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 3  ובלילה שירֹו עימי    

  נשוא פרשת

  לילה בחצות
  ]בפלגות ליליא[

ואין  ,לו עוון' לא יחשוב ה ,אשרי אדם .1
אין ראשו סופו ואין סופו  ,זה פסוק .ברוחו רמייה

 ,לו עוון' ה לא יחשוב ,כי תחילה כתוב .ראשו
בסוף ו .אלא לא יחשוב לו ,משמע שיש בו עוון

  .ואין ברוחו רמייה ,כתוב

 ,בשעת תפילת המנחה הדין שורה בעולם .2
תיקן  ,א"גבורה עליונה וקו שמאל דז ,ויצחק

שמאלו  ,ש"כמ ,שאז נעשה הזיווג ,תפילת המנחה
 ,כ גבורה עליונה שולטת בעולם"וע .תחת לראשי

משום שהגבורה מקבלת  ,עד שבא ונכנס הלילה
שהיא  ,נמשכת מגבורה ,מלכות ,לילה .את הלילה

 ,תפילת המנחה הומזמן שמתחיל .תפילת המנחה
ומתעורר  ,את המלכותהשמאל לקבל  דנפר

  .מלכות שהוא .הלילה

פתחים הכל שומרי  ,אחר שהתעורר הלילה .3
וכל  .החיצוניים מתעוררים בעולם ומתפשטים

  .בני העולם טועמים טעם המוות

מתעורר השמאל כבעת  ,בחצות לילה ממש .4
 ,מלכות ,והשושנה הקדושה ,תפילת המנחה
ומשבחת  ,הארת החכמה משמאל ,מעלה ריחות

אז עולה ושורה הראש שלה למעלה  .ימה קולומר
והשמאל  .שמאלו תחת לראשי ,ש"כמ ,בשמאל

  .מקבל אותה

הגיע הזמן לקום  ,אז כרוז קורא בעולם .5
 ותואז מתעורר .המלךולשבח את  ,משינה

אשרי חלקו  .ונמצאת התבשמות הכול ,תשבחות
 ,כשבא הבוקר .זיווג הזההמי שמעורר לזווג 

אז נמצא  ,המלכותר ומחבק מתעור ,חסד ,והימין
 .בין לחכמה ובין לחסדים ,זיווג הכול כאחד

  .כ בלילה אין חסדים"משא

שבני האדם ישנים וטועמים טעם בשעה  .6
היא עומדת  ,והנשמה עולה למעלה ,המיתה

שעשתה כל  ונבחנת על מעשיהָ  ,במקום שעומדת
משום שהנשמה  ,וכותבים אותם בספר .היום

ועל  ,ל מעשיו של האדםומעידה ע ,עולה למעלה
  .כל מילה שהוציא מפיו

וכשהמילה שהאדם הוציא מפיו היא  .7
אז  ,מילה קדושה של תורה ותפילה ,כראוי

ועומדת  ,המילה ההיא עולה ובוקעת רקיעים
והנשמה  ,עד שמגיע הלילה ,במקום שעומדת

ומכניסה אותה לפני  ,מילה ההיאבואוחזת  ,עולה
  .המלך

והיא מילה  ,ויוכשהמילה אינה כרא .8
המילה ההיא  ,מלשון הרע ,מהמילים הרעות

ואז נרשמת המילה ההיא  ,עולה למקום שעולה
 ת חיקךָ בֶ כֶ משֹו ,ש"כמ .ואותו העוון על האדם

כלומר מהנשמה המעידה על  .י פיךמור פתחֵ ְׁש 
' אשרי אדם לא יחשוב ה ,ומשום זה כתוב .מעשיו
לו  שיירשם ,כשאין הנשמה מעידה עליו .לו עוון

 ,כשאין ברוחו רמייה ?ומתי הוא .איזה עוון
  .כשאינו חוטא

חמישים  עד בןומבן שלושים שנה ומעלה  .9
 ,הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת משא כל ,שנה

 הלווייםלהיות  ,זו היאמצווה  .באוהל מועד
כאן  ,התבארפ שכבר "ואע .משוררים במקדש

כי הכוהן הוא המקריב  .צריך לחדש דברים
לוי הוא  .חסד ,והוא המלאך מיכאל ,קורבן
  .והוא צריך לנגן ,גבורה ,גבריאל

 ,א"זהו חסד דז .חסדו' יומם יצווה ה .10
כי מיכאל הוא כוהן ֶהדיוט כלפי  .שהוא כוהן גדול

פ שהוא "אע ,ז"ועכ .א"שהוא חסד דז ,אדונו
הוא מלך על חיות  ,כוהן הדיוט כלפי אדונו

ל תהיה ברכת א ,ועליו לומדים .הקודש שביצירה
  .חסדו' יומם יצווה ה ,וזהו .הדיוט קלה בעיניך

  ובלילה שירֹו עימי
 .ובלילה שירֹו עימי ,חסדו' יומם יצווה ה .11

 ,ש"א כמוכי שירו ה ,א"זהו גבורה דז ,שירו עימי
 .ופני שֹור מהשמאל ,וכתוב .ר לודָ בכור שֹורֹו הָ 

גבריאל שליחו של  .ושור שווים זה לזה וושיר
וצריך לשורר ולנגן בשמחה בֵיינה של  ,רההגבו
קומי רֹוני  ,ולקיים הכתוב ,לעסוק בתורה ,תורה

  .בלילה לראש אשמורות

ויאמר באשמורות סליחות ותחנונים  .12

להוציא בו  ,שהוא כינור ,ברינה בגרונו ,ובקשות
 עםחמש אונות הריאה שהן  ,קול בשש כנפי ריאה

ובשש  .ריאהאונה קטנה התלויה ב שהיא ,ַווְרָדא
 ,שיוצא מהלב ,א"ז ,'וזה רומז על ו .הנֶ טבעות הָק 

 ,א"ז ,ויצא בן .הלב מבין ,כמו שלומדים .בינה
  .ה"כי בינה אותיות בן י ,ה"מבן י ,מבינה

ו בשא "ז ,אפרוח בשש כנפיים ,'ו ,בן שיצאהו
 ,ויעלה אותן בשש טבעות הקנה .י"ת נה"ס חג"ו
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א "י דז"ת נה"כי חג .שש מעלות לכיסא ,ש"כמ
הנקראת כיסא אל  ,הם שש מעלות אל הבינה

  .החכמה

כלומר  ,כיסא ָכבוד ָמרום מראשון ,כתוב .13
והם  .כיסאות שניהרי  .שמרומם מכיסא ראשון

ויאמר כי יד  ,ש"כמ ,לב .מלכות ,ופה ,בינה ,לב
 .חכמהאל  ,ה"כס אל י ,שהוא בינה ,ס יהעל ּכֵ 

שהוא  ,בעמלק' מלחמה לה ,ש"כמוהלב הוא 
ִתקעו  ,ש"כמ .'כס ה ,ֶסההפה הוא ּכֵ  .מ"ס ,כבד

כיסא  ,המלכות ,שהוא הפה .סהבחודש שופר בּכֵ 
תיקונים של  חמישהויש בה  .ה"הוית ד"של ה
  .הפה

 ,'ו ,שופר הוא קנה .תקעו בחודש שופר .14
 ,אל הפה ,העולה מהקנה קולוהוא נקרא  ,א"ז

בכס  ,נובכסה ליום חגֵ  ,ש"כמ .'ם השָׁש  ,מלכות
שהם שפתיים  ,תיקונים של הדיבור 'הב ,'ה

שני שיניים וטוחנות  ,שתיים שפתיים .ךשיניים חֵ 
 'השהם  ,הרי חמישה ,חךו .הן ארבע ,מינים

שהוא  ,שהם טוחנים כנהר .תיקונים של הדיבור
 ,להוציא קול ודיבור ,כמו שטוחנים רחיים ,קול

שהיא  ,ובמחשבה .שהוא הלב ,היוצא מבינה
  .חכמה

שם המפורש בעשרה מיני ההוא ש .15
היא אף כאן המחשבה  .ס"כנגד ע ,תהילים
 ,י"ת נה"שבו חג ,א"הקנה ז ,הלב בינה ,חכמה

 ,ועם השורש .הפה מלכות ,שש טבעות הקנה
כ בשופר אין פוחתים מעשרה "וע .ס"הם ע ,כתר

 ,הקול שלה ,והתורה .ס"שהם כנגד ע ,שופרות
 ואיזה ,שהתבארכמו  ,בינה שלהה ,בור שלהיהד
 ,והמחשבה שלה .המבין דבר מתוך דבר ?חכם

  .ס"הרי הם ע ,שהיא חכמה
הוא דיבור  .י"ת נה"שבו חג ,א"זהוא  ,כי קול
הן  ,כתרה ,בינה וחכמה שלה עם השורש .מלכות

ה מכל "כ התורה חשובה לפני הקב"וע .ס"ע
ה זאת התורה לעולָ  ,ש"כמ .הקורבנות והעולות

  .נחהלִמ 

  'ל בהעַ למעול ַמ 
ב בָ ני חֹויני נפרד מקין מּבוֶחבר הֵק  ,ובכת .16

 .וחבר הקיני היה מבני בניו של יתרו .חותן משה
 ,שעשה קן במדבר לעסוק בתורה ,ונקרא קיני

ם ונפרד מעַ  ,ונפרד מקין ,ונפרד מהעיר ,כמו עוף
והתדבק  ,שהיה בהם תחילה ,מדייניםה

  .כ נפרד מקין"וע .ה"בהקב

ללכת  ,אשרי האדם שזכה בתורה .17
כי כשהאדם הולך בדרכי  .הולהתדבק בדרכי

ד עַ  ,ש"כמ ,מושך עליו רוח קדוש עליון ,התורה
ה דרכיו וכשהאדם מֶט  .יָעֶרה עלינו רוח ממרוםיֵ 

מצד  ,מושך עליו רוח אחר מצד האחר ,מהתורה
וצד הטומאה מתעורר מצד הנקב של  .הטומאה

 ,נות הרוחות הרעיםְּכ ם מְׁש שָׁש  ,תהום הגדול
 .והנקראים מזיקי העולם ,ני האדםהמזיקים לב

  .שהם נמצאים מצד קין הראשון

 ,תחילה כומר לעבודה זרהבויתרו היה  .18
ומשך עליו רוח מאותו  ,ולצד ההוא היה עובד

כי נפרד מקין  ,כ קיני"כ נקרא אח"וע .הצד
ה "שכל מי שמתדבק בהקב .ה"והתדבק בהקב

כביכול הוא מקיים  ,ועושה מצוות התורה
 ,ש"כמ .עולם שלמעלה ועולם שלמטה ,העולמות

  .ועשיתם אותם ,שמרוואת מצוותיי ִת 

כביכול  ,בר על מצוות התורהווכל מי שע .19
פוגם  ,פוגם את עצמו ,פוגם למטה ,פוגם למעלה

השטים  ,משל ליורדי הים .לכל העולמות
ורצה לנקוב את  ,קם שוטה אחד ביניהם ,באונייה
אמר  ?חלמה אתה קוד ,אמר לו חברו .הספינה

אמר  .הלוא תחתיי אני קודח ,מה אכפת לך ,לו
  .בספינה ביחד בעיםוטהרי שנינו  ,לו

איש או אישה כי יעשו מכל  ,כ כתוב"וע .20
 ,ר"רומז על אדה .'ל בהעַ למעול ַמ  ,חטאות האדם

אדם עבר על  .ברית מה כאדם עברּווהֵ  ,ש"כמ
וגרם  ,גרם לעצמו מיתה ,מצווה אחת שבתורה

ואותו עוון  .ם למעלה ופגם למטהלכל העולם פג
 ,ה העולם כבתחילה"עד שיקיים הקב ,תלוי

ע המוות ילַ ִּב  ,ש"כמ .ויעבור הפגם ההוא מהעולם
 .דמעה מעל כל פנים אלקים' ומחה ה ,צחלנֶ 

כי יעשו מכל חטאות  ,ומשום זה כתוב כאן
  .ר"שרומז על אדה ,האדם .האדם

כי מי שיוצא מרחמים  .'למעול מעל בה .21
כ הרחמן יצילנו "וע .הוא גורם פגם ,ונק מהדיןוי

כי כמה צדיקים  .ז ומהפגם שלהם"מרשעי העוה
חוץ מכל מה שגורמים למעלה  ,לםגלמסתלקים ב

  .ולמטה

  התשובה
ר או כי יכרה איש פתח איש בֹווכי יִ  ,כתוב .22

בעל  ,מה שור או חמורונפל ָׁש  ,סנובור ולא יכַ 
על  ,בחטאיו מי שגרם להרע לעולם .הבור ישלם

 ,לו התשובה הולמה מועיל .אחת כמה וכמה

והשיב  ,אשר עשו םאָת חָט  את והתוודו ,שכתוב
  ?בראשו מֹואָׁש  את

כיוון שעושה  ,אלא ודאי זה מועיל .23
כי  .ממש האותכביכול הוא עושה  ,תשובה
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כי מה שפגם  ,'אל ו' תשובה משיבה אות ה
איש או  ,ש"כמ .תיקן אותו בתשובה ,למעלה

ל עַ שה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול ַמ אי
 והתוודו את חטאתם ,מה הנפש ההיאָאְׁש ו ,'בה

ותשובה  .בראשו מֹווהשיב את אָׁש  ,אשר עשו
 ,מתקנת למעלה ומתקנת למטה ,מתקנת הכול

  .מתקנת את עצמו ומתקנת כל העולם

 אוך כל הדברים האלהצָ ַצר לָך וְמ ּבַ  .24
 ,בצר לך .יךקאל 'ה עד ָת ושְב  ,באחרית הימים

בטרם שישרה הדין  ,מכאן שתשובה טובה מכל
 ,תחזק כוחומ ,רה הדיןוכי אחר שכבר ש .בעולם

כי כיוון  .ואות ו מהעולם ויסלקאות מי יעביר
אחר  .אינו מסתלק עד שיושלם ,רה הדיןושכבר ש

 .מתקן כל העולמות ,שה תשובהווע ,שנשלם הדין
 ומצאוך כל הדברים האלה ,זה משמע משכתוב
 אלקיך' ושבָת עד ה ,וכתוב .באחרית הימים
  .יךאלק' כי אל רחום ה ,ושמעת בקולו

לכלול  ?עניין לכאןהמה  ,באחרית הימים .25
ונמצאת  ,שבגלות ,הנקראת אחרית הימים ,י"כנ

ומשום  .ם לעולםאות ואינה עוזבת ,עימהם בצרה
רוצה  ,פ שהשרה דין בעולם"אע ,ה"זה הקב

ז "הטיב להם בעוהל ,שישראל יחזרו בתשובה
  .ואין דבר העומד בפני תשובה .ב"ובעוה

הרי ו .נקראת תשובה ,מלכות ,י"אפילו כנ .26
היא אינה מצויה  ,היא בינהש ,תשובה עליונה

 ,נקראת תשובה ,המלכות ,אלא זו .בכל מקום
א שבה יוה ,כנגדה ,שהוא ז״א ,כשחזרו הרחמים

ותשובה הכי טובה  .להניק כל אלו ההמונים שלה
והיא לוקחת  ,כשהחוטא מוסר נפשו אליה ,יאה

מיתקן הכול אז  ,אותה בזמן שהוא בתשובה
  .יתקן וכל העולםמוהוא  ,למעלה ולמטה

כמה אחרים ניזוקים  ,רשע אחד בעולם .27
משום שלא  ,יונה .אוי לרשע אוי לשכנו .בגללו

כמה בני אדם היו  ,רצה ללכת בשליחות אדונו
ודנו  ,חזרו עליו עד שכולם ,בדים בגללו ביםוא

 ,ואז ניצלו כולם .ו ליםך אותאותו בדין להשלי
והציל כמה המונים  ,כ"ה חס עליו אח"והקב
כשחזר  ?מתי היה זה .אנשי נינווה ,בעולם

קראתי  ,ש"כמ .בתשובה לאדונו מתוך צרתו
ר קראתי מן הֵמצַ  ,וכתוב .ויענני ,'ה לי אל הרָ צָ ִמ 
  .י במרחב יהָעָננִ  ,יה

ובעוונותינו  .ובה היא בינהמצוות תש .28
לא נשאר לנו אלא וידוי דברים  ,ק"כשחרב ביהמ

בינה  .שנקראת וידוי דברים ,שזהו מלכות .בלבד
 ,א"ז ,'בן הזה הוא והו .ה"היא אותיות בן י

וכל מי  .ה"ומקבל ממנה מוחין של י ,הדבוק בה
 ,'הוא כאילו השיב אות ה ,שחוזר בתשובה

כי  .ה"ונשלם בו הוי ,ה"בן י ,א"ז ,'אל ו ,המלכות
אות  ,ועם המלכות ,ו"ה הוא יה"ועם י ,'בן הוא ו

 ,וזוהי תשובה .נשלם כל השם ,שחזרה אליו' ה
  .'אל ו' אותיות תשוב ה

קחו  ,ש"וכמ .היא וידוי דברים' כי אות ה .29
כל תישא  ,ִאמרו אליו ,'עימכם דברים ושובו אל ה

י כשאדם כ .רים ׂשפתינולמה פָ וְנַׁש עוון וקח טוב 
 ,ה"כי בן י ,'מאת ו' גורם שתתרחק אות ה ,חוטא

ומשום זה  .'הסתלק מאות ה ,ו"שזה כולל יה ,'ו
וגלו בין  ,והתרחקו ישראל משם ,ק"נחרב ביהמ

גורם  ,כל מי שעושה תשובה ,ומשום זה .העמים
 .והגאולה תלויה בזה .'לאות ו' להשיב את ה

כל  ,כמו שלומדים .ומשום זה הכול תלוי בתשובה
שהיא  ,לו ואין הדבר תלוי אלא בתשובההקיצים ּכָ 

  .ה"להוי ו"משלימה יה' האות כי  .שלמות שמו

להשלים  ,ואעשה למען שמי ,כ כתוב"וע .30
ואם  .למעני למעני אעשה ,וכתוב .ה"הוים ֵׁש 

 ,אני אעמיד להם מלך ,אינם חוזרים בתשובה
ויחזרו בתשובה  ,גזרותיו יותר משל פרעה ותשקש
עד  .יךאלק ה"הויעד  ושבָת  ,ש"כמ .ורחםבעל כ
  .ה"הוים להשלים ֵׁש  ,ודאי ה"הוי

 ,ה"הויד' האות שהיא מלכות ו ,תשובה .31
 ,כי ממנו תוצאות חיים ,ש"כמ ,נקראת חיים

 ,שהן תוצאות של המלכות ,שהן נשמות ישראל
והמלכות היא הבל היוצא ונכנס  .הנקראת חיים
אות שהיא  ,הבלא עמל ובלא יגיע ,בפיו של האדם

מתבטאת מהפה ' כי אות ה ,של ִהָּבראם' ה
  .בקלות יותר מכל האותיות

חיה יִ ' כי על כל מוָצא פי ה ,ועליה כתוב
והיא על  .'כי המלכות נקראת מוצא פי ה .האדם

ועל ראשי  ,ש"כמו שאומרים בק ,ראשו של האדם
כי  .יביט' ותמונת ה ,ועליה כתוב .שכינת אל

אך בצלם  ,כתוב וכן .'ההמלכות נקראת תמונת 
  .יתהלך איש

אסור  ,ומשום שהיא על ראשו של האדם .32
כי אם היא  .אמות בגילוי ראש' לאדם ללכת ד

מיד מסתלקים  ,מסתלקת מעל ראשו של אדם
  .החיים ממנו

פ "אע ,ע"האם שורה המלכות גם על אוה .33
שלא נבראו בהם שמיים וארץ וכל התולדות 

שבו  ,ות באברהםכי בִהָּבראם אותי ?שבהם
וכן זרעו של  ,נבראו שמיים וארץ ותולדותיהם

אלא אינה שורה עליהם  .ע"אברהם ולא אוה
שלא תשרה  ,ה"כי משה ביקש מהקב ,ודאי

  .ונתן לו ,ע"השכינה על אוה
מאיזה מקום  ,ע"הנמצא על אוה ,כ ההבל"וא
ב רב רֶ שהם עֵ  ,הנמצא על הרשעים או ?יוצא

אלא ודאי אין  ?מאין הוא ,המעורבים בישראל
ואפילו בישראל אין כל אחד  .כל פנים שווים

  .כ אחרים"כש ,שווה

מתנה טובה יש  ,לומדים' על צורת אות ה .34
 .כי שבת היא המלכות .מהת ְׁש ָנזיי ושּבגְ ְּבֵבית לי 
אז אין להם  ,ושורה על ישראל ,שעולה לבינהכ

 ,ש"כמ ,עהלה ויגֵ ובה נפש עֵמ  .יגיעה ולא שעבוד
  .שפַ ינָ יו תבַ ָׁש 
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 ,כי נפש אחרת יש על ראשו של אדם .35
כי נמשכת  ,ונקראת עבד ,שאינה ממלכות

והיא הצורה שעל האדם  .שנקרא עבד ,ט"ממט
המנענע כל  ,והיא עבד מלך .במקום המלכות
ולקיים  ,ותללכת בדרכים טוב ,איבריו של אדם

' האות שתשרה עליהם  ,מצוות) 248(ח "בהם רמ
כי כך עולה הבראם  ,כותהמל ,ראםשל בִהּבָ 

  .ח"במספר רמ

מפרש הזוהר  ,אחר שביאר נפש האדם .36
' מד ,הנמשכת לאדם הזוכה ,י דרוח"נרנח

 ,ואומר .על ראשו ותששור ,א"דז ה"הויאותיות 
' י ,שנקראת יראה ,וצורה אחרת יש על ראשו

 .האורות של יחידה חיה דרוח ,ח"כו ,ה"הויד
כי היראה  .ההיא בחינת ירא ,וכיוון שהיא כתר

  .נמשכת מכתר
את האדם  אלקיםויברא  ,ועליהם כתוב

' ב ןשה ,בצלם פעמיים .אלקיםבצלמו בצלם 
' הזכר מצד אות י .זכר ונקבה ,צורות טובות

' והנקבה מצד אות ה ,יחידה חיה ,ה"הויד
  .נשמה ,ה"הויד

ה מעוררות את האדם "אותיות י' וב .37
וה היא והמצו ,'שהתורה היא ו ,לתורה ולמצווה

וממנה  ,שעל ראשו של האדם ,יראההיא ה' י .'ה
לירוא  ,נמשכת היראה אל הלב של האדם

שלא יעבור על מצוות  ,ולשמור עצמו ,ה"מהקב
  .לא תעשה

וממנה  .שעל ראשו של אדם ,היא אהבה' ה
 ח איברים של"ה על רמ"נמשכת אהבת הקב

' ו .ח מצוות עשה"לקיים בהם רמ ,האדם
ה אור הרוח דרוח על שמצידה שור ,ה"הויד

וממנה נכנסים  .היא על ראשו של האדם ,האדם
 שהם .דיבורים בפה של האדם ללמוד בתורה

 .'אות ה ,שנקראת דברים ,נפש דרוח ,המלכות
  .ה"הויונשלם 

 ,בדיבורים שנמשכים לפיו ללמוד בתורה .38
כי  .ה"הויקחו עימכם דברים ושובו אל  ,כתוב

שנקראת  ,ת"ו עם ה"הדיבורים משלימים יה
בכם היראה והאהבה  וובזה שיהי .דברים
 ,ה"י ןכי יראה ואהבה ה ,ה"ה ו"י הןש ,והתורה

 .'האות והדיבורים שבפה הם  ,'והתורה היא ו
שהיא  ,להיות בינה ,א"ז ,ה"הויבזה ישוב 

שהיא  ,ר"לה ,א"ז ,'תשוב ו ,שפירושה ,תשובה
 אלקיםם מיפע) 32(ב "מעשה בראשית והיא ל

  .בינה ,שיתשבמעשה ברא
א ומלכות עולים ומלבישים את "זש ,כלומר

 .ה"ויושלם הוי .א עילאין"או ,ר דבינה"הג
 ,היה לכם מנוחה מכלת ,במלכות שעלתה לבינהו

 ,שהמלכות העולה לבינה .נפשישבת וי ,ש"כמ ,ובה
וכל עוד  .והיא המנוחה והנפישה ,נקראת שבת

  .אין המלכות נקראת שבת ,שאינה עולה לבינה

יוכלל  ,שעלתה לבינה ,ת"ה ,במלכות .39
 לּוכּוויְ  ,ומשום זה כתוב .ויושלם השם ,ו"יה

בה  .והיא שלמות הכול ,בשבת ,השמיים והארץ
 ,ועליה עומדים שמיים וארץ ,נברא כל העולם

אלה תולדות  ,ש"כמ ,והים וכל הבריות שנבראו
 .במלכות ,אםרָ ְּב ' בה ,ראםהשמיים והארץ בִהּבָ 
 ,ת מהעולם אפילו רגע אחדואם הייתה מתרחק

  .ולא היה קיום לעולם ,היה הכול נחרב ומתבטל

ובו היא  ,זו לא תלך מהגוף של האדם' ה .40
יבוא סם המוות  ,וכשהיא הולכת ממנו .עומדת

 ,פסולה ,נבלה ,שהוא נקרא טומאה ,וישרה עליו
ושורה על גוף  .אפלה ,חושך ,מלאך המוות

כי  ,ש"מכ .א נקרא האדם מתיובעת הה .האדם
 שיבּווהָ  ,אלקים' ת המת נאום המֹולא אחפוץ ְּב 

אלא שהרשע  .במות החי ,שהיה לו לכתוב .יּווְח 
  .במות המת ,כ כתוב"וע ,הוא כבר מת

לשרות  ותשהיו עתיד ,כל מצוות עשה .41
 .עליו ותמתאבל ןכול ,ח איברים שלו"ברמ
חהו ואשלם נְ וַא ,הוֵא ּפָ ְר דרכיו ראיתי וֶא  ,ש"כמ

ח איברים "הם רמ ,ולאבליו .לו ולאבליו ניחומים
 ,השורה על ראשו ,צורה עליונה ,שמתאבלים עליו
  .'ו ה"שבה שורה יה

ה המנהיג ,וכמו שיש צורה טובה על צדיק
כך יש  ,ב"לַזכותו לעוה ,ט"מעהו לעשות כל אות

ם אות להנהיג ,צורה רעה על ראש הרשעים
ומשום זה יש  .במעשים רעים שיירשו גיהינום

כי על כל  ,שכתוב בו ,יש הבל טוב .ויש הבל הבל
 ,שכתוב בו ,ויש הבל רע .חיה האדםיִ ' א פי המוצָ 

  .ת רוחעּוגם זה הבל וְר 

במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה  .42
אם הוא אריה או שור או  .ניםופרצוף הּפָ  ,עליו

ה "ואם מהמרכבה של הקב ,נשר או אדם
או  ,הפניםאו מהמרכבה של המלאך שר  ,ושכינתו

' או מהמרכבה של ד ,מ"מהמרכבה הרעה של ס
ט ולא "שאין בהם לא יצה ,יסודות העולם

ומשום זה כמה  .אלא כבהמות העולם ,ר"יצה
 ,משום זה .הבלים יש באדם כל אחד למינו

ובכל פרצוף יש  .מודדים לו ,במידה שאדם מודד
  .ממונה עליו

יש פרצוף  ,ששת ימי בראשיתמלכל אחד  .43
ולא תמצא יום  .תה המדרגה המנהיגה אותושל או

פ "ואע .וירא אלקים כי טוב ,ש"כמ ,שאין בו טוב
תמצא אותו ביום  ,כי טוב ,שביום שני לא כתוב בו

  .שמשום זה כתוב בו פעמיים טוב ,השלישי

שלא כל אדם  ,וכל יום יש לו גדר מבחוץ .44
שיש חושך המכסה את  ,יוכל להיכנס לטוב שבו

ותמצא  ,צא ביום הראשון אורכמו שתמ .האור
ואלו הם  .וכן בכל יום תמצא שמירה .בו חושך
שלא ייכנס  ,כמו קוצים השומרים הכרם ,שמירה
כמו נחשים  ,ויש שומרים אחרים .זר אליו
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שלא  ,ששומרים הטוב ההוא ,ועקרבים וׂשרפים
ואם לא הייתה  .ייכנס שם מי שאינו ראוי להיכנס

להיכנס בסודות  היו כל הרשעים יכולים ,שמירה
  .התורה

וייכנס לדעת  ,מי שהוא רשע ,משום זה .45
הנקראים  ,כמה מלאכי חבלה ,סודות התורה
שנקראים חיות  ,נחשים ועקרבים ,חושך ואפלה

שלא ייכנס למקום  ,מבלבלים מחשבתו ,השדה
  .שאינו שלו

כל אלו השומרים הם  ,אבל מי שהוא טוב .46
ומביאים  .גורוקטגור נעשה סנ ,לפקודתו לעזר לו
 ,אדוננו ,ויאמרו אל הטוב הגנוז ,אותו לטוב הגנוז

הרי איש טוב וצדיק ירא שמיים רוצה להיכנס 
אבוא בם  ,תחו לי שערי צדקּפִ  ,ואמר לנו .לפניך

פתחו  ,יאמר להם ,טוב הגנוזהאותו  ,אז .אודה יה
או באותו שער  ,לו באותו שער שנקרא אהבה

כפי המדרגה וכל צדיק ייכנס  .שנקרא תשובה
  .תחו שערים ויבוא גוי צדיקּפִ  ,ש"כמ .שלו

כי  .עתה צריכים לחזור על פתח התשובה .47
 ,מכמה מינים היא התשובה שעושים בני אדם

יש בן  .אבל לא כל הפנים שווים ,וכולם טובים
ועבר על כמה  ,אדם שהוא רשע גמור כל ימיו

 .ןומתחרט ומתוודה עליה ,מצוות לא תעשה
ודאי  ,לזה .עושה לא טוב ולא רע כ אינו"ואח

אבל לא שיזכה לתשובה  .ה ימחול לו"שהקב
  .עליונה

 וששב מחטאיו והתכפר ישאחר ,ויש בן אדם
 ,ןועוסק בכל כוחו בה ,הוא הולך בדרך מצווה ,לו

זה זוכה לתשובה  .ה"ביראה ובאהבה להקב
  .מלכותה ,'שנקראת ה ,תחתונה

יו שמתחרט על עוונות ישאחר ,ויש אדם .48
אהבה בהוא עוסק בתורה ביראה ו ,ועושה תשובה

' זה זוכה לאות ו .מ לקבל פרס"ולא ע ,ה"להקב
וגורם  ,ועל שמו נקרא בינה ,ה"בן י ,א"ז ,ה"הויד

והמילה תשובה  .מלכות ,'אל ה ,א"ז ,'שתשוב ו
  .'לה' תשוב ו ,אותיותהיא 

 ,'ולא ו ה׳ולעולם אינה שורה באדם לא  .49
יראה ואהבה אנו  .ה"י ןהש ,בלי יראה ואהבה

 ,התורה והמצווה וומשם ניתנ .ודאי להןקוראים 
ומשום שישראל  .א ומלכות"ז ,ה"ו ,שהם בן ובת

הם נקראים בנים  ,מקיימים התורה והמצווה
  .יכםאלק' בנים אתם לה ,ש"כמ .ה"להקב

והנגלות לנו  ,ינואלק' הנסתרות לה ,כתוב .50
 ןשה ,בהיראה ואה ןה ,'הנסתרות לה .ולבנינו
בחלל הגוף ובפנימיות  ותהנמצא .לבבבמוח ו
התורה  ,והנגלות לנו ולבנינו .ה"והם י .הראש

כי  .ה"ו ןשה ,והמצווה שבחיצוניות הגוף והראש
זאת  ,ה או אוהב אותו"אם אדם מתיירא מהקב

משום שהוא דבר שאינו  ,אין אדם אחר יודע
  .מתגלה אלא בינו ובין קונו

רה והולך במצוות אבל אדם העוסק בתו .51
ה עשה "משום שהקב ,זה מתגלה לכל אדם ,עשה
 ,ועיניים להסתכל בה ,לעסוק בתורה ,ה בגלוילו ּפֶ 

ה באדם ידיים "ועשה הקב .ואוזניים לשמוע בה
  .לעשות בהם מצוות עשה ,ורגליים וגוף

החוטם של האדם למה עשה אותו  ,כ"א .52
 .יו נשמת חייםּפָ וייפח בַא ,ש"אלא כמ ?ה"הקב
והנה  ,ויחלום ,שכתוב בו .הי צורה שעל האדםזו

 ,סולם הוא נשמת חיים .רצהמוצב ַא סולם
שהוא יראה ואהבה  ,ה"הויכיסא לשם  ,מלכות

ותורה  ,ה"יהן שיראה ואהבה  ,ותורה ומצווה
 .ה"הויבנשמת חיים שורה השם  .ה"והן ומצווה 

שממנו נחתכות כל נשמות  ,הסולם ,וזה הכיסא
  .רה על ראשו של האדםוהוא צו ,ישראל

 .עולים ויורדים בו אלקיםוהנה מלאכי  .53
בסולם  ,אלו הם ההבלים העולים ויוצאים בגוף

והוא מוצב  .השביעי מכולם ,הסולם אחד .הזה
וראשו מגיע  .והם שניים ,הוא עוד אחד ,ארצה

והנה מלאכי  .והם שלושה ,עוד אחד ,השמיימה
 .הוהם חמיש ,הם עוד שניים ,עולים אלקים
' והם כנגד ד .והם שבעה ,הם עוד שניים ,ויורדים

שמאירים בסולם  ,רוחות העולם והשמיים והארץ
  .ההוא
הבל הבלים  ,לים אמר קוהלתבָ ל הֲ בֵ הֲ  ,ש"וכמ

כי  ,שהם שבעה הבלים כנגד הכיסא .לבֶ הכול הָ 
הבל הבלים  שנייהופעם  .שלושההבל הבלים הם 

ם שה .הם שבעה ,ועם הבל האחרון .הם שישה
 ,יסודות העולם' הסולם והשמיים והים והארץ וד

ת "חג ,וכנגד שבעת ימי בראשית .שהם שבעה
 ,וכנגדם יש כל בריות השמיים והארץ .מ"נהי

וכמה תולדות  ,דגיםוחיות עופות בהמות 
  .התלויות מהם

ומשום שהכול נברא בצלם ההוא שעל כל  .54
ֶכם ומוַראֲ  ,כתוב בהם ,יסוד ,שהוא צדיק ,ישראל

