי שאני יודע, הזה
  .פעמונים של רוח הקודש הולכים בילד

 יאכל, מי שרוצה לחם, אמר אותו הילד .70
חזר וקירב , שמח רבי אלעזר. פ החרב"ו עאות

בחת את ימשום שש,  הילדאמר לו. הילד אליו
תחילה בו. יש לך לערוך מלחמה בתחילה, עצמך
אבל , שהמלחמה תהיה אחר האכילה, אמרתי
, מהקליפות, יה מסוביןימי שרוצה סולת נק, עתה

לך נאה , אמר רבי אלעזר. יביא כלי מלחמה בידיו
  .להראות מאלו כלי מלחמה שבידך

 ,לכם מלחם הארץֹוכוהיה באֲ , אמר הילד .71
, חלהאע״פ שהוא ְּב ,  זהפסוק. תרימו תרומה לה׳

משום שהניף , תנופה. נאמר על עומר התנופה
אם הניף , מה זה נוגע לנו. אותה הכוהן למעלה

  ?אם מוריד

. ה למעלהם אותאלא ודאי שצריך להרי .72
ה  לאושבשביל זה היה צריך לקר, ומה תרזוהיו

תרומה ואע״פ ש. לשון הרמה ולא תנופה, תרומה
עכ״ז עיקר השם תרומה , אותיות ְתֵרי ממאההיא 
אבל למה נקראת . מחמת ההרמה למעלההוא 
היה צריך האם לא , הרי היא הרמה? תנופה
  ?ה תרומה לאולקר

תנו כבוד לה׳ , הנו ּפֶ אותיות ְת היא , תנופה .73
שצריכים לתת , מלכות, כי פה הוא כבוד. כםאלקי

יחד המלכות עם ילהעלות ול, אותה אל הקב״ה
, ה למעלהם אותוע״כ אנו צריכים להרי. ז״א
, פה הזההלהראות שאנו נותנים לז״א את , לז״א

אלא , ז״א,  למלך העליוןחכי אין שב. המלכות
ונותנים , המלכות, כשישראל מתקנים הכבוד הזה

. תנו כבוד, תנו פה, ווזה. ז״א, דאותה למלך הכבו
  .להעלות המלכות לז״א, והוא ודאי הרמה

 לחם האם. לכם מלחם הארץווהיה באכ .74
 חמישהכי יש , לא ? שעורה הוא ולא יותר,הארץ

משום ששעורה , ואנו מקריבים שעורה, מיני דגן
. לחם שבעולםהא הראשונה לשאר מיני יה

, 'בשיעור המקום , 'עור היאותיות שהיא , שעורה
  .המלכות

שאין חלק לס״א , טה היא נקודה האמצעיתיח
 לפני תטאו הח,טה היא בתיח. של כף חוב שם

) 22(טה היא כלל כ״ב יח. ה לה רצונהועוֶׂש , אביה
  .אותיות

בעת שהיא , שעורה היא מהארת המלכות
ין יכי בנ. ינהישהיא ראשית בנ, שמאל בלי ימין

מקום . מיןמשמאל בלי יהוא המלכות בראשונה 
א מקום ידוע י כי הארת השמאל ה,א"בשיעור ה

בכלים דאחוריים , שנקראת ה׳, עור המלכותיבש
  .ין שלהיבנהחלק מ, עורישהם ש, שבמלכות

נקודת המפתחא , טה היא נקודה אמצעיתיח
נקודה אמצעית , יסוד דמלכות, הממותקת בבינה

אין חלק , ומתוך שהיא נמתקת בבינה. ישובשבי
  .א בה"לס

, ית המלכות לבינהימיתוק נעשה ע״י עלה
עכ״ז , תה זויפ שהבינה מתמעטת ע״י עלי"ואע

, ומשפיעה לה המוחין שלה, היא עושה לה רצונה
פ "שאע. תחילה הקטנות ואח״כ הגדלות

שמערבת , יתה לבינהישהמלכות חוטאת בעל
עכ״ז משפיעה לה , הדינים שלה בתוך הבינה

, כות בבינהתוק הזה של המלימהולולא . אורותיה
ם לקבל יראוי, המכונים כ״ב אותיות, לא היו זו״ן

  .קון וכל אוריכל ת
מהמיתוק של , כי ממנה? נקראת חיטהולמה 

הן בז״א , אותיותהיצאו כל כ״ב , מלכות בבינה
 כללות כל האורות ןכ״ב אותיות ה. והן במלכות

, ב"בדומה לכ״ב אותיות שבא, והמוחין דזו״ן
כי כל החכמה . ל החכמה כללות כל התורה וכןשה

ומושפעת ע״י צירופי , מצירופי כ״ב אותיות באה
כי ִחָטה , טהיומשום זה נקראת ח. כ״ב אותיות
  .)22 (היא בגי׳ כ״ב

 כך אנו קוראים לה ,אמר רבי אלעזר .75
שאין , אבל אנו רואים בכל השבטים. טהיח

מפני שמורים על חטא , בשמותיהם אותיות ח׳ ט׳
כ יש בה "א, טה יש ח׳ ט׳יובח. ואחיזה לחיצוניים
שאין , הילד ו שאמרולא כמ, אחיזה לחיצוניים

ודאי , אמר אותו הילד. חלק לס״א של כף חוב שם
שורים , כי ח׳ ט׳ המורים על אחיזת ס״א, כך הוא
  .מלכותלבסמוך 

משום שבאו , בשבטים לא היו אותיות אלו
כי י״ב שבטים נמשכים , מצד הקדושה שלמעלה

שהם באים מי״ב צירופי , ת שבמלכותמי״ב בחינו
, אבל אצל המלכות. שכולם קודש, ה"הוי

המורות , שורות האותיות ח׳ ט׳, שנקראת חיטה
  .על אחיזת החיצוניים
, א"שבחיטה אין חלק לס, לדומה שאמר הי

, שהוא יסוד דמלכות,  בה עצמה,פירושו
במלכות , אבל בסמוך לה. המתוקנת בבינה

ושם יש ,  המנעולא שם גנוזה הארת,דמלכות
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ויסוד . ושם ח׳ ט׳ של חיטה, אחיזה לחיצוניים
  .טהשל חיה׳ אות הוא , מפתחא, ועצמ

ד " עצה,לומדיםש, ר"החטא של אדה .76
, נצחמכשהוא , מלכות, אילן הזההו. חיטה היה

. א ומכניע אותו"לוקח כל הס, ל הוא צד הטובוהכ
. שאין אחיזה לס״א בחיטה,  הילדומשום זה אמר

  זהי"שע, קון המלכות בבינהישהוא ת, החיט
הוא , נעשית המלכות ראויה לקבל כל האורות

  .ר"ד טו"עצה
. מפתחא ומנעולא, כי ב׳ נקודות יש במלכות

הנקודה דמפתחא בגלוי בשליטת , וכשהאדם זוכה
וע״כ מלכות . נקודה דמנעולא בגניזההו, המלכות

 ריואז ה, ראויה להמשיך אל האדם כל האורות
, ר"טא אדהכמו שחָ , ו זוכהנאם אדם איו. טוב

 ריאז ה, שהמשיך החכמה שבה מלמעלה למטה
שאז , כי מנעולא הגנוזה יוצאת ומתגלה, רע

והאדם נופל , מסתלקים כל האורות ממלכות
  .לקליפות
שאין אחיזה ,  ממותקת בבינהמלכות שווןכי

כי אע״פ ? למה לה אותיות אלו ח׳ ט׳, לחיצוניים
, ר"תקת במדהוצעית הממשנתקנה בנקודה האמ

כי ע״כ ,  גם נקודת המנעולאהמ״מ יש בה בגניז
 לא , טובריזכה ה, ר"ד טו"נקראת המלכות עצה

  . רעריזכה ה
ח ומכ, נגלו לו אותיות ח׳ ט׳, ר שלא זכה"ואדה

,  טובריאם זכה ה, אמנם. גילוי המנעולא
נקודה דמנעולא נגנזה והנקודה דמפתחא הש

וכולה טוב ולא רע , נצחת המלכותמואז . שולטת
  .שאין בה אחיזה לחיצוניים כלל, כלל

, הראשונים אמרו. ד חיטה היה"עצה .77
 תורומז, אותיות חטאהיא שחיטה , חיטה סתם

אלא לרמז , נה על חיטה ממשוואין הכו. על חטא
, חיטה ממש, באו האחרונים ואמרו. בלבד
ד "כי היא נקראת עצה,  על יסוד דמלכותתשרומז

  .ר"טו
וִמְמִחָתה כי לא ,  ופירש אותהוישעיהבא 

, וע״כ החיטה היא נקודה האמצעית. ךיִתקרב אלי
 היתיכי אם לא ה, כדי שלא יהיה חטא. מפתחא
א ולוף בין ט׳ לת׳ היחהו. היה חטא, הנקודה

  .ובירור שלה, א"שמירה אל הס
, יסוד דמלכות הממותקת בבינההיא , החיטה

ה׳ ות א והיא .ע״כ יכולה לקבל כל האורות
במלכות ,  בסמוך להותוח׳ ט׳ שרוי, שבחיטה
שבה יש , ששם גנוזה נקודת המנעולא, דמלכות

ונסמכת ,  ואחיזה זו היא ח׳ ט׳.אחיזה לחיצוניים
מטעם , קרא ביחד חיטהילה, ליסוד דמלכות

  . רערישאם לא זכה ה, שמירה
היא חיטה המתוקנת , וע״כ נקודה האמצעית

הממותקת , אנקודה דמפתח, בנקודה אמצעית
שלא תתגלה נקודת ,  כדי שלא יהיה חטאה.בבינה

שאז יש אחיזה לחיצוניים וכל האורות , המנעולא

שאם לא הייתה מתוקנת בנקודה . מסתלקים
, תה במלכות אחיזת החיצונייםיהי, דמפתחא

  .והאורות היו מסתלקים, הנקראת חטא
, שבה גנוזה המנעולא, והנה המלכות דמלכות

אבל ביסוד . 'ת, כ״ב אותיותשל  היא אות אחרונה
הרומזים על אחיזת , אע״פ שיש בה ח״ט, דמלכות

הרומז על , אין בה ח״ת, החיצוניים במנעולא
תחלף הכי ת׳ , אלא ח״ט, מנעולא שבמלכות

ורה על הגניזה משזה , ביסוד דמלכות אל ט׳
  .שאינה ניכרת ביסוד דמלכות, דמנעולא

 כי לא ָתהיוִמְמִח , בא ישעיהו ופירש אותה
המורה על ', שפירש השם חטא עם ט. ִתקרב אלייך

שאם הייתה , שהיא אות ת׳, גניזת המנעולא
. שבירה, תהיהיה שמה ח, המנעולא נראית בחיטה

שלא תקרב , רהמו, ונמצא שהשם חיטה עם ט׳
תה יוממח, ולכן כתוב. 'כי נגנזה בט, תה אליהימח

  .' מחמת שנגנזה בט,ךיכי לא תקרב אלי
כי , א"בין ט׳ לת׳ הוא שמירה אל הסוהחילוף 

כי הת׳ , ואין לו בה אחיזה, תרחק מהמלכותה
. ששם אחיזתו, שנגנזה המנעולא, חלפה בט׳הת

  .שאין בה שום רע וכולה טוב, תבררההומלכות 

חיטה שעורה שיפון , חמשת מיני דגןהאם  .78
כי כל , אינו כן? א"אין בהם חלק לס, רז דוחןוא

יש שחלק הו. א" חלק לסוביש , מה שנרקב בארץ
לא כן , ש"כמ, ְדֶפנו רוחיאשר ת, הוא מוץ, לו

 רוח ווזה. דפנו רוחיכי אם כמוץ אשר ת, הרשעים
. כי רוח עברה בו ואיננו, ש"כמ, המלכות, הקודש

ל כמפזר אותו ב, המלכות, דשומשום שרוח הק
מוץ הוא . שלא יהיה נמצא, הצדדים של העולם

  .ה הוא תבןכר דקליפז. נוקבא דקליפה

הולכים , זכר ונקבה דקליפה, מוץ ותבן .79
שאין בהם חלק ,  פטור ממעשרכ"וע. יחד

 בןדגן נקי בלי תהוא ה׳ דחיטה אות . בקדושה
. מוץ ותבן, זכר ונקבההם דחיטה ' ח׳ ט. ומוץ

וע״כ , ורה על דגן נקימ, ואם יש עם ח׳ ט׳ גם ה׳
רה על ֹומש, א חיטהיה, המלכות, שלמות האילן

, ר"אילן שחטא בו אדההו. ן נקי בלי קליפותדג
  .לה חיטהמיל בוכי הכ. היה חיטה

משום שהיא , א לעולםושעורה הקדימה לב .80
חכמה בלי חסדים , מהארת השמאל בלי ימין

, נה של המלכותישהיא ראשית בני, שבמלכות
, המלכות. והיא מתוקנת למאכל בהמה סתם

ה "הוי, )52 (ב״ןהיא ' גיבש, שנקראת בהמה
, ושעורה היא אלף הרים. 'הבמילוי אותיות 

. שמגדלים אותה בכל יום, הנקראת ֶאלף, חכמה
, ונקראת לחם תרומה. ומלכות אוכלת אותם

  .מלכותשל , מאכל של תרומה
כי חכמה בלי חסדים הוא , קרב בלילהמוו
שהם , בלי חסדים, כ זמן גילויה בלילה"ע, שךוח

וַאַחר , רובא השמש וָטהֵ , כי כתוב. אור היום
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, דשיםומן הק.  הואכי לחמֹו, דשיםויאכל מן הק
, דשיםודשים ולא על קומן הק. ורה על תרומהמ

, כמו שלומדים. דש סתם אינו נקרא תרומהוכי ק
  .דש מבתרומהווחומר בק

היא ברשותו של , המלכות, ארץ הקדושהה .81
ואיך . שםלורשות אחרת אינה נכנסת , הקב״ה

אם היא ,  באמונהאם עומדת, נבדקת הארץ
המתקן , שהוא קו האמצעי, באמונה עם בעלה

מטה לשלא תאיר החכמה שבשמאל אלא מ
ס״א , תחברה ברשות אחרתהלא אם ו. למעלה
מעלה למטה בהיפוך לה להמשיך החכמה משדרּכ
הבדיקה היא בהקרבת  .ז״א, קון קו האמצעיימת

  .תרומה זו של שעורים
, ״אהס, אין בה רשות אחרת, ארץ הקדושהה

שהם , וא״כ מוץ ותבן. לשםשאינה נכנסת 
  ?תהווהמאין , קליפות

. ויברא אלקים את האדם בצלמו, כתוב .82
 הייתכן.  פרו ורבו,ויאמר להם אלקים, וכתוב

לא היו תולדות , אם לא היה בא נחש על חוהש
אם לא היו חוטאים ישראל במעשה שאו ? בעולם
ויאמר , כתובוהרי ? לא היו עושים תולדות, העגל

לו אם לא י אלא ודאי אפ.להם אלקים פרו ורבו
היה אדם עושה תולדות , היה בא נחש על חוה

פרו , ש"כמ, שנבראככי גזרה נגזרה מיד , מיד
אלא שאלו תולדות היו . ורבו ומלאו את הארץ

  . כללהקיון בלי זוהמיכולם בנ
 בה ת נכנסהשאינ, ארץ הקדושההאף כך 
. א"שאינם מס, יש בה מוץ ותבן, רשות אחרת
ההולכת אחר , א"מוץ ותבן של סיש , ובחוץ לארץ

  .הקדושה כקוף אחר בני אדם
, ו שלומדיםכמ, אין לידת בנים בלי יצה״ר

אפילו , זנותשל ת שהיו רוצים לבטל יצה״ר שבעֵ 
אחר , כ"וא.  לא הייתה נמצאתםביצה בת יו

 תהשנעש, תבטל היצה״רהש, קבלת התורה
נמצא , ר" היצהשהוא, תוחירות ממלאך המו

, לא היה להם יצה״ר, שאם לא היו חוטאים בעגל
אם לא , ר"ש אדה"ומכ. ולא היו להם תולדות

 הז נמצא לפי, משיך עליו היצה״רמהיה חוטא ו
  .שלא יכול להוליד תולדות

פרו , שהרי הכתוב, ךאבל אי אפשר לומר כ
לפיכך הכרח . ר" חטאו של אדהלפנינאמר , ורבו

. ות תולדות גם בקדושההוא שיש חימום לעש
, חיטה שבארץ הקדושהשל התבן הועד״ז המוץ ו

כר ונוקבא ז םואינ, קדושה עצמהה מיםנמשכ
  .כי אין שם רשות לכניסת רשות אחרת, דקליפה

היא , ארץ הקדושההש, ופנימיות הדברים
, ויש לה מוחין דבינה, המלכות המתוקנת בבינה
והמלכות , לי ראש, שאז נקרא ז״א ישראל

כיוון שחיטה רומזת על ו. ארץ ישראלאת נקר
כר זומוץ ותבן הם , מלכות המתוקנת בבינה

יכנסו יאיך אפשר שהקליפות , ונוקבא דקליפה

  ?ארץ ישראלבזמן שהיא בבחינת , למלכות
הם כי ,  בקדושה עצמהואכי שורש מוץ ותבן ה

זכה בעניין , ב׳ נקודות שנתקנו במלכות הקדושה
 ,הם אינם קליפותו . רערילא זכה ה,  טובריה

שהם , ה שנאמר מקודםומ. אלא קדושה ממש
ששם , בבי״ע, נה היא על חוץ לארץוהכו, קליפות

כר זומוץ ותבן אשר שם הם , משכן הקליפות
, שנמשכים ממוץ ותבן דקדושה, ונוקבא דקליפה

  .כקוף ההולך אחר בני אדם

 והיא כפורחת ,שה ָׂשריגיםוובגפן של, כתוב .84
עד כאן . בשילו ַאְשְּכלותיה ענביםה, עלתה ניצה

 שריגים ושלושהגפן , זיון הדבר שבחלומוחֶ 
, לאה היה חיזיון של עצמוהמכאן ו. והענבים
הענבים   ואקח את,וכוס פרעה בידי, שכתוב

מה שעשה , כלומר .כוס פרעה ואׂשחט אותם אל
אבל חזיון הדבר שבחלומו היה בשביל . הוא עצמו

  .ידעיף ושישמע יוס, שרולבַ , יוסף

,  היכלותשבעה והם,  רקיעים הםשבעה .85
 ךוכולם יוצאים מתו, שה הםיוחמ, שה הםיוש

 מושך אותו יעקב ,יין ההואה. עתיקא העליון
, איגפן ההה מהענבים של ווסוחט אות, מרחוק

ושמח , יין ההוא הראוי ליצחקהאז ממשיך יעקב 
 יםכאן נכלל. תא לו יין וֵיְׁש בֵ ויָ , ש"כמ. ושותה

ומושך , להיוע״כ הרחיק המ. מטהלעלה ומל
ְרָכא ישהן ֵמ , אותה בנגינה ממושכת של ב׳ תנועות

שכתוב , ייןלו ויבא , שבכתוב, לֹו, להיהמ. כפולה
  .לו למעלה, לו למטה. רכא כפולהיתחתיה מ
כדי להשפיע , יםוא התאחדות ג׳ הקויה, גפן

ג׳ , אותיות ג׳ פןהיא כי גפן . חכמה מקו שמאל
, ולפיכך נקראים הפירות. שרנ שור פנים אריה

בשם , התאחדות הזוההבאים מ, השפעשהם 
וכן הענבים הגשמיים . אותיות בם עין, ענבים

  .חכמה לע ותים רומזיועינ, םיצורתם כמו עיני
, בבינההוא השורש . הגפן נבחן בג׳ מקומות
ים בג׳ נקודות חולם וששם שורש יציאת הקו

שעלה , אמצעי קו  הואלפי שז״א. קיק חירושור
ויצאו ג׳ קווים , והכריע בין ב׳ הקווים שבבינה

ם גם ז״א ומשך אותם  אותיחוהרו, בבינה
וע״כ יש . ויש גם לז״א אותם ג׳ קווים, למקומו

  .בחינת גפן גם בז״א
נבחן , להיותו בחסדים מכוסים, ם בז״אנאמ

שבה סוחטים הענבים לגלות , עיקר הגפן במלכות
שורש הגפן וסחיטת הרי ש. הארת החכמה שבהם

ומשם , ומשם נמשכים לז״א, א בבינהוהענבים ה
  .המלכות, למקום הסחיטה

שהם ג׳ , שה שריגיםוובגפן של, הו שכתובוז
. שבה מקום סחיטת הענבים, קווים שבמלכות

שהחכמה שבה פורחת , צהירחת עלתה נווהיא כפ
, שילו אשכלותיה ענביםבה. מטה למעלהלמ

שהם הפירות של , נקראת ענביםההארת החכמה 
  .גפןה
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, כל המדרגות בז״א ובמלכות יוצאים מבינה
, אלא שז״א זוכה בהם. ושם מקום יציאתם

, אחד זוכה בשלושתם, ששלושה יוצאים מאחד
  .ם אל המלכות אותוז״א משפיע

שבעה ו.  חג״ת נהי״מ דז״א הםשבעה רקיעים
. ם מז״אישמקבל, חג״ת נהי״מ דמלכות, היכלות

חג״ת נה״י , שהים רק שלהים ולפעמים אנו קורא
, השים חמלהולפעמים אנו קוראים . בלי המלכות

 בחינות כח״ב חמשע״פ מספר , לבדבחג״ת נ״ה 
עתיקא היא מאמנם יציאת כל המדרגות . תו״מ
ומז״א , ומשם נמשכות לז״א,  מבינה,העליון
  .למלכות
, הארת חכמההוא יין . ויבא לו יין וישת, כתוב

הוא ויצחק . ודת השורוקנק, שמקורה בקו שמאל
האם לא וא״כ . ויעקב קו האמצעי, קו השמאל

ולא יעקב , יצחק לתת יין ליעקבצריך היה 
 מושך אותו יעקב ,יין ההואה, ז נאמר"ע? ליצחק
שמיעט שם ג״ר , ית ז״א לבינהיע״י על, מרחוק

יחד ב׳ י הז י"שע, ח המסך דחיריקודשמאל בכ
שהימין , וקיים הארת שניהם, הקווים זה בזה

מטה לוהשמאל רק מ, מעלה למטהליאיר מ
  .למעלה

, ג׳ קווים בבינה, ז״א, ואחר שיצאו ע״י יעקב
 ווסוחט אות .אז המשיך אותם יעקב למקומו

ך המשיש ,שהיא מלכות, איגפן הההמהענבים של 
. מטה למעלהלהמאירה רק מ, ם אל המלכותאות

, שגילה הארת החכמה, ושם סחט הענבים
  .הנקראת יין

 ,יין ההוא הראוי ליצחקה ממשיך יעקב אז
שראוי , מטה למעלהלהארת החכמה המאירה מ

אמנם יצחק עצמו לא היה יכול . ו אותלשתות
היה מאיר , וממשיך אותשאם היה , להמשיך היין

שהוא יין , כדרך קו השמאל, מעלה למטהלמ
קן ית, קו האמצעי, אלא רק אחר שיעקב. המשכר

, ינת המלכותשלא יאיר אלא בבח, ייןהאת 
ואז . ו אותאז נעשה ראוי לשתות, מטה למעלהלמ

  .נבחן ליין המשמח אלקים
, ש"כמ, להיותו יין המשמח, ושמח ושותה
ם כי אם יעקב לא הביא לו עִ . ויבא לו יין וישת

כי היה , לשתותיצחק לא היה יכול , קון שלויהת
 ב׳ בחינות קו ות נכלל, לו,להיובמ. יין המשכר

  :יצחק ותשמאל הנקרא
קן את היין ישיעקב ת, קו שמאל דבינה  .א
  ,מטה למעלהלשלא יאיר אלא מ, שלו
  .שהוא יצחק במקומו, קו שמאל דז״א  .ב

 קו ,מטהלמעלה ול יםכאן נכלל, ולכן נאמר
 וע״כ הרחיק .שמאל דבינה וקו שמאל דז״א

ומושך אותה בנגינה ממושכת של ב׳ , המילה
כא רי מהלו כתובלמילה תחת מ כי .תנועות
משום שרומז , הגונישצריכים להאריך בנ, כפולה
קון יועל ת, קון יעקב את קו שמאל דבינהיעל ת

 בב׳ , לויבאו ,וע״כ. יעקב את קו שמאל דז״א
לו , קוניםישני ת, ורה על שתי הבאותמש, תנועות
  .בז״אלו למטה  ו,בבינה, למעלה

 ראש הישיבה של ,ט"מטשהוא חנוך  .86
, שזרק מים ביין, א לו ייןויב,  אמר, הרקיעתישיב

. לא היה יכול לסבול,  מיםוואם לא היה זורק ב
ומשום זה המשיך . ט" מט,ויפה אמר חנוך

כי . רכא כפולהיבמ,  בשני טעמים, לו,להיהמ
  .בימין ובשמאל, אחוז בב׳ צדדים

כולם , יין ההוא הולך ממדרגה למדרגההו
יסוד , שטועם בו יוסף הצדיק עד, טועמים בו

כיין הטוב הולך , ״שכמ. ד נאמןשהוא דֹו, דז״א
שיעקב בא וזרק בו , כיין הטוב. שריםילדודי למ

  .ט" מט, חנוךו שאמרכמ, יין הטובהזהו , מים
חד ב׳ יוי, קו האמצעי, מטרם שבא יעקב

הייתה מחלוקת בין ימין , הקווים זה בזה
, והשמאל האיר החכמה בלי ימין, לשמאל
. ודינים קשיםשך ו ממנו החכוואז נמש, חסדים

יחד ב׳ יו, קו האמצעי, אלא אחר שבא יעקב
תלבשה הארת החכמה הו, הקווים זה בזה

אז נשלמה הארת , שבשמאל בחסדים שבימין
והארת החכמה  .החכמה ומאירה בשלמותה

והחסדים , הנמשכת משמאל נקראת יין
  .הנמשכים מימין נקראים מים

שנתן חסדים  ,שזרק מים ביין, ויבא לו יין
שאז הוסרו ממנה הדינים , ת החכמהבהאר
ואם לא היה זורק בו  .שך ויכולה להאירווהח
 כי אם הייתה החכמה ,לא היה יכול לסבול, מים

אי אפשר לסבול רוב הדינים , מאירה בלי חסדים
, בשני טעמים, לו, ומשום זה המשיך המילה. שבה
׳ 'שב. כי אחוז בב׳ צדדים. רכא כפולהיבמ

יחוד ב׳ י מורים על רכא כפולהיהטעמים שבמ
קו , שנעשה ע״י יעקב, הקווים ימין ושמאל

  .ויבא לו, קון הנרמז בכתובי התווזה. האמצעי

, גפן לעשות פירותהעד עתה מחכה  .87
. השהיא פירותי,  הארת החכמההשתתגלה ב

, תכי יש גפן אחר. מלכות, א גפן בקודשיוה
שהענבים שלה אין הם , כריהו גפן נתנקראה

 צובתים הלב ונושכים את , הם קשיםאלא, ענבים
, כריהואלו ענבים נקראים סּוֵרי הגפן נ. ך ככלבהחֵ 

  .שהוא הס״א
 שלושה ובגפן,  כתובהעלי,  המלכותואבל גפן ז

 יין השכל הקדושים טועמים בגפן  האות, שריגים
עד שכל אלו , יין שיעקב נתן בו מים, יין טוב, ישן

הוא טוב ו, טועמים אותו, היודעים לטעום יין
  .לחיך

מושיטה ג׳ , הכשמגיעים אלי, המלכות, גפן .88
, ג׳ קווים, ג׳ צורות של האבות, שריגים

ואין , כי אין קדושה אלא ביין. תקדשת בהםמש
שהוא , במקום שהשמחה שורה, ברכה אלא ביין
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המתקשטת , כמו כלה, והיא כפורחת. יין המשמח
, הארת חכמה, ייןהובאה באהבה בשמחה של 

  .חסדים, ב במיםהמעור
 דודהשהאהבה שלה עולה אל , צהיאז עלתה נ

, ואז. כנס באהבהי לנגן ולההליומתח, ז״א, השל
תבשלו התמלאו והש, הבשילו אשכלותיה ענבים

ומלאים מאותו יין הטוב , אלו ענבים הרכים
  .יין שיעקב זרק בו מים, הישן

, וע״כ מי שמברך ברכת המזון על היין .89
, צריך להטיל בו מים,  הארץ על,מיליםומגיע ל

,  רחם ה׳ על ישראל עמך,משום שאין לו לברך
וכל עוד שהארת . תוך הייןברק אם יש מים אלא 

אינה מעורבת עם חסדים , יין, החכמה שבשמאל
אלא היא , אין רחמים במלכות, מים, שבימין

מי , ואם אינו מטיל בה מים. כולה דין בלי רחמים
וזה .  של המלכותדיניםההיה יכול לסבול את 

, יסוד דז״א, יוסףלהיה לשר המשקים לבשר 
ל ושהוא המשפיע הכ, משום שבו היה תלוי הדבר

  .אל המלכות

שה שריגים כנגד ג׳ ושל, אמר, ט"מט, חנוך .90
הרי . מיכאל אוריאל רפאל, ג׳ קווים, אבות

מיכאל גבריאל , ארבעה מלאכים הם שלה
, ש"מכאלא ? שהוולמה אומר של, אוריאל רפאל
כי בזמן שהיא עולה ופורחת . והיא כפורחת
, מטה למעלהלבזמן שמאירה מ, בכנפיה לעלות
מה ישעולה ע, גבריאל, הרביעי, צהיאז עלתה נ

וכן , כי גבריאל מקו השמאל, ואינו נפרד ממנה
  .המלכות מקו השמאל

שגם גבריאל אינו יכול , וע״כ אינו נפרד ממנה
ומאירה אלא בזמן שהמלכות מעופפת , לשלוט

. ףווירכב על כרוב ויע, ״שכמ. מטה למעלהלמ
אז היא רוכבת על  ,שפירושו כשהמלכות מעופפת

, בזמן שהיא פורחת, כפורחת, גבריאל, כרוב
כי השמאל אינו יכול . מטה למעלהלשמאירה מ

 , יפה אמר חנוך.מטה למעלהללהאיר אלא מ
  .ט"מט

כל שאר , לחם ויין הם עיקר השולחן .92
והרי התורה . נמשכים אחריהםהמאכלים הם 

והתורה מבקשת , ושלה הם, יחה לחם וייןוהרו
,  בלחמיחמּולכו לַ , ואמרה, מכם בבקשה באהבה

, וכיוון שהתורה הזמינה אתכם. ושתו ביין ָמָסכתי
יש לכם לעשות , והיא מבקשת מכם דבר זה

כיוון שהיא הזמינה , בבקשה מכם. הרצון שלה
  .תעשו רצונה, אתכם

ויאמרו זקני מואב אל זקני  ,תובלא כ .93
כי הצעירים של מואב . ויאמר מואב, אלא, ןימדי

והזקנים נמשכו , יןיזקנים של מדהלקחו עצה מ
 העצה ימה. ונתנו להם עצה, אחרי רצון הצעירים

  .שלקחו לעצמם עצה רעה? שנתנו להם
דלנו יגידול רע ג, ין למואביאמרו זקני מד

ומר אחד שהיה כ. ם שלהרבהוהוא משה . בינינו
ונתן לו בתו , אימן אותו וגידל אותו בביתו, בינינו
ולא עוד אלא שנתן לו כסף ושלח אותו . שהילא

הכומר וכל ביתו . למצרים להשמיד כל הארץ
 רבהאם נוכל לעקור מהעולם . נמשכו אחריו

. עקר מיד מהעולםיכל העם שלו י,  ההואםשלה
  .יןיהייתה ממד, עֹורוכל העצה הרעה בדבר ּפְ 

וכל עצתם על משה . ל היה ממדייןוהכ .94
כיוון . ובעצתם של מדיין שכרו את בלעם, היתהי

נטלו לעצמם עצה רעה , שראו שבלעם אינו יכול
והפקירו נשותיהם ובנותיהם יותר , אחרת
 הן ֵהנה היו לבני ,כי על נשי מדיין כתוב. ממואב
ל ווהכ. 'ל בהעַ למסור ַמ ,  בדבר בלעםישראל

לקחו עצה עם הנשיא שלהם שיפקיר . הממדיין הי
בכמה . כי חשבו לקחת את משה ברשתם. בתו

כדי שתתפוס הראש , מיני כשפים העטירו אותה
  .והקב״ה משיב חכמים אחור. של ישראל

. תפס ברשת שלהםישהראש י, הם ראו .95
ראו ראש העם . ראו ולא ראו, ולא ידעו מיהו

, פים אחריםוכמה אל,  בת צֹוריְזִּב ֹופול עם ּכישי
וציוו , הפקירו את כוזבי. וחשבו שהוא משה

. שלא תזדווג לאחר אלא לו, אותה על משה
אותו שתראי , אמרו לה? במה אדע, אמרה להם

  .מו תזדווגייע, ל עומדים מפניווכי הכ
 24,000עמדו לפניו , י בן ָסלּואִר ְמ כיוון שבא זִ 
והיא . משום שהיה הנשיא שלהם, משבט שמעון
כיוון שראו כל . מויזדווגה עהו, א משהחשבה שהו

והיה מה , עשו מה שעשו,  את זה24,000אלו 
  .שהיה

ומשום . ל היה ממדיין בכמה אופניםווהכ .96
ם ֹונק, והקב״ה אמר למשה, זה נענשה מדיין

לך ראוי ולך . יניםיקמת בני ישראל מאת המדנִ 
עד שתצאנה שתי , אני עוזב אותם, למואב. נאה

שינקום , הרי דוד בן ישי. הםמרגליות מביני
נופת יוירחוץ הקדרה המלאה ט, הנקמות ממואב

וכל עוד שאלו . ציְח מואב סיר רַ , ש"כמ. של פעור
כיוון . לא נענשו, ב׳ מרגליות לא יצאו מהם

. נופת שלהםיטהבא דוד ורחץ הקדרה מ, שיצאו
  .מואב בימי דוד, מדיין בימי משה, וכולם נענשו

 לא שקטו מכל הרע ,ז"עכרשעי מדיין  .97
עם כל , שראו שיהושוע מת, לאחר דורות. שלהם

 ,יעשה נס על ידיהםיים שיאלו הזקנים הראו
, באו אל עמלק. עתה השעה עומדת לנו, אמרו

מה עשו לכם ישראל , ראוי לכם לזכור, אמרו להם
שיַכֶלה אתכם , ומשה רבם ויהושוע תלמידו

 כי אין בהם מי שיגן, עתה היא העת. מהעולם
  .עליהם

ועלה מדיין ועמלק ובני , ש"כמ, ואנו נלך אתכם
 לא היה בעולם מי שיעשה רעה לישראל .קדם
,  הוא משום קנאת ברית,עמלקהו. כמו מדיין, בכל
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נא יע״כ ק. הקרבו אל הברית לפגום אותהתשהם 
  .שכחיהקב״ה קנאת עולם שלא ת

 האם. אל ָתַצר את מואב, יויאמר ה׳ אלי .98
ם ם משה דיבר הקב״ה ולא עִ ו שעִ עד עתה לא ידענ

י י אל?ייויאמר ה׳ אל, שהיה צריך לכתוב, אחר
ר את ושלא לצ, וה הקב״היואלא למשה צ? למה
.  זההויולדוד לא צ, והיור לא צאבל לאחֵ . מואב
אפילו . אל תצר את מואב, ייויאמר ה׳ אל, ש"כמ

מי שינקום , יצאיכי מהם , לגבול קטן שלהם
והוא , ממואב,  גם נקמתםישראל וינקוםלנקמות 

  .הית המואבהבא מרּו, דוד

. ר מותראבל לאחֵ , משהלוה וצטהכל זה  .99
, ולאלו הזקנים שהאריכו ימים אחריו, ליהושועו

משום שכולם מבית דינו של משה . מותראינו ג״כ 
ועוד שלא . ומה שנאסר למשה נאסר להם, היו

כי בימי , יצאו עדיין אלו מרגליות הטובות
ן מלך מואב גלֹוובת עֶ . ם יצאה רותהשופטי
תמנה הו, ו אהוד אותשהרג, מת עגלון. הייתה

והייתה בבית , נשארה בת עגלון זו, מלך אחר
,  אלימלךלשםכיוון שבא . ובׂשדי מואב, אומנת
  .ה לבנו אותלקח

אלא כל . גייר אותה שםלא אלימלך ו .100
ומתי .  למדה,יהיואכילה ושת, דרכי הבית

 ,אז אמרה, כשהלכה עם נעמי, כ אח״?תגיירהה
נעמה שיצאה מבני . ייך אלקיַעֵמך ַעמי ואלקי

  .בימי דוד יצאה, עמון

,  על דוד,מלכות, רה רוח הקודשאז ׁש .101
כשמדדתי כל העולם והפלתי ,  דוד,ואמר לו
מה , אני זוכר, בל נחלתו היהוישראל חֶ , גורלות

ך את מואב ויַ , כתוב. שעשו מואב לחבל נחלתו
כל , ישראל, באותו חבל נחלת ה׳, ם בחבלדֵ ְד ויַמ 

שהרעו , אלו שהיו מאותו הזרע של המואבים
  .היה אותו החבל נאחז בהם, לישראל בימי משה

 א החבלומלו, שני חבלים להמית, וכתוב .102
א כל הארץ ומל, ש"כמהוא , מלוא החבל. להחיות
,  להחיותוזה, שהייתה אומרת, המלכות, כבודו
חבל ההוא נאחז באלו שהיו הו.  להרוגווזה
ופשט את , משום זה אחז בחבל. הרגויים שייראו

  .'על מה שעשו לאותו חבל נחלת ה, החבל

, היה גדעון מכלה כל אותו הזרע, ומדיין .103
 מכל אלו שהרעו לישראל ,שלא השאיר מהם

,  ולכולם שהרעו לישראל.בעצה או בדבר אחר
. תולוקח מהם נקמו, הקב״ה נוטר להם שנאה

אבל אם עתיד לצאת מהם טוב לעולם מאריך 
, יצא אותו הטוב לעולםיעד ש, כעסו ואפו להם

  .קח מהם נקמות ודיןו לכ"ואח

 עוֵׂשי חובורי כי ג,רכו ה׳ מלאכיוּבָ , כתוב .104
דוד המלך הזמין לברך . לשמוע בקול דברו, דברֹו

שהם , םיהזמין צבאות השמי, את הקב״ה

ושיתף את , ותכוכבים ומזלות ושאר הצבא
, ״שכמ. לברך את הקב״ה, מהםיהנשמה שלו ע

ברכי , ָּברכו ה׳ כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו
  .חתם בנפשו כל הברכות. 'נפשי את ה

, ש"כמ, לברך לו, הזמין את מלאכי מרום .105
מלאכי , ומטרם שבאו ישראל. ברכו ה׳ מלאכיו

כיוון . מרום היו עושים ומשלימים את העשיה
 נעשה ,ואמרו, אל ועמדו על הר סינישבאו ישר

נכללו . לקחו העשיה ממלאכי השרת, ונשמע
, ה לבדארץ ישראלהייתה עשיה ב, ומאז. בדברו

וישראל גומרים . מלאכים הקדושים לבדםהו
  .ומשלימים העשיה

 היו בתחילה ,ח עושי דברוובורי כיג, כ"וע
היו , שבאו ישראלכ, כ"ואח, מטרם שבאו ישראל

אבל עושי דברו , שמוע בקול דברוהמלאכים רק ל
אשריהם ישראל שלקחו מהם . היו ישראל

  .תקיימה בהםהו, העשיה
קון יכל העולמות אינם באים אלא לת

יתה יקונה הראשון הוא עליות. המלכות
שלולא זה לא הייתה ראויה . והתערבותה בבינה

וכל המלכות מראשה עד סופה . לקבל כל אור
חזה יש הפרש בין ֵמ אבל . מעורבת עם כלים דבינה

לבין , ששם עיקרם הם כלים דבינה, שלה ולמעלה
ששם עיקרם הם כלים של , מחזה שלה ולמטה

  .עצמה
וכן היא נקראת ', והמלכות נקראת דבר ה

, ביןיש לה זהולפי . והבינה נקראת שמיעה. עשיה
היא , ששם הכלים דבינה, שמחזה ולמעלה

 כי ,שמיעה שבמלכות, לשמוע בקול דברו, נקראת
ומחזה . בינההיא ולשמוע , דברו היא מלכות

, עשיה שבמלכות, ולמטה היא נקראת עושי דברו
  .א עשיהיועושי ה, כי דברו היא מלכות

, והנה המלאכים וישראל הם תולדות המלכות
אלא . רשםושעליהם מוטל לתקן את ש

שהמלאכים יוצאים מזיווג דנשיקין דז״א 
 הכלים ששם, שמחזה ולמעלה דמלכות, ומלכות

ונשמות ישראל יוצאות . השמיעה, בעיקר מבינה
שמחזה ולמטה , ז״א ומלכותשל יסודות המזיווג 
  .העשיה, ששם הכלים בעיקר ממלכות, דמלכות

היה מוטל כל , והנה מטרם שבאו ישראל
שהיו צריכים , קון של המלכות על המלאכיםיהת

. קון של מחזה ולמטה של המלכותילהשלים הת
כי לא , וא מחזה ולמעלה בלבדאע״פ ששורשם ה

  .היה מי שיתקן את המחזה ולמטה
מלאכי מרום היו עושים , ומטרם שבאו ישראל
והיו המלאכים הן , ומשלימים את העשיה
שהוא מחזה ולמעלה , בבחינת לשמוע בקול דברו

שהוא מחזה ,  עושי דברונתוהן בבחי, של המלכות
  .ולמטה של המלכות

ואמרו ,  הר סיניכיוון שבאו ישראל ועמדו על
לקחו . לקחו העשיה ממלאכי השרת, נעשה ונשמע



 פרשת בלק  20

ששם , קון של מחזה ולמטה דמלכותיעליהם הת
לו נכל.  עשיהתבחינת המלכות עצמה שנקרא

ונעשו , שהוא כללות פרצוף המלכות, ורבדב
לתקן את המחזה ולמטה של . בבחינת עושי דברו

  .המלכות ששם בחינת עושי דברו
 מחזה של המלכות הייתה אישה, עשיה, ומאז

שכל המקום הזה הוא חלקם . הלבדארץ ישראל ב
. משום שמשם שורשם, של ישראל בלבד

שמחזה שהמקום , מלאכים הקדושים לבדםהו
שמשם , חלקם של המלאכים בלבדהוא , ולמעלה
  .שורשם

על ש. וישראל גומרים ומשלימים העשיה
ת של מחזה ולמטה "ישראל מוטל לגמור את גמה

 כתוב, ח עושי דברוובורי כיג, כ"וע. כותשל המל
אחר שבאו . במלאכים מטרם שבאו ישראל

נשאר למלאכים רק לשמוע בקול , לשמוע, ישראל
לקחו מהם , כי עושי דברו, ולא יותר. דברו בלבד

  .ישראל

שמור עצמך והצלח , אמר אותו הילד .106
ולא , שבח הזה בלבד לקחו ישראלה האם. בכליך

שבח הזה ה,  רבי אלעזר אמר לו?שבח אחר
כיוון שהחרב , אמר אותו הילד. מצאתי ולא אחר

 ה מנענע אותךאו אתה אינ, ה מצליחהשלך אינ
  .עזוב החרב למי שהוא בעל מלחמה, כראוי

דבינה ,  על העסק של ב׳ מיני דיניםתחרב רומז
וכיוון שרבי אלעזר עסק . ודמלכות בחרב פיפיות

ע״כ אמר לו , עשיהבבב׳ מיני דינים שבשמיעה ו
  . אינה מצליחה שלךשהחרבכיוון , הילד

שאינו נמסר למלאכים , שבח עליון .107
הוא , אלא ביחד עם ישראל, העליונים בלבד

 הכמו שנמסר,  להם לבדםהברכה נמסר. קדוש
אלא , אבל קדוש לא נמסר להם לבדם, לישראל

ם כי אינם מקדשים קדושה אלא עִ , ם ישראלעִ 
קדוש , רא זה אל זה ואמרוָק , כתובש ומה. ישראל

.  בזמן שישראל מקדשים למטהו זה,קדוש קדוש
הם אינם , ועד שישראל אינם מקדשים למטה

  .אומרים קדושה
וקו אמצעי , הוא ב׳ קווים,  קדושפ"פירוש ג

אמנם . ח המסך דחיריקוחד ב׳ הקווים בכימיה
, צריכים שישראל יעלו מ״ן מחזה ולמטה דמלכות

ואם ישראל אינם מעלים . ששם שולט המסך הזה
חד יאין ז״א יכול לי, לעורר בז״א המסך הזה, מ״ן

 שהם מחזה ,ולפיכך המלאכים. ב׳ הקווים
ואין , אינם יכולים לעורר המסך בז״א, ולמעלה

וכדי . להם חלק אלא בב׳ קווים ימין ושמאל
הם צריכים להשתתף , אחז גם בקו האמצעיישי

  .עם ישראל

ג׳ , ׳ עולמותמשום שקדושה עולה מג .108
קו , רא זהוָק . ב׳ קווים, ולא משני עולמות, קווים
' ג. קו האמצעי, ואמר. קו השמאל, אל זה. ימין

ומשום זה השבח של . קדושות' עולמות הם כנגד ג
קו  ,משום שלוקחים קדושה שלמטה, ישראל
  .לבדם, האמצעי

