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 3  צריך לכסות עיניו שלא יסתכל בשכינה   

 ואתחנןפרשת 
י " אדנ,ההיא לאמור בעת ואתַחַנן אל ה׳ .1
 , כתוב. להראות את עבדךָ ה אתה ַהחילוָת "הוי

 כמה .'וַיֵסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה
 כי . וכמה היא עליונה על הכול,חזק כוח התורה

כל מי שעוסק בתורה אינו ירא מעליונים 
 ואינו ירא מהמקרים הרעים ,תחתוניםמו

 , התורה,ח" משום שהוא אחוז בעה,שבעולם
  .ואוכל ממנו בכל יום

  והגית בו יומם ולילה

התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך כי  .2
 ,ו עצה איך לשוב לפני אדונול מלמדת ,האמת

 הכול מתבטל ומסתלק ,ואפילו מוות נגזר עליו
 וע״כ צריך לעסוק בתורה . ואינו שורה עליו,ממנו

 והגית בו ,ש" כמ. ולא יסור ממנה,יומם ולילה
 או שנפרד , ואם מסיר ממנו התורה.יומם ולילה

  . הוא כאילו נפרד מהחיים,ממנה

 , כשהוא עולה על מיטתו בלילה,עצה לאדם .3
 ,צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בלב שלם

 משום שכל .ולהקדים למסור אליו פיקדון הנפש
 כי אילן המוות ,אדם טועם בלילה טעם המוות

 אדם יוצאים  וכל רוחות בני, המלכות,שורה בעולם
 ומשום שהם .ועולים ומסתתרים אצל המלכות

  . כולם חוזרים אח״כ למקומם,ניתנים בפיקדון

  חצות לילה

הכרוז ו ,כשמתעורר רוח צפון בחצות לילה .4
 והקב״ה בא לגן עדן להשתעשע ברוחות ,יוצא

 אז מתעוררים כל בני המלכה וכל בני ,הצדיקים
אז כל אלו  ו, ז״א,ההיכל לשבח את המלך הקדוש

הפיקדונות של הרוחות שנמסרו בידה של 
 ורוב בני . כולם מחזירה לבעליהם,המלכות

 .העולם מתעוררים משנתם בשעה ההיא
  .והפיקדונות של כולם מוחזרים להם

 ,' עובדי ה,אלו שהם מבני ההיכל העליון .5
 ומתעוררים ועוסקים ,עומדים בקיומם
 ,כות המל,י" ומתחברים עם כנ,בתשבחות התורה
 הוא וכל בני , כשבא הבוקר.עד שמאיר היום

 . ז״א, כולם באים אל המלך הקדוש,היכל המלך
  . בני המלך והמלכה,והם נקראים

 ,כשבא הבוקר צריך לנקות את עצמו בכל .6
תחמש בכלי  ולה,הן נקיות הגוף והן נקיות הנפש

 להשתדל עם מלך ,תפיליןב בציצית ו,שלונשק 
 עתה .השתדל במלכה כי בלילה , ז״א,הקדוש
  . בא עם המלכה לחבר אותה עם המלך,בבוקר

 מטהר את עצמו באמירת ,בא לבית הכנסת .7
 . משבח בתשבחותיו של דוד המלך,הקורבנות

 אומר , ציצית בכנפי בגדו,אחוז תפילין בראשו

 צריך ,המתפלל תפילה לפני אדונוש .תהילה לדוד
 ,מלאכים העליוניםהלעמוד בתפילה כמו 

 . שהם נקראים העומדים,ר עימהםלהתחב
 וצריך . ונתתי לך ַמְהְלכים בין העומדים,ש"כמ

  . ויבקש בקשתו,לכוון רצונו לפני אדונו

בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו  .8
רכו  הנה ּבָ , כרוז קורא עליו ואומר,לעסוק בתורה

 . העומדים בבית ה׳ בלילות,את ה׳ כל עבדי ה׳
 הכרוז ,לה לפני אדונו כשהוא עומד בתפי,ובבוקר

 ונתתי לך מהלכים בין ,ההוא קורא עליו ואומר
  .העומדים האלה

 , שגומר תפילתו ברצון לפני אדונויאחר .9
 וכמה .צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות

 ובשעה שהוא נמצא .עצות יש לאדם בכל דבר
 כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו ,בתפילה

 ותלמעלה ובוקע ות עולן כול,בתפילה ההיא
 ,ות למקום שמגיעות עד שמגיע,אווירים ורקיעים

  . עטרהן ועושה מה.ומתעטרות בראש המלך
התפילה שמבקש האדם להקב״ה צריך לכוון 

 , ממשה? מאין לנו זה.שתהיה תפילת תחנונים
  . זוהי תפילה טובה.ן אל ה׳ ואתחנַ ,שכתוב

  צריך לכסות עיניו שלא יסתכל בשכינה
  ] דלא יסתכל בשכינתאעינויבעי למכסייה [

 , צריך ליישר רגליו,מי שעומד בתפילה .10
 ,וצריך לכסות ראשו כמי שעומד לפני המלך

 ומי . כדי שלא יסתכל בשכינה,וצריך לכסות עיניו

 או שאינו משפיל ,שפותח עיניו בשעת התפילה
 וכשנפשו . מקדים עליו מלאך המוות,עיניו לארץ

 לא יסתכל באור , בשעת פטירתו מהעולם,יוצאת
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 , מי שמזלזל בשכינה. ולא ימות בנשיקה,השכינה
בדיי כַ  כי ְמ ,ש" כמ.לזל בשעה שנצרך להוהוא מז

  .יָקלובד ובֹוַזיי יֵ ַאכַ 

איך  ,מי שמסתכל בשכינה בשעה שמתפלל .11
 אלא לדעת אשר ודאי ?יכול להסתכל בשכינה

 וע״כ אסור ,השכינה עומדת לפניו בשעת תפילתו
ב חזקיהו פניו אל  ויֵס ,ש" כמ.יניולו לפתוח ע

 משום זה צריך . כי שם שרתה השכינה.הקיר
שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר בשעת 

  .תפילתו

 צריך תחילה לסדר ,מי שעומד בתפילה .12

 כי משה .שבחו של אדונו ואח״כ להתפלל תפילתו
 ולבסוף אמר ,תילֹוִח  אתה הַ ,אמר בתחילה

  .וֶאראה את הארץ הטובה ָרה נאְּב  ֶאעְ ,תפילתו

ה אתה "י הוי" אדנ,בכתובמהו השינוי 
ת "ף דל" באל,י" אדנ, שתחילה כתוב,החילות

 ? שאנו קוראים אלקים,ה" ולבסוף הוי,ד"ן יו"נו
י " כי אדנ,אלא הסדר כך הוא מלמטה למעלה

 כדי , ואמר כך.ז״אהוא ה " הוי,מלכותהוא 
חבר  ול,לכלול מידת יום בלילה ומידת לילה ביום

 ומידת ,ז״אהיא  מידת יום .הכול יחד כראוי
  .מלכותהיא לילה 

  ילות להראותִח אתה ַה 

 אתה , שאמר,איזו התחלה היא כאן .13
 , אלא ודאי משה היה התחלה בעולם?ילותִח הַ 

 קודם יעקב היה שלם אמנם .להיות שלם לגמרי
 נשלם בו למטה כעין של ,א" ז, שהאילן,למשה
 כנגד י״ב גבולים ,בנים) 12( כי היו לו י״ב .מעלה
 כנגד ע׳ ענפים שבאילן ,נפש) 70( וע׳ ,דז״א
 לא היה , אבל מה שהיה למשה. ז״א,העליון

  .לאדם אחר
 בכמה אלפים ,תעטר ביתר שלמותהכי 

 בכוהנים , במשכן, בתורה,ורבבות מישראל
 בי״ב נשיאים הממונים , בי״ב שבטים,וייםוובל

 , בגוף שלם והוא נשלם.סנהדרין'  בע,עליהם
 , כי אהרון היה לימינו, הכולל ימין ושמאל,ת"ת

  . והוא ביניהם,נחשון לשמאלו

 אתה החילות להראות ,משום זה כתוב .14
 , ואת ידך החזקה. אהרון, מימין,את גודלך
 וע״כ משה היה התחלה בעולם . נחשון,משמאל

 מלך המשיח הוא ? ומיהו הסיום.ולא יעקב
 מה שלא ,ת בעולםמצא שלמוי כי אז ת,הסיום

מצא שלמות י בעת ההיא ת.היה כן לדורי דורות
 . ויהיו כל העולמות בזיווג אחד,למעלה ולמטה

  . ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד,אז כתוב

ל תוֶסף דֵּבר אליי  ַא,ויאמר ה׳ אליי רב ָלך .15
 רב לך , משה, אמר הקב״ה למשה.עוד

ב  ר. מכאן והלאה אל תוסף,שהתחברת בשכינה
 כי הגיע , אל תוסף. שהיה אצלך,לך באור השמש

 והלבנה אינה יכולה להאיר , יהושוע,זמן הלבנה
זקהו ו את יהושוע וחַ צַ  וְ , אבל.עד שייאסף השמש

  . צריך להאיר אל הלבנה, השמש, אתה.מצהווַא

 חיים , אלקיכםואתם הדבקים בה׳ ,כתוב .16
 אשרי ,כה לו אשרי העם שּכָ , וכתוב.כולכם היום

 שהקב״ה בחר בהם , אשרי העם.אלקיו' העם שה
רך י וב, והעלה אותם לגורלו,מכל העמים עכו״ם

רע  כי הם זֶ ,ש" כמ.אותם בברכתו בברכת שמו
  . ברכת שמו,רך ה׳ ממשי ב.'רך היב

 מסר אותם ,כל שאר העמים שבעולם .17
 .הקב״ה לשרים ממונים השולטים עליהם

קו  ולחלו אחז אותם הקב״ה לגורל,וישראל
 , ונתן להם התורה הקדושה,להתאחד בהם ממש
 ואתם הדבקים , וע״כ כתוב.כדי להתאחד בשמו

  . ולא בממונה אחר כשאר העמים,'בה

  קול דברים

 קול דברים ,וידבר ה׳ אליכם מתוך האש .18
 .י קולאתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולִת 

 שכל הדיבור תלוי ,נקרא דיבורקול ה , דבריםקול
 אלא כיוון שהדיבור . דיבור המלכות,א"ול ז ק.בו

 . ע״כ נקראת המלכות קול דברים,תלוי בקול
 כי , וידבר ה׳ אליכם מתוך האש,וע״כ כתוב

 והמלכות , הנקראת אש,דיבור תלוי במלכות
  .נקראת קול דברים

 כי שמיעה .קול דברים אתם שומעים .19
 משום ששמיעה תלויה ,אינה תלויה אלא במלכות

 , וכתוב. אתם שומעים, משום זה כתוב.בדיבור

 משום שפגם ,ורצע אדוניו את אוזנו במרצע
 והוא  והוא דיבור.המקום שנקרא שמיעה

  .שמיעה

קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם  .20
 , ותמונת ה׳ יביט,ש"א כמי ה, תמונה.רואים
 , רק בשבחו של משהכתוב שזה ,המלכותשהיא 

 , וע״כ.ז״א ,שהיה מסתכל במראה המאירה
  .ה" המגלה את הוי, המלכות,ותמונת ה׳ יביט

 שלא הייתה נראית , בינה, קול פנימי,ותמונה
 , זה קול אחר, זולתי קול.כלל אפילו למשה

 ולמה . הנקראת קול דברים, המלכות,חיצון
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 , משום שכל תיקון הגוף?נקראת הבינה תמונה
יוצא  ,ענפים' ועציור ו״ק וי״ב גבולים שהוא  ,ז״א

  .מהבינה

 משום ?ולמה המלכות נקראת תמונה .21
יוצאים  ,קוני בי״עי ת,קונים שלמטהישהת
ר " ומשום זה נקראות הבינה והמלכות ה.הממנ
  . זו לזות משום ששוו,ת"וה

 כי המעיינות , קול גדול ולא ָיָסף,ש" כמ,ר"ה
 , כי היא עם אבא.שלה אינם פוסקים לעולם

ל אלו  וכ. נפסק לעולםלא בזיווג ש,חכמה
 בעת שניתנה התורה ,םהקולות נמצאו ש

 כולם יצאו , קולות דז״אשבעה הם ש,לישראל
 משום שבו תלוי , בינה,מהקול הפנימי של הכול

  . כי הם נאצלו מהבינה.הדבר

 . משה מפי עצמו אמר אותם,ִמשֵנה תורה .22
 וממנה יוצא ,חכמה עילאה נקראת כלל התורה

כ מתיישב  אח״. בינה,הכול אל הקול הפנימי
 ובו תלוי . משה, ז״א,ח"הכול ונאחז במקום עה

  .כלל ופרט
 ,פ" ותשבע,כללנקראת  , ז״א,כ"תושב
 והם נקראים תורה ומשנה .פרטנקראת  ,מלכות
   ומלכות נקראת , ז״א נקרא תורה.תורה

 , משה, שהיא מלכות,משנה תורהו .משנה תורה
 שנאצלה ע״י , מפי עצמו אמר אותם,שהוא ז״א

  .א ז״,משה
 יצאו , עשרת הדיברות הראשונות,בתחילה
 קול , שעליה כתוב, מבינה,ת נפסקלאמגבורה ש

 עשרת הדיברות שבמשנה , ועתה.גדול ולא יסף
 , שמשה,מלכותמ מז״א ו, יצאו הכול ביחד,תורה

 משום זה כאן . מפי עצמו אמר אותם,א"ז
 ,'ואות  רשומים כולם ב,אלוהבעשרת הדיברות 

 ולא , ולא תענה,לא תגנוב ו, ולא תנאף,ש"כמ
  . שהו׳ רומזת על ז״א. ולא תתאווה,תחמוד

 די האם לא ? ולא תתאווה,כתובלמה  .23
 , אשריהם צדיקי אמת? ולא תחמוד,בכתוב

 התאווה היא מדרגה ,החמדה היא מדרגה אחת
 לקחת ך יל, שאם יוכל,ה חמדה פירוש.אחרת
 ילך , כי משום אותה החמדה שאחזה אותו,אותה
 אלא אפילו שלא , כךה תאווה אינ. מעשהלעשות

  .כ לתאווה" גת נחשב,קח דרך ללכת אחריהיי

 ? עם ו׳ תחילה, ולא תרצח,למה לא כתוב .24
 ותלויה ,משום שהמדרגה של רציחה היא דין

 , ז״א, ולא במקום הרחמים, בקו שמאל,בגבורה
 .'לא כתובה וו , לא תרצח, וע״כ כתוב.שנקרא ו׳

 כנגד חג״ת ,'אותיות וומשום שצריכים חמש 
 כי . ולא תתאווה,במילה ו׳ פה התווס,נ״ה

 משום , לא צריכה ו׳ לשרות בו, לא תרצח,בכתוב
  .כאן'  ע״כ התווספה ו.שהוא בגבורה

 כל ,בשעה שניתנה התורה לישראל .26
 שבינה , מבינה ומז״א וממלכות,הקולות נמצאו

 והמלכות , וז״א קול חיצוני,נקראת קול פנימי
 . מלכות, והקב״ה ישב על הכיסא.בריםקול ד

  .וז״א נראה מתוך המלכות
 ,והדיבור של המלכות יצא מתוך העליון שעליו

 פנים בפנים דיבר ה׳ עימכם בהר ,ש" כמ,ז״א
 והדיבור , שז״א ומלכות היו פב״פ.מתוך האש

 , קו שמאל, ודיבר מתוך האש והשלהבת,יוצא
ח י הדפיקה של רו" ע,ז״אלחוץ משדחה הדיבור 

 הנותנים כוח אל , קו אמצעי וקו ימין,ומים
  .השמאל

 יוצא מכל ג׳ הקווים , המלכות,ונמצא הדיבור
 יצאו , ג׳ קווים דז״א, כי אש רוח ומים.א"דז

 וישראל . הכוללת את כולם, בינה,מהשופר
  .התרחקו מתוך היראה הזו

 וַאת , אמרו ישראל למשה,ומשום היראה .27
 אין , שאמרו.' התדבר אלינו את כל אשר ידבר

 ,מז״אכלומר  ,אנו רוצים בכוח העליון שלמעלה
 . ולא יותר, המלכות,אלא ממקום הנוקבא

 אשר את רומז על . ואת תדבר אלינו,ש"כמ
  .הנוקבא

 , ודאי החלשתם הכוח שלי,אמר להם משה
 כי לולא התרחקו .והחלשתם כוח של המלכות

 , והיו שומעים כל אלו הדברים מז״א,ישראל
 ,כ להיחרב" לא היה העולם יכול אח,להכבתחי

  .וישראל היו חיים לדורי דורות

דיבור ה אחר ששמעו ,כי בשעה הראשונה .28
 גרם , המלכות, כי אילן המוות, מתו,הראשון
 שהשיגו , וקמו וגדלו, ואח״כ חזרו לתחייה.להם

 ורצה הקב״ה להכניס אותם .המוחין דגדלות
 כדי ,ות העומד למעלה מאילן המו, ז״א,ח"לעה

 אז נחלש , התרחקו ולא רצו.שיהיו חיים לעולם
  . ונחלש כוח המלכות,כוחו של משה שעליהם

 אני רוצה לקיים אתכם במקום ,אמר הקב״ה
 ואתם רוצים את , שתתדבקו בחיים,עליון

 לך , ומשום זה כתוב.המקום שהנוקבא שורה בו
 כל אחד ילך . שובו לכם לאוהליכם,אמור להם
 כיוון שירדו לעולם ,תייחד בה וי,לנוקבא שלו

  .נוקבאד

 אלא , כיוון שישראל לא עשו זה,ז"ועכ .29
 כתוב ,מחמת יראה עליונה שהייתה עליהם

יתן והיה לבבם זה להם ליראה י מי ,עליהם
 שכל מי שעושה דבר ואינו שם ליבו , מכאן.אותי

 כיוון , אע״פ שהדבר הוא רע,ורצונו לצד הרע
 ואינו , שורה עליו אין עונש,שלא עשה ברצון

   והקב״ה אינו דן .כאדם אחר העושה ברצון
  .אותו לרע
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  ואתה פה עמֹוד עימדי

  מכאן.מדייואתה פה עמֹוד ע ,כתוב .30
 והתדבק והתעלה , שנפרד מכל וכל מאשתו,נשמע

 אשרי . ולא בנוקבא,במקום אחר של עולם הזכר
 מה שלא , שזכה למדרגות עליונות,חלקו של משה

  .אחר לעולםזכה אדם 
 . טוב לפני האלקים יימלט ממנה,ז כתוב"ע

 ומשום . כי טוב הוא, שכתוב בו,טוב זה משה
 וע״כ . ז״א, עלה למדרגה אחרת עליונה,שהיה טוב

 אדמת , כי המקום אשר אתה עומד עליו,כתוב
 . כי טוב הוא, משום, כתוב בו עמידה.קודש הוא

  . עמידהת ובזכר נוהג, יסוד דז״א,טוב הוא זכר

 . וטוב רואי,ש" כמ, כתוב בו טוב,דוד .31
 ? כמו משה,א״כ למה לא עלה למדרגת ז״א

 , אשר המרֶאה להסתכל, וטוב רואי,כתוב
 , כך היה דוד טוב רואי, הייתה טוב,המלכות

 , טוב הוא, ובמשה כתוב.שהמראה שלו היה טוב
  .הוא ממש

 שנקרא , ביסוד,ז היה אחוז דוד בשניהם"ועכ
 , כי זה אחוז בזה, שנקראת מראה, ובמלכות,טוב

 אלא .כי יסוד ומלכות תמיד אחוזים זה בזה
 אחר , ומשה. ובה נשאר,שעיקרו היה במלכות

 , עלה להיות בגוף, שהוא יסוד דז״א,שהיה טוב
 . איש האלקים,ש"כמ , הנקרא איש,ז״א עצמו

  .ו מאודיהאיש משה ענו ,וכתוב

בכל מעשיו צריך האדם לשים כנגדו את  .32
 שמתיירא מפני , כל מי שהולך בדרך.קב״הה
 לדורון ולתפילה ,דברים'  יכוון לג,סטיםיל

   בשעה שהיה מתיירא , כמו יעקב.ולמלחמה
  .מפני עשיו

 ואע״פ שהתפילה . תפילה,והחשוב מהם
 שני חברים או שלושה שעוסקים ,חשובה יותר
 כי אינם . הוא עוד יותר חשוב מכל,בדברי תורה

 משום שהשכינה ,סטיםימתייראים מפני ל
  .מחוברת עימהם מחמת שעוסקים בתורה

  כותנות עור

ויעש ה׳ אלקים לאדם ולאשתו כותנות עור  .33
עור ה האם עד עתה היו מופשטים מ.וילבישם
 שעד עתה לא היו להם אלו כותנות , כן?ההוא
לא הרי  ,כ" א. להם כי כלי לבושי כבוד היו,עור

 מאחר שחטאו ,ור אפילו כותנות ע,היה ראוי להם
 הלביש אותם ,מטרם שחטאולא  ו.ד"הצבע

 ויעש ה׳ , אלא לאחר שחטאו כתוב,כותנות עור
  .אלקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם

 אלא . היהלאחר החטאש ,כך הוא .34
 בזוהר ,בתחילה היו מלובשים כעין של מעלה

 והיו מופשטים מהגוונים ,העליון של ז״א
בב והיה אור העליון ס ו,ז"עוהה של ,שלמטה
 החזיר אותם בגוונים של , ואחר שחטאו.אותם
 שהיה , והעביר מהם הגוונים של מעלה,ז"עוה

 ויעש ה׳ אלקים לאדם ,ש" כמ,להם מז״א
  .ז" כעין עוה,ולאשתו כותנות עור וילבישם

 והלבשָתם , ואת אהרון ואת בניו תקריב,כתוב

 , מאור ז״א, שם היה כעין של מעלה.נותוכות
 . כעין שלמטה,ר"כאן בכותנות עור של אדהו

 , הרומז על ז״א,לפיכך שם נקראים כותנות שש
 , וכאן כותנות עור. ע״ש ו״ק,הנקרא שש

שהוא פ " ואע.ז" העוה, הנקראת עור,ממלכות
  .היופי של אלו הלבושים היה עולה על הכול ,כך

ונפקחו עיניהם  .קחנה עיני שניהםותיּפָ  .35
 מה שלא .ז"יור הרגיל בעוה בצ,ז"בטופס של עוה
 , שהיו משגיחים ופוקחים למעלה,היה מקודם
  .בעולם העליון

 והולכתי עיוורים בדרך לא , כתוב,ל"לעת
 שלא היו , כי עתיד הקב״ה לפקוח עיניים.ידעו

 ולהשיג מה , שיסתכלו בחכמה עליונה,חכמות
 . כדי שיכירו את ריבונם,ז"שלא השיגו בעוה
 שאין ,ו לחכמה ההיא שיזכ,אשריהם הצדיקים

 ואין ידיעה כאותה ,חכמה כאותה החכמה
  . ואין דבקות כאותה הדבקות,הידיעה

  ד׳ פרשיות התפילין

ו " יה,ג׳ חללים של אותיות רשומות .37
 ,ד" חב, ג׳ מוחין. דז״אבראש מתגלים ,ה"דהוי

 , החללים הם כלים.סתומים באלו החללים
  . המתלבשים בהם,והמוחין הם האורות

מוח העליון הסתום דעתיקא התחילת ומ
 של משש ספירות נההתפשטות הראשוה מ,קדישא

 ,א עילאין" שהתפשטות זו נקראת או,דא״א
 : נמצאים ד׳ מוחין,שנמשך במוחין של ז״א

 ושמאל ,ת״תשהוא  , ימין דדעת, בינה,חכמה
 ואלו ד׳ מוחין נמצאים .מלכותשהיא  ,דדעת

ד׳ פרשות  והם . ומתפשטים בכל הגוף,בראש ז״א
  . שהקב״ה מניח אותם,שבד׳ בתים של התפילין
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ומשום זה צריך האדם להניח תפילין בכל  .38
 משום שהם השם הקדוש העליון באותיות ,יום

 וראו כל עמי ,ש"כמ . ד׳ מוחין,רשומות י״ה ו״ה
ה " שם הוי. כי שם הוי״ה נקרא עליך,הארץ
  .אלו הם התפילין שבראשו ,ממש

 בבני ,חםֶטר כל רֶ ּפֶ  ,רקֶדש לי כל בכו .39
 זוהי , קדש לי כל בכור.ישראל באדם ובבהמה

 . הכוללת וסותמת כל אלו האחרות,ספירה
 , שכוללת בתוכה כל הספירות,ספירת החכמה

 , וזו נקראת. סתומה בה,המשכת אור שלמעלה
 המשכת , שהיא פתיחת כל,פטר כל רחם

  .הרחמים ואור העליון

שם ה י׳ של ספירת החכמה סתומה באות .40
 , שהוא, וזה בית אחד של התפילין.הקדוש הוי״ה

  . חכמה, בכור הוא מוח העליון.קדש לי כל בכור

 והיה כי ,הבית השני של התפילין הוא .41
ים מתפשט ששעריו ,מוחהוא  .' הביאךָ יְ 

המתפשטת  , בינה, כלומר.שעריםלחמישים 
  .שערי בינהם שיילחמ

מים כנגד הרבה פעהם אלו שערים רבים 
  הוציאךָ ,ן וכ, מארץ מצרים אשר הוצאתיךָ ,שכתוב

 והרבה פעמים נזכר זכר יציאת .ה׳ ממצרים
 כנגד חמישים שערי , והם חמישים פעמים,מצרים
 . כי יציאת מצרים הייתה בהארת הבינה.בינה

  . כנגד חמישים שעריה,וע״כ הם חמישים

 שערים ,א נאמרבָ בספרו של רב המנונא ָס  .42
 שהיו סתומים וקשורים , ושלמטהרבים שלמעלה
 כדי להוציא את , שבר הקב״ה,בשלשלאות

 , כי מאלו שערים של מוח בינה.ישראל ממצרים
 .נפתחו והותרו כל שאר השערים הסתומים

בינה הולולא שהתעוררו ונפתחו השערים של מוח 
שערים האחרים ה לא היו נפתחים ,הזה

 ולהוציא את ,הסתומים לעשות דין במצרים
 שמשום זה נזכרו חמישים .אל מהעבדותישר

י חמישים שערי " שהיו ע,פעמים יציאת מצרים
  .בינה

 הנקרא אמא ,והכול סתום במוח בינה .43
 , שממנה התעורר כוח לאמא תתאה,עילאה
 אל .י אליי האזינוִמ  ולאּו, שכתוב בה.מלכות

 כי לא זז הקב״ה . אלא לאימי,תקרא לאומי
 עד ,ה אימילשקרא  עד , המלכות,י"כנלמחיבתו 

 כי אורות .שהמלכות קיבלה אורות דאמא עליונה
 הבית השני של ,אלו יוצאים מאמא עליונה

 שנפתחה לחמישים ,ה" אות ה׳ דהוי,התפילין
מוח הזה יוצא רוח לנקב אחד של ה ומ.שערים

  .חלון החוטם דז״א

 , שבו יוצאים העבדים לחירות,יוֵבל .44
י בינה הם  וחמישים שער.מתאחד במוח בינה

 ואלו חמישים ימים של ,חמישים שנה של יובל
 שבו נחים , מתאחדים במוח בינה,ספירת העומר

 ורוחם יוצא לחירות ,הרוחות של העבדים
ך ְּב  מעוְצ , ביום ָהניח ה׳ לךָ ,ש" כמ.למנוחה

  .ומרוגזך ומן העבודה הקשה
 היא מנוחת , בינה,ה"ר דהוי" ה,ומשום זה
 והבית השני של .ת הרוח לחירוההרוח ומוציא

ר של " ובאות ה,התפילין תלויה בו יציאת מצרים
בתים הראשונים דתפילין הם ה ב׳ .השם הקדוש

  .כלל י״ה של השם הקדוש

 , ומצד אמא. יוצא חסד, חכמה,מצד אבא .45
 , ז״א, והכול אוחז הקב״ה. יוצאת גבורה,בינה

קו הוא  כי ז״א .' שהוא אות ו,ומתעטר בהם
 אבא וחסד ,ימין ושמאל הכולל ,האמצעי
  . אמא וגבורה שבשמאל,שבימין

 שמע ,הבית השלישי של התפילין הוא .46
 את ה׳  ואהבָת , עם הכתוב, ישראל סבא.ישראל
 , מתעטר מצד אבא, ז״א, ישראל העליון.אלקיך
  . יצחק, ומתעטר מצד אמא.אברהם

 א"מייחד את אוהמכריע וההקו האמצעי 
 שמע ,וזהו .א" או ז״א שעלה ונעשה דעת בין,הוא

 ,ישראל העליוןשהוא  , ישראל סבא,ישראל
 וכיוון שהוא מייחד .א"שעלה להיות דעת לאו

  . ע״כ הוא כלול משניהם,או״א
 , חסד,התכללותו מאבא זהו הימין דדעת

 . יצחק, התכללותו מאמא נקראת גבורה.אברהם
מה שהדעת נכללת כלומר  ,מתעטר מצד אבא

פרשת וזו  ,דדעת חסד ,אברהםהוא  ,מצד אבא
 מה שהדעת , מתעטר מצד אמא.ם ואהבתשמע עִ 

 פרשת , גבורה שבדעת,יצחקהוא  ,כלולה מאמא
  .עמֹווהיה אם ָׁש 

 עושה חסד , מי שאוהב את המלך,ואהבת .47
 נקרא , חסד יותר. עושה חסד עם הכול,ביותר

 , שאינו רוצה שכר בעד מעשיו,חסד של אמת
ב אותו  שאוה,אלא עושה משום אהבת המלך

 וע״כ . וע״כ באהבת המלך תלוי חסד.ביותר
 שמשום שאהב אותו , אברהם אוהבי,נקרא
 , ואהבת,כתוב וע״כ . ִהרבה חסד בעולם,ביותר