כם יהיה על כל חַית הארץ ועל כל עוף יְת ִח ו
דגי  בכל אשר תרמוׂש האדמה ובכל ,השמיים

המשולים לחיות  ,זה מדובר על בני אדם .הים
שיש אדם  .השדה ולבהמות ולעופות ולדגת הים

 ,ויש שמזלו נשר ,ויש שמזלו אריה ,שמזלו שור
  .ויש שמזלו אדם

 ,צורה שעל האדםהוכל אלו מפחדים מ .55
 .שורה עליו ה"הוים משום שֵׁש  ,בראו משםשהם נ

נקרא  ה"הוים וראו כל עמי הארץ כי ֵׁש  ,ש"כמ
נפגמת  ,שיווכל מי שפוגם מעַ  .או ממךְר ויָ  ,עליך
 .אינו שורה במקום פגום ה"הוים וֵׁש  ,צורתו

 ,משום שבפגם הלבנה ,שבפגם ההוא שורה חושך
כמו שפגם  ,והאדם הזה ,שורה החושך ,המלכות
שנעשה אילם או  ,הוא נפגם למטה כך ,צורתו

כדי שיהיה רשום  ,חירש או עיוור או פיסח
  .למעלה ולמטה



 פרשת נשוא  8

ומיד  ,החושך ההוא שורה בפגם שלו .56
שהן צבאות  ,מכירים אותו המדרגות הקדושות

שבפגם  ,שכבר יודעים .ומתרחקים ממנו ,ה"הקב
ומשום זה צבאות המלך  .ההוא אין המלך שורה

ת המלך אינם שורים ילושחֵ  ,מתרחקים ממנו
 .אלא למקום שהמלך שורה ,ואינם מתקרבים

  .כאיברים אחר הגוף ,שכך הם מונהגים אחריו

כמה מלאכי  ,ובמקום ששורה החושך .57
מתקרבים  ,הנקראים נחשים ועקרבים ,חבלה
  .ואלו הם ייסורים .ונותנים לו כמה נשיכות ,אליו

אם  ,ט שעשה"רכוש ממע ,ואם יש לו כסף
 .הם מתמעטים ממנו ,ט"הוא מע הרכוש שלו
היורדת אליו מלמעלה בעד  ,כל הארה ,שכל זכות

ובעד  .לאלו מלאכי חבלה הנותנים אות ,ט"המע
  .זה מבטלים ממנו הייסורים

אלא כל  ,ואם אין לו לא זכות ולא חוב למעלה
ובכל זכות שעושה יורד לו  ,רכוש שלו למטהה

במקום  ,ע מתקרבים אליו"אז אוה ,כסף גשמי
  .וניצל מהם ,ונותן להם כספו ,מלאכי חבלה

 ,ומשום זה היו ישראל מקריבים לעזאזל .58

 שבעיםפרים כנגד  שבעיםו .ל אותו החושךֶא 
אם  ,לקיים הכתוב ,שהקריבו בסוכות ,אומות

ואם צמא השקהו  ,האכילהו לחם ךָ אֲ רעב שונַ 
עובר אותו חושך  ,ומיד שחוזרים בתשובה .מים
העביר חטאתך ' גם ה ,ש"כמ .פגם ונשלמיםהמ

וירפא  ,ה"הוים ומיד חוזר עליו ֵׁש  .לא תמות
ב וָׁש  ,ש"כמ .אותו מאלו הנשיכות של הייסורים

אחר שחזר  ,ה חוזר אליו מיד"והקב .א לופָ ורָ 
אליי  שובּו ,ש"כמ ,ונשלם אותו הפגם ,בתשובה

  .ואשובה אליכם

שגורם להחזיר  ,וכל זה בתשובה גמורה .59
ן נודדת משהלכה  ,המלכות ,'ה אל ,ו"יה ,הבינה
שמתקשרות  ,שהיא צורה שעל ראש האדם ,קנה

כשאדם  .ס"ובה מתקשרות ע ,בה כל המצוות
אלא שעושה אותה  ,עושה מצווה אחת ולא יותר

שורות עליו בזכותה  ,ה"אהבה להקבבביראה ו
הוא  ,וכל מי שמקיים מצווה אחת כראוי .ס"ע

מצווה  כי אין .ח מצוות עשה"כאילו מקיים רמ
  .ח מצוות עשה"שאינה כלולה מכל רמ

  הסוָטה
 .לעַ ה בו ָמ לָ עֲ וָמ  איש איש כי ִתְׂשֶטה אשתו .60

שקיים  ,יש שהוא אישא ,יםיאיש איש פעמ
ולא נתן עיניו באישה  ,ךָ ּבֹורֶ ֵתה מים ִמ ְׁש  ,הכתוב
 .איש אל אשתו ,אז הוא איש בעולם ,אחרת

ואחד  ,מלכות ,י"אחד לכנ ,ומעלה בו מעל
והביא האיש את  ,משום זה כתוב .א"ז ,לבעלה

  .אשתו אל הכוהן

 ?ולא לשופט ,למה יביא אשתו אל הכוהן .61
 ,משום שהכוהן הוא שושבין של המטרוניתא

כ שייך לו "וע .א"המתקן את המלכות לזיווג עם ז
הרי  .המגיע עד המלכות ,תיקון הפגם של הסוָטה

 ,אשר שחט פירושו ,ושחט את בן הבקר ,כתוב
כוהן אסור לפעול למשום ש .אחר ולא הכוהן

  .כדי שלא יפגום בחסד ,בדין
איש את אשתו אל הוהביא  ,כתוב למהו

אלא ודאי רק הכוהן  ?לדון הדין שלה ,הכוהן
 ,משום שהוא שושבין של המטרוניתא ,ראוי לזה

כ האישה "וע .י"מכנ ותוכל נשי העולם מתברכ
בשבע  ,בשעת נישואים ,מתברכת ,שלמטה

 שבעשיש בה  ,י"משום שהיא אחוזה בכנ ,ותברכ
והכוהן עומד לתקן דברי  .מ"ת נהי"ספירות חג
ולעיין בכל מה שהיא  ,המלכות ,המטרוניתא

  .משום זה רק הכוהן ראוי לזה ולא אחר .צריכה

הוא סותר ש ,הכוהן עושה דין והלוא .62
אלא כדי להרבות  ,אינו כן ?למדרגתו שהיא חסד

 .ולהגדיל החסד ,ל בזהשלום בעולם הוא משתד
הכוהן מרבה  ,כי אם האישה ההיא נמצאת נקייה

ולא עוד אלא  .באישה ובבעלה ,שלום בהם
ואם  .ונעשה שלום על ידו .שמתעברת בבן זכר
אלא  ,אין הכוהן עושה דין ,אינה נמצאת נקייה

עושה דין ובודק  ,שם הקדוש שהיא שיקרה בוה
  .אותה

לא כשהיא א ,הכוהן לא הכניס עצמו לזה .63
 .כדי שתזכה ,האות נותנת עצמה לפניו להשקות

וכיוון שהיא רוצה  .יים שואל אותהפעמפעם ו
כדי  ,אז עושה הכוהן מעשה ,להימצא נקייה

  .בעלהבין להרבות השלום בינה ל

פעם אחת  ,הכוהן כותב את השם הקדוש .64
 ,כ כותב אותו למפרע"ואח .ה"ה ו"י ,בדרך ישר

היו  ,נמחו לתוך המיםש ,והאותיות .י"ו ה"ה
 ,דין בדין ,בחינות' ד ,באורות עליונים ותנשרט

אם  .דין ברחמים ,רחמים בדין ,רחמים ברחמים
האותיות של רחמים נמצאו  ,נמצאת נקייה

 ,ואם לא נמצאת כראוי .ואותיות הדין עלו
ואז  .ואותיות הדין נשארו ,אותיות הרחמים עלו

  .נעשה הדין
מעולם לא  ,המלכות הקדושה ,אשת חיל

שאינה ממשיכה החכמה  ,סוטה תחת בעלה
אלא  .הנבחן לדבקות באל אחר ,מלמעלה למטה
המתקן הארת  ,קו האמצעי ,א"ז ,דבוקה בבעלה

והסוטה  .שתאיר רק מלמטה למעלה ,החכמה
היא מתדבקת באשת  ,בעלהלשסטתה מתחת 

הממשיך החכמה  ,הדבוקה באל אחר ,זנונים
  .מלמעלה למטה
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משום שיש בה  ,ר"ד טו"עצההמלכות נקראת 
  :נקודות' ב

שמחמתה  ,א"מלכות דצ ,ד"נקודה דמדה  .א
  ,אינה ראויה לקבל אור

שעל ידיה  ,ר"נקודה הממותקת במדה  .ב
  .מקבלת כל האורות
לגנוז  ,נעשה תיקון במלכות ,ואם האדם זוכה

נקודה הממותקת הורק  ,ד"הנקודה דמדה
שהאדם  .ואז היא טובה .ר היא בגלוי"במדה

 ,ואם האדם אינו זוכה .קבל כל האורות על ידהמ
ואז כל  ,ד שבמלכות"אז מתגלה נקודה דמדה

כדי לברר  ,ולפיכך .והרי רע .האורות מסתלקים
נעשית בדיקה זו  ,אם הסוטה זנתה תחת בעלה

  .י הכוהן"ע
פעם אחת  ,הכוהן כותב את השם הקדוש

מורה על  ,ה"ה ו"י ,ביושר ה"הויש ,בדרך ישר
אותו כ כותב "ואח .ר"מדה ,ינההתפשטות הב

מורה על  ,י"ו ה"ה ,למפרע ה"הויש ,למפרע
 ןשה ,'כי אותיות ה ,ד שבמלכות"התפשטות מדה

 ,ת"וה ,דכורין םשה ,ו"על י ותשולט ,נוקבאות
שכל אות  ,'י' ה' שולטת על אותיות ו ,מלכות

  .העומדת בראשונה היא השולטת
למפרע מורה על מלכות  ה"הוילפיכך 

התערבו  ,וכשנמחה לתוך המים .ד"דמדה
 ,והאותיות דדין ,מבינה ,האותיות דרחמים

' ד ןונעשו מה ,אלו באלו ,ד"ממלכות דמדה
  :בחינות
  ,מאותיות של המלכות לבדה ,דין בדין  .א
  ,מבחינת הבינה לבדה ,רחמים ברחמים  .ב
  ,מעורבת במלכותהמבינה  ,רחמים בדין  .ג
  .ממלכות המעורבת בבינה ,דין ברחמים  .ד

 ,שלא זנתה תחת בעלה ,ואם נמצאת נקייה
ואז  ,במלכות העליונה ,היא דבוקה באשת חיל

 ,ד"שנקודה דמדה ,שורה עליה התיקון שבה
ר שולטת בה "ונקודה דמדה ,היא בגניזה ,מנעולא
 ,ותשולטשהן  ,האותיות של רחמים נמצאו .בגלוי

 ,ותונגנז ותמסתלקש ,כלומר ,ואותיות הדין עלו
היא  ,ואז כששותה המים האלו .תכתיקון המלכו
  .וניקתה ונזרעה זרע ,וכתוב ,ר"מתברכת ממדה

היא דבוקה שאז  ,ואם סטתה תחת בעלה
שום  שבה אין ,המלכות דקליפה ,באשת זנונים
 ,אז מחמת גילוי הדינים דמנעולא ,תיקון הגניזה

 .והדינים נשארים ,מסתלקים כל האורות דבינה
מים האו בה וב ,כתוב ,ואז כששותה את המים

  .ה יֵרכהטנה ונפלָ בתה ִב וצָ  ,המָאְררים לָמרים

ולא יכלו לשתות מים  ,ָרָתהויבואו ָמ  .65
איך בני העולם אינם  .כי ָמרים הם ,מָמָרה

הרי כאן  ?מסתכלים ואינם עוסקים בדברי תורה
ָׁשם ָׂשם לו חוק  ,למה כתוב כאן ,יש להסתכל

  .ומשפט וָׁשם ניָסהו

כי המצרים  .ס על המיםאבל כאן היה הנ .66
והיו  .שמהם הם בניהם של ישראל ,היו אומרים

יהם ותשהיו חושדים נש ,כמה אנשים בישראל
 ,ם למקום הזהאות ה הביא"עד שהקב .בזה

ויבואו ָמָרתה  ,ש"כמ .ורצה לבדוק אותם ,הרָ ָמ 
ויילונו העם על  .רהולא יכלו לשתות מים מָמ 

  .'ויצעק אל ה ,משה לאמור מה נשתה

הרי  ,מה אתה רוצה ,ה למשה"אמר הקב .67
ואני  .כמה גדודים מקטרגים עומדים עליכם כאן

תוב ְּכ  .יהם של ישראלותרוצה לבדוק כאן נש
וייבדקו כל  ,והשלך אל המים ,ם הקדושֵׁש ה

 .ולא יישאר ַלַעז על בניי ,נשים וגברים ,ישראל
שרה שמי לא ַא ,וכל עוד שלא ייבדקו כולם כאן

 ,עץ וישלך אל המים' ורהו הוי ,מיד .עליהם
  .מתקו המיםויִ 

שהיה כותב הכוהן  ,שם הקדושהעץ הוא 
 ׁשם ׂשם לו חוק ,אז .יהם של ישראלותלבדוק נש

  .ומשפט ושם ניסהו

מטעם החשד  ,יהם של ישראל נבדקוותנש .68
אלא אף  ?אבל הגברים למה נבדקו ,של המצרים

אם לא נטמאו  ,הגברים היו צריכים להיבדק
  .הם של המצריםיותבנש

כל  ,יהם של ישראל לא נטמאו במצריםותונש
 ,גברים ונקבות ,וכולם .אלו השנים שהיו ביניהם

 ,ונמצא זרע ישראל קדושים .יצאו זכאים
כ על "וע .ה שמו ביניהם"אז השרה הקב .זכאים

 .ׁשם ׂשם לו חוק ומשפט ושם ניסהו ,מים ודאי
ובשם  ,אף כאן במים בדק הכוהן את האישה

  .שהקדו

ומן  ,חרשֹ יולקח הכוהן מים קדושים בכלִ  .69
ייקח הכוהן ונתן  אשר יהיה בקרקע המשכן העפר

הכול היה מן העפר  ,ש"כמהוא  ,עפר .אל המים
אפילו  ,הכול היה מן העפר .והכול שב אל העפר

  .כ אדם שנמצא ממנו"כש .גלגל החמה

ומן העפר  ,אבל כתוב .מלכותמ ,מן העפר .70
שהוא עפר  ,משמע ,המשכן אשר יהיה בקרקע

 ,סיום המלכות הקרקע המשכן פירוש .אחר
ובעלי הדין הנאחזים למטה  ,הנקראת משכן

את ָט תח חַ ּפֶ לַ  ,ש"כמ ,במלכות דמלכות ,בסופה
אשר יהיה בקרקע  העפר ומן ,כתוב כ"ע .רובץ

  .ייקח הכוהן ונתן אל המים ,המשכן

 ,אלו הם מי הים .ריםְר רים המָאי הָמ ֵמ  .71
 ,הם השם הקדוש ?מה הם מי הים .מריםשהם 
ואז  .בעת שנמצאת בדין ,הנקראת ים ,מלכות

מי  ,ומשום זה .נקראים מי המרים המאררים
כולם  ,שהוא ענף אל המלכות ,הים התחתון

  .מרים

כמה נהרות  ,מלכות ,הים הקדוש .72
ומשום  ,נכנסים בתוכה ,א"ספירות דז ,מתוקים

משום  ,םימיה מריֵמ  ,שהיא דין של העולם
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 ,ש"כמ .שאחוז בה המוות של כל בני העולם
 ,פ שהם מרים"ואע .ורגליה יורדות מוות

  .כשמתפשטים הם מתוקים
מצד שמוות נאחז  ,לפעמים מי הים מרים

לפעמים מי הים בולעים כל שאר  .במלכות
לע כל אלו מימות ווב ,ונקראת ים הקפוא .ימותֵמ 

 .לחוץואינם ניגרים  ,ושואב אותם בתוכו ,אחרים
ונמשך מהים כל מה  ,ולפעמים נפתחים המים

  .ובכמה אופנים עומד הים .שנמשך לתחתונים
בשעה שבא נחש נקראים כך  ,המים המאררים

 ,כ הכוהן עשה מעשה למטה"וע .והטיל זוהמה
  .ונעשה הדין ,ביע השבועהוהׁש

אלו המים  ,אם האישה נמצאת נקייה .73
 .נכנסים בתוכה ומתהפכים להיות מתוקים

 .עד שמתעברת ,ומנקים אותה ועומדים בתוכה
היו המים מייפים ביופי את  ,כיוון שהתעברה
בלי שום  ,ויצא בן יפה ונקי מכל ,העובר שבמעיה
אז נכנסים  ,ואם לא הייתה נקייה .מום שבעולם

 ,והיא מריחה ריח של הזוהמה ,בתוכה אלו המים
 .ש במעיהוהמים האלו מתהפכים לנחַ  ,של הנחש
וצבתה בטנה  ,ש"כמ ,קלקלה נתפסתובמה ש
  .חרפתה לכל יתונרא ,כהונפלה ירֵ 

 ,העולם עומדות ונידונות במקומן ותכל נש .74
כ אותו מקום "וע .מאלו המים ששתתה הסוטה

שהנשים הן  ,המלכות ,שהם נמצאים ממנו ,ממש
  .כי המלכות דנה אותן .בה נידונו ,ענפיה

 .י ביתךֵת ְּכ ְר ביַ  ך כגפן פורייהְת ְׁש ֶא  ,כתוב .75
מין האלא מ ,גפן אינה מקבלת עליה ממין אחר

 ,עומדת באותו אופן ,כך אישה בישראל .שלה
כמו יונה  .שאינה מקבלה עליה אלא בן זוגה

כגפן פורייה  ,כ"וע .שאינה מקבלת אלא בן זוגה
 .ה ראשרֶ פֹו ,ש"כמהיא  ,פורייה .רכתי ביתךיב

פה ואי .שפורחת ומוציאה ענפים לכל צד ,פורייה
כי לא תבוא  ,שוקלחוץ מולא  ,רכתי ביתךיב ?זה

  .לשקר בברית עליון

ואת  ,העוזבת אלוף נעוריה ,שלמה אמר .76
מקום  ,יהאלקברית  .יה שכחהאלקברית 
משום זה  .והיא התקשרה בו .יסוד ,הברית
  .רכתי ביתךיַ ב ,כתוב

את  עוזבה ,אדםחלחלה תבוא על אותו  .77
 תוזו אח .חוץשַתראה משערות ראשה ל ,אשתו

ואישה המוציאה שערות  .ת שבביתיומאלו צניעו
 .גורמת עניות לבית ,ראשה לחוץ להתייפות בו

וגורמת  .שבניה לא יהיו חשובים בדור ,וגורמת
גרם לכל זה  .שישרה בבית ,צרעת ,דבר אחר

 ,ואם בבית כך .שיער שנראה מראשה לחוץה
ראה יאם ת ,כ חציפות אחר"וכש ,כ בשוק"כש

 ,אשתך כגפן פורייה ,משום זה כתוב .ממנה
  .רכתי ביתךיב

גורמים  ,שערות ראשה של האישה שנגלו .78

כוחות והם  ,ולפגום אותה לשיער אחר להתגלות
משום זה צריכה  .א הנאחזים בשערות"הס

שאפילו קורות ביתה לא יראו שיער אחד  ,האישה
  .כ לחוץ"כש .מראשה

 ,מכל ותנמצאות השערות קששכמו בזכר  .79
שערות הכמה פגמים גורמות  .כן בנקבה ,דינים

גורמות  ,גורמות למעלה ולמטה ,של האישה
לסילוק  ,לצרעת ,לעניותגורמות  ,ללולבעלה שיק
  .ןהרחמן יצילנו מחוצפה שלה .ניהחשיבות מּב

כ צריכה האישה להתכסות בזוויות "ע .80
 .בניך כשתילי זיתים ,כתוב ,ואם עושה כן .הבית
 ,בקיץלא בחורף ו לא ,ם שלועליה אינו מאבדזית 

 ,שאר האילנותבותמיד נמצאת בו חשיבות יותר מ
ולא  .כך בניה יתעלו בחשיבות על שאר בני העולם

בברכות שלמעלה  ,אלא שבעלה מתברך בכל ,עוד
  .בעושר בבנים ובבני בנים ,ובברכות שלמטה

ועבר עליו  ,ש"כמ ,מצווה לדון בדיני סוטה .82
ודאי רוח הטומאה  .אשתו רוח קנאה וקינא את

 ,ברוח שקר .ובאמת ,בשקר :צדדים' נמצא מב
 .והיא לא נטמאה ,וקינא את אשתו ,ש"כמ

 ,וקינא את אשתו רוח קנאה ועבר עליו ,והשני
  .והיא נטמאה

אלא באדם  ?האם יש אמת ברוח הטומאה .83
בזמן שיש  .נחש ,ר"שם יש יצה ,ר"שמצד עץ טו

 ,שכתוב בה ,ט"בכל מע ,נשמה ,לאדם אישה יפה
כמו  ,ר קנאה"יש ליצהאז  ,אשת חיל עטרת בעלה

עד שפיתה  ,שהנחש קינא את אדם על אשתו
ולפעמים שולט עליה  .אותה וגרם לה מיתה
  .והיא נעשית נבלה ,בחטאים ומטמא אותה

 .נקרא נחש ,ישמעאל ,ר מימין"ויצה .84
הממונה של  ,נקרא כלב ,מ"ס ,עשיו ,משמאל
לעלוקה  ,ש"כמ .ובח הב הבשצועק ונ ,גיהינום

וברצונו לשרוף הנשמה  .שתי בנות הב הב
ועבר עליו  ,וזהו .בגיהינום ,באש שלו ,שנטמאה

 .והיא נטמאה ,באמת ,רוח קנאה וקינא את אשתו
  .שלא נטמאה ,ולפעמים מקטרג עליה בשקר

 ,שזה מיכאל ,ובת איש כוהן ,ועליה כתוב .85
את אביה היא  ,תל לזנֹוחֵ כי ֵת  .והנשמה בתו ,חסד

ושם נשרפת הזוהמה  .באש תישרף ,מחללת
כמו כסף  ,הוהיא מתלבנת ממנ ,ההיא שבה

נשרפת  ,שהיא הפסולת ,והעופרת ,המתלבן באש
  .בדתוונעשית עפר וא

 ,כשמחללים התורה ,כעין זה בישראל .86
ם בגלות של בני עשיו ובני אות ה מכניס"הקב

שמדרגתם היא  ,תחת השעבוד שלהם ,ישמעאל
ובהם יתבררו ויתלבנו  .ונידונים שם ,לב ונחשכ

 ,ש"כמ .חון הזהבְב ף הכסף וִּכ רֹוְצ ויצורפו ִּכ 
ְבחון את ִּכ  םּוְבַחְנתי ,ְצרוף את הכסףוְצַרפתים ִּכ 

אם יהיו  ,עד שיתקיים בהם הכתוב .הזהב
  .שלג ילבינונים ּכַ ָׁש חטאיכם ּכַ 



 11  ד"ח ועצה"עה    

וישלך  ,עץ' ויורהו ה ,ר כתוב"ועל אילן טו .87
משום שהיו ישראל  .וימתקו המים ,יםאל המ

כ "וע .ר"היו כולם אילן טו ,ב רברֶ מעורבים עם עֵ 
 .וחציו מר מצד השמאל ,חציו מתוק מצד הימין

היו  ,ובזמן שהערב רב היו מחטיאים את ישראל
כ המים הוחזרו להיות "וע .כאילו כולם מצד הרע

 ,ש"כמ .כאותו עץ מר שהשליך במים ,ריםָמ 
כי  ,רהולא יכלו לשתות מים מָמ  ,תהרָ ויבואו ָמ 
  .מרים הם

היה  ,תוך המיםלשהשליך  ,מר הזההעץ ה .88
אם סטתה תחת  .כאופן הניסיון של הסוטה

אלו המים שהשקו אותה חזרו להיות  ,בעלה
 .וצבתה בטנה ונפלה ירכה ,כתוב ובהם ,מרים

 ,וניקתה ונזרעה זרע ,כתוב ,ואם לא סטתה
  .המיםוימתקו  ,אף כאן .ומולידה בן

שהשליך שם הדין  ,כי בדיקת הסוטה
והתעברה  ,למפרע ה"הויכתיבת שהוא  ,דמנעולא

תה דבוקה יהי שאם .שהיא בינה ,ביושר ה"הויב
לא הייתה המנעולא מתערבת  ,באשת זנונים

ואז היו אורות הרחמים  .בה תולא נמתק ,בבינה
וצבתה  ,ואז ,מסתלקים והדין דמנעולא פעל בה

 ,ואם לא סטתה תחת בעלה .בטנה ונפלה ירכה
המנעולא  האז נמתק ,והייתה דבוקה באשת חיל

 ,אזו ,והמפתחא נגלה ושלט ,בבינה ונגנזה
  .וניקתה ונזרעה זרע

 ,המנעולא ,הוא עץ מר ,עץ' ויורהו ה ,אף כאן
נכללו בבינה ונמתקו  ,שכל הדבוקים בימין

דבוקים בשמאל נפרדו מהם מחמת כל הו .המים
וישראל יצאו  .בטלווהת ,ד דמנעולא"מדה

  .טהורים

כעין זה יעשה לנסות ישראל בגאולה  .89
 ,יםרפו רּביתבררו ויתלבנו וִייצָ  ,ש"כמ .האחרונה

רשיעו וִה  .ועומדים בניסיון ,שהם מצד הטוב
ואל  ,ויתקיים בהם הכתוב .מצד הרע ,רשעים

  .והורג אותם ,אדמת ישראל לא יבואו

 ,הכי הם מצד הבינ .והמשכילים יבינו .90
והמשכילים יזהירו כזוהר  ,עליהם כתוב ,ח"עה

 ,ספר הזוהר ,בחיבור הזה של רבי שמעון ,הרקיע
אלו  .שנקראת תשובה ,מזוהר של אמא עילאה

משום שעתידים ישראל ו .לא צריכים ניסיון
ייצאו בו  ,שהוא ספר הזוהר ,ח"לטעום מעה

  .מהגלות ברחמים

  ד"הצח וע"עה
 ,והיתר איסורשהוא  ,ר"ד טו"עצה .91

כי  ,לא ישלוט יותר על ישראל ,טומאה וטהרה
שאין  ,ח"הפרנסה שלנו לא תהיה אלא מצד עה

ולא מחלוקת  ,מצד הרעשזה  ,שם לא שאלה
ואת רוח הטומאה אעביר  ,ש"כמ ,מרוח הטומאה

  .מן הארץ

שלא יתפרנסו תלמידי חכמים מעמי  .92
ר ֵש שאוכלים טהרה ּכָ  ,אלא מצד הטוב ,הארץ
שאוכלים טומאה פסול  ,ב רברֶ מעֵ ולא  ,היתר
שהם טמאים המטמאים עצמם בנידה  ,איסור

 ,משום שהם בניה של לילית .שפחה גויה זונה
 .וחוזרים לשורשם ,שהיא נידה שפחה גויה זונה

  .צא צפעיכי משורש נחש י ,ועליהם כתוב

שהוא חולין  ,ר שולט"ובזמן שאילן טו .93
ומים אלו החכמים הד ,דטהרה וחולין דטומאה

אין להם אלא מה שנותנים להם  ,ט"יוללשבתות ו
שאין לו אלא  ,יום השבת כמו .אלו אנשי חולין

  .מה שמתקנים לו בימי חול

נכנע האילן של  ,ח"ובזמן ששולט עה .94
אלא מה שייתנו  ,ולא יהיה לעמי הארץ ,ר"טו

ונכנעים תחתיהם עמי  ,להם תלמידי חכמים
  .כמו שלא היו בעולם ,הארץ

לא  ,טומאה וטהרה ,איסור והיתר ,כךו .95
כי מצידם אין בין הגלות  ,יעברו מעמי הארץ

כי הם  .לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד
 .שיתגלה לימות המשיח ,ח"אינם טועמים מעה

טומאה ב ,והיתר באיסור הִמשנָ צריכים והם 
 ,אלא שיהיו מבוזים לפני תלמיד חכם .וטהרה

הם עמי הארץ  ,ערב רבכי ה .כמו חושך לפני אור
אלא עבדים  ,ולא נקראו ישראל ,שהם חושך

  .משום שהם כבהמות ,מכורים לישראל

ויש בישראל  .וישראל נקראים אדם .96
 ,עיתיְר וַאתן צאני צאן ַמ  ,ש"כמ ,בהמה ואדם
אלו הם עמי  ,ואתן צאני צאן מרעיתי .אדם אתם

 ,אדם אתם .שהם טובים מצד הטוב ,הארץ
  .תלמידי חכמים

כתוב עמי וכתוב  .לּו עמי שומע לי ישראל .97
הם תלמידי  ,ישראל .הם עֵמי הארץ ,עִמי .ישראל
ובני ישראל יוצאים ביד  ,ועליהם כתוב .חכמים
  .רמה

כך  ,ה בהר סיני"כמו שחילק אותם הקב .98
 ,כי בישראל כתוב .יחלק אותם בגאולה אחרונה

 .וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים
חמישים שנה  ,א"ז ,ח"ירושו מצד עהפ ,וחמושים

  .א מקבל אותם מבינה"שז ,בינה ,לשל יובֵ 
וייסע  ,וכתוב .מה יעלו בהרהֵ  ,וכתוב בהם

כתוב ו .ההולך לפני מחנה ישראל ,אלקיםמלאך ה
שהם ענני  ,ואשא אתכם על כנפי נשרים ,הםעלי
ובני ישראל  ,וכן .ואביא אתכם אליי ,כבוד

את תלמידי החכמים כך יוציא  .יוצאים ביד רמה
  .בכל הכבוד הזה

ויתייצבו  ,ש בעמי הארץ מצד הטוב"מוכ .99
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תחת  ,כך יהיו בגאולה האחרונה ,בתחתית ההר
כעבד שהולך לרגלי הסוס של  ,תלמידי החכמים

אם  ,וכמו שנאמר להם בתחתית ההר .אדונו
ם תהיה ָׁש  ,ואם לאו ,תקבלו את התורה מוטב

אם  ,האחרונה יאמר להם בגאולהיכך  .קבורתכם
כמו  ,תקבלו עליכם תלמיד חכם ביציאה מהגלות

 .מוטב ,ועבד המשמש לו ,אדם הרוכב על סוס
  .תהיה קבורתכם ,בגלות ,םָׁש  ,ואם לא

  ערב רב
א העם וינועו ְר ויַ  ,ש"הם כמ ,וערב רב .100

ראו ויִ  ,כך יהיו רחוקים מהגאולה .ויעמדו מרחוק
כבוד את תלמידי החכמים והעם הקדוש בכל ה

ואם ירצו להתחבר  .והם יהיו רחוקים מהם .הזה
סקל או יל יקֹוכי ָס  ,לא תיגע בו יד ,כתוב ,עימהם

  .ה ִיָירהרֹיָ 
בדד ' ה ,תקיים בישראל הכתוביבזמן ההוא 

ואין מקבלים ֵגרים  .ינחנו ואין עימו אל נכר
 .מוורשעים בחושך יידָ  ,וכתוב .לימות המשיח
 ,הנביא עליהם ומשום זה אמר .אלו הם ערב רב

  .ואל אדמת ישראל לא יבואו

למעלה השעה לעלות  ,אמר אליהו למשה .101
אמור אתה עליי  ,ולהביא הגאולה השלמה

כי  .כלומר שתשביעני למהר הגאולה ,בשבועה
ה "כי נתן לי הקב .בשבילך אני רוצה לעלות

 ,להתגלות לך בבית האסורים שלך ,רשות
אתה מחֹוָלל  כי ,ולעשות עימך טוב ,בקבורה שלך

שהוא ביניהם כמו בבית  .מעוונות העם
  .והוא מחֹוָלל מפשעינו ,ש"כמ ,האסורים

 ,ה"בשבועה עליך בשם הוי ,אמר לו משה .102
כי אני נמצא  ,שלא תאחר הגאולה בכל יכולתך

וייפן כה וכה וירא כי אין  ,כי עליי כתוב .בצער רב
 ,צער הזההי מאות להוציא .עוזר לי ,איש
וייתן את רשעים  ,שכתוב עליי ,הזו קבורההמ

 ,ואני נחשב בעיניהם ,ואינם מכירים אותי .ִקברֹו
 ,ככלב מת שסרח ביניהם ,בין הערב רב הרשעים

 ,כי חכמת סופרים תסרח ביניהם בכל עיר ועיר
ובכל מקום שישראל מפוזרים ביניהם בין 

  .המלוכות
שהם צאן  ,ונעשו הערב רב רועים על ישראל

 ,תן צאני צאן מרעיתיוַא ,עליהם שכתוב ,ה"הקב
ואין להם יכולת לעשות טוב עם  .אדם אתם

  .תלמידי חכמים
 ,תדעת הפנימיההוא התורה ו ,כי משה רבנו

ועד אז כתוב  ,שלא תתגלה אלא בגאולה השלמה
 ,משה ,כי התורה .והוא מחולל מפשעינו ,עליו
כי נעלמה הפנימיות  ,חוללה ונעשתה חלולההת
  .לנו אלא רק החיצוניותולא נשארה  ,שבה

 ,בין הערב רב הרשעים ,ואני נחשב בעיניהם
שהם מתרחקים  ,כלומר .ככלב מת שסרח
 .רחוןיכמו שמתרחקים מס ,מפנימיות התורה

  .ים תסרחסופרוחכמת  ,אמרנשעליה 

סובבים מעיר מואנשי חיל ויראי חטא  .103
והערב רב מחרימים אותם  .לעיר ולא יחוננו

רבים אין נותנים להם אלא  ובמקומות .ביניהם
באופן שלא תהיה תקומה לנפילה  ,רק דבר קצוב

וכל החכמים ואנשי חיל  .ואפילו חיי שעה ,שלהם
 ,נמצאים בצער בדוחק וביגון ,ויראי חטא

 בני ציון היקרים ,ש"כמ .ונחשבים ככלבים
איכה נחשבו לִנבֵלי ֶחרש בראש  ,המסולאים בפז

  .ביניהם שאינם מוצאים אכסניה .כל חוצות

 ,בשלווה ,הם עשירים ,ואלו הערב רב .104
גזלנים בעלי  ,ובלי יגון כלל ,בלי צער ,בשמחה
כי מלאה הארץ  .שהם דיינים ראשי העם ,שוחד