עולם הבריאה . ג׳ עולמות בי״ע הם פרצוף אחד
עולם העשיה . גוף, רה חג״תעולם היצי. ראש, ג״ר

חצי ת״ת , מתחיל מחזה ולמטה דעולם היצירה
בבריאה , מקום המלאכים מחזה ולמעלה. ונהי״מ

, עולם העשיה, ומחזה ולמטה. יצירה עד החזהבו
מ״מ נאחזים בעיקר , אע״פ שיש גם שם אופנים

  .רק ישראל
כי שורש המלאכים הוא מחזה ולמעלה בכל 

ראל מחזה ולמטה ושורש נשמות יש, המדרגות
תמיד , ימין ושמאל, הראשונים' וב. בכל המדרגות

וקו האמצעי מחזה . מחזה ולמעלה בכל המדרגות
והג נה, וזהו ערך כללי. ולמטה בכל המדרגות

  .בפרטות כל מדרגה
יש ג׳ קווים מחזה , אבל מבחינת הפרט

, וג׳ קווים מחזה ולמטה, חג״ת עד החזה, ולמעלה
, דרגה למחזה ולמעלהאלא כשתחלק כל מ. נה״י
של ו״ק , ומחזה ולמטה,  מדרגההאותשל ג״ר 
וקו , יהיו ב׳ קווים עליונים ג״ר,  מדרגההאות

, מב׳ קווים עליוניםהם והמלאכים . אמצעי ו״ק
  .ונשמות ישראל מקו אמצעי

, אם נחשוב ג׳ עולמות בי״ע בדרך כלל, הז ולפי
וישראל , יהיו המלאכים מחזה דיצירה ולמעלה

גם הבריאה , ובדרך פרט. יצירה ולמטהמחזה ד
שמחזה . ךוגם העשיה נחלקת כ, ךחלקת כנ

ומחזה ולמטה דעשיה , ולמעלה דעשיה המלאכים
  .ישראל

 ג׳ קדושות נמסרו , אלעזרבירמר א .109
ייתם ְה שתם וִ  והתקִד ,בכתוב, לישראל למטה

. יפה הוא, אמר לו הילד. כי קדוש אני ה׳, שיםקדֹו
מח עד שלקחתי אותו אני אבל לא נזכרת מהרו

מכאן והלאה . ונתתי אותו בידך, מאחורי כתפך
, חזור למקום שעזבת. ר את הרומח שבידךותזכ

  . שהתחיל בודרּושלכלומר 
לפיכך . הדינים של הנוקבאפירושו , רומח

שישראל מעוררים לבדם ,  של קדושהדרּושה
משא״כ . נבחן לרומח, דינים דמסך המלכות

שהוא , י דברובר מעוֵש ישד,  אלעזרבי של רדרושה
דינים שהוא , ומלשמוע בקול דברו, דינים דמלכות

בינה , שיש בו ב׳ פיות, נחשב זה לחרב, דבינה
  .ומלכות

 דרוש מ, לא נזכרת מהרומח,ולפיכך אמר הילד
עד שלקחתי אותו אני מאחורי , קדושותשל 
וכמו , ו לכי הילד הזכיר. ונתתי אותו בידך, כתפך

, ו מאחוריו אותו ועזב אותכחשלקח הרומח שש
מכאן והלאה תזכור את הרומח .  בידון אותוונת

  .שישתמש עם דרוש הקדושותכלומר  ,שבידך

הוא , ברכו. מלאכיו' רכו הּבָ , כתוב .110
, המשכת הברכות מהמקום שכל הברכות יוצאות
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 מרוב ההמשכה .כהעד שנעשים ברֵ , מבינה
, השפעמרוב , שנמשכה ומתוך ריבוי המים בברכה
, מדרגות רבות, מיד מרבים המים דגים רבים

, המלכות, ה׳אות ומשיכה זו היא . לכמה מינים
, ההמשכת אור המאיר מתוך המרָאה המאיר

  .למלכות, למטה, מבינה, הנמשך מלמעלה, ז״א

שבמרום החדר , למלאכים העליונים .111
, אנו היושבים למטה. 'רכו הּבָ , להם נאמר, העליון

משום שאנו ? ברכו את ה׳, ריםלמה אנו אומ
שהיא , ת ֶא ,המילהצריכים להמשיך עלינו 

  .לראות פניו, ז״א, א לפני המלךוובה נב, המלכות
אני . אני בצדק ֶאחֶזה פניך, וע״כ אמר דוד

אחזה , המלכות, י הצדק"עש, במלכות, בצדק
', ברכו את ה, ומשום זה תחילת התפילה. פניך

ואחר . המלכות, את,  המילהלהמשיך על ראשינו
יש לנו לומר התפילה , שאנו משכנו את עלינו

  .ולשבח

מטרם , ומשום זה אסור לברך אדם .112
שהיא , והמשיך על ראשו את, לתוישהתפלל תפ

הרי , ואם הקדים ובירך אדם מקודם. המלכות
במקום , מה על ראשוכמו ּבָ , ממשיך אותו האדם

ולפיכך דומה . שצריך להמשיך על ראשו, את
  .ו במה אותו עשהליכא

ברכו , משום זה למלאכים עליונים כתוב .113
שאנו צריכים להמשיך , לתוספת', את ה, ואנו. 'ה

  .את המלכות מקודם
שכלי מלחמה , ודאי הרי ידעתי, אמר הילד
, ם ואל תשכח אותםאותר ותזכ. שלך טובים הם

ודאי גבורתו של אדם בעל מלחמה היא ברומח 
ח עושי דברו ובורי כיג,  שכתובאבל מהו. חרבבו

הרי כבר , אמר רבי אלעזר. לשמוע בקול דברֹו
  . פירושואמרתי

ח הזרוע שלך ו כבר ידעתי שכ,אותו הילדאמר 
שבח הזה מצאתי ולא ה ,מחמת שאמר. נחלש
שלא , עתה הוא הזמן. שכח ג׳ קדושותשו. אחר

, להמתין אלא להכות בכף הקלע אבן אחר אבן
  .זו אחר זו, וןפזיבח, אבןבלע וֶק ּבַ , ש"כמ

ה בנות ושחורה אני ונא, כתוב, אמר הילד .114
אל . ר כיריעות שלמהדָ כאוהלי ֵק , ירושלים

בשעה שהמלכות . ִתראוני שאני שחרחורת
מתוך דוחק , באהבה גדולה אל אהובה ז״א

המעיטה , שאינה יכולה לסבול הפירוד, אהבתה
עד שלא נראה ממנה , את עצמה במיעוט גדול

  .׳יאות , נקודה אחתת דנואלא קט
,  מכל הצבאות והמחנות שלההתכסמאז 
שאין באות י׳ זו לבנונית , שחורה אני, ואומרת

ואין לי , שחורה אני. אותיותהבפנימיותה כבשאר 
הלי וכא. ם שלייכם תחת הכנפי אתמקום להכניס

כיריעות . שאין לבנונית בתוכה, שהם י׳, קדר
  .'הן ו, שלמה

, לא תראו בי כלל, יאל תראונ, משום זה .115
 ,מה עושים הצבאות שלה. כי אני נקודה קטנה

הם שואגים כאריות ? בורים האמיציםיהג
ומתוך , הכפירים שואגים לטרף, ש"כמ, בוריםיג

שהם שואגים כאריות חזקים , הקולות והשאגות
והוא יודע . שומע האוהב שלה למעלה, חובורי כיג

 את ומיעטה, מו כמוהוישאהובתו היא באהבה ע
עד שלא נראה מצורתה , עצמה מתוך אהבתו

  .פיה כלוםוימו

בורי יואז מתוך קולות ושאגות של אלו ג .116
, ז״א, ה שלאהובהה  שלדודהיוצא ,  שלהוחכ

בריחות , בכמה מתנות בכמה מנחות, מתוך היכלו
ומוצא אותה שחורה וקטנה , ובבשמים ובא אצלה
  .בלי צורה ויופי כלל

ה  אותה ומנשק אותקמחב, קרב אליהמתהוא 
תעוררת מעט מעט מתוך הריחות מעד ש

, ומתוך השמחה של אהובה ז״א, והבשמים
קונה יהיא נבנית ונעשית בת. מהיהנמצא ע

  .תחילהבה כ"ונעשית ה׳ דהוי, בצורתה ביופי שלה

שהחזירו אותה , חובורי כיוזה עשו לה ג .117
 והגבורה שלהם גרמו את כוחוה, פיהויללצורתה ו

שהם עושי , ח עושי דברוובורי כיג, ״כ כתובוע. זה
הנקראת , המלכות, כי מתקנים את דבר זה, דברו
  .ומחזירים אותה לצורתה הראשונה, דבר

אז , כיוון שנתקנה ונעשית בצורה יפה כמקודם
עומדים לשמוע מה שהיא , וכל שאר הצבאות, הם

, והיא עומדת. לשמוע בקול דברו, ש"כמ, אומרת
,  דברוי עוש,ש"ו כמוזה. יותוך צבאותבכמלך 

  .שעושים את המלכות

, בזמן שיש רשעים בדור, כעין זה למטה .118
עד שלא ,  את עצמההטי וממעההמלכות מתכס

. רק נקודה אחתאלא נראית מכל צורתה 
הם עושים , וצדיקי אמת, חובורי כיוכשבאים ג
ומאירה , הנקראת דבר, המלכות, את דבר זה
פיה ונעשית ה׳ ויל ווחוזרת לצורתה. מעט מעט

  .ה כבתחילה"דהוי
יש ב׳ אופנים שהמלכות חוזרת ומתמעטת עד 

, שהיא נקודת הכתר שלה, לנקודה תחת החזה
  : שלה נעלמותתוט״

 כי יש ב׳ .ינהי בסדר אצילותה ובנ.'אופן א
 ב׳ עניין הוא ב' מצב א.נהימצבים במלכות בבני

שאז נמצאת המלכות בחכמה , מאורות הגדוליםה
והיא משתוקקת מאוד לזיווג פב״פ , סדיםבלי ח

 ומחמת זה אינה .שישפיע לה חסדים, עם ז״א
 עצמה עד הטיוהיא ממע, מצב הזההיכולה לסבול 

ועד , לנקודה תחת החזה מבחינת הכלים דז״א
כי . ת האורות דז״אנלנקודה תחת היסוד מבחי

ואחר שחוזרת  .פכי בין כלים לאורותויש ערך ה
תונים מעלים מ״ן והיא  אז התח,למיעוט הזה

  . לאו״א ונבנית מחדשהעול
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בשעה שהמלכות באהבה גדולה אל אהובה 
לקבל חסדים , מתוך גודל אהבתה אל ז״א, ז״א
,  הפירודעד שאינה יכולה לסבול את מצב, ממנו

מעיטה את עצמה מ, להיות בחכמה בלי חסדים
 ,הכתר שלה, לנקודה תחת היסוד, במיעוט גדול

ואז מתוך קולות ושאגות . ותוכל ט״ת שלה נעלמ
שע״י העלאת מ״ן של  ,של אלו גיבורי כוח שלה

', ובאה למצב ב, הצדיקים היא חוזרת ונבנית
  .זיווג פב״פ עם ז״א

מחמת , מתמעטת עד לנקודההיא  .'אופן ב
וגם כאן חוזרת ונבנית . החטאים של התחתונים

  .ע״י צדיקי אמת היכולים להגן על דורם
כי , אופנים האלוה ב׳ ויש הפרש גדול בין

, תמעטה לנקודה מרצונה עצמהה ש'באופן א
, הנה אז ט״ת שנעלמו ממנה, לזיווג פב״פ דז״א

רשן ואלא חוזרות לש, אינן נופלות לקליפות
תמעטה מחמת חטאי הש, 'משא״כ באופן ב. לז״א

ואי .  שלה נופלות לקליפותתט״, תחתוניםה
 ה עד שמוציאים הט״ס אותאפשר לחזור ולבנות

  .שלה מהקליפות

ך רב, אמרו. אני אברך, אמר אותו הילד .119
, כמה אתם קדושים, אמר. אתה ולך נאה לברך

, בינה, מאמא הקדושה, כמה ברכות עתידות לכם
  .לברךממשום שלא מנעתם אותי 

וְברכה , הו ְלאוםבּומֹונע בר ייְק , כתוב .120
ואם , כל אדם חייב בברכת המזון. לראש משביר

א וותב. אשתו או בניו מברכים בשבילו, אינו יודע
עד שהוא , שאינו יודע לברך, מארה לאותו אדם
  .שיברכו בשבילו, צריך לאשתו ולבניו

ולתת , צריך לחנך את בנו, ואם הוא יודע .121
, ומי שמונע אותו שלא יתחנך. לו כוס שיברך

שלא לברך , מונע הבןש, מונע בר. םוקבוהו לאיי
  .ותוצולא יתחנך במ, להקב״ה

 .מלכות, ם הקדושהלֵא , םויקבוהו לאי
שמנע את הבן מלברך את , יקבוהו לאותו האדםי

שלא תשפיע לו , שיהיה מקולל למלכות, הקב״ה
  .ברכות

תנו לי כוס ואברך אל , מייאני בן יחיד לא .122
, חובורי כימי גישנתן בבית א, המלך הקדוש

. צחתי אותםיברתי לפניהם דברים קשים ונישד
 פסוקישב היא, ומקודם לזה.  זה אני אברךומשום

  . זה שהתחלנו בופסוק, תיקונועל 

, מי שמונע הבן שלו מלברך ,מונע בר .123
שה ייקוב בן האיו, ש"כמ, םוקבוהו לאיי

. יפרש, אשר וייקוב פירושו. הישראלית את השם
. המלכות, השויפרׁשו חטאיו לאמא קדכלומר ש

חנך בנו שי, לאותו אדם,  לראש משבירהוברכ
  . התורהתו במצוותולחנך או, לברך אל הקב״ה

. כי תדע, מה ׁשמו ומה שם בנו, וכתוב .124

שכל , בינה, ה׳ צבאות שמו, שם ההוא ידועה
, ש"כמ. א"ז,  ישראל,שם בנו. הצבאות שלה הם

 כל המפתחות של ,והרי ישראל. י ישראלִר וי בכבנִ 
הנקראת , כל המדרגות של המלכות, האמונה
 והוא .שנקרא ישראל, א"בז, בו תלויות ,אמונה

אשר . י בני אתהיה׳ אמר אל, משתבח ואומר
  .בני אתה, א"אמר לז, בינה, ה"הוי

הנקראים , ימין ושמאל דבינה, א"וכי א
רכו אותו יהעטירו את ז״א וב, א"ו וגם את"ישסו

. ת"א מישסו"כי כל המוחין דז. בכמה ברכות
, ד לבן הזהנשקו י, שקו ברנַ , ואמרו וציוו לכל

שהכול יעבדו , שנתן לו ממשלה על הכול, א"ז
א "משום שאו״א העטירו את ז, פן ֶיאַנף. אותו
מי . הוא לדין, מי שזוכה לדין. רחמיםבבדין ו

  .הוא לרחמים, יםחמשזוכה לר

עולות , מעלה ושל מטה כל הברכות של .125
ומי שמונע ברכות . ומתעטרות. ז״א, לבן הזה

, חטאיו לפני המלך הקדושו יפרׁש, בן הזההמ
  .םוקבוהו לאימונע בר י, כתובוע״ז . בינה, לאם

הוא מי שמברך ומזמין , וברכה לראש משביר
א " הסתבזה נשבר, בכוס של ברכה את הקב״ה

וזהו . וצד הקדושה מתעלה, ובשבירתה נכנעת
כמו שהוא מעלה . וברכה לראש משביר, שכתוב

כך , שבריא שת"ועושה לס, ומברך את הקב״ה
ואותה . הקב״ה מושך עליו ברכות מלמעלה

  .שורה על ראשו, המלכות, הנקראת ברכה

נתנו לו . תנו ונברך, מכאן והלאה חברים .126
, וכל החברים היו בשמחה. ובירך, כוס של ברכה

לא שמחו ,  של רבי אלעזרהלוליההאשר מיום 
רכו יהקדימו וב. החברים כאותו יום שישבו שם

אין , אמר אותו הילד. לבאותו בשמחה ברצון ה
  .פרד אלא מתוך דברי תורהילכם לה

והוי״ה הולך לפניהם יומם בעמוד , כתוב .127
זקוף עליו טעם , רומז על המלכותש, והוי״ה. ענן

 ,ה"והוי,  המילהעלמכתוב ש, כלומר. מלמעלה
כמה נאה , באותה שעה. שעומד זקוף, ָּפֵזרהטעם 

עת עד עתה שהייתה נכנ, מלכותל, ויפה היה לכלה
ועתה הולכת בזקיפת ראש בתוך ההמון , בגלות

  .שלה בשמחה

ואח״כ . והוי״ה זקוף טעם למעלהמילה ב .128
אם , ועד כאן לא ידוע. הולך לפניהם יומם, כתוב

, הרמוזה בשם והוי״ה, המלכות, כלה הזוה
שהרי הטעם מפסיק , הולכת לפניהם אם לא

מפסיק , ה"יגון הָּפֵזר שעל והויכי נ, והוי״המילה ב
  . הולך לפניהם יומם,ובין, מלכות, בין והוי״ה

הייתה , ה"הרמוזה בשם והוי, אלא המלכות
בעל , אבל מי שהולך לפניהם הוא זקן הבית, םָׁש 

, והוא אברהם. אותו שנשבע לו הקב״ה, הבית
אם , וכן. וה ה׳ חסדוויומם יצ, ש"כמ, חסד דז״א

  .לא בריתי יומם ולילה



 23  וָזרח מֵׂשעיר ָלמֹו   

ום שהוא יום שכל מש, חסד נקרא יומם
יום . כלולות בו בחסד, כל הספירות דז״א, הימים

וע״כ . והוא שאר כל הימים, של שאר הימים
והוי״ה , ומשום זה כתוב. ולא יום, נקרא יומם

  .הולך לפניהם יומם
בשם הרמוזה , והכלה, לך ביוםוה, החסד דז״א

ולילה בעמוד אש , ש"כמ. הולכת בלילה, ה"והוי
 כל אחד כראוי .המלכות, הכלה היזו, להאיר להם

והמלכות לממשלת , כי ז״א ממשלת היום, לו
, יומם ולילה יהיו לפניכם, ואתם החברים. הלילה

ו כמקודם  אותרכויו וב אותשקוינ. ובכל שעה
  .והלכו, לכן

. פרו לו המעשהיבאו לפני רבי שמעון וס .129
 .אבל לא יעלה בשם. כמה יפה הוא, אמר. תמה

כבה נומיד , עולה לפי שעה, ורועץ דק כשיעלה א
, אור הזההממה היה , ועוד כבר אמרתי. קעווש

  .שהוא בן רב המנונא

 דור ,בור בארץ יהיה זרעויג, פתח ואמר .130
, בור בתורהיג, בור בארץיכשאדם ג. ישרים יבורך

שאורו עולה , בור בארץיהוא ג, ר שלו"בור על יצהיג

  .ם יבורךדור ישרי, אז.  בו המשכה מרובהכתונמש

שאומרים דברים , הרי אנו רואים ילדים .131
אמר . והם נמצאים אח״כ ראשי העולם, עליונים
ים לפי יילדים שאומרים דבר אחד או שנ, להם

שיזכה , אדם מובטח בזה, נה שלהםושעה בלי כו
שהאור , ילד הזההאבל . ללמוד תורה בישראל

ועוד . אינו כך, שלו עומד על קיומו בדעת שלם
, להריח בתפוח הזה, תשוקתו היא, ״השהקב

  .אשרי חלקו. ולפיכך הוא מוכרח שיסתלק

, שכתוב בכם, אשרי אתם הצדיקים .132
 ,רש למטהו שהוָיְספה פֵלטת בית יהודה הנשאר

, כמו רב המנונא, שורש למטה. ועשה פרי למעלה
בישיבה , רש למטהווהוא ש, סתלק מהעולםהש

, למעלהועשה פרי . ט"ישיבת מט, של הרקיע
כמה טוב הוא . קב״השל הישיבה , בישיבה עליונה
  .השורש והפרי

כיוון , ואם לא הייתי בזה ֵמֵצר להקב״ה
הייתי עושה שלא יוכל מי , שרוצה להריח בו

מו יאבל יהי רצון שא. שיאריך ימיו, לשלוט עליו
  .שנפטר, וכן היה. לא תראה צער עליו

  וישלח מלאכים אל בלעם
 יש בפסוק זה. ם אל בלעםוישלח מלאכי .133

כנגד כ״ח מדרגות של מכשפים , מילים) 28(כ״ח 
מי שרוצה לדבר עם בלעם . וקוסמים עם ציפור

מטרם שבא , למה שלח לו מיד, מויולהתחבר ע
הנה עם יצא ,  שאמר?דברים מפורשים, אליו

 . את העם הזהָאָרה לינא כה ועתה לְ , ממצרים
ו  אותסולפיי, מויתחילה להתחבר עבהיה לו 

  .ואח״כ יודיע לו דבריו, ולשחד אותו

שידע בלק רצונו של אותו , מכאן ניכר .134
שהוא רוצה תמיד להתכבד בדברים גדולים , רשע

וע״כ היה . ואין לו תשוקה אלא לעשות רעות
ולמי , לו כל ההנהגה בידויכא, ו אותמשבח
גם הודיע לו .  מברך או מקלל ומתקיים,שרוצה

משום שידע שכל , שראלשרצונו שיקלל את י
  .ויו רק להרע ולהזיקומא

בלק ָקסם קסמים ועשה כשפים והתקין  .135
וידע שמדרגותיו של משה הן עליונות . ציפור

וידע , וקסם בקסמיו, שף בכשפיויוכ, ומכובדות
, מיד. שמדרגות בלעם הן כנגד מדרגות משה

רה אשר תֹוְּפ , וישלח מלאכים אל בלעם בן ְּבעֹור
  .על הנהר

מְּפתור , ש"כמ. הוא שם מקום, פתורה .136
, משום שכתוב, ונקרא כך. ם לקללךים נהרירַ אֲ 

ושולחן היה עורך שם כל . ד שולחןגַ העורכים לַ 
, צדדים הרעיםהכי כך הוא התיקון של , יום

ועושים , משתהבעורכים לפניהם שולחן במאכל ו
ואז מתאספים , רים לפני השולחןיומקט, כשפים

 הטומאה ומודיעים להם מה שהם שם כל רוחות
וכל הכשפים והקסמים שבעולם על . רוצים

מקום הם ומשום זה נקרא ֵׁש , ושולחן ההוא היה
ים קוראים לשולחן יכי בארם נהר. ההוא פתורה

  .פתורא

, וכתוב. טיםיועשית שולחן עצי ש, כתוב .137
כל אלו .  לפניי תמידנים על השולחן לחם ּפָ ונתָת 

כדי , קב״ה לעשות לפניודש רצה הוכלי הק
  .מעלה למטהלדש מולהמשיך רוח הק

והיה , א"אותו רשע בלעם היה עורך כך לס
ו כמ, לָאגֹוהנקרא לחם ְמ , ולחם, עורך שולחן

אחר א הולך אחר הקדושה כקוף "שהס, למדנוש
כי מה האדם ,  ואמרעקושלמה המלך צ. בני אדם

וירצה . הוּו המלך את אשר כבר עשיא אחרושיב
  .מות אליודילה

  מֹועיר לָ רח מֵׂש וזָ 
דה ך מְׂש ְד עְ עיר בצַ ה׳ בצאתך מֵׂש , כתוב .138

בשעה שרצה הקב״ה לתת .  ארץ רעשה,דוםאֱ 
ולא , ויי עשנהלך והזמין את ב, התורה לישראל

ה׳ מסיני בא וָזרח מֵׂשעיר , ש"כמ. ה אותבלויק
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הלך לבני ישמעאל . ה אותשלא רצו לקבל, ָלמֹו
. הופיע מַהר ָּפאָרן, ש"כמ, הת אוולא רצו לקבל
  .חזר אל ישראל, כיוון שלא רצו

אם אדם מדקדק דיוקים , אין חטא .139
 פסוק. ושואל שאלותיו להאיר הדברים, בתורה

הקב״ה כשהלך , ויש לשאול, ישביזה אינו מת
וכשהלך ? תגלההלאיזה נביא שלהם , לשעיר
תגלה ואם ה? תגלההלאיזה נביא שלהם , לפארן

חוץ , הרי לא מצאנו זאת לעולם, מהלכל האו
שכך היה הרי . י משה"וע, בישראל בלבדמאשר 

 הופיע ,ה׳ לסיני בא וזרח לשעיר למו, כתובלצריך 
 ?ומהו מהר פארן, מהו משעיר למו. להר פארן

  .הכול יש לדעת ולהסתכל

כי בא והנה אנ, ש"כמהוא , ה׳ מסיני בא .140
וזרח . הםונגלה עלי, ומסיני בא. עב הענןבאליך 

י שעיר שאינם רוצים נממה שאמרו ב, משעיר למו
והוסיף להם אור . מזה האיר לישראל, לקבל

אף כך הופיע והאיר לישראל מהר . ואהבה רבה
ממה שאמרו בני פארן שאינם רוצים , פארן
מזה הוסיפו ישראל אהבה והארה יתרה , לקבל
  .כראוי

, ו סוד עליוןזה ,תגלה להםהי מי "עו .141
התורה יצאה . ה הזושאלה י" יתגלה עוהדבר

כשהגיע . בינה, מראש המלך הסתום, מסוד עליון
ראה הקב״ה בזרוע , גבורה, יצחק, לזרוע שמאל

, וישהוא עש, שהיה מתרבה משם, א דם רעיהה
, וזרוע הזהיש לי לברר וללבן ,  אמר.א"והס, מ"ס

אמנם . יפגום הכול, ואם לא אוריד דם רע ההוא
  . כל פגםצריך לברר מכאן

אתה , ואמר לו, וישרו של עש, מ"סלקרא  .142
, אמר לו?  מה כתוב בה,אמר? רוצה התורה שלי

לג הקב״ה להראות לו המקום י כי ד.לא תרצח
שלא יוכל לעמוד , ל המקום שידעאלג ישד. שצריך

  .בו
, ושלך תהיה, תורה זו שלך היא, מ"אמר ס

 ,אמרו, חזר והתחנן לפניו. איני רוצה תורה זו
כל , אם אתה נותן התורה לי, בון העולםיר

, א בהריגהיכי כל ממשלתי ה, ממשלתי תעבור
. לא תהיינה מלחמות, קבל התורהאואם 

המורה על , כב מאדיםווממשלתי היא על כ
  .הכול יתבטל מהעולם, כ"וא. שפיכת דמים

ולא , קח לך התורה שלך, בונו של עולםיר .143
הרי , טוב לפניךאבל אם . יהיה לי חלק ונחלה בה
והוא . להם ראויה התורה, העם בניו של יעקב

וזרח , ו שכתובוזה. חשב שאמר עליהם קטרוג
, משעיר ממש יצא האור לישראל. משעיר למו

ודאי אם , בוימ בל"אמר ס. רו של שעירׂש, מ"מס
ולא , יעברו מהעולם, בניו של יעקב יקבלו התורה

  .יוכלו לשלוט לעולם

ולך התורה ,  בכוראתה, ה"השיב לו הקב
, הרי לו היא הבכורה שלי, אמר לו. ראויה

כיוון , אמר לו הקב״ה. שנמכרה לו ואני הודיתי
לק הסת, שאין אתה רוצה שיהיה לך חלק בתורה

  .טוב, אמר. ממנה לגמרי

תן לי , כיוון שכך הוא, אמר לו הקב״ה .144
. שיקבלו אותה בניו של יעקב, איך אעשה, עצה

צריכים לשחד , ונו של עולםביר, מ"אמר לו ס
ם ותן יקח אור מאורם של צבאות השמי, אותם
והנה מהאור שלי אתן . ובזה יקבלו אותה, עליהם

, שהיה חוֶפה עליו, הפשיט מעצמו האור. תחילהב
, זהו שכתוב. יתן אותו לישראליש, ה"ונתן להקב

שכתוב , מ"שזה ס, משעיר ממש. וזרח משעיר למו
  .לישראל, למו. עיר עליוונשא הָׂש , בו

דם הרע הוהעביר , מ" את סֶשִּבֵערכיוון  .145
, חזר לזרוע ימין, גבורה, יצחקמ, מזרוע שמאל

 ,ישמעאל, דם רעכ "ראה בה ג, חסד, אברהםל
.  מדם רעתהו אכ לנקות"זרוע זה צריכים ג, אמר

, אמר לו. שרו של ישמעאל, קרא הקב״ה אל רהב
ה כתוב מ, אמר לו רהב? אתה רוצה התורה שלי

  .לא תנאף, לג על הכול ואמר לויד? בה
אם ירושה זו ינחיל אותי , אוי לי, אמר
שתעביר כל ממשלתי , היא ירושה רעה, הקב״ה
כי ברכות המים , המיוסדת על ניאוף, ממני

פרו , שכתוב, את הברכה של דגת הים, לקחתי
 במאוד והפריתי אותו והרביתי אותו, וכתוב. ורבו
  . יהיה פרא אדםוהוא, וכתוב. מאוד

, אמר לו. בונויהתחיל להתחנן לפני ר .146
הנה , שני בנים יצאו מאברהם, בונו של עולםיר

אמר . ולהם היא ראויה, תן להם, בניו של יצחק
ולך ראויה , כי אתה הבכור, איני יכול, ה"לו הקב
  .התורה

, בון העולםיר, אמר, התחיל להתחנן לפניו
וא שאני ירשתי אור הההו, הבכורה שלי תהיה לו

. ה"וכך עשה הקב. קח ותן להם, בשביל הבכורה
  .הופיע מהר פארן, כתובשהו ז

וברהב , רח וזָ ,מ כתוב"שבס, מהו השינוי .147
אלא לקח באותו האור שהפשיט ? כתוב הופיע

להרוג , להרוג בדין, הריגההמ את החרב ו"מס
אע״פ שאינו . ךָ וֶת ורב גאואשר חֶ , ״שכמ. כראוי
, לקח רק מעט, כה שהפשיט ממנו רהבברהומ. שלך

רק כדי , כמי שהופיע לו מעט מהברכה שלהם
הופיע מהר , משום זה כתוב. יהייה רבילעשות פר

  .מ"כמו בס,  ריבויושפירוש, ולא כתוב וזרח. פארן

מתנות האלו הכיוון שלקח הקב״ה  .148
על ו וימאלו השרים השולטים על עש, לישראל
הממונים , דשות קבא וקרא לכל רבבו, ישמעאל

. מ ורהב"כמו ס, והשיבו לו ג״כ. על שאר העמים
  .ומכולם לקח וקיבל מתנות לתת לישראל
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שהיה לו כלי אחד מלא עם סם , בדומה לרופא
רצה לתת לבנו אותו הכלי . ושמר אותו לבנו, חיים

יש עבדים , אמר, הרופא היה חכם. חייםהשל סם 
, מתנה זודעו שאני נותן לבני יאם י, רעים בביתי

  .ו אותגוירע בעינם וירצו להר

ת ונתן על ולקח מעט מסם המו? מה עשה .149
אתם , קרא לעבדיו ואמר להם. פתח הכלי
נראה , אמרו? סם ההואההתרצו , הנאמנים לי

, עוד מטרם שהריחו בו, וום אותלקחו לטע. ומה
סם ההוא התן יאם י, בםיאמרו בל, הלכו למות

אמרו . רש את אדוננואנו ניו, ודאי ימות, לבנו
, סם הזה אינו ראוי אלא לבנךה, אדוננו, לפניו

קח ותן , והנה שכר עבודתנו אנו עוזבים אצלך
  .סם הזהה שיקבל ךאותו שוחד לבנ

תן יאם י, וידע, רופא חכם, כך הקב״ה .150
, התורה לישראל בטרם שיודיע לשרי האומות

בכל יום היו רודפים את ישראל בשבילה והורגים 
והם . ם ולא רצון אותשהזמי, אבל עשה. םאות

כדי שישראל יקבלו , נתנו לו מנחות ומתנות
. לתת לישראל,  משהןבל אותי קןוכול. אותה
 ביָת שבי לקחָת מתנותמרום ָׁש עליָת לַ , ״שכמ

משום זה ירשו ישראל התורה בלא ערעור . באדם
  .ובלא קטרוג כלל

 המנחות ןֶעדָים של בני ישראל ה .151
ומשום זה לא . בלו משרי האומותית שקוהמתנו

בלו יולא די להם שק, א"ולא ס, תושלט עליהם מו
בלו גם מנחות יאלא שק, התורה בלי ערעור כלל

ויתנצלו בני , כתוב, כיוון שחטאו. ומתנות מכולם
. בלוישק, שהם מתנות באדם, םיישראל את עד
עלית למרום , ש"כמ, רק שבי, מה נשאר מהם

  .נות באדםשבית שבי לקחת מת

וישמע הכנעני מלך , כתוב. הוסיפו וחטאו .152
. ּב ממנו שבילחם בישראל וִיְׁש יוי, וכתוב. ערד

וכל זמן . שלקח מהם גם את השבי שנשאר להם
יוחזרו להם , יםישישראל שבים לאביהם שבשמ

ל יוחזר "ולעת.  עליהםותפֹוחויהיו , אלו המתנות
  .תךָ ושב ה׳ אלקיך את שבּו, ש"כמ, הכול

  ָקטהארץ ָירָאה וָׁש 
 ,דוםדך משדה אֱ עְ עיר בצַ ה׳ בצאתך מֵׂש  .153

שלא ,  בשעה שהקב״ה שב משעיר.ארץ רעשה
שרצתה לחזור , משום. ארץ רעשה, בלו התורהיק

אם , כי כך התנה הקב״ה עם העולם, לתוהו ובוהו
אחזיר , ואם לא, יקבלו ישראל את התורה טוב

  .את העולם לתוהו ובוהו
תה הארץ שהזמין הקב״ה לכל כיוון שרא

ומכל העמים , בלויולא ק, העמים שיקבלו התורה
חשבה הארץ שגם , לא נשאר אלא ישראל בלבד

ל זה ארץ גלוב. ישראל לא יקבלו התורה כמוהם
מיד , נעשה ונשמע,  כיוון שאמרו ישראל.רעשה
בתחילה . ָקטהארץ ָירָאה וָׁש , ״שכמ. שקטה
  .ואח״כ ושקטה, יראה

לא היו , נעשה, שישראל אמרומשום  .154
שיכלו כל מכשפי העולם , יראים מכל עשיה

. ולא מכל הקוסמים והמכשפים שבעולם, לעשות
שבר ,  כשהוציא הקב״ה את ישראל ממצריםכי

שלא יוכלו , לפניהם כל מיני מכשפים וקוסמים
  .לשלוט עליהם

, מיד. היה יודע את זה, תה שעה שבא בלקווא
רה אשר תֹו ְּפ ,רעֹובן ְּב וישלח מלאכים אל בלעם 

אלא שהתקין שולחן ? מהו פתורה. על הנהר
על , אשר על הנהר. לבקש משם עצה מה לעשות

ים ים נהררַ שהרי מאֲ , כתובם היה צריך לינהרי
ודאי שעל נהר אחד עומד ?  מהו על הנהר.היה

שהוא מלכות , תמיד שולחן זה של הקליפה
וא שה, עומד על נהר אחד של הקליפה, דקליפה

  .יסוד דקליפה

רבי אלעזר ורבי אבא הלכו לראות את  .155
חמו של רבי , יאנְ קּורבי יוסי בן רבי שמעון בן לָ 

. ישבו. קמו בחצות לילה ללמוד תורה. אלעזר
א העת שהקב״ה נכנס יעתה ה, אמר רבי אלעזר

אמר .  שםרבגן עדן להשתעשע עם הצדיקים אש
ואיך משתעשע , ושעשוע הזה מהה, רבי אבא

דבר זה הוא סוד סתום , אמר רבי אלעזר? מהםיע
 ולא רצה לגלות, שאינו ידוע לכל, ונסתר אצלי

  .ואות
קנות היו העמודים רי בהאם, אמר לו רבי אבא

 ,שאתה אומר, ז שמקודם לכן"הגדולים שבעוה
 לא האם ?ו אותסוד הזה ואין לגלותהשלא ידעו 

ז ומה הם "רדפו לדעת על מה הם נמצאים בעוה
 אלא ודאי שגם הם היו ?לם ההואו בעמצפים
  .ו אותוע״כ יש לך לגלות, הזסוד ההיודעים 

  מךרוִמ  אתה אֲ יה׳ אלקי
 ,י אתהיה׳ אלק, פתח רבי אלעזר ואמר .156

ֵעצות מָרחוק ,  פלאמך אודה שמך כי עשיתרוִמ אֲ 
הוי״ה .  זה הוא סוד האמונהפסוק. ןאמוָנה אֹוֶמ 

ודה העליונה נקההוא סוד עליון והוא התחלה של 



 פרשת בלק  26

, חכמה, או״א עילאין, הסתומה שאינה ידועה
והם סתומים . יוצאת מאויר' שבהם אין י

  .בלתי נודעים, מחכמה
, בינה, ישסו״ת, י הוא קול דממה דקהיאלק

כי י׳ יוצאת בה מאויר , התחלה העומדת לשאלה
אבל נסתם ואינו ידוע ואין מי שמשיב , לעת גדלות

מחמת ,  לגילוי,שאע״פ שעומדת לשאלה. עליה
אין , וחזרה לאור החכמה, יצאה בה מאויר' שהי

 מתגלה אינהכי החכמה , מי שישיב על השאלה
משום שהיא , במקומה אלא במקום ז״א ומלכות

  .מה וגנוזהוסת

. שאין עומדים לשאלה כלל, א" או,ה"הוי .157
ואין מי , שעומדים לשאלה, ישסו״ת, ייאלק

התחלה , ״אחסד דז, ימין, אתה. שישיב עליה
א רק יאמנם ה. העומדת לשאלה ולהשיב עליה

אלא רק , ועוד לא מגולה בו, התחלה לגילוי הזה
אתה , ש"כמ, והוא נקרא כוהן עליון. במלכות

  .דקלִּכי צֶ  על ִדְברתי ַמ ,כוהן לעולם
, עומד על דבר, כוהן עליון הוא חסד דז״א

, דבר הזה אינו עומד אלא בימיןהמשום ש, מלכות
  .כך שמו של המלכות, ר הוא מלכי צדקדב. חסד

תקשרה המשום ש,  ולא דבר, דברתי,ודוד אמר
וכל דברי , כי דוד היה מרכבה אל המלכות, וב

,  דברתי,וע״כ אמר, שבח של דוד באו בדבר ההוא
ג׳ . חסד,  הוא כוהן,אתה, ומשום זה. המלכות שלי

  .חכמה החסד והמלכותה, מקומות נקראים אתה

ה "הוי, בכל ג׳ השמותומר כל, ארוממך .158
שם ה ו,כראוי,  אודה שמך.ביחד,  אתהיאלקי

כי עשית . םהנקראת ֵׁש , מלכותשהוא , הזה ידוע
שעשית כיסוי ולבוש , לשון העלםהוא , פלא. פלא
הראשית של , בינה, אור הסתום של עתיקאהאל 

 ר"הנקראת אדה, החכמה שבה, מדרגה העליונה
  .חסדיםשיתלבש בכיסוי של אור , הסתום

כי . ףלֶ כי עשית ָא, כלומר, כי עשית פלא .159
. פירושו אלף בינה, ב"א. ף"פלא הוא אותיות אל

ימין שמאל , אבל צורתה של א׳ היא ג׳ צדדים
, ר"אדהסוד העליון של שהוא ראשית של . אמצע

, שהם שורש צורת אדם, ג׳ הקווים שבבינה
 שתי משום שבצורתה של א׳ יש .א"המוחין דז

שהם י׳ , ג"חושהם ב׳ קווים ,  מכאן ומכאןזרועות
שבין ' ו, וגוף באמצע, עליונה וי׳ תחתונה שלה

  .'יאותיות  השתי
 אחד עם הפירוש פירוש הזהשה. והכול אחד

כי אין . שפלא הוא התלבשות החכמה בחסדים
והוא . ג׳ קווים״י  באה אלא עזוהתלבשות 

 .א מספר אחדי ה'ומשום זה א. 'חוד של איהי
  .לף ָאוא שה,כי עשית פלא ,ש"כמ

הוא מדרגה אחת מאלו ,  פלא זה.כי עשית פלא
,  נתיב לא ְיָדעו עיט,ש" כמהיאו. פלאות חכמה

  .והוא פלא, חמישיםשער הה

 ,פלא יועץ, ש"כמ, תחילה קרא לזה פלא .160
פלא עצות , וכאן אמר. ם עצות מרחוקולא אמר ָׁש 

גות  למדרק"ונות ם היה צריך לְמ ָׁש אלא . מרחוק
בור אבי ַעד יל ג ֵא ,פלא יועץ, וע״כ אומר, עליונות
, עד. ת״ת, אבי. גבורה, בוריג. חסד, לֵא . שר שלום

וכאן אינו בא למנות . יסוד, שלום. הוד, שר. נצח
  .חשבון המדרגות

משום ו. ה"נו, בֹותי ערָ דֵ עצות מרחוק הם ב׳ ּבַ 
הם נקראים , שכל העצות של הנביאים באות משם

  .ה" כי הנביאים מקבלים מנו.עצות מרחוק
כי הם נהר , ים שהם אחדיהם שנ, אמונה אוֶמן

, והגן, יוצא מעדן, יסוד, הנהר. יסוד ומלכות, וגן
 ,י אתהקיה׳ אל, הרי בכתוב. שקה ממנומו, מלכות

. חכמה, כי ה׳. סוד הסתום של האמונההכל 
. ג׳ קווים חג״ת, פלא. חסד, אתה. בינה, ייאלק

  .יסוד, אומן. מלכות,  אמונה.ה"נו, עצות מרחוק

   בחרבר הרגּועֹוואת בלעם בן ְּב 
? ואיך נהרג, ו אות מי הרג,בלעם הרשע .161

הרגו על , ש"כמ, ו אותנחס ואנשיו הרגויפ
יין היה בלעם עושה בחכמת ְד בעיר של ִמ . יהםלֵ לְ חַ 

ואם לא . שפרחו באוויר הוא ומלכי מדיין, כשפיו
 אותם לארץ והפילש, נחסילת פיציץ הקדוש ותפהַ 

ואת מלכי , ״שכמ. לא יכלו להם, על חלליהם
ואת בלעם בן , וכתוב. מדיין הרגו על חלליהם

  .בחרבבני ישראל ְּבעור הקוסם הרגו 

. כל דבריו של בלעם הרשע קשים הם .162
. כמשהבישראל ולא קם נביא עוד , כתוב

אבל באומות העולם , בישראל לא קםש, לומדיםו
  .לעם ב?הואמי  ו.קם

אין , בלעם. אין כמוהו בכתרים עליונים, משה

וזה , זה בצד הקדושה. כמוהו בכתרים התחתונים
וכל כך חזק , ואם כל זה היה בידו. בצד השמאל

, ח גדולואיש שהיה משבח את עצמו בכ, בחכמה
ר את ואעק, שפירושו, ָקֶרה כהיכי ִא וואנ, ש"כמ
  ? איך יכלו להרוג אותו,  מכאן,המלכות, כה

אלא בספר החכמה של שלמה המלך אמר  .163
 .יָרקֹוןיֵ הוא , סימן לעבירה: ג׳ סימנים הם, כך

סימן שאינו . הוא שמרבה דברים, סימן לשטות
וזה המשבח . הוא שמשבח עצמו, יודע כלום

 חשוד על ,כי שוטה הוא, מכריע כל השאר, עצמו
  .והכול יש בו, רותיכל העב

האם . פיךולא , יהללָך זר, והרי כתוב .164
, אינו כן? יהיה פיך, פירושו שאם אין זר שיהללך
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  תח ּפְ , ךאותאם אין מי שמכיר , פירושואלא 
ולהודיע דברי אמת , ר בדברי תורהפיך לדּבֵ 
,  ישבחו דבריך,ואז פתחון פיך בתורה, בתורה

שאין דבר בעולם שהאדם ניכר . דעו מי אתהיוי
אדם פיו מודיע לבני . אלא בזמן שפותח פיו, בו

  .מיהו

  שומע ִאְמֵרי אל
, אותו רשע בלעם היה משבח עצמו בכל .165

, תעלה במליצת דבריווהועכ״ז גנב גנבת הדעת 
מה שאמר היה . דברים קטנים היה עושה גדולים
  .על אלו מדרגות של דברי הטומאה

מר ורשע ההוא היה אהאבל , ואמת אמר
עד , ומשבח עצמו בדרך סתום ומתעלה בדבריו

שהוא עלה על כל ,  שהיה שומע היה חושבשכל מי
  שומע ִאְמֵרי אל ויודע , שכתוב, נביאי העולם
שהיה שומע , מי הוא איש בעולם. דעת עליון
ולא חשב שאין בעולם נביא נאמן , דברים אלו

  ?כמוהו

ם שומע אמרי ונא. וכך היה, ואמת היה .166
שאותו . כך היה, ויודע דעת עליון. כך היה, אל

, תדבק בהןהעל המדרגות ש, מרורשע היה א
, נהדברים שהם בהתעלות עליו, שומע אמרי אל
  .שאין כמוהם

לא כתוב ו, שומע אמרי אל, וכך אמר .167
אבל סתם אל הוא אל , תמים דרכו, כי האל, האל
, לפיכך. וה לאל אחרוכי לא תשתח, כמ״ש. אחר