 משום , שהוא חסד,בבית השלישי של התפילין
  .שבאהבה תלוי חסד

 והיה אם ,הבית הרביעי של התפילין הוא .48
פתה  הישמרו לכם פן י. תשמעו אל מצוותיישמוע

וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים לבבכם 
 כל זה .וחרה אף ה׳ בכם ,והשתחוויתם להם
 שיוצא מצד אמא , ודין קשה,מורה על דין חזק

 , הכלולה מאמא עילאה, השמאל שבדעת,עילאה
 , הדין יוצא מצידה, אע״פ שאמא אינה דין.גבורה

 שורש , קו השמאל שבבינה,שהיא גבורה עילאה
  .כל הדינים דשמאל
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 , אינו דין, והיה אם שמוע,הכתובאין לומר שו
 ,תוי ונתתי מטר ארצכם בע,כ"ג שהרי כתוב בו
 ,אין ספירה בכל ספירות המלךכי  .ואכלת ושבעת

 ,כ גבורה" כש.רחמיםמשלא תהיה כלולה מדין ו
כתוב  , והיה אם שמוע, וע״כ.ר"שנכללים בה טו

  . אבל בכלל היא דין קשה,גם טובבו 

 ימין , בינה, חכמה,שיותאלו ארבע פר .49
 , ז״א, הו׳ן לוקח אות, שמאל דדעת,דדעת

 ואלו הם התפילין . שנעשו לו מוחין,ןומתעטר בה
  .שמניח הקב״ה

 ומתעטרת בעטרותיו , עולה אל הבינה, ז״א,ו׳
 בינה , ולקו שמאל, חכמה שלה,ואוחז לקו ימין

 שמשום שייחד קו ימין . ומתעטרת בכולם.שלה
 זכה ,ד" חב, שם ג׳ קוויםוצא וי,ושמאל שבבינה

  .א באותם ג׳ מוחין חב״ד ומתעטר בהם"גם ז
 קו , למעלה ולמטה, אמצע הכול, ז״א,וע״כ ו׳

 וקו ,אמצעי למעלה בין ימין ושמאל דבינה
שמאל של המוחין שלו באמצעי למטה בימין ו

 כי . להראות שלמות החכמה מכל צדדיה,עצמו
 החכמה מכל מההכרעת קו האמצעי משלי

  .דדיהצ

 ם האבות ה.' רק באבותיך ָחשק ה,כתוב .50
 כמו שיש מרכבה .המרכבה הקדושה העליונה

 כך , במלכות שמחזה ולמטה דז״א,קדושה למטה
 . מחזה ולמעלה דז״א,יש מרכבה קדושה למעלה

 , והכול נקרא המרכבה הקדושה.חג״תהם האבות 
  . ונעשו הכול אחד,כי הכול נקשר זה בזה

 , שהם המרכבה,שק ה׳רק באבותיך ח .51
 ומאין , והמרכבה היא ארבעה,אינם אלא שלושה

 . ויבחר בזרעם אחריהם, כתוב?לנו הרביעי
 ,שהכתוב הזה בא לכלול באבות את דוד המלך

  .שהוא הרביעי להיתקן במרכבה הקדושה
 , והם גוף,כי האבות הם תיקון ושלמות הכול

 ובהם , ובהם השתכלל הגוף ונבנה,חג״ת דז״א
 , הוא רק חג״ת שבו, ז״א, שעיקר הגוף.התאחד

 בא דוד המלך . הנקראים אבות,שלמעלה מחזה
 . והשלים אותו בהם, והתקין הגוף,ושכלל הכול

 המשלימה את , המלכות,כי נעשה להם רביעי
 כמו שזכו האבות להתעטר . שנקרא גוף,ז״א

 כך זכה דוד להיתקן בעמוד ,במרכבה הקדושה
  .הרביעי של המרכבה

 והוא אדמוני ִעם יפה עיניים ,וב בדודכת .52
לק גורלו  משום שחֵ , נקרא אדמוני.וטוב רואי

 , היה בדין, כי להיותו מרכבה למלכות,גרם לו
 , עם יפה עיניים. אדמוני הוא דין.כמו המלכות

 חסדי דוד , כמ״ש,םשהדין היה כלול ברחמי
  .הנאמנים

 אינם רומזים על ,חסדי דוד הנאמנים .53
 , והוא אדמוני, אלא.ין בחסדהתכללות הד

 , הם האבות, עם יפה עיניים. שהוא דין,פירושו
  . שמאירים בג׳ גוונים שבעין,חג״ת

 , כתובכ" ואעפ.ירושלים וציון הם דין ורחמים
 . ללמד שהדין כלול ברחמים.עיר דוד היא ציוןמ

שרומז  , בִקְרּבָך קדוש ולא אבוא בעיר,וכתוב
 ,שלים של מעלהכנס בירוישנשבע הקב״ה שלא י

 מתי .כנסו ישראל לירושלים של מטהיעד שי
 כשתחזור מלכות בית דוד למקומה ?יהיה זה
  .כנס הקב״ה בירושלים של מעלהי אז י,למטה

 , בג׳ ראשים, קשריםשלושהש׳ הרשומה ב .54
 רומזת . בד׳ ראשים,׳ של ארבעה קשריםו

 זה ג׳ אבות שלושה . ורומזת לארבעהלשלושה
 שיהיו מרכבה ,כוללת גם המלכות ארבעה .חג״ת

 כי המלכות היא כלל של התיקון .קדושה ביחד
 מכאן .א" כי מלכות משלימה את ז.העליון
 המדרגות התחתונות בדרכיהן ות ונמשכנפרדות

  .ברצועותיהן
הרשומות בצידי התפילין הן ש׳ ' ב׳ אותיות ש

 ואחת מורה , שאחת מורה על חג״ת,י"שדשל 
י נמשכות "שדשל ת ד׳ י׳  ואותיו.חג״ת ומלכות

 וקשר , שקשר של ראש הוא ד׳,ברצועות התפילין
 , והן תלויות בשערות הראש.של יד הוא י׳

מדרגות השתלויות בהן ונמשכות מהן כל אלו 
 .ן במקומות עד שנקשר,י"שדשל  ד׳ י׳ ,האחרות

 הן ,כי אחר שמקבלות שפע משערות ראש
  .י"י ונשלם השם שד"שדשל נקשרות בש׳ 

 לוקח אלו המוחין העליונים , ז״א,ו׳ .55
 משום זה . והם התפילין שמניח הקב״ה.חב״ד

 כי התפילין נקראים ,צריך האדם להתפאר בהם
 כי שם , וראו כל עמי הארץ, עליהם כתוב.פאר
 ,ב"ה הם המוחין חו" שם הוי.ה נקרא עליך"הוי

 ואלו הם . ו״ה, וימין ושמאל דדעת,שהם י״ה
  .תפילין של ראש

 , עוזת הנקרא,ין של הזרוע היא שמאלתפיל
 היא שימינו ,זו ובזרוע עּו נשבע ה׳ בימינֹו,ש"כמ

 והמלכות יורשת .א תפיליןי וזרוע עוזו ה,תורה
 ,ת על ָיְדָכהאֹו והיה לְ ,ש" כמ. מקו השמאל,עוזֵמ 

 אשרי .המלכותהיא ה׳ אות  .רהעם אות ה׳ יֵת 
 לוקחת , המלכות,ת" וע״כ ה.חלקם של ישראל

 . כי המלכות נבנית מקו שמאל. שמאל,ליןהתפי
  .כ לוקחת התפילין שבזרוע השמאלית"ע

 , שהן גוף אחד, אלו ארבע הפרשיותןמיה .56
ס שמחזה " ד, תנה״ין ה? בבית אחדותשע״כ כלול

 . המלכות, אות ה׳ של ידכהן וה,ולמטה דז״א
 ות אחוז,ס תנה״י שמחזה ולמטה" כל ד,ןשכול

 וע״כ היא כלולה ,ן כדי שתתברך מה,במלכות
  .ס שמחזה ולמטה דז״א"מכל ד

 שזה קשר , את אחוריי וראיָת ,הרי כתוב .57
 משמע , וכיוון שכתוב בה ראייה.של תפילין
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 שתפילין של יד ,איך נאמרכ "א .שהיא מלכות
 ,תפילין של יד הם מלכותאלא  ?הם מלכות

 והקשר של ד׳ היא .א" יסוד דז,המתקשרת בי׳
 ,מחזה ולמעלה דז״א ש,המלכות דאחוריים

 שאז ,מטרם שקיבלה החסדים דיסוד דז״א
 מחמת שהחכמה שבה ,הייתה דלה וריקה מאור
  .אינה מאירה בלי חסדים

 ,ע״כ מתפילין של יד תלויה רצועה אחת למטה
 שממנה תלויים התחתונים וניזונים ,מורהזה ש

 .שדבוקה ביסודש "ע , וע״כ נקראת אות.ממנה
 והיה לאות על ,כתוב ו. זאת אות הברית,ש"כמ

  . בה׳ יתרה,ידכה

 שהיא קשר של ,משא״כ ממלכות דאחוריים
 להיותה , אין התחתונים יכולים לקבל ממנה,'ד

 ,שה וע״כ היא נקראת ג״כ יבֵ .חכמה בלי חסדים
  .אחדשל ד׳ 

 שכל , הוא ישראל סבא. ישראלעשמ .58
 ע׳ . הוא בישסו״ת,הייחוד של ה׳ אלקינו ה׳

 השם ע״ב ,שמות) 70( ע׳  כוללתעגדולה שבשמ
ת עדּווהוא  ,עדים וב׳ , שעיקרו ע׳ שמות,)72(

 ,דן העליון המשכת הארת החכמה מעֵ .הכול
  .נקראת עדות

 .מעו שמיים ִׁש ,ש"כמהוא  ,שמע ישראל
 . שיהיו עדים, שפירושם,אזינו השמיים הַ ,וכתוב
 .תעדּושל  מורה על מוחין , שמע ישראל,אף כאן

  .והכול הוא עניין אחד

 מבאר ,אחר שהזוהר ביאר שמע ישראל .59
  .כל המילים שבשמע ישראל

ראש הכול שבהארת עתיקא הוא  ,ה"הוי
  . אבא, שנקרא אב,חכמהשהוא  ,קדישא

 ,עמקות הנחלים והמעיינותהוא  ,אלקינו
 שזו״ן ,בינהכלומר  ,שמשם יוצאים ונמשכים לכל
  .אמאשנקראת  ,וכל התחתונים מקבלים ממנה

שהוא  , ז״א,גוף האילןהוא  ,שניה ה"הוי
 , משום שהוא קו האמצעי,שלמות השורשים

  .ה אלקינו" שהם הוי,ב"הכולל חו
 כל , והכול. המלכות,י"כנהוא  ,אחד
 , זה בזהות ונקשר,ת אחת שלמּון ה,הספירות

  . אלא הכול אחד, פירודןולא נמצא ביניה

 , חו״ב תו״מ,מרכבה הקדושה העליונהה .60
 . ז״א,' שמניח ו,התפיליןארבעה בתים של הם 

ארבע פרשות הן  , תנה״י,מרכבה קדושה אחרת
 , שהם התפילין. הכלולות בבית אחד,אחרות

  . מלכות,ה"ת דהוי"שמניחה ה
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 מצווה .שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד .61
 כמו שמייחדים .לייחד שמו של הקב״ה בכל יום

 .תייחד שמו למעלה כך מ,שמו של הקב״ה למטה
  .ונמצא הקב״ה יחיד למעלה ולמטה

 ישים ליבו ורצונו ,מי שמייחד שמו של הקב״ה
 , ויחבר כל איבריו.חד שמו למטהיַ  שיְ ,בייחוד

 כי . שיהיו כולם אחד, באותו הייחוד,הספירות
 שיהיו אחד ,כמו שׂשם כל איבריו של השם

איברים העליונים ה כך למעלה מחבר כל ,למטה
  . שיהיו כולם אחד,הייחודבאותו 

 כל ,בשעה שהאדם בא לייחד שם הקב״ה .62
 ,שורות להיתקןב כולם עומדים ,צבאות השמיים

חד כא לעמוד ,ושיתכללו כולם באותו הייחוד
י " ע, כולם מיתקנים בתיקונם.בייחוד אחד

  .חוד הזה כראויייה
 תחת רמ״ח ,מש אחדַׁש וממונה עומד בשעה זו 

 שמש זה .ים איברי הגוף הנקרא,עולמות) 248(
 והוא . והוא עומד ומחכה לייחוד.נ״ּונקרא הלָ 

 שהם , וללקוט שושנים,ש" כמ,מלקט שושנים
  .איברי הגוף

איברים העליונים לוקט אותם השם ה .63
 .שמות) 42( בייחוד שמתייחד במ״ב ,העליון

 ושמש זה .שושנים העליוניםהולוקט כל אלו 
 בכלל ,ממונים שכולם ,לוקט כל אלו התחתונים

חוד ייה ונלקטים כולם ע״י ,שמות) 72(ע״ב 
  . ונעשו כולם גוף אחד.ההוא
צדדים ' ייחוד ההוא עולה ומייחד הכול בבהו

 בשעה ההיא מתלקטים כל .בייחוד אחד
 שיהיו כולם , ומתחברים בחיבור אחד,האיברים

ה אחד ושמו " הוי,ש" כמ,אחד למעלה ולמטה
  .אחד

ה אחד בשתי כ מאריכים במיל"וע .64
 ללקוט שושנים להתייחד , בח׳ ובד׳,אותיות
 כיוון שהתייחדו כל . בייחוד השלם,באחד

 אז נקרא הכול קורבן ,ייחוד אחדבהאיברים 
ר בגן "ה את אדה" ועל עניין זה הכניס הקב.שלם
 ואלו הם ב׳ . לעֹובדה ולשֹומרה, כמ״ש,עדן

 שעל .ה אחד ושמו אחד" הוי, בכתובקורבנות
 אלו הם . וללקוט שושנים,בנות כתובאלו הקור

  . שהם אחד,האיברים של ב׳ צדדים

 שיהיו ,כאשר מתחברים כל האיברים יחד .65
 אז מתעטר , בעניין הקורבן,כולם בייחוד אחד
 שיהיה , בעטרה של כתם פז,הקב״ה בראשו
 כל אלו האיברים , שושנים.מתעטר בכבודו

 פז הוא עטרה המתעטרת .שלמעלה ושלמטה
  . והכול הוא בשושנים. מביניהםועולה

 ,מצוות) 613(בשושנים אלו יש תרי״ג  .66
ה אחד ושמו " הוי,האיברים של ב׳ הצדדיםשהם 
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 ויש בהם העלייה של הפז ההוא העולה .אחד
כלומר  ,נמצאיםהם  ובכל מקום ש.מביניהם

עלייה העליונה ה ,ייחוד האיברים של ב׳ הצדדים
  . עולה מביניהם,של עטרת פז

 ,ש" וכמ,תפוח בעצי היערכ ,ש"כמוזה 
 שזה וזה צריך לעלות כאחד .שושנה בין החוחיםכ

 , אשרי מי שמקריב אלו הקורבנות.בייחוד השלם
ז " שהוא לרצון בעוה,שמייחד אלו הייחודים

  .ב"ובעוה
ס " הרומזות על ו,יש בשמע ישראל שש מילים

 שיהיו , שצריכים לייחד אותן,חג״ת נה״י דז״א
 שמחזה ,שז״א נחלק על החזה וכיוון .אחד

 ומחזה ולמטה ,ולמעלה נחשב לבחינתו עצמו
 ע״כ יש לייחד ב׳ ,נחשב לבחינת המלכות

 ייחוד אחד לחג״ת דז״א שמחזה ,ייחודים
 וייחוד אחד לנה״י דז״א , ז״א עצמו,ולמעלה

  . בחינת המלכות,שמחזה ולמטה
כי הוא  ,והטעם שמחזה ולמטה שייך למלכות

 אשר במסך דחיריק שבו ,יקו האמצעהוא ז״א 
 . ומייחד אותו עם הימין,ממעט ג״ר דשמאל

 והוא עומד בנקודת .מסך הזה הוא כוח הדיןהו
 שכבר , ולפיכך מחזה ולמטה.החזה של ז״א
 בחינת ז״א ונחשב מת כבר מסתיי,שולט שם הדין

  . ולפיכך נחלק ז״א על החזה.למלכות
 שיהיו ,שמאלוהייחוד הוא לקשר ולייחד ימין 

 כי .ס להיות אחד" כל וות שע״י זה נקשר,חדא
אע״פ שהמסך דחיריק עומד בקביעות בחזה 

חוד ימין ושמאל אצלו י עכ״ז אין י,דז״א
  : שהם אחד, מב׳ טעמים,בקביעות

 מפני שעוונות התחתונים הולכים ומגבירים .א
 שע״י זה ,כוח השמאל ומפרידים אותו מהימין

  ,יריקמתבטל קשר הכרעת קו אמצעי שבמסך דח
 ,אין המסך דחיריק מייחד ימין ושמאלש .ב

כ נעשה עליו זיווג אור עליון על המסך "אלא א
צד מ , ואז אברהם.הממשיך קומת החסדים

 מצד החסדים דקו , ויעקב,החסדים דקו ימין
 שהוא קו , מכניעים הדינים דיצחק,האמצעי
  . ומתייחד עם הימין,שמאל

 ,גלות בזמן ה,אמנם בסיבת עוונות התחתונים
 ואינו נוהג ,נפסק הזיווג דחסדים מהמסך דחיריק

 ,אלא בזמן העלאת מ״ן ע״י התפילה ומע״ט
 חוזר , וכיוון שנפסק אור החסדים.ואח״כ נפסק

 ולפיכך צריכים .ומתגבר השמאל ונפרד מהימין
 לעורר המסך ,בכל יום לחזור ולהעלות מ״ן

 שיהיה ראוי להכניע השמאל ולייחד ,דחיריק
  .ימיןאותו עם ה

 שמעוררים המסך .ש"וזה שאנו עושים בק
 וממשיכים עליו הארת ,דחיריק שבקו אמצעי

 אשר אז הוא מייחד קו ימין וקו .החסדים
 שבזה .כללו זה בזה ויהיו כמו קו אחדי שי,שמאל

 ומתלכדים להיות אור ,נקשרים כל ג׳ הקווים

  . שאינו מאיר אלא בייחוד שלהם ביחד,אחד
 מטעם ,ל נחשב כחסר ג״רכי קו ימין בלי שמא

 וע״כ . רק בקו שמאליתיציאת הי׳ מהאויר נעשש
 אלא ע״י ,אין הימין יכול להאיר בשלמותו

 וקו השמאל .חד עם קו השמאלהתכללותו לֶא 
 כי אין החכמה ,בלי ימין אינו יכול להאיר כלום

יכולה להאיר משהו אלא בהתכללות בחסדים 
  .דימין

 י אלא אחר,הרי שאין קו השמאל יכול להאיר
 אמנם אין השמאל ראוי .שנעשה אחד עם הימין

 אלא רק בכוח מסך דחיריק ,להתחבר עם הימין
  .שבקו אמצעי

 אינם , שהן קו ימין והן קו שמאל,נמצא
יכולים להאיר זולת כשמתחברים עם קו 

 הרי שהקשר של ימין . להיות אחד,האמצעי
 מקשר ועושה ,ושמאל הנעשה ע״י מסך דחיריק

 אשר בהתחלש .קווים לאור אחד ממשכל ג׳ ה
 ולפיכך נקרא זה .אחד מהם מתבטלים כולם

  .יחודיבשם 
  :אמנם יש בייחוד הזה ב׳ אופנים

 כל ג׳ הקווים מתייחדים לאחד תחת .א
 והארת החכמה מתכסה ,שליטת אור החסדים

יחוד ג׳ י ,ייחוד הזה נוהג בז״אה ו.באור החסדים
 עד , הנקראים חג״ת,קווים שמחזה ולמעלה

  . ששם מסתיים ז״א,החזה
 כל ג׳ הקווים מתייחדים לאחד תחת הארת .ב

 בג׳ ,ייחוד הזה נוהג במלכותה ו.החכמה בחסדים
 שנחשבים ,י" נה,קווים שמחזה דז״א ולמטה

  . להיותם תחת המסך דחזה,לבחינת המלכות
 , שיש לעורר את המסך דקו אמצעי,נמצא

יחוד י , ייחוד עליון דז״א,שיעשה ב׳ ייחודים
 וגם אלו . דמלכות, דנה״י, וייחוד תחתון,דחג״ת

  .ב׳ ייחודים מתקשרים זה בזה
ייחוד העליון ממשיך חסדים בשביל הכי 

ייחוד התחתון ממשיך הארת ה ו.חוד התחתוןייה
  .יחוד העליוןהיחכמה בשביל 

 להיות ,ולפיכך מתקשרים ג״כ חג״ת עם נה״י
 שיש בו שש ,ש"חוד של קייה וזה .לאור אחד

 שצריכים , כנגד ב׳ ייחודים חג״ת נה״י,מילים
 ,יחודים אלו כל אחד במקומוילייחד מקודם ב׳ 

 עד שנעשו כולם ,ואח״כ לקשר החג״ת עם הנה״י
 ,ס דז״א" וזה נבחן שמייחדים ו.אור אחד ממש

  .ועושים אותן לגוף אחד
ונמצא שעיקר הייחוד אינו אלא קשר ימין 

 האמצעי  אלא כיוון שקו. שיהיו אחד,ושמאל
 ויש ע״כ . הוא מתחבר ג״כ עימהם,הוא הפועל

 וכיוון שיש הפרש בין ג׳ .אמצעוימין ושמאל 
ג׳ קווים שלמטה בין קווים שלמעלה מחזה ל

 צריכים לייחד את הימין והשמאל בב׳ ,מחזה
 שהייחוד הוא לבסוף בשש , נמצא.מקומות
  .ספירות
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וכמו שמייחדים שמו של הקב״ה למטה מחזה 
 כך מתייחד שמו למעלה מחזה , נה״יבג׳ קווים

 נמצא שהוא , ז״א, שהקב״ה.בג׳ קווים חג״ת
 שכל . ולמטה בנה״י, למעלה בחג״ת,אור אחד

יחוד שש המילים י שזה ,ס חג״ת נה״י הן אחד"ו
 ע״י העלאת , שיהיו אחד,ס דז״א" שהן ו,ש"שבק

  .מ״ן לעורר המסך דקו האמצעי
 ישים ליבו ,ומי שמייחד שמו של הקב״ה

 בב׳ מקומות , שייחד שמו למטה,ורצונו בייחוד
 , ויחבר כל איבריו,מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה

 . שיאירו כולם כאור אחד. באותו הייחוד,ס"כל ו
ו וג׳ קווים שלמעלה מחזה  שלשכל קו צריך לחבר

 באופן שהם ,קווים שלמטה מחזה' צריכים לג
חלש אחד מהם מתבטל בהת ו,כולם שלמות אחת

אדם התחתון מעלה מ״ן ה כמו ש.כל האור
 כך נעשה ,ומייחד כל הספירות לייחוד אחד

ס להיות " כל וות שמתקשר,למעלה בייחוד הזה
  .אור אחד

 ,ש" בק,ובשעה שהאדם בא לייחד שם הקב״ה
 ,שורותב כולם עומדים ,כל צבאות השמיים

 כל אחד ,שהמלאכים מסתדרים תחת ג׳ קווים
 באותו  ושיתכללו כולם, להיתקן.בקו שלו
 כדי שיקבלו הקשר דמסך דקו האמצעי ,הייחוד

 , שנעשה בחג״ת נה״י דז״׳א,ייחוד העליוןהמ
 שגם הימין .חד בייחוד אחדכא לעמוד ,ש"בק

 יתקשרו , וחג״ת נה״י שבהם,והשמאל שבהם
 וכולם מיתקנים , כמו בז״א,להיות אור אחד

 כמו בחג״ת ,ייחוד הזה כראויהי " ע,בתיקונם
 , כל מה שנעשה למעלה בז״א כי.נה״י דז״א

  .נמשך לכל העולמות
 שמתבארים והדינים המסכים שכל לדעת ויש

 אצילות בעולם כלל ניכרת פעולתם אין ,באצילות
 כך להפעיל הוא ,שם שנרשם מה כל אלא ,עצמו

 ,קידחיר המסך אותו וגם .התחתונים בעולמות
 למטה רק פעולתו מראה ,דז״א בחזה העומד
 ששם ,א״ז בבחינת ואשה ,היצירה בעולם
 שבז״א בחינה כל שעל ,המלאכים עומדים
  .מיוחד ממונה מלאך שם יש דאצילות
 ,דאצילות בחזה העומד ,אמצעי דקו ומסך
 עליו והממונה ,דיצירה דעולם בחזה חווכ נמשך
 ךמס אותו כי ,הזה השם וטעם .הלנ״ו נקרא שם
 כל ,חודיהי שבשעת כמו ,נושא שהוא קידחיר
 ,פעולתו ע״י יוצאים האורות וכל קוניםיהת
 בשעת שלא הנה ,בזה זה ושמאל ימין חדישמי
 הממעט והוא ,ממנו נמשכים הדינים כל ,יחודיה
של  ובמקומות ,ראש בלי לו״ק המדרגות כל
 נאחזים ,שלו המיעוט מחמת שנעשה ,סרוןיהח

  .הקליפות
 בשעה אלא ,משתנה שהוא הפירוש ואין
 הרי ,דושהדק האורות כל ציאתיל גורם שנעשה
 גורם שאינו ובשעה .לטוב נהפך שבו הרע

 והדינים הרע ניכר ,דקדושה האורות ליציאות
 את הנושא ,ממונה אותו הרואה כל ,ולפיכך .שבו
 אתה נוהלָ  ,שואל ,דיצירה שבחזה קידחיר מסך
  ?רינוצָ לְ  או

 מסתבר ,הקדושה במקום שעומד מטעם כי
 אבל .אל הקדושה שעוזרכלומר  ,הוא שאלינו

מתוך הדינים והמיעוטים שממעט כל מדרגות 
 שהוא , מסתבר שהוא לצרינו,הקדושה מג׳״ר

חוד י אמנם בשעת י.א"אויב הקדושה ועוזר לס
 וחג״ת ,שמאלהיחד הימין וי שעל ידו מת,העליון
 שהוא ,לו יודעים הכ, וכל המוחין מתגלים,נה״י

  . וע״כ נקרא המלאך בשם הלנו.לנו ולא לצרינו
 , עומד ממונה ושמש אחד,ש"דקקודם הייחוד 

 ,הממונה על מסך דקו אמצעי שבחזה דיצירה
 , רמ״ח איברי הגוף,עולמות) 248(תחת רמ״ח 

 שאותו הממונה מקשר .שמתחלקים לפי ג׳ קווים
 ועושה ,כל אלו איברים בכוח המסך דחיריק

  . כמו בחג״ת נה״י דז״א,אותם לגוף אחד
 , מטעם שמטיל ספק,הממונה הזה נקרא הלנו
 והוא עומד ומחכה .אם הלנו הוא או לצרינו

 ,יחדו חג״ת נה״י דז״אי שית,ש"לייחוד בק
שמשם מקבל גם הוא כוח לייחד כל האיברים 

 שהמסך דחיריק , והוא מלקט שושנים.לגוף אחד
 ,שמאללמלקט כל האיברים המפולגים לימין ו

 .כמו מלקט שושנים ועושה אותם לגוף אחד
  .ד אותםשלוקט איברי הגוף ומייח

 מ״ב , יש ב׳ שמות,חודיםיונודע שכנגד ב׳ י
  :וע״ב
חוד העליון שמחזה ייהשם מ״ב מורה על ה

 ,מהתכללות חג״ת נה״י אלו באלוש ,ולמעלה
 ויש ,נבחן שיש חג״ת נה״י בחג״ת למעלה מחזה

ייחוד ה וכיוון ש.חג״ת נה״י בנה״י למטה מחזה
 ע״כ הוא ,העליון הוא בחסדים מכוסים מחכמה

שאין בכל ספירה שבו״ק שלמעלה מחזה נבחן 
 ושש פעמים שבע הם בגי׳ .אלא רק שבע ספירות

  .מ״ב
חוד התחתון שמחזה ייהשם ע״ב מורה על ה

 ומטעם התכללות יש גם שם , שהם נה״י,ולמטה
ייחוד התחתון מגלה הארת ה וכיוון ש.חג״ת נה״י

 ,פנים בכל ספירה) 12(ב " ע״כ יש בו י,חכמה
 ושש ,ל אחד ג׳ קוויםשהם חו״ב תו״מ שבכ

  .פעמים י״ב הם ע״ב
ומחזה ולמעלה דעולם היצירה מקבל מהארת 

 ומחזה ולמטה . חסדים מכוסים,השם מ״ב
 הארת ,דעולם היצירה מקבל מהארת השם ע״ב

 ואין הפירוש שהשמות בעצמם מאירים .חכמה
 אלא כל , כי הם מאירים רק בעולם אצילות,שם

  .ועולם ועולם מקבל מהם כפי יכולת
 האיברים שלמעלה מחזה ,איברים העליוניםה

 בייחוד , לוקט אותם השם העליון,דיצירה
איברים ה על .שמות) 42(שמתייחד במ״ב 
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 . שליטת החסדים,העליונים שולט השם מ״ב
 האיברים ,שושנים העליוניםהולוקט כל אלו 

  .שלמעלה מחזה דיצירה
 ,ושמש זה לוקט כל אלו האיברים התחתונים

 ,ממונה מיוחדהוא כל איבר ש ,טהשמחזה ולמ
 כי מחזה ולמטה מקבל .שמות) 72(בכלל ע״ב 
 ,ייחוד ההואה ונלקטים כולם ע״י .מהארת ע״ב