 .היו צריָה לראש ,עליהם כתוב ,חמס מפניהם
 ,יהפעם שני ,בשבועה עליך ,אמר משה לאליהו

שכל  ,י ישראל יושב הכרוביםאלקצבאות ' בחי ה
פלו מפיך ובכל יכולתך תאמר יהדברים לא יאלו 

  .חק שלהםוולהראות הד ,ה"אותם לפני הקב

  מדוע באתי ואין איש
כמה  .מדוע באתי ואין איש ,כתוב .105

שבכל מקום שהם  ,ה"אהובים ישראל לפני הקב
משום שאינו מסיר  ,ה נמצא ביניהם"שורים הקב

כנתי ועשו לי מקדש וָׁש  ,ש"כמ .מהם האהבה שלו
כי כל בית  ,סתם מקדש ,ועשו לי מקדש .וכםבת

כי  ,ושכנתי בתוכם .כנסת שבעולם נקרא מקדש
  .השכינה מקדימה לבית הכנסת

עשרה ההנמצא מ ,אשרי האדם .106
משום שבהם נשלמה  ,הראשונים בבית הכנסת

והם מתקדשים  .פחות מעשרה השאינ ,העדה

וצריכים שיהיו נמצאים עשרה  .תחילה בשכינה
ולא יבואו קצתם  ,ת בבת אחתבבית הכנס

כי כל  .תעכב שלמות האיבריםתכדי שלא  ,קצתם
שבהם שורה  ,העשרה הם כאיברים של גוף אחד

בפעם אחת עשה אותו  ,כי האדם .השכינה
  .והתקין לו כל האיברים ביחד ,ה"הקב

כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן  .107
 ,זה כעין .ן כל איבר בפני עצמו כראוינתק ,ההוא

צריכים  ,כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת
כי אין עדה  ,ואז נשלם ,שיימצאו שם עשרה ביחד
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וכל עוד  .ס המלכות"שהם כנגד ע ,פחות מעשרה
  .אף אחד מהם אינו נשלם ,שאין שם עשרה ביחד

ברוב  ,ש"כמ ,כ מיתקן תיקון כל העדה"ואח
עשרה ההבא אחר  ,כ העם"וע .ת מלךם הדרַ עַ 

כלומר תיקון  ,כולם תיקון הגוף הוא ,הראשונים
  .כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך .העדה

ובני אדם  ,וכשהשכינה מקדימה ובאה .108
 ,ה קורא"הקב ,עוד לא באו עשרה ביחד כראוי

שהאיברים לא  ,ואין איש .מדוע באתי ואין איש
כי כשהגוף  .הנקרא עדה ,ולא נשלם הגוף ,נונתק

ים ייברים הפרטאהשגם  ,אין איש ,לא נשלם
  .אינם נשלמים ,שכבר באו

 ,שיש עשרה ביחד ,בשעה שהגוף נשלם למטה
ונעשה  ,באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא

אז כולם  .ס של מעלה ממש"התחתון כעין ע
 ,ר בדברי העולםשלא יפתחו פיהם לדּבֵ  ,צריכים

 ,משום שישראל נמצאים עתה בשלמות העליון
  .ומתקדשים בקדושה העליונה

לנדור  כי יפליא ,או אישהאיש  ,כתוב .109
 ,משאר בני העולם פרדשנ ,יפליא .דר נזירנֶ 

בשעה  .ולהימצא שלם ,להתקדש כעין של מעלה
אדם הבא  .מטהרים אותו ,שאדם בא להיטהר

ופורשים עליו קדושה  ,להתקדש מקדשים אותו
  .ה התקדש בה"קדושה שהקב ,שלמעלה

  וט הקברמיתה וחיּב
ביי את רָ וכל ְק  ,'רכי נפשי את הּבָ  ,לדוד .110

כמה יש לבן אדם להסתכל ולדעת  .ם קודשוֵׁש 
כי בכל יום ויום הכרוז קורא  ,בעבודת אדונו

שובו בנים  .ים תאהבו פתייִ ָת עד מתי ּפְ  ,ואומר
טה ואין מי שיַ  .תיכםבֹושּוְמ  הּפָ ְר ֶא  ,שובבים
  .ואין מי שישגיח ,התורה מכריזה לפניהם .אוזנו

ז וחושב ששלו הוא "אדם הולך בעוה .111
ובעוד שהולך  .ויישאר בו לדורי דורות ,תמיד
שֶנחלה ונקשר אל  ,נותנים אותו בכבלים ,בעולם
דנים אותו בחברת שאר  ,ובעוד שיושב כך .מיטתו

הוא ניצל  ,אם נמצא לו מליץ טוב .בני הדין
י נִ אם יש עליו מלאך מליץ אחד ִמ  ,ש"כמ .מהדין
פדעהו  ,ננו ויאמרויחּו ,ם יושרולהגיד לאד ,אלף

אלו הם  ,מליץ טוב .מרדת שחת מצאתי כופר
  .העומדים לאדם בשעה שצריך להם ,ט"מע

הוא  ,ואם לא נמצא עליו מליץ טוב .112
בשעה ששוכב  .מתחייב מהדין להסתלק מהעולם

 ,בעוד שנושא עיניו ,קשור בכבלים של המלך
ל מה הכותבים לפניו כ ,רואה שבאים אליו שניים

ונותן דין  ,וכל מה שהוציא מפיו ,ז"שעשה בעוה
כי הנה יוצר  ,ש"כמ .וכותבים לפניו ,על הכול

והוא  .ומגיד לאדם מה ֵׂשיחֹו ,הרים ובורא רוח
  .מודה עליהם

משום  ?מהו הטעם שמודה על כל מעשיו .113
עולה ועומד לפניו להעיד  ,שאותו מעשה שעשה

 ,ד עליווכל המעשים עומדים למעלה להעי ,בו
 ,ועומדים לפניו ,ונרשמים לפניו ,ויורדים כולם

עד השעה שנידון בהם  ,ואינם עוברים ממנו
  .בעולם ההוא

כולם  ,ז"כל אלו הדברים שעשה האדם בעוה
בדים וואינם א ,מוכנים ועומדים להעיד עליו

כולם  ,ובשעה שמוציאים אותו לקבר .ממנו
אחד  .כרוזים מכריזים' וג .נועדים והולכים לפניו

 ,ואומרים .ואחד מימינו ואחד משמאלו ,מלפניו
מרד  ,מרד למעלה ,שמרד באדונו ,זהו פלוני

 ,ראו מעשיו ,מרד במצוותיו ,מרד בתורה ,למטה
  .טוב לו שלא היה נברא ,ראו דיבוריו

וכל המתים  ,עד שמגיעים לבית הקברות .114
שזה  ,אוי אוי ,ואומרים ,ירגזו עליו ממקומם

מעשיו ודיבוריו מקדימים ובאים  .נקבר בינינו
ורוחו הולך  .ועומדים על אותו הגוף ,לתוך הקבר

כיוון שהאדם התכסה  .ומשוטט ומתאבל על הגוף
' ותחת ידו ג ,המלאך דּומה מקדים ויוצא ,בקברו

שרביטי אש ' וג ,הממונים על דין הקבר יןדתי ב
דין האוי על  .ודנים את הרוח והגוף יחד ,בידיהם
  .על מעשיואוי  ,ההוא

כלומר  ,בשעה שתפוס בכבלי המלך .115
 ,ונידון דינו ,שחולה ונקשר אל מיטתובשעה 

 .כי לא נמצא עליו מליץ יושר ,ונשלם לחוב
יורד ועומד  ,מלאך המוות ,והממונה של המלך

  .וחרב חדה אחת בידו ,למרגלותיו ,לפניו

ורואה תחילה את  ,נושא האדם את עיניו .116
ובתוך כך  .טים ממנו באששלוה ,כותלי הבית

ולבושו אש  ,כולו לפניו מלא עיניים ,אותורואה 
פ שאחרים "ואע .עומד לפני האדם ,תלוהט

 ,כך הוא ודאי ,אינם רואים אותו םהעומדים ש
ועומדים  ,כי כמה בני אדם רואים מלאך בשוק

  .ושאר בני אדם אינם רואים אותו ,לפניו

אפשר ואיך  .עושה מלאכיו רוחות ,כתוב .117
כיוון שמלאך יורד אלא  ?ם בארץאות לראות
הוא מתלבש בגוף ונראה למי שנראה  ,לארץ

ואם לא היה מתלבש  .באותו הלבוש שהתלבש בו
ושיהיה  לסבול אותולא היה העולם יכול  ,בלבוש
שכל בני העולם  ,כ במלאך המוות"כש .נראה

  .תוצריכים או

כיון שרואה אותו  .טיפות בחרבו' ג .118
משום  ,וליבו אינו שוקט ,כל גופו ורוחו יםעמזדעז

והרוח שלו הולך בכל  .שהוא מלך של כל הגוף
 ,כאדם הנפרד מחברו ,ונפרד מהם ,איברי הגוף

אוי לי על מה  ,אז הוא אומר .ללכת למקום אחר
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אלא אם הקדים  ,ואינו מועיל לו .שעשיתי
שעה ה המטרם שהגיע ,הרפואה של תשובה

  .ההיא

ואינו  ,ורוצה להסתתרמפחד האדם  .119
הוא פותח את  ,כיוון שרואה שאינו יכול .יכול
ואז מוסר  .ומסתכל בו בעיניים פקוחות ,עיניו

 ,היא העת של הדין הגדולזו ושעה  .עצמו ונפשו
ואז הולך הרוח בכל איברי  .ז"שאדם נידון בעוה
 ,ומשוטט בכל האיברים .הגוף ונפרד מהם

  .ומזדעזע לכל הצדדים

 ,ע הרוח לכל איבר ונפרד ממנוכשמגי .120
והרוח מסתלק  ,נופלת זיעה על אותו האיבר

  .וכן בכל האיברים .ומיד מת אותו האיבר ,ממנו

כי כבר נפרד  ,כיוון שמגיע הרוח לצאת .121
ומיד  ,השכינה עומדת עליו ,מכל איברי הגוף
אשרי חלקו של מי שהתדבק  .פורח הרוח מהגוף

רחוקים ממנה  אוי לאלו הרשעים שהם .בשכינה
  .ולא התדבקו בה

עוברים על האדם כשיוצא  יןדתי בוכמה  .122
  :ז"עוההמ

  .כשהרוח יוצא מהגוף ,דין העליון  .א

דין בעת שמעשיו ודיבוריו הולכים לפניו ה  .ב
  .והכרוזים מכריזים עליו

  .דין כשנכנס לקברה  .ג
  .דין הקבר  .ד
  .שאוכלים את בשרו ,דין התולעים  .ה
  .םדין הגיהינו  .ו
ואינו  ,דין הרוח ההולך ומשוטט בעולם  .ז

  .מוצא מקום עד שישלים מעשיו
משום זה  .עליו ותתים שעובריע' ז ןודאי ה
 ,לירוא מאדונו ,ז"בעודו נמצא בעוה ,צריך האדם

וישוב עליהם  ,ולהסתכל בכל יום ויום במעשיו
  .לפני אדונו

כשהסתכל דוד המלך באלו הדינים של  .123
ברכי  ,הקדים ואמר ,ז"העוהאדם כשנפטר מ

 ,עתה .מטרם שיוצאת מהעולם ,'נפשי את ה
  .כשעוד את נמצאת עם הגוף

אתם האיברים  ,וכל קרביי את שם קודשו
עתה בעוד שהרוח נמצא  ,המחוברים עם הרוח

מטרם  ,הקדימו לברך את השם הקדוש ,עימכם
ולהודות לו  ,ולברך אותשמגיע הזמן שלא תוכלו 

  .בשבילכם

  הנזיר
כי יפליא לנדור  ,או אישהאיש  ,כתוב .124

ז להתקדש "שהקדים בעוה .'להזיר לה ,דר נזירנֶ 
חומץ יין וחומץ  ,זיריכר יָ ן וֵׁש יִ מיַ  .בקדושת אדונו

 ִמְׁשרת ענבים לא ישתה וכל ,יכר לא ישתהֵׁש 
כיוון שאסור לו  .לוענבים לחים ויבשים לא יאכֵ 

יין  ,בבכוהן כתוהרי  ?למה אסורים לו ענבים ,יין
ובנזיר מהו  .ענבים מותרים לוו .תושיכר אל ֵתְׁש 

  ?הטעם שאסורים לו ענבים

 ,אלא הנזיר בא להיפרד מהדין לגמרי .125
היה  ,ר"שחטא בו אדה ,האילן .יותר מכוהן

 .כי יין ושיכר וענבים נאחזים בצד שמאל .ענבים

ם יין הנקרא ָׁש  ,בקו שמאל דבינה ,יין למעלה
  .מרושמה

כן  .כי שיכר יוצא מיין ,א"ל דזלשמא ,שיכר
 ,ענבים .א נמשך מקו שמאל דבינה"קו שמאל דז

המקבלת  ,שהם מלכות ,מקבצים אצלם את כולם
 .ר"וזהו האילן שחטא בו אדה .מכל העליונים

של  ,שמאל ,משום זה הכול נאחז בצד אחד
  .ושל המלכות ,א"ושל ז ,הבינה

שלא לקבל  ,עזב האמונה העליונהוהנזיר לא 
אלא אינו ראוי  ,מלכות העליוניםמא ו"זמנה ומבי

  .לו לעשות מעשה מצד השמאל

  תער עבירּווֶה  ,ַרעַגֵדל ּפֶ 
צריך ש .יער ראשוע ׂשרַ ֵדל ּפֶ גַ  ,כתוב .126

שיכר מויפרוש מיין ו ,שיגדל שיער ראשו וזקנו
ושערות  ,משום שכולם הם צד שמאל ,ענביםמו

 ,יכרש .יין הוא אמא עילאה .אינן תלויות בהם
יין הויוצאים מ ,אחוזים בהם לווייםצד שמאל ש

ושערות אינן תלויות  ,מאמא עילאה ,העליון
צריכים  ,לשמאל לווייםמשום זה כשעולים  .בהם

  .להעביר כל השיער שלהם
נודע שהארת החכמה נמשכת מקו שמאל 

 ,שהוא שיכר ,א"וקו שמאל דז .שהוא יין ,דבינה
ושניהם  .מקבל הארת החכמה מקו שמאל דבינה

הנקראת  ,משפיעים הארת החכמה אל המלכות
  .ענבים

שנכנסה לאור הבינה ' ושערות נמשכות מי
שאז החכמה אינה  .נקודת החולם ,ונעשית אויר

קו  ,גלתה נקודת השורוקתוכשה .מאירה
מאויר הבינה וחזרה יוצאת ' יאז ש ,השמאל

 ותאז נעלמ ,והתגלתה בה החכמה ,להיות אור
ששם  ,מאויר הבינה' צאה יכי כבר י ,השערות

  .שורש השערות
ז כשנמשכה הארת החכמה לקו שמאל "ועד

 הלווייםצריכים  ,הלווייםששם נאחזים  ,א"דז
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להעביר תער על כל בשרם ולהעביר מהם 
וכן כשמגיעה הארת החכמה אל  .השערות

השערות  ותעובר ,א"המלכות בעת הזיווג עם ז
  .ממנה

ששם נמצאת  ,םחולָ  ,הדבוק בימין ,אבל הנזיר
כ צריך לגדל פרע שיער "ע ,באויר הבינה' הי

 ,ת השערותגדלֹו ,שמבחינת הימין ,באופן .ראשו
נושרות  ,ומבחינת הארת חכמה שבשמאל

  .השערות או שמגלחים אותן

 ,מלכות ,תחתונה מאענבים הם א .127
הארת החכמה מקו  ,שמאספת יין ושיכר אליה

מכל  רדפכ הנזיר נ"וע .בינה ומלכותשל שמאל 
שלא  ,ענביםמשיכר וממיין ו ,צד השמאל

 ,מלכות שהם ,ענבים .להראות מעשה מהם אצלו
 ,שהרי הנוקבא ,םבה ייםאין שערות וזקן תלו

 ,שיער הגוף ,ערהיצריכה לגזוז ש ,המלכות
וזקן לא  .א"ז ,כשהיא באה להזדווג עם זכר

  .נמצא בה
ששם שורש  ,מימיןשהוא  ,משום זה הנזיר

זקן השערות הראש ו ,בהיפוךהוא  ,השערות
נזיר  ,ש"נקרא כמו .אותן בו ואסור לגלח ותתלוי

 .שמאל ,שם אלקיםהמ פרדמוכלומר ש ,אלקים
 .דין לגמריהמ פרדהוא נכי  .ימין ,ה"הוי ולא נזיר

  .פרדפירושו נ ,נזיר

 .וכיפר עליו מאשר ָחטא על הנפש ,כתוב .128
הנזיר  .שנקראים נפש ,מלכות ,זו ענבים ,הנפש

 ,יין ושיכרהוא משום שהצד שלו  ,חטא למלכות
והנזיר גרע ממנה  ,כי המלכות נבנית משמאל

 ?למה חטא בזה .הארת השמאל ,מקום הדין
 ,הארת החכמה שבה ,שגרע הדין מהנפש

  .הנמשכת עם הדינים דשמאל

למה  ,כ שנזיר מתדבק כל כך בימין"א .129
 ימשום שאחר ?וכיפר עליו ,כ"כתוב בו אח

הבחינות ' להתחבר עם גבא  ,זרֹומי נִ שהשלים י
 .ענביםבשיכר ובו ביין ואות ולהתיר ,דקו שמאל

עד שיתייעץ  ,אלו המקומות אין מקבלים אותו
תחילה השליך בכי משום ש .ויכפר עליו ,עם כוהן

כיוון שעתה בא  ,כי התנזר מהם ,אותם לחוץ
 ,צריך להתחבר עם תיקונים של כפרה ,אליהם

  .ויקבלו אותו

 ?למה נענש ,אלקיםשהיה נזיר  ,שמשון .130
 ,דלילה ,ל בת אל נכרעַ משום שּבָ  ,היה ראוי לעונש

הוא שהיה  .והיה לו להתחבר במה שראוי לו
ועזב מקומו  ,שה בבת אל נכרעירב קדּו ,קדוש

  .כ נענש"וע ,הראוי לקדושה

חלק  שמשוןשאין ל ,ויש מי שאומר .131
ם ת נפשי עתמֹו ,משום שאמר ,בעולם ההוא

 ,עם חלק הפלשתים סר חלקֹווָמ  ,פלשתים
כך היו  .מות נפשו עימהם בעולם ההואתש

סביב  .אומרים לנזיר ,ךך לֵ לֵ  .מכריזים על הנזיר
  .קרבאל הכרם לא ִת  ,סביב

  טהור ,קדוש
וכה תעשה להם  ,כתוב בהם ,לוויים .132
תער על  עבירּווהֶ  ,אתַהֵזה עליהם ֵמי ַחָט  ,לטהרם

אז  ,ועשו כל כך ,שהעבירו השיערכיוון  .כל בשרם
 ,אבל הנזיר .טהור ולא קדוש הלווייםנקראים 
 ,נקרא קדוש ולא טהור ,מצד שמאל פרדכיוון שנ

 ,תער לא יעבור על ראשו זרֹודר נִ כל יֵמי נֶ  ,ש"כמ
ל ַגדֵ  ,קדוש יהיה' אשר יזיר להעד מלאות הימים 

  .יער ראשוַרע ׂשּפֶ 

 תובמשום שכ ,גדל פרע שיער ראשו .133

שבזה דומה  .ו כצמר נקייער ראשוׂש ,בדניאל
 ,חסדים ותשהשערות שלו מושכ .לאופן של מעלה

 .להיותו כולו ימין ,דין ןואין בה ,כמו למעלה
על  ש"כמ ,בשערות ממש ניכר שהוא קדוש

  .קוּוצותיו תלתלים ,ה"הקב

מה שאומרים  ,אם היו יודעים בני אדם .134
שהוא למעלה כמו  ,בשערות אלו ובסודות שלהם

היו נודעים לריבונם בחכמה  ,בסוד הסודות
  .עליונה

  קדישאדרא רבא יהא

  דרא רבאיהקדמת הא
עד מתי נשב  ,אמר רבי שמעון לחברים .1

ת היו "שז ,בעולם התוהו ,בקיום של עמוד אחד
ורבי שמעון היה רוצה  .זה למעלה מזה ,בקו אחד

 .לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון
  .קווים ימין שמאל אמצע' ג ,עמודים' בג שהם

הימים  .ֵפרו תורתךהֵ  ,'עת לעשות לה ,כתוב
הכרוז  .דוחק ,המקטרג ,מועטים ובעל החטאים

 ,וקוצרי השדה מועטים .כל יום לתשובהבקורא 
 ,המלכות ,אותם שזכו בתבואת השדה העליון

ואפילו אותם  .שהם השגות סודות התורה
ואינם  ,המלכות ,נמצאים בסוף הכרם ,שהשיגו

לאיזה מקום הם  ,משגיחים ואינם יודעים כראוי
  .הולכים

 ,התאספו חברים אל מקום המושב .2
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 ,ורמחים בידיכם ,חרבותבנים ומלובשים במגֵ 
הזדרזו  .יחודים להשבית הקליפותישהם י

' שיזדרזו לעשות התיקונים של ג ,בתיקוניכם
 ,בחכמה ,בעצה .י"נה ,ת"חג ,ד"חב :קווים
 ,ת"בידיים שהם חג ,במרֶאה ,בדעת ,הבתבונ

ַהמליכו עליכם את מי  .י"נהשהם וברגליים 
דברים  ,לגזור דברי אמת ,שברשותו חיים ומוות

ושמחים  ,שקדושים עליונים מקשיבים להם
מושב  ,פירושו מושב אידרא .ולדעת אותם עולשמ

  .הסנהדרין המזהירים העם

אוי אם  ,ואמר .ישב רבי שמעון ובכה .3
יאבדו  ,שאם לא יגלה .אוי אם לא אגלה ,הלאגַ 

אולי ישמע מי שאינו  ,ואם יגלה .חידושי התורה
  .שתקו ,החברים שהיו שם .ראוי לסודות התורה

אם טוב לפני אדוני  ,קם רבי אבא ואמר לו
והרי חברים  .ליראיו' סוד ה ,הרי כתוב ,לגלות

של  אידראוכבר נכנסו ב ,ה הם"אלו יראי הקב
 ,רבא ויצאו אידראבנכנסו שמדנו לו .בית המשכן

  .חברים נפטרו' כי ג ,אבל לא כולם

ונמצא רבי  ,נמנו החברים לפני רבי שמעון .4
ורבי יוסי בר  ,ורבי יהודה ,ורבי אבא ,אלעזר בנו

 ,ורבי חייא ,ורבי חזקיה בר רב ,ורבי יצחק ,יעקב
 ,הידיים נתנו לרבי שמעון .ורבי ייסא ,ורבי יוסי

ונכנסו בשדה בין  .מעלהוהאצבעות זקפו ל
  .וישבו ,האילנות

ישב ביניהם  .קם רבי שמעון והתפלל תפילתו
כל  ,שמו ידיהם .כל אחד ישים ידיו בחיקו ,ואמר

 ,פתח ואמר .ם רבי שמעוןאות ולקח ,אחד בחיקו
' תועבת הארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה 

  .וענו כולם אמן .וׂשם בסתר ,ׁשרָ מעשה ידי חָ 
קיימו מה  ,ו החברים לפניומיד אחר שנמנ

ועשו תכף  ,הזדרזו בתיקוניכם ,םאות שהזהיר
ם אל ך אותלהמשי ,קווים' גשל ומיד את הייחוד 

כדי לעורר דוגמתו  ,ועשו מעשה למטה .המלכות
כי רבי שמעון  ,ידיים נתנו לרבי שמעוןה .למעלה

כ נתנו לו "וע ,שורש קו האמצעי ,הוא הדעת
חדו ונכללו ימינם והתיי ,ימין ושמאל ,ידיהם

 .קו האמצעי ,י רבי שמעון"ע ,ושמאלם זה בזה
  .קווים' גשל י זה התעורר למעלה הייחוד "וע

הרומזות על הארת החכמה  ,ואז האצבעות
שיאירו רק מלמטה  ,זקפו למעלה ,שבאצבעות

י "כי אחר שימין ושמאל נכללים יחד ע .למעלה
אין החכמה שבשמאל מאירה אלא  ,קו האמצעי

ז היו צריכים להמשיך "ואח .מטה למעלהלרק מ
ונכנסו בשדה  ,הקווים אל המלכות' כל הארת ג
 .המלכות ,שדה תפוחים קדושים ,בין האילנות

  .ק דחכמה"להמשיך בה ו ,וישבו
 .שכל אחד ישים ידיו בחיקו ,אמררבי שמעון ו

כי ׂשימת יד בחיק הוא  ,ר"חיקו מורה על העלם ג
ינות של הבאת בח' אמנם יש ב .מעשה של העלם

  :היד בחיק

הנוהג  ,שהאור נהפך לאויר ,באור' הבאת י  .א
ק "שנעשה מחמת זה ו ,נקודת החולם ,בקו ימין
  .בלי ראש

ר "שגורם רק מיעוט ג ,בקו האמצעי  .ב
שקו  .ק דחכמה נשארים שם"אבל ו ,דחכמה

שיאיר רק מלמטה  ,האמצעי ממעט קו השמאל
  .ק דחכמה"שהוא ו ,למעלה
 ,לו עוד' הויאמר  ,באר הכתובא ,כדי להסבירו

ויוציאה  ,א ידו בחיקובֵ ויָ  ,הבא נא ידך בחיקך
הבאת  ,ויבא ידו בחיקו .לגׁשוהנה ידו מצורעת ּכַ 

הנוהג בקו  ,ק"ו ,הממעט אותו לאויר ,באור' י
  .נקודת החולםב ,ימין

 ,מאויר' שחזר והוציא י ,ויוציאה ,כ"ואח
עלה ונגלה אור החכמה מלמ ,והאויר חזר לאור

מטרם התיקון דקו  ,הנוהג בקו שמאל ,למטה
שנסתרים  ,שאז יש בו דינים קשים ,האמצעי

מפני שהחכמה בלי  ,ונסתמים כל האורות
כי  .והנה ידו מצורעת כשלג ,לפיכך .חסדים

  .היא צרעת ,סתימת וסגירת האורות
 ,ש"כמ ,ז נגלה התיקון דקו האמצעי"ואח

 .ל חיקווישב ידו א ,ב ידך אל חיקךויאמר הֵׁש 
המעורר מסך  ,פעולה ראשונה דקו האמצעי

 ,כ"ואח .ק"הממעט אותו לו ,דחיריק דמנעולא
זר וגילה שחָ  ,פעולה שנייה ,ויוציאה מחיקו

ק "שהמשיך רק ו ,אבל בלבוש של החיק ,החכמה
והחכמה  ,הקווים' ואז התייחדו כל ג .דחכמה

 ,רוה כבׂשבָ והנה ָׁש  ,ש"כמ .התלבשה בחסדים
  .ק דחכמה"אלא בו ,ר"שחזרה לג

בחיק  ,כל אחד ישים ידיו בחיקו ,כ אמר"ע
תאיר היד  ,חיקהשאז כשיוציאו מ ,דקו האמצעי

בלבושו של  ,השמאלית רק מלמטה למעלה
 ,כי זהו עיקר כל התיקון של קו האמצעי .החיק
 הזהיר ,קו האמצעי ,כ רבי שמעון"וע .חיריק
  .ז"ם עאות

 ורבי שמעון לקח ,הם שמו ידיהם בחיקם
הוציא ידיהם מהחיק עם הלבוש  ,אותם מחיקם

ארור  ,פתח ואמר .כדרך קו האמצעי ,של החיק
כי המשכת  .ומסכה האיש אשר יעשה פסל
 ,היא שורש פסל ומסכה ,החכמה מלמעלה למטה

המגלה  ,רש הׂשם בִסתרו של עולםמעשה ידי חָ 
 ביעלבסוף הׁש ,כ"וע .מה שצריך לכסות ולהסתיר

  .ז"ם עאות

 ,'עת לעשות לה ,י שמעון ואמרפתח רב .5
משום שהפרו  ,'עת לעשות לה .הֵפרו תורתך

 ,שהפרו תורה של מעלה ,הפרו תורתך .תורתך
כי היא מתבטלת אם אינה נעשית בתיקוניה  ,א"ז

 ,זה כתוב לעתיק יומין פסוקו .קווים' של ג ,אלו
  .שממנו מתחיל שורש כל התיקונים

הם משום ש ,אשריך ישראל מי כמוך ,וכתוב
מי כמוך באלים  ,וכתוב .דבוקים בקו האמצעי

  .קו האמצעי ,א"שסובב על ז .'ה
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ו לפניו אות קרא לרבי אלעזר בנו והושיב .6
 .ואמר אנחנו כלל הכול ,ולרבי אבא מצד האחר
ושל רבי  ,הייתה מחכמהכי נשמת רבי אלעזר 

המייחד  ,ורבי שמעון הדעת ,אבא הייתה מבינה
  .ב זה בזה"חו

ד הם כלל "כי חב .אנו כלל הכול ,כ אמר"וע
כלומר  ,נו העמודיםנתקעד עתה  .כל המדרגות

' הנקראים ג ,הקווים' עד עתה עסקו בתיקון גש
וברכיהם זו לזו  ,שתקו שמעו קול .עמודים
העליונה  האספהקול  .מחמת פחד ,דופקות

  .ה"המרכבות של הקב ,שמתאספים

ך ְמעֲ שמעתי ִׁש ' ה ,שמח רבי שמעון ואמר .7
משום  ,ם נכון היה שיהיה מתייראָׁש  .אתירֵ יָ 

אבל אנחנו המיוחדים בקו  ,ששורשו מקו שמאל
בחסדים שהם  ,באהבה תלוי הדבר ,האמצעי
 ,וכתוב .אלקיך' את ה ואהבָת  ,ש"כמ .אהבה
  .'אמר ה תי אתכםאהְב  ,וכתוב .אתכם' ת המאהבַ 

הולך רכיל מגלה  ,רבי שמעון פתח ואמר .8

מי  ,הולך רכיל .ברדָ  סהונאמן רוח מכַ  ,סוד
 ,דברכששומע  ,שאינו מיושב ברוחו ואינו נאמן

אבל מי שרוחו  .עד שמגלה לאחר ,אין לו מנוחה
ונאמן רוח מכסה  ,כתוב בו ,מיושב ושל קיום

 ,וכתוב .וברוח תלוי הדבר .רוחו מתקיים ,דבר
  .טיא את בשרךחֲ אל תיתן את פיך לַ 

ואם  .ואין העולם מתקיים אלא בסוד .9
הרי בדברי סוֵדי  ,ברי העולם צריכים סודבד

שאינם נמסרים אפילו  ,הסודות דעתיק יומין
אמר רבי  .על אחת כמה וכמה ,למלאכים עליונים

לארץ איני  .שיאזינו ,לשמיים איני אומר ,שמעון
  .שהרי אנו מקיימי העולמות .שתשמע ,אומר

היו מעידים את השמיים  ומשה וישעיה
 ,א יקיימו העולמותשאם בני ישראל ל .ארץהו

ארץ הו ,תנו מטרישהשמיים לא י ,יענישו אותם
אבל רבי שמעון היה מדבר  .לא תיתן יבולה

שאין צריכים  ,מקיימי העולמות ,לצדיקים
  .תלעדּו

  קדישאדרא רבא יהא

  ואלה המלכים
 ,דוםאשר מלכו בארץ אֱ  ,ואלה המלכים .10

 ,זה קשה פסוק .לך לבני ישראלך ֶמ לֹולפני ְמ 
י לא היה צריך לכתוב כמה מלכים שהיו שהר

ומטרם שהיה  ,מטרם שבאו בני ישראל ,לאדום
ובני  ,ומראה לנו סוד הסודות .מלך לבני ישראל

מרמז שהיות  ,אדם אינם יכולים לדעת בזה
  .לעולמות עליונים

 ,הצפּון מכל צפּון ,ןכל העתיקישל עתיק  .11
הכנת ש .מטרם שהכין תיקוניו ועיטורי עטרות

נקראים  ,ים והכשרתם לקבל האורותהכל
מלשון  ,והאורות עצמם נקראים עטרות .תיקונים
 וועוד לא הי .בעטרה שעיטרה לו אימו ,הכתוב
 .ראשית הגילוי ,חכמה עילאה .וסיום ראשית

ר עֵ ק ומׁשוהיה מחוֵק  .סוף הגילוי ,חכמה תתאה
 ,ופרׂש לפניו גבול אחד .בגילוי הראש והסיום ,בה

פירושו מסך  ,אפרס .ר מלכיםיעובו חקק וִׁש 
  .וגבול

ואלה  ,ש"כמ .ותיקוניו לא התקיימו .12
לפני מלוך מלך  ,המלכים אשר מלכו בארץ אדום

מלך הראשון שמלך לבני הלפני  .לבני ישראל
ולא  .וכולם שנחקקו נקראים בשמותיהם .ישראל

כ "ואח .התקיימו עד שעזב אותם והצניע אותם
  .קוניון בתינתקו ,היה מתעלה בגבול

 ,ד"ה את העולם במדה"תחילה ברא הקב
 ,והסתיימו האורות במלכות ,במלכות

 .א"וזה נקרא צ .שהצטמצמה שלא לקבל אור
גלגלתא  ,ק"ם דאפרצופי' א יצאו ג"ובגבול דצ

וראה המאציל שהעולם לא יוכל  .ג"ב ס"ע

שיתף עימה ו ,ד של המלכות"להתקיים במדה
 ,ינהשהעלה המלכות ועירב אותה בב ,ר"מדה

והסתיימו מחמת זה האורות  .ר"שנקראת מדה
גבול החדש שבבינה הו .ב"וזה נקרא צ ,בבינה

  .נקרא פרסא
 ,ק"ג דא"פרסא נעשתה בפרצוף שני דסה

 .או עולם הנקודים ,ק"ג דא"הנקרא נקודות דס
אין לנו מושג  ,ק"ג דא"ב ס"ולפיכך מגלגלתא ע

והזוהר אינו מדבר  .א"להיותם ממלכות דצ ,כלל
ותחילת הדיבור של  ,אלא ברמזים דקים ,מהם

ן נתקשכבר  ,מעולם הנקודיםהוא חכמי הזוהר 
 ,המיתוק של המלכות בבינה ,שם הפרסא

  .שהעולם מתקיים על ידה
כי עם  .קווים' פרסא היא סיבה לתיקון ג

יצאה  ,עם עליית המלכות לבינה ,תיקון הפרסא
' י ביאת הי"הנעשה ע ,קו ימין ,נקודת החולם