ולמי שאינו יודע , דבר קטן הוא, שומע אמרי אל
שומע אמרי .  דבר גדול ועליוןהוא דומה שהוא

כי לא , כמ״ש, אותו שנקרא אל אחר, אל
  .וה לאל אחרותשתח

כי העליונים על כל . ויודע דעת עליון .168
מדרגות הטומאה הם אותם המנהיגים את ספינת 

ואותו . והם ארבעים חסר אחד, הים ורוח סערה
הוא עליון על , שכולם מתנהגים על ידו, רב החובל

, מרווא, יון היה מתדבק אותו רשעובעל, כולם
עליון על כל מנהיגי ה, שהיה יודע דעת עליון
  .הספינה של הטומאה

, מי שמע את דבריו ולא יהיה נבהל בדעתו
אלא אותו רשע היה . שאין כמוהו בעולם, ויאמר

אלא , ואמר דברי אמת, משבח עצמו בדרך סתום
כי אמר על מדרגות . שהיה גונב דעת בני אדם

,  והשומעים חשבו שעל קדושה עליונה,הטומאה

  .אמר כל דבריו

 מי ששומע .י יחזה"אשר ַמחזה שד, ואמר .169
שהיה רואה מה שלא ראה אחר ,  חושב,זה

ענף אחד מאלו זהו , י"אבל מחזה שד. בעולם
  .י"שהיו יוצאים מהשם שד, ענפים

כנגד ג׳ ענפים ,  ג׳ ענפיםייראוכי בחכמה שלהם 
ב׳ , נביאיםב׳  ויראיו. ״תשהם חג, י"שד של שבש׳

) 72(כנגד ע״ב , התומכים בת״ת, ה"נו, תבדי ערבֹו
, ב דקדושה"שלעומת השם ע, ענפים של עין הרע

וכל זה נמצא . לסתום אותם, עין טובהשהוא 
אני אוכל , אמר, כשבא בלק. מה דקליפותכבח
  .ויכול להם, כי עמלק בא אליהם בחכמה זו. להם

ב׳ , אני, ר לולבלעם ואמבלק ושלח  .170
 סיום השם שהן, ל״ק, אותיות שבעמלק יש בי

ובך ,  לי הסיום.ועמלק ל״ק, לי ל״ק, אני. עמלק
  . ב״ל,ההתחלה
התחלת השם , אני אומרכך , בי שמעוןאמר ר

. ל"א ביוהתחלת השם בלעם ה, ל"בהיא בלק 
, ה בבלעםיתהי, ל"שהיא ב, נמצא שהתחלת בלק

והסיום של , היה בבלק, ק"לשהוא , וסיום עמלק
נמצא . הוא בהתחלת עמלק, ם" שהוא ע,בלעם

, וסוף השם של בלק, ם"ע, שסוף השם של בלעם
  .הם אותיות עמלק, ק"ל

משום , ואם תאמר שלא נוכל להם .171
, ש"כמ, כשהיה פושט ידו, הכשפים של רבם משה

יד הזו יש באלו ההנה , וֵיט משה את ידו על הים
 זהוו. ר יותרהיכולים בכשפים להתגב, השרים
שלח כך . כנגד יד של משה,  וקסמים בידם,שכתוב

  .בלק לבלעם

, ל זה נענשוגל וב.י יחזה" ַמחזה שד,וע״כ .172
ומול , ש"כמ, ונקראים ַמחזה, ונענשו למעלה

 זהו ,וַמחזה. םהענף היוצא מָׁש . ָזהל ֶמחֱ ָזה ֶא ֶמחֱ 
מחזה והוא  ,םילוי עינינופל וגְ שהם , עזא ועזאל

  .םיה רואה נופל וגלוי עינישהי, י"שד

  ַצְליה שהפיל את בלעם
אם ? איפה היה בלעם באותה שעה .173
 ואם .ועתה הנני הולך לעמי, הרי כתוב, במדיין
, אלא אותו רשע?  במדייןן אותומי נת, הלך לו

,  עצתומשום מישראל 24,000כיוון שראה שנפלו 
תעכב שם ה, שתזנינה עם ישראללהפקיר הבנות 

 ובא, ב שםכתעהובעוד ש, צה מהם ׂשכרווהיה רו
  .לשםפינחס ושרי הצבאות 

פרח , את פינחסבלעם שראה  כיוון .174
 האם לא. יֹונֹוס ויֹוְמְּברֹוס, מויבניו ע' וב, באוויר
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 , כך היה?את העגלכי הם עשו , מתו במעשה העגל
שת אלפי ופול מן העם ביום ההוא כשליוי, ״שכמ
והרי כמה , ן זה לא ידעו חשבון קטהאם. איש

רמים ועליונים וגדולים ידע , חשבונות אחרים
 ,שת אלפי אישוכשל, וכאן כתוב, הכתוב למנות

אלא הם בניו של בלעם ? שלא ידע בדיוקהייתכן 
שת אלפי ושהיו שקולים כשל, יונוס ויומברוס

  .איש

רשע ההוא ידע כל הכשפים האלא  .175
לים שהיו רגי, ולקח אף כשפיו של בניו. שבעולם

, ו אותפינחס ראה. סתלקהובהם פרח ו, בהם
והוא מסתלק . פרח באווירששהיה אדם אחד 

, הרים קולו לבני צבאותיו. ית העין באווירימרא
, יש מי היודע לפרוח אחריו של אותו רשע, ואמר

  .שהיה פורח, ראו אותו. כי בלעם הוא

קם ולקח השליטה , ַצְליה בנו של שבט דן .176
כיוון שראה . ופרח אחריו, םהשולטת על כשפי

ובקע ,  באווירתעשה דרך אחר, רשע ההואהאותו 
. ועלה ונעלם מהעין, אי אווירים בדרך ההחמישה

שלא , והיה בצער, סתכן צליה בשעה ההיאהאז 
  .ידע מה שיעשה

הצל של , ואמר, פינחס הרים קולו אליו .177
הפֹוך , התנינים הרובצים על כל הנחשים

ַרח ההוא ואהגילה , דע צליהמיד י. בשערותיך
י נוירדו שניהם לפ, מיד נגלה בלעם. ונכנס אליו

  .פינחס
א והטומאה הוא דבקותם "שורשו של כל הס
והם דוחים התיקון של קו , בשמאל בלי ימין

משום שכל , המייחד השמאל עם הימין, האמצעי
שמשם נמשכה , חיותם באה מג״ר דשמאל

מעט ג״ר וקו האמצעי מ, מעלה למטהלהחכמה מ
. ע״כ הם מתנגדים אליו. ח המסך דחיריקואלו בכ

  .א"יש כנגדו בס, כל מה שיש בקדושה, וחוץ מזה
שפינחס בא לנקום נקמת , וכיוון שבלעם ראה

, דאי ירצה גם להרוג אותוווהבין שו, ה׳ ממדיין
המכונה פריחה , תעלה לג״רה, אז פרח באוויר

כדרכו , אלא בקו שמאל של האוויר, באוויר
עין של ה ולא עוד אלא שנעלם מ.טומאהב

שאינן , תעלה לג״ר דשמאלהכי , הקדושה
  .ח מיעוטו של קו האמצעיומכ, נמצאות בקדושה

, פרח באוויר, את פינחסבלעם כיוון שראה ו
ג״ר את ה שהם המשיכו לעגל ,בניו עימו' וב

יפול מן העם ביום ההוא י ו,בוכתו. דשמאל
ם של יונוס  רומז על המשכת,שת אלפי אישוכשל

שת והמרומזים כשל, ויומברוס מג״ר דשמאל
אלא מתוך . ֶאלףהיא כי החכמה , אלפים

 עין הלהיות, שהחכמה דטומאה היא סתומה
שת ו ולא של,שת אלפיםוכשל, ע״כ כתוב, הרע

  .אלפים ממש

שאין קו האמצעי יכול למעט , וצריכים לזכור
אלא . אלא עם המסך דמנעולא, הג״ר דשמאל

. פך המנעולא למפתחאוה, אותואחר שמיעט 
ליה אלא מסך דמפתחא ונמצא שלא היה עתה לצַ 

  .בלבד
. פרח באווירששהיה אדם אחד , פינחס ראה

, כלומר ,ית העין באוויריוהוא מסתלק מרא
, שאין שם העין דקדושה, עלה לג״ר דשמאלש
  .סתלק מעין דקדושההו

, צליה קם ולקח השליטה השולטת על כשפים
צליה . ״רג, הצל של י״ה, ליהצ .ופרח אחריו

הממעט קו , קו האמצעי דקדושה, אותיות צל י״ה
ולהיותו משבט . ״ר ע״י מסך דמפתחאהשמאל מג

הזה צל הע״כ נרשם בו , שהיא שליטת השמאל, דן
ח השליטה של קו האמצעי וולקח כ. על הג״ר שלו

  .ו אותעל קו שמאל וממעטידו מושל  שעל ,שבו
כי קו , על כשפיםקם ולקח השליטה השולטת 

שממנו , האמצעי דקדושה שולט על ג״ר דשמאל
ופרח . חם כל המכשפים והס״אולוקחים כ

ח שליטת קו וו בכ אותשהיה רוצה להפיל, אחריו
  .דמפתחאהמסך האמצעי עם 

עשה דרך , רשע ההואהכיוון שראה אותו 
המסך ח וכדי לבטל את כ ש, באווירתאחר

בנקודת חזר ועורר המיעוט דג״ר ש, דמפתחא
 הז י" ע.מפתחא, כניסת המלכות לבינה, החולם

ביטל כל ש, איבקע חמישה אווירים בדרך הה
הנמצאים ע״י , ב תו״מ״ בחינות כחחמשהג״ר שב

הדינים שבנקודת עם כי בקע , שליטת קו האמצעי
, בחינות אלו חמשהחולם כל מדרגה ומדרגה של 

  .כמו בקטנות דקדושה, ותו״מלכו״ח ולבינה 
, שמאל שבשורשוהזר ועורר קו ואח״כ ח

, כמו בנקודת השורוק, הי׳ מאויריציאת שזוהי 
תבטל הו. תעוררים הג״ר דשמאלמשאז חוזרים ו

וחזר ועלה . האמצעיקו ח המסך דמפתחא של וכ
 ה מגיעהששם אינ, ונעלם מהעין, ״ר דשמאללג

י״ה הצל שעל , אז הסתכן צליה. העין דקדושה
ילוי הג״ר שלא יתבטל מחמת ג, סתכןהשלו 

מחמת שהיה חסר לו , דשמאל שעשה בלעם
  . דמנעולאךהמס

הצל של , ואמר, פינחס הרים קולו אליו
 ,רמז לו .התנינים הרובצים על כל הנחשים

שיעורר צל התנינים הרובצים על כל הנחשים 
חו ושכ, שהוא הצל של נקודת המנעולא, שבעולם

כי בכל , חזק לבטל כל הנחשים והכשפים שבעולם
מסתלקים משם כל , ם שנקודה זו נוגעתמקו

  .האורות
 כי המנעולא כלולה ,הפֹוך בשערותיך, ואמר לו
שיהפוך ויחפש , ואמר לו. אלא שגנוזה, בשערות

ך בה והפוך בה  הפֹו,מלשון, בשערותיו עצמו
, ואז .ח נקודת המנעולאווימצא שם כ,  בהשהכול
  .ו על ראש הרשע אותיפיל
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שהנקודה  ,ח ההואאורַ הגילה ו, מיד ידע צליה
ר ״שעשה לג, רח שלוודמנעולא ביטלה את הא

. כי נפל ויצא מג״ר דשמאל, ונגלה למטה, דשמאל
כי . לפני פינחסוירדו שניהם , מיד נגלה בלעם

ג״ר השאפילו צליה הפסיד , שניהם ירדו מג״ר
מחמת גילוי המנעולא שעורר , דקדושה
  .בשערותיו

 וזה. פיוילך ֶׁש , כתוב בו, רשע ההואה .178
צליה לקח . כרנחש זָ , העליון ממדרגות שלו

משום שלקח , ובזה שלט עליו, זכר ונקבה, יםישנ
, וזה היה. ונכנעו לפניו, השליטה ששלט עליהם

רח שעשה ועל אותו א, ַרחון עֵלי אפיפֹוְׁש  ,ש"כמ
זהו , רךנחש עֵלי דֶ דן יהי , ש"כמ. רשע ההואה

  .זהו צליה, רחושפיפון עלי א. שמשון
דינים הוא מ, הזכר. ב׳ קליפות זכר ונקבהש י

, הנקבה. הנמשכים בגילוי ג״ר דשמאל, דדכורא
המתגלים , ח המנעולאוכ, מדינים דנוקבא

 זהו ,פיוילך ֶׁש .  רערילא זכה הבעניין , מהמלכות
להיותו דבוק ש .ש זכרנח, העליון ממדרגות שלו

נחש הזכר ההיה מוטל ברשות , בג״ר דשמאל
וזה היה העליון של כל .  דדכוראדינים, דקליפה
  .ג״ר דשמאל, מדרגותיו
זכר , לקח שניים, ו אותשרצה לבטל, צליה
ח וכ,  שעורר ג״כ הנוקבא דקליפה,ונקבה

ח המנעולא ו כי בכ,הובזה שלט עלי, המנעולא
. ו לפני פינחס אותוהפיל, ממדרגתוו  אותהוריד
וצליה , נחש זכר,  שבלעם הלך בשפי אחד,ונמצא

. שפי זכר ושפי נקבה, שני מיני שפיהלך עם 
כי שפיפון ,  צליהזהו ,רחו שפיפון עלי א,שכתוב

  .זכר ונקבה, ורה על ב׳ מיני שפי שלומ

 ,שפיפון עלי אוַרח נחש עֵלי דרךדן יהי  .179
 הנושך עקבי .פול רוכבו אחוריהנושך ִעקֵבי סוס וי

, שהיה בא מדן, ה שהיה עם דוד זהו ִעירָ ,סוס
ר דוד את ֵק עַ ויְ , ש"כמ,  גבורתו בדודובזכותו תלה

  .כבכל הרֶ 
א עם והעתיד לב, זה ְׂשָריה, פול רוכבו אחוריוי

והוא עתיד , והוא בא משבט דן, םימשיח בן אפרי
וכשזה . לעשות נקמות ומלחמות בשאר העמים

, ש"כמ. אז תחכה לגאולתם של ישראל, יקום
  .ויתי ה׳יולישועתך ק

 אמר ,פני פינחסכיוון שירד אותו רשע ל .180
עם הכמה גלגולים רעים עשית על ,  רשע:לו

, ולא בשם. קום והרוג אותו, אמר לצליה. הקדוש
כי זה אינו ראוי שתזכיר עליו את הקדושה 

כדי שלא תצא נשמתו ותהיה נכללת , העליונה
יתקיים בו , שאז, מדרגות הקדושותהבדברים של 
  .ת נפשי מות ישריםמֹוָת , מה שאמר

,  עשה בו כמה מיני מיתות ההיאבשעה .181
 נחש ועד שלקח חרב שהיה חקוק עלי, ולא מת

 גו תהרבשלֹו, אמר לו פינחס. מצד זה ונחש מצד זה
כי כך . ו ויכול לו אותאז הרג. ובשלו ימות, ואות

, בו ימות, מי שהולך אחריו, צד ההואהדרכיו של 
  .וכך מת בלעם. ובו תצא נשמתו ובו תכלול נשמתו

ולא , עולם ההואהתו בדינים של  אוםודני
ונעשו לכמה , וכל עצמותיו נרקבו, נקבר לעולם

. שאר הבריותלנחשים מזוהמים המזיקים 
  .נעשו נחשים, ואפילו התולעים שאכלו בשרו

,  שנתן לשלמה המלך,מדאיׁשבספרו של ַא .182
 שכל מי שרוצה לעשות כשפים חזקים ,נמצא

,  בלעםאם יודע הסלע שנפל שם, סתומים מעין
 שם מאלו הנחשים שנעשו מעצמותיו של מצאי

, בראשו, אחד מהםנחש ג ואם יהר. אותו רשע
,  כשפים אחרים,בגופו, יעשה כשפים עליונים

ג׳ מיני כשפים יש בכל .  כשפים אחרים,ובזנבו
  .אחד

אחד , בא כשבאה אל שלמהת ְׁש מלּכַ  .183
צם נחש עֶ , היהמאלו הדברים ששאלה לשלמה 

,  כתוב מיד?סתא נתפיבמה ה, כשפים ג׳ השיש ב
. בר נעלם מן המלך אשר לא הגיד להלא היה דָ 

, צריכה לאלו הנחשיםוהייתה , ז"היא שאלה ע
מה השיב לה על . אחד מהם סולא יכלה לתפו

ותדבר אליו את ,  שכתוב,ה עם לבבושהיהדברים 
  .כל אשר היה עם לבבה

ויגד לה שלמה את כל , ש"כמ, הלהודיע כך 
כל בני העולם אינם , אלו הנחשים ,ואמר, דבריה

כבת הוא ִׁש ו ,חוץ מדבר סוד אחד, יכולים להם
  .זרע רותחת

, אלא בשעה שאדם מוציא? ומי יכול .184
וציא אותה מו,  שכבת זרעהאות, כשהוא בתשוקה

כשיוצאת , ם אותו הנחש ברצון התשוקהלֵׁש 
ואותו , לוקחים אותה מיד בלבוש אחד, ברתיחה

  .ים אל הנחשלבוש זורק
כמו , ים אותוסכופף ראשו ותופמ, מיד
כל כלי אפילו ואם . ים תרנגול הביתסשתופ

. לא יוכלו לו, מלחמה יערכו כנגד אחד מהם
, לא צריך אדם בעולם לכלי מלחמה, וכשעושה זה

כי , שמר מהםיואינו צריך לה, דבר אחרלולא 
תדבקו אלו הדברים האז . כולם נכנעים אליו

  .שקה לזהוחָ , ת שבאמלכבלבבה של 

מכאן והלאה הקב״ה עשה מה שעשה  .185
לא  וסודות סתומים אלו. בלעםבאותו הרשע 
דעו יאבל כדי שהחברים שכאן י. צריכים לגלות

כי כמה . גיליתי לכם, דברים סתומים שבעולם
ובני אדם אינם , חוקים סתומים יש בעולם

. והם פליאות סתומות גדולות ועליונות, יודעים
ם רשעים וֵׁש , לעם ועל הדומים אליו קוראיםעל ב
אך , עליהם כתוב, אשריהם צדיקי אמת. ִיְרקב

  .צדיקים יודו לשמך
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   תפילה לעני, תפילה לדוד,תפילה למשה
 הם שלושה. תפילה לעני כי יעטוף, כתוב .186

אחד הוא , אחד הוא משה: שכתוב בהם תפילה
. תחבר בהםהשנכלל בהם ו, ואחד הוא עני, דוד
 כ האם"א, תפילה לחבקוק הנביא, הרי כתובו

לא משום תפילה הוא , אלא חבקוק? ארבעה הם
 םשבח והודאה ה, ואע״פ שכתוב בו תפילה, אמר

סים ימו ניועשה ע, חיה אותועל שהֶ , להקב״ה
שהחיה אותו , כי בנו של שונמית היה. וגבורות
  .אלישע

  : תפילהות הנקראן השלושאבל  .187
תפילה זו , ש האלקיםתפילה למשה אי  .א

  .שאין כמוה באדם אחר
תפילה שאין היא תפילה זו , תפילה לדוד  .ב

  .כמוה במלך אחר
אלו כל מ חשובההתפילה ה, תפילה לעני  .ג

, תפילה זו קודמת לתפילה של משה. השלוש
כל שאר לוקודמת , וקודמת לתפילה של דוד

  .לות העולםיתפ

וב קר, וכתוב. משום שעני הוא שבור הלב .188
, והעני עושה תמיד ריב עם הקב״ה. רי לבְּב ה׳ לנְׁש 

כיוון שהעני . ושומע דבריווהקב״ה מקשיב 
וכל , פותח כל חלונות הרקיע, לתויהתפלל תפ

 אותו ןדוחה אות, שאר התפילות העולות למעלה
. תפילה לעני כי יעטוף, ש"כמ. שבור הלב, העני

כי , שכתובמהו , כי יתעטף, כתובוהיה צריך ל
ר כל שמאחֵ , אלא הוא עושה איחור? טוףיע
תפילה השאינן נכנסות עד ש, תפילות שבעולםה

  .פירושו איחור ףוטיע. שלו נכנסת

תתאחדנה כל התפילות , הקב״ה אמר .189
ד שידונו "איני צריך כאן ב, ייותפילה זו תעלה אל

ואני והוא נהיה , י תהיינה תרעומות שלוילפנ, בינינו
,  לבדו באלו התרעומותיחדיתמוהקב״ה . לבדנו

  .יחֹוולפני ה׳ ישפוך ׂש, ש"כמ, בתפילה ההיא

, ים שואלים אלו לאלויכל צבאות השמ .190
,  אומרים להם?במה משתדל, במה עוסק הקב״ה

 .בנשברי לב, יחד בתשוקה בכלים שלויהוא מת
ומכל , כולם אינם יודעים מה נעשה מתפילת העני

ני אלא כי אין תשוקה לע, אלו התרעומות שלו
. כששופך דמעות בתרעומות לפני המלך הקדוש

, ןאלא כשהוא מקבל אות, ואין תשוקה להקב״ה
וזוהי תפילה שעושה איחור .  לפניוותונשפכ

  .כוב לכל התפילות שבעולםיוע

תעכב כמה ימים המשה התפלל תפילתו ו .191
דוד ראה שכל . מחמת תפילת העני, בתפילה הזו

פתח ילם מוכנים להם כויהחלונות וכל שערי שמי
, תפילות שבעולםהואין בכל , לתפילת העני

כיוון שראה .  כתפילת העני,שהקב״ה מקשיב מיד
פשט לבוש מלכות וישב , עשה עצמו עני ואביון, זה

תפילה , ש"כמ. ואמר תפילה, על הארץ כאביון
כי עני ואביון , משום. זנך עֵנִניוהֵטה ה׳ א, לדוד
  .אני

 אינך מלך ושליט םהא, דוד, הקב״הלו אמר 
 ?ואתה עושה עצמך עני ואביון, בוריםיעל מלכים ג
 יםליועזב המ, תפילתו באופן אחרדוד מיד החזיר 
. רה נפשי כי חסיד אניְמ ָׁש , ואמר, אביון ועני

  .הן עני והן חסיד, הכול היה בדוד, ועכ״ז

ע״כ צריך האדם המתפלל תפילתו לעשות  .192
בכלל תפילות כל כנס תפילתו יכדי שת, עצמו עני
כי כל שומרי השערים אינם עוזבים כך , העניים

כמו שעוזבים , כנס את כל התפילות שבעולםילה
  .כי הן נכנסות בלי רשות. תפילת העני

כמו , ושם רצונו תמיד, ואם אדם עושה עצמו
, תפילתו עולה ופוגשת בתפילות העניים, עני

, ונכנסת בכלל שלהן, מהןי עהמתחברת בהן ועול
  .תקבלת ברצון לפני המלך הקדושומ

  דוש השםיבעלי ק, עבדים, חסידים, עניים: דרכיםד׳ 
שם . דוד המלך שם עצמו בד׳ דרכים .193

שם . שם עצמו עם החסידים. עצמו עם העניים
שם עצמו עם אלו המוסרים . עצמו עם העבדים

שם עצמו עם . דוש השםיעצמם ונפשם על ק
שם עצמו עם . אניכי עני ואביון , ש"כמ, העניים

כי . שמרה נפשי כי חסיד אני, ש"כמ, החסידים
לא האם  ,כ"א. אדם צריך שלא ישים עצמו רשע

שהרי בזה שם עצמו , איו לעולםטודה על חוית
, אז הוא חסיד, דה על חטאיוואלא כשיתו? רשע

, ומוציא עצמו מצד הרע, כי בא לקבל תשובה

ן ועתה התדבק בימי, נוף שלו עד עתהישהיה בט
תדבק הוכיוון ש. הפשוט לקבל אותו, חסד, העליון
  .נקרא חסיד, בחסד

, ו אותשהקב״ה אינו מקבל, ואין לומר .194
או גם , עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם

אינו . זכר בהםיואינו יכול לה, אלו שנסתרו ממנו
רק אלו החטאים אלא  שצריך לפראינו אלא ש. כן

ם להתחרט ואם שם רצונו בה, שזוכר אותם
כל החטאים האחרים , עליהם בעת הוידוי
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כמו שאין בודקים בביעור . נמשכים אחריהם
ולא חורי , לא חורי הבית העליונים שלמעלה, חמץ

אלא כיוון שבדק לפי , הבית התחתונים שלמטה
הכול נמשך , לפי מה שיכול לראות, מראית עיניו

  .מויומתבטל ע, אחר זה

ראשי ) 24( כ״ד, וכך למדנו בנגעים .195
, מטמאים משום ִמְחיהשאינם ברים הם יא

 שהכוהן לא היה מטריח עצמו עליהם לראות
שהוא , לכל מרֵאה עיֵני הכוהן, ש"כמו. םאות
, שהכוהן יכול לראות הנגע בבת אחת, מקום

, ואינו צריך לכפוף עצמו, בהסתכלות אחת
  .ולהרים עיניו לכאן ולכאן

יום שהוא מ, אינו צריך לפרש חטאיו, אף כאן
שאינו , שהם כמו חורי הבית התחתונים, בעולם

 ולא אלו החטאים ששכח, ם אותקוצריך לבד
שהם כמו חורי , זכר בהםי שאינו יכול לה,םאות

 אלא לכל מראה עיני .הבית העליונים למעלה
, מה שיכול לראות בהסתכלות אחת, הכוהן

 שם דוד את עצמו ז"וע. וכולם נמשכים אחריהם
דה על חטאיו ושהיה מתו. םבתוך החסידי

  .תדבק בימיןמו

 ?עצמו עם העבדיםששם ומאין לנו  .196
. י עבדים אל יד אדוניהםנה כעינֵ ִה , שכתובמ

ומאין לנו ששם . יידך אתה אלקע עְב הוַׁש , וכתוב
 ?שםהדוש יעצמו עם אלו שמסרו נפשם על ק

. דך כי אליך ה׳ נפשי אׂשא ׂשֵמח נפש עְב ,שכתובמ
בעלי , עבדים, חסידים,  עניים:בכל אלו ארבעה

  .עשה עצמו דוד המלך לפני אדונו, דוש השםיק

 בתפילה לפני המלך יהרימותי ידי .197
אסור לאדם להרים ידיו למעלה חוץ . הקדוש

. ונים לאדונונבתפילה ובברכות ובתחמאשר 
, פרשומ. ל עליוןי אל ה׳ ֵא הרימותי יִד , ש"כמ

 ןם יש בהידיכי אצבעות הי. בתפילה . ידיהרימותי
  . בתפילהימרים ידיאני ועתה . דברים עליונים

עניים חסידים , כל מי שמסדר אלו ארבעהו
ועושה , לפני אדונו, דוש השםיעבדים ובעלי ק

הנה בתיקון , הזה כראוילב בתיקון בחפץ עצמו 
  .םריקתפילתו לא תחזור , הזה

לסדר , עבדצריך לעשות עצמו לה יבתח .198
וזהו בתשבחות . לפניוולזמר שבחים לפני אדונו 

כלומר , עבדיעשה עצמו ״כ ואח. התפילהשלפני 
הוא עבד המסדר ,  שהתפלל תפילת העמידהיאחר

 יאחר, עבדיעשה עצמו ״כ ואח. תפילה לאדונו
וע״כ דוד עשה . שהתפלל כל תפילתו והלך לו

 הושע עבדך ,ש"כמ,  בתפילה זו עבדפ"עצמו ג
. זך לעבדךעּונה ְת , שמח נפש עבדך, ייאתה אלק

,  לפני התפילה: לעשות עצמו עבדך שצריפ"הרי ג
  . כל התפילהיאחר, שמונה עשרהתפילת  יאחר

תוך אלו בם עצמו יצריך לשאח״כ  .199

בייחוד של שמע , דוש השםיקעל שמסרו נפשם 
,  הזהפסוקכך ברצונו שכל מי ששם , ישראל

  .קדושת שמו על ונפשלו מסר ינחשב לו כא

כי בזמן . עניך לשים עצמו צריאח״כ  .200
, פתחים של רום מרומים לעשנכנס ודופק 

גאולה וסומך , אמת ויציבברכת מר וכשא
 ,בשמונה עשרה, יהיה בתפילת עמידה, לתפילה

וישים רצונו להתכלל בתוך , שבור לב עני ואביון
  .ובשפלות נפש, האביונים בשבירת הלב

חסידים תוך באח״כ צריך לשים עצמו  .201
כי כך צריך , לפרש חטאיו, שומע תפילה ברכתב

, כדי להתדבק בימין, לעשות יחיד בשומע תפילה
. חסידואז נקרא , יםהפשוט לקבל שִב , חסדשהוא 

  .הרי ארבעה אלו כראוי

הוא מי שצריך לכלול , כולל כל אלומי ש .202
דוש יק: שהם, הכולל כל השאר, עבדוזהו , אותם
 שלושהב עבדים הם שלושה. חסיד, עני, השם

הנה כעיני , ועליהם כתוב. וכולם אחד, מקומות
בין עבד לעבד נמצאים . עבדים אל יד אדוניהם

, שלפני התפילה, עבד הראשוןה בין .אלו האחרים
 יש לו ,לת העמידהישלאחר תפ, לעבד האחרון

ולעשות עצמו עני , למסור נפשו על קידוש השם
תוך בולשים עצמו , ואביון בתפילת העמידה

 הוא שלישיעבד הה. ים בשומע תפילההחסיד
  . כל התפילהיאחר,  שגמר וסידר את הכוליאחר

באותה שעה שסידר האדם כל אלו  .203
הוא לרצון לפני ,  הסדרים ברצון הלבתארבע

 ישאחר, שלישיופורׂש ימינו עליו בעבד ה, הקב״ה
. י אתהעבִד , מר לוווקורא עליו וא, כל התפילה

 ישראל אשר בך , עבדי אתה,ויאמר לי, ש"כמ
אדם הזה לא תשוב השתפילתו של , ודאי. ראתפָא

  .ריקם לעולם

 כוללים שלושה מאלו היםשני עבד .204
כי . קידוש השם עני חסיד, בתוכם כל אלו השאר

,  עומד לחתום בו החותם שלמעלהשלישיעבד הה
אבל . ושהוא משתבח בו, לשים בו יד ימין המלך

תפילה והשני  הלפניהראשון ש, ים עבדשניאלו 
ודוד המלך . הם כלל הכול,  תפילת עמידהישאחר

 , ה׳ כי אני עבדךָ הנָ ָא, ש"כמ, בח את עצמו בהםיש
  .כי אלו כוללים כל השאר.  בן ֲאמתךאני עבדך

עומד כך ,  כל התפילהי שאחרשלישיהעבד ה
מי . ייהושע עבדך אתה אלק, ש"כמ, לגאול אותי
, בח בושהקב״ה משת, לוידוע יהיה , שמסדר כך
  .ישראל אשר בך אתפאר, עבדי אתה, וקורא עליו

הנחמדים מזהב ומפז , ז אנו קוראים"ע .205
כמה מתוקים הם דברים .  ומתוקים מדבשרב

ואנו כשטועמים , דרו הראשוניםיעתיקים שס
שאין אנו , ם אותלואין אנו יכולים לאכ, אותם

 שלושה מוכיח על פסוקהרי ה. מבינים אותם
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 כמו יםי שנ.במקום אחד, דוהם אח, עבדים
  .ר בו הקב״הטוהשלישי שיתע, שנאמר מקודם

. י הםי עבד,כי לי בני ישראל עבדים, כי כתוב
 תפילת יהתפילה ושאחר לפניש,  עבדיםשנישהם 

שהוא , ימכרו ִמְמֶּכֶרת עבדילא  ,וכתוב. העמידה
משום שהקב״ה צריך להתעטר באותו , שלישיה
כי של , ם עבד לֵׁש מכרוי״כ לא יוע, שלישיהעבד ה

  .הקב״ה הוא

, שומע בקול עבדֹומי בכם ְיֵרא ה׳ , כתוב .206
יבטח בשם ה׳ , ַגה לוֹוכים ואין נאשר הלך חֵׁש 

א לבית הכנסת ומי שרגיל לב. ישען באלקיויו
הקב״ה שואל עליו , ויום אחד לא בא, להתפלל

אשר , עבדובקול מי בכם ירא ה׳ שומע , מרווא
 שומע בקול ,מהואבל  .ה לוגוהלך חשכים ואין נ

, איש אחרבאו ,  בנביאהוא, עבדואם ? במי, עבדו
 האם? לתפילהאחר מי נתן נביא או איש כ "א

הוא שומע בקול נביא או , משום שהתפלל תפילתו
  ?איש אחר בעולם

, אלא אותו המתפלל תפילות בכל יום .207
ומשתבח בו , שקורא לו הקב״ה, הוא שומע בקול

שומע בקול שנקרא , כלומר. בדושהוא ע, מרווא
שהוא , שיצא עליו קול, כי שבח עליון הוא. עבדו
, קול נשמע בכל אלו הרקיעיםהועוד ש. עבדו

  .שומע בקול עבדו, ווזה. שהוא עבד המלך הקדוש

 האם .גה לוואשר הלך חשכים ואין נ .208
 אלא? הוא הלך חשכים, משום שלא בא להתפלל

, נסת להתפללמטרם שמתאספים ישראל לבתי כ
שלא יתפשטו , א וסוגר כל אורות עליונים"עומד ס

זכר , א" ביום הולכת הספ"וג. צאו על העולםיוי
עת ההיא נתקנה הו. ומשוטטים בעולם, ונקבה
  .משום שאין שם קטרוג כלל, לתפילה

כי משום שס״א , ואז הוא הזמן לתפילה .209
פתוחים , ֶּפההר ִנְׁש בהולכים לשוטט בהרי חושך ו

ויוצאים , ז החלונות של אורות העליוניםא
בראשם של אלו , ושורים על בתי כנסת

ומתפשטים האורות על , המתפללים תפילות
  .ראשיהם

, והקב״ה שואל על אותו שאינו נמצא שם
ועתה הלך , שהיה רגיל כאן, חבל על פלוני, ואומר
והלך לשוטט בהרים , שעבר מהאורות, חשכים
ליטת הס״א שבהרי כי הוא נמצא תחת ש, בעולם

שהוא אור המאיר בבית , גהוויצא מנ, שךוח
כמו , גה לוואין נו .ואין לו בו חלק, הכנסת

, תפשט ושורה על אחרים אשר בבית הכנסתמש
  .בד ממנווכמה טוב א

בכלל ', יבטח בשם ה, ש"אז כמ, לו היה שםיוא
, ישען באלקיויו, שלפני התפילה, שוןארעבד הה
  .ת העמידה תפילישאחר, שניעבד הה

ורבי , בוריםיכל האריות שבעולם הם ג .210
כל האריות שבעולם .  יותר מכולםשמעון ובנֹו

 נוח להוציא ,ואלו, קשה להוציא טרף מפיהם
, הם טורפים טרף. מפיהם, דברי תורה, טרף

  .ונותנים לכל

היה , אשר הלכו, הלוא. אשר הלך חשכים .211
 הוא משום שהס״א שוריםאלא ? כתובצריך ל

, הלך. ומיד מתפרדים, בור זכר ונקבהיבח
 .תפרדוהשכבר , חשכים. והם אחד, בוריבח

,  כתובכעין זה. ונפרדים מיד, בורימתחילים בח
, שהוא כלל זכר ונקבה דס״א, רוח סערה באה
לשון , באה, כתובואח״כ ,  סערהחשנקראים רו

, כי הנקבה עוזבת את הזכר, יחיד ולשון נקבה
  .שמיד נפרדים

  יפור מצאה ביתגם צ
 אשר ,גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה .212

 דוד המלך האם. ' הה אפרוחיה את מזבחותיךָת ָׁש 
  ?מר דבר זהוהיה א, על ציפור פשוטה גשמית

 לא. כמה חביבות הנשמות לפני הקב״ה .213
אלא נשמות הצדיקים , כל הנשמות שבעולם

 מדוריהם ,מדוריהם למעלה. מוים עשמדוריהם ָׁש 
אלו הם רוחות , גם ציפור מצאה בית. מטהל

  .הצדיקים

ובין כל אחת ,  לגן עדןן חומות השלוש .214
ונהנות , ואחת כמה רוחות ונשמות מטיילות שם
אע״פ , מריח העונג של הצדיקים שבפנים גן העדן

אבל העונג של הצדיקים . כנס בפניםישלא זכו לה
  .עין לא ראתה אלקים זולתך, ש"כמ, שמבפנים

ימי ניסן וימי , ימים ידועים יש בשנה .215
שאלו הרוחות משוטטים ופוקדים למקום , תשרי

 ,זמנים הם משוטטיםהרבה  ואע״פ שב.שצריך
 והם נראים על , רשומים אלו,ימים אלובאבל 

רים ופיכל אחד ואחד כמראה צ, החומות שבגן
  .קרו בכל בותמצפצפ

שבח להקב״ה הוא צפצוף ההוא הו .216
משום שבאלו . ז"יי בני אדם של עוהותפילה על ח

ות והימים ישראל כולם מתעסקים במצ
רים ופי הצותואז נרא. בון העולםיובפקודות ר

 ןועל החומות שבגן עדן ה, בשמחה ותמצפצפ
 על חיים ות ומתפללות ומודות משבחותמצפצפ
  .ז"של עוה

, ודרור קן לה. הרוחות ודאי הם שםאלו  .217
להיותה , את דרורשנקר, נשמה הקדושהההי זו

סתר נשעולה למעלה למקום , חירות, אור הבינה
  .שעין לא ראתה אלקים זולתך, וגנוז
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גם ציפור . אבל כל זה בגן עדן שלמטה .218
שזכו , רוחות הקדושיםהאלו הם , ביתמצאה 

בלא  שהיו משוטטים יאחר, כנס ולצאתהי״כ לאח
ואלו הרוחות , והם נראים כמו ציפורים, מקום

ודאי כל אחד ואחד יש לו מדור ידוע . תמצאו בי
  .בפנים

ה של ּפָ נכוות מחּוכל אלו הרוחות ועכ״ז  .219
. וחירות מכלדרור מאותם שיש להם , חבריהם

אשר , והקב״ה מראה להם היכל נסתר אחד גנוז
היכל ההוא נקרא הו. עין לא ראתה אלקים זולתך

, ל"ומשם מעטרים עטרות למשיח לעת. קן ציפור
רוצה הקב״ה , בשנה פ"ג, שומיםשבימים ר

היכל הומראה להם , להשתעשע בצדיקים האלו
שאינם יודעים ואין מכירים , ההוא הנסתר והגנוז

  .אותו כל הצדיקים אשר שם

אלו . ה אפרוחיה את מזבחותיךָת אשר ָׁש  .220
שזכו , שתכללו בבנים קדושיםהש, הם הצדיקים

אלו תושב״כ . ז"פ בעוה"כ ולתשבע"לתושב
וצדיקים אלו .  ב׳ מזבחותות״פ נקראעותשב

כי זכות בניהם , מתעטרים לפני המלך הקדוש
. ומעטרים אותם שם, ז מגנה עליהם"שבעוה

 ,ששתה אפרוחיה, זה? איזה רוח זוכה לכל זה
  .תורותהשהם ב׳ , ללמד למזבחותיך

ודרור קן . זה יתרו, גם ציפור מצאה בית .221
, י תורהשהיו בלשכת הגזית לומד, זה בניו, לה

  .וחותכים דברי תורה בפיהם
,  בתחילה נסעו וחנו במדברכי. מצאה בית

מתיקות אשר שם וחנו העונג של מדיין ומהנסעו מ
שתשוקתם היא על , כיוון שראה הקב״ה. במדבר
ם ללשכת  אותמשך אותם משם והכניס, התורה
  .הגזית

, קן.  הכול אחד,ציפור ודרור. ודרור קן לה
  .נייויאמר שאול אל הק. נייבר הֵק חֶ , ש"הוא כמ

שנזכר , מהו השינוי. וַיְרא בלק בן ציפור .222
 מותשלא נזכרו ש, משאר מלכי מדיין, ם אביוֵׁש 
ובא , אלא יתרו נמשך ועבר מעבודה זרה? םותאב

וכל העולם החרימו . הוא ובניו, להתדבק בישראל
  .ורדפו אחריו, אותו

כו וסר מדר, בלק היה מבני בניו של יתרו .223
שהיו ,  כיוון שזקני מואב וזקני מדיין.של אביו
, בחלק שלהם, וה שלהם בעבודה זרהוביחד באח

תרחק הוזה , תדבקו בשכינההשיתרו ובניו , ראו
.  באותה שעההםו עלי אותבאו והמליכו. מהם
. לך למואב בעת ההיאובלק בן ציפור ֶמ , ש"כמ

. מה שלא היה מקודם לכן, בעת ההיא היה מלך
שנקרא , שסובב על יתרו,  בן ציפור,ובוע״כ כת
כיוון . שלא היה ראוי לעשות כך, להורות, ציפור

  .שנקרא ציפור, שהיה מבני בניו של יתרו
? כתובהיה צריך ל, וישמע, הלוא, וירא בלק

פול בידי יוידע שעתיד הוא ל, יה ראהיראאלא 
יפול יואח״כ , יפלו בידיו תחילהיוישראל . ישראל

וירא בלק בן ציפור , הו שכתוב וז.הוא בידי ישראל
  .את כל אשר עשה ישראל

   היפה בנשים,אם לא תדעי לך
צאי לך , היפה בנשים, אם לא תדעי לך .224

. מלך העליוןה לפני ךי אמרה כ"כנ. בעקבי הצאן
ף לכל מאֵס , ש"כמ, פהיאס, רתזוהי עצֶ , י"כנ

, מחנות העליוניםהכי מאספת אליה כל . המחנות
  .ר"שמקבלת מט, המלכותשהיא 

, ומתוך שלפעמים נקראת הנוקבא .225
לשון ,  בה עצרתכתובו, בשם כנסת, המלכות
, שפירושו, צר ה׳ר עָ כי עצֹו, ש"כמ, עצירה

כי מתוך הנאמנות . שמקבלת ואינה נותנת
נותנים לה , שלא נמצא בה מום, המרובה שבה

  .כוב כלליבלא ע
כל מה , כשהשפע מגיע אליה, מלכותהו

, ירד ויאיריומעכבת שלא , יא עוצרתשאספה ה
משום , מעט מעט, פותיפות טיט, אלא כמו טל

יר עֵ זְ , ש"אלא כמ. שאינה מוצאת למטה אמונה
כמו , וזעיר הארה, כותזעיר זְ כלומר , ם זעיר שםָׁש 
  .דהידה כנגד מימ, טל

כמו , בעולםכי אם הייתה נמצאת אמונה  .226
 הן ,הייתה משפיעה בכל צד, במלכותשנמצאת 

בלא , ימיןוהן חסד שבצד , חכמה שבצד שמאל
ואז נותנים לה . והיא הייתה שמחה. כוב כלליע

. מתנה אחר מתנה, מתנות ומנחות רבות זו על זו
 התחתוניםאם אבל . ולא יהיו מעכבים לה כלל

, המתנותהם מעכבים אותן , אמונהמחוסרי 
ומעכבים את , אל המלכות ותשפעמושיהיו 

אז היא נקראת ו. תחתוניםללהשפיע המלכות 
נותן תמצית ולא , כביכול. עצור עצר ה׳. עצרת
  .יותר

, כמו אם הנותנת לבנים בהסתר, ז"כוע .227
.  לישראל,עושה לבניההמלכות כך , דעו בהישלא י

, בשעה שהמלכות עולה לקבל תענוגים וחמודותו
אז מגיעה אליה , ומום נמצא בישראל למטה

והיא , מממשלתהה ומיד הוסר, פת דם כחרדליט
, ואז יודעים למעלה. יושבת עליה ימים במספר

  .שיש מום בישראל

ומושך חוט , תעורר השמאלמומיד  .228
מה ש, ת עיניו ֵמְראֹונהכהיוִת , ש"וכמ, למטה

,  בכלל אברהם,בעין יפהמקודם שהיה מסתכל 
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.  עיניו מראותנהותכהי, עתה, בלי דין כלל, חסד
אז יש . יםמלהסתכל בכלל הרחמ, מראות

. להתעורר על העולם, מ בקול חזק"התעוררות ס
גדול כלפי . ו בנו הגדוליויקרא את עש, ש"כמ

, ניות שביםוונוהג לכל הא, א"המחנות של ס
להטביע אותם בעומק , שפוגשים ברוח הרעה

  .מצולות ים שלוב, הים
  במצב א׳ היא גדולה כמו.יש ב׳ מצבים במלכות

ה והמלכות מלבישה שז״א מלביש ימין דבינ, א"ז
, ואז היא בחכמה בלי חסדים, קו שמאל דבינה

והאורות שבה . מפני שאינה מיוחדת עם ז״א
, ומתוך שאינה יכולה לסבול המצב הזה. פאיםוק

, אבדת אורותיהמו, היא מתמעטת עד לנקודה
 וצריכה , מעצמה ולא כלום שאין לה,ונבנית מחדש

  .' וזהו מצב ב.הכול לקבל מז״א בעלה
שלא נמצא בה , וך הנאמנות המרובה שבהתומ
תי ילך יפה רעיוכ,  עליהאז כתובש, במצב א׳, מום