 והן אותם שלמטה ,הן אותם שלמעלה מחזה
  . ונעשו כולם גוף אחד,מחזה

 ומייחד בכל ,והייחוד של שמע ישראל עולה
 , קו ימין וקו שמאל,העולמות ב׳ הצדדים שבהם

 , בשעה ההיא. שזהו עיקר הייחוד.וד אחדבייח
 ,שנעשה הייחוד דימין ושמאל ע״י מסך דחזה

 הן למעלה מחזה והן ,מתלקטים כל האיברים
 שיהיו , ומתחברים בחיבור אחד,למטה מחזה
 שחג״ת נה״י מתייחדים ג״כ להיות .כולם אחד

 למעלה מחזה ולמטה ,אחד למעלה ולמטה
  .ה אחד ושמו אחד" הוי,ש" כמ,מחזה

 כי ז״א ,ה אחד"כי למעלה מחזה דז״א הוי
 כבר שייך , ומחזה דז״א ולמטה.ה"נקרא הוי
  . ושמו אחד,ש" כמ,ם הנקראת ֵׁש ,למלכות
 ,כ מאריכים במילה אחד בשתי אותיות"וע

 ובלבד שלא יחטוף , שמאריכים בד׳,בח׳ ובד׳
 וד׳ .ה אחד" הוי, שהוא, כי ח׳ רומזת על ז״א.בח׳

 ללקוט . ושמו אחד,אי שה,רומזת על המלכות
 .ייחוד השלםשזהו ה ,שושנים להתייחד באחד

 אז ,כיוון שהתייחדו כל האיברים בייחוד אחד
  . שפירושו ייחוד שלם,נקרא הכול קורבן שלם

ר בגן "ה את אדה"ועל עניין זה הכניס הקב
הוא  כי לעובדה . לעובדה ולשומרה, כמ״ש,עדן
 .תוןייחוד התחהוא ה ולשומרה ,ייחוד העליוןה

 .ה אחד ושמו אחד"הויהם  ,יחודים אלוישב׳ 
 . וללקוט שושנים,שעל ב׳ הקורבנות האלו כתוב

שהם  . שהם אחד,אלו הם האיברים של ב׳ צדדים
 כי האיברים שמחזה ,איברים של ב׳ בחינות

 והאיברים שמחזה ולמטה ,ולמעלה הם חסדים
בחינות אלו מתייחדות '  וב.הם הארת חכמה
  .להיות אור אחד

 שיהיו ,כאשר מתחברים כל האיברים יחד
 אז מתעטר , בעניין הקורבן,כולם בייחוד אחד

האיברים  . בעטרה של כתם פז,הקב״ה בראשו
 בשעה שמתחברים האיברים ,נקראים שושנים

 שאז ,שלמעלה מחזה עם האיברים שלמטה מחזה
 ומקבל מזה עטרה ,נכלל ז״א מחכמה שבמלכות

 נקראים  ואז. הארת החכמה,של כתם פז
  .האיברים שושנים

 שהייחוד שלה ,כי שושנה היא שם המלכות
 אלא אחר שז״א שלמעלה .למטה מחזההוא 
 נקראים גם , נכלל עם למטה מחזה ביחד,מחזה

ש "ע ,שושנים ,האיברים שלמעלה מחזה
  .המלכות

 האיברים של ,בשושנים אלו יש תרי״ג מצוות
 , כי בתרי״ג מצוות יש ימין ושמאל.ב׳ הצדדים

 ,והם ,לשמאל) 365(לימין ושס״ה ) 248(רמ״ח 
ה " הוי, רמ״ח מצוות עשה.ה אחד ושמו אחד"הוי
  . ושמו אחד, שס״ה לא תעשה.אחד

ובכל מקום שנמצאים חג״ת נה״י נכללים זה 
 עולה ,עלייה העליונה של עטרת פזה ,בזה

ז״א מקבל מחמת הייחוד  ,זורה ט שע.מביניהם
  .דחג״ת נה״י זה בזה

ייחוד שהוא ה ,תפוח בעצי היערכ ,ש"וזה כמ
שושנה בין כ ,ש" וכמ.ה אחד" הוי,העליון
 , מלכות,ייחוד התחתון שלמטה מחזהה ,החוחים

ייחוד התחתון צריך לכלול ה .הנקראת שושנה
 ,ייחוד העליון בתחתוןה ו.יחוד העליוןיכאחד ב
  .ייחוד השלםהאז הוא 

  היראה

רך  ליראה את הקב״ה בדרך כלל ובד,מצווה .67
 משום שיש לאדם להתיירא מפני , יראה.פרט

 ליראה את השם הנכבד ,ש" כמ.הקב״ה תמיד
 ומשום יראה זו ישמור .והנורא הזה את ה׳ אלקיך

 , היא מקום שנקרא יראה, ויראה.את דרכיו
 הנקראת , משום ששם שורה יראת הקב״ה,מלכות

 ,ש" כמ. שצריכים לירוא מפניו,ה"יראת הוי
 שורה שבט ,מלכותב , כי ביראה זו.י תיָראוִש קדָ וִמ 

 שאינם שומרים , להכות את הרשעים,של אש

 וע״כ , כי העונשים באים ממלכות,מצוות התורה
  .יראת העונששהיא  ,יש לפחד בדרך כלל

 .כ יש לפחד מפניו בדרך פרט"ואח .68
 כשמשיג מידת , יראת ה׳אי הכשאדם יודע מה
 , שזוהי יראה מחמת אהבה,המלכות עצמה

 יראה זו ,א העיקר והיסוד לאהוב את הקב״השהי
 שהאדם יהיה ,עושה שישמור כל מצוות התורה

  .עבד נאמן להקב״ה כראוי

  האהבה

 ,ה אהבת הקב״ה פירוש. לאהבה,מצווה .69
 ,שהאדם צריך לאהוב אותו אהבה רבה כאברהם

 ומסר גופו ונפשו ,שאהב את הקב״ה באהבה רבה

 הוא מקיים , מי שאוהב את הקב״ה, מכאן.אליו
 וע״כ כל . למעלה ולמטה,ס" ע,עשרה מאמרות

 שהתנסה בהם אברהם ועמד ,סיונותיאלו עשרה נ
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 כי כל ניסיון , הם כנגד עשרה מאמרות,בכולם
 שהתנסה במאמר , ספירה אחת,הוא מאמר אחד
  .ההוא ועמד בו

 ,סיונות כנגד ע״סיוע״כ הם עשרה נ .70
 משום שנקשר והתדבק ,ובכולם עמד אברהם
 חסד , שנקרא אהבה רבה,בימינו של הקב״ה

 משום שמי שעומד , ונקרא אהבה רבה.דז״א
  . ז״א,באהבה זו נקשר בעולם העליון

 , מלכות,אהבת עולם הוא עולם התחתון

 אהבה רבה , והכול.שאהבת הקב״ה נקשרת בה
 האהבה . אחד בלי פירוד ביניהם,ואהבת עולם

  באהבה מתכבד.עולה על כל עבודות שבעולם
  . ומתברך,שמו של הקב״ה יותר מכל

 . בכל יוםפעמייםש "מצווה לקרוא ק .71
 ואחת כנגד מדרגת . ז״א,אחת כנגד מדרגת היום

 ולכלול , לכלול ביום מדרגת לילה. מלכות,הלילה
 , ע״כ צריכים פעמיים בכל יום.בלילה מדרגת יום

  .אחת ביום ואחת בלילה

  המזוזה

 ,לפתחו שהאדם יקבע מזוזה ,מצווה .72
 כשיוצא ,שיהיה כל אדם נשמר ע״י הקב״ה

 ה׳ ישמור ,ש" כמ.מהבית וכשיבוא אל הבית
 כי המזוזה נמצאת .צאתך ובואך מעתה ועד עולם

 הוא , המלכות, הפתח של מעלה.תמיד על הפתח
 , וזהו מדרגה. זה השער לה׳,ש" כמ,פתח לז״א

  . להימצא בשמירה,שנקרא שומר

ץ משמירה של  חו,כי האדם אינו שומר .73
 , ונמצא בפתח הבית, שהוא שומר תמיד,הקב״ה

  .והאדם בפנים הבית
 כדי שלא ישכח האדם ,ועוד טעם למזוזה

 ,ש" כמ, כמו ציצית.זיכרון של הקב״ה לעולם
 כיוון .' את כל מצוות הוראיתם אותו וזכרתם

 נזכר בעצמו לעשות ,זיכרון ההואהשהאדם רואה 
זוזה כוללת זכר שמהיא  ,האמונהו .מצוות אדונו
  .ונוקבא יחד

 מזדמן שד , כנגד ב׳ מדרגות,סמוך לפתח .74
 והוא עומד בצד . שיש לו רשות להזיק,אחד

 נושא אדם את עיניו ורואה .שמאל של הפתח
 נזכר בו , שבימין הפתח,השם של אדונו שבמזוזה
 זה נכון כשהאדם בא אל .ואין השד יכול להזיק

 , הרי השד,חוץ אבל כשיוצא מפתח הבית ל,הבית
 עומד אז לימינו ,שנמצא בצד שמאל של הפתח

 ואיך נשמר האדם , והמזוזה בשמאלו,של האדם
  ?אם המזוזה שורה לשמאלו

 כל דבר הולך ,אלא כל מה שעשה הקב״ה .75
 אחת מימינו , ב׳ מדרגותות באדם נמצא.אחר מינו

 ,ט" אותה שבימין נקראת יצה,ואחת משמאלו
 כיוון שיוצא .ר"צהואותה שבשמאל נקראת י

 ורואה , אותו השד נושא עיניו,האדם מפתח ביתו
 הוא נמשך לאותו ,ר השורה לשמאל"את יצה

  . והוסר מימין, לשמאל,ר נמצא" שהיצה,הצד
 ,ואז בצד השמאל עומד השם של אדונו

 .קרב אליו להזיק לות ואינו יכול לה,המזוזה
 , וכשנכנס אל הבית.והאדם יוצא וניצל ממנו

 וע״י זה ,השם הקדוש שבמזוזה עומד לימינונמצא 
  . ואינו יכול לקטרג עליו,שולט הימין על השמאל

 שלא יעשה ,ע״כ צריך האדם להיזהר .76
 ולא ישפוך שם מים ,טינוף ולכלוך בשער ביתו

 שלא יעשה ביזיון אצל שם אדונו .עכורים
 , השד, שאז יש רשות לאותו המחבל,שבמזוזה

זהר י וי,האדם בזהיזהר י ומשום זה .לחבל
 שלא ידחה מפתח ביתו את השם של ,האדם
  .אדונו

 כשאותו ,וכשהאדם מתקין מזוזה לפתחו .77
ר והשד שומרים אותו " יצה,האדם נכנס לביתו

 זה השער לה׳ צדיקים , ואומרים,בעל כורחם
  .יבואו בו

 ,וכשלא נמצאת מזוזה לפתחו של אדם
 ,ר ואותו השד מתחזקים ומיתקנים יחד"היצה

 ופותחים ,ומניחים ידיהם על ראשו בזמן שנכנס
 . אוי לו לפלוני שיצא מרשות אדונו,ואומרים

 שאין ,מאותו זמן והלאה הוא נמצא בלי שמירה
  .מי שישמור עליו

מייחד ב׳ הוא ה ש,היסוד הוא קו האמצעי
 המלכות . שלמטה מחזההקווים ימין ושמאל
 ומטרם שקו האמצעי ייחד ,נבנית מקו שמאל

 שהמלכות קיבלה משמאל בלי ,ן עם השמאלהימי
 בתוכו ו שקפא, נעשתה המלכות ים הקפוא,ימין

  .האורותיה ונסתמ
 ובכוח המסך ,אלא אחר שבא קו האמצעי

 ממעט השמאל ומייחד אותו עם ,דחיריק שבו
 אז נפתחת המלכות מהקיפאון ,הימין

 והחכמה שבה מתלבשת ,הסתימה שבהמו
  .כל שלמותה והיא מאירה ב.בחסדים שבימין

מלבד כוחות הדין שבמסך דחיריק דקו 
 צריכים עוד , הממעט את הג״ר דשמאל,האמצעי

צא על זיווג אור העליון במסך תלקומת חסדים ש
 אין השמאל נכנע , החסדים האלולולא ו.דחיריק

 שאין היסוד יכול , באופן.להתייחד עם הימין
 לפתוח המלכות ,לייחד הימין והשמאל זה בזה

 , אלא א״כ יש בו כוחות הדין.ן שלהמהקיפאו
 , ויש בו קומת חסדים,למעט הג״ר דשמאל

 ואז מכניע השמאל ,המתחברים עם חסדים דימין
  .ומייחד אותו עם הימין
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 ם ה,וכוחות הדין של המסך דחיריק שביסוד
של  הוא י׳ , ואור החסדים שבו.י"שדשל ש״ד 
 שלא יאיר , שבשני אלה מגביל השמאל,י"שד

  . ומייחד אותו עם הימין,ה למעלהאלא מלמט
 ,והנה המלכות בכללה נקראת בשם בית
 ,להיותה בית קיבול לכל האורות העליונים

 שהוא בית קיבול לכל רכושו ,בדומה לבית גשמי
 , ואותם הדינים והחסדים.וצרכיו של האדם

 ,י"שהיסוד משפיע אל המלכות מהשם שד
  . לפתח הביתניםנבח

 הייתה , האלו הדינים והחסדיםלולאכי 
 ועל . נשארת קפואה וסתומה, הבית,המלכות

 לקבל , ואפשר לבוא אל הבית,ידיהם היא נפתחת
י "שם שדהיא ה , והמזוזה.משם כל האורות

 שע״כ רשום עליה . הפותח את המלכות,הזה
  .השם שד״י

 היא ,המזוזה עומדת תמיד לבחינת הפתח
 כי מאלו הדינים , של המלכות,הפתח של מעלה

 , נעשה הפתח במלכות,י"דים שבשם שדוהחס
 לקבל כל האורות ,שיהיה אפשר לבוא אל הבית

 , הייתה המלכות, הפתח הזהלולא ו.שיש שם
  . קפואה וסתומה מכל צד,הנקראת בית

 כי הדינים , שומרת שנקרא,מדרגהה היוזו
יכשל למשוך י שלא , שומרים האדם,י"שבשם שד

אז  כי , מלמעלה למטה,ההחכמה בדרך האסור
  .תכף ירבצו עליו הדינים האלו

 כדי שלא ישכח האדם ,עוד טעם למזוזהו
 שהאדם ,כי המוחין .זיכרון של הקב״ה לעולם

 ,י"שם שדהזוכה לקבל אחר פתיחת המלכות ע״י 
 בעוד שהייתה , ומטרם הפתיחה.נקראים זיכרון

 הייתה נמשכת ,המלכות תחת קו שמאל בלי ימין
  .כחהממנה הִׁש 
י בפתח "ה שרואה את השם שד שע״י ז,ונמצא
 . למוחין, ניצל משכחה וזוכה לזיכרון,המלכות

 זוכר לקיים כל ,וכיוון שזוכה למוחין דזיכרון
  .'מצוות ה
 השם היא כי ,מזוזה כוללת זכר ונוקבא יחדוה
 ,פתח הביתהיא  ו, זכר, השם של היסוד,י"שד

  . נוקבא,הפתח של המלכות
ת קבל אל המלכות בבתי אינו מ"השם שד

 אלא בתחילה מקבלת המלכות את הדינים ,אחת
 ואח״כ מקבלת הי׳ .י"שדשל  שהוא ש״ד ,שבמסך

 ונמצא שבעת שמקבלת . החסדים,י"שדשל 
 כי , עוד אינם נעשים פתח אל המלכות,הדינים

הדינים בלבד אינם יכולים לייחד הימין והשמאל 
 פו וע״כ נבחן אז שהתווס.מטרם ביאת החסדים

  .לכותעוד דינים על המ
 ,תחילה לא היו לה אלא דינים דשמאלבכי 

 , ועתה התווספו עליה דינים דנוקבא.הקיפאון
 שנגרעה עוד יותר , ונמצא.הממעטים ג״ר דשמאל

  . כי הוכפלו דיניה,מחמתם

 . ולא לפתח,חלל בלבדלע״כ נבחן זה למיעוט ו
 יש אחיזת ,ובכל מקום שיש מיעוט וחיסרון

היא עומדת לקבל  אמנם כיוון ש.א והקליפות"הס
י " שאז נפתחים אורותיה ע,י"שדשל גם הי׳ 

 ע״כ אין , ונעשים לה פתח,הדינים והחסדים יחד
 גם בבחינת החלל ,הקליפות נאחזות בה

 אע״פ שיש להם ,והחיסרון מטרם שנעשו לפתח
  .רשות

 בעת שהמלכות עוד מקבלת ש״ד ,סמוך לפתח
 , שאז עוד אינם פתח, הדינים דמסך,י"שדשל 
 , אבל הם סמוך לפתח, חלל וחיסרוןאלא

 שאז מתהפכים ,י"שדשל שקרובה לקבל את הי׳ 
  .הדינים להיות פתח

 כי אז יש ב׳ , מזדמן שד אחד,כנגד ב׳ מדרגותו
 כי מלבד הדינים ,מדרגות דינים במלכות

 התווספו לה עוד דינים , שהיו לה מכבר,דשמאל
דינים הכנגד ב׳ מדרגות ו . דינים דנוקבא,דמסך
קליפה ה ש, מוכנה הקליפה להיאחז בהם,לוהל

של  משום שנאחזת בדינים ,ההיא נקראת שד
  .י"שדשל  בטרם שבאה הי׳ ,י"ש״ד של שד

ויש לו רשות להזיק מכוח מקום החיסרון 
 , אבל מתוך שסמוך לפתח,שנעשה במלכות

 שאז נעשים ,י"שדשל שקרובה להמשיך הי׳ 
ו  אע״פ שיש ל, ע״כ אינו מזיק,הדינים לפתח

  .רשות
 למה קובעים המזוזה לימין הנכנס ,ויש להבין
 כי הארת . ולשמאל היוצא מהבית,אל הבית
 בחכמה ייבנה ,ש" כמ,א חכמה שבשמאליהבית ה

 , שעוד לא קיבל המוחין שבבית, וע״כ הנכנס.בית
 כי עוד . בימין, הפתח,י שבמזוזה"נמצא השם שד

 , אבל היוצא מהבית.חסדיםב ,הוא במוחין דימין
 ויוצא ,שכבר קיבל המוחין דו״ק דחכמה שבבית

 הרי המוחין שלו הם ו״ק ,לו משם למדרגה אחרת
י שבמזוזה " וע״כ השם שד,דחכמה שבשמאל

  .הוא בשמאל
 , שהאדם יקבע מזוזה לפתחו,מצווהלכן 

 כשיוצא ,שיהיה כל אדם נשמר ע״י הקב״ה
 , כי היוצא מהפתח.מהבית וכשיבוא אל הבית

 , וצריך שמירה, שקיבל בביתמקבל עימו המוחין
 וע״כ צריך .שלא ימשוך אותם מלמעלה למטה

 השומר אותו ,י שבמזוזה"להסתכל בשם שד
 שהוא מסית ,יכשל בעצת השדי שלא ,ולומזכיר 

א י שה,בני אדם למשוך המוחין מלמעלה למטה
  .ד"בחינת החטא דעצה

 שלא , שצריך שמירה,כ הנכנס אל הבית"וכש
השד נמצא בצד שמאל של  כי .יינזק בעצת השד

 ומוכן להסית אותו להגביר השמאל על ,הפתח
 ואז . שימשיך החכמה מלמעלה למטה,הימין

 דינים , בין בדינים דדכורא,יוכל להזיק לו
 היות , ובין בדינים דנוקבא שבמסך,דשמאל

  .השד כלול מב׳ המדרגותש
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הדינים שבמסך דחיריק דקו האמצעי כלולים 
צא שגם השד כלול  ונמ.מפתחאמממנעולא ו
 והמוחין דשמאל אינם הופכים הדינים .משניהם

 אלא רק את הדינים דמפתחא ,להיעשות פתח
 אבל הדינים שבמנעולא אינם מתהפכים ,שבמסך

 והוא , וא״כ הם נשארים עוד בשד.אלא נגנזים
  .יכול להזיק עימהם למוחין דשמאל
 אבל כשיוצא ,זה נכון כשהאדם בא אל הבית

 שנמצא בצד שמאל , הרי השד,וץמפתח הבית לח
 שאע״פ , עומד אז לימינו של האדם,של הפתח

 , ו״ק דשמאל,שהאדם כבר קיבל המוחין שבבית
מדינים דנוקבא כלומר  ,עוד השד נשאר בימינו

 הפתח שנעשה ע״י ,מזוזהה ו, שמימין,דמנעולא
 שאין להם , הוא בשמאל,גילוי המוחין שבבית

 איך ,כ" וא,אלופעולה כלל על הדינים דימין ה
 הרי אין ,נשמר האדם אם המזוזה שורה לשמאלו

  ?להם פעולה זה על זה
 אחר , כלומר,כיוון שיוצא האדם מפתח ביתו

 .שכבר קיבל הארת השמאל שבבית ויוצא משם
ר השורה " ורואה את יצה,אותו השד נושא עיניו

 , שגם השד נהנה מאלו המוחין דשמאל,לשמאל
 , שהוא בשמאל, אדםר של"ע״כ הוא נמשך ליצה

 וע״כ השד נמשך .ר נכנע ממוחין אלו"שגם היצה
 , לצד שמאל,ר נמצא"לגמרי לאותו הצד שהיצה

 ואין , והוסר לגמרי מדינים דימין,ליהנות מהם
  . שיוכל להזיק עימהם,לו עוד שום אחיזה בהם

אמנם עוד הוא יכול להזיק לו ע״י זה שַיֶטה אותו 
 .ינים דשמאל בד,למשוך האור מלמעלה למטה

 , המזוזה,אמנם בצד השמאל עומד השם של אדונו

 שלא יבוא האדם , ששומר,י"השם שדשם שורה ש
אינו יכול להתקרב השד  ו.להמשיך מלמעלה למטה

  . והאדם יוצא וניצל ממנו.אליו להזיק לו
 שלא יעשה טינוף ,ע״כ צריך האדם להיזהר

שלא ימשיך האור מלמעלה  ,ולכלוך בשער ביתו
 . שבזה ממשיך טינוף ולכלוך ומים עכורים,למטה

 כי ,שלא יעשה ביזיון אצל שם אדונו שבמזוזה
 , שנותן הגבול,י"במעשה זה הוא מבזה השם שד

 , שאז לאותו המחבל.שלא ימשוך מלמעלה למטה
 , כי אז מתבטל הפתח, יש רשות לחבל,השד

ש״ד של  וחוזרים הדינים ,י"שנעשה בשם שד
  . ומזיק לו שבהם נאחז השד,למקומם

 כשאותו ,וכשהאדם מתקין מזוזה לפתחו
ר והשד שומרים אותו " יצה,האדם נכנס לביתו

 כי אותם הדינים דנוקבא והדינים .בעל כורחם
 הם עצמם מתהפכים , שהשד כלול מהם,דדכורא
י השלמת הי׳ " ע, לפתוח כל אוצרות הבית,לפתח

 שלא יתקלקל הפתח , ושומרים אותו,י"שדשל 
 . זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו,ים ואומר.הזה

כי הדינים שבידיהם התהפכו ונעשו לשער אל 
  . שיוכלו לקבל כל הארותיו,ה"הוי

 שאינו ,וכשלא נמצאת מזוזה לפתחו של אדם
ש״ד של י ההופכת הדינים "שדשל ממשיך הי׳ 

ר ואותו השד מתחזקים ומיתקנים " היצה.לפתח
ם  הדיני, הכוחות שלהם,שמים ידיהםו ,יחד

 , על ראשו, הכלולים בשד,דדכורא ודנוקבא יחד
 מאותו זמן והלאה הוא נמצא .על הנשמה שלו

 והקליפות , שאין מי שישמור עליו,בלי שמירה
  .ות בו מה שרוצותעוש

  מע ובשכמל״וְש 

 זהו ייחוד ,אחד' שמע ישראל ה׳ אלקינו ה .78
 , שיהיה שמו, זהו ייחוד אחר,ו" בשכמל.אחד

ה הוא " הוי,ש" כמ. אחד,םֵׁש המלכות הנקראת 
 הוא המלכות הנקראת ,א" ז,ה" שהוי.האלקים
 .שז״א ומלכות הם בייחוד אחדשזה כ .אלקים
ו הוא " ובשכמל,ה" הוא הוי, שמע ישראל,וע״כ

  .האלקים

 וא ה,ו"הרי הייחוד של שמע ובשכמל .79
 שאינו שווה אל ,ה אחד ושמו אחד" הוי,ש"כמ

ה " הוי,היה כתוב שאם . ה׳ הוא האלקים,הכתוב
ה הוא " הוי, הכתוב היה שווה אל,ושמו הוא אחד

  .ה אחד ושמו אחד" הוי, אבל כתוב.האלקים
ה הוא " הוי,וא״כ היה צריך לומר כעין זה

ה " הוי, הכתובהיה שווה אלאז  ו.האלקים הוא
 , אלא,ך וכיוון שלא כתוב כ.אחד ושמו אחד

 , הרי אינו דומה לכתוב,ה הוא האלקים"הוי
 שייחוד שמע , ואיך נאמר.ה אחד ושמו אחד"יהו

ה אחד "דומה להויב , שהם ב׳ ייחודים,ו"ובשכמל
  ?ה הוא האלקים" שווה להוי,ושמו אחד

 שייחוד שמע ,אלא הכול הוא אחד .80
 ושמו , בשמע,ה אחד" שהוא הוי,ובשכמל״ו

 ה׳ הוא , הכתובם הם אחד עִ , בבשכמל״ו,אחד
 ,ה" הוי, אלו כי כשמתייחדים ב׳ שמות.האלקים

 ה"הוי ,מלכותשהוא  , עם אלקים,א"זשהוא 
 ,בייחוד שמע ישראלכלומר  ,בייחוד אחד

 ,בייחוד בשכמל״וכלומר  , בייחוד אחדאלקיםו
 , ונכללים זה בזה,אז נעשים ב׳ שמות אלו אחד

  . בייחוד אחד,ונעשה הכול שם אחד שלם
 כי אז נכלל .ה הוא האלקים" הוי,ואז כתוב

 אבל מטרם שהתייחדו .להיות אחדהכול זה בזה 
 אינם , וזה בפני עצמו, זה בפני עצמו,כל אחד

ה " שהוי, באופן.נכללים זה בזה להיות הכול אחד
ה הוא " הוי, ודאי אינו שווה אל,אחד ושמו אחד

 הוא ,ה הוא האלקים" אלא שהוי,האלקים
  .ה אחד ושמו אחד" הוי,תוצאה מן

ע״פ  תושב״כ ותשב,הכלל של כל התורה .81
כ " כי התורה היא תושב. כך הוא ודאי,יחד

 , ותשבע״פ. ז״א,ה"הויהיא  , תושב״כ.פ"ותשבע
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 ומשום שהתורה היא . המלכות,האלקיםהיא 
 ,ה" זה נקרא הוי, ע״כ נקראת כך,השם הקדוש
  .וזה האלקים

 . וזו פרט, זו כלל,פ"כ ותשבע"תושב .82
 ,פרטהיא  ותשבע״פ , ז״א,כללהיא כ "התושב
 , והפרט צריך כלל, הכלל צריך פרט.המלכות

 , עד שיתחברו שניהם,שאין שלמות לזה בלי זה
  .ומתייחדים זה בזה ונעשה הכול אחד

 ,א" ז,א כלל שלמעלהווע״כ כלל כל התורה ה
שם הזה הוא ה משום ש. המלכות,ושלמטה
 , זה תושב״כ.שם הזה הוא למטהה ו,למעלה

 ,ן עולם התחתו, וזה תשבע״פ, ז״א,עולם העליון
ה "ָת לדעת כי הויֵא ְר ו אתה ה, וע״כ כתוב.מלכות

 של , וזה כלל הכול. ששניהם אחד,הוא האלקים
  .ז" וכל זה צריך האדם לדעת בעוה.כל העולמות

 אם ,איפה הן מצוות התורה בכלל הזה .83
ה הוא " הוי? הוא כלל הכול,ה הוא האלקים"הוי
 וכל מצוות התורה .מֹור האלקים הוא ָׁש .ָזכֹור
) 248( שזכור כולל רמ״ח .ולות בזכור ובשמורכל

 .לא תעשה) 365(ה " ושמור כולל שס,מצוות עשה
  .והכול הוא אחד

 משום ,תפילת ערבית היא חובה ודאי .84
 כי הקב״ה מתייחד ,ש של ערבית היא חובה"שק

 ומידת לילה . כמו שמתייחד ביום,בלילה בק״ש
 ונעשה ,נכללת ביום ומידת יום נכללת בלילה

 הוא מטעם התפילה , ומי שאומר רשות.ייחודה
רים הנעכלים ונשרפים דָ שנתקנת כנגד ֵאמּוִרים וְפ 

 כי תפילת שחרית . שהם אינם חוב,בלילה
 , שהם חוב, כנגד ב׳ תמידיםן ה,מנחהתפילת ו

 שהם , ופדריםותפילת ערבית כנגד אמורים
  .רשות

 אם בייחוד הזה של .ואהבת את ה׳ אלקיך .85
 למה כתוב , ימין ושמאל,נכלל הכולשמע ישראל 

 , והיה אם שמוע,ן וכ, שהוא ימין, ואהבת,אח״כ
 אלא ?ש" הרי כבר נכללו בייחוד ק,שהוא שמאל

 שימין ושמאל דדעת נכללו ,ש הוא בכלל"בק
 , שתחילה כתוב, וכאן בפרט.ה" בהוי,בכלל אחד
 , ואח״כ כתוב,חסדשהוא  , בפני עצמו,ואהבת