י הארת "כ ע"ואח .החכמה ונעשה אוירבאור 
מורידים  ,שאין בהם פרסא ,ק"ג דא"ב ס"ע

ויוצאת נקודת  ,המלכות מבינה למקומה
' י יציאת הי"הנעשה ע ,קו שמאל ,השורוק
י "ע ,כ"ואח .וחזר להיות אור החכמה ,מאויר
יוצאת נקודת  ,א המייחד ימין ושמאל"עליית ז
  .קו האמצעי ,החיריק

מיני ' יש ב ,יחד ימין ושמאלהמי ,בקו האמצעי
  :ייחודים
ר "כי מתוך שג .ר דבינה"תיקון קווים בג  .א
כ אינם "ע ,ואינם חפצים חכמה ,ח"הם ח דבינה

א עולה "אלא רק כשז .א"רוצים לקבל חכמה מא
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י אל "כי מתוך הקשר שיש לבינה דאו .ן"להם למ
אף  ,להשפיע לו הארת חכמה ,י"א דאו"ז

ר "א עולה לג"שז שבשעה ,בפרצופים כך הוא
א עילאין "אז עולים או ,א עילאין"או ,דבינה

 ,ת"ומשפיעים לישסו ,א"ומקבלים חכמה מא
  .ר"וזה נבחן לתיקון קווים דג .א"ת לז"ומישסו
א "אחר שאו .ק דבינה"תיקון קווים דו  .ב

ק "השפיעו אותה לו ,א"קיבלו החכמה מא
אז נעשתה  ,ויצאה שם נקודת השורוק ,דבינה

ואור החכמה  ,ין קו ימין לקו שמאלמחלוקת ב
 ,מחמת חיסרון של חסדים ,שבקו שמאל נסתם

מסך דחיריק עניין הא ב"ואז בא ז .ונעשה לחושך
וקיים הארת  ,וייחד ימין ושמאל זה בזה ,שבו

באופן שהחסדים שבקו ימין יאירו  .שניהם
והחכמה שבקו שמאל תאיר  ,מלמעלה למטה
  .מלמטה למעלה

פ "ואע ,א מתבטלת לעולםומכוח זה אין הפרס
שהמלכות יוצאת מפרסא ובאה למקומה בעת 

מ "שאז כל בינה ותו ,הארת נקודת השורוק
 ,גבול החדש שבבינההשנפלו לתחתון מחמת 

מ "שבינה ותוהוא  ,הפירוש .חוזרים למדרגתם
ושם מתחברים  ,אלו עולים למעלה מפרסא

שנשארו  ,ח"למדרגתם ומיתקנים בשמאל לכו
כך אין הפרסא נפגעת כלום מחמת ולפי .במדרגה
  .מהארת השורוק ,מאויר' יציאת הי

תיקון שם פ שכבר היה "אע ,ובעולם הנקודים
של תיקון  השניייחוד הז לא היה "עכ ,הפרסא
ייחוד האלא  .ק דבינה"תיקון קווים דו ,קווים

כ אחר "וע .ר דבינה"תיקון קווים בג ,הראשון
וחזרה  ,שיצאה המלכות מפרסא שבבינה

כי חזרה  ,הפרסא מחמת זה ההתבטל ,מקומהל
אחר שכבר יצאה  ,הפרסא להיות בינה ממש

  .ממנה המלכות
ואז נמשכה אור החכמה שבשמאל מלמעלה 

למטה  ,העומדת בסיום האצילות ,מפרסא ,למטה
והאורות הסתלקו  ,ואז נשברו כל הכלים .ע"לבי

כי מי  .שזה נבחן למיתת המלכים .ועלו לשורשם
' אלו חכן  .נבחן שמת ,לעולםשיוצא מעולם 
 ,ע"הנקודים יצאו מאצילות לבי מלכים דעולם

כי האורות לא  .שיציאה זו היא יציאת נשמתם
  .כ נבחן שמתו"וע ,נמשכו עם הכלים

 ,ק"ג דא"נקודות דס ,ןכל העתיקישל עתיק 
התיקונים  ,מטרם שהכין תיקוניו ,עולם הנקודים

 ,טרותעוד לא היו עיטורי ע ,שלא תתבטל הפרסא
החכמה  .המעטרים את החכמה ,ר דחסדים"ג

עיטורי אותם העטרות  ,החסדים .נקראת עטרות
כי אחר  ,ראשית וסיום וועוד לא הי .דחכמה

שהחכמה לא  ,ק דבינה"התיקון דקו אמצעי בו
 ,ר דבינה"נמצא שהג ,תאיר אלא מלמטה למעלה

י "א ע"מקבלים החכמה מא ,א עילאין"או
  .צעידקו האמ הראשוןייחוד ה

 ,א נקראים משום זה חכמה עילאה"או
 ,ונקראים ראשית כי בהם מתחיל גילוי החכמה

אלא  ,אבל בהם עצמם אין החכמה מתקבלת כלל
ושם נעשה  ,ת"ישסול ,ק דבינה"הם משפיעים לו

 ,המתקן את החכמה ,דקו האמצעי השניייחוד ה
אלא מלמטה  ,שלא תשפיע מלמעלה למטה

מתקבלת שאחר שהחכמה  ,באופן .למעלה
שממנה  ,היא נעשית סיום על החכמה ,במלכות

  .ולמטה אין החכמה מושפעת
שאחריה  .כ נקראת המלכות חכמה תתאה"וע

וכל זה עוד לא היה  .עוד אין החכמה נמצאת
השני ייחוד הכי שם היה חסר  ,בעולם הנקודים

כ לא היה התיקון "וע ,ק דבינה"שבו ,קו האמצעיד
אלא  .יוםסבהזה שהחכמה תאיר בראשית ו

  .ע"שהייתה נמשכת ממלכות דאצילות ולמטה לבי
בגילוי הראש  ,והיה מחוקק ומשער בה

ובו חקק וִׁשיער  ,ופרׂש לפניו גבול אחד .והסיום
היה  ,לפניו הפרסא האחר שכבר נפרׂש .מלכים

 ,חקק .אור החכמה להמשיך ,מחוקק ומשער
 ,נבחנות בפרסאשתיהן  ,הגדלות ,יערִׁש ו ,תהקטנּו
 ההפרסא ובגדלות התבטל הות נפרששבקטנ
כ "וע .א"וחזר אל הגבול הישן דצ ,הפרסא

מלכים נשברו ה 'זאלא  ,תיקוניו לא התקיימו
הם נקראים מלכי  ולפי שיצאו משמאל .ומתו
  .בשמאל שלה ךבינה שנקראת כ .אדום

מלך הלפני  .לפני מלוך מלך לבני ישראל
בני ישראל הם  .הראשון שמלך לבני ישראל

ן נתקאחר ש ,א שבעולם התיקון"ת דזהספירו
מ "ת נהי"שחג ,ק דבינה"קו האמצעי בודהייחוד 

וכולם  .והמלך הראשון חסד ,שלו הם בני ישראל
כולם שנחקקו  ,שנחקקו נקראים בשמותיהם

 ,חזרו וקיבלו הגדלות ,י הפרסא"בקטנות ע
ולא התקיימו עד שעזב אותם  .ונקראו בשמות
 ,ש בהם"מכ .שנשברו ומתו ,והצניע אותם

והצניע את  ,ועזב את הכלים .תויָמ  ,וימלוך
  .האורות
 ,ן בתיקוניונתקו ,מתעלה בפרסאהיה כ "ואח

י "ע ,שהאור יהיה מתעלה מפרסא ולמעלה
ן נתקו .ק דבינה"דקו אמצעי שבו השניייחוד ה

שכל אלו נעשו  .בכל התיקונים שיתבארו לפנינו
הנקראים עולם  ,ע"בתיקון פרצופי אצילות ובי

  .תיקוןה

כשעלה ברצונו של המאציל לברוא תורה  .13
שברא  ,והוציא אותה ,נסתרת אלפיים שנה

מי שרוצה לתקן  ,מיד אמרה לפניו ,אותה
  .יתקן תחילה תיקוניו ,ולעשות
 יומקומו אחר ,נקרא תורה ,קו האמצעי ,א"ז
אמנם מתוך שכל  .ב הנקראים אלפיים שנה"חו

 ,ם בכתרג ,תורה ,א"יש ז ,ס"ספירה נכללת מע
כי להיותו  ,נקרא שם תורה נסתרת אלפיים שנהו

נמצא  ,ב"שהם חו ,שם קודם אלפיים שנים
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  .נסתר מהםצפּון ושהוא 
שבה  ,מי שרוצה לתקן הפרסא ,אמרה לפניו

 ,ולתקן ,ר בדין"רצה המאציל לשתף מדה
שיתקן תחילה תיקונים  ,שהעולם יוכל להתקיים

רת שלא תתבטל בעת יציאת הא ,בשביל הפרסא
 ,שהוא קו האמצעי ,ומיד עשתה התורה .השורוק
שהוא  ,ק הבינה"ימין ושמאל שבושל הייחוד 

  .התיקון העיקרי שהפרסא לא תתבטל

  קדישאדרא רבא יהא

  א"תיקון ז
לתקן תיקוניו  ,עתה היתקנו וכוונו דעת .171
 ,ואיך יתלבש בתיקוניו ,איך הוא ייתקן .א"של ז

נסתר  ,הקדושים קדוש ,מתיקוניו של עתיק יומין
כי עתה חובתכם לגזור  .הנסתר מכל ,מכל נסתר

ולתקן כל התיקונים על  ,דין אמת נאה ויפה
  .יסודם

נו מתיקוניו של נתקא "תיקוניו של ז .172
 ,והתפשטו תיקוניו מימין משמאל ומאמצע ,א"א

 ,כי אדם מורה על קו האמצעי .כמראה אדם
 ,א"בז ,בשביל שישלוט בו ,קווים' שכלולים בו ג

כדי לשבת על  ,א"א ,הרוח של הנסתר מכל נסתר
ועל דמות הכיסא דמות  ,ש"כמ ,מלכות ,הכיסא
  .ה אדם עליו מלמעלהכמרֵא 

 ,כפני אדם הכולל כל הצורות ,כמראה אדם
מצד  ,כלולים בפני אדם ,אריה שור נשר ,פנים' שג

  .א ומלכות"כי אדם כולל ז .המלכות שבו
א "כי ז ,מותהכולל כל הש ,כמראה אדם ,עוד
כמראה  ,עוד .הכולל כל השמות ,ה"הוינקרא 
שבו סתומים כל העולמות העליונים  ,אדם

הסותם כל  ,כי הוא קו האמצעי .והתחתונים
מטעם שממעט קו  ,ר דחכמה"העולמות מג

 ,עוד .שלא יאיר אלא מלמטה למעלה ,השמאל
נו נתקשכולל הסודות שנאמרו ו ,כמראה אדם

מלכים שבעולם ה 'זב ,מטרם שנברא העולם
  .ולא התקיימו ,פ שנשברו"ואע ,התוהו

בנה מלכים  ,ק"ג דא"ס ,ןעתיקידעתיק  .173
 ,חקק מלכים .בפרסא ,ב"בעולם הנקודים בצ

ולא היו  .קומת הגדלות ,ער מלכיםיוִׁש  ,הקטנּות
עד שדחה אותם והצניע אותם לזמן  .מתקיימים

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ  ,ש"כמ .אחר
בעולם  ,במקום של הדינים ,רץ אדוםבא .אדום

 ,ש בכל אחד"כמ ,וכולם לא התקיימו .הנקודים
  .תויָמ  ,וימלוך

עתיק  ,א"גלגלתא דא ,עד שראש הלבן .174
תיקן כל התיקונים  ,ןנתקוכש .ןנתק ,ןעתיקיד

תיקן כל התיקונים של העליונים  ,שלמטה
אם הוא אינו  ,כל מנהיג העם ,מכאן .והתחתונים

 .אין העם יכולים להיתקן ,חילהמתקן עצמו ת
  .כולם מיתקנים ,אם הוא מיתקן

שכל עוד  ,מעתיק יומין ?מאין לנו זה .175
נו כל אלו נתקלא  ,ן בתיקוניונתקשהוא לא 

מלכים ה 'ז ,וכל העולמות ,שצריכים להיתקן

ע בן לַ דום ּבֶ וימלוך באֱ  ,ש"כמ .נחרבו ,דנקודים
נים שכל הדי ,מקום ,וימלוך באדום .רעֹוְּב 

  .משם לוייםות ,נקשרים שם
שלא  ,מקור כל התיקונים הוא התיקון

מלכים דעולם ה 'זכמו ב ,תתבטל עוד הפרסא
ואחר  .ת"שהוא תיקון הקווים בז .הנקודים

נו אחריו כל נתק ,ן בתיקון זהנתקשעתיק יומין 
ן נתקלא וכל עוד שהוא  .הפרצופים והתקיימו

  .לא יכלו שאר הפרצופים להיתקן ,בזה

שעל  ,הוא גזרת דין הקשה .בלע בן בעור .176
 ,ידו מתקשרים אלף אלפים בעלי יבבה ויללה

 .דין הבה ,דנהבה .ָהָבהם עירו ִדנְ וֵׁש  ,וכתוב
  .לעלוקה שתי בנות הב הב ,ש"כמ

מלכים דנקודים ה 'זהמלך הראשון שמ
מלמעלה למטה שהוא  ,מלך הדעתהוא  ,שנשברו

 ,דיםא דנקו"של קומת הסתכלות עיניים דאו
  .'שנמשכה על בחינה ד

 .הקשה יןהדת דיהיא מלכות דמ' בחינה ד
שעל  ,י שבירת מלך זה יצאו בעלי יבבה ויללה"וע

כי  .ידו מתקשרים אלף אלפים בעלי יבבה ויללה
ועל  .'ותיות אמילוי אב ה"הויהארת הדעת היא 

 ,ש"כמ ,פיםהמכונה אלָ  ,ידה נמשכה החכמה
המדרגה הגדולה כ כשנשברה "וע .ואַאֶלפָך חכמה

המייבבים  ,יצאו כנגדה בעלי יבבה ויללה ,הזו
כפי  ,בשיעור אלף אלפים ,ומייללים אחריה

  .שיעור הארתה

כיוון שמלך הדעת עלה להתיישב  .177
 ,ולא היה יכול לעמוד בה ,לא עמד בה ,במדרגתו

ע "מפני שנמשכה מלמעלה למטה ועברה לבי
לא משום שאדם  .וכל העולמות נחרבו ,דפרודא

כי תיקון  ,וזכר ונקבה ,ת"תיקון קווים בז ,ןנתק
והכול יכול להתיישב בו  ,אדם בצורתו כלול הכול

  .ולהתקיים

ומשום שתיקון זה של אדם לא נמצא  .178
 .המלכים לעמוד ולהתיישב 'זלא יכלו  ,בהם

והתבטלו והסתלקו מאותו התיקון שהיה להם 
 .עד שיבוא תיקון אדם בעולם התיקון ,בנקודים

 ,נחקקו כולם בצורתו ,וכשבאה צורת האדם הזה
ומהם שלא  ,מהם התבשמו .וחזרו לקיום אחר

  .התבשמו כלל
 ,ק דחכמה"כי בתיקון אדם ממשיך רק ו

 ,ונמצא שאותם החלקים של המלכים דנקודים
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נו נתקלא נכללו ולא  ,ר דחכמה"גבשהיה בהם 
מהם  ,ולכן .י תיקון אדם שבעולם התיקון"ע

ומהם שלא  .ק דחכמה"ם שבוהחלקי ,התבשמו
  .ר דחכמה"החלקים שבג ,התבשמו

  קדישאדרא רבא יהא

  צורת אדם
  ]דיוקנא דאדם[

 ןעתיקידעתיק  ,הכלל של כל הדברים .297
והכול הוא  ,בבחינת עצמותם ,הכול אחד ,א"וז

שהיה הווה  .למעלה מהזמן מבחינת עצמותם
והכול  ,והכול הוא בהווה ,שווים בהם ,ויהיה
יות עניין קודם אלקשאין ב .הכול יהיהו ,היה
וכן אין שם כלל שינוי מעשה מבחינת  .כ"ואח

כי לא ישתנה  .כגון מרחמים לדין ,עצמותם
 .נה בהווהתואינו מש ,בעתיד ולא השתנה בעבר

 .ן בתיקונים אלו בשביל התחתוניםנתקאלא ש
שהיא  .א"ז ,ונשלמה הצורה הכוללת כל הצורות

הצורה הכוללת  .וקבאהכולל זכר ונ ,צורת אדם
 ,שהוא שם ,ה"הויא נקרא "כי ז ,כל השמות

שנראות בתוכה כל  ,הצורה .הכולל כל השמות
אלא כעין צורה  ,א צורה ממשיולא שה ,הצורות

  .זו

 ,א העטרות והכתרים"כשמתחברים בז .298
של כל  ,השלמת הכול הואאז  ,ר"המוחין דג

היא  ,משום שצורת אדם .העליונים והתחתונים
ומשום  .ורה שעליונים ותחתונים נכללים בהצ

התקין  ,שצורה זו כוללת עליונים ותחתונים
א בצורה זו "ותיקון ז ,עתיקא קדישא את תיקוניו

  .ובתיקון זה
ועיקר  ,א"כל התיקונים באו לתקן המלכות דצ

רה על התכללות שמֹו ,בתיקון אדם תיקונה הוא
' מלכות המקבלת מגוהוא עניין ה ,כל הצורות

 םה ויםוג׳ קו ,פני אדםהיא כי המלכות  ,קוויםה
והמלכות  ,הכוללים כל הצורות ,אריה שור נשר

  .מקבלת אותם ונכללת מהן
 ,ותיקון אדם זה התחיל בעתיקא קדישא

ג "י ,נוניתְב ברי לַ עֶ ג "י :)13( ג"שהוא כל מספרי י
 ,מ"ב תו"כי חו .ג תיקוני דיקנא ועוד"י ,םנימי

ועם מלכות  .)12( ב"יזה  ,קווים' שבכל אחד ג
אמנם  .ג"הם י ,הכוללת כולם ,המקבלת אותם

א "שז .מלכותבא ו"עיקר תיקון אדם נעשה בז
ופרצוף המלכות הוא המקבל אלו  ,קווים' הוא ג

י זה הולכת ומיתקנת המלכות "שע .הקווים' ג
י כל האורות "ע ,שאז ,ת"לאט לאט עד גמה
 מיתקנת המלכות ,שנה 6000- שקיבלה המלכות ב

  .א"דצ
משלימים צורת  ,א"כל התיקונים דעתיקא ודז
 .שהן אריה שור נשר ,אדם הכוללת כל הצורות

 .נקרא גם הוא אדם ,א מקבל תיקונים אלו"וכשז
 ,א"כי השם של ז ,צורה הכוללת כל השמותוהוא 

 .זה את כל השמות גללכולל ב ,ה"הוישהוא 
שגם כלומר  ,שנראות בתוכה כל הצורות ,הצורה

עד שהתיקון מגיע למלכות  ,םראית שמלכות נ
כי  ,צורה שעליונים ותחתונים נכללים בה .א"דצ

 ,פני האדם כוללים בתוכם את כל העליונים
וכן  ,אריה שור נשרהמכונים  ,קווים' הנכללים בג

שממנה נמשכים כל  ,כוללים צורת עצמם
  .התחתונים

עימו כל  נונתק ,כ התיקון המגיע לפני אדם"וע
ומשום שצורה זו  .התחתונים העליונים וכל

התקין עתיקא קדישא  ,כוללת עליונים ותחתונים
 .א בצורה זו ובתיקון זה"ותיקון ז ,את תיקוניו

  .ת"כדי שיוכל לתקן בזה כל המציאות עד גמה

הכול במשקל  ?א"מה בין עתיקא לז .299
א "ומז .אבל מעתיקא מתחלקים דרכיו .אחד

 .זה מזהורק מצידנו הם משונים  .נמצא הדין
 ,סודות אלו נמסרים לקוצרי השדה הקדוש

 ,הנקראת שדה ,לאותם שזכו לתקן את המלכות
  .ליראיו' סוד ה ,וכתוב .וכבר קוצרים תבואתה

' ג ,דרכי התיקון באים בסדר חסד דין ורחמים
אלא בדרך  .א"שמקור מציאותם בז ,קווים

 ,מלכותמא ו"ר כלולים מז"שהג ,התכללות
אין בחינת שמאל אלא ש .ר"נמצאים הם גם בג

 .לו ימיןוהוא כ .שהוא א״א ,בעתיק הסתום
היה אפשר  ,ן"ז כיוון שיש שם התכללות מזו"ועכ

הקווים ' כדי להמתיק ג ,קווים' שיתוקנו שם ג
  .א"שבז

קווים ' שג ,מעתיקא מתחלקים דרכיו
אינם אלא לחלק הדרכים בין ימין  ,שבעתיקא

אבל  .א יקבל מהם"כדי שז ,שמאל אמצע
א יש "אבל בז .בעתיקא עצמו אין ימין ושמאל

 ,קווים' ונמצאים בו משום זה ג ,דין ממש ,שמאל
  .במציאות ממש ,רחמיםוחסד דין 

 ,כי ההבחנות .ורק מצידנו הם שונים זה מזה
אבל  .הן רק כלפי התחתונים ,יש או אין דין
למעלה  ,יותאלקהכול הוא  ,תמבחינת העצמּו

ל אותם המדרגות וכ .שינויומ ,מקוםמ ,מזמן
הם כולם  ,יותאלקשאנו מבחינים ב ,והתיקונים

כי  .רק מיני העלמות וכיסויים כלפי התחתונים
וכן כל  .ס הן עשר מיני כיסויים על עצמותו"ע

 ןכול ,מקום וממעשיםממזמן  ותהתמונות המדומ
הנראים  ,אלא רק מיני כיסויים על אלקותו ןאינ

  .כך לעיני התחתונים
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נו מתפעל ואינו משתנה האדם אישוכמו 
כי  ,בהםמתכסה שהוא  ,במשהו מחמת הכיסויים

 .תו או מהתגלותוורק חבריו מתפעלים מהעלמ
 ,אינו משתנה ואינו מתפעל משהו וותאלקכך 

שבזמן  ,מתוך אלו המדרגות והתיקונים והשמות
שהתחתונים מבחינים  ,שינוי מעשהבמקום ובו

אלו שכיסויים  ,אלא שיש לדעת .בכיסויים שלו
  .לוייםכ לגי"משמשים ג

שיש בכל שם  ,ולא עוד אלא לפי מידת הכיסוי
ומי  .כך היא מידת הגילוי הנמצא בו ,ותיקון

זוכה  ,שזוכה לקבל מידת הכיסויים כהלכתם
 .לוייםכ שהכיסויים נעשו לו למידות גי"אח

 ,והלומד צריך לזכור דברים אלו בזמן הלימוד
  .ולא ייכשל במחשבתו

בשתי  .אלקים את האדם' הוִייֶצר  .300
שהוא  ,השלים תיקון בתוך תיקון' אותיות י

 ,'אותיות י שתיעם  ,וייצר ,וזהו .חוָתם הטבעת
צר  ,וייצר .א"כי הן סוד עתיקא קדישא וסוד ז

 ,הנקראים שם מלא ,שמות' ב ,צורה בתוך צורה
 .של וייצר' אותיות י שתי ןהאלו ו .ה אלקים"הוי

ה "קון של שם מלא הויתי ,שצר צורה בתוך צורה
  .אלקים

מלכות נקראת חכמה  .מעלת המלכות ומהותה
משום שאין גילוי החכמה בשום ספירה  ,תתאה

' בשעה שהמלכות מקבלת מג ,ס אלא בה"מע
 .חותם הטבעתואז נקראת המלכות  .א"קווים דז

קווים ' וג ,טבעת המלךכי המלכות בעצמה היא 
 ששם ,הם החותם שנחקק בה ,א"שמקבלת מז

  .מגולה בה החכמה
שיאירו בתיקון  ,קווים' השלמת תיקון ג

 .של וייצר' אותיות י שתיב תמרומז ,המלכות
 ,הנקרא עתיקא קדישא ,א"ס שבא"שהן חו

 ,כ נאמר"ע .א"נתיבות של ז) 32(ב "וחכמה דל
ולא עתיקא  ,א"סוד עתיקא קדישא וסוד ז

  .אלא החכמות שבהם ,א"קדישא וז
א "ר דז"הג ,האדםחכמות אלו צר נשמת ' בב

 ,שמות' ב ,צר צורה בתוך צורה .המכונים אדם
הרומזים על  ,ה אלקים"הוי ,הנקראים שם מלא

א בפנימיות "ס דא"שצר צורת חו .א"א וז"א
  .א"ב נתיבות דז"צורת החכמה דל

 ,ה אלקים"תיקון של שם מלא הויוזהו 
ואלקים על חכמה  ,א"ס דא"ה רומזת על חו"שהוי
ואינה  ,א נסתמה"ה דאחכמש ,מטעם .א"דז

וכיוון  .א"ב נתיבות דז"מאירה אלא חכמה דל
ס "שרצון המאציל היה שתתגלה גם הארת חו

 ,תוך צורהבכ צר אותה צורה "ע ,בעולמות
י זה מגיעה "וע .ב נתיבות"בפנימיות חכמה דל

  .שהיא שורש כל המציאות ,ס לעולמות"הארת חו

שצר צורה  ,צורות חכמה' במה נכללו ב .301

 ,בדמות העליונה שנקראת אדם ?תוך צורהב
כ "וע .א ומלכות"א הכולל ז"ז .הכולל זכר ונקבה

הוא  ,תֶא  .שכולל זכר ונקבה ,את האדם ,כתוב
א "נוקבא דזשהיא  ,המלכות להוציא ולרבות

  .יוצאת ממנוו
צורה  ,צורות שתיבמלכות הזו מתלבשות 

חכמה  ,של וייצר' אותיות י שתי ,תוך צורהב
שהיא  ,א בתוך חכמה תתאה דמלכות"עילאה דא

א ומקום "ב נתיבות היוצאת בז"החכמה דל
 ,כ נקראת חכמה תתאה"וע .גילויה רק במלכות

  .שהארתה מלובשת בתוכה ,א"כנגד חכמה דא

עפר מן  ,אלקים את האדם' וייצר ה .302
ח באָּפיו וייּפַ  .דמות בתוך דמותכלומר  ,האדמה

וכל  .י וִלְפניםם של הטבעת ִלְפנַ החוָת  ,נשמת חיים
סוף העד  ,א"ס דא"זה כדי להוציא ולהכניס בו חו

ב נתיבות "שהיא החכמה דל ,םמיוסתהכל של 
  .שהוא סוף ההעלם ,א"שבז

א "ב נתיבות מז"כי אחר שתגיע חכמה דל
 .היא מתגלה ואינה עוד סתומה ,א"לנוקבא דז

 ,והיא נשמה .םמיוסתהא לסוף כל "כ נבחן ז"וע
ז״א של המוחין  ,ושלמטהשכל החיים שלמעלה 

תלויים  ,הכוללת התחתונים נוקבאשל הו
  .נשמה ההיא ומתקיימים בההמ

 ,מיתוק המלכות בבינההוא  ,עפר מן האדמה
עפר  .לקבל אור העליון תי זה נעשית מוכשר"שע

שנכללה צורת  ,דמות בתוך דמות ,מן האדמה
  .אדמה ,בצורת הבינה ,עפר ,א"המלכות דז

החותם של הטבעת  ,ייםוייפח באפיו נשמת ח
שהוא המלכות  ,המוחין דבינה ,ִלְפַני וִלְפנים

ואז נקראת החותם  ,הקווים' הכוללת בתוכה ג
קווים ' גשל מלכות ושל ואור זה  .של הטבעת

 ,משום שמקבל אותו מבינה ,א"נקרא נשמה דז
  .ואור הבינה נקרא נשמה

 ,א"ס דא"חו וכל זה כדי להוציא ולהכניס בו
ב נתיבות "א בתוך חכמה דל"דא שתכלול חכמה

הנקראת  ,כ ישפיע אותם לנוקבא שלו"ואח ,א"דז
  .ששם מקום הגילוי ,חכמה תתאה

להיות מושפע  .ויהי האדם לנפש חיה .303
ולהוציא  ,של חותם הטבעת ולהיכנס בתיקונים

נשמה ההיא ממדרגה למדרגה עד סוף כל ה
א עד המלכות שהיא סוף "ס דא"מחו ,המדרגות
כדי שתהיה נמצאת הנשמה ההיא בכל  ,המדרגות
ויהיה הכול בייחוד  ,ותתפשט בכל ,המדרגות

  .אחד
שמפריד  ,ומי שמפסיק ייחוד זה מהעולם

הוא כמי שמפסיק  ,קווים' המלכות מייחוד ג
ומראה שיש  ,א"כמי שפוגם במוחין דז ,נשמה זו

ומשום  .א"שמתדבק בס .נשמה אחרת חוץ מזו
  .ולם לדורי דורותה הוא וזכרונו מהעזה ִיכלֶ 
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  קדישאדרא רבא יהא

  סדר אצילות הנוקבא
בצורת אדם התחיל ותיקן הכלל של זכר  .304
נה צורת נתקכש .ונוקבאהכולל זכר א "ז ,ונקבה

א להתפשט מחזה "התחיל ז ,האדם בתיקוניו
במקום ששערות דיקנא  ,מבין שתי זרועות ,שלו

ת ותיקן "והתפשטה הת .ת"שהוא ת ,שלו תלויות
 ,לת דנוקבאוונשלף לאחוריו ועשה גולג ,חזות 'ב

בשערות ובפרצוף פנים  ,כולה סתומה ,המלכות
  .של הראש

מצבים ' ב .המלכות ,א"סדר תיקון הנוקבא דז
  :בנוקבא
ן "מדרגות נר' בג ,א"באחוריים דזשהיא   .א

עוד לא נחשבת לנוקבא נפרדת  .א"דאחור דז
נוקבא הא ו"שז ,יםפרצופ' הוא בבאלא  ,א"מז

פנים הוא הא "ז ,שלו כלולים יחד בפרצוף אחד
  .של אותו הפרצוף ונוקבא האחור

 .א"ן דפנים דז"נר ,א"דז ניםבפָ שהיא   .ב
נפרדת ממנו לפרצוף בפני  ,א"נוקבא מנוסרת מז

  .נוקבא ממשלנבחנים לזכר ו םואז ה ,עצמה
נו זכר ונוקבא בכלל נתקש .'פירוש מצב א

זו והאחור  ,א"זזה שהפנים  ,בפרצוף אחד ,אחד
צורת אדם התחיל ותיקן הכלל של זכר ב .הנוקבא
 ,א ונוקבא שלו"הכולל ז ,צורת אדם .ונקבה
כלומר  ,ת שלו"שהוא עד הת ,בתיקוניו נהנתק
ר "ת עד החזה דכלים ונ"ד חג"נו בפרצוף חבנתקש

  .דאורות
 ,הכולל ימין ושמאל ,ת קו אמצעי"ונודע שת

צילות כ אחר שהסתיימה א"וע ,זרועות' הן בש
שמאל להוא נחלק לימין ו ,ת במקום החזה"הת

 ,א"ת נשאר לז"אשר הימין שבת ,הכלולים בתוכו
 ,והשמאל שבו התרחק ממנו ונעשה לאחוריים

ת "ד חג"וממנו נעשה חב ,ת דאחוריים"ד חג"לחב
  .דנוקבא עד החזה

מסיום  ,א"תיקון הנוקבא מתחיל מחזה דז
ווים ק' ב ,זרועות' הכולל בתוכו ב ,ת שלו"הת

במקום ששערות דיקנא שלו  .ימין ושמאל
כ "כי בחזה נשלמו ג ,ת"תשהוא  ,תלויות

' ת ותיקן ב"והתפשטה הת ,המשכות השערות
ותיקן  ,שמאל הכלולים בולשנחלק לימין ו ,חזות

  :המכונים חזה ,סיומים' ב
  ,ת"חזה מימין הת  .א
שנעשה לאחור של  .ת"חזה משמאל הת  .ב

  .הפרצוף
עשה המאציל את  ,וףהפרצשל אחור הומ

 .אור הנפשוד דכלים "חב ,א"הראש דנוקבא דז
 ,בשערות ובפרצוף פנים של הראש ,כולה סתומה

כ לא ניכרו "ע ,כיוון שהאור שבראש קטןש
כי שערות  .פנים ואחור שבו ,הצדדים שבראש

ופרצוף פנים הוא הפנים  ,אחור הראש ןראש ה
  .שכל אלו עוד סתומים בו .שבראש

אלו נחשבים שנעשו בכלל אחד וזכר ונקבה 
שאינם זכר  ,שמאללת לימין ו"מהתחלקות הת

ושניהם בכלל אחד  .פרצופים' ונקבה נפרדים בב
 .כתפארת אדם לשבת בית ,ש"כמ .נקראים אדם

ואינה נחשבת  ,שהנוקבא היא כאן כמו בית לאדם
  .למדרגה מיוחדת

 ,כשנברא פרצוף פנים של הראש דנוקבא .305
 ,א"שערות מאחוריו של ז ה קוּוצה שלויתל
והתעוררו שערות  ,ה עד הראש של הנוקבאויותל

 ,גווניםההכלולות מכל  ,כולן אדומות ,ראשה
  .גוונים הכלולים בתוך גווניםשהוא  ,ארגמןולן כ

שאז  ,מדבר מיציאת אור הרוח דנפשהזוהר 
ויצאו שערות באחורי  ,נעשה היכר פנים ואחור

אחוריו של וכמו שהכלים דנוקבא הם ב .הראש
כן השערות שלה נמשכו מאחורי הראש של  ,א"ז
  .א"ז

 ,כשנברא פרצוף פנים של הראש דנוקבא
כשנעשה היכר בין הפנים דראש ובין אחורי 

השערות  ,בביאת אור הרוח אל ראשה ,הראש
א העירו יציאת השערות על "שמאחורי הראש דז

  .ראש הנוקבא
מטעם המלכות  ,א שחורות כעורב"שערות ז

 .שהגוון שלה שחור ,א"הגנוזה בז ,ד"דמדה
 ,א"כיוון שנמשכת מצד שמאל דז ,אמנם בנוקבא

שאין בו כלום  ,הנמשך מצד שמאל דבינה
כ גם שערות "ע ,והוא אדום ,ד"ממלכות דמדה

  .המלכות הן אדומות
אין ו ,כולן אדומות ,והתעוררו שערות ראשה

 ,גווניםהשהן כלולות מכל אלא  ,מגוון שחור ןבה
גוונים שהוא  ,ארגמןולן כ ,ירוקממלבן ו כלולות