, להיותה גדולה וחשובה כמו ז״א, ומום אין בך
נותנים לה בלא , ומקבלת מבינה כמו שז״א מקבל

 שאז מקבלת הארת חכמה מקו שמאל .כוב כלליע
  .דבינה בלי שום עיכוב

, חסדיםכשהגיע אליה שפע החכמה הזו בלי ו
, כלומר, כל מה שאספה היא עוצרת ומעכבת

שלא . אקפוהים הכמו , פאים בתוכהוהאורות קש
מעט , טיפות טיפות, אלא כמו טל, יירד ויאיר

 משום שאינה מוצאת ,כמו מים קפואים, מעט
  .למטה אמונה

כי מצב א׳ נמשך כל זמן שהתחתונים אינם 
שמטרם . ש" ברהו שלמדנוכמ, עושים תשובה

מחויבת להתמעט עד לנקודה ,  במצב ב׳שנבנית
מסך של ח הדין ושאז מתגלה עליה כ, תחת היסוד

והוא . שזהו גורם מיעוטה, קרימנעולא דחיה
שאז , מממשלתה ומיד הוסרה .פת דם כחרדליט

. הוסרה מגדלותה וחוזרת עד לנקודה תחת היסוד
 ימים שבעה, והיא יושבת עליה ימים במספר

עד , פירות דבינה סשבעה שוב ב אותלהמתיק
  .'בנה מחדש למצב בישת
כשז״א חוזר , במצב ב׳, םהקב״ה ברחמיכשו
אז נותן לו כל החטאים וכל , מהייחד עיומת

ם למצולות ך אותוהוא משלי, העוונות של ישראל
כי כל . שעיר לעזאזלשל תיקון ה שזהו, ים

 והם , נקראים מצולות ים,מ"של ס, המחנות שלו
ונותנים , ם של ישראלחטאיהונות וולוקחים הע

, למה יעשו זאת העמיםו. אותם לשאר העמים
שהם , הם חושבים? ונות ישראלולקבל עליהם ע

ויש . ונות של ישראלוולבסוף הם הע, מתנות
  .איך באו לטעות גדולה כזאת, להבין

ב׳ מיני דינים הם שורשים לכל החטאים 
  :ונות של ישראלווהע
  .נוקבאהבאים ממצב א׳ ד, דינים דדכורא  .א
  .הבאים ממיעוט ג״ר, דינים דנוקבא  .ב

הבאים ממצב , ש שולטים דינים דדכורא"ברה
וע״י תקיעת שופר מתעוררים . א׳ של המלכות

, ונמצא. דינים דנוקבא ומבטלים דינים דדכורא
אבל יש . דינים דדכורא, שלא נתקן אלא חצי דבר
. תמעטה מג״רהשהרי . דינים דנוקבא במקומם

שהוא ,  בא לתיקון השעיר לעזאזלולפיכך ביוה״כ
כדי , כמו שהיה במצב א׳, המשכת ג״ר דחכמה

  .שיתבטלו דינים דנוקבא
. לי מקבלבאמנם אי אפשר להמשיך דבר 
תדבקו בקו הוכיוון שישראל כבר עשו תשובה ו

 ועוד ?איך יקבלו עתה שוב הג״ר דשמאל, אמצעי
שכבר טעמו , שהם מפחדים מדינים דדכורא שבו

אל  שליחת השעיר לעזאזל ו וז.ש"מהם ברה
מ "שממשיכים ג״ר דשמאל בשביל ס, המדבר
והם ודאי , ע"שישפיע אותם אל אוה, וסיעתו

כי אין להם , יקבלו אותו עם כל הדינים שבו
  .הארה אחרת

להמשיך כבר יכולים ישראל , וכיוון שיש מקבל
ואז מתבטלים גם הדינים דנוקבא ממיעוט , ואות
. םנותועיר עליו את כל עוונשא הש, ״שכמ. הג״ר

, כי נושא עליו העונשים של הדינים דדכורא
שישראל מפחדים מהם ומובטחים שלא יחטאו 

נות של דינים ווגם נושא עליו מחילת עו. בו
, כי גילויו בלבד מבטל הדינים דנוקבא, דנוקבא
  .ישראל מקבלים אותו אלא האומותאין אע״פ ש

ג״ר ל, הם מחכים ומצפים למתנות של מעלה
. שהיא ההארה של השעיר החי לעזאזל, דשמאל

, וכשהקב״ה לוקח כל עוונות ישראל וזורק עליהם
הנושא עליו כל , ע״י הגילוי של השעיר לעזאזל

הן דינים דדכורא והן דינים ,  ישראלתחטא
 המתנות והמנחות ןחושבים שאות, דנוקבא
, שרצה לתת לישראל,  מג״ר דשמאלותהנמשכ
  . ונתן להםישראלהעביר מ

מרוב , שחושבים שהקב״ה שלח להם הארה זו
, וע״כ אסר לישראל, אהבה אליהם יותר מישראל

ואע״פ שהם סובלים מדינים . ושלח אותה להם
, יה גדולהיעכ״ז נחשב להם לזכ, דדכורא שעליו

  .משום שאין להם אור אחר

אז נותן לו כל , וכשהקב״ה ברחמים .229
ך והוא משלי, נות של ישראלוהחטאים וכל העו

כי כל המחנות . למחנות שלו, ם למצולות יםאות
, והם לוקחים אותם. שלו נקראים מצולות ים

 החטאים והרי. ומשוטטים בהם לכל שאר העמים
ומחלקים לעמים זורקים נותיהם ושל ישראל ועו

  ?ולמה להם לעשות זאת? שלהם
, אלא הם מחכים ומצפים למתנות של מעלה

 וכשהקב״ה לוקח כל .ככלבים לפני השולחן
חושבים כולם , נות ישראל וזורק עליהםועו

 העביר, שהמתנות והמנחות שחשב לתת לישראל
ומיד כולם יחד זורקים .  מישראל ונתן להםאותן

  .אותם על שאר העמים
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, והושחורה אני ונא, י אמרה תחילה"כנ .230
ואז שאלה . מלך העליוןההמעיטה עצמה לפני 

איכה , י שאהבה נפשיגידה להַ , ממנו ואמרה
ים איכה יפעמ. םיאיכה תרביץ בצהרי, תרעה

רבנות של חואלא הם מרמזים על ב׳ ? איכה למה
איכה , איכה איכה, שקוראים הכול, ב׳ מקדשות

איכה תרביץ בחורבן , תרעה בחורבן בית ראשון
  .ים איכה איכהיוע״כ פעמ. בית שני

ומה השינוי , זהמו אין זה כ. תרעה תרביץ .231
 ה עליכתוב, שהוא זמן מועט, גלות בבל? יניהםב

 כתוב, שהוא זמן מרובה, וגלות אדום. תרעה
  .ים איכה איכהיוע״כ פעמ.  תרביץהעלי

ירעה היה צריך הלוא  .תרעה תרביץ. ועוד
 שהרי ? לומרךהיה צרי, ירביץהלוא , כ" וג?ומרל

אלא השכינה על עצמה ? על ישראל אמרה זה
תרעה לבניה , שכינהה, איכה הכלה שלך, אמרה
איכה תרביץ . שיהיו בין שאר העמים, בגלות
, איך תטיף עליהם טללים ומים, םיבצהרי
בזמן שליטת , יםיתוך החום שבצהרב, חסדים
  .הדינים

 בשעה שישראל .ָלמה אהיה כעֹוְטיהַׁש  .232
ושאר , קוראים הקב״ה מתוך צרתם ודחקם

מתי תצאו , העמים מחרפים ומגדפים אותם
 ואני ?סיםי איך אלקיכם לא יעשה לכם נ?מהגלות

, סיםיואיני יכולה לעשות להם נ, יושבת כעוטיה
אם , ז״א משיב לה. ולתת להם נקמות באויביהם

  .לא תדעי לך היפה בנשים
,  אם לא תדעי:כתוב זה כך היה צריך לפסוק

, אם לא תדעי לך? לך, כתובלמה . היפה בנשים
 וח בכולהתגבר, אם לא תדעי להתחזק בגלות

צאי לך ,  בעקבי הצאןצאי לך. יךילהגן על בנ
אלו הם ילדים שבבית , בעקבי הצאן. להתחזק

ח להגן על ולי כְט מהם ִת . רבם הלומדים תורה
  .יךיבנ

 .כנות הרועיםך על מְׁש ידיותיעי את גְ וְר  .233
שנפטרו , םידיָׁש י ִמ  אלו הם עתיֵק ,גדיותייך
היא ש, ונמשכו לבית הישיבה העליונה, מהעולם

זוהי , על משכנות הרועים. על משכנות הרועים
למעלה ממשכנות היא ש, ט"הישיבה של מט
המנהיגים ,  שהרועים.ז"הרועים שבעוה

כי שם כל ,  לאחר פטירתםלשםעולים , ז"שבעוה
ומנהיגי התורה , ילדים שבעולםהבורים ויהג

בכל מה שבני העולם , היתרבבאיסור ו, ז"בעוה
כי בעקבי הצאן הם . רועיםוע״כ נקראים . צריכים
  .והרועים הם מנהיגי העולם. ילדים

עקבי הצאן הם התלמידים שבבית  .234
ומוצאים התורה , הבאים אח״כ לעולם, המדרש

כ הם מחדשים דברים "וע. דרך פתוחבבדרך ישר ו
והשכינה שורה עליהם , עתיקים בכל יום

  .ויקשב ה׳ וישמע, ש"כמ,  לדבריהםהביומקש

בכל מקום . דעי לך היפה בנשיםאם לא ת .235
כ "עו. מהם בגלותיהשכינה ע, שישראל בגלות

, לך, ווזה. בכל ָצָרָתם לו צר, וכתוב. ָלך, כתוב
היא . היפה בנשים. כי גם היא בגלות, בשבילך
, יפה את, והוא אמר לה, שהיא שחורה, אמרה
. יפה יותר מכל המדרגות,  היפה בנשים,הייפהפי
  .ייתייפה את רע, וכתוב

 השעוש. שהיא טובה בחסד, היפה בנשים .236
והקב״ה רב טוב . חסד לבניה במכוסה במסתרים

על כל מה שעושה לבניה במכוסה , עליה
  .אע״פ שאין המעשים כשרים, במסתרים

, באותה שעה שאמר הקב״ה למשה .237
בונו יר, אמר לו משה, השיכתוב פרשת סורר ומורֶ 

שעושה כזה  יש אב האם, עזוב את זה, של עולם
כל מה ,  ומשה היה רואה בחכמה מרחוק?לבנו

, כלומר. שעתיד הקב״ה לעשות לבני ישראל
שפרשת סורר ומורה , שהסתכל בזה מרחוק

כ "וע.  על המנהג של הקב״ה עם ישראלתמרמז
  .עזוב דבר זה, בונו של עולםיר, אמר

אני רואה מה שאתה , אמר הקב״ה למשה
ואני יודע , דעאתה יו. ְּכתוב וקבל שכר, אומר
דרוש , י הוא המעשהיעל, מה שאתה רואה. יותר

  .את הכתוב ותשכח הסוד שלו

שר , יאלפִ באותה שעה רמז אל המלאך יֹו .238
כתוב האני דרשתי , אמר יופיאל למשה. התורה
איננו , כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, כתוב. הזה

שומע בקול אביו ובקול אימו וייסרו אותו ולא 
, ש"כמ. זהו הקב״ה, כי יהיה לאיש. הםישמע אלי

, סורר ומורה. זהו ישראל, בן. ה׳ איש מלחמה
  .ר ישראלרַ רה ָס רֵ כי ְּכָפָרה סֹו, ש"כמ

זהו , מויאיננו שומע בקול אביו ובקול א
ד עַ ויָ , ש"כמ, סרו אותויוי. המלכות, י"הקב״ה וכנ

ולא . הי כל חוזֶ ה׳ בישראל וביהודה ביד כל נביֵא 
ותפשו בו . ולא ישמעו אל ה׳, ש"כמ ,שמע אליהםי

  . ובהסכמה אחתתבדעת אח, מויאביו וא

מו והוציאו אותו אל יותפשו בו אביו וא .239
אל זקני עירם ואל  . ואל שער מקומוזקני עירו

אל , שכתובמהו . כתובהיה צריך ל, שער מקומם
אלא אל ? בלשון יחיד, ואל שער מקומו, זקני עירו
זוהי , ואל שער מקומו. זהו הקב״ה, זקני עירו

  .המלכות, י"כנ
 ,ימים עתיקים מכל, אלו ימי קדם, זקני עירו
מוסף , מקומושער . שלפניהם המשפט, ג״ר דז״א

  .וספים לה בשבתותמה, ג״ר דמלכות, שבת

אע״פ שהכול הם יודעים למעלה , ז"ועכ .240
משום שב״ד , עכ״ז העביר הדין משער מקומו, דין

ים הם לישראל ואחוזים קרוב, המלכות, של האם
ופסול הוא , וכל קרוב אינו דן דין לקרובים. בהם
אל זקני עירו ואל , בתחילה כתוב, לפיכך. לדין
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, שהם קרובים, כיוון שראה הקב״ה. שער מקומו
, הג״ר דמלכות,  הדין משער מקומורמיד העבי

ואמרו אל זקני , שכתוב אחריו. שהם קרובים
אלא אל זקני , מוואל שער מקו, ולא כתוב. עירו

  .עירו בלבד

בננו זה סורר ומורה , ואמרו אל זקני עירו .241
כתוב על , בננו זה. זולל וסובא, איננו שומע בקולנו

שבתחילה , מהו השינוי. ולא שאר עמים, ישראל
? זולל וסובא, ואח״כ כתוב, לא כתוב זולל וסובא

אלא מי גרם לישראל להיות סורר ומורה כלפי 
 משום שהוא זולל וסובא בין ?םייאביהם שבשמ
למדו ם ויִ יויתערבו בגוי, ש"כמ, שאר העמים

 . לאלוהיהןויאכל העם וישתחוו, וכתוב, מעשיהם
כמו , הישתיה האכילה וםכי העיקר והיסוד ה

זה גרם להם , שעשו כשהיו בין שאר העמים
  .יםילהיות בן סורר ומורה כלפי אביהם שבשמ

אנשי עירו מוהו כל גָ וְר , כ כתוב"וע .242
שהיו קולעים , אלו הם כל שאר העמים. באבנים

וכל . תצו מגדליםיונ, והפילו חומות, בהם אבנים
. שלא יכלו לישראל, זה אין מועיל להם כלום

  .כתב פרשה זו, כיוון ששמע משה זה

 מכובדתהטובה וה, היפה בנשים, ז"עכ .243
צאי לך בעקבי . המלכות, מכל הנשים שבעולם

ורעי את . י כנסת ובתי מדרשהם בתש, הצאן
שלא טעמו , םאלו הם ילדים של בית רב, יךיגדיות

אלו הם , על משכנות הרועים. טעם חטא בעולם
  .מלמדי תינוקות וראשי ישיבות

לה יחסר ו׳ במ. עיםעל משכנות הרֹ .244
, שהם רעים, ורהמ. והוא כמו הָרעים, הרועים

לקחו הארץ שלהם לרעות ישראל מלכי האמורי ש
ולמקום מרעה עשו ישראל את הארץ , קניהםמ

שהארץ שהייתה חשובה כל ,  שמע בלקזא. הזאת
והשחיתו אותה עד , עשו ישראל מלחמה זו, כך

אז השתדל בכל מה . ה מקום מרעהאותשעשו 
  .מו את בלעםיתף עישהשתדל וש

  כה אמר ה׳
כי , מרו משפט ועשו צדקהִׁש , כה אמר ה׳ .245

ה אהובים ישראל לפני כמ.  לבואקרובה ישועתי
וחוטאים לפניו בכל , אע״פ שחטאו לפניו, הקב״ה
  .הוא עושה לישראל את הזדונות כשגגות, עת ועת

  :ג׳ שערי הדין התקינו בסדרי משנה .246
  .בבא קמא, בארבעה אבות נזיקין  .א
  .בבא מציעא, טלית שנמצא  .ב
  .בבא בתרא,  האבדהעניין וםשותפי  .ג

עושה לישראל שהקב״ה בכל זמן , מטעם
דרו ישכך ס, דרו המשנהיואלו שס. זדונות כשגגות

,  בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא:בג׳ שערים
על , שעבר ּפֶ  על כל ְד ,שכתוב, דרך הכתוב לקחו

. על כל אבדה, על ַׂשְלָמה, שור על חמור על ׂשה
ה עושה את "כי הקב.  פשע שאינו בזדוןווזה

  .הזדונות כשגגות
זהו .  שור על חמור על שה על,ש"כמ, פשעהו

, העל ַׂשְלָמ . שמדברת מאלו הדברים, בבא קמא
על כל . שמדברת מטלית שנמצא,  בבא מציעאוזה

  . בבא בתראוזה, אבדה

 וכשהגיע רב .כי לקחו דרך הכתוב .247
, ההתחלה, מרוהיה א, המנונא סבא לבבא מציעא

ים י בשנהליכי בבא מציעא מתח. שעשו בטלית
, כיוון שנמצא הכתוב על ׂשלמה. אוחזין בטלית

, אמר ודאי סדר זה הוא הלכה למשה מסיני
  .שביארו עליו כל דברי החכמים

, בכל מקום בנביאים כתוב. 'כה אמר ה .248
, משה. ברזה הדָ , ובמשה כתוב. כה אמר ה׳

, שהייתה נבואתו מתוך מראה המאירה למעלה
אבל שאר . המלכותשזו ,  כה,לא כתוב בו, ז״א

שהיו מתנבאים מתוך מראה שאינה , הנביאים
התנבאו מתוך , ה"הנקראת כ, המלכות, מאירה

  .כה

. ועתה ְלָכה נא ָאָרה לי את העם הזה .249
, ודאי השעה עומדת לי,  אמר אותו רשע,ועתה

ולא ראה , ראה. לעשות כל מה שאני רוצה
שכמה אלפים מישראל נופלים על , ראה. בשלמות

. תה השעה עומדת ליודאי ע, אמר. ידו בזמן קצר
  .ולא בזמן אחר, ועתה, ומשום זה אמר

אלא ? היה צריך לומר, ֵלְך הלוא , ְלָכה .250
באותו שמרחף , לחםינזדרז עצמנו לה, אמרש

ועתה . המלכות, ה"מו כאותו שְׁש , בכנפיו עליהם
  .נעשה מלחמה עם כה ההוא, לכה

עד עתה לא היה בעולם מי שיכול , אמר .251
עתה . ו המגן העומד עליהםמשום אות, להם

וכל עצה . ה"נעשה מלחמה לכ, השעה עומדת לנו
ָקֶרה יכי אוואנ, ש"כמ, ה"של אותו רשע הייתה לכ

ושניהם . ה ממקומה"ר אותה כואעק, כלומר. כה
על ה׳ ועל , ש"כמ, ה"היו בעצה רעה לאותה כ

ר אותם וכ אותה כה תעק"ולא ידעו שאח. יחומׁש
  .מהעולם
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איפה עשו ישראל ,  עד אותה שעה.הוא ממני
באיזה מקום פגעו , צחו אותםימהם מלחמה וניע

, והיו מתגברים כגיבורים, בחרב של ישראל
עד שידע שישראל עצום , להראות הגבורה שלהם

אלא ? כי עצום הוא ממני, מהו,  וא״כ?הוא ממנו
ראה שדוד , וראה למרחוק, חכם היה ,אותו רשע

, גיבור ואמיץ כארי, ת המואביההמלך שבא מרּו
וישים , ויעשה מלחמות קשות וינצח את מואב

לשון , עצום הוא, ע״כ אמר. אותו תחת רגליו
מלך אחד שלהם , אותו שירש אותה הגבורה, יחיד
  .להשמיד את מואב, מרות המואביה, צא ממנוישי

 זה כך היה צריך פסוק .ובה ּכֶ אולי אּוכל נַ  .253
.  אולי נוכל נכה בו,או, אולי אוכל אכה בו, כתובל

אלא אותו רשע היה ? אוכל נכה, ולמה אומר
ח אחד שאריה וכ, תרואה אני יד אח, אמר, חכם

שנתחבר , מךָ יכל עאולי אּו, חזק אחד פושט ידו
מטרם , י קללה"ונקצץ יד זו מאותו ארי ע, שנינו
ולא יגרש את מואב , עולםא אותו מלך לושיב

, בלשון יחיד, אולי אוכל, וע״כ כתוב. ממקומו
מך ישאולי אוכל להתחבר ע, בלשון רבים, ונכה

  .ונכה בו שנינו

אותו רשע אמר לבלעם ?  ָאָרה לי,מהו .254
, ואחד שאמר. ארה לי, אחד שאמר. בשתי לשונות

עשבים וכשפים , לקוט לי, ארה לי, אמר. ָקָבה לי
. ושים אותם בסיר של כשפים, חשיםשל ראשי נ

 ,חזר ואמר, חו יותר גדול בפהוכיוון שראה שכ
  . את העם הזהָכה נא קבה ליולְ 

, כ אותו רשע בלק לא עזב כשפיו"ואעפ .255
אלא שלקט כל מיני עשבים וכשפים של ראשי 

 1500ונעץ אותו ,  של כשפיםרולקח סי, נחשים
. וגנז אותו לאחרית הימים, אמה תחת הארץ

והוציא ,  אמה1500חפר בתהום , כיוון שבא דוד
באותה שעה . ונסך על המזבח, מים מהתהום

את סיר , אני ארחץ במים האלו, אמר, שנסך מים
  .ציְח מואב סיר רַ , ש"כמ. כשפים של בלקה

זה , אשליך נעלי. ליעֲ על ֱאדום אשליך נַ  .256
ו אל יויאמר עש, ש"כמ. ג״כ שהיה צופה למרחוק

כי , עיטני נא מן הָאדום האדום הזה ַהלְ ,יעקב
, פירושו הלעטה ממש, הלעיטני נא. כיוף אניעי

לאותו , אמר דוד. פתיחת הפה והגרון לבלוע
אני אשליך על פיו את , הבלען המלעיט הלעטות

על אדום , ע״כ אמר. לסתום את גרונו, נעלי
  .אשליך נעלי

זה ג״כ היה דוד צופה . ְתרוָעעֶא ת ְפֶלֶׁש עֵלי  .257
, א"צד רע של הסהוא כנען , אמר. למרחוק

, א"צריך לעשות לסשומה . והפלשתים הם מכנען
או מלחמה בארצכם ווכי תב, ש"כמ, הוא תרועה
חו ור כולשב, תרועה פירושה שבירה. וֲהֵרעותם
 רושישב, עלי פלשת אתרועע, ומשום זה. וגבורתו

  .כי כך ראוי להם, םאות

 והאמונה ,יותנוזור מדק ֵא והיה צֶ , כתוב .258
הם שני שמות ש, צדק הוא אמונה. אזור חלציו
  .אזור חלציוהוא , תניוואזור מ. של המלכות

אע״פ שהכול , אלא צדק אינו כאמונה .259
, אבל בזמן שהמלכות בדין קשה. מלכות, אחד

שהוא דין , אז נקראת צדק, ומקבלת מצד שמאל
 צדק למדו ,כי כאשר משפטיך לארץ, ש"כמ. ממש

היא , שנקראת משפט, כי מדרגה זו. בליושבי ת
שהוא , וכשמשפט מתקרב לצדק, ז״א, רחמים

ובני העולם , מלכות, אז מתבשמת צדק, דין
  .יכולים לסבול הדין של צדק

בשעה , אמונה נקראת המלכות .260
וכל הפנים , לשמחה, א"ז,  בה אמתתתחברמש

ואז יש ,  אז נקראת המלכות אמונה.מאירים
וכל הנשמות של . ונותות ע סליח,ויתור לכל

שמתחייבות בכמה , העולות, הרשעים הרעים
שאומרים לפני , קדוןיוכיוון שעולות בפ, חובות
 להם הריהיא מחז,  אפקיד רוחיבידךָ , השינה

ואז היא . נשמותיהם ברחמים ומרחמת עליהם
שאין . ואין אמונה בלא אמת. נקראת אמונה

עם אלא בשעת הזיווג , המלכות נקראת אמונה
  .שנקרא אמת, ז״א

מהו ב׳ . ואזור חלציו, תניוואזור מ, עתה .261
, אע״פ שאחד הם, םילציחים ויתנומ? אזורים כאן

למעלה . אחד למעלה ואחד למטה, ב׳ מדרגות הם
בסוף . יםיתנו מיםים נקראיתנובתחילת המ

רה על וחגֹו, ש"כמ. יםילצחים נקראים יתנוהמ
ם להרא ע״כ קו. הולכסות ערושזהו , םילציח

ים ועל ראש יתנושהם בסוף המ, יםיחלצ
תנתקנה , שה היא בצער הלידהיכשהא. םיהירכי
והיא שמה ידיה , יםים אלו מראשי ירכיחלצי

  .עליהם מחמת הכאב

צדק , כתוב, ומשום זה לגבורה ולמלחמה .262
. כי שם מקום גבורתו של אדם. תניוואזור מ

. אמונה אזור חלציו, כתובולרחמנות ולטוב 
, במלכות, ן משיח את העולםומדרגה אחת ידב

, אזור חלציו, אחד אמונה. ושולטת לב׳ צדדים
דין , תניוואזור מ, ואחד צדק. רחמים לישראל
  .לשאר העמים

,  והרי כתוב?איך צדק הוא דין קשה .263
 ודאי .צדק צדק תרדוף, וכן, בצדק תשפוט עמיתך
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. ןאלא לפי הדי, כי צדק אין בו ויתור כלל,  הואךכ
אינו צריך לעשות לו ויתור , וגם מי שדן חברו

.  על אהבהתחשבשלא י, אלא בצדק, מדין כלל
בלא ויתור לצד זה או לצד , םפירוש, מאזני צדק

  .לא למי שנותן ולא למי שמקבל, זה
ונחלקת לב׳ , מדרגה אחת היא, ומשום זה

, שהם ב׳ אזורים, ואלו ב׳ הצדדים. צדדים
. אחד לישראלעומדים אחד לשאר העמים ו
תאזרו באלו ה, ובשעה שיצאו ישראל ממצרים

, תניוואזור מ, צדק, אחד של מלחמה: אזורים
  .אזור חלציו, אמונה, ואחד של שלום

. ואגרשנו מן הארץ, אמר, יעץ בלקיתהכש .264
א מן יה, אותה מדרגה שישראל אחוזים בה, אמר
מי יוכל , כי עצום הוא ממני ודאי. המלכות, הארץ
המדרגה שלהם היא ,  ולעמוד בישראללחםילה

ואגרשנו מן , ומשום זה. מדרגה שליהחזקה מ
, ארץהואם אגרשנו מ, המלכות, ממדרגתם, הארץ

אוכל לעשות בהם , ם אותוכל להחטיאכלומר שא
הרי הפה . ח שלהם בפה ובמעשהוהכ. כל רצוני

  .ונוכל לו. שלך והמעשה שלי

 ואשר  את אשר תברך מבורך,כי ידעתי .265
, שבתחילה כתוב? מאין היה יודע. אֹור יוארָת 

קח את כל יוי, והוא נלחם במלך מואב הראשון
, אבל. ו אותכי שכר את בלעם לקלל. ארצו מידו
את , ועוד שכתוב. משמע שידע בחכמתו, כי ידעתי

למה היה צריך להזכיר כאן . אשר תברך מבורך
ואם אותו , הרי בשביל קללה היה הולך, ברכה

, מהו, יודע מקודם מבלעם היה קללהדבר שהיה 
  ?את אשר תברך מבורך

 תמיד ,אברכה את ה׳ בכל עת, אלא כתוב .266
. ָעָצניאברך את ה׳ אשר יְ , וכתוב. לתו בפייתה

, ת ֶא ,הוא? מיהו שצריך ברכה מהתחתונים
. כשלהבת בפתילה, אחזת בישראלנש, מלכות
  .אברכה את, אמר, שהיה יודע זה, ודוד

 ,מדרגה שלהםה,  לבלעםאמר אותו רשע
שהם , משום הברכות שלהם,  אחוזה בהם,מלכות

ח יש לך לברך וכ, כ"וא. מברכים לה בכל יום
כי , וזהו. ר אותה מהםוותעק,  המדרגההאות

שגם הוא יכול .  את אשר תברך מבורך,ידעתי
. ובזה נוכל להם, שנקראת את, לברך המלכות

, ותקלל את הפתילה, תברך את המדרגה ההיא
שהמלכות אחוזה בהם כשלהבת , שהם ישראל

ר ושאעק, ה כהרֶ ָק יכי אוואנ, וע״כ אמר. בפתילה
  .שלא תתאחד בהם, ה"הנקראת כ, מהם המלכות

אנהג ואמשיך למדרגה , קרה כהיא, ועוד .267
רי ובטומאה טומאה ובֶק בבעבירות ו, שלו

, קרהיא. הילָ מהם ְּכ יוהיא תעשה ע, שעושים בניו
ילכו זקני מואב וזקני מדיין ו, מיד. לשון קרי

מו ישאין ע, שלא יאמר אותו רשע. וקסמים בידם
  .ויתעכב עליהם, אלו שהוא צריך, מיני כשפים

  ואתה אל תירא עבדי יעקב
ואל , ואתה אל תירא עבדי יעקב, כתוב .268

הוא ארון , אתה. תך אנייכי א, ת ישראלחַ ֵת 
המדרגה ההולכת בגלות עם , המלכות, הברית
קש רחמים יבשעה שב, משה. עם הקדושה, בניה

 נא הורֵגניה לי ת עוֶׂש ואם ככה ַא, כתוב, על ישראל
  .הרֹוג

מדרגה אחת שנתת , אבל כך אמר משה .269
משום שאין לה פירוד , המלכות, נקראת אתה, לי

נאחזה עם , של אתה' האות , הה׳ שלה. ממך
הרי הה׳ , ואם אתה תכלה אותם מהעולם. ישראל

, ברת מהשם אתהוע,  בישראלהשנאחז, של אתה
, ה ליעוֶׂש ת ַאאם ככה ,  שכתובהוז. ַאתונשאר 

שם ההעיקר של , ה׳אות , שאם תכלה את ישראל
ונמצא . מן אתהַאת ונשאר רק , נעקרה, אתה

  .ה ליעוֶׂש את , ״שכמ. מן אתהַאת שתעשה לי 

לשמך ומה תעשה , וע״כ אמר יהושוע אח״כ .270
שם הזה הוא עיקר הדאי כי ו. לשם אתה, הגדול

אע״פ , ומשה. 'אתה הוא ה, כמ״ש, ויסוד הכול
, האתגרע מהשם ישהה׳ ת, שהקב״ה לא אמר לו

ה׳ של אתה תלויה אות ש, שזה בזה תלוי, ידע זה
  .עקר מן אתהישהה׳ ת, ן גורםווהעו. בישראל

. ואל תחת ישראל, ואתה אל תירא עבדי יעקב
, לא כתוב. יתך אניאכי .  הכול אחד,יעקב וישראל

שזה מורה . תך אנייכי א, אלא, תי אתהיכי א
כי אעשה ,  כתובוע״כ. שהשם אתה קשור בישראל

בכל . ואותך לא אעשה ָכָלה, יםיה בכל הגולָ כָ 
. אך אותך לא אעשה כלה, ים אעשה כלהיהגו

  .הקשורה בישראל, משום הה׳ של אתה

כמה טוב , הדוחק והֵמַצר של ישראל .271
, הרפיון של שאר העמים.  להםמווכמה תועלת גר
כמה רעות גרם , ז"ת וצרות בעוהשאין להם דחקּו

הדוחק והמצר של ישראל גרם שיהיה להם . להם
שכל , שהכול דחוק, הּלָ  ּכָ והם. טוב ותועלת

שהכף , האותיות הנשמעות שבה הן דגושות
שע״י דוחק , ורהזה מש, דגושה והלמד דגושה

  .השכינהלה העליונה שהיא זוכים אל הּכ
שאין להם צרות , הרפיון של שאר העמים

בכף למד , הלָ וזוהי כָ . גורם להם רפיון ורע, ודוחק
כי כל רפיון בלי . וכך ראוי להם. רפויות בלי דגש

גרם להם רפיון בלי , ז"שהיה להם בעוה, חקוד
כי , ש"כמ, ל׳ רפויות' שהוא כלה בכ, כ"חק אחוד
, כלה ברפיון. הלָ כי אעשה כָ . ה שמעתיצָ חרָ ה ונֶ לָ כָ 

חק ושהיה להם ד, אבל לישראל. בכף למד רפויות
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, כמ״ש, זוכים לכלה בכף למד דגושות, וצרה
  .אשר כלה היא השכינה. עֶדה ֵכֶליהה ַת ּלָ וַכּכַ 

?  וככלה תעדה כליה,כתובש, מיהם כֶליה .272
, כי ישראל. השכינה, כלההישראל הם כלים של 

אקים , תובזוכים אל הכ, חק וצרהושהיה להם ד
. השכינה, םוסוכת של, את סוכת דוד הנופלת

, קהשהיה להם רפיון מן צרה וצּו, ושאר העמים
בכף למד בלתי , כ כלה ברפיון"מגיע להם אח

  .רהכמו שהיה להם מקודם רפיון מצָ , דגושות
ואותך לא , יםי כי אעשה כלה בכל הגו,וע״כ

מאחר שכבר היית , כי אינו ראוי לך. אעשה כלה
חק התמידי וובד.  בתחילה פעמים רבותחקובד

, ע״כ תהיה לך כלה דגושה ודחוקה, של הגלות
  .שהיא השכינה

סורים יש בשעת יי. משפטלַ  סרתיךָ יויִ  .273
, וייסרתיך במשפט, כ היה צריך לכתוב"א, הדין
ה׳ , אלא כתוב? יסרתיך למשפטיו,  שכתובומהו

מקדים , יום ההואהו. א עם זקני עמוובמשפט יב
כדי , מטרם שיעלו לדין, ה רפואה לישראלהקב״

א שבכל שעה יה?  הרפואהיומה. שיוכלו לעמוד בו
בכל זמן , סוריםינותן הקב״ה לישראל מעט י

בעת , כשיעלו ליום הדין הגדולשכדי , ובכל דור
  .לא ישלוט עליהם דין, שיחיו המתים

, כשישראל הם לבדם. ךָ ה לא אנקֵק ונַ  .274
, ת"ר העמים מטרם גמהואינם עולים לדין עם שא

מהם לפנים משורת הדין ומכפר יהקב״ה עושה ע
, ובזמן שהם עולים בדין עם שאר העמים. להם
, וימ המשגיח על עש"שס, הקב״ה יודע, ת"בגמה
ונותיהם ובץ כל עינות ישראל וקוא להזכיר עוויב

, וכבר הקדים הקב״ה הרפואה, אצלו ליום הדין
סורים מעט יכה וניקה אותם בייון הושעל כל ע

ומשום זה . סורים מכבריבי, הֵק ונַ , ווזה. מעט
, י הדין"מהעולם ע, לא אנקך, לעתיד, בדין האמת

  .סורים בכל זמן מעטימאחר שכבר סבלת י

לא אעזוב , יאע״פ שאתם בני. לא אנקך .275
כדי , מעט ָּפַרע מכם מעטאאלא , נותיכםועו

, כשבאים לדין. שתהיו זכאים ליום הדין הגדול
והקב״ה מוציא . מ בכמה כתבים עליהם"א סב

שסבלו ישראל , סוריםיכמה כתבים של י, כנגדם
ואינו עושה להם , נות נמחוווכל העו, וןועל כל ע

אז תשש . בלו עונשםיאלא שכבר ק, ויתור כלל
 יעבורואז . ואינו יכול להם, מ"חו וחילו של סוכ

. הוא וכל הצד שלו וכל העמים שלו, מהעולם
ומשום זה . ה אל תירא עבדי יעקבואת, ״שכמ

  .יסרתיך למשפט ונקה לא אנקךיו, כתוב

   בלעם בל עם,בלק בא לק
כי הנה הרשעים ידרכון , דוד המלך אמר .276
, נוביארואע״פ ש.  ִחיצם על ֶיתר כוננו,קשת
ח השרים של ָאְבָנא ויֹו זה נאמר על ֶׁש פסוקש

, מ וסיעתו"על סכ "ג זה נאמר פסוקאבל , חזקיה
  .שכל מעשיו ועצותיו הם על ישראל

מ "בלק ובלעם אחזו אותו הדבר ממש של ס
הוא , עמלק, אמרו. ועשו איסוף רע. וסיעתו

עם שלקה אותם כנחש המכה , קם לָ אותיות עַ 
, כי בלק. הרי אנו יותר ממנו, אמרו. בזנב שלו

שבא מי שלקה אותם , קהוא אותיות בא לָ 
ואין , אין עם, םל עַ בלעם הוא אותיות ּבַ ו, כרצונו
ם  אותרוגורם לכלות ולעק,  השם שלנו.רועה

  .מהעולם

, שב באופן אחר את שמותםיוהקב״ה ח .277
וכשמתחברים , ובבלעם יש בל, כי בבלק יש בל

לקח מהם יבה,  האותיות שנשארוןומה. לְלּבֵ הם ִּב 
מן ' וק, ע״מ מן בלעם,  עמקן ה?האותיות בלבל

עומק המחשבה לבלבל , וצירוף זה יגרום. בלק
  .שארו בעולםיולא י, שלא ישלטו בעולם, שלהם

יהיו , ובלעם, פח רוחו בגיהינוםית, בלק .278
עצה רעה ,  כך הוא.עצמותיו ורוחו נשחקים שם
על , איה הה"על כ, לקחו על המגן של ישראל

, ה זו"וחשבו לעקור את כ, ה"נקראת כשהשכינה 

וחשבו להעלות את צד הרע ע״י דיבור שבפה 
  .במעשהו

הראשונים השתדלו ולא , אמר אותו רשע .279
משום שעשו . ה השתדלו ולא יכלוגָ לָ דור הּפְ , יכלו

תבלבל הכי לשונם , מעשה והפה היה חסר מהם
ולשונך , הרי פיך שנון, בלעם, אבל אתה. ולא יכלו

, את אשר תברך מבורך: מתוקן בב׳ צדדים אלו
ו הצד אות. שני מצד ,ר יוארֹוואשר תא, מצד אחד

שאתה רוצה להעלות הוא מתעלה על ידי פיך 
תקלל , ואותו הצד אשר אתה רוצה לקלל. ולשונך

כי המעשה כבר נתקן ,  בךתלויוהכול . ח פיךובכ
 במעשה ,וע״כ. בור תלוי הכוליאבל בד, על ידי

אותו . ואתה תשלים הכול בפיך, הנחש אני אתקן
  .ואותו הצד שתאור יואר. הצד שתברך מבורך

מסיר שפה , והוא לא ידע שהקב״ה .280
.  והכול עומד ברשותו,קחילנאמנים וטעם זֵקנים י
אלו הם דור הפלגה שבלבל , מסיר שפה לנאמנים

אשר לא , ש"כמ. בור כללילשונם שלא ישלטו בד
אלו , קחיוטעם זקנים י. ישמעו איש שפת רעהו

, ש"כמ, ששניהם היו בעצה אחת, הם בלעם ובלק
  .יל במזבחר וַאל בלק ובלעם פויעַ 

, כל מעשיו היו לרע, אותו רשע בלעם .281
, ש"כמ, רבנותו שניהם היו מעלים ק.בגבהות הלב



 פרשת בלק  40

, וכל המזבחות היה עורך בלק, ויעל בלק ובלעם
 את ,מרוהיה משבח עצמו וא, בלעם, ואותו רשע

. מזבחות ערכתי וַאַעל פר ואיל במזבחה תשבע
, רשע, אמר הקב״ה. מויתף עילו את בלק לא שיוא

 ואתה לא צריך , שוב אל בלק,אלא, הכול אני יודע
הנקראת כ״ה , שהשכינה,  וכה תדבר,אלא, לדבר

  .קחיוטעם זקנים י, כתובשהו ז. היא תדבר
וילכו , ש"הוא כמ, קחיוטעם זקנים י .282

לקח . זקני מדיין וקסמים בידםוזקני מואב 
הטעם של אלו הזקנים ולא יכלו לשלוט כלל 

דברים בגלוי . ידברו אליו דברי בלקו. בכשפיהם
פגום . שה השמיעהכי היה ְק . ולא בלחש, ברויד

 שלושהמ, ופגום הרגל, ופגום העין, זן היהוהא
כי היה מתוקן . מקומות היה פגום ובעל מום

שהוא מקום ששורה , א"וכך היה צריך לס, א"לס
  .כל מין הולך למינו. בו פגם

  לינו פה הלילה
מואב וזקני מדיין וקסמים וילכו זקני  .283
 ויאמר .ויבואו אל בלעם וידברו אליו, בידם

שיבותי אתכם דבר והֲ   לינו פה הלילה,אליהם
, בוריד. וידברו אליו, בהם כתוב. 'כאשר ידבר ה

ובו . זןום האגּומשום שהיה ּפְ , שהוא לשון קשה
כדרך , לשון רכה,  אמירה.ויאמר אליהם, כתוב
שום שהלילה הוא זמן  מ,לינו פה הלילה. העולם
הזמן שנמצאים , ושל המכשפים, א"של הס

. ומתפשטים בעולם, ושולטים בו צדדים הרעים
, בוח היה משבח עצמויש, ייכאשר ידבר ה׳ אל

  .'בשם ה

אבל שרי .  עם בלעםשבו שרי מואביוי .284
וזקני , ם ולא רצו לשבת ש,מדיין נפרדו מהם

. בדםל, ישבו שרי מואביו, ש"כמ. מואב נשארו
, יפה עשו מדיין אם היו נפרדים מהם מכל וכל

, כי היו בעצת בלעם, ואם לא היו מכים בסוף
 להטעות, טיםייהם לישראל בשותלשלוח נש

  .םאות
כי , ש"כמ, והכתוב מוכיח החטא שלהם
לו לכם על ְּכ יצוררים הם לכם בִנְכליהם אשר נ

. ְזּבי בת נשיא מדיין אחותםֹוועל דבר ּכ, רעֹודבר ּפְ 
. ונם גדולווהיה ע. זביובפעור ובכ, ם חטאויבשני
ומשום זה . כ"אח, בסופםכלומר , כו בזנבםיוה

  .ואלו הלכו לעצמם, מויאלו נשארו ע

 כמה יפה .שבו שרי מואב עם בלעםיוי .285
.  אם היה הרצון שלהם כך,היה למדיין שהלכו

 גרמה להם ,אבל הישיבה שישבו אלו של מואב
 ומה שהלכו אלו של ,םמשום שנשארו ש, טוב
 אלו חששו ?מהו הטעם. גרמה להם רע, מדיין

ואלו לא חששו , וחזרו, לכבוד הדיבור של הקב״ה
  .והלכו לדרכם, לו כלום

והשיבותי , בשעה שאמר אותו רשע .286
אלו של מואב , מיד', אתכם דבר כאשר ידבר ה

ואלו של מדיין לא . וישבו שם, זדעזעו לדבר הזהה
. כ"כ נענשו אח"וע. והלכו להם, חששו לזה כלום

  .ישבו שרי מואב עם בלעםי ו,וע״כ
באותו הלילה היה אותו רשע מלחש לחשים 

. והמשיך עליו רוח מלמעלה, ועושה מעשי להטים
שהוא , ים סתםקאל, ים אל בלעםקא אלו ויב,מיד

  .א שבשמאל"סשב, המדרגה שלו

  ךָמ ימי האנשים האלה ע
מי , אמר וי,ים אל בלעםקויבוא אל .287

המדרגה שלו שהייתה מצד . ָמךיהאנשים האלה ע
. שלא הייתה יודעת, הייתה צריכה לשאול, שמאל

שהם , באופן אחר, ואע״פ שהחברים העירו בזה
שה וכי של, סיון בדבריוישהקב״ה עשה לו נ, אמרו
 ואחד ואחד חזקיה, שניסה אותם אלקים, היו

  .ואחד בלעם, יחזקאל

, ואחד עמד, ראויסיון כיים לא עמדו בנישנ
, ו אותקב״ה שאלהש, שכתוב, הוא יחזקאלו

ה׳ , והוא השיב ואמר. יינה העצמות האלהְח הִת 
מארץ רחוקה , חזקיהו אמר. אלקים אתה ידעת

בלק בן ציפור מלך , בלעם אמר.  מבבליבאו אלי
שהוא חשוב בעיני , להראות. יילח אלמואב ָׁש 

ו כדי  אותאבל הקב״ה שאל. מלכים ושליטים
  .םים ויַאְּבדֵ יַמְׂשגיא לגו, ש"כמ. ו אותהטעותל

 ,אמר לו, ּותי אחד שאל את רבי אלעזרּכ .288
כי במשה , ח גדול אני רואה בבלעם יותר ממשהוכ

. ו לבוא אליו לשקרא. ויקרא אל משה, כתוב
, וכתוב, יָקר אלקים אל בלעםיִ ו, ובבלעם כתוב

  .שהאלקים בא אליו. א אלקים אל בלעםוויב

זה דומה למלך שישב בהיכלו על , אמר לו .289
, אמר המלך. מצורע אחד קרא על הפתח. הכיסא

 .מצורע פלוני, אמרו.  שדופק על הדלתהוא מי
 אני .כנס לכאן ולא יטנף את ההיכלי לא י,אמר
 וילך ,יילא יירא מפנ, אם אומר לו ע״י שליח, יודע