 וכך .גבורהשהוא  ,צמו בפני ע,והיה אם שמוע
  .צריך להיות

של כמו הייחוד הוא  ,ש"קשל ייחוד ה .86
 בתפילין של ראש .תפילין של ראש ותפילין של יד

ה " הוי,ש יש ג׳ שמות" וכאן בק.יש ד׳ פרשיות
 שכל אחת , שם ארבע פרשיות.ה"אלקינו הוי
 מה ההפרש בין זה . וכאן רק ג׳ שמות.בפני עצמה

  ?לזה

  תפילין של ראש ותפילין של ידארבע פרשיות 
  ]תפלין דרישא ודדרועאדד׳ פרשיין [

 , ַקֶדש, שאחת,אלא אלו ארבע פרשיות .87
 . חכמה,ה" י׳ דהוי,הנקודה הראשונההיא 
 , ואחת. בינה,ב"עוההיא  , והיה כי יביאךָ ,ואחת
 , והיה אם שמוע, ואחת.ימין דדעתהיא  ,שמע
  .ש אלו הם תפילין של רא.שמאל דדעתהיא 

 ,שמות העליוניםה הייחוד של ג׳ ,ש"קבוכאן 
 הם כעין אלו ארבע פרשיות ,ה"ה אלקינו הוי"הוי
 , היא נקודה עליונה,ה הראשונה" הוי.תפיליןשל 

 . בינה,ב"עוההוא  , אלקינו. חכמה,ראשית הכול
 , היא כלל ימין ושמאל דדעת,ה האחרונה"הוי

 , ואלו הם סדר תפילין של ראש.ביחד בכלל אחד
  .ייחוד הראשון שבק״שהוזהו 

 הן כלל של כל אלו ד׳ פרשיות ,תפילין של יד .88
 ,ייחוד השני שבק״שה וזהו . בבית אחד,ביחד

הכלל של ד׳ הוא  , בייחוד השני, כאן.ו"בשכמל
תוך התפילין ב הנכללים ,פרשיות התפילין של ראש

שייחוד בשכמל״ו דומה כלומר  ,של יד בבית אחד
  . של ידיןתפילשל לייחוד ד׳ פרשיות 

 והיא . חכמה,נקודה עליונהזה  ,ברוך .89
 ,ב" עוה. משום שכל הברכות נובעות משם,ברוך
 , חכמה, כי נקודה עליונה, לא נקרא ברוך,בינה

 , לפיכך הוא. היא נקבה, בינה,ב" ועוה,היא זכר
 . נקראת ברכה, הנקבה, והיא, נקרא ברוך,הזכר

 , ברוך,ע״כ ו. וברכה היא נקבה,ברוך הוא זכר
  . חכמה,הוא נקודה עליונה

 ,ש" כמ,היא שם גדולש , בינה,ב"עוהזהו  ,םֵׁש 
  .ומה תעשה לשמך הגדול

 , ימין ושמאל דדעת, דעת, זהו כבוד עליון,בודְּכ 
 במילה , במלכות, של ידיןוכולם כלולים בתפיל

 ובזה , והמלכות לוקחת הכול בתוכה.מלכותו
ון אותם ולכלכל  לז,נכללו במלכות זו כל העולמות

 , ועד, כי. לעולם ָוֶעד, שזהו,אותם במה שצריכים
 , ולעולם ועד. בבוקר יאכל ַעד,ש" כמ,לשון מזון
  . שהמלכות מזינה העולם כולו,פירושו

וזהו הייחוד של תפילין של ראש ותפילין  .90
 כן ייחוד , כי כעין הייחוד של התפילין.של יד
 וסדר ,ש"ק של בד׳ אופנים מסתדר הייחוד .הכול

 , הייחודוא ובכולם ה.זה הוא הברור מכולם
 אבל הסדר של התפילין .שאר דבריםבבק״ש ו

  .זהו ייחוד עליון כראוי

 בשם , ימין ושמאל דדעתיםומשום שנכלל .91
 צריך , בדרך כלל,ה אחרונה" בהוי,ש" בק,אחד
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 ,ואהבת ,כלומר ,אח״כ להוציא אותם בדרך פרט
 אבל לא . בפני עצמו, והיה אם שמוע,בפני עצמו

  .בדרך הייחוד
 ,כי הייחוד כבר נעשה בפסוקים הראשונים

 ,ה אחד" הוי, שיהיה, ובבשכמל״ו ישראלשמעב
 , הייחוד של שמע ישראל,בתפילין של ראש

 הייחוד של , בתפילין של יד, שמו אחד,ושיהיה
 כיוון שהייחוד . ונעשה הכול אחד,בשכמל״ו

 ,העליונהנקודה ה מראש ,סתדר הכול בכללה
 ,צריכים אח״כ לעטר מראש של אור הראשון

  . כתר,שהוא ראש הכול

אותיות בייחוד ) 25(חקק ותיקן משה כ״ה  .92
 והן כ״ה . שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד,הפסוק

 כי כ״ה רומז על .א" בז,אותיות החקוקות למעלה
 ,אותיות התורה ותורה נביאים וכתובים) 22(כ״ב 

  .ג׳ קוויםשהם 
 , הייחוד, במלכות,רצה לתקן למטהיעקב 

 שיש בו כ״ד ,ו" בשכמל,אותיות) 24(ותיקן בכ״ד 
 משום שעוד , ולא השלים לכ״ה אותיות.אותיות

  . שהוא כנגד מלכות,לא נתקן בזמן שלו המשכן
כיוון שנתקן המשכן ונשלם הדבר שהמשכן 

 אלא , לא דיבר עימו אחר שנשלם,נמשך ממנו
ות נשלמה כעין  להראות שמלכ,בכ״ה אותיות

 , שכתוב, שיש לו כ״ה אותיות, כמו ז״א,שלמעלה
 הרי יש בו כ״ה .וידבר ה׳ אליו מאֹהל מועד לאמֹר

  .אותיות

וע״כ יש כ״ה מינים להשלים תיקון  .93
 .עוד זהב וכסף ו,מינים) 13( שהם י״ג ,המשכן
 וכל אלו האותיות .אבנים שבחושן) 12(וי״ב 

לו כ״ה  ומשום שהמשכן נשלם בא.חקוקות
 ,ה" בשם כ, המלכות, ע״כ נקרא המשכן,אותיות

 ,מלכותב ,חוד השלמות שבמשכןישמורה על י
 , אותיות יברכו כה, וחסידיך יברכּוָכה,וע״כ כתוב

  .שלמות כל המשכן והתיקון שלו

 נביאים ותורהכ״ה הוא כנגד כ״ב אותיות  .94
 . שהם כלל אחד,הם כ״ה ב" שג׳ וכ,וכתובים

כ״ה אותיות של חדים הייחוד בשעה שישראל מיי
 שמע ישראל הוי״ה אלקינו הוי״ה , הזהפסוקשב
 . שהם כ״ד אותיות,ו" והייחוד של בשכמל.אחד

 כל האותיות מתחברות , בכל אחד מהםןכוומו
 ,אותיות) 49( מ״ט ן שה,יחד ועולות לחיבור אחד
  . בינה,כנגד מ״ט שערים שביוֵבל

 ,ֶעד להעלות הייחוד עד המילה וָ כיםואז צרי
 ואז , נגמר החשבון מ״ט, כי במילה ועד,ולא יותר

 ומחשיב הקב״ה אותו .נפתחים מ״ט שערי בינה
 הבאה בכולה , כאילו קיים התורה כולה,האדם

  .במ״ט פנים

ע״כ צריך לכוון הרצון בכ״ה אותיות של  .95
 להעלות אותם ,ו" ובכ״ד של בשכמל, ישראלשמע

 ,כוון בזה אחר שהת.ברצון הלב במ״ט שערי בינה
 שמע ישראל , אשר,יכוון באותו הייחוד

  . הם כלל של כל התורה כולה,ו"ובשכמל
 ודאי הוא כלל ,אשרי חלקו מי שיתכוון בהם

 . מלכות, ושלמטה, ז״א,של כל התורה שלמעלה
 שלמות ז״א , שלמות זכר ונוקבא,וזהו אדם
  .ייחוד הזה הוא כל האמונהה ו.ומלכות

שהן לם ד׳ פרשיות בתפילין של ריבון העו .96
 העור שעל . חו״ב תו״מ דדעת,קודש קודשים

 מאין לנו , שנקראים קדושה,התפילין והרצועות
 ויעש ה׳ אלקים לאדם ,מהכתוב ?ז" עמךֶס 

 ואלו . הנקראת עור מלכות,ולאשתו כותנות עור
 , ד׳ מוחין דז״אן שד׳ פרשיות ה.הם של ראש

 , ותפילין שעל הזרוע.והעור הוא מלכות דז״א
 ,ידכה עם אות ה׳ ,ת על ָיְדָכה והיה לאֹו,כתוב

שהיא  ,שד׳ פרשיות הן המוחין של האות ה׳ללמד 
  .מלכות

זרוע שמאל של הוא  ,והיה אם שמוע .97
 , בראשו הרי לא נשאר,כ" א. גבורה,הקב״ה
 , והיה כי יביאךָ ,ש קדֶ , אלא ג׳ פרשיות,במוחין

 ,רביעי וחסר מוח ,ב וימין דחסד" שהם חו,מעְׁש 
 , הוא בגבורה, והיה אם שמוע, אם.שמאל דדעת
 ?ארבעה מוחיןהם  בראש כ איך"א ,שהוא בגוף

 זה של .חו״ב תו״מ ,הםאלא ב׳ מרכבות קדושות 
 וזה של תפילין . מלכות,תפילין של יד נקשר בלב

  . ז״א,של ראש נקשר במוח
 ,תפילין של ראששל  שגם פרשה ד׳ ,ונמצא

 והלב .א בגוף ול, שמאל דדעת,היא ג״כ במוח
 וזיווג , נקשרים זה בזה, ז״א ומלכות,מוחהו

 סובב , והיה לאות על ידכה, והכתוב.אחד להם
 כי תפילין של יד הם . הנקראת אות,על המלכות

  .מוחין דמלכות

 ,בשעה שאדם מקדים עצמו בחצות לילה .98
 ובבוקר ,וקם ועוסק בתורה עד שמאיר הבוקר

 ,מלכות בזרועמניח תפילין בראש ותפילין של ה
 ובא לצאת מפתח ,ומתעטף בעיטוף של מצווה

 שהיא רושם של השם , הוא פוגש במזוזה,ביתו
 ארבעה , הנה אז. בשער ביתו, מלכות,הקדוש

 ויוצאים עימו ,מלאכים קדושים מתחברים עימו
 , ומלווים אותו לבית הכנסת,מפתח ביתו

 , תנו כבוד לצורת המלך הקדוש,ומכריזים לפניו
 . לצורת הפנים של המלך,וד לבן המלךתנו כב

 ישראל , מכריז ואומר,ורוח קדוש שורה עליו
  .ראשר בך אתפָא

 עולה למעלה ,שורוח הקדה אותו ,אז .99
 אז מצווה המלך .ומעיד עליו לפני המלך הקדוש

 כל אלו , לכתוב לפניו כל אלו בני היכלו,העליון
  וייכתב ספר זיכרון לפניו,ש" כמ.הנודעים לפניו

  .ליראי ה׳ ולחושבי שמו
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 , וחושבי מחשבות,ש"כמהוא  ,לחושבי שמו
 אלו שעושים לשמו , אף כאן.מחשבות אומנותשהם 

 , בבתים שלהם, אומנות התפילין.אומנות בכל דבר
 , אומנות הציצית.ברצועות שלהם ובכתיבה שלהם

 . אומנות המזוזה. בחוט התכלת,בחוטים שלהם
  .ושבי מחשבות וח, כמ״ש,ואלו הם חושבי שמו

 אלא שהקב״ה משתבח בו ,ולא עוד .100
 מה בני עובד , ראו,ומכריז עליו בכל העולמות

 וכשיוצא , ומי שנכנס לפניו לבית הכנסת.בעולמי

 , בלא תפילין בראשו וציצית בלבושו,מפתחו
 אומר . אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך,ואומר
  . הרי מעיד עדות שקר, איפה הוא מוָרִאי,הקב״ה

 שאמר כאן בשמע ,אשרי חלקו של משה .101
 משה נאחז במדרגה עליונה יותר . אלקינו,ישראל

 אם היו יודעים בני .על שאר הנביאים הנאמנים
 שאין מילה בתורה , היו יודעים,אדם דברי תורה
 שאין בה סודות עליונים ,או אות בתורה

  .ומכובדים

  אלקינו אלקיך

 .ַיעננּו בקולמשה ידבר והאלקים  ,כתוב .102
 , ז״א,אוחז בוהוא  באותו קול ש.בקולו של משה

 שאינם נאחזים ,שעולה בו על כל שאר הנביאים
 ומשום שהוא נאחז . ולא בז״א,אלא במלכות
 בקול שהוא , יותר מכולם,ז״אב ,בקול הזה

 , ה׳ אלקיך, היה אומר לישראל,מדרגה העליונהה
 השורה בתוך ,שהיא המדרגה שנקראת שכינה

 אשרי . שנאחז בו משה, שלמטה מז״א,ראליש
  .חלקו

 שבחומש ,הקללות שבתורת כוהנים .103
 והקללות . מפי הגבורהן משה אמר אות,ויקרא

 משה מפי עצמו ,שבמשנה תורה שבחומש דברים
 הייתכן שאפילו אות קטנה בתורה .ןאמר אות

  ?היה משה אומר מעצמו

 שהוא אותו , אלא מפי עצמו,לא מעצמו .104
 ע״כ הללו שבתורת . ז״א,ל שמשה אחוז בוהקו

 הנקראת גבורה , בינה,מפי הגבורההן כוהנים 

 מפי ,מפי עצמוהן  , והללו שבמשנה תורה.עליונה
מדרגה שנאחז בה משה יותר מכל הנביאים 

  .ז״אשהיא  ,הנאמנים
 משום שרומז , אלקיך,כ בכל מקום כתוב"וע

 ובשמע ישראל כתוב . שלמטה מז״א,על מלכות
 , שלמעלה מז״א, משום שרומז על בינה,קינואל

  .שמשה נאחז בו

 כדי ,כמה יש לבני אדם לשמור דרכיהם .105
 תחת . ויזכו לחיי עולם,שיעסקו בעבודת ריבונם
 יש מדורים , המלכות,הכיסא של המלך הקדוש

 , המלכות, ובמקום ההוא של הכיסא.עליונים
 , להציל האדם מכמה מיני דינים,נקשרת המזוזה

 כעין .מוכנים לעורר בהם בני אדם בעולם ההואה
 ונתן להם מצוות ,זה עשה הקב״ה לישראל

ז " ויהיו ניצלים בעוה, כדי שיעסקו בהן,התורה
 הפוגשים , מכמה מקטרגים,מכמה בעלי הדין
  .בבני אדם בכל יום

  מים ששופכים לפני הפתח
  ]מיין דאושדין קמי פתחא[

 לא יעבור ,כל מי שרוצה להישמר בדרכיו .106
 משום ששם שורה .על מים ששופכים לפני הפתח

 , ופניו כנגד הפתח, בין ב׳ דלתות הפתח,שד אחד
 וע״כ אין אדם צריך .ורואה כל מה שעושים בבית

  .לשפוך מים בין ב׳ שערי הפתח
 אלא שלא , אין איסור בהם,מים צלולים

 משום שיש לשד רשות ,ישפוך אותם דרך ביזיון
 , אלא שמחזיר ראשו כנגד הבית, ולא עוד.להזיק

  . נעשה מקולל,ובכל מה שמסתכל

 כחשבון ,משמשים) 365(יש לשד שס״ה  .107
 וכולם יוצאים . שהוא שולט עליהם,ימות השנה
 כי רצה הקב״ה . כשיוצא מפתח ביתו,עם האדם

 , והתקין שמו הקדוש למעלה,לשמור את ישראל
 , וכל התורה היא שם קדוש אחד,שהוא התורה

  . עוסק בשמו,י שעוסק בתורהומ

אדם צריך לרשום בפתח ביתו את השם  .108
 כי בכל מקום שהשם . שהוא אמונת כל,הקדוש

 , מינים רעים אינם נמצאים שם,הקדוש נמצא
 לא , כמ״ש,ואינם יכולים לקטרג על האדם

  .תאוֶנה אליך רעה

 הוא ,המקום שפתח הבית שורה שם .109
ת העליון  המקום שפתח הבי.כעין שלמעלה

 שהוא תיקון הבית ופתח , נקרא מזוזה,שורה
 ובעלי הדין , ממזוזה בורחים בעלי חוק.הבית

 כשהאדם , וכנגד זה למטה.האינם נמצאים לפני
 ,י" והשם הקדוש שד,מתקין מזוזה לפתח ביתו

 הרי אותו האדם מעוטר ,רשום באותיותיו
 והמינים הרעים אינם ,בעטרותיו של אדונו

  . ואינם נמצאים שם,יתוקרבים לפתח ב

 לקבל פני השכינה ,חוב מוטל על אדם .110
  . זהו רבו? ומיהו פני השכינה.ח ושבת"בכל ר
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  היושִבי בשמיים

 , אליך נשאתי את עיניי.שיר המעלות .111
 לא כתוב מי אמר , שיר זה.היושִבי בשמיים

 אלא בכל מקום שהוא סתום ולא נזכר מי .אותו
 אמר אותו על , מלכות, רוח הקודש,אמר אותו

 היה אם לא ה, היושבי בשמיים.ישראל בגלות
  ?צריך לומר היושב

אלא מי שרוצה להתפלל תפילתו לפני  .112
 , צריך לבקש מהעמוקה מכל,המלך הקדוש

 שיר , כמ״ש. שתשפיע ברכות למטה,מבינה
 ואותה י׳ .' ממעמקים קראתיך ה,המעלות
וקה  היא העמ, היושבי בשמיים, בכתוב,היתרה
 להשפיע , ומזו צריך לבקש בקשתו, בינה,מכל

יזונו ממנו י ש, ז״א,ברכות למקום שנקרא שמיים
  .הכול

 , בשמיים ממש. היושבי בשמיים,וע״כ כתוב
 כי כשהברכות נוזלות ונמשכות מאותו .בז״א

 ומתיישבות במקום , בינה,המקום העמוק מכל
 נמצאות אז הברכות , בז״א,שנקרא שמיים

  .תחתוניםבעליונים וב

 כעיני .כעיני עבדים אל יד אדוניהם .113
שרים ה שבעים , הם שאר שרי העמים,עבדים

 שאינם ניזונים אלא משיורי נוף ,העליונים
 וכשישראל . שישראל מתדבקים בו, ז״א,האילן

 כולם מתברכים ,מקום ההואהלוקחים ברכות מ
  .מישראל

 זוהי .הָת ְר יגב אל יד שפחה כעיני .114
 ,רג הקב״ה הכוח שלה במצרים שה,השפחה
 כי אין הכוח שלה . עד בכור השפחה,שכתוב

נמצא אלא כשנמשך מתמצית השפע של ארץ 
רתה י וארץ ישראל נקראת גב, המלכות,ישראל

  .של השפחה
 ארץ שהיא , תחת שלוש רגזה ארץ, כתובז"וע
 אלו הם , תחת עבד כי ימלוך. המלכות,ישראל
 נאמר בעת  שזה, שרי האומותשבעים ,העבדים

 אשר ,ש" כמ.שניתנה ממשלה לאחד מהם
 משעבוד ,הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

 ,רתהישפחה כי תירש גבו .השרים של האומות
  . עד בכור השפחה, שכתוב עליה,זוהי השפחה

מצד שפחה זו יצאו כמה רוחות חוקרי  .115
 ובאים לקטרג ,דין שמקטרגים כנגד ישראל

 כמו אב ,ה לישראל והקב״ה עשה שמיר.עליהם
 אמר הקב״ה .הרוצה לשמור את בנו מכל מקרה

סקו  עִ , כמה מקטרגים מוכנים כנגדכם,לישראל
 אתם . ואני אהיה שומר אתכם מבחוץ,בעבודתי

כם מבפנים ותהיו ישנים יתהיו נתונים בבת
 ואני אהיה שומר עליכם מבחוץ ,כםיתובמיט

  .כםימיטותלומסביב 

קרבים מתים מינים הרעהבשעה שאלו  .116
 נושאים ראשם ומסתכלים בשם ,לפתחו של אדם
 המתעטר , הנראה מבחוץ,י"הקדוש שד

 , הממשיך כל המוחין אל המלכות,בעטרותיו
 ואינם , ממנו יראים ובורחים.השולט על כולם

  .קרבים לפתחו של האדםמת

י בפתח " ירשום האדם שם שד,כ"א .117
 למה צריכים כל הפרשה . ולא יותר,הבית
 אלא , אינו מתעטר, יסוד,י" כי שם שד?מזוזהשב

 , ברשימת המלךות הרשומןבאלו האותיות כול
י אותו " המוחין הנמשכים ע, במזוזהותהנכתב
  .השם

 אז מתעטר שם זה ,וכשנכתבת כל הפרשה
 , יוצא בכל צבאותיו, ז״א, והמלך.בעטרותיו

 אז , המלכות,כולם רשומים ברשימת המלך
 כי אחר שמתגלה . מפניו ובורחים,מפחדים מפניו

 אז מתהפך ,י כל המוחין אל המלכות"י שם שד"ע
  .החלל להיות מזוזה

 הוא , והיה אם שמוע, של הכתוב,והיה .118
 כי כתוב . מלמטה למעלה,ה" הוי.שם קדוש

 שזה מורה על החכמה .תחילה ו״ה ואח״כ י״ה
 שאינה מאירה אלא מלמטה ,שבקו שמאל

 . כנגד,מבחוץי "כ נרשם השם שד" וע.למעלה
  .י מבחוץ"והי״ה מבפנים ושד
י מגביל את החכמה שבשם "כי השם שד

 כדי , שלא תאיר אלא מלמטה למעלה,ה"והי
שיהיה האדם נשמר מכל הצדדים מבפנים 

 בשעה , כמה צבאות קדושים מוכנים.ומבחוץ
 כולם מכריזים .שאדם מניח מזוזה לפתחו

  . זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו,ואומרים

 כי אז ניכרים ,אשרי חלקם של ישראל .119
 כי כולם רשומים , שהם בני המלך הקדוש,ישראל
 ברושם הקדוש של ברית , רשומים בגופם.ממנו
  . בעיטוף של מצווה, רשומים בלבושם.מילה

 שהם ,רשומים בראשם בבתים של התפילין
 ברצועות של , רשומים בידיהם.שם של אדונם

 ,ל של מצווה בנע, רשומים בנעליהם.קדושה
  . ובחליצה, נעליכם ברגליכם,ש"כמ ,בקורבן פסח

 רשומים .קצירהב בזריעה ו,רשומים בשדה
 , בכל דבר הם רשומים. במזוזה בפתח,בבתיהם

  . אשרי חלקם.מלך העליוןהשהם בני 
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  אותי עזבו

אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב  ,כתוב .120
 .םרות נשברים אשר לא יכילו המיו ב,רותולהם ב

 ,רושם הקדושהמשקר באות זהו ש .אותי עזבו
 ובעל בת אל ,ש" כמ,תשמכניס אותו ברשות אחר

 כי העמים עובדי . שנקראים בורות נשברים,נכר
  .עבודה זרה נקראים בורות נשברים

 , נקראת,המלכותשהיא  ,ושל ישראל .121
 של הרשות הקדושה זוהי .באר מקור מים חיים
נקראת באר  ו, המלכות,האמונה הקדושה

 ,מים צלולים יוצאים ונוזלים ממנהר שאמעיינות 
 ונוזלים מתוך ,ן וכ. ונוזלים מן לבנון,ש"כמ

א " הס. מעיין גנים באר מים חיים, וכתוב.ךָ בארֶ 
  . בורות נשברים אשר לא יכילו המים,נקרא

 , משקה כל הגן, יסוד,נהר הנמשך ויוצא .122
  עד שממלא אותו, ומרווה כל מקום,מלכות

 יסוד , הנקרא באר מים חיים,מקום של הגן
 . שמשם ניזונים העליונים והתחתונים,המלכות

  . ומשם ייפרד,ש"כמ

 אינם ,וכל אלו הצדדים של צד שמאל .123
 משום שהם ,מושקים מאותו מעיין מים נובעים

 ומי . ונקראים בורות נשברים,מצד שאר העמים
 מתדבק ,שמשקר ברושם הקדוש בצד ההוא

 שאינם , אשר לא יכילו המים, נשבריםבבורות
  .שםלנכנסים 

 זוכה להישקות ,ואותו שזכה לשמור אותו
  וזוכה שתתמלא.ב"מאותו מעיין הנחל בעוה

משכנה ברכות למעלה י שת,הבאר ההיא העליונה
 ,ז כתוב" ע.ב"ז ובעוה" אשריהו בעוה.ולמטה
בו זְ כַ יוה וכמוָצא מים אשר לא וֶ  כגן רָ והייָת 

  .יויָמ ֵמ 

 כי ,אוי למי שמשקר ברושם הקדוש .124
 ולא עוד אלא שגורם לאותה ,משקר בשם העליון

 כי , וקוראים עליו, שלא תתברך, מלכות,הבאר
 , המלכות,הוציא שם רע על בתולת ישראל

 ומי ששם עלילת .שחוזרת תמיד להיות בתולה
 ,דברים על אשתו הראשונה ומוציא עליה שם רע

 ,לה במלכותדומה כמו שמוציא שם רע למע
  . כי הוציא שם רע על בתולת ישראל,ש"כמ

 כי מתברכת ,בתולה יורשת שבע ברכות .125
 , המלכות, משום שבתולת ישראל,בשבע ספירות

כ נקראת " וע, שבע ספירות,יורשת שבע ברכות
  .בת שבע

 , אישה אלמנה או גרושה,ואישה אחרת .126
 מהברכות ? מאין הברכות שלה,שנישאת לאיש

 ויאמרו כל העם אשר ,ש" כמ.ז ורותשל בוע
 ייתן ה׳ את האישה הבאה , והזקנים עדים,בשער

 כי ודאי רק בתולה מתברכת בשבע .אל ביתך
  .זהעניין  ואין אישה אחרת ב,ברכות

  האובדים בארץ אשור

 , ייתקע בשופר גדול,והיה ביום ההוא .127
ובאו האובדים בארץ אשור והניָדחים בארץ 

יום ההוא הנודע אל ה ,ום ההוא והיה בי.מצרים
 . והיה יום אחד הוא ייוודע לה׳,ש" כמ,הקב״ה

 ביום בוא גוג על אדמת ,ש" כמ,ביום ההוא
  .ישראל

 ? אם הוא שופר גדול או קטן,מה לנו בו .128
 שבו יוצאים תמיד עבדים ,אלא הוא שופר עליון

 . שיובל עליון וגדול הוא, בינה, וזהו יוֵבל,לחירות
 כל חירות העולמות ,ורר להשפיעוכשזה מתע

  . ונקרא שופר גדול, בותמתעורר

 הרי היה .ובאו האובדים בארץ אשור .129
 ומהו , האבודים או הנאבדים,כתובצריך ל
 משום שהם בארץ , האובדים ממש?האובדים
 יונק מרשות , ומי ששורה בארץ אחרת.אחרת
 משום זה הם . וכאילו אינו שורה באמונה,אחרת

  . שאיבדו האמונה,ובדיםנקראים א
 כי . למעלה ולמטה,אובדים הם בכל הצדדים

 הם צדיקים ,כשישראל שורים בארץ הקדושה
 , ולמטה, בשפע ז״א, למעלה,וזוכים תמיד בכל
 אובדים כל , וכשהם בחוץ לארץ.בשפע המלכות

  .זה

 ,י" וכנ, יסוד, הם צדיק,האובדים .130
 , על מה אבדה הארץ,י כתוב" בכנ.מלכות

 , אלא, אבודה או נאבדת, לא כתוב.לכותהמ
 הצדיק , בצדיק כתוב.י" שהיא כנ,אבדה הארץ

 הרי . אבד, אלא, אבוד או נאבד, לא כתוב.אבד
  .י נקראים אובדים"שצדיק וכנ

 מאיזה מקום . ובאו האובדים,כתוב .131
 שהם יסוד ,י" הצדיק וכנ,באים אלו אובדים

 ,ש"מכהוא  , צדיק.י באה מהגלות" כנ?ומלכות
 כדי , הנקרא ציון יסוד,בשוב ה׳ את שיבת ציון

 ,כ" וע.י" ויבוא להתחבר עם כנ,שישוב למקומו
  .ובאו האובדים מארץ אשור

 . והשתחוו לה׳ בהר הקודש בירושלים,כתובו
 אלא ? אם האובדים הם יסוד ומלכות,מה פירושו
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 סובב על הנידחים בארץ , והשתחוו לה׳,דבר זה
 כי ישראל אינם .ה׳ שהם ישתחוו ל,מצרים

 ואלו , אלא כביכול עם השכינה,יוצאים מהגלות
  . לשכינה,נידחים השתחוו לה׳

  ה׳ ישמור צאתך ובואך

 .ה׳ ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם .132
 הרי מי שנכנס , ובואך, אבל. נכון,ישמור צאתך

 אלא . שיהיה צריך לשמירה,לביתו אינו מפחד
שם הלביתו בדברי אדם הזה הׂשם רושם קדוש ה

 כשיוצא אותו . הוא שמור מכל, המזוזה,העליון
 נושא עיניו ורואה ,אדם ממדורו לשער הבית

 , כשיוצא האדם. ומעֵיין בפתחו,הרושם הקדוש
 , כשנכנס האדם.הוא מלווה אותו ושומר אותו

 היזהרו בכבוד צורת המלך ,הוא מכריז לפניו
 משום אותו הרושם של , וכל זה הוא.הקדוש

  .והשם הקדוש שנרשם בפתח

 אלא ,ולא די לו לאדם שנשמר בביתו .133
 ,ש"כמ ,שהקב״ה שומר אותו כשנכנס וכשיוצא

 .ה׳ ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם
  .ב"ז ובעוה"אשריהם ישראל בעוה