שהאדום כלול מלבן  ,הכלולים בתוך גוונים
  .ירוקמו

 ,מנקב החזה ,ת התפשט מטבור הלב"ת .306
ותיקן פרצוף  ,באחור ,וניקב ועבר בצד האחר
ומטבור היא מתחילה  .הנוקבא עד הטבור
  .ובטבור היא נגמרת

בית קיבול חדש שהוא  ,עשה נקב ,ניקב
 ,שתיקן את השמאל ,עבר בצד האחרו .לשמאל

 ,ותיקן פרצוף הנוקבא עד הטבור .שיהיה באחור
ר "עם האורות דנ ,ת עד החזה"ד חג"כלים חב

  .מסתיימת בחזהו .דנפש
 ,א"כיוון שהיא מתחילה לצאת מהחזה דז

כ יצאה גם היא "ע ,א"ת דז"ד חג"מהסיום של חב
ת עד החזה באחוריו "ד חג"חב ,באותו השיעור

ת "י דנפש וט"לפיכך חסר לנוקבא נהו .א"דז
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 ,א חסרים הכלים שמחזה ולמטה"ולז .דרוח
  .המוחין ,ואור דנשמה ,י"נה

מעיים הותיקן  ,ת הזה"תהעוד התפשט  .307
וכל  ,והכניס באותו מקום כל הרחמים ,של הזכר

 600,000נאחזים באלו מעיים  .צד של רחמים
  .ונקראים בעלי מעיים ,הרחמים וא בעליריּב

א והשלמת "ר דז"מבאר מוחין דגוהר הז
כ מכנה אותם "ע .זה בזה לוייםהת ,י"הכלים דנה

 ,א"הפנימיות של למטה מחזה דזשהם  ,מעיים
ן מלבישים זה "פרצופי נר' כי ג .ורומז על המוחין

 ,והפנימיות של כולם הוא פרצוף הנשמה ,על זה
  .המוחין
ת התפשט מחזה שלו ולמטה עד סיום "תה
ר "המוחין דג ,מעיים של הזכרהותיקן  .י"נה

שכל הרחמים נמשכים  .המרומזים במעיים
וכל צד  ,והכניס באותו מקום כל הרחמים .מהם

והדין  ,הרחמים ,כלומר הימין שבהם .של רחמים
וע״כ  .עשו לגורמים אל הרחמיםנשבהם נהפכו ו

 ,דרחמים צדוהשמאל הוא  ,הימין הוא רחמים
  .בהם דין כלל איןו .גורם לרחמים

ריבוא בעלי  600,000ובאלו מעיים נאחזים 
 ,ר מאמא"ק דג"א הם ו"כי המוחין דז ,הרחמים

 .שספירות דאמא הן במאות ,600כ הם "וע
והחסדים  .מכונה אלף ,הכלולה בהם ,והחכמה
ריבוא בעלי  600,000כ הם "וע .ריבוא ,שבהם

  .הרחמים

 .ת הזה כלול ברחמים וכלול בדין"הת .308
ועבר  .א"ז ,מוחין של הזכרהרחמים התפשטו ב
ותיקן המעיים  ,א"לאחוריו דז ,והאיר לצד האחר

נו המעיים שלה נתקו .המוחין שלה ,של הנוקבא
  .בצד הדין

ומתחלקים לימין  ,המוחין האלו באים מאמא
  :שמאללו

וימין  ,חכמה ,שהם קו ימין ,קו וחצי לימין
  .הדעת

וחצי  ,בינה ,שהם קו שמאל ,קו וחצי לשמאל
  .ישמאלהדעת ה

קו וחצי  :א לנוקבא"והם מתחלקים בין ז
קו וחצי דשמאל לוקחת  ,א"דימין לוקח ז

א קיבל "ת דז"המוחין שת ,ת הזה"התו .הנוקבא
כלול ברחמים  ,והתפשט על ידם מטבור ולמטה

 ,רחמים ,שיש בהם קו וחצי דימין ,וכלול בדין
  .דינים ,ויש בהם קו וחצי דשמאל

קו וחצי  .א"זקו וחצי של רחמים התפשטו ב
המוחין  נוותיק ,לצד האחור ווהאיר ושל הדין עבר
ונתקנו המוחין דנוקבא מצד קו וחצי  .של הנוקבא

כ "וע .ואין בהם רחמים כלל ,של הדין בלבד
  .נקראים מוחין אלו דנוקבא בשם מוחין דאחור

של מעשה ' ובמצב הזה הייתה הנוקבא ביום ד
י במצב כ ,שני המאורות הגדוליםמצב ב ,בראשית

הנוקבא מתחברת עם הנוקבא שבגופו  ,הזה

והיא גדולה  .ונעשו שתיהן לנוקבא אחת ,א"דז
והנוקבא קו  ,א לוקח קו וחצי דימין"שז ,א"כמו ז

  .ושניהם שווים ,וחצי דשמאל
אמנם הנוקבא לא יכלה לעמוד באלו מוחין 

 ,להיותם כולם דין בלי רחמים כלל ,דאחור
 ,חכמה שבשמאל שאז גם הארת .שמאל בלי ימין

 .כ קטרגה הלבנה"וע .חושך ולא אורהיא 
  .והתיקון לזה נעשה בנסירה

ח "ברמ ,ימין ,ן בצד שלונתק ,א"ז ,הזכר .309
 ,א"מהם בפנימיות ז .תיקונים הכלולים בו) 248(

 .ומהם דין ,מהם רחמים ,ומהם בחיצוניות שלו
 ,א"של דין נאחזו בדינים דאחוריים דזאלו וכל 

והן נאחזו והתפשטו  ,שטת שםשהנוקבא מתפ
  .בצד שלה

א הוא "מקור כל העבירות ונתינת כוח לס
שזו הייתה הסיבה  ,ר מלמעלה למטה"גילוי הג

 ,ד"חטא של עצההוזה היה  ,לשבירת הכלים
 .מה שצריכים להעלים ,ר של השם"שגילה הג

ן להמשכת "ומקור כל המצוות הוא להעלות מ
 ,ר"ק דג"ק והממשיכים ר ,קווים' המוחין בדרך ג

שלא  ,ר דקו שמאל"כי הקו האמצעי ממעט הג
  .משכנה מלמעלה למטהית

הרי שכל התורה היא תיקונים של השם 
 ןה ,מצוות לא תעשה) 365(ה "שס ,אשר ,ה"הוי

ח "ורמ .ה"י םשה ,ר"תיקונים להעלמת הג
ק "הן תיקונים להמשיך ולגלות הו ,מצוות עשה

ורה ומשום זה נתן להם הת .ה"ו םשה ,ר"דג
י ִמ זה ְׁש  ,ש"כמ .ה"הוילתיקון שם  ,משמו
  .ר דורי לדֹוכִר וזה זִ  ,לעולם

שצריכים  ,ר"ר דג"סובב על הג ,זה שמי לעולם
הם ה "שמי עם יהמילה ש ,ז"והרמז ע .להעלים

שעל ידיהם בא התיקון של העלם  ,ה"שס' גיב
כי  ,ח"רמ' הם בגי ,זכריהמילה ה עם "ו .ה"י

שזה  ,כיר ולגלותמה שמצווה להזהוא  ,זכרי
ה "אשר ו ,ובא הרמז ,ה"ו ,ר"ק דג"סובב על הו

שנתנו לנו לגלות  ,ח מצוות עשה"עם זכרי הם רמ
  .ר"ק דג"ולהמשיך המוחין דו

ח "ברמ ,ימין ,ן בצד שלונתק ,א"ז ,הזכר
ח מצוות עשה "רמ ,תיקונים הכלולים בו

מהם  .ר"ק דג"בו המוחין דו ותהממשיכ
מהם  ,שלו וניותומהם בחיצ ,א"בפנימיות ז

  .ומהם דין ,רחמים
שהם  ,דיבורביש מצוות התלויות במחשבה ו

ויש מצוות התלויות  .א"תיקונים לפנימיות ז
מהם  .א"שהם תיקונים לחיצוניות ז ,במעשה
 ,ומהם דין .א"התלויות בקו ימין דז ,רחמים

דינים דשמאל הוכל  .א"התלויות בקו שמאל דז
קבא מתפשטת שהנו ,לדינים דאחוריים ונעשו ב

י "עש .והן נאחזו והתפשטו בצד שלה ,שם
התדבקו כל  ,תיקון שהשמאל נעשו בו לאחורה

  .א נשאר כולו רחמים"וז ,הדינים בצד דנוקבא
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 ,מצד חמישה דינים ,חמש עריות נגלו בה .310
 .שהתדבקו בנוקבא ,ה שבקו שמאל"ת נ"חג

 מכאן .ח דרכים"וחמישה דינים התפשטו ברמ
 ,שיער באישה ערווה ,ישה ערווהקול בא ,לומדים

רגל באישה  ,יד באישה ערווה ,שוק באישה ערווה
 למדולא  ,יד ורגל ,ייםתפ שאלו הש"ואע .ערווה
  .עוד יותר מערווה ןיים אלו התאבל ש ,חברינו
ר שמצווה "ק דג"ח הם גילוי המוחין דו"רמ
 ,ר וחכמה נמשכים מקו שמאל"ג .םאות לגלות

אין גילוי  ,וה לגלותשמצו ,ר"ק דג"ואפילו הו
החכמה שבהם אלא ביחד עם הדינים דשמאל 

וחמישה דינים התפשטו  .להעניש הרשעים
ק "גילוי ו ,ח דרכים"כי אין רמ ,ח דרכים"ברמ

י חמישה "זולת ע ,יכולים להתגלות ,דחכמה

המתגלים עימהם להעניש  ,דינים דקו שמאל
  .הרשעים

ה דקו "ת נ"שהם חג ,וכנגד חמישה דינים אלו
 ןשההסתכלות בה .יש באישה חמש עריות ,שמאל

קול שיער  :חמש עריות שבאישה .מעוררת דינים
ה "כנגד נ ,ויד ורגל ,ת דשמאל"כנגד חג ,שוק

  .דשמאל
כי  ,ת דשמאל"עריות בחג' ל אסרו רק ג"חז
ה "אבל נו .שאינם נמתקים לעולם ,ר"ג םת ה"חג

אז אין ו ,י קו האמצעי"שנמתקים ע ,דשמאל
 ןיים אלו התאבל ש .ל"לא אסרו חז ,בהם דינים

חוץ מה שהם "נו ןכי להיות ,עוד יותר מערווה
החמורות יותר  ,הקליפות ןבה ותמתדבק ,גוףל

  .מערווה

  קדישאדרא רבא יהא

  ְּכסות נקייה
  ]כסותא דכיא[

 ,ן בתיקונים שלונתקהזכר התפשט ו .311
 .ה נקייהָמ וזו נעשית ַא ,התיקון של ְּכסות נקייה

וכולם  .ח עולמות"אמה ההיא רמהשל  האורכ
 ,'וכיוון שנגלית הי .'הנקרא י ,תלויים בפי האמה
ואמה זו  .נגלה החסד העליון ,שהיא פי האמה
ואינה  ,אמה הזוהותלויה בפי  ,נקראת חסד
  .של פי האמה' עד שנגלית הי ,נקראת חסד

התפשטות  ,א"דז' גדלות אהזוהר אחר שביאר 
שכולה  ,'וקבא במצב אוביאר בניין הנ ,י שלו"נה
הנבחן  ,א"דז' מבאר עתה גדלות ב ,ג דשמאל"ה

שיהיה ראוי להולדת  ,בעיקר בתיקון היסוד
  .י זיווגו עם הנוקבא"נשמות ע

כולם ' י דגדלות א"כי נה ,מקור ההפרש
שאפילו  .חסדים ואין בהם גילוי חכמה שבשמאל

לגורם  ,רחמיםשל צד שמאל שבו נעשה לצד 
 ,א"דז' ל עתה בגדלות באב .יציאת החסדים

י "שהוא קו אמצעי שבנה ,נעשה תיקון היסוד
 .שתתגלה גם חכמה עם החסדים ,'דגדלות ב

 ,עטרת היסוד ,ותיקון זה נקרא גילוי פי האמה
קווים ' המלכות המקבלת מגשהיא  ,'הנקראת י

  .י"נה
כ נקראת עטרת "ע ,במלכות מתגלה החכמה

עיקר  אמנם .הרומזת על חכמה תתאה ,'י ,יסוד
 ,א"אינו בעטרת היסוד דז ,השם חכמה תתאה
  .אלא בנוקבא הנפרדת

י "שבנה ,'לגדלות ב' עיקר ההפרש מגדלות א
כי אפילו  ,אין גילוי לחכמה שבשמאל' דגדלות א

י "אבל בנה .גורם לחסדיםהשמאל משמש שם 
גם  .יש גילוי הן לחסדים והן לחכמה' דגדלות ב

ביא נודע שגילוי הארת החכמה שבשמאל מ
  .טהרה

בתיקונים  ,ן בתיקונים שלונתקהזכר התפשט ו
כי הקו  .התיקון של כסות נקייה ,'דגדלות ב
אינו משפיע אלא  ,המשפיע חכמה ,האמצעי
כי הכסות  ,ר דחכמה"המכסה את הג ,בכסות

שהוא  ,אינה משפיעה אלא רק מלמטה למעלה
אבל אם הכסות  .וזו כסות נקייה ,ק דחכמה"ו

היא נקראת  ,שפעת החכמהמעכבת לגמרי על ה
  .ולא כסות נקייה ,כסות סתם

שהוא  ,היסוד עצמוש ,וזו נעשית אמה נקייה
אחר שמשפיע גם  ,נקרא אמה נקייה ,חסד
 .י גילוי החכמה"כי הטהרה באה רק ע .חכמה
לא היו נחשבים לכסות נקייה ' בגדלות א ,ולפיכך

משום שהחכמה נעלמת שם  ,ולאמה נקייה
  .לגמרי
המילה  ,ק"הוא גילוי מוחין דו ח"מספר רמה

ת "למה בת .םאות צווה לגלותשִמ  ,ה"ם ועִ  יִר ְכ זִ 
ם להובנוקבא קורא  ,ח תיקונים"ם רמלהקורא 
 ?ח עולמות"ם רמלהוביסוד קורא  ,ח דרכים"רמ

כי שם עוד  ,ח אלו"א עוד לא פעלו כלל רמ"כי בז
אלא שם  ,ח"המרומזת ברמ ,אין מתגלה החכמה

שבשעה  ,ח"ם לאלו הרמשורש התיקוני נעשו
 .י תיקונים אלו"לא יגלו אלא ע ,שיגלו החכמה

כי גם  .ר דחכמה"אבל עוד לא פעלו להעלים הג
ח "כ נקראים שם רמ"וע .ק דחכמה לא נגלו שם"ו

  .תיקונים
שכבר פועלים  ,'ביסוד דגדלות ב ,אבל כאן
 ,ח עולמות"כ מכונים רמ"ע ,ק דחכמה"לגלות הו

 .ר דחכמה"ימים הגעל שהם מעל ,מלשון העלם
אינו ביסוד אלא  ,ק דחכמה"אמנם מקום גילוי ו

כי בה  .ק דרכים"כ הם נקראים בה ו"וע ,במלכות
  .ק דחכמה"הם עושים דרכים לגלות ו
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מידת החכמה  כלומר ,אמה ההיאהשל  האורכ
הוא  ,כי אורך רומז על חכמה ,י היסוד"הנגלית ע

 .ק דחכמה"ח עולמות שהוא השיעור של ו"רמ
בעטרת  ,'הנקרא י ,לם תלויים בפי האמהוכו
' שהיא מקבלת מכל ג ,הנבחנת למלכות ,יסוד

 ,ח עולמות"ובה מקום גילוי של רמ .י"קווים נה
  .ח דרכים"כ הם נקראים בה רמ"ע

נגלה  ,שהיא פי האמה ,'וכיוון שנגלית הי
א עילאין הנקרא אוירא "חסד דאו ,החסד העליון

צא החסד נמ ,כי אחר שנגלית החכמה .דכיא
אבל מטרם שנגלית  .שביסוד בבחינת אוירא דכיא

 ,א עילאין"אפילו שמקבל חסד דאו ,החכמה
שאינו  ,נעשה בו לחסד סתם ,שהוא אוירא דכיא

 ,ולא נקרא חסד .משום שחסר מחכמה ,דכיא
עטרת  ,'היעד שמתגלה  ,טהור עליוןחסד  שהוא
אז  ,גילוי החכמה ,הנקראת פי האמה ,היסוד

  .שלם עליוןעצמו בשם חסד נקרא היסוד 

עד  ,אברהם לא נקרא שלם בחסד הזה .312
וכיוון  .עטרת יסוד ,של האמה' שהתגלתה הי

התהלך לפניי  ,ש"כמ .נקרא שלם ,שהתגלתה
מרה ואהיה תמים לו וֶאְשַת  ,וכתוב .ה תמיםוהיֵ 

מגלה החכמה כלומר  ,'כל מי שמגלה י .מעווני
לרשות  'ונשמר שלא יכניס את הי ,שבעטרת יסוד

ויהיה צרור  ,ב"יהיה שלם לעוה ,א"דס ,אחר
הנקראת  ,שנשמתו תיכלל במלכות .בצרור החיים
הקווים מתקשרים בה ' משום שג ,צרור החיים
  .לצרור אחד

 שהיא ,ל נכרל בת ֵא עַ ובָ  ,ש"כמ ,ברשות אחר
המושכת החכמה מלמעלה  ,א"המלכות דס

כיוון  ,ואהיה תמים לו ,ומשום זה כתוב .למטה
המאירה  ,בעטרת יסוד ,'א תמים בגילוי הישהו

שלא  ,ואשתמרה מעווני ,אז .מלמטה למעלה
  .להתדבק בבת אל נכר

התפשט צד  ,אמה זו הוכיוון שהתפשט .313
ג "שהן ה ,ות השמאל שבנוקבארהגבורה מגבו

והשתקע במקום אחד  ,ה דשמאל"ת נ"חג
הכסות של כל גוף  ,היָ רונרשם בעֶ  ,בנוקבא
מקום  ,זה נקרא ערוות הכולובמקום  .הנוקבא

כדי  ,הנקראת חסד ,להצניע אותה האמה
 ,בחסד הזה ,ג"הכוללת ה ,להמתיק גבורה זו

התבשם זה  ,גבורה שמאל ,חסד ימין .ח"הכולל ה
ומשום זה  .צדדים' הכלול מב ,בזה ונקרא אדם

  .דין ורחמים ,בכל הספירות יש ימין ושמאל
  :א"מצבים בנוקבא דז' ב

שאז  ,א"ן דאחור דז"נת נרבהיותה בבחי  .א
 ,חכמה בלי חסדים ,יש לה צד שמאל בלי ימין

 .שאז אפילו החכמה שיש לה לא תוכל להאיר
  .קטרוג הלבנה ושזה
 ,אחר הנסירה ואחר שהתמעטה לנקודה  .ב

ונבנית מחדש בבחינת שאין לה מעצמה ולא 
 ,שאפילו החכמה דצד שמאל אין לה ,כלום

ו החכמה אפילש ,א"וצריכה לקבל הכול מז
  .א"שבשמאל צריכה לקבל מיסוד דז

ח "לרמ השהתפשט ,אמה זו הכיוון שהתפשט
 ,התפשט מיסוד ,ה"כרי עם וזִ בעניין  ,עולמות

 ,לנוקבא ותגבורות השייכהבתחילה צד הגבורה מ
והשתקע במקום  .הארת החכמה שבקו שמאל

שהתקבל צד השמאל מיסוד ביסוד  ,אחד בנוקבא
המעכב  ,דמלכותששם תיקון המסך  ,דנוקבא

אלא רק מלמטה  ,מלהאיר מלמעלה למטה
  .בכסות על האור ,למעלה

שהארת החכמה דצד שמאל שהשפיע  ,ונמצא
מאירה מיסוד דנוקבא ולמעלה  ,א"לה היסוד דז

ויחד עם הארת החכמה  .בכל הגוף שבנוקבא
נמשכה  ,העולה מיסוד דנוקבא מלמטה למעלה

 ,וקבאכסות מהמסך שביסוד דנ ,כ כסות נקייה"ג
שלא יחזרו להימשך  ,המכסה את האורות

  .מלמעלה למטה
הכסות  ,במסך שביסוד דנוקבא ,היְר ונרשם בעֶ 

 ,שיחד עם הארת החכמה ,של כל גוף הנוקבא
המאירה מיסוד דנוקבא מלמטה למעלה בכל 

כ כסות ממסך דיסוד "עולה ג ,הגוף שלה
שלא יימשכו  ,על האורות תהשומר ,הנוקבא

  .מלמעלה למטה
שיש שם  ,ערוות הכול תקום זה נקראובמ

שלא ימשכו הארת  ,מקום אחיזה לחיצוניים
כ צריכה להיות "וע .החכמה מלמעלה למטה

 ,שלא תבוא לגילוי ערווה ,מכוסה ושמורה
 ,צריכה להצניע המקוםש .יאחזו בה החיצונייםיו

 ,קו האמצעי ,א"שיהיה מיוחד רק ליסוד דז
ת ואם יהיה חשש לאחיז .שישפיע בה חסד

  .א"לא יתייחד עימה היסוד דז ,החיצוניים
מקום  ,ערוות הכול תובמקום זה נקרא
כדי  ,הנקראת חסד ,להצניע אותה האמה

 ,בחסד הזה ,ג"הכוללת ה ,להמתיק גבורה זו
 ,כדי שתתלבש החכמה בחסדים .ח"הכולל ה

 ,ח"כולל ההא "יסוד דז .שאז נשלמים שניהם
שכל פרט  ,חסד וגבורה .ג"כולל ההויסוד דנוקבא 

  .ופרט כלול משניהם

  קדישאדרא רבא יהא
  מלכים דנוקבא שמתו' ז

היה עתיק  ,מטרם שהוכנו תיקוני המלך .314
בונה עולמות ומתקן  ,המאציל העליון ,ןעתיקיד

נוקבא לא התבשמה ולא  .תיקונים להתקיים
 ,עד שירד החסד העליון והתקיימו ,התקיימה
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זולת קיום  השאין ל ,להיותה חכמה דשמאל
והתבשמו  .בהתלבשות עם החסד שבימין

  .חסד ,תיקונים דנוקבא ביסודה
 .ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום ,ש"כמ

כי אדום מורה  ,במקום שכל הדינים נמצאים שם
ויצא  ,ולא התבשמו עד שהתקין הכול .על דינים

ששם  ,עטרת היסודב ,החסד והתיישב בפי היסוד
  .ה החכמהתנגל

 ,י לא התקיימו ולא התבשמוכ ,תויָמ  ,וכתוב
כי שבירת הכלים  .להיותם דין בדין בלי חסד

כ מזכיר אותם הזוהר "וע ,ה בכל ספירהיתהי
כ נשברו "שע ,ואומר .ובנוקבא ,א"ובז ,בעתיקא

 .להיותם חכמה בלי חסדים ,מלכים דנוקבא' ז
  .ואז התקיימו ,חסדים ,רדַ עד שיצא מלך הֲ 

הרי  ?הם כולם דיניםש אם ייתכןה .315
ולא  ,ל מרחובות הנהרוימלוך תחתיו שאּו ,כתוב

א בינה יה ,כי רחובות הנהר .נראה שיהיה דין
שממנה נפתחים חמישים שערים של אורות ונרות 

 .שהוא ז״א שנקרא עולם ,קצוות העולם לשישה
הרי ששאול מרחובות  .ומשום זה נקראת רחובות

 ,אלא כולם הם דין חוץ מאחד .הנהר אינו דין
ושאול מרחובות  .רדַ הֲ  ,האחרון שהתקייםמלך ה

שהתפשט ויצא  ,הוא רק צד שמאל ,הנהר
  .כ דין"כ הוא ג"וע ,מרחובות הנהר

 ,שהתבטלו ולא .וכולם לא התקיימו .316
עד  .אלא שלא התקיימו במלוכה של דין

 ,ש"כמ .שהתעורר והתפשט האחרון מכולם
 ,ּוָּפע ם עירֹווֵׁש  .חסד עליון ,רדַ וימלוך תחתיו הֲ 

 ,עירו .שזוכה לרוח הקודש ,שעל ידו פועה אדם
ֵאל בת ֵהיַטְב ם אשתו ְמ וֵׁש  .מלשון התעוררות

 ,כאן התבשמו זה בזה .בת ֵמי זהב ֵרדַמְט 
 ,מה שלא כתוב בכולם ,והמלכות נקראת אשתו

  .שם אשתו

התבשמות זכר על מורה  ,ֵאלֵהיַטְב ְמ  .317
במילוי ש ה"הויהוא א "זכי  .זה בזה ונוקבא

היא הנוקבא  .)45(ה "מ' בגיהוא  ,'תיות אאו
 .)52(ן "ב' בגיהיא  ,'במילוי אותיות הש ה"הוי

  .)97( ן"ה וב"מ' בגיהיא מהיטבאל 
 .ש התיקונים שבה מצד הגבורה"ע ,בת ַמטֵרד

שהתבשמו  ,בת ֵמי זהב .מטרד מלשון טרדות
כי זהב  .הרחמים והדין ,והתכללו זה בזה מי זהב

 .הם חסדים םמיו ,חכמההארת ה ,מורה על דין
 ,כאן התדבקו האישה בזכרו .וכלולים יחד

  .מהיטבאל בהדר

  קדישאדרא רבא יהא

  זרועות הזכר
  ]דרועין דדכורא[

 .בשוקייםובצדדיו מתחלק בזרועות  .318
' ג ,זרוע ימנית .ימין ושמאל ,זרועות הזכר

קשרים ' ג .זרועות' ונכללו בב הקשרים נקשרו ב
' ונכללו ג .קשרים בשמאלית' וג ,בזרוע הימנית

משום זה  .קשרים שבשמאל' קשרים שבימין בג
אבל הימין לא  ,'זרוע ה ,כתוב זרוע על השמאל

 ,נקרא' ימין ה .'ימינך ה ,אלא ,כתוב בו זרוע
  .לקםשהנחילו לחֶ  ,קשרים של האבות' כשיש בו ג

ימין שהם  ,זכר ונוקבאאחר שביאר הזוהר 
הדבוקים זה  ,ת"ת ,א"ושמאל שבקו האמצעי דז

ימין מבאר עתה  .והנוקבא באחור הזכר ,בזה
פרודים בימין שהם  ,א"קווים בז' בבשושמאל 

  .הנקראים זרועות ,א"ג דז"חו ,שמאלבו
ובכל  ,א כלולים יחד"ת דז"קווים חג' אמנם ג
והם  ,קוויםה' קווים כלולים כל ג' אחד מג

' ג ,קשרים בחסד' ויש ג .קשרים' נקראים ג
והזוהר מדבר  .ת"שלישים בת' ג ,רהקשרים בגבו
ואלו  .ג"זרועות חו' קשרים שבב' כאן רק מג

' ויש בהם ב .א"הקווים נמשכים מהמוחין דז
  :בחינות
 ,אשר קו השמאל שולט ,ק"מוחין דו  .א

  .כלל ואין שם חסדים ,ודינים נמשכים ממנו

והם  ,אשר הימין שולט ,ר"מוחין דג  .ב
  .חסדים ורחמים

קשרים ' שבימין בג קשרים' כללו גנו
שאז נכלל הכול  ,ק"במוחין דוזהו  ,שבשמאל
משום  .והשמאל שולט עם הדינים שלו ,בשמאל

אבל הימין לא  ,'זרוע ה ,זה על השמאל כתוב זרוע
בזמן שליטת  רקכי נקרא זרוע  .כתוב בו זרוע

  .ק"במוחין דו ,השמאל
 ,קשרים של האבות' כשיש בו ג ,נקרא' ימין ה

ר "שהם ג ,ד"מוחין חב' ג ,שהנחילו לחלקם
כי המוחין  ,המתפשטים בחלקם ,דפנים

  .מתפשטים בכל הגוף

הם חללי המוח שבגולגולת ' בג לואה .319
כל  ?ד אלא בראש"כי אין חב ,ולא בגוףנמצאים 

 ,ד מתפשטים ומתקשרים בכל הגוף"מוחין חב' ג
והם מתקשרים  ,וכל הגוף נקשר באלו שלושה

  .בזרוע הימנית
משום  .ב לימיניֵׁש  ,מד דוד ואמרחָ  ומשום זה

 ,ד"ת שנעשו לחב"חג ,שהתחבר עם האבות
דוד כי  ,ודוד יושב שם לכיסא שלם .ונקשרו בימין

רגלי ' גהם ת "שחג .רגל לכיסא ,מלכותהוא 
  .ומשלים הכיסא ,הכיסא והוא רביעי להם
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הבונים הייתה  אבן מאסּו ,ומשום זה כתוב
משום  ,ודד ,כתוב על המלכותש .לראש פינה
ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ  ,וכתוב .שישב לימין

הודיע לו שהוא ש ,והזכיר לו לקץ הימין .הימין
שהמלך מקבל אותו  ,כמי שזכה לאהבת המלך

אשרי חלקו של מי שהושיט לו המלך את  .לימין
ימין הוכשיושב  .ו תחת ימינואות לקבל ,ימינו
הקשרים שלו מתפשטים ומאירים ' ג ,הזה

  .יםלתחתונ

 ,קשרים' בג היד המושיט הוהזרוע אינ .320
כ "ע .כי שם שליטת הימין ,ד"במוחין דחב

 ,וכשמתעוררים רשעים בעולם .'ימין ה ,תנקרא
ומושיט  ,דין קשה ,קשרים אחרים' מתעוררים ג

 ,'זרוע ה ,תאבל נקרא .א יד ימיןישאז ה ,הזרוע
קשרים אלו שבימין ' בזמן שג .זרועך הנטויה

 ,שהם דין קשה ,קשרים האחריםה 'נכללים בג
 ,ש"כמ .ועושה הדין ברחמים ,נקרא הכול ימין

 .ץ אויבעַ ְר ִת ' ימינך ה ,כוחי ּבַ ִר דָ ְא נֶ ' ימינך ה
  .משום שמתעוררים בדינים רחמים

מוחין דחכמה מאירים רק עם גילוי דינים על 
הרוצים להמשיך החכמה מלמעלה  ,הרשעים
תעוררים מ ,וכשמתעוררים רשעים בעולם .למטה

ומושיט הזרוע לדון  ,דין קשה ,קשרים אחרים' ג
הרשעים בדינים קשים על שממשיכים החכמה 

כי לולא הושטת הזרוע להעניש  ,מלמעלה למטה
  .אי אפשר שתתגלה החכמה ,הרשעים

אז  ,להעניש הרשעים ,וכשמושיט הזרוע
כי גילוי  .א יד ימיןיהאז ו ,ר"מתגלים המוחין דג

אבל  .המתקשרים ביד ימין ,קשרים' ר הם ג"גה
כי פעולת גילוי  ,זרועך הנטויה ,'זרוע ה תנקרא
נבחנת לזרוע  ,בשעת הופעת החכמה ,הדינים
 .כמי שנוטה זרוע להעניש את אויביו ,הנטויה

 .ימיןשבקשרים ' ג ,ר דפנים"אמנם אז מתגלים ג
ם פועלים הש ,ק"רק מוחין דו תכי זרוע נקרא

  .וחסד לא נמצא שם כלל .דינים
עיקר הפועל  ,ר"כ כאן במוחין דג"משא

 ,והזרוע אינה פועלת דינים ,והשולט הוא החסד
שרק נטויה להעניש  ,אלא בזרוע הנטויה

א בפועל אבל ל .כדי לשמור על החכמה ,הרשעים
  .כי אז שליטת הימין ,ממש

' נכללים בג ,ביד ימיןשאלו  קשרים' בזמן שג
בעת הופעת  ,שהם דין קשה ,קשרים האחריםה

כדי  ,שצריכים להיכלל בזרוע הנטויה ,החכמה
כי אז  ,נקרא הכול ימיןאז  ,להישמר מחיצוניים
כי  ,ועושה הדין ברחמים ,ר"מתגלים המוחין דג

נעשה כדי שיתגלו  ,גילוי הדין שבזרוע הנטויה
  .הרחמים
כי הימין מתאזר  .נאדרי בכוח' ימינך ה ,ש"כמ

 .אויב תרעץ' ימינך ה .י הכוח של הזרוע הנטויה"ע
ולא  .ונבחן אשר הימין מרחיק האויבים ומכניעם

  .כי השמאל רק מסייע לשליטת הימין ,השמאל

 ,ריבוא 370,000בימין הזה נאחזים  .321
 185,000-ו ,מספר כללות המוחין ,הנקראים ימין

א קפיאת האורות ישה ,'זרוע ה יםשנקרא ,ריבוא
הוא קפיאת ) 185(ה "קפ .שבקו שמאל לרשעים

ימין ושמאל  ,'שזה ימין ונקרא זרוע ה ,האורות
  .שהם ימין

שגם הזרוע כלולה  ,מזה ומזה תלויה זרוע
שגם  ,ת"ת יםנקראזה וזה ו .שמאלממימין ו

מוליך לימין  ,ש"כמ ,שמאלמת כלול מימין ו"הת
 .הרי ימין ,מוליך לימין משה .זרוע תפארתו ,משה
  .שכלולים זה בזה ,זרוע תפארתו .שמאל ,זרוע

ריבוא בעלי  450יד שמאל נאחזים ב .322
ובכל אצבע נמצאים  .ונאחזים בכל אצבע ,מגנים

הימין  ?כמה הם בכל היד .בעלי מגנים 10,000
' מג ,נקרא עזרה קדושה הבאה מזרוע ימנית

ונאחזים  .ְך ָמ יוהנה ידי ע ,ש"כמ .הקשרים שב
 בואיר 'וח ,)40,000( בואיאלף וד׳ רמזה 

 .עזרה בכל העולםבעלי  500,000- ו ,)80,000(
  .תחתונה' ויד ה ,עליונה' ונקראים יד ה

אם  ,היא שמאל' פ שבכל מקום יד ה"כי אע
ה תשנכללה היד בזרוע ונעש ,'זכו היא ימין ה

 ,תחתונה' יד ה ,זכו ואם לא .ימין תונקרא ,עזרה
כשמתעוררים דינים קשים לרדת  .שהיא שמאל

  .ליראיו' סוד ה ,כתוב ,לעולם
  :ר"מאל בזמן הארת הגהארות בש' יש ב
מזמן  ,הזרוע הנטויה ,גילוי הדינים שבו  .א

ה "ת נ"כנגד חג ,ריבוא 450במספר  .ק"המוחין דו
 .כ בפרט בכל אצבע"וכל מה שבכלל יש ג .שבו
 ,ריבוא בעלי מגנים 450ביד שמאל נאחזים לכן 

שלא ימשיכו  ,שמגנים על החכמה מפני הרשעים
שהכלל  ,ונאחזים בכל אצבע ,מלמעלה למטה
  .מאיר בכל פרט

ס "עשהם  ,הנמשכת עם הדינים ,החכמה  .ב
ובכל  .לףהנקראת ֶא  ,שבכל אחת מאירה החכמה

 .ס דחכמה"ע ,בעלי מגנים 10,000אצבע נמצאים 
  .א באצבעותוגילוי חכמה הכי 
  :ר"בחינות בימין בזמן הארת הג' ב
והימין הוא  ,שהשמאל משמש לימין  .א

  .'מין השאז נקראים שניהם י .השולט
שהימין מסייע שיתגלו אורות החכמה   .ב

מלביש החכמה בחסדים ש ,כלומר ,שבשמאל
ואז נבחן הימין  .כדי שהחכמה תוכל להאיר ,שלו

נקרא עזרה קדושה ו ,עזרה לשמאלללסיוע ו
כלומר  ,הקשרים שב' מג ,הבאה מזרוע ימנית

  .שמסייע להארת החכמה שבשמאל
ינים חמישה ד ,ה דשמאל"ת נ"ואז אותם חג

שהשמאל מעניש הרשעים בעת שהוא במוחין 
 ,י העזרה שבימין"הם גדלים עתה ע ,ק"דו

שמאות הם חסדים ואלף הוא  .500,000ונעשים 
 ,וכשחמישה דינים מתלבשים בחסדים .חכמה

  .500,000נעשים 
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 ,בחינות) 12(ב "יהם המוחין דימין עצמו 
ומלכות  ,קווים' מ שבכל אחד ג"ב תו"חו

' הויות שבכל אחת ד' והם ג ,המקבלת כולם
אשר מלכות  .ומלכות המקבלת אותם ,אותיות

 ,שבה מתגלה החכמה ,היא אלףאותם המקבלת 
 ריבוא 'דה האמצעית הן "אותיות הוי ארבעו
)40,000(.  