אבל אני בעצמי אלך . טמאיבני ויקרב אליו וי
ק דרכו ממקום מושבו של ייו שירחים עליואא
  .ולא יטמא אותו, בני

, ואמר לו, ם עליויואי, הקדים המלך ובא אליו
, דרך שבני שורה שםהמנע רגלך מ, מצורע מצורע
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שגזרים גזרים יעשו ממך בני , אומר לך, ואם לא
  .ישפחותי

אמר . קורא בפתח, האוהב של המלך .290
אהובי , אמר. פלוני אוהבך, אמרו. הוא מי המלך

צעק . אלא אני,  קול אחרלולא יקרא , וחביב נפשי
, חביב נפשי, כנסיפלוני פלוני ה, ואמר, המלך

  .מויהתקינו ההיכלות לדבר ע. אהוב שלי

. הרחוק מבני אדם, כך בלעם הוא מצורע .291
מצורע ה, אמר,  שמע המלך.קרא בשער המלך

אני צריך , יכנס ולא יטנף ההיכל שלייהטמא לא 
ולא , קרב אל שער בניתשלא י, ים עליוילאללכת 

 ,אמר. א אלקים אל בלעםוויב, וע״כ. יטמא אותו
ר את העם מהם לא תאֹוי תלך עלא, מצורע מצורע
תקרב אל בני הן לטוב והן תלא . כי ברוך הוא

  .טמא אתה מכל וכל, לרע
, קול המלך, ויקרא אל משה, אבל במשה כתוב

היכל המ, הל מועדומא. ולא ע״י שליח אחר
שעליונים , מכובדמהיכל , מהיכל מתוקן, הקדוש

קרב התואינם יכולים ל, ותחתונים חושקים אליו
  .וילא

 בלק בן ציפור ,ויאמר בלעם אל האלקים .292
, הוא אמר מלך מואב.  שלח אליימלך מואב
ותו של ואו גאְר . שמלך חשוב שלח אליו, להראות

ולא אמר מלך ,  מלך מואב,שאמר, אותו רשע
. שהיה משמע איש שאינו ראוי למלכות, ואבלמ

  . סיבהומפני איז,  למואבךאלא שנעשה למל
והוא נלחם במלך , כתוב בו, מלך הראשוןה

, ש"כמ, מלך למואב ,ולא כתוב בו. מואב הראשון
משום , בעת ההיא לך למואבבלק בן ציפור ֶמ 

חשוב בן , מלך הראשון היה מלך בן מלךהש
 .בן ציפור מלך למואב בלק ,כתוב, אבל זה, חשוב

  .שלא היה חשוב, מלך למואב, הכתוב מעיד
בלק בן ציפור מלך , ובלעם אמר לאלקים

 וביות לותכוון לגאהשהוא , והנה הערתי, מואב
כל המלכים שבעולם שולחים , רולאמ, הגדולה

  .י שלוחיםיאל

  לעושה נפלאות גדולות לבדו
רבי פינחס היה הולך לראות בתו אשת  .293
מו יוהיו הולכים ע, מעון שהייתה חולהרבי ש
בעוד שהיה . והוא היה רוכב על חמורו, החברים

אם , שאל אותם. פגשו בו ב׳ ערבים, הולך בדרך
  .תעורר פעם קול מימי העולםהבשדה זה 
מימים .  מימי העולם אין אנו יודעים,אמרו לו

כי יום אחד שודדים היו . שלנו אנו יודעים
ופגעו ,  בשדה ההואפושטים על דרכי האנשים

ונשמע מרחוק בשדה . ובאו לאבד אותם, ביהודים
שהיה , שאתה רוכב עליו, חמורהההוא הקול של 

קול ההוא הובאה שלהבת אש עם . יםינוער פעמ
  .וניצלו אלו היהודים.  אותםפהושר

בזכות דבר זה , ערבים ערבים, אמר להם
צולים ביום הזה משודדים יתהיו נ, שאמרתם לי

  .לכם בדרךהמחכים 

, בונו של עולםיר, אמרובכה רבי פינחס  .294
ואלו היהודים , נס הזה עשית בשביליהמקרה של 

לעושה נפלאות , כתוב. ואני לא ידעתי, ניצלו
כמה טוב עושה .  כי לעולם חסדו,גדולות לבדו

סים עושה להם בכל יוכמה נ, הקב״ה עם בני אדם
  .ואין יודע אלא הוא לבדו, יום

, ו אותגוונחש בא להר, קראדם קם בבו
ם שבלי ש,  של הנחשם רגלו על ראשווהאדם ׂש

. ואין יודע בו אלא הקב״ה לבדו, והורג אותו, בויל
אדם הולך . לעושה נפלאות גדולות לבדו, הוי

בא אחר . ו אותגובדרך ושודדים ממתינים לו להר
, ואינו יודע החסד. והוא ניצל, ונותן כופר תחתיו

 חוץ , והנס שקרה לו,מו הקב״הישעשה ע

. לעושה נפלאות גדולות לבדו,  הוי.הקב״ה לבדומ
  .ואחר אינו יודע, לבדו עושה ויודע

מה ששאלתי אלו , חברים, אמר לחברים .295
אם שמעו היה , הנמצאים תמיד בשדה, הערבים

כי רבי שמעון . קול החברים העוסקים בתורה
ורבי אלעזר בנו ושאר החברים הולכים לפנינו 

ושאלתי את אותם הערבים . נם יודעים ממנוואי
כי ידעתי שקולו של רבי שמעון מרעיד , עליהם

אותו , והם גילו לי מה שלא ידעתי, שדות והרים
  .הנס

חזרו אליהם אלו , בעוד שהיו הולכים .296
, אתה שאלת אותנו, זקן זקן, אמרו לו. הערבים

ולא שאלת , תעורר קול בשדה מימי עולםהאם 
שראינו היום פליאה על , יום הזההאותנו על 

וזקן אחד , שה בני אדם יושביםיראינו חמ. פליאה
וראינו עופות מתאספים ופורשים , מהםיע

, אלו הולכים ואלו חוזרים, כנפיהם על ראשיהם
ואותו זקן מרים , והצל אינו עובר מעל ראשיהם

  .והם שומעים, קולו אליהם

 ,לכו, ערבים ערבים, ז שאלתי"ע, אמר .297
, דרך הזה יהיה מתוקן לפניכם בכל מה שתרצוהו

. הלכו. שני דברים אמרתם לי שאני שמח בהם
מקום הזה שרבי שמעון שורה ה ,אמרו החברים

זבו אל המושל על  עִ ,אמר להם. איך אנו יודעיםבו 
שהוא ידריך פסיעותיהן , הפסיעות של הבהמות

וחמורו נטה , לא היה מנהיג את חמורו. לשם
  .לשםוהלך , מיליןמהדרך שני 
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, ירד רבי פינחס, פ"גהתחיל החמור נוער  .298
 נתקן לקבל סבר פנים דעתיק ,אמר אל החברים

נגדנו פנים כצאו יכי עתה י, ינהכהש, יומין
  .שהם רבי שמעון ותלמידיו, ופנים קטנים, גדולים

אמר אל , שמע רבי שמעון צעקת החמור
ד כי קול החמור של הזקן החסי,  נקום,החברים

  . שמעון וקמו החבריםביקם ר. תעורר אלינוה

 לה׳ מזמור שירּו, פתח רבי שמעון ואמר .299
לה מזמור זקוף יעל המ. שיר חדש כי נפלאות עשה

, רשום בזה טעם גדולש. הנקרא ָּפֵזר, טעם למעלה
 מתעטר בעטרה עליונה ,מזמור הזה באהכי 

שהוא , וע״כ בא עליו טעם זקוף, למעלה על ראשו
  .פזר

 אלו הפרות באלו הגעיות ?ירה זומי אמר ִׁש 
, למי היו אומרות. שירו לה׳ שיר חדש. שהיו גועות

לכמה , לכמה ממונים, לכמה מרכבות? שירו
, שם ויצאו לקבל את הארוןלשהיו באים , מדרגות

  .שירו, ולהם היו אומרים

   שירה נוקבא,כרזשיר 
מהו . הוא שיר זכר.  לה׳ שיר חדששירּו .300
 ומשה אמר ?שהוא זכר, שירכתוב וי שכאן השינ
ובני אז ישיר משה , ש"כמ .שהיא נקבה, שירה

אלא במשה היה ארון .  הזאתאת השירהישראל 
, ת ונקראת ארון"הנקראת זא, כי המלכות, לבד

. השכינה וישראל, יצאה מהגלות היא והמוניה
, את השירה הזאת, כתובומשום זה . ולא יותר

. שהיא נקבה,  על השכינהכי נאמרה. שהיא נקבה
,  ז״א,והגנוז בתוכו, המלכות, הארון, אבל כאן

נאמר , שהוא זכר,  ז״א,ל הגנוז בתוכוגל וב.יצא
  .שהוא זכר, שיר חדש

מה שעשה בפלשתים . כי נפלאות עשה .301
מזמור ל.  הושיעה לו יִמינו.היהםוומה שעשה באל

, הנקראת מזמור, שהוא השכינה, ההוא עצמו
זה , יִמינו. היה גנוז בו,  ז״א,ן קדוששרוח עליו

וימינו זה החזיק . חסד, אברהם, רש הזקןשיָ 
  .ו בידי אחר אותואינו עוזב, במזמור ההוא

היה רוצה לעשות , חסד, כל זמן שימין .302

, ונתן את ישראל, היה מחזיק באותו מזמור, נס
כמו , להחזיק בו. לפניו, שהשכינה מלובשת בהם

, במקום החזה של בנו לפניוינו מחזיק אב שיִמ 
 כיוון שחטא ?קרב אל בנית שיאהו מי, ואומר
, מאחוריו, נותן אביו את ידיו על כתפיו, לאביו
  .ו ביד שונאיוך אותומשלי

ימינך ה׳ ֶנְאָדרי , כביכול בתחילה כתוב .303
קוראים לחזה של , בערב. ח ישראלובכ. חוכּבַ 

, קומחזי, נאדרי, חסדשהוא , שימין. חוכ, איש
שנקרא , במקום החזה של ישראלכלומר , חובכ
 כ"אח? קרב אל בנית שיאהו מי, ואומר, חוכ

ם ימינו שׂש, פני אויבינו ִמ השיב אחור יִמ , כתוב
. ודחה אותו ביד שונאיו, על כתפיו של ישראל

במקום , בתחילה היה ימינו לפניו של ישראל
כ היה ימינו "ואח. ו אותלהחזיק, החזה שלו

הושיעה , כתובוכאן . לדחותו,  כתפיואחוריו עלמ
, בשתי זרועותכלומר , דשוֹוע קינו וזרֹולו יִמ 

  .להחזיק אותו

  הצעקות של החמור שאומר שירה
  ]נהיקו דחמרא דאמר שירה[

, סיםישאינן רגילות בנ, אם פרות אלו .304
היו אומרות שירה זו , רק בשעה ההיאאלא 

 הצעקות של החמור של הזקן, בגעיות שלהן
, סיםישהוא רגיל בנ, רבי פינחס בן יאיר, החסיד

אם , חברים. על אחת כמה וכמה שאומר שירה
תאמרו שהחמור אין דרכו בכך מיום שנברא 

צאו וראו האתון של בלעם . שיאמר שירה, העולם
החמור של . בונה מכל וכליצחה את רישנ, הרשע

, ועוד. רבי פינחס בן יאיר על אחת כמה וכמה
היה מלאך עליון , ברהים כשדהאתון של בלע
אבל החמור של . שהפחיד אותה, עליה מלמעלה

  .ואין מי שמפחיד אות, רבי פינחס בן יאיר

פי האתון . מעוחברים ִׁש , עתה יש לגלות .305
היעלה על , שנברא ערב שבת בין השמשות

נאי  או שְת , היה פתוח מאותו הזמןהשפי, דעתכם
 וסוד יש . אינו כן?תנה הקב״ה מאותו הזמןִה 

פשי ישנמסר לחכמים שאינם משגיחים על ט, כאן
אותו , פי האתון הוא מדרגה של אתונות. הלב
אותו שהיה שורה , ח העליון של צד הנקבותוכה

שאין , כי אין לך דבר מלמטה, איהאתון העל ה
והוא . בר עליהי וד.עליו מלאך הממונה למעלה

  .האתוןפי הנקרא 
פי קראת וכשברא הקב״ה אותה המדרגה שנ

, תהום הגדולשל סתם אותה בתוך הנקב , האתון
, זמן ההואהיע גכשה. זמן ההואהוסתם אותה עד 
רתה ויצאה וָׁש , של תהום הגדול, פתח אותו הנקב

  .ברהיוד, על האתון של בלעם

. פיהאת פתח הארץ  וִת , כתובכעין זה .306
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פי שהוא נקרא , הוא לרבות המלאך דּומה, תֶא 
הוא לרבות המלאך , פי האתון את, הכתוב. הארץ

כעין זה הוא פי . האתוןפי הנקרא , ַקְמריאל
הוא אותה המדרגה שהייתה ממונה ש, הבאר

הוא המלאך ו, ה׳פי שהוא תחת , עליה מלמטה
  .ְדריאלהַ יְ 

, פי הבאר, פי האתון, פי הארץ, ג׳ פיות אלו
כי בשעה שכבר . נבראו ערב שבת בין השמשות

, פיותהממונה על כל שאר  עלה הפה ה,ש היוםדַ ָק 
אותו שנקרא , תקדש בכלהאותו יום שעלה ווהוא 
נבראו , וערב שבת בין השמשות. המלכות', פי ה

המלאכים המנהיגים ענפיהם , פיותהשאר 
 עלה ,תקדש היוםה. חות החולושהם כ, ז"שבעוה

  .'שהוא פי ה, חותוהפה השולט על כל הכ

. בתוך כך ראו את רבי פינחס שהיה בא .307
. בא רבי פינחס ונשק לרבי שמעון. הגיעו אליו

תבשמתי בבשמים של הו.  נשקתי את פי ה׳,אמר
 פרחו כל ,כיוון שישבו. שמחו יחד וישבו. הגן שלו

  .תפזרוהו, אלו העופות שהיו עושים עליהם צל
החזיר רבי שמעון את ראשו והרים עליהם 

 אינכם משגיחים ,םיעוף השמי, קולות ואמר
ולא , עמדו העופות. ם העומד כאןבכבוד אדונכ

אמר . תקרבו אליוהנסעו הלאה ממקומם ולא 

כי לא , שילכו לדרכם, אמור להם, רבי פינחס
  .נותנים להם רשות לחזור

אני יודע שהקב״ה רוצה , אמר רבי שמעון .308
. לעשות עלינו צל ממקום אחר, לעשות לנו נס

מרו לאותו הממונה וִא . עופות עופות לכו לדרככם
לשלוח והיה , ילה הייתם ברשותוחכי בת, עליכם

ועתה אינכם עומדים . י צליאתכם לעשות על
שאינו , עתהשולט כי רבי פינחס בן יאיר , ברשותו

, אבל אעלה אתכם ליום קשה כסלע. חפץ בכם
ולא , החזקותקרני השמש כשיעלה ענן בין שיני 

  .תפזרו העופות והלכוה. לעשות צללהתחבר יוכלו 

הנה ג׳ אילנות מתפשטים , וך כךבת .309
. ועשו להם צל, צדדים מעל ראשם' בענפיהם לג

, שמחו כל החברים. ומעיין מים נובע לפניהם
  .ורבי שמעון,  רבי פינחסוושמח

יגיעה גדולה הייתה לאלו , אמר רבי פינחס
ויגיעת בעלי חיים , לעשות צללה יהעופות בתח
  . ורחמיו על כל מעשיו,כי כתוב. איני רוצה

אבל , אני לא הטרחתי אותם, אמר רבי שמעון
ושלח העופות לעשות , חם עלינויאם הקב״ה ר

אין אנו יכולים לדחות את המתנות , עלינו צל
, ושתו מן המים, אילן ההואהישבו תחת צל . שלו

  .ונהנו שם

  ין גניםיעַמ 
 ונוזלים ,ן גנים באר מים חייםיעיַמ , כתוב .310
 והרי כמה , אלא מהגנים אין מעייןהאם. מן לבנון

 אלא אין כל ?ם יש בעולםמכובדיינות טובים וימע
 יש מעיין היוצא במדבר במקום .הנאות שוותה

  .יש בו הנאה למי שיושב ושותה, יבש
, ומכובדכמה הוא טוב , אבל מעיין גנים

מי , עושה טוב לעשבים ולפירות, מעיין ההואה
נהנה , נהנה מהמים, נהנה מכל, קרב אליומתש

מעיין ההוא מתעטר ה. נהנה מהפירות, מהעשבים
 כמה עשבים של ריח מסביב ,כמה שושנים, בכל
. מעיין הזה משאר המעיינותהכמה יפה הוא , לו

  .הוא באר מים חיים

היא ש, המלכות, י" כנוהכול כתוב על .311
שה גנים יש יחמ? מיהם גנים. מעיין גנים
. שמשתעשע בהם, חג״ת נ״ה דז״א, להקב״ה

ומשקה , נסתר וגנוז, בינה, ין אחד עליהםומעי
וכולם עושים פירות , וה אותםואותם ומר

, המלכות, גן אחד יש למטה מהם. תולדותו
א שמור וגן הההו. גניםה חמשתהמקבלת מ

גן הזה התחת . מסביב מכל הצדדים של העולם
  .שעושים פירות למיניהם, בבי״ע, יש גנים אחרים

 ונעשה מעיין מתהפך, מלכות, גן הזההו .312
. לבאר מים חיים, המשקה לכל הגנים שבבי״ע

שאינו . וכשצריך הוא באר, כשצריך הוא מעיין
לכמו , דומה כשהמים נמשכים מאליהם כבבאר

  .ששואבים מים להשקות כבגן
אלו הנוזלים חזרו להיות . ונוזלים מן לבנון

פות י טותבעת שנובעים מים ונוזל, מעיין
שהנפש , ים מתוקיםמ, אלו אחר אלו, מלמעלה

שה מקורות חג״ת יכך אלו חמ. הולכת אחריהם
נעשו נוזלים , בינה, הלבנוןן היוצאים מ, ז״אדנ״ה 

פה אחר י טםשנוטפים ש, מלכות, במעיין הזה
וע״כ , כך הקב״ה עשה לנו נס במקום הזה. פהטי

  .מעיין הזהה הזה על הפסוקקראתי 

  ר אל עיר ימים רביםצּוכי ָת 
לחם יר אל עיר ימים רבים להכי ָתצּו .313

ח עליו דֹו לנְ צּהעֵ  תשחית את  לא,פשהֹועליה לת
חות רכמה טובים הם או. כי ממנו תאֵכל, גרזן

כי בכל דבר יש כמה עצות , ושבילים של התורה
כמה מרגליות המאירות , וכמה טובות לבני אדם

 כמה נרות ושאין ב, ואין דבר בתורה. לכל צד
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 חלקו מי שמשתדל אשרי. המאירים לכל צד
  .בתורה תמיד

כי אם , כתוב בו, מי שמשתדל בתורה .314
 והיה ,ֶחפצו ובתורתו יהגה יומם ולילהה׳ בתורת 

אלא מי ? והיה כעץ,  נסמך אליו הכתובלמה. כעץ
, לא יהיה כעץ יבש, שמשתדל בתורה יומם ולילה

  .לגי מיםּפַ על ל כעץ שתּו, ש"כמאלא 
ויש , ש בו קליפותוי, רשיםויש בו ש,  אילןכמו
ויש בו , ויש בו עלים, ויש בו ענפים, בו מוח
 מינים אלו עולים שבעה, ויש בו פירות, פרחים

שבע כי הן . שהם שבעים,  פעמים עשרשבעל
אף . שכל אחת כלולה מעשר,  חג״ת נהי״מספירות

רמז , דרוש, דברי תורה יש בהם פשט הכתוב
 ,סודות נסתרים, גימטריות, הרומז על חכמה

טמא , פסול וכשר, סודות סתומים אלו על אלו
מכאן והלאה מתפשטים . איסור והיתר, וטהור

אם אין , ואם לא. כעץ ודאיוהיה . ענפים לכל צד
  .אינו חכם בחכמה, לו כל אלו הענפים

כמה חביבים הם אותם העוסקים בתורה  .315
,  בעולםוישאפילו בזמן שהדין תל, לפני הקב״ה

וה והקב״ה מצ,  להשחית רשות למשחיתנתונית
וכך אמר הקב״ה . אותו על אלו העוסקים בתורה

נותיהם ומשום עו, ר אל עירכי תצּו, אל המשחית
, ימים רבים. תחייבו בדיןהו, ייהרבים שחטאו לפנ

  . מגפה בעירהשנודע, הם ג׳ ימים זה אחר זה
, שכתוב? מאין לנו שימים רבים הם ג׳ ימים

 ימים האם.  ימים רביםּהָמ ב דָ שה כי ָיזּוב זֹויוא
, אלא אם רואה דם ג׳ ימים זה אחר זה? רבים הם

כי תצור אל עיר ימים , אף כאן. נקרא ימים רבים
  . מגפה בעירהזה אחר זה שנודע, הם ג׳ ימים, רבים

וה לך ובוא ואצ, ואומר הקב״ה אל המשחית
זהו תלמיד , צּהעֵ לא תשחית את , על בני ביתי
  .ץ הנותן פירות ע,ח"עהשהוא , חכם שבעיר

אותו שנותן עצה לבני העיר , את עצה .316
וע״כ . ומלמד להם הדרך שילכו בו, נצל מהדיןילה

לנדוח עליו , לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן
,  חרב שנונה,ולא לשלוף עליו חרב לוהטת, דין
כי .  החרב ההורגת שאר בני אדם שבעולםהאות

? למיד חכם אותו מחבל אוכל מתהאם. לממנו תאכֵ 
אותו הסלע ש, פירושו ,אלא כי ממנו תאכל, לא

ים והקדושים חזקאותה שכל הרוחות ה, הקשה

  .היא תאכל ממנו, המלכות, יוצאים ממנה
, המלכות, דשוכי אין הנאה ותשוקה לרוח הק

המפרנס , אלא התורה של אותו הצדיק, ז"בעוה
יותר מכל , ז"ונותן לה מזונות בעוה, אותה
  .לםרבנות שבעווהק

 ,שיְב רי עם ִד עְ אכלתי יַ , רבןוכתוב בק .317
ק ובטלו "ומיום שחרב ביהמ. ִאכלו ֵרעים

, אין להקב״ה אלא דברי תורה, רבנותוהק
משום . והתורה המתחדשת מפיו של תלמיד חכם

כי אין לה מזונות . כי ממנו תאכל, זה כתוב
וכיוון שממנו . ומאלו שכמוהו. אלא ממנו, ז"בעוה

, ע״כ אותו לא תכרות, ן אותהתאכל והוא מזי
  .קרב אליותשלא ת,  נזהר בוהיהֱ 

. מצורפניך ּבַ א ִמ ולב כי האדם עץ השדה .318
הנודע למעלה , נקרא אדם, למיד חכםכי ת
 אילן גדול וחזק של אותו שדה, עץ השדה. ולמטה
היא ו,  הנקראת שדהמלכות', ו הך אותריאשר ב

 , מזין אותהכםחלמיד הכי הת, סמוכה עליו
  .הנודע לשדה ההוא תמיד, שהוא עץ
 לא ,ש בתחילה"הוא כמ. מצורפניך ּבַ א ִמ ולב

שנותן להם עצה ומתקן , אותו. תשחית את עצה
א מפניך ו לב,הוא נותן להם עצה, בני העיר
ומתקן להם , תקן ולחזור בתשובהילה, במצור
  .חצוצרות ושופרות, כלי זין
מפני , מפניך. כנסיי ולהיא לפנולב, א מפניךולב

במקום שעליונים ותחתונים , במצור. הפחד שלך
הוא המדרגה שבעלי ו. םשלא ואינם יכולים לב
, היא מצור, בינה, תשובה. לשםתשובה נכנסים 

  .מקום חזק וסלע חזק

 אני ,וכיוון שלוקחים מהחכם עצה זו .319
 .ייומתקבלים ברצון לפנ, נותיהםומכפר את עו

המשתדלים בשביל אלו , וה הקב״הווכל זה מצַ 
אלו . משום זה אשריהם העוסקים בתורה. בתורה

  .ז"הם אילנות גדולים בעוה, העוסקים בתורה

שנטע אלו , מה עשה הקב״ה, אוְר  .320
, ולא די היה אילן אחד, ואשרי הדרך הז. האילנות

 פורשים ענפיהם לכל צד יםאלא ג׳ אילנות גדול
, םייהי רצון לפני השמי. עשה לנו הקב״ה

יעדרו לעולם יאלו ומעיין זה לא שאילנות 
ועד היום עודם עומדים שם . מקום הזההמ

  .מים ההואההאילנות ומעיין 

  וַיְרא את הנשים ואת הילדים
שא את עיניו וַיְרא את הנשים ואת יוי .321
 הילדים אשר , ויאמר.ךמי אלה לָ , ויאמר, הילדים

אותו רשע נתן עיניו . חנן אלקים את עבדךָ 
. קוניוילו התקין יעקב את תגלוב, םלהסתכל בנשי

, אחריהן בניהם, יעקב נתן בתחילה את השפחות
ובניה . ואחריהם לאה. שהם חשובים יותר

והוא עצמו עבר . אח״כ יוסף ואחריו רחל. אחריה
  .לפניהם

גשנה יות, כתוב, כשהשתחוו כולם .322
ואח״כ . נהויו ותשתח,נה וילדיהןהשפחות הֵ 

, ש"ואז כמ. דיה וישתחווגש גם לאה ויליות, כתוב
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 יוסף היה האם.  וישתחווגש יוסף ורחליר נואחַ 
אלא ? ולא היה יוסף לפני רחל, ורחל לפניו, ןאחרו

כיוון , יוסף, צדיק העולם, בן האהובה, בן הטובה
היה , שראה שעיניו של אותו רשע מסתכל בנשים

ריה ופרש זרועותיו ואחמיצא , אז. מוימפחד על א
תן אותו רשע עיניו יכדי שלא י, יהוגופו וכיסה על

, סה עליהיתרבה שש אמות לכל צד וכה. מויבא
. וכל לשלוט עליהתעין של אותו רשע לא הכדי ש
אבל אח״כ , תחילה היה יוסף אחריהבש, נמצא

  .ריה והלך לפניהויצא מאח

 עינו .שא בלעם את עיניויוי, כעין זה .323
 .שרצתה להסתכל עליהם,  עין הרעהאות, כתוב
הנקראת עין ,  עליהם הקליפה הרעההשעורר
שבט יוסף . א את ישראל שוכן לשבטיוְר ויַ . הרע

 ת שולטהשאינ, שבט יוסף. ושבט בנימין היו שם
 בן פורת עֵלי ,ת יוסףרָ ֹו בן ּפ,שכתוב, בהם עין הרע

, מויתרבה והתפשט לכסות על אהש, בן פורת. עין
אין ש, בן פורת עלי עין. וימפני עין הרע של עש
ובין , שכתוב בו, שבט בנימין. לשון הרע שולט בו

שאינו , לבטח. ישכון לבטח, וכתוב. ֵכןכתפיו ָׁש 
  .ואינו מפחד מפגעים רעים, מפחד מעין הרע

אני אעביר ואבטל שורה , אמר אותו רשע .324
שלא יתקיימו , זו של שבט יוסף ושבט בנימין

 רחל הייתה. ואני אסתכל עליהם בעין רעה, בעולם
. ראתה שעינו של אותו רשע שנונה להזיק, שם

. ה על בניהתוכיס, יצאה ופרשה כנפיה עליהם
. שא בלעם את עיניו וירא את ישראליוי, ״שכמ

, הנקראת רחל, המלכות, כיוון שראה רוח הקודש
ותהי עליו ,  כתובמיד, עין השנונה של בלעםהאת 

ם פרש כנפיו ישרוח אלק. על ישראל ,רוח אלקים
  .ומיד חזר אותו רשע לאחוריו. יהםעלסה יוכ

ועתה , מויתחילה היה הבן מכסה על א .325
באותה שעה שיוסף כיסה . האם כיסתה על בנה

שלא תשלוט עליה עינו של אותו , מו רחליעל א
א עין הרע ושתבבשעה , אמר הקב״ה ליוסף, רשע
מך תכסה יא, יי להסתכל על בניך ועל בנתאחר

מך תכסה יוא, ךמיסית על איאתה כ. עליהם
  .מך תכסה עליךיא, מךיסית על איאתה כ, עליהם

 פסוק.  וירא את הנשיםאת עיניוישא יו .326
שבני העולם עומדים כ, כ"ביוה. זה בחכמה נאמר

, ה״וישראל חוזרים בתשובה לפני הקב, בדין
ואותו המקטרג עומד , ונותיהםולכפר על ע

, ונותיהםול עגלם ב אותחושב להאבידש, עליהם
, ואז כתוב. השעיר לעזאזל ,ולחים לו אז מתנהש

לאחר . יימנחה ההולכת לפנבכי אמר אַכְּפרה פניו 
מתהפך להיות , שהמקטרג מקבל אותה המתנה

  .להם סנגור

, ורואה את ישראלעיניו נושא המקטרג  .327
, רואה נשים, יםייחפי רגל, כולם מתענים בתענית

. קיוןינכולם נקיים ב, כולם בתענית, רואה ילדים
, אלקים, שם הקדושה .ךמי אלה לָ , ויאמר

  .לישראל, לךהם , ה"י אל"מהמצטרף מאותיות 
הילדים אשר חנן ,  לו ואמר.שאל על הילדים
למה היה צריך להשיב לו . אלקים את עבדך

 השעיר כלומר, בל השוחדקיכיוון ש ?משהו
נשא . תהפך להיות להם למליץ טובה ,לזאזלע

ל גלחשב שב,  כעין זהעיניו וראה את ישראל
בתענית הם נמצאים , שלא יקטרג עליהםהפחד 

  .ובתשובה

 .מי אלה לך, ילדים ואמרהשאל על  .328
שחטאתם ,  לכםנותנכו התענית והתשובה ,אמרש

? בתעניתאבל הילדים למה עומדים , לפני המלך
, רוח הקודש אמר. הילדים, ויאמר? מי אלה לך

 ,רמ ויא, המילהעל ,ָזֵקף גדול, וע״כ יש טעם זקוף
להורות שרוח ,  בדרך סתום,יםדהיל, ועל המילה
  .הקודש אמר

 רוח הקודש האם .אשר חנן אלקים את עבדך
, אלא רוח הקודש אמר ?את עבדך, וילעשאמר 

שלא חטאו ולא טעמו טעם חטא , אלו הם הילדים
ם הקב״ה ביד אותומסר  שוןארבגלגולם ה
ומיד , ש"כמ. והרג אותם בלי חטא, הממונה שלך
אשר חנן , וכתוב. את עבדך, ווזה. חועושקיהם כ

, שאלקים חנן את עבדך הממונה שלך, אלקים
ונתן לו את נשמותיהם של הילדים שלא טעמו 

  .טעם חטא

מיד עלה לפני , כיוון ששמע מאלו הילדים .329
כל דרכיך בדין , בונו של עולםיר, ואמר, הקב״ה
ל לגהוא ב, ואם דין שורה על ישראל, אמת
, הילדים שלהם שלא חטאו לפניך, נותיהםועו

 ?למה מסרת אותם להרוג אותם בלא חטא
ואותה . ומרחם עליהם, ה מקבל דבריו בזה"והקב

  .אין ַאְסָּכרה בילדים, כ"שעה ביוה

מקטרג ההוא לוקח קנאה מאותו הו .330
ה " לי נתן הקבהאם, אמר. ממונה שתחת ידו

אל אותו ו, ונותועבאותם המתלבשים בחטאים ו
שלא היו , הממונה שלי מסר ילדים בלא חטא

ם  אות מיד הלך להוציא?טועמים טעם חטא
כ הקדים רוח "וע. שלא ישלוט עליהם, מתחת ידו

הילדים אשר חנן אלקים את , דש ואמר לווהק
שהם , שחנן למסור לו ילדים.  לעבד ההוא,עבדך
וכדי שלא יהיה לממונה שלו . ון ובלא חטאובלא ע

  .ם מידו אותהוא רוצה להוציא, ר ממנושבח יות
שאין האדם , י"נרנח,  בחינות נשמהיש חמש
י "אמנם מועטים הם שיזכו לנרנח. נשלם זולתן

, ר דרוח בלבד"ויש שזוכים עד ג. אלו בגלגול אחד
לקנות שאר חלקי , והם מתגלגלים שנית, ומתים
, ר דרוח"ואותן הנשמות שמתו בג. הנשמה

וחין אלו הם מוחין כי מ, נוקותינקראים ת
  .ילדי עולםונקראים , דיניקה
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ר דרוח "כי בג, טאחונבחנים שמתו בלי 
המרחיקה מהם כל , מאירה החכמה דקו שמאל

ומיד , ש"כמ הוא ?ולמה מתים. החטאים
הם קונים , ל שנמסרו למיתהגלשב, חועושקיהם כ

  .ת בשאר חלקי הנשמהח לזכֹווכ
, עזאזלא השעיר ל"כי אז ניתן לס, כ"וזה ביוה

כי השעיר . שהוא בדומה לאותו המוחין דיניקה
י מיתת "אשר ע, ר דשמאל"לעזאזל הוא ג

ולפיכך . ר דשמאל"מתבטלים המוחין דג, נוקותית
הממית אלו , מ מקנא את הממונה שלו"ס

  .משום שפוגם בהארה של השעיר לעזאזל, הילדים
מזכירה לו אלו , השכינה, ולפיכך רוח הקודש

הנשמות שלא זכו אלא . וקותניהנשמות של הת
, א"ה לס"ומסר אותן הקב, למוחין דיניקה

, י הקטגור"ע, ח מהםוכדי שיקנו כ, ן אותלהמית
ח הארת העזאזל ומכ, כ"שנעשה סנגור ביוה

  .בלישק
מיד עלה לפני , כיוון ששמע מאלו הילדים

, הילדים שלהם שלא חטאו לפניך, ואמר, הקב״ה
כי ? חטאלמה מסרת אותם להרוג אותם בלא 

 מתקלקלת ,א למיתה"י מסירתם לס"הרגיש שע
ולפיכך נעשה סנגור , בליההארה של עזאזל שק

כי לולא , חוומיד עושקיהם כ, ש"וכמ. עליהם
לא היה המקטרג הכללי נעשה , נמסרו למיתה

  .כ"למליץ יושר עליהם ביוה
נמצא , וכיוון שהמקטרג נעשה למליץ עליהם

לקבל את , ח לנשמות הללוושהעושקים נתנו כ
כי הודאת בעל דין . שלמות שאר חלקי הנשמה

, ה מקבל דבריו בזה"והקב .דומהכמאה עדים 
 בשאר חלקי  אותם שמשלים.ומרחם עליהם

  .המוחין
מקטרג ההוא לוקח קנאה מאותו ממונה הו

 משום שהוא פוגם הארת השעיר ,שתחת ידו
מדינים הוא אותו ממונה שוהיות . לעזאזל שלו

. להתגבר עליו ויבטל גם הארתושיוכל , הקשים
 ,וכדי שלא יהיה לממונה שלו שבח יותר ממנו

כדי שלא יתגבר עליו , יך להציל הילדים מידורצ
היה מעלתו חשובה תו. ויבטל הארת העזאזל שלו

  .יותר ממנו

כשעולות תפילות ישראל ביום זה לפני  .331
, רוח הקודש. הוא עבר לפניהםו, כתוב, ה"הקב

ם לּכָ ויעבור ַמ , ש"כמ, פניהםעבר ל, המלכות
תו עד  ארצה שבע פעמים עד ִגְׁש חּווישַת . לפניהם
  .אחיו

מיעט את עצמו כלפי , המלכות, רוח הקודש
 מדרגות שבעאל ,  פעמיםשבע, א"לז, מעלה

, ומיעט עצמו. א שעליה"מ דז"ת נהי"חג, עליונות
עד גשתו . כל אחת ואחת, מויכדי לכלול אותן ע

הנקרא , א"ז, דרגה של רחמים לאותה מ,עד אחיו

  .המלכות, אחיו של רוח הקודש
א "ז. כ הם אחים"וע. כי בן ובת הם לבינה

בת היא . א"ז, י ישראלי בכוִר בנִ , ש"כמ, נקרא בן
רוח הקודש עשה מיעוט בעצמו עד . המלכות, י"כנ

  .א"אל אחיו ז, גשתו
במצב , א"המלכות הייתה תחילה גדולה כמו ז

אבל אז לא יכלה להשפיע . םמאורות הגדוליה שני
מיעטה את , וכדי להשפיע לישראל. לישראל
ספירות ה שבעשיצאה מכל ,  פעמיםשבעעצמה 

, והייתה לנקודה תחת יסוד, הגדולות שלה
ה מחדש ונעשתה ראויה לכלול תז נבנ"שאח

  .א"דז ספירותהבתוכה כל שבע 
מיעט את עצמו כלפי , המלכות, רוח הקודש

 מדרגות שבעאל , ים פעמשבע, א"לז, מעלה
בנות משבע ספירות י כדי שתוכל לה,עליונות

עד גשתו עד ומיעט עצמו . א"מ דז"ת נהי"חג
מיעטה את ,  המלכות הנקראת רוח הקודש.אחיו
ואם לא מיעטה . א"עד שיכלה להתחבר בז, עצמה

  .לא הייתה יכולה לגשת אליו, את עצמה

קשה יב, א"כיוון שהמלכות הגיעה לז .332
, ז"בעוה, ודיעה לו צער של בניהם למטהממנו וה
נכנסים להיכל נסתר וגנוז , א ומלכות"ז, ושניהם
ן "כ זו"כי ביוה. אמא שלהם, בינה, כ"הושל י

אז . ומבקשים על ישראל לכפר להם, עולים לאמא
לא .  אתכםכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר, כתוב
לשון , יכפר עליכם, אלא, אכפר עליכם, כתוב
  .ז על הבינהשרומ, נסתר

, אלו החכמים שכאן, ועתה הילדים .333
ה נתן להם סודות התורה להתעטר בהם "הקב

, עין הרע אינה שולטת עליהם. ולהשתכלל בהם
  .ורוח הקודש השורה עליהם, משום עין הטוב

ולא די . מנוי שהסכים ע,ה כאן"והקב .334
שה ואלא שנתן לנו של, שנתן לנו אילן אחד

כנגד , צורה עליונההוא ן הזה מעייהאבל . אילנות
שה אילנות ושל. בינה, אותו המעיין הנסתר והגנוז

, הנקראים ארזי הלבנון, שה ארזיםואלו הם של
ת "חג, האבות,  אילנות גדוליםשלושהוהם צורת 

משום שיוצאים , ונקראים ארזי הלבנון. א"דז
  .הנקראת לבנון, מהבינה

ל תפשטו הענפים לכההתכופפו האילנות ו .335
בכה רבי פינחס . צד על ראשיהם של החברים

ולא על . י שראו כךיאשרי חלקי ואשרי עינ, ואמר
אלא על רבי אלעזר , שלך ועל שלי בלבד אני שמח

שהוא חשוב לפני המלך הקדוש , בננו אני שמח
, תכופף אילן על ראש רבי אלעזרהכי . כאחד ממנו

. כמו על ראש רבי שמעון ועל ראש רבי פינחס
ואמור , אלעזר קום על מעמדך, בי שמעוןאמר ר

  .קם רבי אלעזר. לפני אדונך דברי תורה
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  ֶמה עשיתי לָך ומה ֶהְלֵאיתיך
. ר נא מה יעץ בלק מלך מואבו זכ,עמי .336
אע״פ , כמה הקב״ה הוא אב רחמן על בניו, עמי

כאב אל , כל דבריו הם באהבה להם, שחטאו אליו
וכל כמה שמכה , מכה אותו, טא הבן לאביוחָ . בנו

ואינו , גוער בו בדברים. אותו אינו חוזר מדרכו
איני רוצה לעשות לבני , אמר אביו. מקבל ממנו

אם אכה אותו יהיה כואב , כמו שעשיתי עד הנה
הרי צורתו , אהיה גוער בו. י עליוכאבֹו, בראשו
ואומר ,  אלא אלך ואתחנן לו?מה אעשה. משתנה

  .יעצביכדי שלא , לו דברים רכים

. כן בכל הדרכים הלך הקב״ה עם ישראל .337
גער . בלוים ולא ק אותמהם להכותיהתחיל ע

, יירואה אני בבנ, אמר הקב״ה. בלויולא ק, בהם
הם כואבים , ל המכות שהכיתי אותםגלשב

. הרי את הכאב שלהם אני מרגיש, אוי. בראשיהם
הרי משתנה , אגער בהם. תם לו צררָ בכל צָ , ש"כמ

כרו י לא נ,ארםֹור ת משחֹוחשך, ש"כמ, צורתם
כשאני מסתכל בהם ואיני מכיר , אוי. בחוצות
  .אותם

ה מי ֶמ עַ . עתה אהיה מתחנן לפניהם תחנונים
אהוב , בן יחיד שלי. ה ֶהְלֵאיתיך וָמ עשיתי לךָ 

השלטתי אותך על כל . אה מה עשיתי לךְר , נפשי
. תי אותך על כל מלכי העולםטהשל, בני היכלי

אתה תעיד . ענה בי, חריםואם עשיתי מעשים א
  .בי

ר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ו זכ,עמי .338
, יה זוכרהֱ , ר נאוזכ. רעֹוענה אותו בלעם בן ְּב 

  .מה יעץ, בבקשה ממך
 ?עם הקדושהה עצת בלק על יתמה היו

כמו שחשבה על , והתורה לא חשבה כלום על בלק
  .י אובד אביִמ  ארַ ,שכתוב, לבן

  חוץושיט פסיעה לא ו,ומגבעות אשּוֶרנו
עות בָ גְ רים ֶאְראנו וִמ כי מראש צּו, כתוב .339

ם בו מיהציור והצורה של אביו נרש. ּוֶרנואׁש
, דהימצ, מויומאותו זמן שהיה במעי א. ממש
כי מראש . תפשט והושיט פסיעה יותר לחוץה

. זהו צורה וציור של אביו ממש, צורים אראנו
יט פסיעה אוש, אשורנו, מויכיוון שהיה במעי א

  .ו׳ כעין זה. לחוץ
, צורתו כמו אבא, ז״א, ישראל של מעלה

. חסדים מכוסים, או״א עילאין, חכמה דימין
ציור הצורה והזהו . כי מראש צורים אראנו, הווז

כמו , חסדים מכוסים מחכמה, של אביו ממש
 מאויר שלהם ת יוצאהשהי׳ אינ, או״א עילאין

  .לעולם
 בבינה והוציא שנכלל, שהיה במעי אימוכיוון 

ך מֹוָת ,  הכתובמלשון,  אשורנו,אז. שם ג׳ קווים
גבול לחוץ משעושה פסיעה  .פסיעות, יריּואׁש
ופסיעה זו היא , והחכמה מתגלה בו, אביו

שבמלכות זו מתגלה . המחוברת עם ז״א, המלכות
 הפסיעה ה בותשניכר, ו׳ כעין זה. החכמה

  .וההתפשטות לחוץ
כי , צריך להיות י׳היה ז״א , כי מצד צורת אבא

, חוץתפשט פסיעה להאמנם מתוך ש. אבא הוא י׳
  .ויש לו התפשטות יותר מאבא, הוארך ונעשה ו׳

כי אמא נקראת . ומגבעות אשורנו, וזהו .340
בישיבה . חוץומשם עשה ז״א פסיעה ל. גבעות
,  בישיבה של הרקיע.'גבעֹת חסר ו, עליונה

  .אות ו׳עם ומגבעות הוא 

כי , על ז״א אחדצד . צדדים לב׳ המיו׳ משל
ואינה , לעולם, ז״א, גבעה זו אינה נפרדת מבנה

ומשום . מה לעולםי הו׳ עתוע״כ נכלל. עוזבת אותו
  .' עם ו,ומגבעות, זה כתוב

כי הגבעה , אחד הוא על משיח בן דודצד ו
משיח בן הוא , הבן שנכלל בה, המלכות, שלמטה

  לקחתכהצרי, א מלך המשיחוכשיב, ל"לעת. דוד
תוך לו  אותולהכניס, בינה, גבעה העליונההאותו 
ו בחיים  אותכדי לחזק אותו ולהעמיד, כנפיה

צא באותו יום יוממנה י, העליונים של הבינה
  .ועליו רומזת ו׳ של ומגבעות. משיח בן דוד

 ,יי ה׳ אמר אל,קול חאַסְּפרה ֶא , כתובו .341
שעתיד אני לומר . תיךְד לִ אני היום יְ , בני אתה

, ו לולבשר, המלכות, קום הזה שנקרא חלמקו
אני היום ,  בני אתה,ייאמר אל, בינה, ה"הוי

, כי המלכות עלתה והלבישה את הבינה. ילדתיך
ביום , וע״כ. והוציאה משיח בן דוד מבינה ממש

שהוא , קומוציא אותו ח, שהוא בינה, ההוא ממש
, בכמה חיים, כנפיה של הבינהלמתחת , מלכות

כי המשיח . ה ברכות כראויבכמ, בכמה עטרות
  .הוא בן המלכות

 ,בני אתה, ייה אמר אל"יהו, וא״כ איך אמר
 אלא שהמלכות עם ?שהוא בן הבינה, שמשמע

והמשיח , עלו שניהם לבינה, בנה משיח בן דוד
, והוא יצא אמנם מהמלכות, נכלל באורות הבינה