 , השורה בין הפתחים,רע הזההרוח ה .134
 ואינו ,אוי לו לאדם שאינו יודע להיזהר ממנו

 , המזוזה,בשם עליון קדושרושם פתח ביתו 
  כי יש לאותו רוח רע שס״ה.שיימצא עימו

 ,משמשים רעים מקטרגים בשס״ה ימות השנה
 וכולם נמצאים עם .כל אחד משמש ביומו
 ומקטרגים עליו למעלה ,האדם בכל ימי השנה

 . וכולם נמצאים עימו ביום ובלילה.ולמטה
 ובלילה מצערים אותו ,ביום הם מקטרגים עליו

  .ובחלומ

 כשהוא נכנס ,כשיוצא לקטרג עליו .135
 אוי , שמים ידיהם על כתפיו ואומרים לו,לביתו

 אוי לו לפלוני .לו לפלוני שיצא מרשות אדונו
 משום זה צריכים בני האמונה .ב"ז ובעוה"בעוה

 להיות רשומים ברושם ,להיות רשומים בכל
מינים ה שיראו מהם כל צדדי , במצוות,אדונם
 אשרי .ב"ז ובעוה"מורים בעוה ויהיו ש,הרעים

מך כולם  ועַ , עליהם כתוב,חלקם של ישראל
  .צדיקים לעולם יירשו ארץ

  ואהבת את ה׳ אלקיך

 בכל לבבך  ואהבת את ה׳ אלקיך,כתוב .136
 ועתה מה לי פֹה , וכתוב.מאודך נפשך ובכל ובכל

 אהבת הקב״ה .מי חינם כי לּוקח עַ ,נאום ה׳
ו שיסתלק  אע״פ שהעוונות גרמ,לישראל
 הוא תובע עלבון , והתפזרו בין האומות,מביניהם
 הקב״ה , בשעה שישראל שורים בארצם.שלהם

 ,קרב אל ישראלמת ו, המלכות,משתעשע בגינתו
  . ומשתבח בהם,ושומע קולם

 וישראל גלו ,םכיוון שגרמו עוונותיה .137
 , הקב״ה לא נכנס בגינתו,ארץ הקדושההמ

 אלא ,א עוד ול.ה ואינו משתעשע ב,המלכות
 .' ועתה מה לי פה נאום ה, ואומרעקשהוא צו

 . הוא השכינה, פה.ה אשב כי איוויתיה ּפֹ,ש"כמו
 כי לוקח עמי . הוא השכינה,פה , הכתוב,כאןאף 
  . חינם נמכרתם,ש"כמהוא  ,חינם

 לא נמצאת ,ומיום שגלו ישראל מארצם .138
 אלביש שמיים ,ש" כמ.שמחה לפני הקב״ה

ל גל ב, וכל זה.תםשים כסּו וׂשק א,ַקְדרות
 אהבתי ,ש" כמ, שאהב אותם הקב״ה,אהבתם

  . ואהבת את ה׳ אלקיך,כ כתוב" וע.'אתכם אמר ה

 שצריך האדם להתקשר בו באהבה ,ואהבת
 שכל עבודה שצריך האדם לעבוד ,עליונה

 שאין לך עבודה כמו . יעבוד באהבה,להקב״ה

 משום ,כלל התורההיא  האהבה .אהבת הקב״ה
  .הדיברות שבתורה נכללו כאןשעשרת 

 כמי ,אין דבר שחביב לפני הקב״ה .139
 מהו , בכל. בכל לבבך,ש" כמ,שאוהב אותו כראוי

 ,ן וכ, בלבבך, הרי היה צריך לומר?פירושו
 אלא בא לכלול ? מהו בכל לבבך. במאודך,בנפשך

 בב׳ , בכל נפשך. אחד טוב ואחד רע,ב׳ לבבות
 בין ,מאודך בכל . אחת טובה ואחת רעה,נפשות

 או בין , או מצד אחר,שנופל לו כסף בירושה
  .שהוא הרוויח אותו

 מתעטר בחסד ,מי שאוהב את הקב״ה .140
 ואינו דואג על , ועושה חסד עם כל,מכל הצדדים
 שמשום , מאברהם? מאין לנו זה.גופו ועל כספו
 ועל , על נפשו, לא חמל על ליבו,אהבת ריבונו

  .כספו

ם לא השגיח על רצונו  שאברה.על ליבו .141
 שלא חמל על בנו . על נפשו.מחמת אהבת אדונו

 שהיה . על כספו.ועל אשתו מחמת אהבת אדונו
 . ותיקן מזונות לכל העולם,עומד בפרשת דרכים

 .משום זה התעטר בעטרה של ספירת חסד
  . חסד לאברהם,ש"כמ

 , ולא עוד.ומי שנקשר באהבת אדונו זוכה לזה
 ,ש" כמ.וזכותכים באלא שכל העולמות מתבר
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 אלא , אל תקרא יברכוכה.וחסידיך יברכּוָכה
 אותם שזכו לספירת , שהחסידים.יברכו כה

 הרי שאפילו .ה" הנקראת כ, יברכו השכינה,חסד
  .םזכותהשכינה מתברכת ב

 ,ךָ עין לא ראתה אלקים זולְת  ,כתוב .143
 הרי היה ? יעשה, למה כתוב. לוִלְמַחֵּכהיעשה 
  . לשון נוכח, זולתך,ש" כמ,ה תעש,כתובצריך ל

 לחזות בנועם ה׳ ולבקר ,ש"אלא כמ .144
 ,שפע הבא מעתיקא קדישאהוא  ,' נועם ה.בהיכלו
 כי נועם יוצא . שהקב״ה משתעשע בו,הכתר

 על היכל העליוןהוא  , ולבקר בהיכלו.מעתיקא
 עין לא ראתה אלקים זולתך , אף כאן. בינה,כל

 כי בו ,ם מכל אותו עתיקא הסתו? מי יעשה.יעשה
 . לשון נסתר, יעשה, וע״כ כתוב.תלוי שפע זה

 שאהבת אדונם התדבקה ,אשרי חלקם של אלו
  . אין שיעור לחלקם בעולם ההוא, לאלו.בהם

כמה מדורים על מדורים יש לצדיקים  .145
מדור העליון מכולם הוא לאותם ה ו,בעולם ההוא

 כי המדור שלהם ,שאהבת אדונם נקשרת בהם
 משום שהקב״ה , העולה על הכולנקשר בהיכל

  .מתעטר בזה באהבה

 , נקרא אהבה, העליון על הכול,היכל זה .146
 מים רבים לא ,ש" כמ.ועל אהבה עומד הכול
 כי . והכול עומד באהבה.יוכלו לכבות את האהבה

 , חכמה,ה" י׳ דהוי.ה נמצא כך"השם הקדוש הוי
 ,אין נפרד ממנה לעולם הקוץ שלה של מעלה

 ואינו נפרד ,באהבה שורה עליה הכתר כי ,הכתר
  .ממנה לעולם
 ,חכמהשהיא  , הי׳,בינהשהיא  ,ה"ה׳ של הוי

 ן ואינ, יחד באהבהות ונמצא,אינה נפרדת ממנה
שהיא  .ה" וכמו זה היא ה׳ דהוי,ו מזו זותנפרד
 , יוצא מעדן, בינה, שנהר. ונהר יוצא מעדן,ש"כמ

 , והבינה יוצאת תמיד מהחכמה,חכמה
  .לעולם באהבהומתדבקים 

  
  

 כשהם מתדבקים זה ,א ומלכות" ז,ו״ה .147
 שדרכם , חתן בכלה, מתדבקים באהבה יחד,בזה

ר " ה,ר" אשר י׳ בה, נמצא. באהבהתתמיד נמצא
 . מתקשרים זה בזה באהבה,ת" ו׳ עם ה,עם ו׳

 , וע״כ מי שאוהב את המלך.והכול נקרא אהבה
 ואהבת , ומשום זה כתוב.נקשר באהבה ההיא

  .׳ אלקיךאת ה

  כל עצמותיי תאמרנה

 מציל , ה׳ מי כמוך,כל עצמותיי תאמרנה .148
 פסוק זה .חזק ממנו ועני ואביון מגוְזלֹועני ֵמ 

 שעצמות , מי ראה.אמר אותו דוד ברוח הקודש
 , אלא פסוק זה נאמר בזמן?תאמרנה שירה

 ועתיד הקב״ה .שהקב״ה עתיד להחיות מתים
 .המת למקולתקן העצמות ולקרב כל אחת ואח

 , וכתוב. עצם אל עצמו, וִתְקרבו עצמות,ש"כמ
 אז עתידים ישראל לומר .ועצמותיך יחליץ

  .שירה

 וזו . ה׳ מי כמוך?איזו שירה אומרים .149
 ,שירה יותר חשובה ממה שאמרו ישראל על הים

 אלא אחר ג׳ ,כי הם לא הזכירו את השם הקדוש
 וכאן הם .' באלים הך מי כמו, שכתוב,מילים

  . ה׳ מי כמוך, שכתוב,קדימים את השם הקדושמ
 שמציל ,ט" זהו יצה,מציל עני מחזק ממנו

 ,ר הוא חזק כאבן" משום שיצה.ר"אותו מיצה
ט הוא " ויצה. והסירותי את לב האבן,כמ״ש
  . ונתתי לכם לב בשר,ש" כמ,בשר

  חבתחילה היצה״ר הוא כאורֵ 

 בשעה שבא ?ר למה הוא דומה"יצה .150
 הוא כברזל מטרם שמביאים ,דםלהתחבר עם הא

  . חזר כולו כמו אש, אחר שהתחמם.אותו באש

 , בשעה שבא להתחבר עם האדם,ר"יצה .151
קרב לפתח ורואה שאין מת ה,הוא דומה לאדם

 ם נכנס לבית ונעשה ש.בבית מי שיעכב בידו
 שייצא משם , ורואה שאין מי שיעכב בידו,אורח
 ,עכב בידו כיוון שנכנס לבית ואין מי שי.לדרכו

 עד , ונעשה בעל הבית,הוא מתמנה על הבית
  .שנמצא שכל הבית עומד ברשותו

 , כתוב.לומדים זאת מהפרשה של דוד .152
 ויחמול לקחת ִמצֹאנו עשיראיש הֶ ויבוא ֵהֶלך לְ 

 וייקח את כבשת ,לוא ח הּבָ אורֵ לָ וִמְּבָקרו לעשות 
 , הלך.האיש הראש ַויעֶׂשָה לאיש הבא אליו

 ,ם הפתח ואינו רוצה להתעכב שקרב אלמתש
 ,ר בתחילה" כך הוא היצה.אלא ללכת לדרכו

 הוא מתקרב אל ,אשר כמי שמתקרב אל בית
 וזהו רק בדרך .האדם ומעורר אותו לחטוא מעט

  .מקרה
 לעשות ,תוב כ, שאין מי שיעכב בידו,רואה

 מתארח , כאן הוא נעשה אורח.לוא ח הּבָ אורֵ לָ 
 יום אחד או ,תר שמעורר אותו לחטוא יו,בבית
 כאותו אורח שמחזיקים אותו בבית יום ,יומיים

  .אחד או יומיים
 , כתוב, שאין מי שיעכב בידו,כיוון שרואה
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 , כי נעשה בעל הבית, לאיש הבא אליוהָ ויעׂש
 ,ר" כך הוא יצה. האיש אדוֵני הארץ,ש"כמ

 כי נקשר , בעל הבית על האדם,שנעשה איש
  . כרצונור עושה בו" והיצה.האדם לעבודתו

כ צריך האדם לשים תמיד דברי "וע .153
ר יהיה נשבר על " כדי שאותו יצה,תורה עליו

 . כמו דברי תורה,ר צורר" שאין ליצה,ידיהם

 על . והיו הדברים האלה על לבבך,וע״כ כתוב
ט מתעטר " כי יצה,ךם שליצריה על ב׳ ,לבבך

  .ר נכנע בהם" ויצה,עימהם

ט מתעטר " יצה?ט דברי תורה"למה צריך יצה
 , כיוון שרואה שהאדם אינו שב,ר" ויצה,בהם

 אז הוא עולה למעלה ,ואינו רוצה לעסוק בתורה
  . וכסילים ֵמרים קלון,ש" כמ.ומלמד עליו חוב

   רמוזים בה עשרת הדיברות,ש"פרשת ק
  ]פרשתא דק״ש רמיזא ביה י׳ אמירן[

ש " פרשת ק, הנה ודאי,אמר רבי שמעון .154
 והיו ,הכתוב .יברותרמוזים בה עשרת הד

 . הם כלל של עשרת הדיברות,הדברים האלה
 כנגד עשר מצוות ,וע״כ יש כאן עשר מצוות
  :ן וה.שבעשרת הדיברות שבתורה

  ,ושיננָתם לבניך .א
  ,ודיברת בם  .ב
  ,ְבתך בביתךבִׁש   .ג
  ,ובלכתך בדרך  .ד
  ,ובשוכבך .ה

  ,ובקומך  .ו

 ,וקשרָתם לאות על ידך  .ז
  , עיניךוהיו לטוטפות בין .ח

 ,וכתבתם על מזוזות ביתך .ט
  .ובשעריך  .י

 וע״כ פרשות .הרי עשר כנגד עשרת הדיברות
 אשרי חלקו של מי .אלו הן כלל רב בתורה

 כי השם הקדוש ,פעמייםשמשלים אותן בכל יום 
  .מתקדש בפיו כראוי

   ואורך ימיךכי הוא חייךָ 

 , לילה אחד עם רבי אלעזרהיהרבי אחא  .155
 אמר רבי .לילה היו עוסקים בתורהלאחר חצות 

 לשבת על  כי הוא חייָך ואורך ימיך,אלעזר
 למעלה מכל .לאבותיך' האדמה אשר נשבע ה

 , שגזר הקב״ה כשנכנסו לארץ ישראל,המצוות
 משום שהשכינה ,הייתה גזרת לימוד התורה

 ואינה ,אינה מתיישבת בארץ אלא בתורה
  . ז״א, אלא בתורה,מתיישבת למעלה

 אינה נודעת אלא , השכינה,פ"בעתש .156
 והשכינה אינה מתיישבת . ז״א,כ"בשביל תושב

 שכל .י התורה שלומדים למטה" אלא ע,למעלה
 יכולה השכינה ,זמן שהתורה נמצאת עימה

 כי הוא חייָך ואורך ימיך ,ש" כמ.להימצא בעולם
 ואם . המלכות, על האדמה.לשבת על האדמה

נה יכולה  אי, אלא שמבטלים לימוד התורה,לא
 , וכתוב. על מה אבדה הארץ,ש"כמ .להתקיים
  . על עוזבם את תורתי,'ויאמר ה

 נמצא בספרו של רב .ודאי כך הוא .157
 , המלכות,י" פסוק זה בכנביאר ש,המנונא סבא

 שע״י .רעגְ  לא יִ תּהנָ  ועֹותּה כסּורּהֵא  ְׁש ,שכתוב

 לא יגרעו הזיווג והשפע ,שלומדים בתורה
 ויצאה , כתוב,עים ממנה ואם מונ.מהמלכות

פר ְּכריתּות  ֵאי זה ֵס ,ש" כמ.חינם אין כסף
 חינם נמכרתם ,וכתוב .אימכם אשר שילחתיהָ 

  .ולא בכסף תיגאלו

 הוא כמי שלוקח ,ומי שמונע התורה מהמלכות
 כי גורם , ומונע אותה ממנו,את הבעל מהאישה

 שהיא , ז״א בעלה,להסתלקות תורה של מעלה
 ,ש" כמ.אלמנה ממש ולא ,נשארת כאלמנה
  . ולא אלמנה,הייתה כאלמנה

 .ישבו ועסקו בתורה עד שהאיר היום .158
 , ראו איש אחד, בעוד שהיו הולכים.קמו והלכו

 ,קרבו אליוהת .שהיה הולך בדרך וראשו עטוף
  . ולא השיב להם כלום,והיה דובב בשפתיו

 , ודאי שזה מתייעץ באדונו,אמר רבי אלעזר
 .ישבו והתפללו התפילה .שמתפלל תפילת הדרך

 אחר .ואותו האיש עמד על מעמדו במקום אחר
 ואותו האיש נשמט . הלכו בדרך,שגמרו תפילתם

 או , כסילאוהאיש הזה ה , אמר רבי אלעזר.מהם
  . נעסוק בתורה.דרכיו אינם ישריםש
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  בוד חכמים ִיְנָחלוּכָ 

 ,ִיְנָחלובוד חכמים  ּכָ ,אמר רבי אלעזר .159
 . כבוד חכמים ינחלו.קלוןוכסילים ֵמרים 

 עד שלא הספיק .אשריהם העוסקים בתורה
  .קרב אותו איש אליהםהת ,לפתוח הדברים

 , אין לנו להפסיק דברי תורה,אמר רבי אלעזר
 זוכה לרשת ירושת ,כי כל מי שעוסק בתורה
 ,מלך העליון הקדושההנחלה שלמעלה בכבוד 

 שנקרא ,ז" וזוכה לרשת ירושת נחלה בעוה,ז״א
 שאינו פוסק ,ז" הנקראת עוה, המלכות,'ד הכבו

 שינחלו , כבוד חכמים ינחלו,ש" כמ.מהם לעולם
  .' כבוד ה, הנקראת,המלכות

 כשאדם הולך ? מהו,וכסילים מרים קלון .160
 הוא , ועוסק בתורה,בדרך הישר לפני הקב״ה
 וכמה מגנים ומליצי .יורש לעצמו אותו כבוד ה׳

כולם מלמדים  ו.יושר נמצאים למעלה על האדם
  .עליו זכות לפני המלך הקדוש

 ואינו הולך בדרך ,ואם האדם אינו עוסק בתורה
 ואותו הקטגור , הוא עושה קטרוג עליו,אדונו

 , שחושב, ואינו עולה עוד למעלה,משוטט באוויר
 לאחר שרואה שהאדם .אולי ישוב האדם בתשובה

 אז הוא עולה , ואינו רוצה לעסוק בתורה,אינו שב
 וכסילים מרים ,ש" כמ.ומלמד עליו חובלמעלה 
  . כי עולה למעלה ועושה קטרוג.קלון

צרים לא תעלה חת ִמ שּפַ ואם ִמ  ,כתוב .161
 אשר ייגוף  תהיה המגפה,ולא באה ולא עליהם

 שבכולם , מה השינוי של מצרים מכל העמים.'ה
 וכאן לא כתוב , ולא עליהם יהיה הגשם,כתוב

 כי שותה , גשם אלא ארץ מצרים אינה צריכה?ךכ
 וע״כ אין היא בכלל של אותם .ממימי הנילוס
  . אבל יבוא עליהם דין אחר.הצריכים גשם

מה  כי הארץ אשר אתה בא ָׁש ,כתוב .162
 לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם ,תהְלִרְׁש 
 , אבל כאן. שהנהר עולה ומשקה הארץ,משם

ארץ הקדושה ה כי ,יםטר השמיים תשתה ָמ ְמ לִ 
 וכשישראל היו עוסקים .מידשותה משמיים ת

 ומי שמונע התורה . הייתה שותה כראוי,בתורה
  . כאילו מונע הטוב מכל העולם,ממנה

ודיבר ה׳ אל משה  ,אמר אותו האיש .163
 ושב אל , כאשר ידבר איש אל רעהופנים אל פנים

 ודיבר ה׳ אל משה פנים , בתחילה כתוב.המחנה
ין  שא. ושב אל המחנה, ואח״כ כתוב.אל פנים

רתו ָׁש  וְמ , וכתוב. ודיבר ה׳, הכתוב קשר אלזהל
 הרי . מתוך האוהל לא ָימיש,יהושוע בן נון נער
  . ושב אל המחנה, הכתובאין לו קשר אל

  פנים אל פנים

 בכמה .ודיבר ה׳ אל משה פנים אל פנים .164
מדרגות עליונות ומכובדות נבדל משה הנביא 

יו  שכולם ה, מכל שאר נביאי העולם,הנאמן
 שאר הנביאים היו . כקוף בפני אדם,לפניו

ז לא היו " ועכ,מסתכלים במראה שאינה מאירה
 , אלא כמ״ש,נושאים פניהם למעלה להסתכל

 , ולא עוד. ופניי ָאְרצה,ואני הייתי נרדם על פניי
  .אלא שהדברים לא היו אצלם בגלוי

 היה מסתכל ,נביא הנאמןהומשה  .165
 ולא עוד אלא , ועמד במעמדו,במראה המאירה

 , כמי שאומר לחברו,שהיה נושא ראשו להסתכל
א את ראשך ויסתכלו פניך בפניי כדי שתדע ׂש

 כך משה פנים אל פנים נשא ראשו בלא .ידברי
 פניו היו נשואים למעלה ומסתכל בזיו כבוד ,פחד

 . דעתו ופניו כשאר הנביאיםים ולא משתנ,העליון
 ,ל כשהיו מתנבאים להסתכ,כי שאר הנביאים
 ולא , והשתנה זיו פניהם,דעתםמיצאו מרשותם ו

  .היו יודעים מעולם זה כלום

 כי משה באותה ,ךומשה לא היה כ .166
 ולא יצא , ז״א,מדרגה עליונה ממש היה מסתכל

 כי בשעה שהיה מסתכל בזיו .מרשותו ומדעתו
 שדיבר , ושב אל המחנה, מיד,כבוד העליון

 מיושבת  ודעתו הייתה,עימהם בכל מה שצריכים
 ודיבר ה׳ אל , אחר הכתוב, ע״כ.עליו כבתחילה

  . ושב אל המחנה, כתוב,פניםאל משה פנים 
 ודאי , ומשרתו יהושוע בן נון נער,ואח״כ כתוב

 שהיה לומד להסתכל ,שהיה יונק מתוך האוהל
  .' והנער שמואל משרת את ה,ש" כמ,ברוח הקודש

 היה לומד ,כל זמן שהיה יהושוע אצל משה .167
 . ולא היה מתיירא, מלכות,ונק מתוך האוהלוי

יפול י ו, כתוב,אחר שנפרד ממשה והיה לבדו
 שלא היה יכול .חּו וישָת ,רצהיהושוע אל פניו ַא

  .ש ממקום אחר" ומכ, מפני שליח אחד,להסתכל

 שהמלך הפקיד אצלו ,וזה דומה לאדם .168
 היה גם , כל זמן שנמצא אצלו.כלי זהב ואבני יקר
 .ית אוחז בהם ומסתכל בהםהמשמש של הב

 לא עזב המלך ,כיוון שנפטר אותו אדם מהעולם
 אמר .אצל המשמש כלום ולקח הפיקדון שלו

 אוי לי שאיבדתי כל אלו דברים ,אותו המשמש
  .יי בימיו של אדוני כל אלו היו ביד,היקרים
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 היה יונק בכל , בימיו של משה.כך יהושוע .169
 .ה מתיירא ולא הי,מלכותמ ,יום מתוך האוהל
  .ל פניואפול יהושוע יוי ,כתוב ,אחר שמת משה

 אסתכל , שאני נמצא בתוככםמשום ,ואני
פרד י אחר שא.בדברי תורה ולא אהיה מתיירא

  . לא אוכל להסתכל לבדי,מכם

  ם לבניךושיננָת 

 ,ושיננתם . ודיברת בם,ם לבניךושיננָת  .170
 כי אדם צריך לשנן דברי . חיציך שנונים,ש"כמ

 כדי ,צדדיה'  כחרב שהיא שנונה בב, לבנותורה
 ולא יהיה ,שיכניס בו חידוד ושמחה של תורה

 שלכל דבר . ודיברת בם.נמצא ליבו בִסְכלות
 , ודיברת בם.שבתורה יש לו דרך בפני עצמו

 אלא האדם ? היה צריך לומר, ותדבר בם,לואה
 שלא ,נהג עצמות ולה,צריך לנהוג עצמו בהם

  .טה לימין ולשמאליי

 לנהוג עצמו בביתו בדרך .בתך בביתךבִׁש  .171
 . שילמדו ממנו בני ביתו, ובדרך תיקון,הישר

 ולא יטיל אימה .וינהג עימהם בנחת ובשמחה
 וכל מעשיו בבית יהיו בדרך .יתרה בתוך ביתו

 , להתנהג בדברי תורה. ובלכתך בדרך.תיקון

 ולהנהיג עצמו ,ויתקן עצמו בהם כמו שצריך
'  בג,שהתנהג יעקב בדרך כמו ,בדרך התורה

 ותפילה . ולתפילה ולמלחמה, לדורון,דברים
 הם , אבל דברי תורה,צריך להתפלל לאדונו

  .חשובים מתפילה

 , לנהוג עצמו ביראת אדונו.ובשוכבך .172
 . שלא יהיה עז פנים לפני אדונו, בענווה,בקדושה

 . שהשיב נשמתו, לתת תשבחות לאדונו.ךובקוֶמ 
 והקב״ה , נמצא לפני אדונוכי בכמה עוונות הוא

ם  וקשרָת . והשיב נשמתו לגופו,עשה עימו חסד
 שהיא כהה , יד שמאל, על יד כהה.ךלאות על ידֶ 

 על ,כה ידֶ , ובספר אגדה נאמר.וחלושה מיד ימין
  .ה" הנקראת כ, המלכות,ה"יד כ

   התפיליןם של בתיהארבע
  ]ארבע בתי דתפילין[

סודות  בביארווהחברים יושבי הדרום  .173
 . ארבעה בתים של התפילין באופן זה,שלהם

 . בכור סתם כנגד כתר עליון.ש לי כל בכורקדֶ 
 , שמע ישראל. כנגד חכמה,והיה כי יביאךָ 

  . כנגד חסד, והיה אם שמוע. כנגד בינה,ואהבָת 
 , בזרוע שמאל.אח״כ כלולים כולם בתפילין

 ואין עוז אלא .זו ובזרוע עּו,ש"כמ ,הנקרא עוז
  .אין עוז אלא תפילין ו.תורה

 משום שהכתר ,הדברים אינם מיושבים .174
 והוא אינו בחשבון של ד׳ ,העליון כולל הכול

 תלויה ביציאת , והיה כי יביאך, ועוד.הפרשיות
 בו חירות ת שהוא אותו מקום שנמצא,מצרים
כ אין דרכם של חברינו יושבי " וע, בינה,לעבדים

 ,מה אלא אנו מתחילים מחכ.נתהדרום מתוק
  . הוא חכמה ולא כתר, קדש לי כל בכור,שהכתוב

 ארבע . מניח אותם התפילין, ז״א,והקב״ה
 ארבע במקום . וארבע למטה, למעלהןפרשיות ה

 ן ארבע ה. שהם ארבעה מוחין דז״א,המוח
 משום שזה נקשר , המלכות,במקום שהלב שורה

  .א נקשר במלכות" ז,בזה

  משום שהם,וצריך האדם להתעטר בהם .175
 וראו כל עמי ,ש"כמ , הוי״ה,שם הקדוש העליוןה

 וכל מי שמתעטר . כי שם ה׳ נקרא עליך,הארץ
  . נקרא מלך בארץ,בעטרה הקדושה העליונה הזו
ר  מלך אסּו,ש" כמ.והקב״ה מלך ברקיע

 הוא , כמו שהקב״ה הוא מלך למעלה.ְרָהטיםּבָ 
 ,ם על מזוזות ביתך וכתבָת , כתוב.כ מלך למטה"ג

 ויהיה שלם במצוות ,היה שלם בכלכדי שהאדם י
 אשרי חלקם . רשום למעלה רשום למטה,אדונו

  .של ישראל

 ואע״פ שהכול ,יםב׳ כתובים נמצא .176
 . עכ״ז אינם ממדרגה אחת,במדרגה אחת תלוי

 כה אמר , וכתוב.ה צבאות" כה אמר הוי,כתוב
 ,ה צבאות" כה אמר הוי, כשכתוב.ה אלקים"הוי

ה " כה אמר הוי,תוב כשכ.אז הדבר בא ברחמים
  . אז הדבר בא בדין,אלקים

 ,וה ז" משום שכ,ה צבאות"כה אמר הוי .177
 ,ה" ומנו, יסוד, מתברכת מצדיק,מלכותה

 כי , ואז הדבר בא בהמתקה.הנקראים ה׳ צבאות
 ,ה" אז כ, כה אמר ה׳ אלקים, והכתוב.בא מיסוד
 גבורה , מגבורה עליונה, יונקת מצד הדין,מלכות
ה " הוי, משום שכתוב, ברחמים והדין.דז״א

  .ה רחמים ואלקים דין" שהוי,אלקים

 ,י" אדנ.גבורההוא כי אלקים בכל מקום  .178
כ ניכרים " ע.גבורה תחתונההוא בכל מקום 

 מאיזו ,פ השם שהזכיר"הדברים מפי הנביא ע
 שמתכוון לומר דבר ,מדרגה הוא מתנבא

 מאיזה , ואז היו יודעים בני האמונה.ממקומו
  . תלוי הדברמקום
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  אֹורּו ֵמרֹוז

 בשעה . אמר מלאך ה׳,אֹורּו ֵמרֹוז ,כתוב .179
 כל כלי זין ,שהמלך הקדוש מסר ביתו למלכה

 וכל אלו .ורמחים ומרגמות שלו הפקיד בידיה
 הנה ,ש" כמ.עושי מלחמה שלו הפקיד עימה

 שישים גיבורים סביב , המלכות,למהִלְׁש מיטתו ֶׁש 
ת נה״י מצד "חג שהם .לה מגיבורי ישראל