 ,אלף .ריבוא' אלף ודנאחזים מזה ו ,שנאמר
ושניהם  .אמצעית ה"הוי םריבוא ה 'ד .מלכות

הויות ' מב ,)80,000( ריבוא 'חעוד ו .הם הדעת
ביד שוכל זה הוא במוחין  .ב"חו ,ימין ושמאל
  .ד ומלכות המקבלת אותם"שהם חב ,ימין עצמה

שהם חמישה דינים  ,500,000 ,ונוסף עליהם
 ,דחסדים עזרהשאחר התלבשותם ב ,ביד שמאלש

 ,שהם חכמה וחסדים יחדיו .500,000- נעשו ל
  .בכל אחד מחמשת הדינים ,100,000המכונים 
 ,מתעוררים דינים קשים לרדת לעולםוכש

 להוריד ,מגלה חמשת הדינים שלה' בזמן שזרוע ה
 .ליראיו' סוד ה ,כאן כתוב ,ם על הרשעיםאות
ם בחסדים אות אם הימין מסייע להלביש ,שכאן
שהוא  ,'מתגלה בהם סוד ה ,קשרים שלוה' של ג

לאותם שיראים מפני הדינים  ,ליראיו ,החכמה
משיך החכמה מלמעלה ונזהרים שלא לה ,ההם
  .למטה

  קדישאדרא רבא יהא

  הנסירה
 ,א"מז ,כל הדינים הנמצאים מהזכר .323

וכל הדינים  .קשים בתחילתם ונוחים בסופם
נוחים בתחילתם וקשים  ,הנמצאים מהנוקבא

לא היה  ,ואם לא שהיו נעשים כאחד .בסופם
הסתום  ,ןעתיקידעד שעתיק  .העולם יכול לסבול

כ חיבר אותם "ואח ,זה מזה אותם פרידה ,מכל
  .שיתבשמו יחד

הקו הימני  .הנוקבא קו שמאל ,א קו ימין"ז
לכן כל  .הנכנסת באור' י ,נמשך מנקודת החולם

קשים  ,א"מז ,הדינים הנמצאים מהזכר
הדינים דמסך דמלכות שנכנסו שהם  ,בתחילתם

כ מתגלים "כי אח ,אבל נוחים בסופם .בבינה
  .נוחים והדינים ,חסדים על המסך הזה

נוחים  ,וכל הדינים הנמצאים מהנוקבא
 ,הנוקבא נמשכת מקו שמאלכי  ,בתחילתם

שהתבטלו הדינים  ,מאויר' שתחילתו יציאת הי
כי משליטת  ,אבל לבסוף הם קשים .דמסך

  .השמאל נמשכים כל הדינים
 ,אמנם שניהם מחוברים יחדיו בקו אמצעי

 ,י הנוקבא"נחלשים ע דדכוראכ הדינים "וע .ת"ת
והדינים דנוקבא נחלשים  .מאויר' הי הבה יצאש
ומבטל את  ,כי נותן אותם לאחוריו ,י הזכר"ע

  .שליטתם בזה
לא היה העולם  ,ואם לא שהיו נעשים כאחד

י התדבקותם יחד נחלשים "כי ע .יכול לסבול
עד  ,ונמשכים הדינים שבהם .הדינים שבהם

אותם זה  פרידה ,הסתום מכל ,ןעתיקידשעתיק 
 ,ם זה מזהאות שניסר ,הנסירה שהיא ,מזה
שהתחברו  ,כ חיבר אותם שיתבשמו יחד"ואח
  .והתבשמו כל הדינים שבהם ,פ"פב

הפיל תרדמה על  ,ביניהם פרידוכשה .324
והתקין  ,והפריד הנוקבא מאחורי צדדיו ,א"ז

 ,והצניע אותה ליום שבת ,אותה בכל התיקונים

ם אלקי' וַיֵּפל ה ,ש"כמ .א"לז ,ה לזכראות להביא
רה עּו ,ש"כמהוא  ,ויישן .ןתרדמה על האדם וִייָׁש 

  .'למה תישן ה
 ,הנוקבא ,וייקח אחת מצלעותיו ,וכתוב

ובמקומה שקועים  .נהנתקו ,א"ועלתה לאו
 .ר ַתְחֶתנהויסגור בׂש ,ש"כמ .רחמים וחסד

ונתתי  ,סירותי את לב האבן מבשרכםוהֲ  ,וכתוב
  .לכם לב בשר

שסיימה  ,ב"שורש הנוקבא הוא המלכות דצ
 ,אחרון אשר שםהמלך ה ,כלומר .ק דנקודים"ו

 ,ונבחן אז .ע דפרודא"שממנו ולמטה היה בי
 .ר דאורות"ת דכלים ונ"ד חג"א היה בחב"שז

ועולם אצילות דנקודים היה מסתיים בנקודת 
מחמת המלכות שעלתה  ,א"ת דז"החזה שבת

וסיימה אור  ,ת"ת ,א"במקום בינה של ז
שהם  ,וכל הכלים .רשלא יתפשט יות ,האצילות

א שמחזה "ת דז"התחתונים דת םשלישיה' ב
  .ע"י יצאו מאצילות והיו לבי"ס נה"וכל ג ,ולמטה

כי  ,ע לקחה המלכות לרשותה"וכל מה שבבי
היא שהוציאה אותם לחוץ בעת הקטנות 

וגם היא שהחזירה אותם לאצילות  ,דנקודים
כי אז ירד  .בעת הגדלות שמקודם שבירת הכלים

אל  ,ת"ת ,א"ל המלכות מבינה דזהצמצום ש
י "שהם תנה ,ע"ובי ,ז"מקומה בנקודה דעוה

מלכות למתחת  לאא "שיצאו ממדרגת ז ,א"דז
  .א דאצילות"חזרו שוב לבחינת ז ,המסיימת

נבחן שגם  ,ומתוך שאין היעדר ברוחני
המלכות המסיימת נשארת גם עתה במקום החזה 

אלא רק כוח הצמצום שבה ירד לנקודה  ,א"דז
שהיו מקודם לכן בעת  ,ע"ואותם בי .ז"עוהד

התחברו עתה אליה לבחינת  ,קטנות תחת רשותה
  .ת שלה"ונעשו לט ,אצילות
א נעשתה "נקודה המסיימת שבחזה דזהכי 
מ "ת נהי"ב וחג"א נעשו לחו"י דז"ותנה ,לכתר
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שבעת גדלות נקודים קודם  ,באופן .שלה
' ב ,ע שחזרו לאצילות"נעשו מבי ,השבירה
  :מדרגות
כמו שהיו  ,א"י דז"שחזרו לבחינת תנה  .א

  .ב"מטרם צ
 ,א"שנבנה מהם כל פרצוף המלכות דז  .ב

ת "ב חג"ס חו"ט ,א"י דז"ונעשו מאותם תנה
  .מ שלה"נהי

י "א מברר נה"זר שכא ,בעולם התיקון ,ומכאן
ר "שהם ג ,י חדשים דכלים"שלו וקונה נה

ס "באותו זמן משיגה גם הנוקבא ט ,דאורות
ונבנית לפרצוף שלם  .מ דכלים"נהי ת"ב חג"חו

וכן אם חטאי התחתונים גורמים חזרת  .ס"של ע
י החדשים "נההק ומתבטלים "א לבחינת ו"ז

הנה באותה העת מתבטלים  ,ע"שנבררו לו מבי
  .כי שורש אחד לשניהם ,ת דמלכות"כ ט"ג

 ,א"זשל דיברנו מנוקבא הנפרדת  ד כאןוע
והיא  .א מלכות המסיימת דנקודיםוששורשה ה

אלא מלכות המסיימת  ,א"אינה בחינת שמאל דז
 ,א"ונקראת מלכות הנפרדת מז .אותו לגמרי

ומקבלת  ,א"זלשהיא מדרגה אחרת שמתחת 
מבחינת  ,מ שלה"ת נהי"ב חג"ס חו"ממנו כל ט

  .מ שלו"תנהי
א הוא נקודת החזה שלו "ושורשה הקבוע בז

 ,ר"שהם רק נ ,ומבחינת האורות .מבחינת הכלים
א "שורש המלכות הקבוע בז ןנבח ,י"ת נה"חג

יחסים אלו הם רק ' וב .בנקודה תחת היסוד שלו
אבל הן  ,מטעם ערך ההופכי בין כלים לאורות

על דרך  ,ק שלו"נקודת הסיום דו ,נקודה אחת
  .שהיו בנקודים בעת הקטנות

ואינה נפרדת  ,א"כ נוקבא שבגופו דז"ויש ג
 כי הדעת .והוא צד השמאל שלו ,ממנו לעולם
הקווים ' מטעם שמכריע ב ,שמאלמכלול מימין ו
והשמאל  ,א עצמו"זהוא הימין שבו  .ימין ושמאל

  .נוקבא שבגופו ,המלכותהוא שבו 
כי הקו האמצעי בכל  .ת וכן ביסוד"וכן בת

אשר  ,כולל בתוכו ימין ושמאל ,מקום שהוא
 ,נוקבא שבגופוהוא והשמאל  ,א"זהוא הימין 

וכל מה  .ם שווהושניהם הם מדרגה אחת וקומת
אינו נוהג בנוקבא זו  ,שאמרנו בנוקבא הנפרדת

  .שבגופו
חיבר  ,ובתחילת התיקון של הנוקבא הנפרדת

ת "תש ,א"נוקבא שבגופו דזהאותה המאציל עם 
שנקרא  ,מבחינת נקב החזה ,התפשט מטבור הלב

העומדת  ,א"ששם מלכות הנפרדת דז ,טבור הלב
והעביר ועשה אותה בית קיבול  .א"בָפנים דז

שהיא  .א"לצד האחור דז ,אותה לצד האחר
הנקראת נוקבא  ,נעשתה בזה לשמאל שלו

  .שבגופו
 ,ובזה עירב נוקבא הנפרדת בנוקבא שבגופו

 ושמקום מצבה אינ .ונעשו שתיהן לנוקבא אחת

אלא בקו  ,א"נקב הפנים שבז ,עוד בנקב החזה
שהיא עירוב של נוקבא  ,האמצעי בנקב האחור

ר "ובמצב הזה יצאו נ .א הנפרדתשבגופו עם נוקב
ותיקן פרצוף  ,ת"ד חג"דנפש דנוקבא בכלים דחב

  .עד החזה שלה מבחינת נפש ,הנוקבא עד הטבור
י "עם נה ,א"ר דנשמה דז"כ כשיצאו ג"ואח

ת דאור "ט ,י אלו"אז כלולים בנה ,חדשים דכלים
גם  ,ס דרוח דנוקבא"ונבנו כל ע ,הרוח דנוקבא
 ,כלומר .דשמאל שהם מוחין ,המוחין דרוח

  .בקו שמאל ךשקיבלה אור החכמה הנמש
 ,ואם הנוקבא לא הייתה עוברת לצד האחור

אלא הייתה  ,א"להתאחד עם נוקבא שבגופו דז
עומדת במקומה בנקודת נקב החזה בצד הפנים 

שבעת שיצאו לנוקבא המוחין  ,היה יוצא ,א"של ז
 ,א"הייתה מקבלת אותם מז ,ר דרוח"ג ,דשמאל

ש "ומכ .תחתונה המקבלת מעליונהככל מדרגה 
ואז  .א"י החדשים דז"ס שלה באים מתנה"שט

 ,א קו אמצעי"כי ז ,היה השמאל ממותק בחסדים
ואז הייתה הנוקבא  .שימין ושמאל מיוחדים בו

  .םאות יכולה לקבל
 ,א"שעומדת בצד האחור דז ,עתה ,כ"משא
 ,שהתערבה יחד עם הנוקבא שבגופו ,שפירושו

 ,מוחין מקו שמאל מאמאנמצא בעת שיצאו ה
לקחה אותם הנוקבא הנפרדת ישר מקו שמאל 

ונעשו בזה  ,א"כמו הנוקבא שבגופו של ז ,דאמא
שמקבל  ,א כולו ימין"שפרצוף ז ,פרצופים שניל

 ,ופרצוף נוקבא הנפרדת ,רק מקו ימין דאמא
כי לוקח רק  ,כולו שמאל ,שהתדבקה בו באחור

  .כמו הנוקבא שבגופו ,קו שמאל מאמא
 ,א לפי עצמה"כי נוקבא שבגופו דז ,בן היטבוה
אין זה פוגע  ,פ שמקבלת מאמא שמאל בלבד"אע

כל צד שמאל שלו בא כי  .כלום בתיקון קו אמצעי
 ,לו מחמת שהוא מייחד קו ימין וקו שמאל באמא

הרי  .כ ימין ושמאל"שמתוך כך יש לו עצמו ג
כבר ממותקת יפה  ,צד השמאל ,שהנוקבא שבגופו

שהרי אפילו הזרוע  .דיןן בה שום ואי ,בימין
  .'כ ימין ה"נקראת ג ,א"השמאלית דז

שקיבלה עתה מוחין  ,כ נוקבא הנפרדת"משא
 ,מחמת שנעשתה כנוקבא שבגופו ,דשמאל מחדש

הנה מוחין אלו עוד לא קיבלו שום מיתוק 
 ,כי עוד לא הגיעו אליו כלל ,מחסדים דקו אמצעי

בא אלא הגיעו ישר מקו שמאל דאמא אל הנוק
וכיוון שאין בה הייחוד  .הנפרדת הדבוקה באחור

היא נמצאת בבחינת שמאל בלי  ,דקו אמצעי
ולא הייתה יכולה לעמוד  ,שהם דינים קשים ,ימין
  .בהם

אינו אלא להפריד  ,כל התיקון שצריכים כאן
ה לפנים אות ולהחזיר ,א"הנוקבא מאחורי ז

כדי שכל מה שתקבל  ,א"בנקב החזה דז ,א"דז
ואז יהיו לה  ,קו האמצעי ,א"אלא מזלא תקבל 

  .שהם כל השלמות ,חכמה וחסדים יחדיו
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איך הפריד הנוקבא מאחורי  ,מבארהזוהר ו
א ונוקבא "כשהפריד ז .ה לפניםאות והשיב ,א"ז

 ,א"ז לעל תרדמה יהפ ,מדבקות של אחוריים
שהם חכמה  ,שהסתלקו ממנו המוחין דנשמה

צד והשאיר בו רק  .א נאחז בהם"שז ,וחסדים
אשר  ,שהם בינה וגבורה ,השמאל של המוחין
שמוחין אלו הם שינה  .הנוקבא נאחזה בהם

 ,החכמה תמפני שנסתמ ,וסתימת עיניים
להאיר בלי  יםיכול םמחמת שאינ ,עינייםה

תרדמה על האדם  אלקים' ויפל ה ,ש"כמ .חסדים
  .ויישן

 ,א"זצדדיו דוהפריד הנוקבא מאחורי 
 ,לאור' ת הימאציל עורר את המסך בהחזרהש

נבחן שזה  ,והסתלקו המוחין דאחור של הנוקבא
ואז  ,כי התבטלה הארתה ,א"ללקיחת הצלע מז

כמו שהייתה מטרם  ,חזרה לנקודת החזה
וייקח אחת  ,ש"כמ .א"העברתה לאחורי ז

 ,ש"כמ .א"א ונוקבא לאו"כ עלו ז"ואח .מצלעותיו
 ,הנוקבא ,את הצלע ,א"או ,אלקים' ן היבֶ ויִ 

 ,י חדשים"נהלא ו"חין חדשים לזשהמשיכו מו
והצניע אותה  .חדשיםהמוחין דנוקבא השמהם כל 

שאז  ,הכין אותה לזיווג ביום השבתש ,ליום השבת
  .הראויים להולדה ,ן מוחין דחיה"יש לזו

בשעת  ,ובשעה שהשבת רצתה להיכנס .325
רוחות  ,היה בורא מזיקי עולם ,בין השמשות

באה  ,םאות ומטרם שגמר ,ושדים וסערות
וישבה  ,המלכה בכל התיקונים שלה מהשבת

המכניעות  ,ר דחיה"כי ביום הזה משיגה ג .לפניו
שאין אז ממשלה  ,א"ומבטלות כל המזיקים והס

  .בעולם חוץ ממנה
הניח אלו הבריות ולא  ,בשעה שישבה לפניו

כי מאחר שהמלכה יושבת עם המלך  .נשלמו
קרב תמי ייכנס ביניהם ומי י ,פ"והתחברו פב

  ?ליהםא
משום שהשבת  ,התבשמו זה בזה ,וכשהתחברו

ומשום זה התבשמו  .א יום שהכול התבשם בויה
קשים ה ,כי דינים דדכורא ,הדינים אלו באלו

ששם  ,נוקבאה תחילתמתבשמים ב ,בתחילתם
 ,קשים בסופםה ,ודינים דנוקבא .נוחים הדינים

 .ששם הדינים נוחים ,מתבשמים בסוף דדכורא
  .והתחתוניםנו העליונים נתקו

  קדישאדרא רבא יהא

  קין והבל
עתיקא קדישא רצה לראות אם הדינים  .326

 ,זה בזה ,אדם וחוה ,אלו' התדבקו ב ,התבשמו
והאדם ידע  ,ש"כמ .ויצא מצד הנוקבא דין קשה

 ,ותהר ותלד את קין ותאמר ,את חוה אשתו
 ,כי העולם לא היה יכול לסבול .'איש את ה קניתי

התבשמה והנחש הקשה  משום שחוה עוד לא
ומשום זה לא  .הטיל בה זוהמה של דין קשה

  .הייתה יכולה להתבשם
יצא חזק וקשה  ,וכשיצא קין מצד הנוקבא

 .נחלשה והתבשמה ,כיוון שקין יצא ממנה .בדיניו
ועלה  ,ממותקת יותר ,ז ילדה נשמה אחרת"אח

שכל הדינים התחברו  ,שהוא יותר חזק ,עליו קין
  .עימו

 ,אצילות הנוקבאזוהר האחר שביאר 
 ,פ שביום השבת"והזיווג השלם דפב ,והנסירה

שהיה אחר אכילת  ,מבאר עתה הזיווג של חול
אלא  ,פ"ן פב"בהיות זו ,אחר הנסירה ,ד"עצה

  .קודם יום השבת
 ,שפירושו ,ד"י החטא דעצה"והנה ע

 ,התעוררות המשכת החכמה מלמעלה למטה
ת גרם למעלה ביא ,כרצון הנחש וכל הקליפות

 ,הנקראת הנחש העליון ,שהקליפה ,נחש על חוה
 ,ד"י חטא התחתונים בעצה"קיבלה כוח ע
כדי להמשיך ממנה החכמה  ,להתדבק בנוקבא
ובזה  .כמו שהייתה לפני הנסירה ,מלמעלה למטה

והטיל  ,עורר כוח השמאל והאחור של הנוקבא
שהטיל עליהן  ,זוהמה בנשמות הכלולות בנוקבא

  .צינה להיכלל בימיןשלא תר ,שליטת השמאל
 .ששניים באו על חוהכמו כ נבחן זיווג זה "וע

קו  ,א"כי מצד אחד התדבקה הנוקבא עם ז
שלא תאיר אלא  ,המתקן את החכמה ,אמצעי

הקווים ' י זה מייחד ב"שע ,מלמטה למעלה
התדבק בה  שניומצד  .ומלביש החכמה בחסדים

כלומר  ,ר דשמאל"המעורר המשכת ג ,הנחש
 ,חסדים ,ה מהימיןאות ולהפריד ,מלמעלה למטה

 ,שתי נשמותהולידה ו .בהתנגדות לקו האמצעי
והבל נולד  ,שקין נולד מזוהמת הנחש ,קין והבל

  .א"מחסדים דז
 ,רצה המאציל לראות ,ד"חטא של עצההאחר 

רצה  .א"אם הדינים שבנוקבא התבשמו בז
ד לא פגם בדינים "אם החטא דעצה ,לראות
 ,זה בזה ,אדם וחוה ,אלו' והתדבקו ב .דנוקבא

 .שיתחברו זה עם זה ,א ונוקבא שלו"שעורר את ז
כי זוהמת הנחש  ,ויצא מצד הנוקבא דין קשה

ויצאה הנשמה כולה  ,התגברה על הנשמה
מבחינת  ,מבחינת הנוקבא וזוהמת הנחש

 ,שהוא דין קשה ,מלמעלה למטה של החכמה
והאדם  ,ש"כמ .שאין רצונו להתחבר עם הימין

  .ותהר ותלד את קין ,אשתו ידע את חוה
משום שהנוקבא  ,ולא היה העולם יכול לסבול
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אלא שהולידו בשליטת  ,א"לא התבשמה בז
 ,א"ומהו הטעם שלא התבשמה בז .השמאל בלבד

משום שהנחש הקשה הטיל  ?והרי התחברה עימו
  .בה זוהמה של דין קשה

קיבל הנחש  ,ד"בסיבת חטא התחתונים בעצה
ומשום זה לא הייתה  ,תכוח להטיל זוהמה בנשמו

כי הטיל בה כוח שליטת  ,יכולה להתבשם
  .שנקרא זוהמה ,השמאל על הימין

זוהמת הנחש ושליטת  ,אחר שיצא ממנה קין
והתחברה  ,נחלש כוח השמאל שבה ,השמאל

ז ילדה נשמה "אח .א"בז ,והתבשמה בימין
א "שיצא מז ,נשמת הבל ,ממותקת יותר ,אחרת

  .מהחסדים

 .ויהי בהיותם בשדה ,ן והבלכתוב על קי .327
שמשם  ,המלכות ,שדה תפוחים ,בשדה שלמעלה

משום שהיה  ,וניצח הדין של קין את אחיו .נולדו
 .ו תחתיואות ו והסתיראות והכניע ,קשה ממנו
ה התעורר על זה והעביר את קין "עד שהקב

 .ו בנקב של התהום הגדולאות והשקיע ,מפניו
 ,ם הגדולוהוא כולל את אחיו בשקיעה של הי

ומהם יורדות נשמות  .דמעות העליונותההמבשם 
  .לכל איש לפי דרכו ,לעולם

ויהי  .קין והבל הם שמאל וימין שבמלכות
ביניהם  יתהוהי .למעלה במלכות ,בהיותם בשדה

ניצח  ,קין ,והשמאל .כדרך ימין ושמאל ,מחלוקת
  .הבל ,את הימין
בכל מקום שהימין והשמאל נלחמים זה  והרי

 ,ם מתגבר הימין ופעם מתגבר השמאלפע ,בזה
כי כשהשמאל  .רדו תהומותיים יייעלו שמ ,כמ״ש

 .גלי הים ,ר"שמושך ג ,אז יעלו שמיים ,נצחמ
שגלי הים  ,רדו תהומותיאז י ,נצחמוכשהימין 

שהשיגו  ,ׂשיאם בכוח השמאל ,שעלו עד השמיים
 ,חוזרים ונופלים לנקבי תהומות ,ר דשמאל"ג

 ,ק"ר שלהם ונופלים לו"שחוזרים ואובדים הג
עלתה המלכות ששם  ,נקב של התהום הגדול

  .ר"לבינה והתמעטה מג
 ,שקין הרג את הבל ,כ למה נאמר כאן"וא

משום שקין היה דין  ?שהשמאל ניצח את הימין
כ "וע ,קשה ביותר ששלטה עליו זוהמת הנחש

 ו והסתיראות הכניעו ,הבל ,התגבר על הימין
כי למעלה  .ותושלא תהיה ניכרת מציא ,ואות

  .הריגה באופן אחר כתברוחניות לא שיי
עד שהתעורר הקו  ,שליטת קין כהונמש
 ,והעביר את קין מפניו ,ה"הקב ,האמצעי

ר "ק בלי ג"והשקיע אותו בו ,ר"שהעביר ממנו הג
מסך ה ,ו בנקב התהום הגדולאות י שהפיל"ע

דרכו של  ךכי כ .דחיריק ממלכות שעלתה לבינה
י מסך "ר דשמאל ע"הג למעט ,הקו האמצעי

  .ואז נכנע להיכלל עם הימין .דחיריק
 ,כי עתה שהתמעט ונפל לשקוע בים הגדול

וזה רק  .עם הימין ,אז הוא נכלל עם אחיו ,ק"ו
שתחילה  ,דמעות העליונותהבזמן שמבׂשם 

שמוריד המלכות  ,מוציא את האבן מנקב התהום
ואז  .ר דשמאל"גהומתגלות שוב  ,מבינה

ויוצאים  ,קת דימין ושמאלמתחדשת המחלו
  .הדינים שבקו שמאל
קו  ,ה"וכשהקב .דמעות' והם נקראים ב

 ותאז נופל ,החסדים ,ממשיך הלבן ,האמצעי
 ותכי נכלל ,הדמעות לתוך ים החכמה ומתבשמות

הדמעות עם ' בעת שהים מבשם ב .בימין
ואחר  .ימין ,אז נכלל קין עם אחיו הבל ,החסדים
לכל איש  ,ת לעולםיורדות מהם נשמו ,שנכללו
 .ממשיך נשמה מהבל ,אם מעשיו בימין .לפי דרכו

  .ממשיך נשמה מקין ,ואם מעשיו בשמאל

 .היו מכוסים ,מטרם שנכללו זה עם זה .328
ונעשו גוף  ,התפשטו זה בזה ,פ שהיו נסתרים"ואע
ומהגוף הזה יורדות  .בשליטתו של קין ,אחד

משום  .נשמות הרשעים החוטאים אמיצי רוח
האם משניהם ביחד  .א בשליטתו של קיןשהו

זה אל  ,אלא ?קצוות' ב םהלוא ה ,יורדות נשמות
שמקין נמשכות  .וזה אל הצד שלו ,הצד שלו

ומהבל  ,נשמות רשעים הדבקים בפסולת השמאל
  .נמשכות נשמות לרשעים הדבקים בפסולת הימין

וכל זה מטרם שנכללו זה עם זה בשקיעה של 
אבל  .ת העליונותדמעוההמבׂשם  ,הים הגדול

 ,נמשכות מהם נשמות צדיקים ,אחר שנמתקו
 ,אשריהם הצדיקים .שאינם כל כך צדיקים

שנשמותיהם נמשכות מהגוף הזה הקדוש שנקרא 
 ,שהוא מקום שהעטרות ,הכולל הכול ,אדם
והספירות הקדושות מתחברות יחד בצרור  ,ר"הג

הימין  ,ק"והר ו"גה ,שכל הספירות .האשכול
  .כלולים בו יחד הכול ,והשמאל

ם כל התגלו לשה ,אשריהם הצדיקים .329
אלו הדברים הקדושים הנאמרים ברוח הקודש 

 .קדושים העליונים נכללו בוהשכל  ,רוח ,העליון
 .שהם דברים שעליונים ותחתונים מקשיבים להם

קוצרי  ,דיןההיושבים על כיסא  ,אשרי לכם
 ,אשר תדעו דברים אלו ותסתכלו בהם ,השדה
ובדברים אלו  .עין בעין ,פ"את אדוניכם פבותדעו 

בוָת אל וידעָת היום והֵׁש  ,ש"כמ .ב"תזכו לעוה
עתיק  ,ה"הוי .ה הוא האלקים"כי הוי לבבך
  .והכול הוא אחד ,א"ז ,הוא האלקים ,יומין
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  קדישאדרא רבא יהא

  עליונים למטה ותחתונים למעלה
אני רואה עליונים  ,אמר רבי שמעון .330

תיקון  ,הוא צורת אדם ,חתונים למעלהלמטה ות
  .כלל כולם ,עליון

ר "מיעט הג ,הקו האמצעי ,כי תיקון אדם
שאין  ,ונתן אותם למטה ,שהם עליונים ,דשמאל

ר "ואת הדינים שיצאו בהארת הג .בהם חפץ
הגביה אותם  ,שהיו למטה משמאל ,דשמאל
דינים השאין הארת חכמה זולת בגילוי  ,למעלה

שיהיו העליונים  ,ן אדם נמשךהרי שמתיקו .ההם
  .תחתונים למעלההלמטה ו

שכולל שישה  .וצדיק יסוד עולם ,כתוב .331
כי כל שוק  .שוקיו עמודי שש ,ש"כמ ,במקור אחד

 .שוקיים שישה קשרים' ב ,קשרים' ג היש ב
נמצא  ,שוקיים' ב ,ה"כיוון שהיסוד כולל נוו

  .שהיסוד כולל שישה קשרים כאחד
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  פרט וכלל ,כלל ופרט
ספירות העליונות שמחזה הבאדם נכללו  .332
ספירות הובאדם נכללו  ,פרטבבכלל ו ,ולמעלה

ספירות  .כללבבפרט ו ,התחתונות שמחזה ולמטה
באצבעות  ,בפרט .בצורת אדם ,עליונות בכלל

ספירות ה .חמש כנגד חמש ןשה ,הידיים
כי  ,פרט וכלל ןבאצבעות הרגליים ה ,התחתונות
 .גוףלחוץ מ ןכי ה ,ןאינו נראה עימה ,ת"הגוף ת

  .ןכי הגוף הוסר מה ,בגוף ןומשום זה אינ
קצוות ' שהם ב ,קווים ימין ושמאל הם פרט' ב

שהוא  ,וקו אמצעי הוא כלל .רחוקים זה מזה
 ,וכלל קודם לפרט .הקצוות יחד' כולל בתוכו ב

כ "ואח ,הקו האמצעי ,שתחילה נאצל הכלל
וזהו  .הפרטים' עי בהתחלקו מהקו האמצ

שתחילה  ,א"בספירות עליונות מחזה ולמעלה דז
' ת התפצלו ב"ומת ,גוף וקו אמצעי ,ת"יצא הת
ת עלה "כי מכוח שהת .הפרט ןשה ,זרועות

' הרוויח הוא עצמו ג ,קווים דבינה' והכריע בין ב
  .ג התפצלו ממנו"קווים חו' כ נבחן שב"ע .קווים

ת "חג ,ספירות העליונותהבאדם נכללו 
 ,ת"תחילה יצא ת .פרטבבכלל ו ,שלמעלה מחזה

 ,ימין ושמאל ,ג"חו ,כ הידיים"ואח ,הנקרא גוף
 ,עליונות בכללהספירות ה .עם חמש אצבעות

 ,הנקרא אדם ,הקו האמצעי ,ת"ת ,בצורת אדם
 .אמצעי נקרא כללהוהקו  .הכולל כל הצורות

כנגד חמש  ןבימין שהשחמש אצבעות  ,בפרט
  .פרטל ותבשמאל נבחנש

י "נה ,ספירות התחתונותהובאדם נכללו 
שתחילה יצאו  .כללבבפרט ו ,שמחזה ולמטה

 ,ימין ושמאל ,רגליים' הנקראים ב ,ה"נו
 ,כ יצא הקו האמצעי"ואח .הנקראים פרט
  .יסוד ,המייחד אותם

 ןבאצבעות הרגליים ה ,ספירות התחתונותה
משום  ,הרגליים ,כי תחילה יצא הפרט ,פרט וכלל
 ,גוףלחוץ מ ןכי ה ,ןאינו נראה עימה ,ת"שהגוף ת

 ,שהתפצלו מהגוף כמו הידיים ותנבחנ ןכ אינ"וע
 ,אלא שיצאו בלי התכללות מוקדמת של הגוף

 .ם זה בזהאות היסוד ומייחדכ בא "ואח .ת"ת
  .ונמצא הכלל אחרי הפרט
 ,שאם הכלל קודם לפרט ,וההפרש גדול מאוד

לתו כי כבר היה מתחי ,לא נראה בשמאל שום דין
 .מטרם שיצא לבחינת פרט ,ממותק בתוך הכלל

הרי נגלה הדין  ,כ אם הפרט קודם לכלל"משא
עד שבא הכלל  ,והמחלוקת שבין ימין לשמאל

  .ומייחד אותם
שהכלל יצא  ,והטעם שמחזה ולמעלה נבחן

 הקווים' א מקבל ג"הוא משום שז ,קודם הפרט
' ונמצא שקו אמצעי משך אצלו גם ב .מאמא

א "הרי שקו אמצעי דז ,ושמאל דאמאקווים ימין 
וכל זה  .הקווים ימין ושמאל שלו' קודם וגורם לב
 ,גוףלחוץ משהם  ,י"כ בנה"משא .מחזה ולמעלה

כ "וע .יכול להגן עליהם ,ת"ת ,אין מיתוק הגוף
כ "ואח .יצא הפרט בלתי ממותק בקו אמצעי