להיותה במקום , אבל נחשב כאילו יצא מהבינה
  .בינה
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אחר , שאר לבדוילא י, לכותמ, קווח .342
כי אז יתכלל במלכות . יצא ממנו משיח בן דודיש

ולא , ובמלכות יתחזק. משיח בן יוסף, משיח אחר
משום שהוא גבעה , כמו משיח בן דוד, בבינה

כי המלכות . שאין בה חיים, המלכות, תחתונה
, אלא מה שנותן לה ז״א, אין לה מעצמה

  .שממשיך מהבינה ונותן אל המלכות
, תדבק רק במלכותמוכיוון שמשיח בן יוסף 

משיח הזה הת ע״כ ימּו, ולא בשום מקום אחר
כי המלכות מצד עצמה אין לה כלום מה . יהרגיו

תלקט , המלכות, ויהיה מת עד שגבעה זו. לתת לו
ותשפיע למשיח בן , בינה, חיים מגבעה עליונה
ואז יקום משיח בן יוסף . יוסף מאורות הבינה

  .הילתחי

לה יהמ, ומשום זה בישיבה של הרקיע .343
הרומזת על ז״א ועל , מה באות ו׳ שלֵ ,ומגבעות
ת לה ומגבעֹיהמ,  עליונהישיבהאבל ב. משיח
 שאלהלהראות דבר שאין בו ',  בלא ו,החסר

בייחוד בלא , ד ישכוןדָ ם לבָ הן עָ , וכתוב. וספק
  .ערבוב אחר

וישיבה של הרקיע , בינההיא  ישיבה עליונהכי 
ולפי שהו׳ של ומגבעות כוללת ז״א . כותמלהיא 
כי בבינה אין אחיזה , שהם למטה מבינה, ומשיח

 לפיכך ,לחיצוניים ובהם יש אחיזה לחיצוניים
 ,ששם כבר מקום המלכות, בישיבה של הרקיע

משום , א בינהישה, לה ומגבעותינרמזת ו׳ במ
  .א במקום המלכותישכבר ה

ן אי, בישיבה עליונה, אמנם בבינה במקומה
שאין , כי שם מקום בינה, יכולה להתדבק שם' הו

לכן . כמו ז״א ומשיח, בה אחיזה לחיצוניים
',  בלא ו,הת חסרלה ומגבעֹיהמ,  עליונהישיבהב

שהם , חיצונייםלששם אין שום אחיזה לקליפות ו
 הן עם לבדד ישכון, וכתוב.  וספקשאלהבחינת 

 כי ,בייחוד בלא ערבוב אחר, ובגויים לא יתחָׁשב
שאין שם אחיזה , ם מקבלים מהבינהה

  .לחיצוניים

  גזע ושביל, ראש
  ]רישא גזעא ושבילא[

ה׳ אלקינו , השלם הוא בשמות ייחודהכל  .344
, לאהיאבא ע, מראש צוריםהוא כי הסוד שלו . 'ה
ראש זהו ה, ה"הוי. שבילבגזע וביחד בראש ויתמו

אוירא , אבא, ראש צורים,  אוויר העולה,העליון
, בינה, גזע ישימ, כתובש, הגזעזה , קינואל. דכיא

, ז״א, שביל התחתוןזהו ה, ה"הוי. ומגבעותשהיא 
ז "וע. חוץפסיעה ל, רנוּו אׁש,כתובשעליה , ו׳
פסיעה , תפשט בו׳ השבילהמשום ש. יחד בויתה
  .חוץל

שזכית לדברים , אשרי חלקך רבי שמעון .345
כמה . בונך רצה בךיור, בונךיעליונים של ר

, של התפשטות השביל הזה בשיעור עליוןהשיעור 
. ותלבשו בהתפשטות הזהו, גזע ובשבילבבראש ו

, ק"וא שיעור של יא׳ האות וע״כ התפשטות ה
ד לבדָ , כתובומשום זה , יחד באות הזויתהוהכול 
  . כראוי,ישכון

ובכל אות , יש להם כתב ולשון, ישראל .346
להבין , ציור כראויביכולים להסתכל בצורה ו

ם לא יבגויו ,ש" כמאבל. ת העליונים שבהםסודו
, יםמשום שאין להם כתב ולשון מקורי, ביתחָׁש 

ואין להם . צורות העליונותה ע״פ יםשיהיו מצויר
כי , להסתכל ולדעת כלום בצורת הכתב שלהם

כי כתב ולשון , מה מעשה תעתועיםהבל הֵ , ש"כמ
שבני אדם הסכימו על , תמיֹוסּכֵ שלהם הם רק הֶ 

במחשבה , ולא יתחשב. אלון צורה ולשו
משום , ובהסתכלות שלהם על צורות אותיותיהם

  .אשריהם ישראל. שאין להם כתב

נה עפר יעקב ומסָּפר את רובע מי ָמ  .347
, או״א עילאיןשהיא נקודה העליונה ה. ישראל

כלומר , רת״סשהם , הראש והגזע והשביל שלה
 עומדת הואינ. היא בסתר, חב״ד חג״ת נה״י

 . כי באו״א אין י׳ יוצאת מאויר,וץלשאלה לח
בנות ולעשות היכל יאבל משעה שהתחילה לה

 ההתחיל, ישסו״תשהוא , שנקראת מ״י, ברצונו
שיש , א"שהוא ז, צורה של או״א ממשהבנות ילה

 ואח״כ הוציא .או״א עילאיןשהוא , לו צורת אבא
שהיא , מויבצורה של א, המלכות, הנוקבא שלו

  .בינה, ישסו״ת

, ס"כלומר רת, ראש גזע שבילזה , מ״י .348
תפשט וה. ישסו״תשל ת נה״י "חב״ד חגשהם 

לב׳ צדדים , היכל אחדשל בנות בהתפשטות ילה
, אע״פ שהוציא את ישראלו. לז״א ולמלכות, נהּבָ 
ן והזמי, הוציא ג״כ את הנוקבא שלו ביחד, ז״א, ו׳

  .אליואותה 
 ,וכן. לךוְיַמן להם הֶמ , ש"כמהוא , נהָמ 

, ישסו״ת, מ״י, כלומר . איש לרעהונותמשלוח מו
 והוציא, המלכות, מכובדתנתן לז״א מתנה רבה ו

, תפשטה התפשטות שהבאות. מו יחדיה עאות
הבינה ש, כלומר. הוציא שניהם יחד בשעה אחת

מי מנה עפר , ש"כמ. הוציאה את זו״ן בבת אחת
, נתנה מתנה רבה, מנה, ישסו״ת, בינה,  מי.יעקב

  .ז״א, ליעקב, מלכות, שהיא עפר

, רובע ישראל. ר את רובע ישראלומסּפָ  .349
יסוד , שהוא ברית, ז״א, דת ישראלירביעית ממ
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הוא משום ששיעור הגוף , ונקרא רובע. דז״א
בשיעור מדידת , א רובעיברית ה. ארבע בריתות

מי מנה , כתובכ "וע. בינה, הכול הוציא מי. הגוף
צילה כי מי הא. עפר יעקב ומספר את רובע ישראל

  .הכול
ג׳ קווים יש בקו . קו האמצעי נקרא גוף

  :ז״א, אמצעי
  ,קו ימין הוא חכמה חסד ונצח  .א

  ,בינה גבורה והודהוא קו שמאל   .ב
  .כתר דעת ת״ת יסודהוא קו אמצעי   .ג

ס כתר דעת "יש ד, בקו אמצעי, הרי שבגוף
ונמצא שיסוד הוא חלק רביעי של קו . ת״ת יסוד
 פ"ד, ת הגוף ד׳ בריתותיש לשער במדידו. האמצעי

. ס כתר דעת ת״ת יסוד"שהם ד, דת הבריתיכמ
, וע״כ כתוב. רובע הגוף, א יסודיהברית השונמצא 

  .על היסוד, רובע ישראל

  קר תשמע קוליוה׳ ב
, קר תשמע קוליוה׳ ב, אמר דוד המלך .350

קר של וזהו ב, קרוב. ך לך ואַצֶּפהוקר אערוב
וישכם , ש"מכ. תעורר בעולםמש, חסד, אברהם

, קרואותו באז , קרוכי כשבא הב. קרובבאברהם 
ולעשות , והוא עת רצון לכל, תעורר בעולםמ, חסד

ואז עת , חסד לכל העולם לצדיקים ולרשעים
  .תפילה היא להתפלל לפני המלך הקדוש

כל אלו אסירי , קרווע״כ בשעה שבא הב .351
, החוטאים האסורים בכבלי החטא, המלך

כ "וכש. ועת תפילה היא עליהם, מוצאים מנוחה
ומבקשים בקשתם לפני , אלו החוזרים בתשובה

  .המלך הקדוש
ממונה אחד יוצא לצד , משום שבשעה ההיא

. וכל מיני רפואות בידו, שמורפאל , חסד, דרום
ומגיע לאותו , יוצא רוח אחד, חסד, ומצד דרום

וכשמגיעה התפילה . רפאל, הממונה על הרפואה
שלא יפתחו ,  שלוד"ב על והצוהוא מ, לפני הקב״ה

  .משום שחיים בידי הקב״ה ולא בידיהם, בדין

מבקש הקב״ה זכות על , משום שעת רצון .352
, או שהוא בעל תשובה, ואם נמצא בתפילה. האדם

רים ופיובאותה שעה נשמע קול צ. הוא מרחם עליו
כי אלו , רים יקננוופים צאשר ָׁש , ש"כמ, ותהמקננ

ואותה . חות להקב״הרים מודות ומשבופיהצ
מה רב , לת השחר התעוררה בעולם ואמרהיאי

אז יוצא אותו הממונה . אשר צפנת ליראיך, טובךָ 
  .והוצטהועושה כל מה שהרפואה על 

של אותו בידיו אינם מיני הרפואה הם ו .353
כי הרפואה איננה אלא בידיו של המלך , הממונה
וה רפואה על ושעה שהקב״ה מצבאבל . הקדוש
וכל המקטרגים , הממונה יוצא, אדםאותו 

אז . הממונים על מחלות רעות מפחדים ממנו
מושיט , רוח החסד, אותו הרוח הנוסע מצד דרום

אבל . והנה נמצאת הרפואה, החסד אל האדם
  .הכול הוא ביד הקב״ה

ולא . קר תשמע קוליוה׳ ב, ע״כ כתוב .354
קר של אברהם וכי לב. ה׳ תשמע קולי, כתוב
 פעמיים. ך לך ואצפהוקר אערוב ,וכתוב. אומר

קר ווב. חסד, קר אחד של אברהםוב? קר למהוב

. שמאיר ודאי, קר אורוהב, ש"כמ, אחד של יוסף
קרו ווב. חסד מכוסה מחכמה, בוקרו של אברהם

ך לך ואער. חסד מגולה בהארת החכמה, של יוסף
וזה אומר . ך לך הנר שלך להדליקואער. ואצפה

  .כה של הנר היא שלוכי הערי, לבוקרו של יוסף

בני העולם מצפים  לכהרי ?  ואצפה,מהו .355
, ואפילו בהמות השדה, ומחכים לחסד של הקב״ה

הוא ? ומה השבח של דוד יותר מכל בני העולם
אמרתי , כמ״ש, החכמה, דבר אמת הבא מרחוק
אור הראשון שברא ה. ֶאְחָּכמה והיא רחוקה

 לוהיה מאיר עד שלא יכלו העולמות לסב, הקב״ה
 עשה אור לאורו ?מה עשה הקב״ה. ואות

שכל , וכן כל שאר האורות, שיתלבשו זה בזה
, מדרגה עליונה מתלבשת במדרגה תחתונה ממנה

עד שהעולמות כולם עומדים בקיומם ויכולים 
  .לסבול

תלבשו התפשטו המדרגות והומשום זה  .356
ואלו הלבושים שהתחתון מלביש העליון , האורות

קר הזה ועד שמגיעים לב. ליונותים עינקראים כנפ
כי , והוא לוקח כל האורות העליונים, של יוסף

ומתוך . היסוד כולל כל האורות שלמעלה ממנו
 עולה זיוֹו, ם בוישכל האורות העליונים תלוי

עד , שלמעלה, ף העולם עד סוף העולםסומ
  .אינם יכולים לסבולממנו שהעולמות שלמטה 

 כיסוי לאותו שהוא, בא דוד והתקין אותו הנר
שיתכסה בו לקיים העולמות , קר של יוסףוב

קר וב, וע״כ כתוב. נר הזההשלמטה בסדר של 
. פהו זהב טהורויצַ , ש"כמ. ך לך ואצפהואער

שהוא מרכבה , של דודהוא ומשום שאותו הנר 
שהוא יהיה כיסוי על ,  אמר,ותלוי בה, למלכות

  .יוסףשל קר הזה ובה
והוא  .יםקר של יוסף הוא חכמה וחסדוב

. אורות שלמעלה ממנוהמטעם שהיסוד כולל כל 
, כיוון שהיסוד כולל כל האורות חכמה וחסדים

אמנם . היה מאיר למעלה מסוף העולם עד סופו
כי אור החכמה , לא היה יכול להשפיע למטה ממנו

שהעולמות שלמטה , מעלה למטהלאינו מושפע מ
שהאור שלו יתפשט , אינם יכולים לסבולממנו 

  .כי אז מתרבים בו הדינים, לה למטהמעלמ
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, הנקבה, ע״כ היו צריכים לתיקון המלכות
ורק היא הייתה . מטה למעלהלהמאירה רק מ
שאור החכמה שביסוד לא יושפע , יכולה להבטיח

שהוא , בא דוד והתקין אותו הנר,  ולכן.למטה
 שאור ,שיתכסה בו, קר של יוסףוכיסוי לאותו ב

, הנקראת נר, החכמה שביסוד יתכסה במלכות
שאז . מעלה למטהלשלא יאיר כלום מ, באופן

, יוכלו כל העולמות לקבל שפע מהמלכות
  .ויתקיימו

 שיסדר ,בוקר אערוך לך ואצפה, וע״כ כתוב
. מטה למעלהלשאור החכמה שביסוד יאיר מ

שהמלכות תצפה . שהוא לשון כיסוי, ואצפה, ובזה
  .מעלה למטהלשלא יתפשט מ, אור הזההותכסה 

   של רבי יוסי מפקיעיןבנו
  ]בריה דר׳ יוסי דפקיעין[

הגיעה יונה אחת אל , בעוד שהיו הולכים .357
אמר רבי . וצפצפה לפניו, חנתה,  אלעזרביר

,  את תמיד בשליחותךהנאמנ, יונה כשרה, אלעזר
, ושחברים באים אלי, חמי, לכי ואמרי לרבי יוסי

ליו פול עיונס יקרה לו לג׳ ימים ולא י. מהםיואני ע
השיב פעם . כי בשמחה אנו הולכים אליו, פחד

י יכי רע בעינ. איני שמח הרבה, אחרת ואמר
שמת , שניתן תחתיו, מון מלא אחדיהרבה על ר

. הלכה אותה היונה מפניו. ושמו יוסי. במקומו
  .והחברים הלכו

 ייונה זו באה אלי,  רבי אלעזראמר .358
תי וידע. ליוו בבית חשהוא, בשליחות מרבי יוסי

. לוף ניתן עליויוח, מאותה היונה שכבר ניצל
והוא , שאדם אחר ניתן שימות במקומו, כלומר
  .נרפא

הנה עורב אחד עמד , בעוד שהיו הולכים .359
אמר רבי . ח וצפצף צפצוף גדולוקרא בכ, לפניהם
, ולכך אתה מתוקן, לכך אתה עומד, אלעזר

. שכבר ידעתי, לך לדרכך, שיבשר בשורות רעות
שהיה , מוןי נלך ונגמול חסד לר,בי אלעזראמר ר

כי , פקיעין הוא שמומורבי יוסי , מלא מכל
. ואין מי שראוי להשתדל בו, ז"סתלק מעוהה

  .והוא קרוב אלינו

כיוון שראו . לשםנטו מהדרך והלכו  .360
והחברים ,  לקראתםויצא, אותם כל בני העיר

בן קטן היה . פקיעיןמהאלו נכנסו בבית רבי יוסי 
קרב אל תולא נתן שום בן אדם שי,  לרבי יוסילו
אלא הוא לבדו היה , טה של אביו אחר שמתיהמ

  .תדבקו פיו בפיוהו, ובכה עליו, עומד סמוך לו

, בון העולםיר, פתח אותו הילד ואמר .361
 בדרך בכל קרא קן ציפור לפניךיכי י, כתוב בתורה
ם והֵא , חים או ביציםואפר ,הארץ עץ או על

 קחית לא, הביצים חים או עלואפרבצת על הור
הבנים  ואת ,האם ח אתלַ ח תַׁש לֵ ַׁש  .הבנים על האם
בונו של יר, אמר. היה צועק הילד ובוכה. לך קחית

מאבי , שני בנים, תקיים דבר זה שבתורה, עולם
היה לך לקחת , אני ואחותי הקטנה ממני, מייאמו

שלח , שכתוב, ולקיים הדבר שבתורה, אותנו

  .קח לךי ואת הבנים ת,תשלח את האם
ולא , ֵאם כתוב, אם תאמר, בונו של עולםיור
הֵאם מתה , מייאבי וא, הנה כאן הכול הוא, אב

שהיה , עתה גם אבי, ולקחת אותה מעל הבנים
איפה הוא הדין של . לקחת מעל הבנים, מגן עלינו
כנגד הבכיות , בכו רבי אלעזר והחברים? התורה

  .והצעקות של אותו הילד

ם וארץ ים לרּוישמ, מר רבי אלעזרא .362
בעוד שהיה אומר . ולב מלכים אין ֵחקר, לעומק

היה עמוד של אש פוסק ,  הזההפסוקרבי אלעזר 
ואותו הילד היה דבוק בפיו , ביניהם לבין הנפטר

 .הפסיק עמוד האשכ "ע. של אביו ולא היו נפרדים
או שרוצה הקב״ה לעשות נס , אמר רבי אלעזר

 שרוצה שלא יעסוק בו אדם או, ו אותלהחיות
אבל הדיבורים של אותו הילד ודמעותיו . אחר

  .איני יכול לסבול

, שמעו קול אחד, בעוד שהיו יושבים .363
שהדיבורים , אשרי אתה רבי יוסי, שהיה אומר

גדי הקטן ודמעותיו עלו אל הכיסא של השל אותו 
בני אדם הזמין ) 13(וי״ג . ודנו הדין, מלך הקדוש
, לפדות אותך, תוילך למלאך המוהקב״ה בשב

מד תורה לאותו עד שתלַ ,  שנה הוסיפו לך22והנה 
  .גדי השלם האהוב לפני הקב״הה

ולא נתנו , קמו רבי אלעזר והחברים .364
מיד ראו אותו עמוד האש . לאיש לעמוד בבית

ואותו הילד היה . ורבי יוסי פתח עיניו, סתלקהש
, חלקנואשרי , אמר רבי אלעזר. דבוק פיו בפיו

, קרבו אליוהת. שראינו תחיית המתים עין בעין
. ז"כמו שהיה גווע מעוה, והיה אותו ילד ישן

וברוך הרחמן שעשה , אשרי חלקך רבי יוסי, אמרו
, בדבריו, לך נס על הצעקות והבכיות של בנך

, יםישהיה דוחק בדיבורים יפים לשער השמ
  .בדיבורו ובדמעותיו הוסיפו לך חיים

מו יובכו ע, ו אותשקויתו הילד ונלקחו או .365
ועוררו , לבית אחראותו מרוב שמחה והוציאו 

, ית אביויולא הודיעו לו מיד מתח, אותו משנתו
וחידשו עם רבי ,  ג׳ ימיםשםשמחו . אלא אח״כ
  .דושים בתורהייוסי כמה ח
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לא ניתנה לי , חברים, אמר רבי יוסי .366
אלא , רשות לגלות ממה שראיתי בעולם ההוא

דמעות ששפך ) 365(אבל שס״ה . שנים 12חר א
ואומר לכם . באו בחשבון לפני מלך הקדוש, בני

שבשעה שפתח בני בפסוק ההוא וצעק , חברים
 ספסלים 300,000זדעזעו ה, באלו הדיבורים

וכל הנשמות עמדו לפני , שבישיבה של הרקיע
, ייוערבו על, ייקשו רחמים עליוב, המלך הקדוש

תמלא הוהקב״ה . ןשלא אחטא באותו הזמ
  .ירחמים עלי

,  לפניו אלו הדיבורים של בניים יפווהי .367
מגן , ואפוטרופוס אחד. ייואיך שמסר נפשו על

הרי , בון העולםיר, ואמר, היה לפניו, ומליץ יושר
 למען ,סדת עוזימפי עוללים ויונקים י, כתוב

, יהי רצון מלפניך. צורריך להשבית אויב ומתנקם

, והזכות של אותו הילד, השהזכות של התור
  .ינצליו, שתרחם עליו, שמסר נפשו על אביו

שנתן , ייוי״ג אנשים הזמין לו תחת .368
י  אותלהוציא, פדיון תחתיו, ערבוןות ולמלאך המ

אז קרא הקב״ה למלאך . קשה הזההמדין 
. שנים 22שישוב אחר , ייוה אותו עליווצ, ותוהמ

חשבים לו אינם נ, ייכי י״ג אנשים שנתן לו תחת
י ממיתה  אותרוי לפטי ממש תחתערבוןשיהיו 
  .נות שהם בידיוֹושּכאלא שנתנו לו ַמ , לעולם

כלומר כי בין כך ובין כך היו י״ג אלו סופם 
אלא . תווהם בידיו של מלאך המו, למות

 ופדיון ערבוןוע״כ אינם , שהקדימו לו הזמן
אלא שהאריכו לו . ו ממיתה לגמרי אותרולפט

משום שראה , עתה חברים. שנים 22הזמן עד 
  .קרה הנס לעיניכם, ״ה שאתם צדיקי אמתהקב

  היה׳ ממית ומחי
. אול וָיַעל מוריד ְׁש ,היה׳ ממית ומחי .369
 הרי ?ה ממית"הוי האם. בולהסתכל זה יש  פסוק

, ודבר זה, סם חיים הוא לכל, ה"השם הזה הוי
ובכל מקום השם הזה נותן , בואינו שורה , ותומ

שבני אדם , ה ממית"הוי ,מהו, לכל העולםחיים 
ה " אלא הוי?שהוא ממית כל בני אדם, חושבים

 משום שהוא לא? איך הוא ממית. ממית ודאי
כי בעוד שהוא על , הוא מת, מסתלק מהאדם

, מקטרגי עולם להזיק לוכל אינם יכולים , האדם
מיד כל מקטרגי , אלא בשעה שמסתלק ממנו

  .אינו כן. והאדם מת, יכולים לוהעולם 

? מי הוא ממיתאת , ה ממית"הויאלא  .370
 כיוון .הגוף, א הרעה"אותה המשכה של ס

,  של הקב״הכבודורואה זיו , א"שההמשכה של ס
כיוון . מיד מת ואין לו קיום אפילו רגע אחד

, שאותה המשכה של הס״א מת ועבר מהעולם
אותה המשכה של רוח ? מי מחיהאת . הימחימיד 
ה אותה ימחי, הנשמה,  הקדושההבא מצד, קדוש

  .ה בקיום השלם אותומעמיד

גוף השממית ,  הקב״ה בזמן אחדהוהכול עוש
. יהיה׳ ממית ומח, וע״כ כתוב. ה הנשמהיומחי

שמוריד אותו , מוריד שאול ויעל, כתובומה ש
 שם הועושה ל, לשאול, הנשמה, רוח הקדושה

ומיד , ה אותלטהר, באש אשר בשאול, טבילה
  . ונכנסת למקום שצריך בגן עדן,מעלה אותה

סתלקתי הבאותה שעה ש, חברים, ואני .371
עד שעה , סתלק ונפטר מידההרוח שלי , מהעולם

. והגוף היה מת, ה אותי הקב״היימועטת שהח
בשעה שפתח בני באלו הדיבורים אז פרחה 

שהייתה עולה מתוך , ופגשה בנשמה שלי, נשמתו
, שנכנסהונכנסה במקום , הטהרה ומתוך הטבילה

 זכותב, שנה חיים 22וניתנו לי , ושם דנו דינה
  .הדמעות והדיבורים של בני

. יש לי להשתדל במה שראיתי, מכאן והלאה
מאחר , ז"כי אין לי להשתדל עוד בדברים של עוה

והקב״ה רוצה שלא יאבד , שראיתי מה שראיתי
  .ישכח ממני כלוםיולא 

  ְסַרני יהיַיסֹור יִ 
דוד . ינות לא נתנו ולמ,ני יהיְסרַ ַיסֹור יִ  .372

על כל מה שעשה , יסרני יהייסור , המלך אמר
טחון שהיה לו בעולם יואמר על הב, ז"בעוה
כי על כל מה שעבר עליו . ות לא נתנניוולמ, ההוא
 ,כריהווהיה בורח בארץ נ, ו אותשרדפו, ז"בעוה

ו  אותומכולם הציל, ובארץ פלשתים, בארץ מואב
ות לא וולמ, ואמר,  למותולא עזב אותו, הקב״ה

  .טחון שבעולם ההוא הנצחייעל הב, נתנני
הרי , אם חטאתי כאן להקב״ה, אמר דוד .373
הר אותי יוט, בלתי העונש שלייוק, תי כאןיהוכ

ולא השאיר העונש שלי לעולם , מכל מה שחטאתי
, ז"סרני יה בעוהייסור י, ודאי. ההוא אחר המיתה
, ני בעולם ההואות לא נתנוולמ. כדי לנקות אותי

  .יטול שם נקמתו ממנייש
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  אבינו מת במדבר
אבינו מת במדבר והוא , פתח הילד ואמר .374

, המילה. ' הנועדים על הלא היה בתוך העדה
גונו מאריך ישנ, ַזְרָקא, הטעם עליה למעלה, ואבינ
, אהה חסידים הקדושים. לה ומושך אותהיהמ

ואין ,  אין צער.שך הצער יש בקריאת אבינוכמה ֶמ 
, אבינו, אלא כשקוראים כך, כאב של רוח ונפש

 אחרים לא מתו האם. מת במדבר. בכאב מהלב
  ?במדבר

הם ֵמ . אלא כמה בני אדם עירומים מזה .375
, כי כתוב. ְפָחדושמקושש עצים היה ְצל, אומרים

ומהם אומרים , ומהם אומרים כך. כי בחטאו מת
ו ליוביום שאבי נפל בבית ח, ואני למדתי. כך
וה יושצ, ואני ראיתי מה שראיתי. מדו לי זהיל
  .ו אותי אבי שלא לגלותיעל

, אלא כמה וכמה היו שמתו במדבר, ולמדתי
ולא על חטא המרגלים , רחוולא על חטאו של ק

אלא שמתו . שימותו כולם במדבר, כשנגזרה הגזרה
אלו שהטעו ,  ואחר שעשו העגל,קודם מתן תורה

, כו אחריהםואלו שנמש, רב רבהעֵ , העולם
יה ממה ואין רָא, פחד היה יכול להיות בין אלוושצל

  .שהיה מקושש העצים, כי בחטאו מת, שכתוב

הוא ש,  צלופחדאבל הטענה שטענו בנות .376
 ,פחד רב לבית יוסףושהיה צלהיא , מת במדבר

ע״כ , ומתוך שלא היה יודע דרכי התורה כראוי
, והוא היה שלא שמר פיו ודבריו. לא היה נשיא

 וידבר העם באלקים ובמשה, ש"כמ. כנגד משה
. פחד היה המדברווצל, נו ממצריםעליתּולמה הֶ 

שהיה איש , ם רב מישראלת עַ ויָמ , ועליו כתוב
רב מזרעו של . והוא רב משפחה. שאינו יודע תורה

  .מבניו של מנשה, יוסף
 ,ומשום שחטא במדבר בדיבור כנגד משה

ומשום זה . שמשה נוטר שנאה עליו, חשבו בנותיו
לפני משה ואלעזר וכל הנשיאים , הקריבו משפטם

ברו עם משה אלא יולא ד, וכל ראשי האבות
  .נאו קנאה ממנוימשום שק. לפניהם

, מי שחושש מפני הדיין. מכאן נשמע .377
תו ויקרב דיינים אחרים וירבה אנשים עם א

ולא , ויפחד מפניהם, כדי שישמעו הדין, הדיין
 .ידחו אותו מהדין,  ואם לא,יהיה דן אלא כראוי

ד מכל האדם אשר וו מאיוהם לא ידעו שמשה ענ
  .ולא ידעו שמשה אינו כן. על פני האדמה

,  אני רואה,אמר, כיוון שראה משה כך .378
שכל האספה של אנשים גדולים מישראל וכל 

 .קרביםמתי י על,ראשי האבות וכל נשיאי העדה
ה את וַיְקרב מש, ״שכמ.  משה מהדיןבדלמיד נ
 את ה של משה הקריבהענווה. 'טן לפני המשּפָ 

  .משפטן לפני ה׳

 אע״פ שיש ,ךדיינים אחרים אינם עושים כ
אלו הדיינים נקראים עזי . עליהם אספה גדולה

אשרי .  של משה כללהאין בהם מהענוו, פנים
  . והחבריםלעזראבי שמחו ר. חלקו של משה

אני חוזר לדברים , אמר אותו הילד .379
, הזרקא, טעם זה, אבינו מת במדבר, ניםהראשו

ציורו דומה לנחש התלוי ,  אבינו,להישהוא על המ
וציור זה הוא בטעם . רפו ומושך זנבו לפיוועל ע

מת .  אבינו,להילמעלה על המ הזרקא הנמשך
  .ע״י דברי פיו, במדבר

רפו של ווהחזיק בע, פזוןימיהר אותו הילד בח
, בוריי דפחד זה מת ע״וצל, ובכה ואמר, אביו

ע״י , ז"בור חזרת לעוהיואתה אבי ע״י ד
שק י חזר אביו ונ.הדיבורים והדמעות של הילד

בכו רבי אלעזר והחברים . בק אותויאותו וח
ו כולם  אותלקחו. מהםיואביו היה בוכה ע, כולם
ואביו היה , ו בפיו על ראשו ועל עיניו אותשקויונ

  .מויבוכה ע

שאמרת דבר כיוון , בני, אמר רבי אלעזר .380
אמר אותו  ?מתאו טכי בח, שכתובמהו , אמור, זה
 . היה מספיק להם, מת,לה אחתיא במוהל, ילד

 כי בחטאו ,וגם,  מת במדבר,כתובולמה צריך ל
תו נחש הכרוך בזנבו למעלה ואלא כיוון שא ?מת

מאריך , לה אבינויאשר על המ, שבציור הזרקא
נחש הבחטאו של , בחטאו, כ כתוב"ע, הטעם
  .בר על משהישד,  בדברי פיו?וומה. אההו

המשכה ההיא ההוא טעם של , מתכי בחטאו 
כי בדברו על משה , ש הכרוך בזנבוחמאותו הנ
וזהו בחטאו ,  הטומאה מנחש הקדמוניוחמשך כ
  .ודאי

בין , ו רבי אלעזר בחיקו אותלקח .381
 ,אמר הילד להם. ובכו כל החברים, זרועותיו
 כי עד עתה עוד לא ,זבו אותי עם אבי עִ ,חכמים

כמה ימים ושנים , שאל רבי אלעזר. תיישב רוחיה
חברים בבקשה , רבי יוסי אמר להם ?לאותו הילד

 ו לוכי עוד לא מלא, לא תבקשו לדעת זה, מאתכם
  .חמש שנים

 בעין טובה אני מסתכל ,רבי אלעזראמר  .382
אלו הם חמש שנים . ומה שאמרת חמש שנים. בו

וגם אתה לא תקצור אותו . אשר אין חריש וקציר
 ימים שבעה נשב כאן עד , אבאואמר לרבי. לעולם

כי כל שבעת ימים , ישב בביתיכדי שהנשמה תת
היא הולכת , אחר שהנשמה יוצאת מהגוף

הלכה , ועתה שנשמתו של רבי יוסי. בעירום
 שבעהעד , תיישבה במקומההעד עתה לא , וחזרה
  .ימים
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  דברים נגעים באים) 11(על י״א 
 ךיֶ ייך לענִ פתח את ידך לאִח ח ִת תֹוּפָ , כתוב .383

תן לעני יוי, שלא יעזוב אדם העני שלו. ולאביונך
נלך ונגמול , ליוו בבית חךָ ְמ  חָ ,הרי רבי יוסי. אחר
. היכנס לזה פעם שניינ, ואחר שנחזור. מו חסדיע

נראה תחיית , והרי כל זמן שנלך ונחזור בדרך זה
  .המתים

, אשרי חלקו של אבי, אמר רבי אלעזר .384
רוצה , כי בימיו. דור הזההשהוא המנהיג של 
  אותןולעשות, ות שלוישיבהקב״ה לתקן ב׳ ה

דור מו הכי לא יהיה כ, ישוב גדול ועליון כראויי
  .א מלך המשיחוהזה עד שיב

דברים באים נגעים על בני ) 11(על י״א  .385
ועל גילוי , ועל קללת השם, על עבודה זרה, אדם
, ועל עדות שקר, ועל לשון הרע,  ועל גנבה,עריות

ועל , אוועל שבועת שו, ועל דיין המקלקל את הדין
,  ועל החושב מחשבות רעות,הנכנס לתחום חברו

אף , ויש אומרים. נים בין אחיםודועל המשלח ְמ 
  .על עין הרע

מאין לנו שנגעים באים , עבודה זרה .386
וע וַיְרא משה את העם כי פר, כי כתוב? להגלב

שהוכו , כי פרוע הוא. ןו אהרה כי ְפָרעֹ,הוא
, וכתוב שם, כי פרוע הוא, כתוב כאן. בצרעת

 וראשו בגדיו יהיו פרומים, ָצרּוע אשר בו הנגעהו
  . שם צרעת אף כאן צרעתכמו. יהיה פרוע

היום הזה , כי כתוב? מאין לנו, ועל קללת השם
, הפלשתי שהיה מגדף ומקלל השם,  ה׳ בידיְיַסֶגרךָ 

שם צרעת ש כמו . והסגירֹו הכוהן,וכתוב במצורע
  .אף כאן צרעת

  עינו של דוד ועינו של בלעם
וצריך , ישביתמדבר זה של הפלשתי לא  .387
, יחוסו של דודיפלשתי זה היה קרוב ל. לעיין בו

ממערכות ,  שכתובזהוו. רפה היהוובנה של ע
אלא ממערות ,  ממערכותאאל תקר, פלשתים
וכיוון . מו כמו מערה זויאשעשה ל, פלשתים
סתכל ה. ויקלל הפלשתי את דוד באלקיו, שכתוב

ובכל מקום שדוד היה מסתכל . בו דוד בעין רע
כל מיני צרעת היו נמשכים מעיניו של , בעין רע

סתכל בו דוד בעין הכיוון ש. וכך היה ביואב. דוד
  .כרת מבית יואב זב ומצורעי ילוא, כתוב, רע

לל את יכיוון שק, וכאן בפלשתי הזה .388
וראה במצחו , סתכל בו דוד בעין רעה, השם
כי , טבע האבן במצחו וִת , כתובמיד, צטרעהש
והכול היה מחמת . תדבקה הצרעת במצחוה

שתקעה הש, השתקעות עין הרע של צרעת במצחו
  .הרי ודאי שמצורע היה. האבן ממש במצחו

 היתיהעין שלו ה, בלעם הרשע הפושע .389
 עינו של דוד הייתה .של דודבהיפוך מעינו 

 עין בעולם התילא הי, מרוקמת בכל מיני צבעים
כל הצבעים שבעולם היו . יפת מראה כעינו של דוד

, א חטארֵ והכול באהבה למי שיָ , נוצצים בה
שהיו שמחים . חוְיֵראיך ִיְראוני וישָמ , ש"כמ

וכל אלו הרשעים היו יראים , כשרואים אותו
  .מפניו

 ה עין רעהתיהי,  בלעם הרשעאבל עינו של .390
בכל מקום שהיה מסתכל היה מכלה , מכל וכל

כמו עינו , כי אין עין רעה בעולם. אותו כשלהבת
  .א בהיפוך מעינו של דודישה, של אותו רשע

מאין לנו שלוקים , לוי עריותיעל ג .391
דקוד וַּפח ה׳ קיוִׂש , לוי עריותישכתוב בג? בצרעת

 כמו.  ולספחתתַלְׂשֵא ו, וכתוב בצרעת. בנות ציון
  .שם צרעת אף כאן צרעתש

, שכתוב?  מאין לנו שלוקים בצרעת,בהעל הגנֵ 
 ואל ם ה׳ צבאות ובאה אל בית הגנבואתיה נאהוצֵ 

 ַלתּויוִכ וָלֶנה בתוך ביתו , בית הנשבע בשמי ַלׁשקר
איזה דבר הוא שמכלה . ואת עציו ואת אבניו

בית ץ את הַת ונָ , ש"כמ . זו צרעת?עצים ואבנים
  .את אבניו ואת עציו

? מאין לנו שלוקים בצרעת, על לשון הרע .392
ן פֶ יוי, וכתוב. ן במשהוותדבר מרים ואהר, שכתוב
  .ן אל מרים והנה מצורעתואהר

כי ?  מאין לנו שלוקים בצרעת,על עדות שקר
יך והאלה אל, ואמרו, משום שהעידו ישראל שקר

,  קול מלחמה במחנה,ש"כמ,  בקול חזק,ישראל
  .בע וכל זָ רּו מן המחנה כל צָ לחּוַׁש י וִ , כתובמשום זה

מאין לנו שלוקים , על דיין המקלקל דין .393
שורשם , כֹול קש לשון אשכאֱ , שכתוב? בצרעת

 כי מאסו את ,אבק יעלהם ּכָ חָ ְר  ופִ ק יהיהַּכָמ 
ואם , ש"כמ, אלא צרעת, ואין פרחם. תורת ה׳

  .פרח הצרעתרֹוח ִת ּפָ 
מאין לנו שלוקים , ברועל שנכנס בתחום ח

. שנכנס בתחום של כהונה, מעוזיהו? בצרעת
  .והצרעת זרחה במצחו, שכתוב

מאין לנו , נים בין אחיםוועל המשלח מד
, וְיַנַגע ה׳ את פרעה, כי כתוב? שלוקים בצרעת

  .נים בין אברהם ושרהומשום שהוא שלח מד
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שעין רע של דוד היה ? מאין לנו, ועל עין הרע
הרי שעין רע . ותם שאינם יראי ה׳מכה בצרעת לא

  .והכול היה בו באותו רשע בלעם. מביא צרעת

.  ארץ בני עמותֹורה אשר על הנהרְּפ , כתוב .394
שנתן עין הרע על אותו נהר העומד , הנהרעל 

הנני נוטה , ש"כמ. יסוד דז״אשהוא , בישראל
, אי הההובלעם בא בפתור. אליה כנהר שלום

מתגרה היה .  בהםוהיה מתגרה, מלכות דס״א
שהיה רוצה להמשיך , בישראל המקבלים מהנהר

. שנקראת פתורה, אל המלכות שלו, השפע מהנהר
ו לצד ך אותלהמשי, אשר נלחמת על הנהר, פתורה
  .שלה

אבל . ודאי כל אלו הדברים היו בבלעם .395
הן , כי כתוב? מאין לנו שהיה בבלעם, לוי עריותיג

 ר ַמַעל בה׳סוְמ  לִ ,םֵהנה היו לבני ישראל בדבר בלע
, פעורשל , בודה זרההרי כאן ע. על דבר ְּפעֹור

  .רי בת צּוּבזְ ֹוּכשל , ועריות
 ,כי כתוב?  מאין לנו שהיה בבלעם,עדות שקר

והוא אפילו דעת בהמתו לא היה . ויודע דעת עליון
  .שלא ידע למה נטתה אתונו מהדרך. יודע

כי ?  מאין לנו שהיה בבלעם,קלקל את הדין
שזה עומד ותלוי בדין אם יזכו . ָעצךי ִא ךל, תובכ

והוא נתן עצה רעה להזיק לישראל , ישראל או לא
  .ויעץ רעות עליהם. שלא השגיח עליו, ונטה מהדין

מאין לנו שהיה , נכנס בתחום שאינו שלו .396
, וכתוב. וַאַעל פר וַאיל במזבח, כי כתוב? בבלעם

ת רבנוושהקרבת ק. את שבעת המזבחות ערכתי
  .ולא לו, הניםושייכת לכ

כי שילח , היה בו. נים בין אחיםומשלח מד
  .יםינים בין ישראל לאביהם שבשמומד

כי לא היה בעולם בעל . ה בויתהי, לשון הרע
  .חו היה בפיווכי כל כ. לשון הרע כמוהו

ָקֶרה יכי אוואנ, ש"כמ, קללת השם הייתה בו
שפירושו שהיה רוצה לעקור את המלכות . כה

  .ה מישראל"ת כהנקרא
 והכול על . עין הרע כמו שלמדנו.וכולם היו בו

נתן עיניו , יסוד דז״א, אותו הנהר של ישראל
, וכתוב. דו הרעילהטות שפעו לצ,  בוותלהתגר

 איני האם. ארץ בני עמו אשר על הנהר תֹורהּפְ 
שכל בני , אלא זהו סוד? יודע שארץ בני עמו היא

  .עמו היו דבוקים בו

  רע עין
זהו . ע עיןחם רַ לחם את לֶ אל ִת , כתוב .397
ואל ִתְתָאו . ובירך את ישראל, שהיה רע עין, בלעם

שהקב״ה לא רצה אלו , זהו בלק, למטעמותיו
  .העולות שהעלה לפניו

ג נהרגו יחון ועֹוכי ִס , בשעה שבלק ראה .398
שה ישהוא וחמ, ראה בחכמה שלו, וארצם נלקחה

ראה . בידי ישראלמו נופלים עליונים של מדיין ועַ 
חו ושכ, כ הקדים אל בלעם"וע. ולא ידע בבירור

  .חם בפיהםוכמו ישראל שכ, לברך ולקלל, בפיו

, ואפילו בלעם היה מתועב יותר מבלק .399
. היה יודע רק בלילה, ואותה ידיעה שהיה יודע

ספירות התחתונות והחמורים של המשום שאלו 
  ראשונהתרושמאאינם נמצאים אלא ב, הקליפה

. רת ראשונה החמור נוערושמאוב. של הלילה
שיתחברו , צד ההואהוע״כ היה לו אתון של 

  .מה בתחילת הלילהיהחמורים ע

  ממונה היה, ים אל בלעםקא אלוויב
  ] ממנא הוה,א אלקים אל בלעםוויב[

 .ים אל בלעם לילהקא אלוויב, כתוב .400
. והיה בא כנגדו, הוא אותו ממונה עליהםאלקים 
אלקים . ים אל לבן הארמיקא אלוויב, כעין זה

ים הוא שם משותף קכי אל. הממונה שלהםהוא 
  .אפילו לבני אדם

היה בלעם , כיוון שהיה בא אותו הממונה .401
ואז , ואמר דיבורים, ועשה מעשיו, בא על אתונו

ת יוהוא הראה עשי. הייתה האתון מודיעה לו
 ?ומה הראה. כדי שישרה עליו אותו הרוח, מעשה

שהחמורים משוטטים ושורים , א היה יודעהו
והעמיד את , אז הראה מעשה. בתחילת הלילה

ועשה , האתון שלו במקום מתוקן כנגד החמורים
, ואז היה בא מי שבא. וסידר דיבוריו, מעשיו

  .י אתונו מה שצריך"והודיע לו ע

לא תלך , כיוון שבלילה אחד אמר לו .402
 הם אלא? מה הטעם שחזר שנית לזה, מהםיע

ובדרך שאדם רוצה . ברשות שלמעלה היו עומדים
  .בה מוליכים אותו, ללכת

כיוון שראה . מהםילא תלך ע, בתחילה כתוב
קום לך , אמר לו, הקב״ה שרצונו הוא ללכת

 אשר אדבר אליך אותו  ואך את הדבר,תםיא
, בלעם כל אותו הלילה היה מהרהר ואומר. תעשה
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חד אם בקשר א, ומה אפוא הוא הכבוד שלי
 הסתכל כל הלילה .ברשות של מעלה, תקשרתיה

אלא , ולא מצא צד שהיה ברשותו עצמו, בכשפיו
ינתק מרשות יח אתונו ובכש, כלומר. מצד אתונו

  .א לרשותו עצמוושל מעלה ויב

. באלו ספירות תחתונות יש ימין ושמאל .403
 ןומצד השמאל ה. זכרים, מצד ימין הם החמורים

, ימין ועשרה לשמאלעשרה ל. נקבות, האתונות
כי זה לעומת זה עשה , כנגד ע״ס דקדושה

  .האלקים
היה יודע בחכמה , כשנפרד מאביויוסף 

כיוון . שלמעלה בספירות הקדושות העליונות
, למד גם באותה החכמה שלהם, שהיה במצרים

נאחזות הן איך , באלו ספירות תחתונות דס״א
עשרה של ימין , אלו של ימין ואלו שבשמאל

. שהם החמורים והאתונות,  של שמאלועשרה
, ש"כמ, מה שלמד שם, ומשום זה רמז לאביו

  .ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים

, אלו עשרה של ימין כלולים כולם באחד .404
לא , שכתוב, וזהו אותו חמור. שנקרא חמור
שמלך , וזהו החמור. חמור יחדיובתחרוש בשור ו