 וכשעושה הקב״ה . שכל אחד כלול מעשר,הגבורה
 . עושה באלו הגיבורים עושי מלחמה,מלחמה

  .די מלחמהְמ והם נקראים מלּו

 הכוכבים ,מו מן שמיים נלחָ ,כתוב .180
 בשעה שהתנדבו .מו עם סיסראתם נלחֲ וממסיל

 ,רושם הקדוש של מילה בבשרםהישראל לגלות 
 , המלכות,ם בריתאז אותה החרב הנוקמת נק

 וכל אלו ,זיןה וכל כלי ,אספה כל הצבאות שלה
 . לעשות מלחמה עם סיסרא,מלחמההעושי 

 ואמר רבי .והכוכבים היו שופכים אש מלמעלה
 ,ש" כמ, לכל כוכב יש שם בפני עצמו,שמעון

  .כולם שמות יקראל

 הכינו עצמכם ,אמר הקב״ה לכוכבים .181
ת אני עתיד  ב׳ נקמו.יילנקום מסיסרא נקמת בנ

 רכב שהשאיל 600 על ,חת נקמה א.להיפרע מהם
 . כדי שיעשו מלחמה בישראל,לשרי מצרים

ר וכל רכב חּויקח שש מאות רכב ּבָ י ו,ש"כמ
  .מצרים

 . על שהצרו להם עד עתה,ייועוד נקמה של בנ
 אחד במים ואחד ,ומשום זה נידונו בב׳ דינים

 , באש. נחל קישון ְגָרפם, כי כתוב, במים.באש
  . נלֲחמו הכוכבים ממסילותם,ש"כמ

 שלא בא ,ובאלו הכוכבים היה כוכב אחד .182
 אשר כשמתחיל ,לל לעולםו וק,לאותה הנקמה

 ואת , באים שאר הכוכבים ובולעים אותו,להאיר
 ,ש" כמ.בדים כולם כאחדו וא,כל המחנה שלו

  .'אורו מרוז אמר מלאך ה
 ?שהו שיקלל מי,האם יש לו רשות למלאך

סע מלאך האלקים י וי, שכתוב בו,ו מלאךאלא זה
 וזהו שכל המלחמות .ההולך לפני מחנה ישראל

  . המלכות,הן שלו

כשיצאו זהו  ,' כי לא באו לעזרת ה,כתוב .183
 באלו , לעזרת ה׳ בגיבורים.ישראל ממצרים

 .שישים גיבורים שהזדמנו להילחם עם סיסרא
 .שלמה גיבורים שסביב מיטתו שלהשישים 
 כל הדינים וכל המלחמות של המלך ,ומלאך זה

 ,ש" כמ. מלאך ה׳,כתובז " וע.הם ברשותו
  . המלכות,המלאך הגואל אותי

 .ל"ומלאך זה עתיד להיות עליון ומכובד לעת
 ובמלאך זה עתיד .ובזה יתגדל השם הקדוש

 ,ז כתוב" וע.הקב״ה להיפרע מעמים עכו״ם
  .והתגִדלתי והתקִדשתי

  הן עוד היום גדול

 ,ף המקנהֵס ָאיעוד היום גדול לא עת הֵ הן  .184
 כשישראל יתעוררו .ַהשקו הצאן ולכו ְרעו

 בזכות התורה ישובו לארץ ,בתשובה לפני הקב״ה
  . ויתקבצו מהגלות,הקדושה

כי ודאי יום אחד תהיה גלות לישראל ולא 
אלף ה , שהוא אלף שנים, יומו של הקב״ה,יותר

  .וה נתנני שוממה כל היום ָדוָ ,ש" כמ,החמישי
 הן עוד היום , אז יאמר הקב״ה,ואם לא ישובו
 בלא זכות ובלי ,אסף המקנהיגדול לא עת ה

 , השקו הצאן, אבל רפואה אחת יש לכם.ט"מע
 . שתהיינה מושקות ממימי התורה,עסקו בתורה

 למקום טוב , ותלכו למקום המנוחה,ולכו רעו
  .וחמדה של נחלתכם

יום  זה היום שנקרא .הן עוד היום גדול .185
 אשר ביום ההוא נחרב ,מהומה ומבוסה ומבוכה

 ומשום המעשים .ק וישראל נפלו בגלות"ביהמ
 .יום ההוא נמשך וגדלה ,הרעים שעושים ישראל

 ,אסף המקנהי הן עוד היום גדול לא עת ה,ש"כמ
 .משום שהם מאריכים ליום ההוא של הגלות

 כי בזכות התורה , בדברי תורה,השקו הצאן
  .לותצאו ישראל מהגיי

 לא נוכל עד אשר ,ישראל אומרים .186
 עד אשר ייאספו כל שאר .אספו כל העדריםיי

 , וכתוב. הספירות הקדושות,הימים העליונים
 וגללו דין קשה . מעל פי הבארללו את האבןוגָ 

 שמשום זה , הבאריפל שבאותו יום השולט ע
 . עימנו בגלות, המלכות,נמצאת הבאר
 לא , דין הקשה, ואותה אבן,וכשתתגלה הבאר

  .ינו הצאןשִק  וִה , מיד כתוב,תשלוט עליה

ועתיד הקב״ה באחרית הימים להחזיר  .187
  . ולקבץ אותם מהגלות,את ישראל לארץ הקדושה

 , אותה שהיא אחרית הימים,סוף הימים
 . הנקראות ימים, סוף כל הספירות,מלכות

 ,ש" כמ. סובלים ישראל גלותובאחרית הימים הז
צאוך כל הדברים האלה באחרית  וְמ ַצר לךָ ּבַ 

 וקראת אתכם הרעה באחרית , וכתוב.הימים
 כי זוהי , באחרית הימים הוא בדיוק.הימים

  . המלכות שבגלות,י"כנ
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 .זו מקבלים עונש בגלותהועם אחרית הימים 
 ,ש" כמ.ובזו יעשה הקב״ה נקמות לישראל תמיד

 ובכל .אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים
 . זוהי המלכות, אחרית הימיםמקום שכתוב

 ,ש" כמ.המוהקב״ה עתיד להשיב אותה למקו
 בראש והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה׳

 כי כל .יום האחרוןה , וזוהי שנקראת יום.ההרים
  .ספירה נקראת יום

יום הוכשהתחיל הצל להיעשות בתחילת  .188
 כמו שבזמן שנחרב ,אלף החמישיאחר ה ,אחרה

 אוי ,ש" כמ, שהיה נוטה הצל להיאסף,ק"ביהמ
 כמו , כלומר.לי ערבלְ לנו כי פנה היום כי יינטו ִצ 

 כך ,שהחורבן היה בזמן שהתחיל הצל להיאסף
 שבזמן .תהיה הגאולה בזמן שיתחיל הצל לצאת

  . הוא סוף הגלות,שיהיה יום וצל
 . וחציםשש ְקָמציהוא שיעור של הצל הזה הו
 םשש קמציו ,ץקומ שנקראת ,דהי היא מםקמצי
 , איש בין אנשים,דלו של אדםודת גימהיא וחצי 

 , זה בין החבריםענייןזיכרון של ה ו.אדם בינוני
 כי צל יֵמינו , כי ְתמֹול אנחנו ולא נדע,הוא בכתוב
 ולא היינו . בגלות, כי תמול אנחנו.עֵלי ארץ
 שהקב״ה רוצה . כי צל ימינו עלי ארץ,יודעים

  .י ארץ על,להשרות אותם צל ויום
כל השלמות באה מכוח הייחוד של קו ימין עם 

 הנמשכת מקו , שאז גם המלכות,קו שמאל
 ומקבלת ממנו , ימין, מזדווגת עם ז״א,שמאל

 וכן כל החורבן בא מצד .בשביל ישראל כל טוב
 שאז גם המלכות ,פירוד קו השמאל מקו הימין

 . שהפירוד הזה נבחן לשכינה בגלות,נפרדת מז״א
אין קו האמצעי יכול לייחד הימין  ש,גם נודע

 אלא ע״י שממעט הג״ר דשמאל בכוח ,שמאלהו
  .המסך דחיריק שבו
 כשהשמאל מתגבר ונפרד ,ולפי זה נמצא

 וזה נבחן לבחינת . אז יש בו גם הג״ר,ימיןהמ
 וכשהוא . כי אין בו מיעוט, שאין בו צל,יום

 , שולט בו המסך דקו אמצעי,מיוחד עם הימין
 ואז נבחן . ואין בו אלא ו״ק,״רהממעט אותו מג

 , כי ו״ק דחכמה.קו שמאל לבחינת יום וצל
 . נבחן ליום,המאירים עם החסדים שבימין ביחד
  . העלם האור,ובחינת מיעוט הג״ר שבו נבחן לצל

ולפיכך בעת שעוונות ישראל גרמו שיתגבר קו 
 אז נחרב ,השמאל על הימין ויאיר בנפרד מימין

 ,וח פירוד קו השמאל כי מכ, המלכות,ק"ביהמ
 שאז נטה , ונבחן. ימין,גם המלכות נפרדה מז״א

 מטעם שאין צל ,הצל להיאסף ולעבור מהעולם
  . אלא בשעה שמחובר עם הימין,בשמאל

 ויעלו מ״ן ,ובשעה שהתחתונים ישובו בתשובה
 , שיחזור וייחד קו ימין עם קו שמאל,לקו אמצעי

 , שהשכינה תצא מהגלות,אז תהיה הגאולה
 אבל אז ייעלמו ג״ר דקו .חזור להזדווג עם ז״אות

  . מכוח המסך דחיריק שבקו האמצעי,שמאל

 . שיום וצל יהיו משמשים בקו השמאל,ונמצא
 שכמו שהחורבן היה ,וזה שמשמיענו הזוהר

 כך הגאולה , שהיה יום בלי צל,מחמת ביטול הצל
 וישמשו ,כ הצל יחזור ויתחדש"לא תהיה אלא א

  . יום וצל,יחד
כמו שנטה הצל ש ,חזור ויתחדש הצלכשי

 כך יחזור ,ק"לעבור מהעולם בשעת חורבן ביהמ
אלף ה שהוא ,יום האחרהויתחדש הצל בתחילת 

 שישמשו אור מצד הו״ק , יום וצלה ויהי.השישי
 וצל מצד הג״ר דחכמה ,דחכמה בחסדים

 שאז תלך ותסתיים .הוא סוף הגלותו .הנעלמים
חוד ז״א י שהיא י, ותתחיל הגאולה,הגלות
  .ומלכות
 שמיעוט הג״ר בא מכוח מסך דחיריק ,ונודע

 כי אז אפשר שיאירו , המפתחא,הממותק בבינה
 גם נודע שמסך דמלכות .ו״ק דחכמה בחסדים

 שבע ספירות אינו מאיר בכל ,הממותקת בבינה
 אלא בשש ספירות ,חג״ת נהי״מ של המלכות

 כי במלכות של מלכות דמלכות אינה ,וחצי
 ומחזה ,חצי ספירה עד החזהמאירה אלא 
 , כי המפתחא היא בחינת ט״ר.ולמטה חסרה

מלכות של  ע״כ נפסקת בחזה .ולא עצם המלכות
  .דמלכות

 . וחציםשש קמציהוא שיעור של הצל הזה הו
 אינו , להיותו בא ממלכות דמפתחא,כי הצל

 אלא עד החצי של ,מתפשט בכל הפרצוף דמלכות
שש א  ונמצא שאין בה אל.מלכות דמלכות

 . מידת גודלו של אדם בינונייהו שז, וחציספירות
  .שהאדם נמשך מהצל הזה שבמלכות דמפתחא

 כמו , וחציפירותסשש ע״כ גם בו אין יותר מ
 ולא  כי תמול אנחנו,ש" כמ.במלכות העליונה

 לא ידענו שכל המשך , כשהיינו בגלות.נדע
 צל , הוא משום שהקב״ה רוצה להשרות,הגלות

 צל על הג״ר , שישמשו יחד.ימינו עלי ארץ
 ואם . וימינו על ו״ק דחכמה שבחסדים,דחכמה

 כי . היינו יכולים למהר הגאולה,היינו יודעים זה
  .יום וצל הוא סוף הגלות

 ,אשרי חלקו מי שרואה את המשיח .189
 אוי למי שיזדמן .ואשרי חלקו מי שלא ראה אותו

 .אריה הגדול להתחבר בנוקבא שלוהבעת שיתבע 
 בעת , ז״א ומלכות, בשעה שיזדווגו יחדכ"כש

 אריה שאג מי לא ,שעה ההיא כתובה על .הגאולה
  .יירא

 ,והווֵ אוג ישאג על נָ  ָׁש ,בתחילה כתוב .190
 ,א לקבל בת זוגו"יצא זי ובאותו זמן כש.בגלות
 ה׳ , אריה שאג מי לא יירא, אז כתוב,מלכות

 , בשעה ההיא כתוב.אלקים דיבר מי לא יינבא
י " הקב״ה שב את כנ.בותךָ אלקיך את ְׁש ושב ה׳ 
 , אז כתוב. ושב צדיק להתחבר במקומו,מהגלות

  .ישבו ישרים את פניךי ,אך צדיקים יודו לשמך
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  מראש האצילות עד תחיית המתים

 בעלי , בעלי החכמה,לכם בני אדם .191
 , מי מכם שהחכים ויודע, קול קורא,התבונה
 ,ניש התקין ראש , כתר,ראש הלבןהבשעה ש
 , הרשום מלמעלה למטה ומלמטה למעלה,חכמה

 ,קו שמאל שבבינהכלומר  ,התקין צד צפון
 בה רשם העומק של ,בעטרה של חפירת מים

 . העולה ויורד בתוכו, עומק הבינה,תהום העליון
- וב, רשימות1500- ירדה ב,מדרגה אחת נעלמת

  . עולמות1500
ביאור מקיף כולל מראש האצילות כאן אר ובמ

אר ו ותחילה מב.יית המתים בקיצור נמרץעד תח
ראש הבשעה שש .ב ז״א ומלכות דאצילות"כח

 הרשום ,שני התקין ראש , הכתר דאצילות,הלבן
החכמה  ,מלמעלה למטה ומלמטה למעלה

 . הבינה דאצילות, התקין צד צפון,דאצילות
 המתקן את , פירושו קו האמצעי דבינה,התקין

 ,זה בזה ומייחד אותם ,הקווים ימין ושמאל
  .והחכמה שבשמאל מתלבשת בחסדים שבימין

 שקו האמצעי התקין קו ,התקין צד צפון
 שיתעטר באגם ,השמאל בעטרה של חפירת מים

 בתיקון זה דקו . ברוב החסדים שבקו ימין,מים
 , המכונה עומק,האמצעי רשם שיעור ההעלם

 , והוא תיקן. הנקראת תהום העליון,אשר בבינה
 ואור קו , מלמטה למעלהשאור קו השמאל יאיר

  .הימין יאיר מלמעלה למטה בתוך הבינה
 , ז״א,מדרגה אחת נסתרתירדה מאור הבינה 

 , רשימות1500- ב.שהחכמה שבו נסתרת ונעלמת
 1500-בו . שרשומים בז״א,הם חכמה וחסד דדעת

 שנעלמים בו , הם בינה וגבורה דדעת,עולמות
 ששם , להיותם השמאל דראש,ואינם מאירים

 שמאיר בחסדים ,ת החכמה הנעלמת בז״אהאר
  . שזה חכמה וחסד שבימין הראש,בלבד

 , שהוא חכמה וחסד שבדעת, שהימין,ונמצא
 בינה וגבורה , והשמאל.רשומים בו ומאירים

 ומה . שנעלמים, הם בבחינת עולמות,דדעת
 מורה על קו וחצי ,1500 במספר יםנושמכ

 , הנקראים חב״ד, כי ג׳ קווים שבראש.שבראש
  .3000הם במספר 

 ונמצא .כי הספירות שבמוחין הם במספר אלף
וקו הימין וחצי הימין של קו  .1500שקו וחצי הם 

 .1500 הם במספר , חכמה וחסד דדעת,אמצעי
 הם ,וכן קו שמאל וחצי השמאל דקו אמצעי

1500.  

 , תטייל חיית שדה אחת,תחת ז״א .192
 כי קרן . עשרה אורות, ועשר קרניים לה,מלכות

 כעיני , ויש עיניים אל החיה.היא לשון זיו ואור
 המלכות היא פני . החכמה נקראת עיניים.אדם
חס בה ו ע״כ מי. שחכמה מאירה רק בה,אדם

 . וֶפה מדבר גדולות. לעיני אדם,העיניים
  . כי דיבור הוא השפעה.שמשפיעה מוחין דגדלות

 . הולכת ביום ונסתרת בלילה,כשהיא עולה
 .נסתרת ביום והולכת בלילה היא ,כשהיא יורדת
 שאוחזת , ד׳ מניפותות מזדעזע,וכשהיא נוסעת

 כל , ונוסעים עימה שישים שבטים של אש,בידיה
  .אחד חרב שנונה על ירכו

 1500- שהיא בו ב,חכמה נעלמת בז״א
 .במלכותהוא  ומקום גילוי החכמה .עולמות

  :משום זה יש במלכות ג׳ מדרגות
 , נכללת בו,ז״א מזדווגת עם , מלכות עולה.א

 ,שאז מבחינה זו היא הולכת ומשפיעה ביום
  . אינה משפיעה,ובלילה היא נסתרת

 נסתרת ביום , מלכות יורדת לרשות עצמה.ב
 ,חכמהעצמה היא  שבחינתה .והולכת בלילה

 ומשפיעה רק ,נכללת בזיווג ז״אהיא ביום ו
 , ובחינתה עצמה.מדרגת ז״אשהיא  ,חסדים
  .ם בעוד לילהָק ָת  וַ ,ש" כמ, מתגלה בלילה,חכמה
 שמקבלת מז״א , מלכות נוסעת בג׳ קווים.ג

 שאז מתגלה החכמה ,בזה אחר זה בג׳ מקומות
 מסיבת הדינים שמתגלים עם .עם דינים קשים

 , שאוחזת בידיה, ד׳ מניפותות מזדעזע,החכמה
 ונוסעים עימה שישים .חו״ג תו״מ שבהשהם 

 ,ל חג״ת נה״י הכלולים בקו שמא,שבטים של אש
 הנה ,ש" כמ. והם שישים,כל אחד כלול מעשרה

 איש , שישים גיבורים סביב לה,מיטתו שלשלמה
 כל אחד חרב שנונה .חרבו על ירכו ִמַּפחד בלילות

  .על ירכו
 ,שישים גיבוריםהם שישים שבטים של אש 

 . מלכות הנקראת מיטה.שומרים מיטת שלמהה
ים י שהחיצונ,ושומרים אותה בעת הארת החכמה

 הם הדינים ,נה חרב שנו.יוכלו לינוק ממנהלא 
 שמשם יוצאים , יסוד, על ירכו.הקשים
  .ומתגלים

 .עלה ברצונו להוציא אדם שליט למטה .193
 עפר ,מלכותשהיא ה , הזווהתקין בחיה האחת

 'דשב בו והתפשט ל נָ . כלול מכל הספירות,דק
 וד׳ חתיכות מהגוף . התפשט לגוף.רוחות העולם

 . הוד, אחד למטה. נצח,מעלה אחד ל:התגלגלו
 יד , אחד לצפון. המכונים נו״ה,הרגלייםשהם 
  . חסד, יד ימין, ואחד לדרום. גבורה,שמאל

 ,מלכות הנמתקת כל כך בבינהוא  ה,עפר דק
 , אינה נתפסת, הנקראת עפר,עד שהמלכות

 . עפר דק, ונקראת משום זה,ונחשבת כולה לבינה
 מן  וִייצר ה׳ אלקים את האדם עפר,ש"כמ

  .האדמה
הוא  , עפר.דום המכונה אֱ ,הבינההיא  ,אדמה
צר את האדם בעפר הנלקח '  ה.המלכות
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 אלא . בינה, שכולו בצורת אדמה,מהאדמה
  .ס"שכלול מכל ע

 , ז״א,ח" עה,אילן אחד גדול וחזק .194
 , המלכות,התחבר והזדווג בענף יפה אחד

 יפה נוף ,ש" כמ,א שמחת הכולושהמראה שלו ה
 והוציאו רוח אחד , בו הזדווג. הארץמשֹושֹ כל

 והאדם קם על , ומילא אותה עיסת העפר,נסתר
 והמליך אותו על כל העולם והשליט אותו .רגליו
  . תמשילהו במעשי ידיך,ש" כמ.על כל

 שלא לאכול ,ד" עצה,הצטווה על אותו האילן
 השיב המלך את רוחו . ולא שמר המצווה.ממנו

 לקחה את ,לכות המ, ואותה החיה.של אדם אליו
  .הרוח מהאדם

 גוף ,אז הכינו ז״א ומלכות כלי אחר .195
ר " והאדם קם ביניהם בקשר של נ,אחר

החקוקים בין מלאכים קדושים שהתאחדו בציור 
 שמקודם החטא היה לו .העטרות של המלאכים

 ואחר . וגוף מבחינת בריאה,נר״ן מאצילות
 ונר״ן ,ז" מעוה,שחטא ניתן לו גוף אחר

  .ם הקדושיםמלאכיהמ

הדורות שאחריהם נתפסו בחטא שלהם  .196
 שלבסוף הרוח , ונגזרה עליהם מיתה,דעצה״ד

 . הגוף,לבוש ההוא שלהםהכלי והשלהם נשלף מ
 ,קברב , ואח״כ נגנז בעפר בין רגבי נחל.והגוף מת

  . ָמתקו לו רגבי נחל,מלשון הכתוב
 ,וכל המתים נסתרו ונגנזו בעצם אחת חזקה

 שאינה נרקבת , עצם לוז,הואשנשארה מהכלי ה
 שיהיו נבנים . ונקראת ג״כ בתואל הארמי.בקבר

 ויתעוררו . ויקומו מחנות מחנות,ממנו בתחילה
ע״י גלגול מחילות יבואו ש ,שנית בארץ ישראל
  . ושם תיגמר שלמות תחייתם,כולם לארץ ישראל

 ,ועתיד הקב״ה ללוש אותו העפר הקודם .197
קודם לחטא  הגוף השהוא ,של אותו הכלי

 כְׂשאור , ולהכניס בו עיסה דקה מן הדקה.עצה״ד
 שהיא צחות , ומאותה העיסה,הזה שבעיסה

 ,ש" כמ, ייתקן ויתיישר הכלי השלם,שלמעלה
 .צא והשקה את נחל השיטיםיומעיין מבית ה׳ י

 .משום שהנחל ההוא מרבה אהבה בעולם
יכנס בנחל יוכשאותו המעיין הקדוש ייצא ו

 ולא יהיה בקלקולו ,ן ויתיישר אז ייתק,השיטים
  .כבתחילה

 ,בתחילה נברא גופו של אדם מעולם הבריאה
 וייצר ה׳ אלקים את , ואע״פ שכתוב.בחינת בינה

 הרי , ועפר הוא מלכות,האדם עפר מן האדמה
 שנקראת ,היא בינהואדמה  , מן האדמה,כתוב
 אשר מלכות זו , מלכות דבריאה, כלומר,אדום

אשר שם אינו נתפס ואינו  והעפר .היא כמו בינה
  .ניכר

 יא שה, הזוהתקין בחיה האחת ש,ולכן נאמר

 עד , שהייתה דקה מן הדקה, עפר דק,מלכותה
 , ולפיכך היה הגוף נצחי.שלא הייתה נתפסת כלל

  .שלא הייתה בו שום אחיזה לקליפות
 נפל ממדרגתו ,ד טו״ר"אבל אחר שחטא בעצה

 , שהוא נמשך ממלכות,ז"ונבנה גופו מעוה
 מטעם שיש בה ב׳ ,ד טו״ר"הנקראת ג״כ עצה

בחינת היא  שמנעולא . מנעולא ומפתחא,נקודות
 שעליה , הבלתי נמתקת בבינה,ד"מלכות דמדה

 . שלא לקבל מאור העליון,א והמסך"רובץ צ
ומפתחא היא המלכות המעורבת וממותקת 

 כמו , הראויה לקבל כל האורות העליונים,בבינה
 וכן גופו .נבנית המלכות ומאלו ב׳ נקודות .הבינה

  .של אדם
 , נגנזת נקודה דמנעולא,ואם אדם זוכה

 ואז האדם ,ונקודה דמפתחא שולטת במלכות
 . לפי מדרגתו,ראוי לקבל כל האורות העליונים

 , אז מתגלה המנעולא,ואם האדם אינו זוכה
 ואז פורחים כל ,ונגלה שהיא מלכות המצומצמת

ד "עצה שע״כ נקראת המלכות .האורות מהאדם
  . לא זכה הרי רע,זכה הרי טובש מטעם ,ר"טו

ומשום זה עם אכילת עצה״ד נפלו למדרגת 
על  ונגזרה המיתה על האדם ו,ד טו״ר"עצה

 כי הגוף ירד לבחינת המלכות .הבאים אחריו
 , שהם הכלים דנקודת המפתחא,ד טו״ר"עצה

 משבע ספירות והם נמשכים .שמקבל מהמלכות
 שבעים ן וה, שכל אחת כלולה מעשר,שלה

  . נמשכים שבעים שנה לאדםן שמה,ספירות
ובסופה של המלכות מתעוררת נקודת 

 כשנקודה זו מתעוררת על , ולפיכך.המנעולא
 . ומת, תכף פורחים ממנו אורות החיים,האדם
 , אחר שבעים שנה מוכרח האדם למות,ולפיכך
 אמנם אם לא זכה . זמן גילוי המנעולאיבהגע
נעולא גם מקודם  מתגלה עליו המ,האדם

 ָּכֵרת , כמו שלומדים, שנותיושבעיםשהשלים 
  .ומיתה בידי שמיים

 שלא לאכול ,ד" עצה,הצטווה על אותו האילן
 השיב המלך את רוחו . ולא שמר המצווה.ממנו

אותו הרוח ה לקח ממנו "הקב ש.של אדם אליו
 הגוף , אז הכינו ז״א ומלכות כלי אחר.דאצילות
 וע״כ אם .חיזה לקליפה שיש בו א.ד טו״ר"מעצה

 והוא מוכרח למות . לא זכה הרי רע,זכה הרי טוב
  . שנהשבעיםאחר 

 . גוף אחר,אז הכינו ז״א ומלכות כלי אחר
ר החקוקים בין "והאדם קם ביניהם בקשר של נ

 שתחת הרוח דאצילות נתנו לו רוח ,מלאכים
  .ממקום המלאכים שבעולם היצירה

תפסו  נ, שיצאו ממנו,וכל הדורות אחריו
 גם הם , שלהיותם צאצאיו,בעוונם של אדם וחוה
 ונגזרה המיתה גם ,ד טו״ר"קיבלו גוף מעצה

 ואח״כ , שהרוח יוצא מהם לבסוף ומתים.עליהם
  . שנקבר בקבר,נגנז בעפר בין רגבי נחל
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 שכל העצמות נרקבות בקבר חוץ מעצם ,ונודע
 , או בתואל הארמי, שנקראת לוז,קשה אחת

היא  כי העצם הזו .זונותשאינו סובל טעם המ
 ששורשה גנוז במלכות כל ,מבחינת מנעולא

 ולפיכך אינה יכולה לקבל ,חייםה שנות שבעים
 להיותה , וגם אינה ראויה לקבל מזונות.מזונות

  .ממלכות המצומצמת שלא לקבל אור עליון
 , שהם מבחינת מפתחא,ולפיכך כל העצמות

 שנגלה , בשעת מיתה,וקיבלו מזונות מהמלכות
 יש בהן אחיזה ,שלא היו ראויות לקבל מזונות

 , משא״כ אותה העצם.לקליפות וצריכות להירקב
 ולא קיבלה שום ,שהייתה תמיד בבחינת מנעולא

 . אין לקליפות במה לאחוז בה,מזונות ממלכות
  .וע״כ אינה נרקבת בקבר

כלומר שנגנזים  ,וכל המתים נסתרו ונגנזו
י  שנשארה מהכל, בעצם אחת חזקה.בקבר
 , בתחילהה שיהיו נבנים ממנ, בעצם לוז,ההוא

 אחר ,ת" שזה יהיה בגמה.ויקומו מחנות מחנות
 והמלכות תהיה ראויה ,א"שתתוקן מלכות דצ

 . מבחינת מנעולא,לקבל אור מבחינתה עצמה
 ,הנה אז כל הגופים שמתו מחמת גילוי מנעולא

 כי עתה גם המנעולא ראויה לקבל ,הייקומו לתחי
  .אור
 ייבנה כל , בעת שיקומו לתחייה,תחילהבו

 להיותו ראוי אז ,הגוף מכלים דמנעולא בלבד
 אמנם . כמו הכלים דבינה,לקבלת אור העליון

 וע״כ כל . צריכים להמשכת קדושה מבינה,עכ״ז
 , בכל מקום שהם,המתים שיעמדו לתחייה

 ושם מקבלים ,צריכים לבוא לארץ ישראל
 ,ראלררו שנית בארץ ישותעי ו.השלמה מהבינה

  .כי שם הם מקבלים קדושתם האחרונה
עפר ה שחוזר הקב״ה ללוש ,ה היאיהתחי

 , של אותו הגוף ממש שמת,הראשון של האדם
 שנשאר מאותו ,מבניין הנמשך מעצם המנעולא

שיכניס  ,ולהכניס בו עיסה דקה מן הדקה .הגוף
 שישמש בבניין הגוף ,בו המסך דבינה עליונה

 ,אור בעיסהו ׂש כמ,וולהשלים אותו  אותלחזק
 , ומעיסה זו של הבינה.שזה נעשה בארץ ישראל

ייתקן ויתיישר  ,שהיא צחות הבינה שלמעלה

  .יקבל גמר תיקונו ש,הכלי השלם
 ואח״כ ,ועתידים המתים לעמוד במומם

 ביום ,ש" ואז כמ.יתרפאו ויהיו שלמים בכל
 שאע״פ שאחר .ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד

 עכ״ז כיוון ,תיקונהת מקבלת המנעולא כל "גמה
שהמנעולא הוא הרצון לקבל הגדול שהיה 

 ע״כ אחר תיקונו יש בו ג״כ ,א"במלכות דצ
 שמשם היו כל המומים ,רצון לקבל ההואהמ

  .שבגוף
 של ,ועתיד הקב״ה ללוש אותו העפר הקודם

 שהיה לו בגוף  עם כל המומים,אותו הכלי
 כי . מטעם שליטת הרצון לקבל,הראשון

 .שורש השורשים לרצון לקבל הזההמנעולא הוא 
 שהיא ,ואח״כ להכניס בו עיסה דקה מן הדקה

 , שהיא צחות שלמעלה, ומאותה העיסה,הבינה
 שאז יתרפא מכל ,ייתקן ויתיישר הכלי השלם

  .המומים
 והשקה , מהבינה,ייצא'  ומעיין מבית ה,ש"כמ

 הגופים שעמדו לתחייה עם כל ,את נחל השיטים
א אותם מקודם  ולא ריפ.המומים שבהם

 משום שהנחל ההוא מרבה אהבה ,התחייה
 כי הרצון לקבל הזה מרבה החביבות ,בעולם
 כי מידת התענוג היא לפי מידת הרצון ,והתענוג
 שיהיה מוגבל , אלא שצריכים ליישר אותו.לקבל

  .מ להשפיע"לקבל ע
דקה מן ה העיסה ,וזה נעשה ע״י הארות הבינה

 ,ארות הבינה ה, וכשאותו המעיין הקדוש.הדקה
 , אז ייתקן ויתיישר,יכנס בנחל השיטיםיייצא ו

 כי הרצון לקבל .ולא יהיה בקלקולו כבתחילה
 ואז .מ להשפיע" שתהיה קבלה ע,ייתקן ויתיישר

 ,לא יהיה הרצון לקבל מקולקל כמו בתחילה
  .שבזה הוא מתרפא מכל המומים שהיו בו

 יקומו להיות נידונים ,ואלו שאינם זוכים .198
ני אדמת ים מְיֵׁש  ורּב,ש" כמ.ן מלך העליוןבדי

און ְר  אלה לחיי עולם ואלה ַלֲחָרפות לִד ,עפר יקיצו
 כי כאשר השמיים החדשים , ואז כתוב.עולם

 עומדים לפניי ,והארץ החדשה אשר אני עושה
  . כן יעמוד זרעכם ושמכם,נאום ה׳
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 כי תצאפרשת 

  מוציא שם רע

 ,ש"כמ ,מצווה לדון בדין מוציא שם רע .1
 כי ,וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה

 זה אחר .הוציא שם רע על בתולת ישראל
 לא מצאתי לבתך , שהרי אמר,הנישואים
 , כי המרגלים. ואין כל שם רע שווה.בתולים

 ומתו ,להגל נענשו ב,שהוציאו שם רע על הארץ
 לפיכך . ואישה היא קרקע בארץ.ולא זכו לה

 .ציא שם רע על אישה כמו מו,נחשבו המרגלים
  . אסתר קרקע עולם הייתה,כמו שלומדים

שתאמרו  ,ואם תאמרו שם רע על אסתר .2
 ועם זה זכתה ,שהיא נטמאה באחשוורוש

 ,ש" כמ, שהיא מלכות,שיתלבש בה רוח הקודש
 א״כ אתם מוציאים שם רע .לבש אסתר מלכותוִת 

 הוא ,ה" אני הוי, והרי אמר הקב״ה.על המלכות
 . לאחר לא אתן ותהילתי ַלְּפסילים וכבודי,שמי

 , ותהילה, וכבוד,ם שנקראת ֵׁש ,שזוהי השכינה
 ואיך .תלבש באסתרה והוא שם ש.ורוח הקודש

  ?תאמרו שנטמאה באחשוורוש

 אוי לאלו שאוכלים תבן ,אבל חכמים .3
 ,ר" שתורתם מעורבת מטו,ושיבולים של התורה

 ,כמו תבן ושיבולים המעורבים מאכל וקליפות
 אלא קלים וחמּורים של ,נו יודע בסתרי תורהואי

 וחומר , פסולת, קלים הם תבן דאורייתא.תורה
 כי . שיש בה מאכל ופסולת,של תורה הוא חיטה

א פסולת יט ה" אשר ח,ִחטה היא אותיות ח״ט ה׳
 ,שלומדים ,ר"ד טו"א עצהיהו ,ה׳ היא הטובו

  .ד חיטה הייתה"עצה

על אין דרך המלך והמטרוניתא לרכוב  .4
חיטה ועצה״ד שהוא  ,חומר של תורהעל  ,חמור
 ,ש" כמ.סתרי תורהשהם  , אלא על סוסים,טו״ר

 כי אין ,בותיך ישועהְּכ ְר כי תרכב על סוסיך ַמ 
כ " וכש,מקלים במלכות שתרכב המלכה על חמור

 ,ט"מטשהוא  , שאין זה מקום הדיוט ועבד,המלך
  .שדרכו לרכוב על חמור

 כתוב ,ראלומשום זה בשעה שלא יזכו יש
 ,הוא סימן ם עני ָׁש . עני ורוכב על חמור,במשיח

 . ענ״יאשי תיבות שהם ר,עירובין נידה יבמות
 שכל , שזה רומז.לל אלובכושאר המשנות הם 

 , אלא בתורה הנגלית,זמן שאינו יודע סתרי תורה
עצה״ד שהוא  , ורוכב על חמור.הוא עני בדעת

ל  עד שרוכב ע, ואין הקב״ה נקרא מלך.טו״ר
 לסוסתי ברכבי ,ש" כמ, המלכות,י"נ כ,הסוס שלו

 שהיא כולה טוב בלי רע .פרעה דימיתיך רעייתי
  .כלל

 . אינו מלך, כשהוא מחוץ למקומו,הקב״ה .5

 , וכך ישראל. והיה ה׳ למלך,וכשחוזר למקומו
 , וכמו האב. כל ישראל בני מלכים,כמו שלומדים

 עד שיחזרו לארץ , הבנים אינם בני מלכיםךכ
  .שראלי

 אע״פ ? הרוכב על החמור הוא הדיוטהאם
 אל תהיה ,לומדים ,שהוא הדיוט כלפי אדונו
 העבד ו זה, כי הדיוט.ברכת הדיוט קלה בעיניך

  .חמור הזהה והוא הרוכב על .ט"מט
 , שלא שמר על הכבוד שנתנו לו,ר"ואדה

 שיאכל יחד עם , הורידו אותו,שאכל מעצה״ד
 ,הקב״האת  שאל ו.ר" שהוא עצה״ד טו,חמורו

 ויששכר זכה ?ס אחדאני וחמורי נאכל באבּו
 משום . יששכר חמור ָגֶרם, להיקרא,בחמור הזה

 נקרא חמור ,חמור הזההשהכניע תחתיו את 
  .ו מֶגֶרם המעלות אות שהוריד,גרם

 ומלכותו , בהכתוב , מלכות,המטרוניתא .6
 וע״כ אחר . שמושלת גם על הקליפות,להבכל ָמָׁש 

 ותלבש אסתר ,ש" כמ,מלכותתלבשה אסתר בהש
 .אומתועל  שלטה אסתר על אחשוורוש ו,מלכות
יחד עימה יתה ולא .ג בשונאיהם והרֹו, בהםוכתוב

יחדה יתה לא , אע״פ שהיו בבית אחד.אחשוורוש
 ותנח ִּבגדו , בושכתוב , אלא כמו יוסף,עימו
 ,ש"כמ , ִּבגדו, אלא, לבושוכתוב לא ש.אצלה

 שיש בה אחיזה ,צוניות שלו חיצי חי,בוגדים ָּבָגדּו
  .לקליפה

 אתה ,ש"כמ ,ומשום זה אסתר לשון ֵסתר .7
מאחשוורוש אותה  כי השכינה הסתירה .סתר לי

חזרה לזרועו של אסתר  ו,ונתנה לו ֵׁשדה במקומה
שם המפורש ה שהיה יודע , ומרדכי.מרדכי

 יש , משום זה. עשה כל זה בחכמה,לשוןשבעים ו
 ,יחד עימהישמתלאדם לדבר עם אשתו קודם 

  .תחלפה אשתו בׁשדההאולי 

 נוהג ,ר"ד טו"מצד עצההיא  ש,וזה באישה .8
 אין לה , אבל אם היא מהשכינה.בה חילוף לשדה

 זו , אני.ניתיה לא ָׁש " אני הוי,ש" כמ.שינוי
 כל , כמ״ש, שאין לה פחד מהקליפות,השכינה

  .הגויים כַאין נגדֹו

 . כמה סגולות שם,במקום שהשכינה שם .9
 הייתה ,תלבשה באסתרהע״כ משום שהשכינה 

 , כמו שרה.ראויה להיעשות עימה כמה סגולות
 ומשום שהשכינה הייתה ,שהקב״ה שמר אותה

 ואפילו לבושה . שמר אותה מפרעה,עימה
 זכות ב, כולם עשה הקב״ה סגולות,ותכשיטיה

  .השכינה שהייתה עימה
 , כשבא פרעה לגעת בסנדל שלה,ומשום זה
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 וכן בכל .המלאך עם הסנדלכה אותו יה
 בכל תכשיט ותכשיט שהיה נוגע ,התכשיטים שלה

 עד שנפרד ממנה , היה התכשיט מכה אותו,בה
  .ה לבעלה אות והחזיר,אותו הטמא

כ מי " כש,ואם בתכשיטים שלה היה כך .10
 ,יחודי לשם צד ה, ואפילו באצבעה,שנגע בגופה

ן  כי הקב״ה לא נת.ב יומתרֵ ר הָק  והזָ , כתובשאז
 , אני ה׳ הוא שמי, כמ״ש,קרב אליההתלו רשות ל

  .וכבודי לאחר לא אתן

 . לא כל הוצאת שם רע שווה,ומשום זה .11
 . מתו, שהוציאו שם רע על ארץ ישראל,המרגלים

כ שהם " כש, שם רע על השכינהים שמוציאאלו
 כי אלו שהוציאו שם רע על .מוכים בנשמותיהם

 אבל מי .תו ומיתת עצמם מ, לקו בגופיהם,הארץ
 . הנשמה שלו מוכה,שמוציא שם רע על השכינה

 , למי שיודע להוציא שם רע על השכינהווזה
 אין לו , אבל מי שעיניו סתומות.ועיניו פתוחות
  .עונש כל כך

 שאישה אנוסה מותרת ,שלומדיםומה  .12
 אינו , ודאי שאיסור והיתר שבמשנה.לבעלה

ן  שהיא מאיל,אישההמדבר אלא בדברי האדם ו
 אין דין ,ח"מעה אבל אישה שהיא .ר"עצה״ד טו

 כי אותו שהוא ,שלה כמו אלו שמעצה״ד טו״ר
 לא ,כתוב ועליו . הוא צדיק וטוב לו,ח"מעה

 . ולא לבת זוגו הצדקת,ןויאונה לצדיק כל אוֶ 
 שלא הייתה לו ,ולמדנו זה מׂשרה בבית פרעה

  .קרב אליההתרשות ל

ד "ה שהוא מעצ,ומי שהוא צדיק ורע לו .13
 אין צדיק אשר לא , כיוון שרע נמצא עימו,ר"טו

 רשע וטוב . מאחר שנמצא עימו,יחטא ברע הזה
 וטוב .ט שלו"ר על יצה"תגבר היצהה הוא ש,לו
 ומשום . שהטוב הוא תחת רשותו של הרשע,לו

 ,תגברמ כי מי ש. הוא רשע,שהרע שולט על הטוב
  .לוקח השם

 ,ו נקרא צדיק ורע ל,אם מתגבר הטוב על הרע
 , ואם הרע מתגבר על הטוב.שהרע תחת רשותו
 רשע . שהטוב תחת רשותו,נקרא רשע וטוב לו

 סם הוא , ורע לו.מ" ס,ורע לו הוא אל אחר
 , שכתוב עליו.כבים ומזלות עבודת כו,המוות שלו

 ומשום זה אישה אנוסה אינה .ְתמֹוֵתת ָרשע ָרעה
  .ר"כ יש בנשמה ההיא עירוב של טו"אלא א

 , נשברו הלוחות שלה, שניתנהוהתורה .14
הם  שכמו שהבתולים .שהם משולים לבתולים

 כך הלוחות שניתנו ,ת על יושרה של הבתולהעדּו
 . היו עדות על כל התורה,לעיני כל ישראל
 . אותהרו לישראל לשמן אותהוהקב״ה חזר ונת

 וע״כ . הָלכה למשה מִסיני,פ נקראת"והתשבע
ל התורה  והחתן ש. חתן של התורה,נקרא משה

  .יםלוחות הראשונה שהם ,שבר הבתולים שלה

 ויאמר שהתורה ,ומי שמוציא שם רע עליה
 , שהרי הלוחות שלה נשברו,ההיא אינה כראשונה
 אבי  הוא,ה" הקב, שהוא,הקב״ה יאמר לו

 כי . שמרומזת במילה בראשית, הבתאבי ,הנערה
 לרמז שהתורה היא ,בראשית אותיות בת ראשי

 ,רׂשו הׂשמלה ופָ , הקב״ה ואז אמר.בת המלך
 , בהכתוב ויראו ש,ונפתחת יריעה מספר התורה

 וכתבתי על ,ל לָך שני לוחות אבנים כראשוניםֹופס
 אשר היו על הלוחות ,הלוחות את הדברים

  .ברתיהראשונים אשר ש

 כך היה , סיני סיני,אמר אליהו למשה .15
 אבל ברשותו של .ראוי לנו לשמוע דבריך ולשתוק

 , אני רוצה לדבר דבר אליך,כינתוהקב״ה וש
  .לכבודך

 , המלכות, כלה זו שלך, משה,אמר אליהו .16
 . לגדל אותה בשבילך,נתן אותה הקב״ה לאברהם
ו  כמ, היא נקראת בתו,ומשום שהוא שמר אותה

 .מה בת הייתה לו לאברהם ובכל ְׁש ,שלומדים
 ואפילו עירובי ,ובה קיים כל התורה כולה

  .מור משמרתי ויש,ש" כמ.תבשילים
 ויהי אומן את ,ש" כמ,ֵמןוהוא היה אליה אֹו

 וה׳ ,ש" כמ,הזכות בך אותוריוהקב״ה ב .הדסה
גידל אותה בכל אברהם  ו.רך את אברהם בכליב
 והעלה אותה ,טובות וגמל לה חסדהמידות ה

היה ביתו בזכותה  ו.ו במידת החסד של,בגדולה
  . לגמול חסד עם כל באי עולם,פתוח לרווחה

 כשבניו של ,ומשום שגמל חסד עימה .17
 בכמה עוונות שלהם ,אברהם היו בערבון

 ֵלְך והיה גומל , משה, אמר לך הקב״ה,במצרים
 , כי הכלה שלך, למי שגמל חסד עימך,חסד

 שיגדל אותה במידות , נתתי אותה לו,המלכות
 שהמשיך לה י״גכלומר  , והוא גידל אותה.טובות

 וה״ו ,ג׳ מילים בות הרמוז, מידות הרחמים)13(
 ים שכלול,ו" שהם ראשי תיבות וא,אנ״י וה״ו
  .שמות) 72(בהם ע״ב 

 ,הוא השם וה״ו כי בתחילת שם ע״ב
 . וסמוך לסופם וה״ו השני,ובאמצעם הוא אנ״י

 היה ב שמות"ע שב,הוא כחשבון חסד' בגיוע״ב 
 שהם ע׳ אומות ,מתגבר אברהם על ע״ב אומות

 הייתה לו ,ות במלכ, ובכלה שלך.ועשיו וישמעאל
 לאחר שהמלכות קיבלה ,סגולה בע״ב שמות

  . והיה מנצח לכל אומה ולשון,אותם

ע  מוליך לימין משה זרֹו,ומשום זה כתוב .18
 . ִמפניהםים בוקע ַמ , שהיא המלכות,תפארתו
 ,קרעים) 12( הים בשביל בניו בי״ב שקרעָת 

 הרומזת על , ובזכות הא׳ שבמילוי ו״ו.כחשבון וו
 ובה טבעו . עשית את הים ליבשה,הארת הבינה

 שבגי׳ , ז״א,ו" שאינם מאמינים בוא,המצרים
  .)13 (אחדהיא 
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 , זרע אברהם, יתקיים בישראלל"ולעת
 כימי צאתך מארץ מצרים ַאראנו ,הכתוב
 מוליך לימין משה זרוע , ובך יתקיים.נפלאות
 לעשות , מפניהם, של תורה, בוקע מים,תפארתו

  .וויח הכלה שלךם תר וָׁש .ם עולםלך ֵׁש 

 ניתנה , המלכות,זוהבת הומשום ש .19
 הָלכה , שהיא הָלכה שלך מצד השמאל,לישראל

 כי ,אותיות הכלההיא  כי הלכה .למשה מסיני
 ה׳ שמצד השם ,מצד ימין הלכה שלך היא אות ה׳

ל ה״י ו והכ.י׳ מצד השם יצחקוהיא  ,אברהם
 . ו״ק, שהם המוחין דאלקים,שם אלקיםהמ

 . המלכות נקראת אלם, ה״י אלואמנם בלעדי
  .להיותה בלי מוחין

 המילוי ,ו" וא,ז״אהוא  כי משה ,ו"ואתה וא
ם  שהוא״ו משלי,ת שלהשלמּוּהשל המלכות ו

 כי , ונקראת כוס מלא. במוחין דג״ראותה
 והשם , אשר כס חסר ו׳,ה ֵכס י,התיבתחילה הי

 . כוס מלא ברכת י״ה ו״ה, ולבסוף.י״ה חסר ו״ה
  .תמלאהא והשם תמלהשהכוס 

 ,ומשום שהמלכות ניתנה על ידך לישראל .20
 יש , הכולל ימין ושמאל,שהם עמוד האמצעי

 , כי ניתנה לאברהם.לגלות למה ניתנה להם
 ואתה גמלת .משום שהמשיך לה מידת החסד

  . כמו שהוא גמל חסד עימך,חסד עם בניו
 רו לשמ, לו ולזרעו,ונתן אותה הקב״ה ליצחק

 ועשו לה כמה גדרים וחתכו ,ר"ד טו" מעצהאותה
 בכמה , שהם לבושי זהב,בשבילה כמה לבושים

ים על אלו פסקי שואל והיו חולקים ו.פסקי דין
 לקשט אותה , לתקן אותם בכמה תירוצים,דין

 כדי שתהיה ,ט"יולבכמה קישוטים לשבת ו
מקושטת אליך בשעה שתבוא לגאול אותה 

  .או'היה ה'ה ש' מ, בהכתוב ש,בגאולה האחרונה

 ,ומשום שהם גרמו לך ועשו לך טובות .21
יהרג י כדי שלא ,לם כמה צרותגלאתה סבלת ב
 , ופני שור מהשמאל, בוכתוב ש,משיח בן יוסף

 . בכור שורו הדר לו, בוכתוב ש,שהוא מזרע יוסף
 ,וכדי שלא יתחלל הוא וזרעו בין העכו״ם

 היה ,שמחמת חטאו של ירבעם שעבד עבודה זרה
 משום שירבעם , הוא וזרעו,םלל בעכו״חלו להת

 , בךכתובלו גל וב.מזרעו של יוסףהוא בן נבט 
 ובחבורתו ִנרפא , וכתוב.ָלל מפשעינווהוא מחֹו

  .לנו

 ,שמאלמימין ומ משום שכלולים ,וישראל .22
ה׳ י׳ אותיות  ,םאשר ָׁש  ,להיותם מקו אמצעי

 הן , ימין ושמאל של המוחין דמלכות,שלך
 .עם המלכות ביניהםחד י יש לך להתי,בשלמות
 כי הוציא שם רע על בתולת , בךכתובומשום ש
 לא יוכל , תהיה לאישה ולֹו, בךכ כתוב"ע ,ישראל

 אינו יכול לפרוש , כשהיא בגלות.לחה כל ימיולַׁש 
  .ממנה כל ימיו

 ? שהוצאת עליה,רעהואיפה הוא השם  .23
 כל מי ,אלא אחר שהמלכות ניתנה לישראל

 הוא כמוציא שם רע ,שמוציא שם רע על ישראל
 במה שאמרת ,רע היהה והשם .על המלכות

  . ישראל, למה ה׳ יחרה אפך בעמך,להקב״ה
 וכי אתה הוצאת שם רע על ,והקב״ה אמר

 .מךֵחת עַ י כי ׁש,ך רד לֶ .ישראל שעשו את העגל
 שאתה גיירת , שהם הערב רב ודאי,העם שלך

 כי הוציא , ומשום זה. הם עשו את העגל.אותם
 ולו תהיה , וע״כ.ל בתולת ישראלשם רע ע

  .לאישה

 ואמר ,רך אותוי ב,קם משה ונשק לאליהו .24
 בכל מידה , תהיה מבורך מפי הקב״ה ושכינתו,לו

 ובכל , ובכל השמות שלו,ס שלו" ובע,ומידה שלו
 והקב״ה . אמן, וענו כולם ואמרו.המלאכים

 קום פתח פיך , אליהו.ושכינתו הודו בברכתו
 כי ,אתה הוא עוזר שלי מכל צד כי ,במצוות עמי

ן ו פינחס בן אלעזר בן אהר, בתחילהכתובעליך 
 בן אח ,ןו בן אהר, כי פינחס הוא אליהו.הןוהכ
  .ולדיו ואח לצרה י,ש"כמ ,שלי

  כי ימצא איש נערה בתולה

כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא  .25
 שמצד השכינה נקראים , אלו הם ישראל.ָרָׂשהאֹו
האיש  ונתן ,ושכב עימה ונמצאו וְתפׂשה .בת

 ולו ,לאבי הנערה חמישים כסףהשוכב עימה 
חה כל לְ  לא יוכל ַׁש ,תחת אשר ִעינהתהיה לאישה 

  .ימיו
 אלו הם , איש, וכל בעלי הישיבה אמרוחכמים

 , וְתפשה. שנקרא איש,ישראל מצד הקב״ה
 אשר . בכנפי מצווה, ותפשה.בקשר של תפילין

 שע״י קשר של ,שמה הנ, בת יחידה,לא אורׂשה
תפילין וציצית תופסים ישראל את הנשמה 

 , בתפילת השכיבה, ושכב עימה.שלהם
 כ״ה , ונתן לאבי הנערה חמישים כסף.בהשכיבנו

 וכ״ה אותיות , ישראליחוד שמעיאותיות שב) 25(
  .יחוד בשכמל״וישב

 , שלא לשמה,מלכותב ,מי שעוסק בהלכה .26
 שלא ,אצלו ודאי בתפישה היא ,והרוויח ההלכה

 לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו ,ז" ועכ.לרצון
 . שמתוך שלא לשמה בא לשמה,שלא לשמה

 בדל שנ,ט" מט,והלכה זו היא מצד הנער הטוב
 טומאה ,איסור והיתרשהוא  ,ר"מאילן טו
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ט נקראת " הנער מטש" וע. כשר ופסול,וטהרה
 ,הכתוב שעתיד להתקיים בה ,המלכות נערה

 , שהם איסור טמא ופסול,הערו רשעים ממנינָ יו
  .מ והמחנות שלו"ס

 אלו הם .כי ימצא איש נערה בתולה .27
 והם .בהואוהֲ  כי נער ישראל וָ ,ש"כמ ,ישראל

 , שנשמותיהם מבריאה,ט"נקראים נער מצד מט
 ה׳ ,ש"כמ , ואין איש אלא הקב״ה.ט"ששם מט

  .איש מלחמה
בתולת היא  ,כי ימצא איש נערה בתולה

 נפלה לא תוסיף קום בתולת , בהכתוב ש,ישראל
 , שפיתה אותה,הקב״הזהו  , ואיש.ישראל

 .רֶתיה והולכתיה המדּבָ כי מפַ ו הנה אנ,ש"כמ
 חמישים ,ואח״כ פתח להם חמישים שערי חירות

 ,וזהו שכתוב . חסד,שערי רחמים מצד אברהם

 וכסף הוא .ונתן לאבי הנערה חמישים כסף
  . אברהם,ממדרגת חסד

 להם חמישים שערי ופתחביציאת מצרים נ .28
 המלכות ,י" אדנ, שהוא שמאל,חירות מצד הדין

י " כי באדנ.כיו דן אנ,ש" כמ,ם שָׁש ,מצד השמאל
 ואח״כ ,כי דיןו שמקודם דן אנ,יש אותיות דין

 וברחמים ,כתוב אבל בגאולה האחרונה .יצאו
 ,לה וגדּו. שהוא מצד אברהם,גדולים אקבצְך 

 ם היא ָׁש , כי בינה, היא מדרגת אברהם,חסד
 חמישים , וָׁשם חמישים כסף,נקראת יד הגדולה

  .שערי בינה
 , כי, כל ימיו, בגלות, לא יוכל לשלחה,ואח״כ

 . לי לעולםרׂשתיְך י וֵא ,ש" כמ,לו תהיה לאישה
 . ה׳ צבאות שמו,ךיך עוַׂשיי כי בועלי,כתובו

 כי אע״פ .ך עוד עזובהיאמר לָ ילא  ,וכתוב
  .ינו זז ממנה הקב״ה א,שהשכינה היא בגלות

  ולו תהיה לאישה

 כי . אנוסתות לשא,המצווה שלאחר זו .29
 יש אנוסה מחמת ,צדדים' ודאי יש אנוסה מב

 ויש . אבל היא אינה אוהבת אותו,אהבתו אליה
 אבל היא יראה , שהיא אוהבת אותו,אנוסה

 והיא אינה ,להתחבר עימו בלי קידושין וברכה
לו תהיה  ו,כתובליו ע .רוצה אם הוא הדיוט

  .לאישה

כלומר  , יש נשמה שהיא מטרוניתא:משל .30
 ויש נשמה שהיא .שנמשכת ממלכות דאצילות

 וכי ,ש" כמ. שנמשכת מעולם הבריאה,ָאמה
 ויש נשמה שהיא .ימכור איש את בתו לאמה

  . מעולם עשיה,שפחה הדיוטה
 שהוא עבד , יש אדם:ךוגם האדם הוא כ
ת  ולפעמים הנשמה הולכ.שפחה אל הנשמה

 מחמת שהאדם חטא עימה בגלגול ,בגלגול
 ולא מצאה היונה מנוח לכף ,ש" אז כמ,הקודם
 מחמת , שהנשמה אינה מוצאת בו מנוח,רגלה

 ,ר רודף אחריה" והיצה,העוונות שבגלגול הקודם
  .ר" שהוא שפחה אל יצה,להיכנס בגוף

 ,קודםגלגול ההכוח העוונות שיש בגוף הזה מ
 ,והוא שד יהודי .נבחן שהוא שפחה אל יצה״ר

 , נקראת אמה עבריה, י׳, והנשמה.ר"הכפוף ליצה
 כוח ,שד הזהה ובה .להיותה מעולם הבריאה

 ,י" מתהפך להיות שד,קודםהעוונות של גלגול 
 ,מחמת ששמר הנשמה וחזר על ידה בתשובה

 ומקדש . בברוך,ומברך עימה להקב״ה בכל יום
יחד י ומ. בקדוש קדוש קדוש,עימה להקב״ה

  .ש" בק,הקב״העימה ל

 , מזיק, מה שהיה שד,ואחר שעושה כל זה .31
 , חזר להיות מלאך שלו,כוח העוונות שבגוף

 כי כך עולה ,י" וחזר להיות שד,ט"מבחינת מט
 ומיד יתקיים בו על .)314 (י"ט בחשבון שד"מט

 לא יוכל ,ולו תהיה לאישה ,הכתוב ,הנשמה
  .לחה כל ימיולַׁש 

ה משועבדת  הנשמ,ואם אינו חוזר בתשובה
 האישה , הכתוב ויתקיים בו,אצלו בעוונות שעשה

 שהנשמה תצא ממנו ,וילדיה תהיה לאדוניה
כוח שהוא  , ואותו שד שהוא בעל חובו.לשורשה

והוא  ,כתוב בו ,גלגול הקודםההעוונות שבגוף מ
שד הזה הוא ה ו.יצא בלי תיקוןי ש,יצא בגפוי

תהפך ממטה לנחש ומנחש מ ש,כמטה משה
 מתהפך משד למלאך ,שד הזהה  כך.למטה

  . כפי מעשיו של האדם,וממלאך לשד

פך והה ,הזהשד ההשדים הבאים מ .32
 תלמידי חכמים , יש מהם כמלאכי השרת,למלאך

 והם .היודעים מה שהיה ומה שעתיד להיות
 , שהם בעלי הפילוסופיה,בצורתם בארץ למטה
 היודעים מה שהיה , ישראלמגידי עתידות של
 האותות של החמה פ" ע.יותומה שעתיד לה

 , יודעים, וכל כוכב ומזל,והלבנה והליקוי שלהם
  .מה שמראה בעולם

 שהם פרים ורבים ,שדים כבהמההויש מ .33
 הם עמי , הצורה שלהם למטה בארץ.כבהמה
 ועל בנותיהם , שהם שקץ ובנותיהם שרץ,הארץ
 והם שונאים . ארור שוכב עם כל בהמה,כתוב

 שהם מלאכי השרת ,נהתלמידי חכמים בעלי מש
 , בעלי המשנה על האדםביארו ומשום זה .ממש

 , יבקשו תורה מפיהו,אם יהיה כמלאך ה׳ צבאות
למידי  כי ת. לא יבקשו תורה מפיהו,ואם לא
  . הם כמלאכי השרת ממשחכמים
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  עשר ולא תשע