  .שהוא יסוד ,הכלל

ועמדו רגליו ביום  ,כ מהו הכתוב"א .333
שהרי  ,א"ז ,גוףלחוץ מ ןהרי שאינ ?ההוא
בעלי  ,פירושו ,אלא רגליו של הגוף .לו ותמיוחס

ונקראים בעלי  ,הדין לעשות נקמות ברשעים
ונאחזים בעלי הדין  .שמהם דינים קשים ,רגליים
 .רגליים ותשנקרא ,בספירות תחתונות ,שלמטה

  .ועמדו רגליו ביום ההוא ,ז כתוב"וע
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שבגוף  ,כל אלו התיקונים שלמעלה .334
נמשכים זה מזה  ,שהוא כלל האדם ,הקדוש

 ,כמו הדם ,ומשקים זה את זה ,ונאחזים זה בזה
ממקום זה  ,הנמשך בקילוח הגידים לכאן ולכאן

 ,אף כאן .והם משקים את הגוף ,למקום אחר
עד שמאירים  ,משקים זה לזה ומאירים זה לזה

  .ומתברכים בזכותם ,תכל העולמו

קו ב ,כל הספירות שלא נכללו בגוף .335
 ןכול ,מקו שמאל ותאלא שנמשכ ,האמצעי
קרב תכל מי שי ותומטמא ,ותוטמא ,ותמתועב
  .ןלדעת דברים מה ,ןאליה

לתלמידי  ,של הקליפות ןתאוות ימה .336
 ותורוצ ,בהם גוף קדוש ותמשום שרוא ?חכמים
האם תלמידי  ,כ"א .לינוק מהגוף ההוא ,להתכלל
 ?שאינם בכלל גוף ,קדושים הם מלאכים חכמים

הקו  ,גוף הקדושהכלל לחוץ מאם היו  ,לא
 .ולא היו מתקיימים ,לא היו קדושים ,האמצעי

חוץ מאלו  ,בקו האמצעי ,הרי שכולם בכלל אדם
שהם  ,אלא מקו שמאל ,שאינם בכלל הגוף
  .קרב אצלםתכל מי שי ,טמאים ומטמאים

שאינו נמתק  ,ים מרוח שמאלכולם נמצא .337
גוף הויצאו מכלל  ,א"ז ,קו אמצעי ,באדם
כולם  ,ומשום זה .ולא התדבקו בו ,הקדוש
ובאים  ,והולכים ומשוטטים בעולם .טמאים

 ,ששם השקיע את קין ,בנקב התהום הגדול
שיצא מכלל  ,הנקרא קין ,להתדבק בדין הראשון

  .כי היה שמאל בלי ימין ,הגוף למטה
 ,ם ומשוטטים בכל העולםוהם מעופפי

בקו  ,ופורחים ואינם מתדבקים בכלל הגוף
כל המחנות לחוץ מומשום זה הם  .האמצעי

 ,בהם כתוב .והם טמאים ,שלמעלה ושלמטה
  .מחנה מושבומחוץ לַ 

ם ׂששהוא יותר מבּו ,וברוח הנקרא הבל .338
יוצאים רוחות אחרים  ,גוף הקדושהבכלל 

ף ולא והם מתדבקים בגו ,המבושמים יותר
והם יוצאים  .באוויר לוייםכולם ת .מתדבקים

ושומעים מה ששומעים  .רוחות הטמאותהמכלל 
כי הם  ,ומהם יודעים הרוחות שלמטה ,למעלה

  .אומרים להם

 ,כיוון שהתבשם למעלה הכלל של אדם .339
א ונוקבא שלו "זש ,זכר ונקבה ,גוף הקדושה

 ,ויצאה התבשמות הכול ,התחברו פעם שלישית
והתבשמו העולמות העליונים  ,תֵׁש שהיא 

  .והתחתונים

 ,ומכאן השתכלל העולם שלמעלה ושלמטה
 .שהוא קו האמצעי ,ן מצד הגוף הקדוש"זו

ונעשו גוף  ,ומתחברים העולמות ונאחזים זה בזה
ובכולם  .ונמשך רוח ונכנס בגוף ההוא .שת ,אחד
קדוש קדוש קדוש  ,ש"כמ .נראה אלא אחד ואינ
שהכול הוא גוף  .כל הארץ כבודוא לֹוְמ  ,צבאות' ה

  .קווים שנעשו אחד' קדוש הם גפ "כי ג .אחד

זה  א שלוא ונוקב"כיוון שהתבשמו ז .340
והנוקבא מתבשמת  ,נקשר הדין ברחמים ,בזה
ומשום זה אינם עולים נקבה בלי  .א"ז ,בזכר
מקו  ,ז מכלל אדם"מי שמוציא עצמו בעוה .זכר

נס בכלל אינו נכ ,ז"עוההכשיוצא מ ,האמצעי
 ,ע דקדושה"ובי ,א"ז ,הנקרא גוף קדוש ,אדם

ע "בי ,אלא שנכנס באלו שאינם נקראים אדם
  .שהוא קו אמצעי ,שיצאו מכלל הגוף ,דטומאה

ך עם נקודות ה לָ תוֵרי זהב נעֶׂש  ,כתוב .341
 ,הארת החכמה שבשמאל ,שדין זהב ,הכסף

שהתלבשה  .נקודות הכסף ,יתבשם ברחמים
 ,דין שלא יהיה בו רחמים ואין ,החכמה בחסדים
  .כי נכללו זה מזה

צווארך  ,בתֹורים ְך ַייִ חָ אוּו לְ נָ  ,ז כתוב"וע
 ,בחרוזים .משמאל ,תורי זהב ,בתורים .בחרוזים

בכלל  ,צווארך .חסד ,ימין ,עם נקודות הכסף
נמצא כי בצוואר  .מלכות ,המטרוניתא ,הנוקבא

וירושלים של  .יסוד דמלכות ,המקדש שלמעלה
וכל זה  .צווארכ "גנקרא  ,קדש שבוהמ ,מטה
ונעשה כלל  ,שהנוקבא מתבשמת בזכר יאחר
נמצאת כל  ,שבכלל אדם ,וזהו כלל האמונה .אדם

  .שלמות האמונה

 ,והנשמה יצאה ממנו ,מי שנקרא אדם .342
לעשות לו לינה על  ,אסור להלין אותו בבית ,ומת
שלא יהיה נראה בו  ,משום כבוד הגוף הזה ,הארץ
אדם ִּביָקר  ,ש"כמ .שהוא גוף בלא נשמה ,הביזיון
ר ָק שהוא יְ  ,אדם .נמשל כבהמות ִנְדמּו ,בל ילין

משום שאם יעשו  ,בל ילין אחר מיתתו ,רָק מכל יְ 
שלאחר מיתתו נמשל  ,נמשל כבהמות נדמו ,כך

  .לבהמה
כ לא "שע ,כמו שבהמות לא היו בכלל אדם

אף אדם המת הוא  ,נראה בהם רוח קדוש
שהוא  ,כ הגוף הזה"וע .לא רוחגוף ב ,כבהמה
  .לא יהיה נראה בו ביזיון ,מכל מכובד

מי שעושה לינה לגוף הקדוש כשהוא בלא  .343
 ,באדם העליון ,עושה פגם בגוף שבעולמות ,רוח

 ,כי משום זה אסור לעשות לינה במקום קדוש
משום  .ארץ ישראלב ,בארץ אשר צדק ילין בה
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עושה בו  ואם .זה נקרא צורת המלך מכובדשגוף 
  .בלא רוח כבהמה ,נראה כאחת מהבהמות ,לינה

ראו בני האלקים את בנות ויִ  ,כתוב .344
שהתרחקו מהקדושה ונפלו בנקב התהום  .האדם
שהן מבחינת  ,א"שהוא ז ,את בנות האדם .הגדול
 .שהוא יותר מבושם בכלל גוף הקדוש ,הבל

 ,מה הגיבורים אשר מעולםהֵ  ,להם וילדּו ,וכתוב
  .א"ז ,ימי עולם ,עולם .אנשי השם

א "שפעם מתדבקים בז ,א"לא שהם מסא
 .והם מתדבקים בגוף ולא מתדבקים .ופעם לא

 ,ממלכות ,אנשי השם .כולם תלויים באוויר
והם  .שנקרא עולם ,א"ואינם מז ,הנקראת שם

כ מהם "וע .הרוחות משמאל שלא מתבשם באדם
  .יוצאים רוחות ושדים לעולם להתדבק ברשעים

בא להוציא  .הנפילים היו בארץ ,בכתו .345
 .ארץ ,שאינם ממלכות ,האחרים שלא היו בארץ

שהם הרוחות  ,היו בארץ .עזא ועזאל ,הנפילים
 ,אלא במלכות ,א"שאינם מתדבקים בז ,דשמאל
 ,בני האלקים לא היו בארץ .שמאל ,ארץ

אלא שהם מתדבקים ולא מתדבקים  .במלכות
  .א"בז ,בגוף הקדוש

כי עשה את האדם  ,'ֶחם הוִיינָ  ,כתוב .346
בא להוציא אדם שלמעלה שלא היה  .בארץ
כי כל דין המבול לא  .ארץ ,שאינו ממלכות .בארץ

 .ולא למעלה ממנה ,ארץ ,היה אלא במלכות
  .א"כתוב בז ,'ויינחם ה
התחתונים  ישמעש ,ל ליבוויתעצב ֶא  ,וכתוב
 ילהוציא ממי שאינו מתעצב ממעש ,א"מגיעים לז
 .התחתונים אינם פוגמים בהםכי  ,התחתונים

כי הראה זה ללב של  ,אל ליבו .א"למעלה מזוזהו 
  .א"המלובש בפנימיות ז ,א"א ,כל הלבבות

אמחה את האדם אשר  ,'ויאמר ה .347
בא  ,מעל פני האדמה .מעל פני האדמה ,בראתי

האם אדם  .אדמה ,להוציא אדם ממלכות
ואדם שלמעלה לא נפגם כלום  ,שלמטה בלבד

אלא אין להוציא ולחלק בין זה לזה  ?מחמת זה
וכשנמחה  .משום שאינו עומד זה בלא זה .כלל

  .נפגם גם אדם שלמעלה ,אדם שלמטה

חכמה  ,מהכול תומהסכמה הואם הח .348
היה הכול  ,הייתה מאירה אל המלכות ,א"דא

אני  ,ש"כמ .ולא היה מבול ,מתוקן כבתחילה
אלא  ,אל תקרא שכנתי .כנתי עורמהחכמה ָׁש 

שנקראת  על המלכותס אומרת "שחו .יכנתיש
אני חכמה שיכנתי  ,שהיא חכמה תתאה ,עורמה

וכיוון שהיה  .שהיא המלכות ,וייסדתי העורמה
ס לא "בהכרח שחו ,על המלכות ,מבול על הארץ

  .האירה בה

ולולא תיקון אדם לא היה העולם  .349
 ,וכתוב .בחכמה יסד ארץ' ה ,ש"כמ .מתקיים

בתיקון אדם נמשכת  .'ה ונוח מצא חן בעיני
לולא תיקון  ,כ"ע ,ובחכמה יסד ארץ .החכמה

שהיה בו  ,ונוח .אדם לא הייתה הארץ מתקיימת
 ,ש"כמ .התקיימה על ידו הארץ ,תיקון האדם

ועל ידו  ,שהציל אותו ,'ונוח מצא חן בעיני ה
  .התקיים כל העולם

והחכמה היא  .ס"בחו לוייםכל המוחין ת .350
 ,ן תיקון אדםנתקה התחזק וס ב"חו .כלל הכול

 .כל אחד במקומו ,שב הכול על תיקונוישיתי
 ,ז לחכם מעשרה שליטיםעֹוהחכמה ָת  ,ש"כמ
ואדם הוא  .תיקון השלם של אדםהשהם  ,ס"ע

 ,שהם בפנימיות ,כי המוחין .תיקון שבפנימיותם
  .שממנו מתקיים הרוח ,מכונים אדם

ובתיקון של אדם נראית שלמות אמונת  .351
ה דמות כמרֵא  ,ש"כמ ,ותו העומד על הכיסאכל א

יודע שאשרי חלקו של מי  .אדם עליו מלמעלה
כי  .ואינו טועה בהם ,ומסתכל בדברים הסתומים

דברים אלו לא ניתנו אלא ליושבים על כיסא 
כי  ,ש"כמ .קוצרי השדה שנכנסו ויצאולו ,דיןה

ופושעים  ,וצדיקים ילכו בם ,'ישרים דרכי ה
  .כשלו בםיי

אם בדברים  ,בכה רבי שמעון ואמר .352
והיו  ,היו נגנזים החברים ,שהתגלו כאן
משום שלא  ,טוב ויפה היה ,ז"עוההמסתלקים מ

אני  .חזר ואמר .ז"עוההנגלו עוד לאחד מבני 
אלא שיזכו להתקיים עוד  ,מתחרט על דבריי

 ,כי לא לכבודי עשיתי ,כי גלוי לפני עתיק .ז"בעוה
 ,כבוד החברים האלוולא ל ,ולא לכבוד בית אבי

ולא ייכנסו בביזיון  ,אלא כדי שלא יטעו בדרכיו
אשרי  .מלהיכנס ,ולא ימחו בידם ,לשערי היכלו

  .ב"חלקי עימהם לעוה

  קדישאדרא רבא יהא

  החברים' הסתלקות ג
מתו  ,דראימטרם שיצאו החברים מהא .353

 .ורבי ייסא ,ורבי חזקיה ,רבי יוסי בן רבי יעקב
מלאכים היו נושאים אותם שה ,וראו החברים

ואמר רבי שמעון דבר ושככו  .הקדושים בפרסא
אולי נגזרה גזרה עלינו  ,צעק ואמר .החברים

מה שלא נגלה מיום  ,כי נגלה על ידינו ,להיענש
' ם הם עִ ויהי ָׁש  ,ש"כמ .שעמד משה על הר סיני

אם  ,מה אני כאן .ארבעים יום וארבעים לילה
  .משום זה נענשו

ואשרי  ,אשרי אתה רבי שמעון ,לשמע קו .354
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כי נגלה לכם  ,וחלק החברים החיים עימך ,חלקך
 ,אבל כתוב .מה שלא נגלה לכל צבאות מעלה

ובנה את העיר אשר יקום  ,'ארור האיש לפני ה
בבכורו ְיַיסֶדנה ובצעירו יציב  ,הזאת את יריחו

שברצון גדול ואמיץ  ,כ החברים"וכש .ְדָלתיהָ 
י "שנלקחו ע ,ה ההיאהתדבקו נפשותיהם בשע

כי מתוך השלמות  ,אשרי חלקם .המלאכים
  .הסתלקו
ששם  ,היא אחוריים של המלכות ,יריחו
שכל הבונה האחוריים  ,עווקילל יהוש .הקללה
ואם הבונה ומשלים  .ימותו כל בניו ,שלה

שצריך למסור כל  ,הוא כך האחוריים דמלכות
שברצון גדול  ,כ החברים"וכש .בניו בשבילה

שהם השלימו בניין  ,התדבקו נפשותיהם ואמיץ
כ "לא כש ,ששם הברכה ,הפנים של המלכות
הרי כל  ,ואם הסתלקו .ששכרם רב מאוד

אשרי  .השלמות הגיעה להם עם ההסתלקות
  .שהסתלקו מחמת השלמות ,חלקם

דרא הגיעו יכי בסוף הא ,וטעם הסתלקותם
וכל  ,שאז מתבטלת הפרסא ,ת"למדרגת גמה

 .למחזה ולמעלה מתבטל ההבדל שמחזה ולמטה
שהיו נשמותיהם מחזה  ,החברים' אלו ג ,ולפיכך
 ,התבטלו ועלו למדרגה יותר גבוהה ,ולמטה

ומתוך שמבחינת  .שנעשו כמדרגת למעלה מחזה
כ היו "ע ,הכלל עוד לא הגיע הזמן לתיקון זה

  .ז ולעלות למעלה"צריכים להסתלק מעוה
מלאכים השהיו נושאים אותם  ,וראו החברים

שהסתלקו מתוך ביטול  ,דושים בפרסאהק
ונבחן שמלאכים לקחו אותם בפרסא  ,הפרסא

כי מתוך השלמות  ,אשרי חלקם .שהסתלקה
ביטול  ,כי השלמות שזכו אליה ,הסתלקו
היא  ,ת"שאחרים יזכו לזה רק בגמה ,הפרסא

  .שגרמה להסתלקותם

התרגשו העליונים  ,בעוד שנגלו הדברים .355
 250 - והכריז ב וקול התעורר ,והתחתונים

ובעוד  .כי דברים עתיקים התגלו למטה ,עולמות
 ,שאלו היו מבשמים נשמותיהם באלו הדברים

ולקחו  ,יצאה נשמתם בנשיקה והתקשרה בפרסא
  .והעלו אותם למעלה ,אותם המלאכים העליונים

ה "נו :עולמות 250- א נבחן ל"מחזה ולמטה דז
 ,סיבת פטירתם .ת חמישים"וחצי ת ,מאתיים

משום שהחלק שמחזה ולמטה קיבל עם  היא

 .דרא כל תיקונו והתבטלה הפרסאיסיום הא
שגילוי הסודות  ,התרגשו העליונים והתחתוניםו

כל הפרצוף הן מחזה ולמעלה והן מחזה  ןתיק
 ,עולמות 250- וקול התעורר והכריז ב .ולמטה

 ,כי דברים עתיקים התגלו למטה ,מחזה ולמטה
  .ם למחזה ולמטהשמתגלים כל התיקונים השייכי

 ,החברים היו מבחינת מחזה ולמטה' אלו גו
כ בעוד שהיו מבשמים נשמותיהם באלו "ע

 יםעם שהתיקונים של נשמותיהם הולכ ,הדברים
ונקשרו  ,יצאה נשמתם בנשיקה ,יםונגמר
כי משום שנשמותיהם היו מבחינת  .בפרסא
 ,עולמות 250כ אחר שנשלמו "ע ,הפרסא

תיהם למעלה ביחד עלו נשמו ,והתבטלה הפרסא
  .עם הפרסא

כמה מאושר חלקם של  ,אמר רבי שמעון .356
 .ב בזכות זה"ואשרי חלקנו לעוה ,אלו השלושה

 ,אלקיכם' ואתם הדבקים בה ,יצא קול שני ואמר
בכל מקום שהיו  .קמו והלכו .חיים כולכם היום

משמע  ,אמר רבי שמעון .עלו ריחות ,מסתכלים
ופניהם של כולם  .שהעולם מתברך בזכותנו ,מזה

  .ובני העולם לא יכלו להסתכל בהם ,היו מאירים

ושבעה יצאו  ,דראיעשרה נכנסו בא .357
 .ורבי אבא עצוב ,והיה רבי שמעון שמח .ממנו

 .יום אחד היה רבי שמעון יושב ורבי אבא עימו
וראו את אלו שלושת  .אמר רבי שמעון דבר

 ,שהיו מביאים אותם מלאכים עליונים ,החברים
משום  ,ראים להם אוצרות וחדרים של מעלהומ

והיו מכניסים אותם בהרי אפרסמון  ,כבודם
  .נחה דעתו של רבי אבא .הטהור

מהיום ההוא לא זזו החברים מבית רבי  .358
לא היו נמצאים  ,וכשהיה מגלה סודות .שמעון

שבעה  ,ם רבי שמעוןלהוהיה קורא  .שם אלא הם
שעלינו  .'השבעה אלה עיני  ,ש"כמ .'אנו עיני ה

אנו שישה נרות המאירים  ,אמר רבי אבא .כתוב
כי  ,אתה הוא שביעי של כולם ,בינהמ ,משביעי

 ,אלא משביעי ,י"ת נה"חג ,אין קיום לשישה
  .כי הכול תלוי בשביעי .בינה

שכל ששת  ,ו שבתל רבי יהודה היה קורא
קודש  ,'שבת לה ,ש"כמ .הימים מתברכים ממנו

שבת  בי שמעוןאף ר ,קודש' שבת להשכמו  .'לה
  .קודש' לה

  קדישאדרא רבא יהא

  אליהו
תמה אני על אותו חגּור  ,אמר רבי שמעון .359
למה לא  .שהוא אליהו ,בעל השיער ,מותניים
בזמן שהתגלו אלו הדברים  ,דרא שלנוינמצא בא
ושלוש טיפות  ,בתוך כך בא אליהו ?הקדושים

מה  ,אמר לו רבי שמעון .בפניו ותאור מאיר
לא היה נמצא אדוני במשתה היין החקוק  ,עםהט

  ?ביום השמחה ,וערוך לאדונו
ימים  שבעה ,חייָך רבי ,אמר לו אליהו .360
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בחרו לפני  ,דרא שלכםימטרם שנכנסתם לא
ה כל אלו שיבואו ויהיו נמצאים עימו "הקב
ורציתי להימצא  ,ואני הייתי מוכן שם .דראיבא

ולא  ,ואז קשרו אותי בכתפיי .דראילפניו בא
  .יכולתי ללכת

ה לעשות "כי ביום ההוא שלח אותי הקב
שנמסרו  ,חבריולניסים לרב המנונא סבא ו

שהפלתי  ,ועשיתי להם נס ,לארמון המלך
והסתבכו בקשרי  ,בשבילם הכותל של היכל המלך

והוצאתי את  .שרים 45ומתו  ,הכותל ונפלו עימו
 ,והשלכתי אותם לבקעת אונו ,רב המנונא וחבריו

כי לא אכלו  ,וערכתי לפניהם לחם ומים .ווניצל
 ,דראישהייתם בא ,וכל אותו היום .שלושה ימים

  .לא נפרדתי מהם

שלקחו  ,מצאתי הפרסא ,וכשחזרתי .361
מהחברים ' וג ,המלאכים ,אותה כל אלו העמודים

שזהו  ,ואמרו לי ,ושאלתי את המלאכים .עליה
אשרי  .ה משמחת רבי שמעון וחבריו"הקב חלק

וחלק החברים  ,ואשרי חלקך ,י שמעוןאתה רב
נו לכם נתקכמה מדרגות  .היושבים לפניך

כמה מאורות המאירים עתידים להאיר  .ב"לעוה
  .לכם

יום הזה העטירו בזכותך חמישים ה .362
ואני הלכתי  .נחס בן יאיר חותנךיכתרים לרבי פ

 .עימו בכל אלו נהרות של הרי אפרסמון הטהור
  .ןנתקו ,והוא בחר מקומו

קשורים הצדיקים במקור  ,אמר לו רבי שמעון
 ,שבתותבבראשי חודשים ובזמנים ו ,העטרות

  .יותר מבכל שאר הימים

יש  ,ואף כל אלו שמבחוץ ,אמר לו אליהו .363
 ,והיה מדי חודש בחודשו ,ש"כמ ,להם אז עלייה

להשתחוות  יבוא כל בשר ,תוומדי שבת בשּבַ 
כ קורא "שע ,שאינם צדיקים ,אלו שמבחוץ .לפניי
כ "כש ,אם אלו באים .כל בשר ,הכתוב להם

משום שאז  ,מדי חודש בחודשו .הצדיקים
ת "חג ,מרכבה הקדושהה ,מתעטרים האבות

ומדי שבת  .ד"חב יםשמתעלים ונעש ,א"דז
 ,שאז מתעטר השביעי של ששת הימים ,בשבתו

את  אלקיםויברך  ,ש"כמ .ר"שאז קונה המלכות ג
  .יום השביעי

 ,השביעי של השישה ,שמעון רבי ,ואתה .364
' ג ,עידונים' וג .תהיה מתעטר ומתקדש יותר מכל

 ,עתידים החברים ,הנמצאים בשביעי ,סעודות
 .ב"להתעדן בזכותך לעוה ,הצדיקים האלו

 .בדמכּו' דוש הְק לִ  ,ת עונגלשּב וקראָת  ,וכתוב
ז "שנקרא מכובד בעוה ,זהו רבי שמעון ,'קדוש ה
 .ב"ובעוה

  ידותיראה ענווה וחס
מעולם ועד עולם על ' וחסד ה ,כתוב .135
כמה גדולה היראה  .וצדקתו לבני בנים ,יראיו

ובכלל ענווה  ,שבכלל היראה ענווה ,ה"לפני הקב
יש  ,שכל מי שיש בו יראת חטא ,נמצא .חסידות

אין בו לא ענווה  ,ומי שאינו ירא שמיים .כולןו ב
  .ולא חסידות

 ,נווהוהתלבש בע ,מי שיצא מהיראה .136
ב ֵעֶק  ,ש"כמ .והוא נכלל בכולן .הענווה יותר טוב

זוכה  ,כל מי שיש בו יראת שמיים .'ת הענווה ירַא
כל  .זוכה לחסידות ,כל מי שיש בו ענווה .לענווה

 ,לענווה .זוכה לכולן ,מי שיש בו יראת שמיים
 ,ש"כמ ,לחסידות .'עקב ענווה יראת ה ,ש"כמ

  .מעולם ועד עולם על יראיו' וחסד ה

' נקרא מלאך ה ,כל אדם שיש בו חסידות .137
ותורה  ,שמרו דעתפתי כוהן יִ כי ׂש ,ש"כמ .צבאות

מפני מה  .צבאות הוא' כי מלאך ה ,יבקשו מפיהו
מלאך שכמו  ?צבאות' זכה כוהן להיקרא מלאך ה

 ,אף הכוהן ,כוהן למעלה בשמייםהוא צבאות ' ה
  .צבאות למטה' מלאך ה

זהו מיכאל  ,הצבאות למעל' מלאך ה .138
והוא כוהן  ,הבא מחסד שלמעלה ,השר הגדול

כוהן גדול שלמטה נקרא  ,כביכול .גדול של מעלה
חסד  .משום שבא מצד החסד ,צבאות' מלאך ה

ומשום זה לא נמצא  .הוא רחמים בתוך רחמים
 .כוהן זכה לחסד משום היראה .כוהן מצד הדין

  .מעולם ועד עולם על יראיו' וחסד ה ,ש"כמ

הם שני  ?מעולם ועד עולם ,שכתובמה זה  .139
חזרו לעולם ועולמות  שני .א ומלכות"עולמות ז

העולם ועד העולם ן מ .שמתייחדים זה בזה ,אחד
ואדם  ,א"ז ,אדם שלמעלה ,הכלל העליון ,פירושו
שנות  ,וכתוב .ימי עולם ,כתוב .מלכות ,שלמטה
  .שנקרא עולם ,א"כתובים בזש .עולם

 .ועד עולם על יראיומעולם ' וחסד ה .140
 .נקרא אדם ,טאא חֵ שכל מי שירֵ  ,להורות

אם יש  ,הנקראים אדם ,עולמות' ששורים עליו ב
כי היראה היא כלל  ,וחסידות ,ענווה ,בו יראה

  .הכול

כי מי  .אדם הוא כלל של זכר ונקבה .141
ואז הוא ירא  ,נקרא אדם ,שהתחבר זכר ונוקבא

 ,ולא עוד .והאלא ששורה בו ענו ,ולא עוד .שמיים
ומי שלא נמצא זכר  .אלא ששורה בו חסד

ולא  ,ולא ענווה ,לא יראה ,אין בו ,ונוקבא
וכיוון  .ומשום זה נקרא אדם כלל הכול .חסידות

אמרתי עולם  ,ש"כמ .שורה בו חסד ,שנקרא אדם
אם לא  ,והעולם אינו יכול להיבנות .חסד ייבנה

  .נמצא זכר ונוקבא
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ם ועד עולם על מעול' וחסד ה ,וכתוב .142
הם כלל  ,כי יראיו .וצדקתו לבני בנים יראיו
  .שאם לא כן אין בו יראה ,זכר ונוקבא ,אדם

 ,הם הכוהנים ,מעולם ועד עולם' וחסד ה
הבאה  ,והם נוחלים נחלה זו .הבאים מצד החסד

על  .מלכות ,לעולם התחתון ,א"ז ,מעולם העליון
 ,הכוללים זכר ונוקבא ,הכוהנים שלמטה ,יראיו
שביתו הוא  ,וכיפר בעדו ובעד ביתו ,ש"כמ

 ,וצדקתו לבני בנים .כדי להיכלל באדם .הנוקבא
  .משום שזכה לבני בנים

  אסור בעבודה ,כוהן שאין לו בת זוג
כי מאיש  ,ש"כמ ,המלכותהיא  ,ת"זא .143

ת "וזא .קרא אישהילזאת י ,וכתוב .קחה זאתּול
סד ח ,ת היא נוקבא"זא .חסד ,א"ז ,נכללת באיש
 ,ומשום זה הזכר הבא מצד הלבן .הוא זכר

כי באה  ,ת נקראת צדק"זאו .נקרא חסד ,חסדה
משום זה נקראת  .שמאל ודין ,דוםמצד הָא

  .לשון אש ודין ,אישה
 וחסדו ,ולא כתוב .וצדקתו לבני בנים ,כתובו

 ,בת זוגו ,צדקתו דחסד ,וצדקתו .לבני בנים
ומשום שצדקתו כוללת גם  .שהתבשמו זה בזה

  .וצדקתו ,כ כתוב"ע ,חסד ,הזכר
אסור  ,שאין לו בת זוג ,כוהן ,משום זה

  .וכיפר בעדו ובעד ביתו ,ש"כמ ,בעבודה
כשאין לו  ,כ הכוהן אסור בעבודה"ע .144
משום שאין השכינה שורה במי שלא נשא  ,אישה
 ,והכוהנים צריכים יותר מכל שאר העם ,אישה

וכיוון שהשכינה שורה  .שתשרה בהם השכינה
 ,ונקראים חסידים ,שורה בהם חסד ,בהם

 .וחסידיך יברכוך ,ש"כמ .וצריכים לברך את העם
  .יך לאיש חסידךרֶ ואּו יךָ ֶמ תּו ,וכתוב

 .הוא צריך לברך ,ומשום שהכוהן נקרא חסיד
 ,דבר אל אהרון ואל בניו לאמור ,ומשום זה כתוב

 ,וכתוב ,משום שנקראים חסידים .כה תברכו
  .וחסידיך יברכוך

  תברכוכה 
 .ר להםמֹוָא ,כה תברכו את בני ישראל .145

כי  .בענווה ,ביראה ,בלשון הקודש ,כה תברכו
שבה הקדושה והיראה  ,ה"המלכות נקראת כ

שנקרא  ,המלכות ,זה צדק ,כה תברכו .והענווה
ה מלשון "כי כ .ה"כי כל הדינים באים מן כ .ה"כ

אז היא כהה  ,כי בזמן שהמלכות בשמאל ,כהה
  .וכל הדינים נמשכים ממנה .ירהואינה מא
כמו  זהו ,עד כה והנה לא שמעָת  ,כתוב

בזאת תדע כי  ,וכתוב .ה"בשם כ ,שמאיים משה
כי  ,והכול אחד .ת"שהיה מאיים בשם זא ,'אני ה

ולא  ,וכתוב .ת"ה ונקראת זא"המלכות נקראת כ
  .שהיא מוכנה להחריב ארצו ,ת ליבו גם לזאתָׁש 

 .עוררים דיניםמת ,המלכותמ ,ה"ומן כ .146
 ,ומשום זה .התבשמה ,וכשהתחבר עימה חסד

כדי שתתברך  ,הבא מחסד ,נמסר זה לכוהן
 .כה תברכו ,וזהו שכתוב .ה"ותתבשם אותה כ

תבשמו  ,ה זו נמצאת בדינים"פ שכ"אע ,כלומר
כה תברכו את בני  ,ש"כמ ,אותה ותברכו אותה

 ,ה"כ תתברכו בחסד הזה א ,שפירושו ,ישראל
ימצאו ישלא  ,בשביל בני ישראל ותבשמו אותה

  .בה דינים

 .ר להםמֹוָא ,כה תברכו את בני ישראל .147
אשר  ,בא להוציא .אמור ,אלא ,ִאמרּו ,לא כתוב

כי לא  .ריצים אין מפרסמים דברהּפָ  ּוּבמשרַ 
 ,זה משמע משכתוב ,ה"הצטוו לפרסם השם כ

  .ולא אמרו להם ,אמור סתם ,אמור להם
 ,למה לא כתוב ,כה תברכו ,כיוון שכתוב

 ,מור להםָא ,אם זכו ,אלא ?תאמרו להם
  .סתם ,מורָא ,לא זכו .שהברכות מגיעות לישראל

וראיתי אני דניאל לבדי את  ,כתוב .148
והאנשים אשר היו עימי לא ראו את  ,המרָאה
וראיתי  .אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ,המרָאה
והוא לא היה  ,הרי הם היו נביאים ?אני לבדי

כ נעשה "א .זכריה ומלאכי ,חגי ?הם ומי .נביא
  .חוללקודש 

ולמה  ,את המראה לא ראו ,והרי כתוב
ולא היה  ,וראיתי אני ,ובדניאל כתוב ?ראוייהת

 ?קודשלהרי חול  .והוא אינו נביא .מתיירא
  .קדוש יותר מנביא ,מי שאינו נביא ,כלומר

י מחנה לא יה עלאם תחנֶ  ,אלא כתוב .149
י מלחמה בזאת אני ים עלאם תקו ,יירא ליבי

ת הייתה גורלו וחלקו "זא .מלכות ,ת"בזא .בוטח
עשה הקב״ה את דוד  .תלהתחזק ולעשות נקמו

וקיבל כתרים  ,מרכבה קדושה עם האבות
מלכות  .עליונים קדושים מכל שהנחילו לו האבות

מלכות העליונה הובמקום  .ירש דוד ובניו אחריו
אשר לא זזה  ,וירשו הוא ובניו מלכות זו ,התחזק

  .מממשלתם לדורי דורות

 ,שהמלכות התעוררה לבניו של דודבשעה  .150
וראיתי אני דניאל  ,ש"כמ .אין מי שיקום לפניהם

 ,הנקראת מראה ,שהיא המלכות ,לבדי את המרָאה
ויהי בהם מבני  ,ש"כמ ,משום שהיה מבניו של דוד

 ,כ הוא ראה ושמח בה"ע .ועוד דניאל חנניה ,יהודה
  .דוד ,נחלת חלקו וגורלו של אביו שהיא מצד
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ולא  ,הוא סבל אותה ,ומשום שהייתה שלו
והיו  ,והאחרים לא יכלו לסבול ,היה מתיירא
בשעה  .מזלם ראו ,שלא ראופ "ואע .מתייראים