ב על ני ורוכע, ש" כמ.המשיח עתיד לשלוט עליו
, ואלו עשר של שמאל כלולות כולן באחת. חמור

 המקטרג על הירֹדה יוצא עִ יכי מצ, הנקראת אתון
עני ורוכב על , ש"כמ.  בן אתונותהעירֹ, הילדים
, ת כתוב חסרואתֹנ. נותועל ַעִיר בן אתֹ, חמור

  .משום שהעשר כלולות באתון אחת

ולׂשוֵרקה בִני , הגפן עירֹי לַ סִר ֹוא, כתוב .405
שבשביל ישראל הנקראים , סרי לגפןוא. ונואת
 עתיד הקב״ה ,גפן ממצרים תסיע, כמ״ש, גפן

ומשום . המקטרג שלהם, לקשור את עירֹה
 כי נטעתיְך וואנ, כמ״ש, ֵרקושישראל נקראים ׂש

 אותו היוצא ,ולשורקה בני אתונו, כתוב. ׂשורק
  .יקשור אותה ויכניע אותה. איאתון הההמצד 

ין ועשרה משמאל ואלו עשרה מימ .406
נמצאים , חמור ואתון, יםיהנכללים באלו השנ

ועשרה , ויש עשרה אחרים של ימין. כולם בקסם
כי לא , וע״כ כתוב. הנמצאים בנחש, של שמאל

' כי ה,  משום.סם בישראלחש ביעקב ולא ֶק נַ 
מצד הקסם . מצד הנחש יוצא שור. מויאלקיו ע

  .וחמור שור ווזה. יוצא חמור
 תוון שידע שנקשר ברשות אחרכי, וע״כ בלעם

אשר אדבר  אך את הדברו ,אמר לוש, שלמעלה
 הוא האיפ, ע לו ואמרהרֵ , אליך אותו תעשה

, ולא מצא דבר, סתכל בכשפיוהמיד . הכבוד שלי
  .אתון הזוהאלא , שיהיה מחזיר אותו לרשותו

קר ויחבוש את ום בלעם בבָק יָ וַ , מיד .407
 ,וע״כ. ל בלקורצונו ש, לעשות רצונו בה, אתונו

כי . בדיוק, הוא.  הואולךכי ה, חר אף אלקיםיוי
ממה שאמר , הוציא עצמו מרשותו בעזרת אתונו

  .ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, לו
, תםיך אקום לֵ , בתחילה נתן לו רשות ואמר

 אלא ?יחר אף אלקיםילמה ו, עתה שהיה הולך
להוציא , ברשות שלו, הוא. משום שהולך הוא

 אשר ואך את הדבר, שאמר לו, צמו מההואע
  .אדבר אליך

אתה מתקן ומזרז , רשע, אמר לו הקב״ה .408
חייך אתה ואתונך תהיו , כליך לצאת מרשותי

.  בדרך לָׂשָטן לוצב מלאך ה׳י ויתי,מיד. ברשותי
מלאך הכי , יצא ועמד באומנות אחרת מאומנותו

. ולא של דין כמו בלעם, של רחמיםההוא היה 
. פכים הרחמים לדיןוהרשעים ה, רבי שמעוןאמר 

כי לא היה , ולא לאחר, לשטן לו, ע״כ כתוב
  .ר"במדהכי היה , אומנותו

, לא שינה המלאך ולא יצא מאומנותו .409
מלאך הזה היה מצד הרחמים האלא משום ש

. וקלקל רצונו, היה סותר חכמה שלו, ועמד כנגדו
ל אב, לו היה שטן ונמצא שטן. לשטן לו, ש"כמ

  .לאחר לא היה שטן

כמה חכם היה בלעם בכשפיו על כל בני  .410
כי בשעה שהסתכל למצוא עצה לצאת , העולם

 הסתכל בכשפיו ולא מצא חוץ ,מרשות הקב״ה
 .שעל ידה יצא מרשות הקב״ה, מאותה אתון

העמיס עליה כל ש, ויחבוש את אתונו, ש"כמ
, והכניס בה, הכשפים וכל הקסמים שהיה יודע

, מיד. כדי לקלל את ישראל, ה מכולםוכלל אות
מורה שהוציא , הוא. חר אף אלקים כי הולך הואיוי

הקדים לו מלאך ? מה עשה הקב״ה. עצמו מרשותו
  . כשפיו וקסמיויסתורו, הרחמים שיעמוד כנגדו

כי לא נראה , ה"עד עתה לא כתוב הוי .411
כיוון שהתקין אתונו , ועתה. כשפיובבקסמיו ו

ני כשפיו מצד הדין לקלל את קוירז אותה בתיוז
הקדים הקב״ה כנגדו את מלאך , ישראל

, כדי לסתור חכמה שלו, ובשם הרחמים, הרחמים
וֵתט , כמ״ש. דרך ההואהולהטות את אתונו מ

וע״כ לא . מדרך הכשפים שלו, האתון מן הדרך
ויעמוד מלאך , צב מלאך אלקיםיויתי, כתוב

  .שהוא רחמים, ה"אלא מלאך הוי, האלקים

אתה העמסת על , רשע, אמר הקב״ה .412
אני , ייאתונך את כשפיך בכמה צדדי הדין כנגד בנ

מיד הקדים . דרך הזהההפך מיוי, אעביר מטענך
  .ולא לאחר, לו. המלאך של רחמים לשטן לו
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? הלא רא, שהיה כל כך חכם,  ובלעם,ראתה

,  שאותו רשע יסתכל במראה קדושמשום שאסור
נופל ,  בו הרי כתוב,א״כ. 'שיוכל לראות מלאך ה

היה נופל , שהיה צריך להסתכלכי כ ?יםיוגלוי עינ
לא היה צריך , ועתה אצל המלאך. וראה

  .וע״כ לא ראה, להסתכל

א״כ היה בלעם במדרגה עליונה על כל  .414
ראה , יםיגלוי עינ, שהוא, נביאים הנאמניםה

, והרי רבי שמעון אמר.  הקב״הכבודוהסתכל ב
בלעם בכשפיו היה יודע באלו ספירות תחתונות 

. ר הקוסםואת בלעם בן בעֹו, ש"כמ, שלמטה
, פתנופת מטונישהוא ט, ו הכתוב לקרא, קוסם

הרי אמר רבי , ועוד? ואיך יסתכל בכבוד אדונו
, שכתוב, יה אחת שראה לפי שעהיברא, שמעון
, איך ייתכןו. נעקמו עיניו, ׳ את עיני בלעםוְיַגל ה

 והסתכל בכבוד ,םילוי עיניישהיה רואה בג
  ?הקב״ה

ודאי סודות התורה הם . רוריאלא צריך ב .415
. ובני העולם אינם יכולים לעמוד עליהם, עליונים

, משום זה אסור להקדים לומר דבר בדברי תורה
  .בוריוידע אותו על יו, מטרם שישמע הדבר

  יםיועזאל נופל וגלוי עינעזא 
מה אנֹוש , אמר להם. באו לפני רבי שמעון .416

, ו אות זה ממוני העולם אמרופסוק. כי תזכרנו
. בשעה שעלה ברצונו של הקב״ה לברוא האדם

תות של מלאכי השרת יכתות יקרא לכ, אז
אני רוצה לברוא , אמר להם. ם לפניו אותוהושיב
 הושיט .בל יליןואדם ִּביָקר , אמרו לפניו. אדם

  .הקב״ה אצבע שלו ושרף אותם
אני ,  אמר להם.תות אחרות לפניויהושיב כ

מה אנוש כי , אמרו לפניו. רוצה לברוא אדם
אני , אמר להם?  מה מעשיו של אדם זה.תזכרנו

וחכמתו , שיהיה בצלם שלנו, רוצה לברוא אדם
  .תהיה למעלה מחכמתכם

ויצא , וחטא, כיוון שברא את האדם .417
, אמרו לפניו. באו עזא ועזאל, פסק דינו לפניוב

חטא , הרי האדם שעשית, פתחון פה יש לנו אליך
, אם הייתם נמצאים אצלם, אמר להם. לפניך

מדרגה הוהפיל אותם מ. הייתם יותר גרועים ממנו
  .םיהקדושה שלהם מהשמי

 שאלהעתה אחזור אל ה, אמר רבי שמעון .418
אם נאמר . יםיננופל וגלוי עי, שבלעם אמר, שלכם

 איך ,אלא בשבח היה משבח עצמו, שלא היה כן
 ואם דבר אמת ?יכתוב הקב״ה דבר שקר בתורה

איך ישתבח אותו רשע במדרגה עליונה על כל , הוא
הרי הקדושה שלמעלה אינה ,  ועוד?נביאי האמונה

  .ולא בטמא הזה, שורה אלא במקום הראוי לה

 אחר שהפיל, עתה אחזור לדבר הראשון .419
טעו , הקב״ה את עזא ועזאל ממקום קדוש שלהם

כאן יש . והטעו העולם,  העולםותאחר נש
והרי . עושה מלאכיו רוחות, והרי כתוב, להסתכל

ואיך היו יכולים להתקיים .  מלאכים היו,אלו
  ?בארץ

אינם עומדים , אלא כל אלו מלאכים שלמעלה

רק באור העליון אלא , ואינם יכולים לעמוד
ואם נפסק מהם . קיים אותםהמאיר להם ומ

כ "כש. אינם יכולים לעמוד, אותו אור שלמעלה
ם הקב״ה והפסיק  אותשהפיל, אלו המלאכים

, וע״כ. םושתנה זיוה, מהם אותו אור שלמעלה
שתנו ה, ושלט בהם אוויר העולם, כשירדו

  .למדרגה אחרת

אותו , שהיה יורד לישראל במדבר, המן .420
יורד מעתיק שהיה , המן היה מהטל שלמעלה

היה , וכשהיה יורד. כתר, הסתום מכל הסתומים
 שדהוממנו ניזון , אורו מאיר בכל העולמות

וכשהיה . מלאכים העליוניםהו, המלכות, םתפוחי
נגלד , המן יורד למטה ושלט בו אוויר העולם

והמן , ש"ולא היה זיוו אלא כמ, שתנה זיווהו
שהפיל , כ המלאכים"וכש. ולא יותר. ע גד הוארַ זְ ִּכ 

שתנו ה, כיוון שירדו ושלט בהם האוויר, הקב״ה
  .המאותה המדרגה הראשונה שהיו ב

 ראה שעזא ועזאל ?מה עשה הקב״ה .421
אותם בשלשלאות של ברזל קשר , מטעים העולם
.  בעמק ההרים?באיזה מקום יושבים. בהרי חושך

משום . והשליך חושך בפניואת עזא הושיב 
התקיף , שבאותה שעה שקשר אותם הקב״ה

כ הקב״ה הפיל אותו "וע. והרגיז כלפי מעלה
שלא , עזאל. וזרק חושך בפניו, וארוובעומק עד צ

  .והאיר לו החושך, ו אצל עזא אותהושיב, התקיף

ובני העולם שיודעים מקומם של עזא  .422
למדים בני אדם מוהם . באים אליהם, ועזאל

ואלו הרי חושך נקראים . כשפים ונחשים וקסמים
ומשום זה , משום שהחושך קדם לאור, דםהרי ק

ולבן ובלעם למדו . הררי קדםהרי חושך נקראים 
חני נְ מן ארם יַ ,  שאמר בלעםזהוו. מהם כשפים

  .מהררי קדם ,בלק מלך מואב
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ר יותר מכל "קטרוגם על אדההיה עזא ועזאל 
ג״ר ,  עזא ועזאל הם מאחוריים דאו״א.המלאכים
מנעו האדם וכיוון ש. משו בנקודיםישש, דחכמה
 שך וקשרום לארץ להרי ח אותהפיל, מתשובה

בקליפה שנקראת , ם בשלשלאות של ברזלאות
  .ברזל

התקיף , זכר, עזא. עזא ועזאל הם זכר ונקבה
שרצה למשוך החכמה , בעת שקשרו אותו

מעלה למטה ולבטל אותה הקליפה שקשרה למ
, הפיל הקב״ה חושך בפניו, וכיוון שהתקיף. אותו

  :׳ קליפותושלטו עליו ב

  , השלשלאות של ברזל.א

  . החושך.ב

לא עשה שום מעשה בעת , נקבה, אבל עזאל
ואין בה , כי הנקבה היא קרקע עולם, ההיא
והאיר לו הקב״ה את . ע״כ לא התקיףו, מעשה
  .החושך

, בלעם היה משבח עצמו ממקום זה .423
משום שעזא ועזאל . ם שומע ִאמֵרי אלונא, ואמר

שהיו , אלו הדברים העליוניםמ, אמרו לבני העולם
היו למעלה בה עת שהמ, תחילהיודעים ִמ 

. שהיו בו, עולם הקדושהוהיו מספרים מ. םיבשמי
, שומע קול אל ,לא כתוב. שומע אמרי אל, ״שכמ

שאמרו עזא , שהם אלו אמירות, אלא אמרי אל
מי שבא משמיעת שיעור בבית , כמו. ועזאל מן אל

, ואמר. ה באמאין את, ואותושואלים , המדרש
כך הוא נאום שומע . מלשמוע דברי המלך הקדוש

שהיה יודע השעה , עליוןויודע דעת . אמרי אל
  .ן השעה בכשפיווומכו,  בעולםוישהדין תל

נופל וגלוי , י יחזה"אשר ַמחזה שד .424
, יםינופל וגלוי עינאלו הם י "מחזה שד .עיניים

, לונקרא נופ. עזאנופל זהו . ועזאלעזא ואלו הם 
שך ומשום שהעמיק אותו הקב״ה בעומק הח

וע״כ . וחושך נזרק בפניו. רפווויושב בעומק עד ע
ונפל פעם , יםישנפל פעם אחת מהשמ, נופלנקרא 

עזאל הוא גלוי . אחרת אח״כ בעומק החושך
משום שלא , כי לא נזרק עליו חושך. יםיעינ

ובלעם . עזא, התקיף ולא הרגיז כאותו שלמעלה
  .יםישהם נופל וגלוי עינ, י"שדחזה ם ַמ להקרא 

ימצא יבעת ההיא לא נשאר בעולם מי ש .425
ובכל יום היה נסתם , אצל עזא ועזאל חוץ מבלעם

ינחני בלק מלך , ״שכמ. מהם באלו ההריםיע
א מארץ ול ,מהררי קדם ודאי. מואב מהררי קדם

  .מהרי חושך, כלומר .בני קדם

כמה פעמים אמרתי , אמר רבי שמעון .426
כי הקב״ה . והחברים אינם מסתכלים, זהדבר 

במקום , אינו משרה שכינתו אלא במקום קדוש
לא , וכן הקב״ה מכריז ואומר. הראוי לשרות עליו

 .קוסם קסמים,  ובתו באשבך מעביר בנומצא יי
אלא אשרי  . בא להתערב ביניהם, בלעם,והוא

שהקב״ה קידש אותם לשרות , חלקם של ישראל
  .אלקיך מתהלך בֶקרב ַמחֶנךָ כי ה׳ , ש"כמ, ביניהם

 והיה ,כתוב, ומשום שהוא מתהלך בקרב מחנך
אל , וכתוב. שיםייתם קדֹווְה , וכתוב. ַמחֶניָך קדוש

כי איני . ץ בםּוואק, וכתוב. טמאו בכל אלהית
. והם משרים אותי לחוץ, קרב אליהםהתיכול ל

ואשרי חלקם של , אשרי חלקם של ישראל
ויש , שהם קדושים, נביאים הנאמנים הקדושיםה

  .להם חלק להשתמש בקדושה עליונה

   האתון את מלאך ה׳וֵתֶרא
צב בדרך ימלאך ה׳ נהאתון את  וֵתֶרא .427

ע ובדרך שהיה שק, בדרך. וחרבו שלופה בידו
וחרבו שלופה . דרך הכשפים והקסמים, בתוכו
ואם ? למה צריך חרב, אם יצא כנגד האתון. בידו

אתונו והוא לא ראה למה ראתה , יצא כנגד בלעם
  .בין לאתון ובין לבלעם, זדמן לכלהאלא ? אותו

  אותהגד האתון להוציאנזדמן כההמלאך 
הכשפים והקסמים כלומר ,  בהנהדרך שנטעהמ

זדמן הו.  ברחמים אותההוציא. שניתנו על האתון
ו על שהוא היה רוצה  אותלהעניש, כנגד בלעם

  .ולא ברשות שלמעלה, ללכת ברשותו עצמו

ם דבריו של בלעם היו באים מצד א .428
, למה כתוב, ולא מצד אחר, ספירות התחתונותה
 אשר ואך את הדבר, וכן, א אלקים אל בלעםוויב

, אלקים כאן כולם היו מלאךאלא ש ?אדבר אליך
ח ושבו אחוזים הכ, וההוא בא מצד דין קשה

שבלעם היה , כתרים התחתוניםה של אלו עוזוה
א אלקים אל וויב, במשום זה כתו. משתמש בהם

כי לפעמים נקרא . ויאמר אלקים אל בלעם, בלעם
  .מלאך בשם העליון

 השנטתה מאות. וֵתט האתון מן הדרך .429
גד נשהייתה עמוסה מצד דין קשה כ, הדרך
 ךשהיא נטתה מהדר, ובמה ראה בלעם. ישראל

ח ובכ, אפילו בדרך רצה להזיק לישראל? איהה
וַיך את האתון , כתוב, וכיוון שלא עלה בידו. אתונו
חות דין וה בכ אותשהעמיס עליה והלביש, במקל
  .חזקשהוא דין קשה ו,  במקלחזקקשה ו

, כמה חזקה הייתה החכמה של אותו רשע .430
כי הוא השגיח , והתשוקה שלו להזיק את ישראל

,  ממנו את זאתתהמונע, לצאת מרשות של מעלה
  .מחמת תשוקתו להתכבד ולהזיק לישראל
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. עמוד מלאך ה׳ במשעול הכרמיםוי .431
,  ותלך בשדהךותט האתון מן הדר, בתחילה כתוב

ונטתה ממה , המלכות, בדרך ישר מצד השדה
.  עליה בלעםס מדרך הכשפים שהעמי,שהיה בה

להטותה , תה הדרךהטֹוויך בלעם את האתון ְל 
אל הדרך , המלכות דקדושה, מהדרך של שדה

עם הייתה בין המלאך ובין בל.  של הכשפים,שלו
שאינו יכול , אח״כ כשראה בלעם. האתון בצרה

ויך את האתון , אז, ה מדרך השדה אותלהטות
  .בדין קשה, במקל

אלו , כמה יש לנו להסתכל בדברי תורה .432
נם י בחהאם. הנהפסוקים רמוזים בחכמה עליו

או , להראות לאתון אחת, מלאך הזההיצא 
 ?ןפעם כאן ופעם כא, לעמוד בין כרמים כנגדה

כדי להגן , אלא הכול סוד עליון ובכל רצה הקב״ה
, מינים הרעיםהולא ישלטו בהם , על ישראל

  .משום שהם חלק הקב״ה

. ויעמוד מלאך ה׳ במשעול הכרמים .433
יוצאים בעטרה , כשהמלכות מתעטרת מצד אמא

.  צדדים חקוקים בתכשיטיה1500שלה 
היא , ז״א, וכשהמלכות רוצה להזדווג עם המלך

אלו . ת בעטרה אחת של ארבעה צבעיםמתעטר
כל צבע , הצבעים מתלהטים בארבעה צדדי העולם

) 12(שהם י״ב , פ באותו הצד שלו"וצבע לוהט ג
  .ובאים ונכללים בי״ב אחרים. גבולים חקוקים

. מבאר כאן מהו משעול הכרמיםהזוהר 
ים ינוצישנוטלים האומות וכל החוהתמצית 

לפיכך . םהנקרא משעול הכרמי, משביל דק זה
הוא מקדים לבאר העטרות הגדולות של ז״א 

. שמגיעה רק לישראל,  הרחבהןוהשפעת, ומלכות
השפעה הגדולה הואח״כ מבאר אשר תמצית מ

 דרך משעול הכרמים לאומות ההזו מגיע
, ויעמוד מלאך ה׳ במשעול הכרמים. חיצונייםלו

  .דק ההואהשביל התם מפניהם גם שָס 
עטרה , המלכותלה מבאר ב׳ העטרות של יותח
, היועטרה שני, לאהימה שמקבלת מאמא ע, אחת

  .מה שמקבלת מזיווגה עם ז״א
לה מקבלת המלכות מקו שמאל יונודע שתח

כי קו הימין מקבל . דאמא חכמה בלי חסדים
שז״א לוקח ספירה וחצי מימין , ונבחן אז. ז״א

שניהם רק , חכמה וחצי דעת הימין, דאמא
 וחצי משמאל והמלכות מקבלת ספירה. חסדים
  .בינה וחצי דעת השמאלי, דאמא

 ,כשהמלכות מתעטרת מצד אמאלכן 
 יוצאים ,מקבלת לא מז״א אלא משמאל דאמאש

 . צדדים חקוקים בתכשיטיה1500בעטרה שלה 
אבל אינה מקבלת כל , ג״ר שלהפירושה ה, עטרה
בינה וחצי , אלא ספירה וחצי, 3000, הג״ר

, כשיטיה בתחקוקיםוהם . 1500, השמאלי דדעת
  .בעטרה שלה

כולה , העטרה שהמלכות מקבלת מאמא

עטרה שבה כל ג׳ מקבלת מז״א ו .משמאל
כשהמלכות רוצה להזדווג עם  ולכן ש.הקווים
היא מקבלת , ולקבל ממנו שפעו, ז״א, המלך

, צבעיםשיש בה ד׳ , מזיווגה עם ז״א עטרה אחת
 : חו״ג תו״מ,מתלהטים בארבעה צדדי העולםה

. מלכות שחור, ת״ת ירוק,  אדוםגבורה, חסד לבן
 כל צבע .דרום צפון מזרח ומערב, וכן נקראים
ימין ,  בג׳ קווים,פ באותו הצד שלו"וצבע לוהט ג
  .שמאל אמצע
, חו״ג תו״מ, שיש כאן י״ב מיני אורות, ונמצא

שהם י״ב גבולים , שבכל אחד מהם ג׳ קווים
נכנסים ונכללים בי״ב גבולי אלכסון ו, שבמלכות
 חו״ג תו״מ שבכל אחד םשהם ג״כ אות, שבז״א

נכללים י״ב , וכשהם בזיווג. מהם ג׳ קווים
ויש בעטרה של המלכות . מלכות מי״ב דז״אד
  .ס"רת

, בראש העטרה יש ד׳ שורות לד׳ צדדים .434
 .תלֹוְד גְ שהם שורות של ִמ , צפון דרום מזרח מערב

, על כל מגדל ג׳ פתחים. חיםרָק ֶמ מגדלות , ש"כמ
עטרה זו , ים טובות מכל צדמשובצים באבנ

  .בשביל כבוד המלך, לוגים של אופירימאירה בד
כי . גילוי החכמה שבמלכות נקרא מגדל

בראש העטרה יש ד׳ שורות . החכמה היא הגדלות
ואינם . חו״ב תו״מ שבדעת, מגדלות לד׳ צדדים

וע״כ נקראים ג׳ פתחים , מאירים אלא בג׳ קווים
ן המגדל מאיר כי זולת ג׳ הקווים אי, לכל מגדל

, זולת שנכלל ממור, שאין המגדל מאיר. כלום
מור . שהם ג׳ הקווים, לבונה ומכל אבקת רוכלמ

. מכל אבקת רוכל קו האמצעי, לבונה ימין, שמאל
  .חיםרָק התכללות הזאת נקראת ֶמ הו

, פ עם ז״א"אין המלכות חוזרת למצב פבו
 וחזרה .תמעטה עד לנקודה תחת היסודהמטרם ש

. הנקראת כתם, פת דם כחרדלייא טזו לנקודה ה
צריכים לטהר , ָפניםלכ כשחוזרת ונבנית "ואח

 ולכן .המלךמטעם כבוד , כתם הזהההמלכות מ
, לוגים של אופיריעטרה זו מאירה בד, נאמר

לוג של עטרה זו י כי ע״י ד.בשביל כבוד המלך
, שמדלגת מימין לשמאל, בכללותה על ג׳ הקווים

 הז י"הרי ע, יןומאמצע לימ, ומשמאל לאמצע
נמשכת הארת החכמה מלובשת בחסדים 

  .דושהארתה גדולה מא, מרובים
. וע״כ היא מפרה ומשביתה את הכתם הזה

כי . תם אופיר ואדם מּכֶ ,ש מפז אוקיר אנֹו,ש"כמ
היא , בלה כתם אופיר זהיאחר שהמלכות ק

אוקיר , ואז נאמר על האדם. ו לאדם אותמשפיעה
  . מפזאנוש

ים מסביב פעמוני זהב יתלותחת העטרה  .435
כל , בתוך הרימון אלף פעמונים. מון אחדיור

תחלק מרימון ה. פעמון מהם לוהט באדום ובלבן
או ממנו ירָ יש, ועומד פתוח, לארבעה פלחים

עד שמתלהטים ,  פעמונים לכל צד325. הפעמונים
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והם . ד׳ רוחות העולם ממראה של כל פלח
  .נקראים פלח הרימון

,  של העטרה דמלכותמבאר הסוףהזוהר 
בהיותה פב״פ עם ז״א . הכלים דאחוריים שלה

. גלית אלא בכלים דאחוריים שלהנאין החכמה 
, ש"כמ,  רימוןתוכללות הכלים דאחוריים נקרא

, שאפילו הריקים שבך, כפלח הרימון רקתְך 
הנבחנים כריקים כלפי הכלים , הכלים דאחוריים

  .תמלאים אורו, מלאים מצוות כרימון, ניםדפָ 
מתחברים בכלים דפנים הם שכ, כלומר

אז הם מקבלים ג״כ הארת ג׳ , ים בהםיותלו
 ההארות ותואז מתחלק. קווים מכלים דפנים
. הנקראים פעמונים, )12 (לימין ולשמאל ולי״ב

מפני שהארתו , כללות הפעמונים נקראת רימון
  .מטה למעלהלמתרוממת מ

 ,תחת העטרה תלויים מסביב פעמוני זהב
 בשעה .שבהם מתגלה החכמה, אחורייםלים דכה

כלים דפנים לם ומחוברים מסביב ישתלוי
ומתפרׂשים לימין . נקראים פעמוני זהב, שבעטרה
  .לחסדים ולחכמה, ולשמאל

כי עיקר השם של , ונכללים כולם ברימון אחד
אלא ההארות . רימוןהוא הכלים דאחוריים 

שמקבל מחמת חיבורו בכלים דפנים מימין 
  .ראים פעמוני זהבנק, ומשמאל

 המאירים בהארת ,בתוך הרימון אלף פעמונים
, כל פעמון מאיר באדום. המכונה אלף, החכמה
. חסדים, ימין, ומאיר בלבן. חכמה, שמאל

אבל . ח חיבורם עם הכלים דפניםושהשיגו זה מכ
לא , תחברו עם הכלים דפניםהמטרם ש, משורשם

שמאל בלי , היה בהם אלא חכמה בלי חסדים
 ועוד הם מקבלים מכלים .גוון אדום בלבד, ימין

  ).13 (ועם הכולל הם י״ג, דפנים י״ב גבולים
ע״פ ד׳ , תחלק לארבעה פלחיםמרימון ה

או שיירָ , ועומד פתוח. בחינות חו״ב תו״מ שבו
שהפעמונים מאירים מכל פלח , ממנו הפעמונים
, בכל צד מד׳ צדדים שבכל פלח. מד׳ הפלחים שבו

, 1300 הםש, 325שהם ד״פ , ם פעמוני325מאירים 
 עד .ם אותשהם י״ב גבולים עם אחד הכולל

שבכל ,  חו״ב תו״מ,שמתלהטים ד׳ רוחות העולם
שכל פלח . ממראה של כל פלח,  פעמונים325אחד 

וזהו . מד׳ פלחי הרימון מקבל הארת י״ג אלו
  .כפלח הרימון רקתך, שכתוב

 הפלחים של תארבעה גלגלים שבארבע .436
. וקחים ע״י גלגול את העטרהל, הרימון

עד , וכשלוקחים אותה הם מזדקפים למעלה
. הנוהם יום ולילה, שמגיעים לגלגל הפלח העליון

אז מתחברים כל אלו הפלחים ולוקחים את 
והקול של אלו הגלגלים . העטרה וזוקפים אותה
עשים כל ור, לקול נעימות זה. נשמע בכל הרקיעים
עד ,  לזהוכולם שואלים זה, צבאות השמיים
  .ברוך כבוד ה׳ ממקומו, שכולם אומרים

, המתגל, נישאת, הג״ר של המלכות, העטרה
, ד׳ כלים דאחוריים, י ד׳ פלחי הרימון"ע

עיקר היא אשר החכמה , הממשיכים החכמה
, וע״כ יש עטרה ויש נושאי העטרה. הג״ר שבה

י "ואין החכמה נגלית אלא ע. שהם פלחי הרימון
ונגלית בשעת .  קוויםג׳, מקומותגלגול בג׳ 

  .הנסיעה, הגלגול
להעביר האור מקו לקו , לפיכך צריכים גלגלים

ואלו הגלגלים הם הדינים דמלכות . עד המלכות
שבג׳ נקודות , המכונים ג׳ זריעות, עם הדינים

כי הדינים שבכל קו . לם שורוק חיריקוח
  .מעבירים האור שבו לקו האחר

ת המלכות ידינים מעלייש , חולם, כי בקו ימין
ע״כ דין זה דוחף האור , ם קטנותמיהגור, לבינה
והדינים שבקו . שורוק, ו לקו שמאל אותומעביר
שאינם נותנים , פאוןישך אש קוששם ח, שמאל

דוחפים האור ומעבירים , את החכמה להאיר
, ששם תיקון ייחוד הקווים, לקו האמצעיאותו 

שאז יכולה , שאור החכמה מתלבש בחסדים
הדינים ו. ר בכל שלמותה והדרההחכמה להאי
אינם נותנים בו ש, מסך דחיריק, שבקו האמצעי

ע״כ דינים אלו דקו . מקום גילוי אל אור החכמה
, האמצעי דוחפים ומעבירים האור אל המלכות

  .ששם מקום הגילוי של החכמה
ע״י , ובמלכות עצמה מתגלגלים הקווים מחדש

והדינים שבה , ומגלים החכמה, אותם הגלגלים
 הצורך מובןובזה . מקשרים אותה עם החסדים

  :לג׳ בחינות
, הנקראים עטרה,  הם עצם המוחין.א

  .תוךבשנבחנים בראש ו
, שהם הכלים דאחוריים,  נושאי המוחין.ב

ים ישרק הם ראו, הנקראים פלחי הרימון
ולולא הם לא הייתה , להמשיך גילוי החכמה

וע״כ . החכמההוא שהעיקר שבה , נגלית העטרה
כי , זוקפים את העטרהכ, נים פלחי הרימוןנבח

  .קומה זקופה מורה על אור החכמה
, הדינים שבכלים דאחוריים,  הגלגלים.ג

, שעליהם מתגלגל אור העטרה ממקום למקום
  .וכן במלכות עצמה, מקו לקו עד המלכות

 תשיש בארבע,  ד׳ מיני דינים, הגלגליםתארבע
 ,ם אותשהם ג׳ קווים ומלכות המקבלת, הפלחים

 העטרה מתגלגלת .לוקחים ע״י גלגול את העטרה
שלמת העטרה נ הז י"עש, עליהם ממקום למקום
אמר בעטרה נוהנה כל זה ש. בכל התכשיטים שבה

נוהג רק בזמן הזיווג , ובפלחי הרימון ובגלגלים
  :ותכוב׳ הארות מאיר אז ז״א אל המל, עם ז״א
, משמאל דאמא, אור החכמה,  משמאל.א
  .ת לראשישמאלו תח, ש"כמ
אז מאיר לה ז״א ,  אחר שנגמרה הארה זו.ב
  .וימינו תחבקני, ש"כמ, אור החסדים, מימין

כשהגלגלים מתחילים לשאת את , בתחילה
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שממשיכים , הם זוקפים קומתם למעלה, העטרה
 שונהאהרהארה ה, המכונה קומה זקופה, חכמה
עד שמגיעים . שמאלו תחת לראשי, ש"כמ, דז״א

פלח שהוא , הנוהם יום ולילה, לגלגל הפלח העליון
הארה ה, שאין לו הפסק, חסד, ימין, הרימון
  .וימינו תחבקני, ש"כמ,  דז״אהשנייה

שהחכמה , אז מתחברים כל אלו הפלחים
ושניהם בקו , דשמאל מתלבשת בחסדים דימין

בורם יחד יאז בחו. שתם במלכותוושל, האמצעי
שמגלים בה , לוקחים העטרה וזוקפים אותה

הארת החכמה בכל שלמותה , זקופהקומה הה
  .והדרה

שעליהם , הגלגלים הם הדינים שבד׳ מקומות
. האור נדחף ומתגלגל ממקום למקום עד שנשלם

הנקראים , ח הדיניםו כ,והקול של אלו הגלגלים
שפעולות , כלומר, נשמע בכל הרקיעים, גלגלים

  .הדינים מתקבלות בכל המדרגות
, גלגולםהמושפע מהם מעת , לקול נעימות זה

וכולם שואלים זה , עשים כל צבאות השמייםור
,  הם שואלים,מחמת גילוי הדינים שבכל קוש, לזה

 עד שנשלם הגלגול ומתגלה .איה מקום כבודו
ברוך כבוד ה׳ , שכולם אומריםעד , מקום הכבוד

  .המלכות, תגלה מקום הכבודהכי . ממקומו

, מזדווג במטרוניתא, ז״א, כאשר המלך .437
ישבת בראש י עולה עטרה זו ומת,מלכותה

רק בעת זיווג הן כל הפעולות האמורות ש .המלכות
אז גם יורדת עטרה אחת עליונה . ז״א עם המלכות

, משובצת מסביב לה בכל אבן טובה, לז״א
שה ילש, שה גלגלים היא באהיבש. פרחכפתור וָ בו

. שש כנפי הנשר נושאות אותה, קצוות העולם
שחקקה בה אמא , העטרלשים ענבים מסביב יחמ
שצבעיה לבן ,  באבן טובהיםמשובצ, בינה, לאהיע

 אורות מכל 613. אדום ירוק שחור תכלת ארגמן
  .צד

ל מגדל עשוי כו.  מגדלות לכל צד1600 .438
פורחים למעלה ומושפעים , טורים קבועים
. משמן המשחה שלה, בינה, לאהימשולחן אמא ע

ת חש מתנות עליונוללאה ביאז משפיעה אמא ע
אח״כ משפיעה .  בעטרהןושולחת וקובעת אות

, א"ז, נחלי שמן המשחה הקדוש על ראש המלך
טוב העליון על זקנו השמן הומראשו יורד 

, ״שכמ. ומשם נוזל על לבושי המלך, מכובדה
, ןו יורד על הזָקן ְזקן אהר,כשמן הטוב על הראש

  .דותיוישיורד על פי מ
אלא אין בז״א , טרם זיווג ז״א עם המלכותב

אלא בשעה , ואין בו הארת החכמה. חסדים בלבד
שבה מקום גילוי , שז״א מזדווג עם המלכות

, ואז הוא נכלל מחכמה שבמלכות, החכמה
. הנכללת גם מחכמה, ויורדת אליו עטרה מאמא

, י המלכות"שע, אשת חיל עטרת בעלה, ש"כמ
  .עטרה השלמה שלוהקונה ז״א , אשת ז״א

, טרוניתאמזדווג במ, ז״א, כאשר המלך
עולה עטרה זו ומתיישבת בראש , מלכותב

, ואחר שהמלכות מקבלת העטרה שלה. המלכות
חכמה הנכלל גם ז״א מ, שעיקרה היא חכמה

שאז יורדת גם . עטרה שלוהה גם הוא נוקו, שלה
משובצת מסביב לה בכל . עטרה העליונההלז״א 

  .פרחובכפתור וָ , אבן טובה
 תשובצוהעטרה מ, המלכות נקראת אבן טובה

שהיא הארת החכמה של , מכל אבן טובה
, חסדים, ימיןהוא  כפתור. ההנכללת ב, המלכות

, חכמה, שמאלהוא  פרח. המרומזים בכפתור
משום שהחכמה באה לו רק . חהמרומזת בפר

ע״כ נבחנת שמאירה , בדרך התכללות מהמלכות
  .עטרהלמסביב 

, המיוחדים שבכל קו הגלגלים הם הדינים
שה יב כאן שיחשמו. ו לקומעבירי האור מק

ג׳  .״ישה קצוות העולם חג״ת נהיכנגד ש, גלגלים
הנקראים  ,קווים שמחזה ולמעלה' גלגלים לג

 ,וג׳ גלגלים לג׳ קווים שמחזה ולמטה, חג״ת
  .כי ז״א כולל תמיד ו״ק. נה״יהנקראים 
 כי קו ,שש כנפי הנשר נושאות אותה, העטרה
, ק"וגד ם כנייש לו שש כנפיו, נשרהוא האמצעי 

אלא בקו , שלא תאיר, שמכסים בו החכמה
 תיקון של כנפי הנשרה. מטה למעלהלמ, האמצעי

המוחין , הלוקח והנושא של העטרהעיקר הוא 
, כי מתוך שעשה תיקון זה באמא, שמקבל מאמא
ע״כ כנפי  .וגם ז״א קנה אותם, יצאו ג״ר באמא

שזולתן לא הייתה , נשר הן עיקר לוקחי העטרהה
  .מציאותעטרה זו ב

. ההארות שבעצם העטרהעתה מפרש הזוהר 
, שערי בינה הארות חמישיםותחילה מפרש 

, עטרהל חמישים ענבים מסביב .מקבלת מאמאש
שים שערי ישהם חמ, שחקקה בה אמא עילאה

, יםצבעשה ישבה ש, משובצות באבן טובה. בינה
ובמלכות יש ג׳ , חג״תשהם  ,לבן אדום ירוק

  .ארגמןושחור תכלת שהם  ,צבעים
אורות בכל צד מד׳ צדדי ) 613(עוד יש תרי״ג 

מפני שנמשכים , 600שהם , חג״ת נה״י, העטרה
ובהם מאירות הארות . מבינה שספירותיה מאות

,  שבכל קו חו״ב תו״מ,ג׳ קווים, בוליםג )12 (י״ב
  .)13 (הם י״ג, ואחד הכולל אותם

 1600 , ואומר.ראש של העטרההאח״ז מפרש 
ספירה וחצי דימין של שהם  ,מגדלות לכל צד

חכמה , וספירה וחצי. 3000הם כי הג״ר , הג״ר
. כי חכמה היא אלף, 1600וחצי דעת הימני הם 
  .600שהם , ״י חג״ת נהס"ווחצי דעת הימני יש בו 

ואלו המגדלות עולים למעלה לבינה לצד ימין 
וכל מגדל עשוי טורים . שבה לקבל חסדים

. המלכות בושמוקף בבתים מהתכללות , קבועים
משמן המשחה , אמא עילאהומושפעים משולחן 

אז . החסדים דאמא נקראים שמן המשחה. שלה
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כי החסדים נמשכים , לחשמשפיעה אמא עילאה ב
המורה על חכמה , בלי השמעת קול, בלחש
וחסדים אלו  .כמו אצל הפעמונים, דשמאל

שהם שערות , יורדים בג׳ מקומות הדינים שבז״א
  . ולבושיםראש ושערות דיקנא

חזרה , בלה כל האורותי קטרהשהעאחר  .439
, בעטרה הזו״א לאה מעטרת לזיואמא ע, העטרה

ועל המלכות בעטרה ההיא ״א ופורשת על ז
המכונים לבושי , החסדים המלבישים החכמה

ְצֶאנה , אז הקול נשמע בכל העולמות. כבוד
טרה י בעטרה שע,נה בנות ציון במלך שלמהיוְרֶא 
, ״אזמלך שלמה הוא ה. חתונתו ביום מוילו א
  .מו היא בינהיא

שהם כל אלו , אז היא שמחה בכל בני המלך
עם זיווג כי אינם מתחברים . הבאים מצד ישראל

חוץ , מהםישאינם עומדים ע, ומלכות״א ז
שהם , שהם בני הבית ומשמשים אותם, מישראל
תורתם ותפילתם המעוררים אל ״י ן ע"מעלים מ
היוצאות מזיווג ז״א ומלכות הברכות , לכן. הזיווג

  .הן של ישראל

כל הברכות  ,וישראל לוקחים הכול .440
, היוצאות מהארת הזיווג של ז״א ומלכות

ומאותו החלק , ושולחים חלק מהן לשאר העמים
מבין צדדי חלקם של . זונים כל שאר העמיםינ

יוצא שביל אחד דק , הממונים על שאר העמים
צוניים החישמשם נמשך חלקם של , דומא
וזה שאנו . ומשם מתחלק לכמה צדדים, ע"ואוה

, היוצאת מצד הארץ הקדושה, קוראים לו תמצית
  .המלכות

כל העולם שותה מתמצית של ארץ , כ"וע .441
ובין למעלה . שארץ ישראל היא מלכות. ישראל

אינם , כל אלו שאר העמים עכו״ם, ובין למטה
ספירות הואפילו . תמצית ההיאהזונים אלא מינ

 ,ווזה. התחתונות שותות מאותה התמצית
 שביל מׂשרי שאר העמים שהוא, במשעול הכרמים
  .המתברכים ממנו

, מזיווג ז״א ומלכות יוצאות הארות גדולות
, ים הכוללוקחוישראל , ח ייחוד ג׳ הקוויםומכ

ע "אוה כ"משא. משום שהם דבוקים בקו אמצעי
, הדבוקים בקו שמאל בלי ימין, וכל החיצוניים

אמנם . לים לקבל מהארות הזיווג הזהום יכאינ
, גלגול בג׳ קווים״י כיוון שהארת הזיווג באה ע

ברגע שההארה מתגלגלת מימין לשמאל ועומדת 
נור דק מהארת קו יאז נפתח צ, בקו השמאל

, משעול הכרמיםנור נקרא ישאותו צ, השמאל
שמשם יורדים החיּות והמזון לחיצוניים מקו 

  .שמאל
, ת כל הזיווג מקבלים ישראלוע״כ כללות האר

 ,הכולל הכול, להיותם דבוקים בקו האמצעי
אבל . ומשום שהם העלו מ״ן וגרמו לזיווג הזה

בהכרח שולחים חלק מהשפע לשאר העמים 
בעת וזה , חיצוניים הדבוקים בקו שמאל בלבדלו

שהארת הזיווג מתגלגלת מימין לשמאל ועומדת 
משך הנ, חלקאותו ושולחים . רגע בקו השמאל

ומאותו החלק ניזונים כל , מקו שמאל בגלגול
הנות משהו ממקום ילים לויכש ,שאר העמים

  .אחר
שמשם נמשך , יוצא שביל אחד דק מאודו

ר ינואותו הצ ש,ע"החיצוניים ואוהחלקם של 
מטעם , הנפתח להם מקו שמאל הוא דק מאוד
משם  ו.היותו מטרם הייחוד בקו האמצעי

 החיצוניים ושאר  כל חיותם ושפעם שליםמושפע
  .העמים

היוצאת מצד , וזה שאנו קוראים לו תמצית
 כי המלכות מקבלת ,המלכות, הארץ הקדושה

שההארה , ג׳ הקוויםעם הארת הזיווג לתוכה כל 
חלק קטן מאותה , תמציתורק . מתגלגלת עליהם

מזמן שההארה מתגלגלת מימין לקו , הארה
 לשאר, ארץ ישראל, חת המלכותלַ זה מַׁש , שמאל

  .העמים ולכל העולם כולו חוץ מישראל
כל העולם שותה מתמצית של ארץ , כ"וע
דבק י מכל העולם להוישראל נבחררק  כי ,ישראל

, ״כ הם לוקחים כל הארת הזיווגוע, האמצעיבקו 
, דקדרך שביל , ושאר כל העולם רק תמצית

שהוא שביל מׂשרי שאר . הנקרא משעול הכרמים
ע נקראים "רי אוה כי ש,העמים המתברכים ממנו

שהם , ואותו שביל דק מקו שמאל. כרמים
  .משעול הכרמיםנקרא , מתברכים ממנו

טה יבלעם האשר , אותו המלאךכשראה  .442
כדי לקבל , שביל משעול הכרמיםעל את אתונו 
להטותה , ש"כמ, ח לקלל את ישראלומשם כ
, משעול הכרמים, הדרך של החיצוניים, הדרך

ויעמוד מלאך ,  מיד.עםשמשם הם מקבלים כל שפ
שלא יוכלו , לסתום השביל, ה׳ במשעול הכרמים

ואלו , ״םעזר ממנו שאר העמים העכוילה
  .ספירות התחתונות של החיצונייםה

ׂשמּוני נוֵטרה את , ש"הוא כמ, משעול הכרמים
את הגלות לשמור ולברך בעת כלומר , הכרמים

 שהם וישראל. הנקראים כרמים, שאר העמים
ואינם , כי הם בגלות.  לא נטרתי, שליכרמי, ש"כמ