אין בני העולם יכולים  ,ה זו מתעוררת בדיניה"שכ
  .לקום מפניה

אלא בשעה שהכוהנים פורשים ידיהם  .151
ורר חסד שלמעלה ומתחבר מתע ,הבאות מחסד

ומתבשמת ומתברכת בפנים מאירות  ,ה הזו"בכ
כה  ,ש"כמ ,והדינים סרים מהם ,לבני ישראל

  .ולא לשאר העמים ,תברכו את בני ישראל

כדי  ,ולא אחר ,ומשום זה כוהן מברך .152
כי הוא  ,שתתעורר על ידו הספירה שלו חסד

והוא בא מצד  ,ךָ לאיש חסידֶ  ,ש"כמ ,נקרא חסיד
אל תקרא  .ָכהוחסידיך יברכּו ,וכתוב .חסדה

בשם  ,כה תברכו .ה"אלא יברכו כ ,יברכוכה
  .בלשון הקודש ,כה תברכו .המפורש

 ,בשעה שהכוהן שלמטה קם ופורש ידיו .153
כל הספירות הקדושות שלמעלה מתעוררות 

 ,מעומק הבאר ותומאיר ,ומיתקנות להתברך
 ולא נפסקו הברכות ,שנמשך להן תמיד ,בינה

 ,הנובעות ונעשות מעיינות לכל העולמות
  .המתברכים ומושקים מכולם

לחש  ,בזמן שהכוהנים נושאים ידיהם .154
בדומה למלך שרצה  .ושתיקה נעשו בכל העולמות

 .ורצה לבוא אליה בחשאי ,להזדווג עם המלכה
 ,וכל המשמשים מתעוררים בזמן ההוא

 .הרי המלך בא להזדווג עם המלכה ,ומתלחשים
  .המלכות ,י"היא כנ המלכה

 ,הכוהן צריך לשאת יד ימין על השמאל .155
ו דָ יָ  .םו אל העם ויברכֵ דָ ויישא אהרון את יָ  ,ש"כמ

 .משום שבח יד ימין על השמאל .ולא ידיו ,כתוב
 ,אשר הזכר ימין .ךוהוא ימשול ּבָ  ,משום שכתוב

  .ימשול על הנוקבא שמאל

צריך  ,הרוצה לשאת את כפיו ,כוהן .156
צריך לקדש ידיו  ,וסף קדושה על קדושתותותש

שהכוהן צריך ליטול קדושת  ,הלוי ,על יד הקדוש
 .וקידשת את הלוויים ,ש"כמ .המים מידיו

ה לוי שבט יך מֵט וגם את אחֶ  ,וכתוב בלוויים
שהם  .ויילוו עליך וישרתוך ,הקרב איתך אביך

  .בכלל שבט אביך
צריך להתקדש  ,שכל כוהן שנושא כפיו ,מכאן

כ "וע .תווסף קדושה על קדושתותש ,קדושי "ע
  .יטול קדושת המים מאדם אחר שאינו קדושילא 

צריך  ,שהכוהן מתקדש על ידיו ,הלוי .157
י "ע לאו ,לויי "מתקדש עלמה  .להתקדש תחילה

צריך לקדש כוהן  נוכוהן אחר אי ?כוהן אחר
 ,כי הוא יכול להיות כוהן שאינו שלם ,חברו

לם אינו צריך שייפגם וכוהן ש ,שאסור בעבודה
 ,שהוא שלם ,אבל לוי .י הפגום שאינו שלם"ע

הרי  ,וראוי לעלות בדוכן לעבוד עבודת אוהל מועד
וקידשת את  ,ש"כמ ,וזה נקרא קדוש .הוא שלם
 וטיהרָת  ,ש"כמ ,טהור אף נקראו .הלוויים
ומשום זה צריך הכוהן להוסיף קדושה על  .אותם

בחינת הטהרה כי  .שיהיה נכלל גם מלוי .קדושתו
  .רק בלוי היא

צריך שלא יתחברו  ,כוהן הנושא את כפיו .158
ספירות הכדי שיתברכו  ,אצבעותיו זו בזו

 .כמו שראוי לה ,הקדושות כל אחת בפני עצמה
באותיות  משום שהשם הקדוש צריך להתפרׁש

  .ויכוון באלו הדברים .שלא לערב זו בזו ,רשומות

כדי  ,ה שיתברכו העליונים"רצה הקב .159
ספירות הכי אחר ש .שיתברכו התחתונים

הן מברכות  ,העליונות מתמלאות משפע הברכות
שהם קדושים  ,ויתברכו העליונים .את התחתונים
שהם קדושים  ,י התחתונים"ע ,בקדושה עליונה
והם קדושים מכל הקדושים  ,בקדושה עליונה

  .וחסידיך יברכוכה ,ש"כמ .הכוהנים ,שלמטה

נו יודע למי הוא מברך שאי ,כל כוהן .160
 .אין הברכה שלו ברכה ,הברכה שמברך יומה
ותורה יבקשו  ,שמרו דעתפתי כוהן יִ כי ׂש ,ש"כמ

 .ב"ספירת הדעת המייחדת חו ,דעת .מפיהו
של  יבקשו מפיהוהעליונים  ,ותורה יבקשו מפיהו

 ,לדעת איך מתייחדת התורה שלמעלה ,א"ז
 ,כ"א הנקרא תושב"בז כ"תושב .הנקראת תורה

הכוהן  .פ"במלכות הנקראת תשבע פ"תשבעו
לייחד השם  ,צריך לכוון באלו הדברים שלמעלה

  .הקדוש כמו שצריך

  מור להםָא
המגולה  .השם הקדוש מגולה ומכוסה .161
כתוב המכוסה  .א"ו ה"א וא"ד ה"ביוכתוב 

 .ואותו שהתכסה נסתר מכל .באותיות אחרות
 ,ותמכוסה באותיות אחר ,ואפילו אותו שהתגלה

  .משום אותו הנסתר מכל נסתר שבפנים

 ,א"א ,והנסתר ,א"זהוא השם המגולה 
שהוא שם  ,ה"אהי ,מכוסה באותיות אחרות

אפילו אותו ו .א"א מלובש בפנימיות ז"או .הכתר

שם  ,י"אדנ ,מכוסה באותיות אחרות ,שהתגלה
 ,א"א ,ומשום אותו הנסתר מכל נסתר .המלכות

 .א מכוסה"זכ גם "ע ,א"המלובש בפנימיות ז
  .י"ואינו נגלה אלא רק אדנ

כאן צריך הכוהן לצרף השם הקדוש  .162
ב "שכולם כלולים בדיבור של כ ,ולהוריד רחמים

ב "השם של כשזה  .אותיות כתרי הרחמים) 22(
ובאותיות של  .ברכת הכוהניםהמובא ב ,אותיות
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שהם  ,ב מידות הרחמים"כ ותשם הזה סתומה
יקא הסתום והגנוז תיקוני דיקנא דעת) 13(ג "י

  .א"תיקוני דיקנא שנגלו מז' וט ,מכל
ב מידות "כל כ ותומתחבר .ב"ג הם כ"וי' ט

 ,שהיה הכוהן מכוון ,הרחמים בצירוף שם אחד
בשם  .ב אותיות חקוקות"בכ ,כשנושא את ידיו

  .ב"כ

היה מתגלה  ,ה צניעות בעולםיתכשהי .163
ה החוצפה תוכשהתרב .ב אותיות לכל"שם של כה

שבעת שהשם היה  .נסתם באותיותיו ,בעולם
והשם מתפרש  ,היה הכוהן מכוון ,מגולה
והשם  ,היה מכוון בסתום הנסתר והגנוז .ומתגלה

 ,ה החוצפה בעולםתמשהתרב .מתגלה ומתפרש
  .ב אותיות"בכ ,נסתם הכול באותיות רשומות

משה  ןב מידות הרחמים אמר אות"כל כ .164
  .םיפעמיב

הסתום  דעתיקיןק ג מידות של עתי"יאמר   .א
ם למקום שהדין אות להוריד .א"שהוא א ,מכל
ג מידות "י ןוה .להכניע הדינים ,א"זל ,נמצא

אל רחום  :שאמר בפרשת כי תישא ,הרחמים
  .ועודוחנון 
 ,א"בז ותמידות הרחמים הכלול' טאמר   .ב

האמורות  .מעתיקא הסתום מכל ותומאיר
  .ארך אפיים ורב חסד ועוד :בפרשת שלח
 ,כולל כולם כשנושא ידיו לברך העם והכוהן

 ,ונמצא שכל העולמות מתברכים בצד הרחמים
וכל אלו  .הנמשכים מעתיקא הגנוז הסתום מכל

הן  ,שבשם היוצא מברכת הכוהנים ,ב אותיות"כ
  .ב מידות הרחמים"כ ,מידות סתומות

יש  ,וישמרך ה"הוי יברכךָ  ,המילים' בג .165
ברכת שב פסוקים' שאלו ג ,אותיות) 15(ו "ט

 ,אחד ה"הוישבכל פסוק שם  ,שמות' וג ,הכוהנים
פ "ג ,אותיות' כי בכל שם ד ,אותיות )12( ב"ן ישה
שהם כלולים  .ו"פסוקים הם ט' ועם ג .ב"יהן ' ד

ובכל  .וישמרך ה"הוייברכך  ,ו אותיות"כנגדם בט
  .זה מתכוון הכוהן

ב "וכל העליונים והתחתונים מתבשמים בכ
פסוקים ' סתומות באלו גה ,ב"בשם כ ,אותיות

ב מידות "שהם כנגד כ ,ברכת הכוהניםשל 
  .הרחמים הכוללות הכול

 ,ולא ִאמרו להם ,ר להםמֹוָא ,ומשום זה כתוב
בדברים  ,אמור .שצריך לכוון בכל אלו המדרגות

) 248(ח "בחשבון רמ ,אמור .הסתומים של מעלה

משום  ,חסר אחד .חסר אחד ,איברים שבאדם
וכולם  ,ח"כל רמ לוייםת ,א"א ,שבאחד העליון

אמור  .פסוקים אלו' מתברכים בברכה הזו בג
  .לכלול בברכה העליונים והתחתונים ,להם .להם

אדם ובהמה  ,שאמר ,מה ראה דוד .166
 ?אבל בהמה למה ,יפה הוא ,אדם ?'תושיע ה

 ,עים כאדםאם זכו נוָׁש  ,הכול בחשבון הישועה
  .אם לא זכו נושעים כבהמה

כעין של  ,רא לישראל אדםה ק"הקב .167
והכול בפסוק  .ם בהמהלהוקרא  .א"ז ,מעלה
אדם  ,עיתיְר וַאתן צאני צאן ַמ  ,שכתוב ,אחד
ומשום  .כי ישראל נקראים אדם ובהמה .אתם
  .'אדם ובהמה תושיע ה ,זה

 ,לא זכו .כעין של מעלה ,נקראים אדם ,זכו
 .וכולם מתברכים בשעה אחת .נקראים בהמה
 'אותיות אבמילוי  ה"הוי ,א"ז ,אדם שלמעלה

 ,המלכות ,ובהמה שלמטה .)45( אדם' שבגי
וגם  .)52( בהמה' שבגי ,'במילוי אותיות ה ה"הוי

 ןאות ,מדרגות אדם ובהמה' בישראל יש ב
הנשמות  ןואות ,א"הנשמות הנמשכות מז

  .'אדם ובהמה תושיע ה ,וזהו .הנמשכות ממלכות

עד שתהיה  ,אין ברכה נמצאת למטה .168
 ,וכשנמצאת למעלה .את למעלה תחילהנמצ

הן לטוב  ,והכול תלוי למעלה .כ למטה"נמצאת ג
ה את השמיים והם ענֶ ֶא  ,ש"כמ ,לטוב .והן לרע

על צבא ' יפקוד ה ,ש"כמ ,לרע .ענו את הארץיַ 
  .ועל מלכי האדמה על האדמה ,המרום במרום

 ,סתם ,אמור להם ,משום זה כתוב .169
התחתונים כולם שיתברכו העליונים ו ,רהשמֹו
את בני  ,כ"ואח .כה תברכו ,שבתחילה כתוב .יחד

אמור  ,שלא כתוב .אמור להם סתם ,ישראל
העליונים  ,כדי שיתברכו כולם יחד ,לישראל

 .למטה ,וישמרך .למעלה ,'ה יברכךָ  .והתחתונים
יישא  .למטה ,ֶנךויחּו .למעלה ,פניו אליך' ר היֵא 
  .למטה ,וםם לך שלֵׂש ויָ  .למעלה ,פניו אליך' ה

ב אותיות "כולם יחד מתברכים בכ .170
ברכת הנכלל וסתום ב ,חקוקות של השם הקדוש

 .ב אותיות מתברכים הכול"בשם כ ,הכוהנים
 .שלא נמצא בהם דין ,והם רחמים בתוך רחמים

שא ייי ?דיןאינו יישא האם  .פניו אליך' יישא ה
כדי שלא יהיה נמצא דין  ,יסלק ויעביר ,פירושו
  .כלל

  עה שהכוהן נושא ידיובש
  ]בשעתא דכהנא פריס ידוי[

אסור לעם  ,בשעה שהכוהן נושא ידיו .171
כיוון  .משום שהשכינה שורה בידיו ,להסתכל בו

כי  ,כתוב והרי ?מה זה מזיק להם ,שאינם רואים

שבחייהם אינם רואים אלא  .ני האדם וחיַאְר לא יִ 
משום שהשם הקדוש  ,אלא .רק במיתתם רואים

 ,וצריך האדם לירוא ,אצבעות ידיהםרמוז ב
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אינם צריכים  ,פ שאינם רואים השכינה"ואע
כדי שהעם לא  ,להסתכל בידיהם של הכוהנים

  .יהיו מחוצפים כלפי השכינה

צריך העם  ,בשעה שהכוהן נושא כפיו .172
ולדעת שבשעה ההיא  ,לשבת ביראה באימה

והעליונים  ,עת רצון בכל העולמות תנמצא
והיא  .ואין דין בכולם ,רכיםוהתחתונים מתב

 ,א"בז ,קיןידעתעתיק  ,השעה שנגלה הסתום
  .ונמצא שלום בכל העולמות

ד "יש יו ,פסוקים אלו בתחילתם' בג .173/1
 .של יישא' י ,של יאר' י ,של יברכך' י ,ד"ד יו"יו

ושיתברך  .כולן באות להראות האמונה השלמה

 .מי שצריך להתברך ,ה"דהוי' ישהוא  ,מעתיקא
אותיות ' וג ,א מעתיק מכל"פ שיתברך ז"ג ,'י' י' י
קו  ,יאר .קו ימין ,כי יברכך .קווים' כנגד ג ןה' י

 ,'יברכך ה ,ומשום זה .קו האמצעי ,יישא .שמאל
 ,ךָ וישמרֶ  .שיקבל מעתיקא ,א"לז ,הוא למעלה
  .לישראל ,הוא למטה

יבוא בשעה  ,כל מי שמצטער בחלומו .173/2
ריבונו של  ,ויאמר ,שהכוהנים פורשים ידיהם

משום שבאותה  .אני שלך וחלומותיי שלך ,עולם
ומי שיתפלל  ,שעה נמצאים רחמים בכל העולמות

  .מתהפך לו הדין לרחמים ,תפילתו על צערו

  ברכת הכוהנים
שיברך הכוהן את העם בכל יום  ,מצווה .174

ולברך ברכה בכל יום  .בזקיפת האצבעות
  .מצאנה הברכות למעלה ולמטהישת

אלו מחמש אצבעות של ימין חשובות 
 ,כ בברכה שהכוהן מברך את העם"ע ,שבשמאל

  .צריך להגביה הימין על השמאל

השכינה שורה על  ,וכשהכוהן פורש ידיו .175
ה מסכים עם הכוהן "כי הקב ,אלו אצבעות
 ,וישראל מתברכים מלמעלה ,בברכות אלו

 ,ומלמטה ,מהשכינה השורה על האצבעות
  .מהכוהן שמברך

הדברים שעושים למטה מעוררים דברים  .176
בפרישת האצבעות של הכוהן  .כנגדם למעלה

 .מתעוררת השכינה לבוא ולשרות עליהן ,למטה
 .וכמה דברים בעולם מעוררים דברים למעלה

 .ושל תקיעת שופר ,וזהו הטעם של נטילת לולב
לשרות מתעוררת השכינה ש ,בעשר אצבעותוכן 
ס "ע ,רגות למעלהומתעוררות עשר מד ,עליהן
  .להאיר ,א"דז

כ אסור לאדם לזקוף אצבעותיו "וע .177
ובשמו  ,ובברכות ,אלא בתפילה ,בזקיפה בחינם

שזקיפת אצבעות היא התעוררות  .ה"של הקב
זקיפת האצבעות ממנים  .השם הקדוש והאמונה

משום שהאצבעות  .עשרה שליטים ןבזקיפת
עין והכוהן צריך לברך ב .רומזות על גילוי חכמה
  .טובה בהסכמת השכינה

 ,בשעה שברכה יוצאת מפיו של הכוהן .178
יוצאות  ברכת הכוהניםשישים אותיות שב

וממנים שישים שרים על כל  ,ומעופפות ברקיע
שישים  .וכולם מודים על כל הברכות ,אות

שישים הם משום שישראל  ,אותיות בברכות
נמצאים הם  שישים ריבואוב ,)600,000( ריבוא
אותיות שבברכות היא מהוכל אחת  ,עולםתמיד ב

כ הן כנגד שישים ריבוא "וע .ריבוא אחד
  .שבישראל

 ,ברכת הכוהניםהיוצא מ ,השם הקדוש .179
ושכינה  .בינה ,כיסא שלמעלההעולה למעלה עד 

 ותמוד ,מלכות ,ושכינה תחתונה ,בינה ,עליונה
וכל אלו  .עם הכוהן בברכות האלו ותומסכימ

כ "וע .מתברכים ,כל אותשישים ממונים שעל 
 .םואני אברכֵ  ,וׂשמו את שמי על בני ישראל ,כתוב

  .ה מברך את ישראל"ואז הקב

יישא  ,'יאר ה ,'יברכך ה .ברכת הכוהנים .180
ו "י וא"ד ה"שמות אלו הוא יו' המקור מג .'ה
שממקור  ,ה"ה אהי"ה אהי"אהי ,קדושה .י"ה

 ,הקשר של שניהם .א"ו ה"א וא"ד ה"יו ,שלו
 .י"אאותיות שבו  ,י"הוא אדנ ,חוד של שניהםהיי

משני שמות המפורשים  ,י רביעי"ורמוזים א
  .בהם

ייחוד ברכה  הוא ראשי תיבות של ,ק"השם יב
 ,י"ה אדנ"ה הוי"אהי ,שמות' שהם ג ,קדושה
 ,מפרש תחילה הברכההזוהר ו .)112( ק"יב' שבגי

 ,'יאר ה ,'יברכך ה ,ואומר .כוהניםהברכת שהיא 
י "ד ה"שמות אלו הוא יו' המקור מג ,'יישא ה

שמות ' והם ג ,ה"שברכה הוא הוי .י"ו ה"וא
' ג ,קווים' שהם כנגד ג ,ה שבברכת הכוהנים"הוי

י "ד ה"יו ,)63( ג"ה במילוי ס"שבהוי' אותיות י
 ראשי תיבותהם  ,ג"דס' אותיות י' שג .י"ו ה"וא

  .הויות אלו' של ג
ה "אהי ,קדושה ,ואומר .ועתה מפרש קדושה

ו "וא א"ד ה"יו ,שממקור שלו ,ה"ה אהי"אהי
ה כנגד "אהי' והם ג ,ה"אהיהוא שקדושה  .א"ה
 ה"במילוי מ ה"הוישב 'אותיות א' ג ,קווים' ג
 'אותיות א' כי ג .א"ו ה"וא א"ד ה"יוכזה  ,)45(

  .ה"אהי' של ג הם ראשי תיבותאלו 
 ,הקשר של שניהם ,ואומר .ועתה מפרש ייחוד
שהייחוד של אלו  .י"הוא אדנ ,הייחוד של שניהם

הוא  ,ה שבקדושה ובברכה"אהי ה"הוישמות ' ב
כ נמצאים בו "שע ,י"אאותיות שבו  ,י"בשם אדנ

של ' א ,ה"הויה "שמות אהי' של ב ראשי התיבות
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שמות ' שב ,שזה רומז ,ה"הוישל ' י ,ה"אהי
  .י"י של אדנ"מתייחדים בא ,ה"הויה "אהי

 ,קווים' כנגד ג הויות' ה וג"אהי' וכיוון שיש ג
' ג וג"סבמילוי  ה"הוישב' אותיות י' שהם ג

נמצא שלאחר  ,ה"מבמילוי  ה"הוישב 'אותיות א
י "כי בכל קו יש א .י"פ א"הם ג ,ייחודם זה בזה

 ,י"י שבאדנ"וא .ה"הויה "אהי ראשי תיבותכנגד 
  .קווים אלו' י שבג"א' הם מקבלים מג ,לכותבמש

  מו את שמיוׂש
 .יתקנו ,פירושו ,שמימו את וׂש .181

הספירות של ימין  ,שהכוהנים יתקנו בברכתם
שצריך שלא  .והספירות של שמאל לשמאל ,לימין

כדי שיתברכו העליונים  ,ויתקנו הכול ,יטעו בהן
  .והתחתונים

את  ,ואני אברכם ,כתוב ,ואם יעשו כן .182
 ,וכתוב .ךרכיך ברּוומבָ  ,ש"כמ .אלו הכוהנים

ואני אברך  ,ברכים לעםאלו מ .ואברכה מברכיך
  .אותם המברכים

לא יישא את  ,כוהן שהעם אינו אוהב .183
 ,שקם ונשא כפיו ,ומעשה היה בכוהן אחד .כפיו

משום שלא  ,ומטרם שהשלים נעשה גל של עצמות
רך יוקם כוהן אחר ונשא ידיו וב .רך באהבהיב

כל כוהן שאינו אוהב את  .יום ההואהותיקן 
שא ידיו ילא י ,אותו העם אינו אוהבשאו  ,העם

אל  .טוב עין הוא יבורך ,ש"כמ ,לברך את העם
  .אלא יברך ,תקרא יבורך

שבשעה שמסר  ,לעםבאותו רשע ּב נאמר .184
 ,היה מסתכל בעין רעה ,עצמו לברך את ישראל

והיה תולה דבריו בעין  .כדי שלא תתקיים הברכה
בעור היה ש .רעֹונאום בלעם בנו ְּב  ,ש"כמ ,רעהה

  .יותר מכל בני העולם תםאושונא 

והברכה  .כדי לברך .קח עיניךּפְ  ,כתוב .185
ה יפקח "הקב ,היה אומר כך ,של רב המנונא סבא

 ,ם העיןתּוְׁש נאום הגבר  ,וברשע כתוב .עיניו עליך
הכוהן  ,משום זה .כדי שלא יתברכו על ידו

ושאינו  .ברכתו מתקיימת ,המברך בעין טובה
ע חם רַ חם את לֶ ִתלְ ל ַא ,מברך בעין טובה כתוב

אל תרצו  ,כלומר .ו למטעמותיוָאואל ִתְת  ,עין
  .ממנו ברכה כלל

 .ל בלעםיך לשמוע ֶא אלק' ה הבָ ולא ָא .186
שהרי הכול  ,כתובהיה צריך ל ,אל בלק ,לאאם ה

כדי  ,אלא משום שהיה סותם עיניו ?עשה בלק
 ,רשע ,ה לבלעם"אמר הקב .שלא יתברכו ישראל
אני  ,י שלא יתברכו בנייכד ,אתה סתמת עיניך

וכל הדברים שתאמר אהפוך אותם  ,אפקח עיניי

יך לך את הקללה אלק' ויהפוך ה ,ש"כמ .לברכות
  .אלקיך' ה בךהֵ כי אֲ  ,לברכה

חמו לַ כי נתן ִמ  ,טוב עין הוא יבורך ,כתוב .187
יו מקודשי אלקחם לֶ  ,ש"כמ ,מלחמו .לדל

משמע שמקודשי הקודשים יוצא לחם  .הקודשים
כמה  .כי נתן מלחמו לדל ,ומשום זה .ויאלק

שהעליונים אינם  ,ה"חביבים ישראל לפני הקב
  .מתברכים אלא בשביל ישראל

קודשי  ,בינה .המלכות ,דל .יסוד ,טוב עין
יוצא  ,בינה ,משמע שקודשי הקודשים .הקודשים

 ,יסוד ,טוב עין .יואלקהנקרא לחם  ,ממנה השפע
 ,יואלקהנקרא לחם  ,שפע הבינהמ ,נתן מלחמו
  .מלכותל ,נתן אל הדל

כנס בירושלים של ישלא י ,ה"נשבע הקב .188
עד שייכנסו ישראל  ,ה"לזיווג השלם של י ,מעלה

 ,ש"כמ ,עד הגאולה השלמה ,בירושלים של מטה
שכל זמן שהשכינה  .קדוש ולא אבוא בעיר ךָ רּבבִק 

וכל זמן שכל  .השם שלמעלה אינו שלם ,בגלות
כביכול  ,ת"ם גמהמטר ,נונתקהתיקונים לא 

  .נשאר השם הקדוש חסר
נשבע  .פנימי וחיצון ,א"זיווגים באו' כי יש ב

בזיווג פנימי  ,שלא ייכנס בירושלם של מעלה' ה
 ,א"אבל זיווג חיצון דאו .א"אושהם  ,ה"של י

 ,אמרנעל הזיווג הפנימי  .שנה 6000- בנוהג 
ולא על הזיווג  ,כביכול נשאר השם הקדוש חסר

  .החיצון

הרי ראיתי פני  ,רבי אבארבי ֵזירא אמר ל .189
צריך ללכת  ,ומי שרואה פני השכינה ,השכינה

 .'עה נרדפה לדעת את הְד ונֵ  ,ש"כמ .ולרוץ אחריה
לכו ונעלה אל  ,ים רבים ואמרוגויוהלכו  ,וכתוב
י יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה קבית אל אלו 'הר ה

' ודבר ה כי מציון תצא תורה ,באורחותיו
וללמוד  ,ואני רוצה ללכת אחריך .םמירושלי

שאתם טועמים בכל יום  ,מאלו הדברים הטובים
  .מחדרו הקדוש של רבי שמעון

  דקהלו ְצ  ֶבָה וַיְחְׁש 
 .דקהלו ְצ ֶבָה וַיְחְׁש ' והאמין בה ,כתוב .190

ה חשב אותה צדקה "שהקב ,האם הפירוש הוא
 ,ויחשבהָ  ,כתוב ?ה"או אברהם להקב ,לאברהם

שאברהם ודאי חשב אותה  ,שמעמ .לשון נקבה

  .ה"להקב
נא  ויאמר הבט ,ויוצא אותו החוצה ,כתוב

שאמר לו  .אם תוכל השמיימה וספור הכוכבים
שהיה  ,שלך הכוכבים חכמתצא מ ,ה"הקב
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אין  .שלא יוליד חכמת הכוכביםאברהם רואה ב
 .אתה רואה ואני רואה .זה הדרך לדעת את שמי

מכאן  .אברם אינו מוליד אבל אברהם מוליד
כי  .לדעת שמי תוהלאה תשתדלו בדרך אחר

ה היא ספירה עשירית "כ .כה יהיה זרעך ,כתוב
שהדינים  ,ספירה .לדעת שמו ,הקדושה של המלך
  .מתעוררים ממנה

שהזרע שלו יהיה  .כה יהיה זרעך .191
לא  ,ואם לא ספירת המלכות .ממלכות ממש
 .ובזה התהפכה לו המלכות לרחמים .יהיה לו זרע

ה ההיא שמח אברהם להסתכל ולדעת שמו בשע

פ "ואע .ה"משום שהתבשר בכ ,ולהתדבק בו
חשב אותה אברהם  ,שדינים מתעוררים ממנה

כאילו הייתה  ,פ שהיא דין"אע ,לספירה ההיא
 ,ש"כמ .לו בנים וכי זולתה לא יהי .רחמים

 ,ויחשבה לספירת מלכות ,לשון נקבה ,ויחשבהָ 
צדק הוא  כי .שהיא רחמים ,חשב אותה צדקה

  .וצדקה היא רחמים ,דין
ונקראת  ,מלכות ,ספירה אחרונההיא  ,ה"כ
פ "אע ,ואברהם .ודינים מתעוררים ממנה ,צדק

חשב  ,צדק הזההשידע שדינים מתעוררים מ
 ,שאין דינים מתעוררים ממנה ,אותה לצדקה

  .משום שהיא רחמים

  רך את אברהם בכליב' וה
 ,ש"מכהוא  .רך את אברהם בכליב' וה .192

רך את אברהם ישב .כי כל בשמיים ובארץ
שהוא המשפיע  ,שנקרא כל ,בספירת היסוד

מקבל  ,יסוד ,כל .ומברך למידת המלכות
 .מלכותל ,ומשפיע לארץ ,א"זמ ,משמיים
שהכוהנים יברכו את  ,כה תברכו ,כתוב

כי בשביל ישראל  .ה"שנקראת כ ,המלכות

כדי שיתברכו ישראל  ,י הכוהן"ה ע"מתברכת כ
 ,ל כתוב"ולעת .והברכה תימצא בכל ,מטהל

 .מציון שוכן ירושלים' ברוך ה .מציון' ה יברכךָ 
שהמלכות לא תהיה צריכה שיברכו אותה 

 .אלא הברכה תהיה מצויה בה תמיד ,תחילה
ירושלים חיצוניות  ,ציון היא פנימיות המלכות

  .המלכות

  משה ַּכלות
לות משה להקים את ויהי ביום ּכַ  .193
 .לחופה ,השכינה ,להביום שנכנסה הּכ .המשכן

היה  ?ביום כלות משה ,הכתוב כ איך נבאר"א
י "אלא מלמד שע .ביום כלות ,לכתובמספיק 

האם עד עתה התעכבה השכינה ולא  .משה נכנסה
ולא יכול משה לבוא  ,והרי כתוב ?נכנסה למקומה
א לֵ ָמ ' וכבוד ה ,ן עליו הענןכַ כי ָׁש  אל אוהל מועד

י שהשכינה הייתה באוהל מועד הר .את המשכן
אלא אין מוקדם ומאוחר  .יום הזההמטרם 
הוא  ,ולא יכול משה לבוא ,שהכתוב .בתורה

  .מאוחר מהכתוב שכאן

השכינה הנקראת  .ויהי ביום כלות משה .194
 לקחָת  ,למרום שביָת שבי עליָת  ,כתוב .ת משהלַ ּכַ 

ל ַׁש  ,ה"אלא בשעה שאמר לו הקב .מתנות באדם
אמר המלאך  .הזדעזע ההר ,רגליך נעליך מעל

האם  ,ריבונו של עולם ,ה"מיכאל לפני הקב
זכר ונקבה  ,והרי כתוב ?בניין אדם הרוסתרצה ל

ואין ברכה נמצאת אלא במי  .אם ויברך אותםרָ ְּב 
ולמה אמרת למשה להיפרד  .שהוא זכר ונקבה

פירושו  ,ל נעליך מעל רגליךַׁש  ,הרי ?מאשתו
  .דבר בלשון נקייהשהכתוב מ .שייפרד מאשתו

הרי קיים משה פרייה  ,ה"אמר לו הקב .195
 ,עתה אני רוצה שיישא את השכינה .ורבייה

עליָת  ,ש"כמ .ובשבילו תרד השכינה לדור עימו
ו שנשא עימ ,שבי הוא השכינה .למרום שביָת שבי

אדם עם ְּב  ,לא כתוב .אדםלקחָת מתנות ּבָ  .משה
רה על שמֹו .קמוצה' עם ב אדםאלא ּבָ  ,שוואית' ב

ומתנה היא  .א"שהוא ז ,האדם הידוע למעלה
 ,וביום שירדה השכינה .א נתן לו"שז ,השכינה

כלות  ביום ,ש"כמ ,ביום שנישאה למשה ירדה
  .משה

 ,כתוב ,כפני הלבנה ושפניו הי ,עווביהוש .196
אלא בזמנים  ,שלא נפרד מאשתו .ל נעלךַׁש 

כי השכינה לא נישאת  ,לצורך הנבואה ,ידועים
וייפול  ,ש"כמ .ולא היה ראוי לה ,עימו כל כך

כלת משה  ,אבל כאן .ל פניו ארצהאע ויהוש
  .ודאי

 ,'כתוב בלא ו ,תמתנֹ .ת באדםמתנֹלקחת 
שהיא  ,כי סובב על השכינה .שהיא סימן הרבים

שאדונו רצה  ,אשרי חלקו של משה .יחידה
  .בכבודו על כל שאר בני העולם
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  יוםנשיא אחד לַ 
 ,יוםנשיא אחד לַ  ,אל משה' מר הויא .197

יקריבו את קורבנם לחנוכת  ,נשיא אחד ליום
שהתחנכו  ,הם הימים שלמעלה ,ליום .המזבח
מ "ג תו"חו ,גבולים) 12(ב "שהם י ,להתברך

 ,ב גבולים"שהם י ,קווים' שבכל אחד ג
 ,וכל אחד מיתקן ומתחנך בברכה .המתחלקים

תקן שכל נשיא היה מ .י אלו הנשיאים שלמטה"ע
כולם מתברכים בזכות מזבח של  .יום אחד

ואפילו  ,ואפילו העולם התחתון .בינה ,מעלה
  .ע מתברכים"אוה

לא  ,ב הנשיאים"אם לא היו מקריבים י .198
 ,ב נשיאי ישמעאל"היה יכול העולם לעמוד לפני י

משהקריבו  .שנים עשר נשיאים לאומותם ,ש"כמ
שום מ .ניטלה השליטה מכולם ,ב נשיאי ישראל"י
  .נשיא אחד ליום ,זה

כעין שלמעלה  ,וכל מה שהקריבו .199
ילים ֵא  ,ש"כמ .כדי שיתברכו כולם ,הקריבו

שישים  ,ש"כמשזה  .דים שישיםתּושישים עַ 
א שמצד "י דז"ת נה"שהם חג .גיבורים סביב לה

כף  .והם שישים ,שכל אחד כולל עשר ,הגבורה
 .כנגד המלכות ,מֵלאה קטורת רה זהבאחת עָׂש 

ה משפיע "שהקב ,שרי חלקם של הצדיקיםא
 ,ועליהם כתוב .עליהם ברכות ושומע תפילתם

  .ולא ָבָזה את תפילתם ,נה אל תפילת הַעְרערּפָ 
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