  .מתברכים כראוי

מלאך לסתום השביל האיך היה יכול  .443
פתח בעת י הוא מוכרח לההרי, מפני החיצוניים

של הקב״ה , אלא משום שהייתה לו עזרה? הגלגול
מזה ומזה , ש"כמ, ותורה עזרה לו. המלכות, י"וכנ

  .הם כתובים
כ "א, לפתח בגלגוימשעול הכרמים מוכרח לה

כיוון שלאחר ? איך יכול המלאך לסתום אותו
מאיר הקב״ה מצד אחד את החסדים , הגלגול

, י"צד השני אפילו כנהומ, המכוסים שלו
רק אלא אינה מקבלת אחר הגלגול , המלכות
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ח זה התגבר המלאך על וובכ, חסדים בלבד
  .השביל וסתם אותו

ויעמוד מלאך ה׳ במשעול , כתובשוזהו 
שמצד הימין מגדיר , ה וגדר מזה גדר מזהכרמים

ע״י חסדים , הקב״ה את הארת השביל שלא יאיר
ומצד השמאל . וזהו גדר מימין. מכוסים שלו

יתה יע״י נט, מגדירה המלכות הארת השביל
ח ב׳ גדרות אלו סתם וובכ. לחסדים שבז״א, לימין

  ולומדים ממה שכתוב.המלאך את השביל
ם מפני, מזה ומזה הם כתוביםש, בלוחות
ומאחור , מפנים נכתבו בהארות ז״א, ומאחור

  .בהארות המלכות

 את וֵתֶרא האתון, בשעה ההיא כתוב .444
, חומה המגנה, קיר. לחץ אל הקיריות, 'מלאך ה

רגל בלעם אל את ותלחץ . ח המגן עליהםוכ, מגן
אלא בצרתה , האתון לא נתנה לו עזרה כלל. הקיר

, אז. השר המגן עליהם, שלחה אותו לאותו הקיר
  .בצד שמאל הזה, יוסף להכותהוַ 

  ויעמוד במקום צר,יוסף מלאך ה׳ עבֹורוַ  .445
בשעה ההיא . אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

שלא , סתם המלאך כל הדרכים וכל התמיכות
, אז. תהיה נמצאת לה תמיכה מכל צד שבעולם

שלא מצאה אפילו מקום . ץ תחת בלעםרּבַ וִת 
שילך , ה מקודם לכןכמו שרמז, לרמוז על עזרה

, כשראה בלעם שאינו יכול. לבקש עזרה מהקיר
, חר אף בלעם ויך את האתון במקליוי, כתוב

 דין קשה כוחותה ב אותשהטעין אותה והלביש
  .וחזק

, ותאמר לבלעם ,י האתוןפויפתח ה׳ את  .446
אחד . ליםיַתני זה שלוש רגָ מה עשיתי לך כי ִהִּכ 

צחקו . שמשותדברים שנבראו ערב שבת בין ההמ
אמרו , וכשבאו לבלק. מוי השרים שהיו עבלעםמ
 לא תמצא בו ? לשוטה הזה שלחת לקרואוכי, לו

שבאלו דברי האתון , נמצא. ולא בדבריו, ממשות
לא עזב , אם לא אמרה האתון זה. תבזה כבודוה

אלא בדברי אתונו ידע שנשבר . בלעם את שלו
  .חווכ

, בוכתו. ותפתח הארץ את פיה, כתוב .447
ארץ בין מהו השינוי . ויפתח ה׳ את פי האתון

 ?ויפתח ה׳ את פי הארץ, לא כתוב בארץש, אתוןל
והארץ פתחה . אלא שם משה גזר על פתיחת הפה

שהקב״ה יעשה , ולא יפה. ועשתה הציווי של משה
ופצתה , שהרי משה גזר וציווה. הציווי של משה
וע״כ הארץ עשתה הציווי של . האדמה את פיה

לא , אבל כאן. ותפתח הארץ את פיה, ש"מכ, משה
, כתובש, אלא רצון הקב״ה היה, נמצא מי שגזר

ממנו בא הדבר וממנו . ויפתח ה׳ את פי האתון
  .נמצא

, ויפתח ה׳ את פי האתון, מאחר שכתוב .448
דברי , היו צריכים הדיבורים להיות חשובים

שהסוס שלו רועה , בלעם היה משתבח. חכמה
, והאתון ענתה ואמרה. תוןוע״כ לקח הא, באחו
י מעודך עד יכי אתונך אשר רכבת עלוא אנוהל

לא היא ו, א״כ מכאן היה לה לפתוח. היום הזה
למה הטריח עצמו הקב״ה לפתוח  כ"וא. פתחה

  ?פיה באלו הדברים

באלו הדברים של האתון לומדים דעתו  .449
שלא היה כדאי שישרה עליו רוח , של בלעם
. להרע או להטיב, וח באתונושאין כ, הקודש

ח בבהמות להשרות ושאין כ, אתוןהולומדים מ
. וע״כ לא אמרה דברי חכמה. עליהם דעת שלמה

פשית של יטהבור של אתונו ובדעת יבד, בלעם
בדעת עליון על אחת כמה . לא יכול לעמוד, אתונו
  .והוא אמר שיודע דעת עליון. וכמה

.  כי הכיתני מה עשיתי לך,ותאמר לבלעם .450
כי בהמות ,  לא? ברשותי לעשות טוב או רעהאם

ואע״פ . אלא כמו שנוהגים אותן, אינן מתנהגות
לא הייתה , שאותה האתון הייתה בצרה גדולה

וברשותו , כי בלעם הטעין אותה בכשפיו, ברשותה
  .עמדה

היה . כי התעללת בי, ויאמר בלעם לאתון .451
. פשותיוהוא השיב לה דברי ט, לו לצחוק ממנה

ו ממנו והוא נעשה ִנְקֶלה בעיני השרים אז צחק
כי , אמרשמה על ו. וידעו שהוא שוטה, מוישע

.  כי עתה הרגתיך יש חרב בידי לּו,התעללת בי
שיכול , שוטה הזה מתפארה, אמרו השרים

איך לא יכול להשמיד אתונו . להשמיד עמים בפיו
  ?וצריך לחרב
. ח בבהמות להשרות עליהן רוח חכמהואין כ

, אם הבהמות היו מדברות,  בני אדםואם יאמרו
צא ולמד . כמה דעת שלמה הייתה באה לעולם

  . וראה דבריה,שהקב״ה פתח פיה, מאותה האתון

  וייקח בלק את בלעם
בלק .  את בלעםיקח בלקיקר ווויהי בב .452

חוץ ממה שלא , היה חכם בכשפים יותר מבלעם
 משום זה. כמו בלעם, היה יודע לכוון השעה לקלל

. ַעלת ּבָ מֹויקח בלק את בלעם ויעלהו ּבָ יו, בכתו
  .לכל, הוא היה מתקן אותו ואוחז בו

 אלא הסתכל ?ויעלהו במות בעל, מהו .453
ומצא , אחזיבאיזה צד מישראל י, בכשפיו

, שעתידים ישראל לעשות במות ולעבוד את הבעל
וַיְרא . הבעלויעבדו את , וילכו אחרי ההבל, כמ״ש

שעבדו , ולי העם ומלכםראה גד. משם קצה העם
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אם ה׳ , וכתוב. ויקראו בשם הבעל, כמ״ש. לו
כיוון . ואם הבעל לכו אחריו,  לכו אחריוהאלקים

ויאמר , מיד, שעתידים ישראל לזה, שראה בלעם
  .בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות

הקריב , שעשו הראשונים, כנגד המזבחות. 454
מה את שעשה בחכ, ועוד.  מזבחותשבעההוא על 
 שבעתקשר בהכי מצא שחלקם של ישראל , הכול

אסדר , ומשום זה אמר, חג״ת נהי״מ, מדרגות
  . מזבחותשבעה

שעזב , שהיה לו אוהב אחד, בדומה לאדם .455
ל גלב, מויוהיו בני אדם יראים לריב ע. לו אביו

ורצה לעשות , בא איש אחד, לימים. אותו האוהב
הרי , מויאם אריב ע, מה אעשה, אמר, מויריב ע

. ואיני יכול לו, מויהקשור ע, יש לו אותו האוהב
מה , אמר אותו האוהב. שלח מתנה לאותו האוהב

הוא ל אותו בן גלשב, יודע אני, יייש לאיש הזה אל
כנס ימתנה זו לא ת, אמר. שרוצה להצר לו, אוהבי
  .הזמינו את הכלבים ויאכלו אותה. יילפנ

וראה , לעורר ריב עם ישראלבא בלעם כך  .456
. משום אותו האוהב שלהם העליון, יכולשאינו 

. רבנות שהקריבוהק, התחיל לתקן לפניו מתנה
אתה רוצה , יומה יש לך אלי, רשע, אמר הקב״ה
. הרי המתנה שלך נמסרת לכלבים, יילהתחבר בבנ

ֶקרי לשון , יקריו. ָקר אלקים אל בלעםיויִ , כתוב
ולא , הרי מתנה שלך נמסרת לאלו, וטומאה

  .ייכנס לפנית

. מי יעמודָקָרתו לפני , ש"כמהוא , קריוי .457
. הוא היה בטוח שבמתנה ההיא הוא יוכל לישראל

מזה שבלעם עצמו שקירר , אלקים אל בלעםיקר יו
  .הטומאהתעורר עליו צד הש, קר אלקיםיוי. חושב

כי בלעם חשב שבמתנה , פירושו, קריוי .458
לפניו והקב״ה עקר מ, ההיא יוכל להרע לישראל

ממה שהיה , ועקר את בלעם. אותה המתנה
. יקריו, הוז. מדרגה ההיאהועקר אותו מ. חושב
אינך , רשע, אמר לו. עורבי נחלְקרּוָה יי, כמ״ש
מתנתך , ייכנס לפנהיול, מיי להתקשר עראוי

  .נמסרת לכלב

כי לא . ל של הכול היהאוגֵ , רשע הזהה .459
, וא, ויאמר ה׳ אל בלעם, תמצא בכל פרשה זו

, וישם ה׳ דבר בפי בלעם, כתובאלא . 'וידבר ה
טה לכאן ישלא י, כמי שנותן מחסום בפי חמור

  .וישם ה׳ דבר בפי בלעם, כך, ולכאן

אתה חושב שעל ידך , רשע, הקב״האמר  .460
הם אינם . או להיפך, ייתהיה ותתקיים ברכה בבנ

לא מעוקצך , רעהכמו שאומרים לִצ , צריכים לך
וכשתפתח , שוב אל בלקאתה אלא . ולא מדובשך

, ולא בפיך תלוי הדבר, ברשותךיהיה פיך לא 
 המוכנ, שהיא השכינה, ה"כהרי . תדברוכה , אלא

כי , ייתדבר הברכה של בנה "כ. לברך אותם
היא תדבר הדברים שיתקיימו על , כשתפתח פיך

  .ולא אעזוב הדברים לך, ייבנ

 ושמע בלק, כיוון שבא בלעם לבלק .461
שיצאו מפי , היה בלק חושב, ישראלשבירך את 

 והנה בירכת  לקחתיךי ָלקֹוב אויבי,אמר. בלעם
כדי , קח אלו הכשפים בידך, אמר בלעם. ָבֵרך

ואם אתה , המלכות, הזוה "כשתעכב כאן את 
ר ואני אעק, ה באלו הכשפים אותתוכל לעכב

שיבטל כלומר , אותה מאלו הדברים שאמרה
  .הברכות שאמרה

ובאלו , בזה, ךֶת לָ על עֹוכה צב יהתי, כתוב .462
ָקֶרה יכי או ואנ. המלכות,ה"כהכשפים תעכב את 

אמר לו . ר אותה מאלו הדברים שאמרהואעק, כה
קר אלקים אל יוי. ר לךואני אעק, רשע, הקב״ה
. ה"א תרים קולה בדיבורי כידבר הההו. בלעם
  .שוב אל בלק וכה תדבר, ״שכמ

, עולתךעל כה יצב יהת, בתחילה לא כתוב .463
קרה ה׳ יאולי י, כהלְ וֵא , צב על עולתךיהתי, אלא

אמרה אלו כ״ה כיוון שראה אשר . לקראתי
כי וואנ, צב כה על עולתךיהתי, אז אמר, הברכות

  .קרה כהיא

. קוטלְ , ארה כלומר. ָכה ָאָרה לי יעקבלְ  .464
. שהיו עומדים, ם מאותה המדרגהך אותהשל
ך שליאם תוכל לה, אמר. דה אוֶרהיִצ , ש"כמ
הרי , המלכות, ם מאותה המדרגה שלהםאות

. ה ישראלָמ עֲ ָכה זֹוולְ . יעקרו מהעולםיכולם 
, ו לידי זעם אותשיביא, ז״א, ישראל של מעלה

ל זועם בכל וֵא , ש"כמ, ימצא רוגז וזעם לפניויש
  .יום

, מראש צורים. אנוְר  ֶא ריםכי מראש צּו .465
בין . מהותיאלו הן הא, ּוֶרנוומגבעות ֲאׁש. האבות

לים ולא היו יכ, מהותיובין מצד הא, מצד האבות
  .להיות מקוללים

מי יכול , פירושו, כי מראש צורים .466
. כי אחוזים ויוצאים מראש כל צורים, לישראל
שכל הדינים שבעולם יוצאים . גבורותהם צורים 

ומגבעות . והם אחוזים בהן, מאלו הגבורות
נות האחוזים חאלו הם שאר המ, אשורנו

  .גבורותב
, ש"כמ.  ובגויים לא יתחָׁשבד ישכוןם לבדָ הן עָ 

ראש כל הדינים , צור, המלכות. ה׳ בדד ינחנו
. ועל שמה נקראות הגבורות צורים. שבעולם

כי , כתובועליה . וישראל יוצאים מהמלכות
והתפשטות המלכות בבי״ע . מראש צורים אראנו

  .שמשם נר״ן לישראל, נקראת גבעות

. ר את רובע ישראל ומסּפָ  יעקבמי מנה עפר .467
, כשהוא בו״ק, תחילהב. יעקב וישראל, ב׳ מדרגות
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. הוא ישראל, כשמשיג ג״ר, ואח״כ. הוא יעקב
ומדרגה , שתי מדרגות הן, ואע״פ שהכול אחד
  .ומדרגת יעקב היא למטה, עליונה היא ישראל

יתן י ,ש" הוא כמ,עפר. מי מנה עפר יעקב .468
חרב לה׳ ָמְלאה , ש"כמ, שהיא מלכות, כעפר חרבֹו

מקום , עפר. שהמלכות נקראת חרב לה׳. דם
וִייֶצר ה׳ אלקים את , ש"כמ .ר"שנברא ממנו אדה

עפר ההוא יוצאים הומ. האדם עפר מן האדמה
כמה , כמה מדרגות, כמה מחנות, כמה צבאות
כמה , כמה אבני קלע, ציםיכמה ח, חוקרי דין
מי . הזהעפר הוחרבות וכלי זין נמצאים מ, רמחים
  .היש מספר לגדודיו, ש"כמהוא , מנה

. ובה ע״ס. המלכות בכללה נקראת חרב לה׳
, וזהו שכתוב בה. והמלכות דמלכות נקראת עפר

מלכות דמלכות , מעורר בחרבש, ייתן כעפר חרבו
. ר"עפר הזה יצא אדההומ. הנקראת עפר, שבה

. עפר מן האדמה, ש"כמ, אלא שהיה נמתק בבינה
בינה היא אדמה , מלכותמלכות דהוא עפר 

וכן כל . כי בינה נקראת ארץ אדום, דמלכות
  .עפר הזה הממותק בבינהה מההמציאות יצא

בע ישראל ור.  את רובע ישראלרומסּפָ  .469
יש לו ד׳ אותיות , ז״א, כי ישראל, ה"היא ה׳ דהוי

וע״כ , שהמלכות היא אות רביעית ממנו, ה"הוי
 עפר ודבר אחד הוא עם. נקראת רובע ישראל

ות כאלא עפר הוא מל, שהיא ג״כ מלכות, יעקב
, רובע ישראל. דיעקב ורובע הוא מלכות דישראל

, מלכות, ישראלדטתו ימ, פירושו רביצה דישראל
, לֹמהִלׁשטתו ֶׁש ימ, ש"כמ. טהיהנקראת מ

  .המלכות
כלומר , רביעית מישראל למטההוא כמו , בעור

שהיא , מז״א שנקרא ישראלהיא , המלכות
מזה . שנקראת רובע לפי הספירות,  ממנורביעית
רגל רביעית של הוא , המלכות, שדוד, משמע
שהוא , כי חג״ת דז״א הם ג׳ רגלי הכיסא. הכיסא
  .והמלכות היא רביעית להם, בינה

כל אלו היוצאים . מי מנה עפר יעקב .470
ומספר את . נחשבים עפר, הנקראת עפר, ממלכות

הכתוב  ש.דיוהיש מספר לגדו, ש"כמ. רובע ישראל
  . עפר יעקבאתולא , באר את רובע ישראלמהזה 

, הן המצוות הנוהגות בעפר, מי מנה עפר יעקב
ומספר את רובע . בקציר, בנטיעה, בזריעהכלומר 
  .מצוות שבבעלי חייםהן , ישראל

הוא היה נושא קולו  .לו ויאמרשא ְמָׁש יוי .471
, וזהו. ה"כהנקראת , המלכות, ר ההואמַדּבֵ האל 
ה "כזו ,  ויאמר.קולונשא בלעם ש, שא משלויוי
, שהמלכות, וכה תדבר, ש"כמ. היא אמרה, איהה

  .תדברהיא , ה"כהנקראת 

שבכל כשפיו ובכל , כיוון שראה בלעם .472
לא , רבנות שהקריבוקכלומר ה, אותה המתנה

כי וואנ, ש"כמ. ה ההיא"היה יכול לעקור כ
אמר לו . ה הזו"ר כואעקשאמר , קרה כהיא
אני , ר אותהואתה חושב לעק, רשע, ב״ההק
שיעקור אותו , ר אותך מהשלשלת שלךואעק
,  מלשון.קר אלקים אל בלעםיוי, כתוב. השורשמ
, כ"אח. שעקר אותו ממדרגתו, קרּוָה עורבי נחליי

לא וובירך , חזר ואמר, כיוון שראה שאינו יכול
ולא , אלא. היה צריך לומר, ולא אשיבנו. אשיבנה
, וכה תדבר, ה"תה שכתוב בה כלאו, אשיבנה
אין אני יכול להשיב אותה , שעליה אמר, המלכות
  .מישראל

כנס הי בב׳ מדרגות רציתי ל,אמר בלעם .473
ולא , כנס בהם ממדרגת יעקבהירציתי ל. בהם

ממדרגת , כנס בהם מצד אחרהירציתי ל. יכולתי
אינו , ם זה או זה משום שֵׁש .ולא יכולתי, ישראל

ן ולא הביט אוֶ , ״שכמ. עיםנקשר במינים הר
  .ל בישראלביעקב ולא ראה עָמ 

ב׳  ,ןכנגד. נחש וקסם, הןב׳ מדרגות  .474
הרי ודאי מצאתי , אמר בלעם. ןועמל ואו ,קליפות

הקליפה הוא ון וכי א, את הכנגד של יעקב וישראל
. נחשהנקרא , שוףיקשור בכשהוא , כנגד יעקב

קשור שהוא , גד ישראלנכהקליפה הוא עמל 
ודאי לא , אמר, כיוון שראה שאינו יכול. בקסם
משום , ון ביעקב ולא ראה עמל בישראלוהביט א

  .מויה׳ אלקיו עש

 ,איני יכול, וןוואם תאמר באלו עמל וא .475
ביעקב נחש כי לא , כתוב, נחש אני יכולבובקסם ו

ולא עוד אלא כל הצבאות . בישראלקסם ולא 
ם ואינם  אינם יודעי,שלמעלה וכל המחנות כולם

עד ששואלים , מסתכלים במנהגי המלך העליון
מה  ?ומה אומרים. אלו ב׳ מדרגות יעקב וישראל

, המלכות, ה"כ הכל אלו הדברים אמר. פעל אל
, וולא ידע מה, והוא בלעם רק הרים קולו כנגדה

  .רק קולואלא נו מולא נשמע מ

מי עם  . וכארי יתנשאם כלביא יקוםהן עָ  .476
קם , שעה שהאיר הבוקרב, כישראלגיבור 

בכמה שירים , בונויומתגבר כאריה לעבודת ר
, עוסקים בתורה כל היום. ובכמה תשבחות

כשאדם . רףֶט ד יאכל לא ישכב עַ , ש"כמ, ובלילה
, שם העליוןהמקדש , טתוירוצה לשכב על מ

כמה בעלי דין . וממליך אותו למעלה ולמטה
מתקשרים לפניהם בשעה שפותחים פיהם על 

ומבקשים רחמים לפני . בשמע ישראל, טתםימ
  .המלך הקדוש בכמה פסוקים של רחמים

עתיד עם זה לקום . הן עם כלביא יקום .477
ך יכאריה גיבור וחזק וישל, על כל העמים עכו״ם

לשכב על היא דרכם של כל האריות . עצמו עליהם
 לא ישכב עד יאכל ,ש"כמ, אבל עם זה. טרפם
  .טרף
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רבנות וב קיקרהל, הן עם כלביא יקום .478
רבן ובשעה שהק. על המזבח, לפני המלך, ועולות

ראו שם צורה של אריה אחד , נשרף על המזבח
  .קורבן ההוא ואוכל אותוהרובץ על 

וראו אותו , ריאל מלאך עליון היהאּו .479
בצורה של אריה חזק רובץ על המזבח ואוכל את 

היו , וכשישראל לא היו זכאים כל כך. הקורבנות
אז היו . צורה של כלב אחד חצוף רובץ עליורואים 

  .והם שבים. יודעים ישראל שצריכים תשובה
אלו הם הקורבנות של , לא ישכב עד יאכל טרף

שהקב״ה , ודם חללים ישתה. לילה כגון עולות
  .מלחמות שלהם עם שונאיהםהעושה 

כשאדם ,  אלא בכל לילה?לא ישכב, מהו .480
טתו עד יל מאינו שוכב ע, הולך כמצוות אדונו
מינים הרעים המאלו ) 125(שהורג אלף וקכ״ה 

יפול י, שכתוב, אלף הם מצד שמאל. מויהשורים ע
 ירננו ,יעלזו חסידים בכבוד, כמ״ש. דך אלףימצ

חרב ּפיפיֹות ל בגרונם ות ֵא רוממֹו. בותםשְּכ על ִמ 
לא ישכב עד , ש"כמ.  בגויים לעשות נקמה,בידם

  .הם משפטלעשות ב, שכתובוזהו . יאכל טרף

והטעין , כה את אתונוישהוא ה, פ"כנגד ג .481
כנגדו . פ"תברכו ישראל גה, אותה בכשפיו

 בשנה פ"שיעלו ישראל ג, תברכו ישראלה
  .ראות לפני המלך הקדושילה

לברך את '  בעיני הטובכי בלעם וַיְרא  .482
. ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, ישראל
ים יפעמהכי אלו ?  לקראת נחשים,מהו

ורצה לקלל את , היה הולך בכל כשפיו, הראשונות
 ,שאמר, כיוון שראה רצונו של הקב״ה. ישראל

בור יד, י צריכיםיכי לדיבורך אין בנ, אל בלקשוב 
. וכה תדבר, כמ״ש, ה הזו"אחר עתיד להם מן כ

שהיא שולטת על , כה תדבר.  ולא אתה,כה תדבר
, כל השליטים המכשפים והקוסמים ומינים רעים

תכל בהם סאז רצה לה. יישלא יוכלו להרע לבנ
  .בעין הרע

היה , סתכל בישראלהכש, רשע הזהה .483
להרע , מסתכל באלו שתי מדרגות יעקב וישראל

משום זה בכל ברכה . להם בכשפיו בזו או בזו
. וירא בלעם כי טוב. תברכוהיעקב וישראל וברכה 

, ראה שבשעה שפני המלך מאירים? במה ראה
וכל , ים אינם עומדים בקיומםמינים הרעה

  .אינם מועילים בכשפיהם, הכשפים וכל הקסמים

. יקר אלקיםי ו,כתוב, םיפעמיהבאלו  .484
, ועתה. וכה תדבר, וכתוב. יקר ה׳ אל בלעםיו

וכשפיו אינם , כיוון שראה שלא נמצא רוגז
ולא הלך כפעם בפעם לקראת , אז, מועילים
, כשפיו וסילק את עצמו מדכיוון שנפר. נחשים

  .התחיל בהתעוררות אחרת לשבח את ישראל
היא התעוררות של רוח , ההתעוררות שכאן

שמתחתיו נקשרים המינים , מצד השמאל
  .והכשפים שלו

 לא שלישיתאפילו בפעם הש, לומדים .485
ותהי , כתובמהו שכ "א .שרה עליו רוח הקודש

ובכל אלו הפעמים האחרות לא , עליו רוח אלקים
אל . טוב עין הוא יבורך, כתוב ?כתוב בהן כך

שלא , ובלעם היה רע עין.  יבורך אלא יברךאתקר
שכל מקום שהיה , נמצא בעולם רע עין כמוהו

  .היה מתקלל, מסתכל בו בעיניו

, כל מי שמעביר בנו בשוק, וע״כ אמרו .486
כדי , יכסה מטפחת על ראשו, ירא מעין הרעיומת

יוון אף כאן כ. שלא תוכל עין הרע לשלוט עליו
קסמיו להרע בשאינו יכול בכשפיו ו, שראה בלעם

משום . רצה להסתכל בהם בעין הרע, לישראל
היה , בעיניו הרעות, שכל מקום שהיה מסתכל בו

ת וָיֶׁש , כתוב? מה היה רצונו כנגד ישראל. מתקלל
 ושעש, ששם פניו אל העגל, אל המדבר פניו
כדי שיהיה לו צד עזרה להרע . ישראל במדבר

  .להם

. שא בלעם את עיניו וירא את ישראליוי .487
אם , בה בשעה. כי רצה להסתכל בהם בעין הרע

ם  אותהיה מאבד, לא הקדים הקב״ה רפואה
הרפואה שנתן הקב״ה באותה . בהסתכלות עיניו
ותהי עליו רוח , א שכתוביה, שעה לישראל

שהקב״ה ,  על ישראלכתוב, ותהי עליו. אלקים
והוא כמו שאדם . פרש על ישראל רוח אלקים
טנה וכדי שלא תשל, פורש מטפחת על ראש הילד

  . עיניווב

, הליך יעקבו אבּומה טֹו, אז התחיל ואמר .488
כל מי שרוצה להסתכל בעין . משכנותיך ישראל

כ הוא משבח ומוקיר "אינו יכול אלא א, הרע
? ומה דרכו. אותו הדבר שרוצה לקלל בעין הרע

כדי .  הוא זהכמה נאה. כמה טוב הוא זה, אומר
מה טובו , אף כאן אמר. שתשלוט עליו עין הרע

, כמה הם יפים, כמה הם נאים, הליך יעקבוא
דומים לאלו , כמה נטיעות יפות שנטעו מהם

, יתןימי , הנטיעות הנאות שנטע הקב״ה בגן עדן
  .משכנות האלוהמצאנה בהם מיואלו הנטיעות ת

, ים יפותישהיו לו יד, בדומה לאדם .489
, בעל עין הרע, עבר אדם אחד.  מראהטובות

, התחיל לשבח, אחז בהן, יםיהסתכל באלו יד
או האצבעות ְר , כמה הן נאות, כמה הן יפות, אמר

תן ימי י, אח״כ אמר. שהן מגזרה של יופי עליון
, ים אלו שתהיינה שורות בין אבנים יקרותייד

ותהיינה בביתו ,  של ארגמןכבודובלבושי 
  . גנוזות בתיבה שלוהנותהיי, להשתמש בהן

הליך ומה טובו א, כך בלעם התחיל לשבח .490
כמה , או כמה יפיםְר . יעקב משכנותיך ישראל

שלא . יויָ ְל ֹול מים מדיזַ י, אח״כ אמר. נאים
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מחוץ , נטיעה של התורה, מצא נטיעה יפה זוית
תכוון על הש, וזרעֹו במים רבים. למשכנות האלו
, דירים מים רבים אותהנקרא, בין הקליפות

  .כלומר שלא יגדל ולא יתרבה רוח הקודש

עיניך לא תוכלנה , רשע, אמר לו הקב״ה .491
, אז אמר. שהרי פריׂשת רוח הקודש עליהם, להרע

הרי לא יוכלו כל , שפירושו.  ממצריםֵאל מוציאֹו
ח חזק עליון אוחז וכי כ, בני העולם להרע להם

, אלא, ולא עוד. אל מוציאו ממצרים, והוא, בהם
שלא יוכל אדם להושיט ידו . כתועפות ְרֵאם לו

ומתוך שנמצא בהתנשאות . גובהומחמת . עליו

ואין מי שיוכל להרע . יום צרָ י יאכל גוי, כך,עליונה
  .להם

. לא יוכלו לו, ואפילו בזמן שאינו זקוף .492
, אינו מפחד כ"ג . כארי וכלביאכבע ָׁש רַ ּכָ , ״שכמ

ילו כשהוא אפ, כארי וכלביאמשום שנמצא גיבור 
יהיה כארי  ,ם וכרע ושכב ביניה,בגלות בין העמים

יש ממשלה . ובדרכי התורה, נמצא בחוקי התורה
שאפילו כל מלכי העולם לא יעקרו , להם מאדונם

כמו האריה הזה השוכב על טרפו שאינם , אותה
כרע שכב כארי , ״שכמ. ו ממנום אותלים להקיויכ

  .נוקיֶמ  מי יְ ,וכלביא

  עזא ועזאל
לא נמצא בעולם חכם להרע כמו בלעם  .493
ועל ידו . בתחילה היה נמצא במצריםכי . הרשע

יצאו ישלא , המצרים קשר על ישראלקשרו 
מה אוכל להרע , וזהו שאמר. מעבדותם לעולם

יצאו מעבודת המצרים יכי אני עשיתי שלא , להם
וכנגדו . ל מוציאו ממצריםֵא , ש"כמ, אבל. לעולם

    .כשפים שבעולםלא יוכלו החכמים והמ

כמה חביבה , הרכמה חביבים דברי תו .494
 שהוריש, כמה חביבה התורה, התורה לפני הקב״ה

שמע , בשעה שיצאו ממצרים. י"ה הקב״ה לכנאות
, וכל אלו הקשרים שעשו, בלעם שמכשפיו וקוסמיו

ער יהתחיל להתגרד ולמרוט ש. לא הועילו לישראל
 של והגיע לשרשראות, שךוהלך להרי ח. ראשו
  .שעזא ועזאל קשורים בהם, ברזל

כיוון . הדרך של מי שמגיע אליהםא יכך ה .495
, עזאלרואה אותו , שנכנס אדם בראשי ההרים

אז . לעזאמיד אמר . םיאותו הנקרא גלוי עיני
ומתאספים אליהם נחשים גדולים , נותנים קול
 ומשלחים כנגד האדם. בבים אותםווס, השורפים
שהיא כמין , אֹוניְמָתא הנקראת, קטנהמין חיה 

ידיה , ב׳ זנבות לה, ראשה כראש הנחש, חתול
מכסה את , אדם הרואה אותה. ורגליה קטנות

משריפת עם אפר והוא מביא כלי אחד . פניו
  .מויוהיא באה ע, ומשליך בפניה, תרנגול לבן

התקוע , עד שמגיע לראש השלשלאות .496
ם בתהום יש אדן וׁש. בארץ ומגיע עד התהום

ובאותו האדן , שתקוע בתהום התחתון, דאח
וכשאדם מגיע לראש . נקשר ראש השלשלאות

. קוראים לועזא ועזאל ו. פ"מכה בו ג, השלשלאות
והולך ועוצם את , הואז כורע על ברכיו ומשתחו

וכל , אז יושב לפניהם. עד שמגיע אליהם, עיניו
. בבים אותו מצד זה ומצד זהואלו הנחשים ס

הוא מזדעזע ונופל על . אותםפותח עיניו ורואה 
  .וה כנגדםופניו ומשתח

 מלמדים אותו כשפים עזא ועזאלאח״כ  .497
.  ימיםחמישיםוהוא יושב אצלם . וקסמים

, חיה קטנהאותה , כשמגיע הזמן ללכת לדרכו
הולכים , וכל אלו הנחשים, אונימתאהנקראת 

שך ההוא וחהמבין , עד שיוצא מההרים, לפניו
  .החזק

להם הודיע , לעזא ועזאל כשהגיע ,ובלעם .498
. מהם בהריםיוסגר עצמו ע,  שרוצה מהםהמ
. להשיב אותם למצריםישראל קש לקטרג על יוב

והקב״ה בלבל וקלקל כל החכמות שבעולם וכל 
  .לישראלקרב התולא יכלו ל, הכשפים שבעולם

כיוון שראה בלעם שאינו יכול להרע  .499
קש ישלא במה , ויעץ לבלק, החזיר עצמו, לישראל
הייתה והעצה שלו . כדי להרע לישראל, ממנו

ואם לא היה . שהיו יפות, באלו הנקבות של מדיין
הן ֵהנה , ש"כמ. לא היינו יודעים, אומר לנו משה

  .בר בלעםהיו לבני ישראל בְד 

, אמר, כיוון שראה הקב״ה את העצה שלו .500
כי הוא . פול בעצמך בעצה שלךיהרי ודאי שת

ח השולט ומה עשה אותו הכ. ייןנהרג בנקמת מד
.  הראה לו אחרית הכול?המלכות, על כל הכשפים

העין ?  יש לו רשות לראות לזמן רחוקהאם
, והדיבורים נאמרו מאותו העומד עליהם, ראתה

כדי שלא יתקיימו דברים של גיעול . מהמלכות
  .בדעת העליון של התורה, ברצון העליון, מבלעם
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  ] דמלכא משיחאבזמנא[

רנו ולא ּוׁשאֲ , ֶאְראנו ולא עתה, כתוב .501
חץ כב מיעקב וקם שבט מישראל וָמ ו כך ָדרַ ,קרוב

תקיימו ההם שֵמ ,  כי דברים אלו.פאתי מואב
בזמן של מלך , ומהם לאחר זמן, באותו הזמן

, עתיד הקב״ה לבנות את ירושלים. המשיח
בים כוכ) 70(הנוצץ בע׳ , כב אחד קבועוולהראות כ

שמאירים ממנו באמצע , רוחות' ובע, רצים
וים ומונהגים ממנו ע׳ כוכבים וויהיו מצט. הרקיע
  .ויהיה מאיר ולוהט ע׳ ימים, אחרים

דש וימים לח) 25(בכ״ה , שייוביום הש .502
, ויהיה נאסף ביום השביעי. ראהיכב יוהכ, שייהש

ביום . שיתכסה ולא יהיה נראה. לסוף ע׳ ימים
יפלו ג׳ יובאותו יום . רומאבעיר ראה יהראשון י

היכל הגדול אשר הו, יעיר רומהחומות עליונות מ
אז .  העיר ימותהמושל של אותהו. יפולישם 

ובזמן . ראות בעולםיכב ההוא להוכהיתפשט 
ההוא יתעוררו מלחמות חזקות בעולם לכל ד׳ 

  .מצא ביניהםיואמונה לא ת, צדדים

א כב ההווכהכשיאיר , ובאמצע העולם .503
 גדול ומושליקום מלך אחד , באמצע הרקיע

ויעורר , ורוחו יתגאה על כל המלכים, בעולם
  .ויתגבר עליהם, צדדיםבב׳ מלחמה 

ארץ התזדעזע , וביום שיתכסה הכוכב .504
מקום של ל מילין מסביב )45 (מ״ה, הקדושה
. ארץ תתגלהלומערה אחת מתחת , ק"ביהמ
. מערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף העולםהומ
, ף אחד גדול ועליוןנמערה ההיא יגדל עהומ

. המלכותלו נתן יות, בכל העולםשישלוט 
ואז יתגלה . וקדושים עליונים יתקבצו אליו

  .נתן לו המלכותיות, המשיח בכל העולם

יהיו , בשעה שיתגלה המשיח, ובני העולם .505
. ושונאי ישראל יתגברו, נמצאים בצרה אחר צרה

וישמיד את ,  משיחאז יעורר עליהם רוחו של
, אז. עיר ישרוף באשוכל ארץ ֵׂש , אדום הרשעה

דום והיה אֱ , ״שכמ. וישראל עושה חיל, כתוב
. של ישראלאויביו  ,עיר אויביוה והיה ירשה ֵׂש ְיֵרָׁש 

ובעת ההיא . וישראל עושה חיל, וזהו שכתוב
ויסיר מהם , ה את מתי עמוייקים הקב״ה לתחי

לא אמות כי .  חילהימין ה׳ עוָׂש , ״שכמ. תוהמו
, ואז.  בהר ציוןועלו מושיעים, וכתוב. אחיה
  .והיה ה׳ למלך, ש"כמ

אלא כשישראל . כי בשמחה תצאו, תובכ .506
מה יוע, מהםיהשכינה תצא ע, צאו מהגלותיי
הנקראת , בשכינה, כי בשמחה תצאו. צאויי

, צדיקזהו , וששון. זהו הקב״ה, ששון. שמחה
, מצא בהין ושמחה יששו, זהו שכתוב. יסוד דז״א

  .שהם יסוד ומלכות

מיום . נקרא ששון, יסוד דז״א, צדיק. 507
לרדת לעולם מעו הברכות נמנ, י נפלה בגלות"שכנ
ושאבתם , ובזמן של הגאולה כתוב. צדיק הזההמ

, זהו צדיק, ששון. מים בששון ממעייני הישועה
, ב"חו, א"אואלו , ממעייני הישועה. הנקרא ששון

  .ודשמשם שואב היס
שמהם מקבל , ה"נוהם , מעייני הישועהמ, ועוד
 העמוקים עיינותמהוהכול מקבלים מ. היסוד

 ביום ואמרָת ,  כתובאזו. ב"שהם חו, הנובעים
  .ני יושבת ציוןֹורהלי וָ צַ . אודך ה׳, ההוא

ראנו ולא ֶא , כל המאמר סובב לבאר הכתוב
כב מיעקב וקם ו כך ָדרַ ,רנו ולא קרובּוׁש אֲ ,עתה

וַקְרַקר כל בני , חץ פאתי מואבוָמ , אלשבט מישר
, עיר אויביווהיה ירשה ֵׂש , הדום ְיֵרָׁש והיה אֱ , תֵׁש 

  .וישראל עשה חיל
. לא עתה אלא בזמן הקרוב. אראנו ולא עתה
. בזמן רחוק של מלך המשיח, אשורנו ולא קרוב
עתיד הקב״ה , כמו שנאמר. דרך כוכב מיעקב
,  קבועכב אחדוולהראות כ, לבנות את ירושלים

שנקרא , שהיא קבועה בזיווג עם ז״א, המלכות
 .רוחות' ובע, כוכבים רצים) 70(הנוצץ בע׳ . יעקב

המכונה ,  מורה על הארת החכמה'ר עהמסּפָ 
  .יםיעינ

הארת קו ימין . שמאלמכב כלול מימין ווהכ
הארת קו שמאל מכונה ע׳ . שבו מכונה ע׳ רוחות

משום שהארת השמאל מאירה בריצה , רצים
רוחות מאירים ' ע׳ כוכבים רצים וע .פזוןיחוב

כלולים בקו כלומר ש ,ממנו באמצע הרקיע
כב ודרך כ, כתובכי ע״ז , האמצעי של המלכות

הוא קו האמצעי ו, מלכותהוא כב וכ. מיעקב
ויהיו מצטווים ומונהגים ממנו ע׳ כוכבים  .מיעקב
קו גם הם יינְ , קו השמאל, ע"ע׳ שרי אוה, אחרים

שבע  ,יהיה מאיר ולוהט ע׳ ימיםו .כב הזהוכהמ
, שכל ספירה כלולה מעשר,  חג״ת נהי״מספירות

  .המכונות ע׳ ימים,  שבעים ספירותןהו
משום זה חסרה . מבינההם הכלים דמלכות 
. מנעולא, מלכות דמלכות, בה בחינתה עצמה

, ובמקומה משמש יסוד דמלכות, נגנזהשהיא 
ובחינתה , ר שבה"טיש רק ובמלכות . מפתחא

וביום . כי נגנזה, חסרה, מלכות דמלכות, צמהע
,  ימים לחודש השישי)25 (בכ״ה, יסוד, השישי

הנקראת , א המלכותיה, םכ״ה ימי. הכוכב ייראה
  .הוא יסוד, לחודש השישי. כ״ה
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, מצא רק במלכות שביסודיכב תושהארת הכ
. מפתחא, עטרת יסוד, שיידש השוחלה "שהוא כ

, ה ראויה לאורשאינ, מנעולא, ולא במלכות ממש
ויהיה נאסף . ח הצמצום הרוכב עליהומחמת כ

חג״ת הם כי ע׳ ימים , לסוף ע׳ ימים, ביום השביעי
,  האחרונותס"עובסוף , שרשבכל אחת ע, נהי״מ
, מלכות דמלכותשסופן היא , ע״ס דמלכותשהן 

כי המנעולא . יתכסה האור ולא יאיר שם, מנעולא
  .גנוזה ואינה מקבלת שום אור

בגאולות שוכמו , וים זה לזהוהכלל שהפרט ו
בדרך ג׳ נבנית המלכות , הקודמות של המלכות

דר להתחיל ֵס  בגאולה העתידה צריך הךכ, קווים
אז , קו ימין, ואחר שהמלכות נמתקה בבינה. ךכ

ותחילת הארת . אין עוד גילוי מהארת החכמה
 ביום הראשון ,לכן נאמר. בקו שמאלהיא החכמה 

ההארה הראשונה של , לומרכ. ייראה בעיר רומא
שהיא , לחם בשמאל בלי ימיןיהחכמה תהיה לה
לחם יואז י. הנקראים עיר רומי, הארת החיצוניים

ח המסך וובכ. כב הבא מקו האמצעיומהם הכיע
  .ימעט הג״ר דהארת השמאל הזה, דקו האמצעי

ובאותו יום ייפלו ג׳ חומות עליונות מהעיר 
 הל אותמושל שהו. יפלו ג״ר דשמאלי ש,רומי

אז . יתבטל, שר שלהם ימותה ,העיר ימות
, מתפשטת שליטת המלכות מקו האמצעי

דרך כוכב , כתובזמן הזה הועל . ראות בעולםילה
יתעוררו , בזמן שהביא לנפילת רומי. מיעקב

 מלחמות ,מלחמות חזקות בעולם לכל ד׳ צדדים
וכן המלחמות דקו . ממחלוקת ימין ושמאל
,  מטרם שהמלכותוזה. האמצעי במסך דחיריק

  .נמצאת ביניהם, הנקראת אמונה
, רומיהעיר כה יכב והואבל אחר שנגלה הכ

, באמצע העולם אז, א שמאל בלי ימיןושה
כאשר , כוכב ההוא באמצע הרקיעהכשיאיר 

, מלכותשהוא , קבע תיקון קו האמצעי בעולםיי

 גדול ומושל יקום מלך אחד ,ז״אשהוא , וברקיע
חו יתגאה על כל ורו . המשיחךמל, בעולם

בימין , צדדיםבב׳ ויעורר מלחמה , המלכים
ב׳ הפאות , ומחץ פאתי מואב, ש"כמ, ובשמאל

  .ויתגבר עליהם, מימין ומשמאל
שהוא , בסוף ע׳ ימים, וביום שיתכסה הכוכב

,  שנה6000שהייתה גנוזה בכל , המלכות דמלכות
אז , תכסה במקומההוהאור לא הגיע אליה ו

) 45( מ״ה ,המלכות, ארץ הקדושההזדעזע ת
, 'אותיות אה במילוי "הוי, רמז על ז״א. מילין
ישפיע גבורות , ז״א, השם מ״ה. מ״ה' שבגי

מקום למסביב והיא תזדעזע , קדושות למלכות
  .יסוד דמלכותל מסביב ,ק"של ביהמ

מקום , ארץ תתגלהלומערה אחת מתחת 
שלא , מלכות דמלכות, הגניזה של המנעולא

, ומהמערה ההיא, ד הנהבלה שום תיקון עיק
 ,תצא אש חזקה לשרוף העולם ,ממקום הגניזה

שעד עתה , המכונה אש קשה, המנעולא בעצמה
הייתה שורפת ומכלה כל , בכל מקום שנגלתה
  .קונה השלםיואז תקבל ת. האורות מאותו מקום

 ,מערה ההיא יגדל ענף אחד גדול ועליוןהומ
, הוא מלך המשיחו, וקם שבט מישראל, ש"כמ
תיקון הגדול של הקבל אז העטרה שלו משי

לו ותינתן , בכל העולםשישלוט . המנעולא
.  שיקבל המלכות השלמה שנשלמה אז.המלכות

  . משיח בן יוסףווזה
, ובני העולם. ואז עוד לא נגמר כל התיקון

יהיו נמצאים בצרה אחר , בשעה שיתגלה המשיח
קונו עולה י כי להיותו מבחינת השמאל אין ת.צרה

ושונאי ישראל , וצרות תבואנה בעולם, תבשלמו
, וזה יהיה נמשך עד שיתגלה משיח בן דוד, יתגברו

 אז יעורר עליהם רוחו ,ולכן נאמר .מקו האמצעי
וישמיד את אדום , משיח בן דוד, של משיח
  .וישראל עושה חיל. ישחית מלכות אדום, הרשעה
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