 בעלי , בעלי סתרי תורה,ויש אחרים .34
 שיורשים נשמות מצד המלכות הקדושה ,מידות

 ומי שיורש אותה וזוכה .ס" הכלולה מע,אצילותד
 כי , עשר ולא תשע,ס בלי פירוד" זוכה לע,אליה

ס " טות היו נמצא,אם היו יורשים המלכות לבדה
 אמר , ומשום שאין באצילות פירוד,בפירוד ממנה

 שלעולם אינן , עשר ולא תשע,בעל ספר יצירה
  .נמצאות ט״ס עליונות בפירוד ממנה

 ,לכות עולה למעלה מעשרהמהייתכן ש .35
ו "א וא"ד ה" השם המפורש יו?ושם היא לבדה

 ,' י,ס דז״א" הוא ע, שיש בו עשר אותיות,א"ה
 ואינה עולה למעלה מעשר ,שמתייחד במלכות

 ומשום זה אומר ספר . שאינה נפרדת ממנו,דז״א
 שהוא , אבל מי שמחבר י׳.ולא י״א'  י,היצירה

  או שמחבר, בשפחה, יסוד,אות ברית
של  בשד ,' הכלולה מי, מלכות,המטרוניתא
  .נוםי נידון בגיה,מ" ס,עבודה זרה

 אינו , מלכות,כי מי שיורש את בת המלך .36
י  בנִ , שנקרא,הוא בן מלךאם  אלא ,זוכה בה

 נקראים ישראל בנים , שמצד זה,י ישראלבכוִר 
 . בנים אתם לה׳ אלקיכם,ש" כמ.אל הקב״ה

  .וזוהי מלכות דאצילות

 מלכות , כנגדה מלכות דבריאהויש .37

 נערה של המלכות ,למלאכים שבבריאה
 והיא בצורת גבירתה . ומשמשת שלה,דאצילות

 , הזו מלכות דבריאה.ס"ע כלולה מ,אצילותשב
 .ע"ה יכולה להתחלל בין או,מחמת עוונות ישראל

 , עליהכתוב ,אבל מלכות דאצילות של הקב״ה
תהילתי  וכבודי לאחר לא אתן ו,אני ה׳ הוא שמי

  .סיליםּפְ לַ 
אינו נותן אותה למי שמחלל שבתות ה "הקב

 ושומר , אלא למי שהוא בן מלך,וימים טובים
מ " ולא ע,יראת אדונובתורה ומצוות באהבה ו

 שמחויב לעשות ציוויו של , אלא כבן,לקבל שכר
 את . כבד את אביך ואת אימך,כתוב שעליו ,אביו
 מי ,ז" ועכ. השכינה, ואת אימך, הקב״ה,אביך

 נחשב , מלכות דבריאה,שמחלל הנערה של המלך
  .לו כאילו היה מחלל המלכה שלו

 .כל עבדי השכינה שוויםואין כל השדים  .38
 יש לה .להָׁש  ומלכותו בכל ָמ ,כי כתוב בשכינה

 ושפחות , מלכויות דבריאה,כמה נערות עבריות
 ויש לה עבדים ושפחות , מלכויות דעשיה,עבריות

 כדי שלא , שמשמשים אותה,א" של הסיםכריונ
 בזמן שהיא ,מצא מלכות אחרת בעולםית

 וע״כ גם הס״א כפוף לה אז ועושה .שולטת
  .רצונה

  ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ

 ,מצד סם המוותהן כריות וואלו שפחות נ .39
 אשר ,מ" שהן נוקבא של ס,שהן כנגד השכינה

יורשת כלומר שפחה  ,השפחה הייתה למטרוניתא
 , שהוא אל אחר,מ והנוקבא שלו" וס.גבירתהאת 

כ עשו עצמם " ואח,עבדים היו אל הקב״ה
 והקב״ה עתיד להעביר אותם מהעולם .תהואלו

  .ולמחות אותם

 ולא ,הותואם בני אדם עושים אותם אל .40
ם  אות להעביר, למה נענשו,מרצון עצמם

 אלא כשהיו דור המבול ודור הְּפָלָגה ?מהעולם
יו מקטירים להם ומשתחווים  וה,יודעים בהם

 ובכוח ההוא שהיו מקטירים להם ,להם
 היו יורדים אליהם ועשו ,ומשתחווים להם

 הרי , והיו מדברים באלו הצורות שעשו,רצונם
 ומשום זה .כבים ומזלותהות ועבודת כוונעשו אל

עמד הקב״ה להעביר אותם ולמחות אותם 
 יםבדוהצלמים שלהם שהיו עאת  ,מהעולם
  .קלטו מהם רוחות וצלמים ו,אליהם

מ " יורדים ס,וכשיש ערב רב בעולם .41
 וע״כ .ונוקבא באלו הצלמים להתגשם בהם

 ואת רוח , כמ״ש,ם מהעולם אותהקב״ה יעביר
גלות הבזמן האם  .הטומאה אעביר מן הארץ

 משום שבני אדם אינם , אין עבודה זרהנההאחרו
 ,אלו היודעים שם בערב רב ?יודעים בהם
 וישראל ,כעיסים הקב״ה ושכינתונמצאים מ
 לקיים מה , והערב רב מצליחים בהם.שביניהם
  .ל פניו להאבידום לשונאיו ֶא  ומשלֵ ,שכתוב

רכו את יקמו כל הַתָנאים והאמוראים וב .42
 , מי יכול לדבר לפניך, סיני סיני, ואמרו לו,משה

 , שבזמן שדיבר בהר סיני,שאתה בצורת אדונך
 וכל החיות ,םכל החיות שבמלאכישתקו 
 ולא נמצא , והעליונים והתחתונים,שבכיסא

 ומשום שאתה בנו בצורה .דיבור אחר אלא שלו
 צריכים כל בעלי הישיבה לשמוע דברים ,שלו
  . אל תיתן שתיקה לדבריך.ממך
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  ח את אשתוַמ יוׂש

 לא ייצא בצבא ,יקח איש אישה חדשהיכי  .43
 שהחתן , מצווה זו.ולא יעבור עליו לכל דבר

 נקי יהיה ,ש"כמ ,שמח עם אשתו שנה אחתי
 , וִׂשיַמח את אשתו אשר לקח,לביתו שנה אחת

 , כי השנה היא כלה. חודשים הם שלה12שאלו 
 12- ואין כלה זולת ב,המלכות שנקראת שנה

 עומד על שנים , ויעש את הים,ש"כמ ,חודשים
בקר ) 12( י״ב .המלכותהוא  כי הים .עשר בקר

 שהם .כל אחת ג׳ קווים שב, חו״ב תו״מס"הם ד
  .י״ב בכל מקום

 ע״כ צריך ,ומתוך שאין תיקון הכלה חוץ מי״ב
 , אותה ותיקוניה,החתן לשמח אותה ואת ביתה

יקח מאבני י ו,יעקבב וע״כ כתוב .כעין של מעלה
 אבני המקום הן ,מלכותהוא  המקום .המקום

 משמח את העלמות , ומי שמשמח את הכלה.י״ב
 . ועלמות הן י״ב.בריאה שהן ספירותיה שב,שלה

 ומשום זה צריך החתן לשמוח .ל הוא שנהווהכ
  .באשתו שנה אחת

 ,ש"כמ ,שמחה זו אינה שלו אלא שלה .44
 ,מח את אשתו וִיְׂש , לא כתוב.מח את אשתויוׂש

 אין , כעין זה.מח את הכלה שְיַׂש ,מחיאלא וש
משמח ש ומי .תיקוניהבשמחה לכלה זולת בגוף ו

  . צדיק,אותם
 , נקי. שנה אחת נקי יהיה לביתו,כתובכ "וע

 כדי שיהיה לו רצון ,שלא יעמול בדברי העולם
ארנונות מ ממסים ו, נקי. מכל, נקי.לשמח אותה

צא לצבא לעשות י שלא י, נקי.וממס גולגולת
 ,מצא שמחה למעלה ולמטהי כדי שת.מלחמה

 , אשרי העם הקדוש,ולעורר שמחה למעלה
ז ואשריהם " אשריהם בעוה.שאדונם שמח בהם

  .ב"בעוה

  ביומו תיתן ׂשכרו

שכיר ה לתת ׂשכר ,המצווה שלאחר זו .45
 ביומו תיתן ׂשכרו ולא תבוא עליו ,ש" כמ.בזמנו
  . ואליו הוא נושא את נפשו כי עני הוא,השמש
) 18( שליח מן ח״י ,שכירהכר ט הוא ְׂש "מט
 לקבל ח״י ברכות , יסוד דאצילות,עולמות

 , משום זה.פ"כל יום ג ב,התפילה בשביל המלכות
 ולא תבוא . תפילת שחריתיהו ז,ביומו תיתן שכרו

 , שאם עבר יומו,תפילת המנחהזוהי  ,עליו השמש
 , שאין לו משלו, בגלות, כי עני הוא.רבנוול קבֵט 

  .אלא מה שנותנים לו בתפילה
תפילה  ,ש"כממשום זה התפילה שלו היא 

 להתפיו .בעטיפה של ציציתשהיא  ,לעני כי יעטוף
  . המלכות, של ידין תפיל היא,לעני

תפילת זוהי  ,ואליו הוא נושא את נפשו .46
 יםכנגד ֵאמּורים וְפָדרים הנותרש ,ערבית
 ,ֶרט הכרם ופאת ׂשדך והם כמו ּפֶ .רבנות היוםומק
ירי מצווה מעכבים את י ש,יםמדולעליהם ש

 לעמוד ,ר תעזוב אותםעני ולגֵ לֶ  ,ש"כמ .הפורענות
  . ז״א,האמצעי

 ,מקומולחוץ כשהוא מי עמוד האמצעי כ
 , אני, ומשום זה אמר משה. נקרא גר,בגלות

 קראתי ,שהמדרגה שלי היא עמוד האמצעי
ר הייתי  גֵ ,ש" כמ.נהעצמי גר בגלות הראשול

  .ל ישראלשבי שז״א רובץ בגלות ב,היכריובארץ נ

הרי מצוות לקט ופאה היו מקיימים  .47
 במקומו  שאז היה הקב״ה,ישראל בארץ ישראל

 כדי ? תעזוב אותם לעני ולגר, ולמה כתוב,ולא גר

 ,רשו ממקומןולעורר רחמים על אלו הנשמות שג
כ " כש.מקומו נקרא גרלחוץ מכי אדם שהוא 

עולם ההוא ובאות ה שהולכות ערומות מ,הנשמות
  .ז"לעוה

 הי זו,ינה כציפור נודדת מן ִק ,עליהן כתוב
ש נודד  כן אי. שהשכינה אינה זזה ממנה,הנשמה
 , שהוא נע ונד ממקומו, זה הקב״ה,ממקומו

 שהיא עם , ונודד אחר השכינה. בינה,ב"עוהמ
תחייבה ה ש, עד שנשלמו הימים,ז"הנשמה בעוה

  .מקומהלחוץ מהנשמה ללכת 
 . עד שיחזיר אותה למקומה,והוא שומר אותה

ונשבע שהוא לא יחזור למקומו עד שיחזיר אותה 
 ומחזיר ,בה וע״כ מי שחוזר בתשו.למקומה

 הוא כמי שמחזיר הקב״ה ,נשמתו למקומה
  .םושכינתו למקומ

 היום אם בקולו ,ש"כמ ,וזהו סוד הגאולה
 , גם כשישראל בארץ ישראל, ולפיכך.עותשָמ 

 שלא ,ל נשמות ערומות אלוגל ב,נקרא הקב״ה גר
 שיוכלו לבוא ,מצוותמ להן לבוש מתורה והנעש

ררת  ותפילת ערבית מעו.למקומן בעולם ההוא
 ואז גם הקב״ה . שישובו למקומן,רחמים עליהן
  . לבינה,חוזר למקומו

של אמרו בעלי המשנה של ישיבה עליונה  .48
 , משה,ט"מטשל  ושל ישיבה תחתונה ,קב״הה

 אשרי חלקך ,אנו שליחים של ריבון העולם אליך
 ושקול כנגד שישים ריבוא ,שאתה בעל תשובה

ה  ואתה החזרת הקב״,מישראל) 600,000(
ך זכות וב.ושכינתו למקומם למעלה ולמטה
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  .ייגאלו ישראל ויחזרו למקומם
 משיח בן יוסף ומשיח ,משיחים' ואין כוח לב

לך הם גל וב. חוץ ממך, לגאול את ישראל,בן דוד
 השלם דברים . לגאול את ישראל,עכביםמת

 הנחמדים מזהב ,כתוב שעליהם , אלומכובדים
  .ם ומתוקים מדבש ונופת צופי,ומפז רב

 ,ט"עבד מטה , בשביל שכיר זה,אמר להם .49
 התקינו בעלי המשנה ,הבא לקבל ג׳ תפילות

ברכות הראשונות של ה שהאדם יהיה בג׳ ,שלכם
 כמו עבד המסדר שבחים לפני ,תפילת העמידה

 כעבד המקבל שכר ,אמצעיותה ובברכות ,אדונו
 כעבד שלקח שכרו ,אחרונותה ובברכות ,מאדונו

  .מאדונו והלך לו

 נמשלו , ורבקה,ומשום זה ֶעבד אברהם .50
 , העבד שלו,ט" כאשר הקב״ה ישלח מט,לזה

 אולי , יאמר לו, המלכות,בשביל לקבל התפילה
 אולי התפילה לא .ה האישה ללכת אחריילא תֹאבֶ 

 וניקית , אמר לו הקב״ה.יתרצה ללכת אחרי
  .משבועתי זאת
 הנקרא ,אברהםכלומר  ,אבאהיא כי חכמה 

עולה ונעשה חכמה והוא  ,סדחשהוא  ,אב

 לשמור השכינה , יסוד, ויורד בצדיק,בגדלות
הוא  ש,ט" מט, שלח העבד, מיסוד, ומשם.בגלות
 , אחר התפילה, להיותו כנגד היסוד,י" שד'בגי
  .ה השכינהשּב

 תן לי סימנים ,ט"אמר לו השליח מט .51
 . השכינה, ששם נמצאת הבת,להכיר בתפילה
טי ר אליה הַ אשר אוַמ  והיה הנערה ,אמר הקב״ה

 אם התפילה תהיה .תה ואמרה ְׁש ,ך ואשתהנא ַּכדֵ 
 אז , שתהיה לעשות לי נחת רוח,להשקות אותי

  .םתדע שהשכינה ש
 אלא שמוצא כל איברי הגוף מלאים ,ואם לא

רק לעצמו ולא הן  שכל כוונותיו בתפילה ,עוונות
 , ולא נמצא בו איבר שלם,לעשות לי נחת רוח

 אור הרוח בצורת עמוד ,שרה שם תורהתש
 , אור הנפש בצורת רבקה,צווה וִמ ,האמצעי
 שהם , שהייתה שושנה בין החוחים,השכינה

שמר לך י ה,ט"ווה לעבדו מטי צ.רשעים גמורים
 כי , שהוא רוח דקדושה,מהפן תשיב את בני ָׁש 

 כי רוח נמשך . רוח הוא תורה,מצווה היא נפש
נפש ל ואינו זוכה לרוח ו. הנקרא תורה,מז״א

  .דקדושה

  יראת חטא קודמת לחכמתו

 כל .עיקר אלא המעשההלא המדרש הוא  .52
 חכמתו ,שיראת חטאו קודמת לחכמתו

 , וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו,מתקיימת
אמא היא  , יראת חטאו.אין חכמתו מתקיימת

אבא היא  , חכמה. הנקראת תשובה, בינה,לאהיע
שהיא  , מלכות,ה׳ הקטנהאות  כשמקדים .לאהיע

 וכשמקדים . ו׳, ז״א, שורה עליו תורה,מצווה
 ונקרא , י׳, שורה עליו חכמה, לחכמה,ר" ה,יראה
 בנים אתם לה׳ , הכתוב מכאן. בן י״ה,בן

  .אלקיכם

 זה .שמי לעולם וזה ִזכרי לדור דורזה  .53
י עם י״ה בגי׳ " שמ. ו״ה, וזה זכרי. י״ה,שמי

 .)248 (י עם ו״ה בגי׳ רמ״ח" זכר.)365 (שס״ה
תנו י תרי״ג מצוות שנ,)613 (וכולם בגי׳ תרי״ג

 ,ש" כמ. שיהיה להם חלק בשמו,לבנים קדושים
  .מוכי ֵחֶלק ה׳ עַ 

וכשמקדים תורה למצווה או חכמה  .54
 ,ד" למדה, מתהפך השם עליו לנוקבא,ליראה

 ,ר"למדהורה מ כי השם ביושר .כעין זה הוה״י
 ,ל לדיןו שמתהפך הכ.ד"ורה על מדהמולמפרע 

 וכעין .וקשים מזונותיו שבתורה כקריעת ים סוף
  .היה הגאולהתזה 

 בטרם יבוא , כמ״ש,יצאו ברחמיםי ,אם זכו
 ואם לא .יצאו ברחמיםי ו.ֵחֶבל לה והמליטה זכר

 וטוב שיקדים צער .צאו בצערי י,מקדים רחמים

 לפי הצער ,ו שלומדים כמ,ודין להמשיך הרחמים
  .השכר

 ,ולדת לעולם כשנ,והיציאה של הנפש .55
 ואחר . חבלי לידה, יש לה צער,מקודם שיצאה

 , בבכי יבואו,ש"כמ . היא ברחמים,שיצאה
 , כתוב ומשום זה.ם ובתחנונים אובילֵ ,ואח״כ

יצאו י ו.ושעיוועת צרה היא ליעקב וממנה י
  .ברחמים

הוא ח ו כי נ,יונהאת וכמו ששלח הקב״ה 
 ולא מצאה , כמ״ש, ולא מצאה מקום לנוח,יסוד
 שלח .משה בתחילהלו את  כך שלח .ונה מנוחהי
 ע״כ , ממנויסתר שמשום שלא מצא מקום לה,לו

  .נגלה לו
ח את לַ  ויַׁש , שעליה הרמז,יונה זו הנשמה

 ולא .ז" לעוה אותה שהקב״ה שלח,היונה מאיתו
 ה ונדה שהייתה נע,מצאה היונה מנוח לכף רגלה

 ,ב אליו וָתָׁש , כתוב משום זה.ז"יסורים בעוהיב
  . וזכתה לשוב לשורשה.זכתה לתשובהש

 שלפיכך נגלה ,ועד״ז אמר משה לרבי שמעון
 משום שכבר הסתיר עצמו ממנו בכל ,אליו

 וכיוון שאין .שם להיסתרהמקומות שהיה אפשר 
כ נגלה " ע,לו עוד מקום להסתיר את עצמו ממנו

  .אליו
 שצריכים להקדים ,מכל זה אנו למדים
טרם שזוכים  מ,סוריםימלחמות וצער ודין וי

  . השכר, כי לפי הצער.לרחמים
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פן כה וכה וַיְרא כי אין י וי,וכתוב בהם .56
 ולא נמצא , שכולם חייבים,ראהמשה  ש.איש

 ומשום .בהם איש שיהיה זוכה לצאת מהגלות
לח נא ביד  ְׁש , ואמר,שםל ללכת ןאיזה מ

  .שלחִת 
 . כמו בזמן של יציאת מצריםאתהוהרי עתה 

 כימי צאתך , הכתוביים יתק, ִעם ישראל,ךב

 נה ובגלות האחרו.מארץ מצרים ַאראנו נפלאות
 משיח בן יוסף ומשיח בן , ב׳ משיחיםךישלח עימ

  . השכינה, שהם כנגד ב׳ כנפיים של היונה,דוד
 ו ואין ל, כגוף,רביעית בגלות ה,אתהכי 
 , ולא עוד אלא בתחילה היו ישראל כגוף.כנפיים

 ובהם פרחו ,נהכנפיים של היו' ן כבוה ואהראתו
  .ישראל מהגלות

  אין מצווה שלא נכללו בה ע״ס
  ]ס"לית פקודא דלא אתכלילן בה ע[

 בתיבה .ס"אין מצווה שלא נכללו בה ע .57
 לכלול בה ,לישים תעשהָ ם וְׁש ים שִניי תחִתי,כתוב

 , והתיבה בכללה. חג״ת,ויים ישראליםוהנים לוכ
 ,שכינהשהיא ה ,' תורת ה. עימהם,השכינה

 .ה"׳ אות רביעית בשם הויה ,עית לחג״תרבי
 , שמקבלת שלוש אותיות יה״ו,ומשולשת

  .ה" הוי,להשלים אותה לשם בן ד׳

 שמקבלת אותן ,ועשר מדרגות הנכללות בה
 עשר , יו״ד ה״א וא״ו ה״אן ה,בשביל ישראל

 , הכתוב בישראלן שיתקיים על ידיה,אותיות
 בנים אתם לה׳ ,ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם

ותיות ה במילוי א" הוי,שם הזהה כי .םאלקיכ
 ועל כל איבר , ממשלתו על צלם האדם,'א

  .שלו

  דגים וחגבים אין טעונים שחיטה

 . לדון בדיני חגבים,המצווה שלאחר זו .58
 אלא ,דגים וחגבים אינם צריכים שחיטה

 , כך בעלי המשנה. אותםהריאסיפתם היא המת
 אלא ,אינם צריכים שחיטה ממלאך המוות

 דגי כמו .אסף אל עמיוי ויגווע וי, בהםכתובש
 אף תלמידי חכמים בעלי ,חיּותם ביםשהים 

 , ואם נפרדים מהתורה.המשנה חיותם בתורה
 שבה גדלים , שהם התנינים שבמשנה,מיד מתים
  .תניני הים

יפלו י , שאין בהם תורה,ואם אלו שביבשה
 שהם , ואינם יכולים לשוט, לתורה,למים
 ,יםמורבכל זאת  להוראה ווע שלא הגייםתלמיד

   ,אדם שהם בעלי הקבלהבני  אבל .הם מתים

   וִירדו בדגת ,כתוב בהם .הם למעלה מכולם
 . שהם בעלי המשנה התנינים,יםיהים ובעוף השמ

 ,הכתוב שהוא כנגד ,התנין הגדול זהו נחש ָּבִריח
   שהוא קו ,וַהּבריח התיכון בתוך הקרשים

  .ת"אמצעי ת

 יש בהם ,ם בעלי המשנהבזמן שהתניני .59
 נמצא אחד בולע את , ומקשים זה לזה,מחלוקת

 ו וזה. שהגדול בולע את הקטן, כדגי הים,חברו
 שחייב ,תלמיד קטן שלא הגיע להוראה ומורה

 , ששניהם גדולים, ואם הם שווים זה לזה.מיתה
  את,סוףב בהם לכתוב ,שאלהויש בהם מחלוקת ו

 כי והב .פה אהבה בסֹו, ופירושו.ָוֵהב בסּופה
  .פירושו אהבה

  וׂשים בסלע קיֶנךָ 

 שהוא ,זדמן אליוהבתוך כך הנה דג גדול  .60
יתן מושֶבָך וׂשים  ֵא , משה, ואמר,רב המנונא סבא

 לך יםעוזרה ,הַתנאיםשהם  , ַתְנָיא.בסלע קיֶנךָ 
 , התנאים, כי הדגים, להקים את השכינה,בגלות

וך  איתן בהיפ.מלכותב ,הקן שלהם הוא בסלע
 איתנים בהיפוך האותיות ,תניאהוא האותיות 

 כי אתה כבד פה , הישמר מפניהם.תנאיםהם 
 , ומי שרוצה להתקיף דגי הים שבסלע,וכבד לשון

 , צריך להיות חזק, התנאים,שהם בעלי המשנה
 הנוקבת ומגיעה עד תהום ,ובלשון חדה ומלוטשת

  .הגדול אשר שם

 אם ,ץ ולא ְיַכזבעד וָיֵפַח ַלֵק מֹוכי עוד חזון לַ  .61

 הפסוק . כי בוא יבוא לא יאחר,ה חכה לויתמהָמ 
  שירד לתהוםאהו  מי.הזה נוקב ויורד עד תהום רבה

 כתוב ש, אלא אתה?זמן של הקץה למצוא ,רבה
  . משפטיך תהום רבה, צדקתך כהררי אל,בך

 ,כמה בעלי המשנה שרצו לרדת לעומק ההלכה
וירדו  , למצוא שם זמן הקץ של הגאולה,המלכות

 ,ש"כמ , ואע״פ שלשונם הייתה. ולא עלולשם
 כי הפטיש שלהם חלש מדי .כפטיש יפוצץ סלע

 ומי . לדעת את הקץ,ולא יוכל לנקוב בסלע
 יבוא נחש ,שנקיבתו באותו סלע היא בלא רשות

 עד , ויש אחרים שמנקבים אותה.לנשוך אותו
  . ואינם עולים משם,שמגיעים לתהום הגדול
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  בר ַנְפֵלי

 לשם כל מי שנופל ,ובזמן שהנקב פתוח .62
שם עם משיח בן ל ומשיח בן דוד נפל .אינו עולה

עני ורוכב על  ,ש" כמ,משיח בן דוד הוא ו.יוסף
  .בכור שורו ,ש" כמ,הוא ומשיח בן יוסף ,החמור
מה ר ולא יכסנו ונפל ָׁש  כי יכרה איש בֹו,תובכו

 . בר ַנְפֵלי, ומשום זה נקרא משיח.שור או חמור
 נפלה לא תוסיף ,ש" כמ,שכינה נפלה עימהםוה

  .קום בתולת ישראל
בעל הבור ישלם כסף  ,ש"כמ , הואואתה משה
 , זהו משיח בן יוסף, והמת יהיה לו.ישיב לבעליו
  .הרגישעתיד לה

  : ג׳ כנגד ג׳ קליפות של האגוז.ד׳ גלויות היו .63
  . קליפה ירוקה של האגוז, קו ירוק, תוהו.א
 , סלעים חזקים,ותולמ אבנים מפ,בוהו .ב

 ואוחזים ,שבעלי המשנה פסקו מהם כמה פסקים
 ות ומשום זה נקרא. להוציא מים של תורה,בהם

  . משום שמהן יוצאים מים,אבנים מפולמות
גלות ה ,קליפה דקה של האגוז ,וחושך .ג

  .קטנהשהייתה  השלישית
חלל של ה , תהום רבה, וחושך על פני תהום.ד
  .האגוז

 נקראת בור שנפל שמה ,תהום ,קליפה ד׳ .64
 , בווכתוב . בכור שורו הדר לו,ש ביוסף" כמ.שור

 שהיא נוקבא רעה של ,רהוישליכו אותו הבֹו
 ריק .כר של הקליפהזָ  הוא , והבור ריק.הקליפה
 אבל נחשים ועקרבים . הנקראת מים,בלי תורה

 , שהיא ריק בלי תורה, גלות רביעיתיהו וז.יש בו
 שהם ,שים ועקרביםדור של רשעים מלא נח

 משום שעקרו דברי ,עקרביםכרמאים כנחשים ו
 היו צריָה ,כתוב ועליהם .חכמים ודנים דין שקר

  .לראש

 , מישראל,פן כה וכה וירא כי אין אישיוי .65
 . אלא שהם ערב רב,באלו הרשעים שבאותו דור
 ומשום זה הקץ של .וזה יהיה בסוף הגלות

  .לות רביעיתא גי שה,הגאולה נוקב עד תהום רבה

 תהום הוא המֶות ,לשם אתה ירדת ,ומשה
 עניות , ואין מוות אלא עניות,בהיפוך האותיות

 והרי ִנברר זה למעלה לפני התנאים .מדעת
 בגלות , בתהוםך שכולם ירדו בשביל,והאמוראים

  . לעזור לך,רביעיתה

  תןיהלווי

אתה עוזר כלומר  ,מסייע לךשואתה תניא  .66
תן של י משום שאתה הלווי,ם יותר מכול,עצמךל

 כי אדונם של כל הדגים נקרא .ימה של תורה
 כי ִלווַית חן הם , בהכתוב ש,ש התורה" ע,תןילווי

  . אדם ובהמה תושיע ה׳,ש" כמ, ובך.לראשךָ 
 אדם כי ימות , בוכתוב ש,ת״תהוא  ,אדם
 ואין התורה מתקיימת אלא במי שממית ,באוהל

 אלו , ובהמה. ואין מיתה אלא עניות.עצמו עליה
כפרד תחת בעלי ו שנכנעים כסוס ,עמי הארץ

  .המשנה

 , פתח משה ואמר.בתוך כך בא רבי שמעון .67

רבי  אמר לו ?תןי לוויאהו  מי,בעלי המשנה
 ,שמדרגתו עמוד האמצעי וצדיקהוא  ,שמעון

 ,יסודשהוא  , וברית,ת״תשהוא  , גוף, בונאמרש
 , והוא גדל בים.בים אותם כאחדיחשמאנו 

יחדים אל הקב״ה י שבה מ, בינה,לאהיאמא עב
ה אותיות "כ ו, אותיות שבשמע ישראל)25(כ״ה 

 . והוא בה, חמישים, שבחשבון ים,שבבשכמל״ו
  . בינה,שהוא נמצא באותו הים

 , ודאי לווייתן עומד על שפת הים,אמר משה
 שלווייתן זהו צדיק ,והעולם עומד על סנפיריו

רבי  אמר .ו שכל העולם עומד עלי,יסוד עולם
  . אשרי חלקך משה,שמעון

  מאוָרׂשה ואין מושיע לההצעקה הנערה 

 עד שאתה , בגלות, המלכות,בת הקול .68
 כי המלכות . כי אתה הוא הקול שלה,תבוא אליה

 , הקול של הדיבור,ז״אהוא דיבור ומשה היא 
 משום , ונקראת בת.א בת של הקולווהדיבור ה

 .בתכותהי לו  ,ש" כמ,שכל אישה היא בת בעלה
 כי עדיין , והיא מאוָרׂשה לך.ע״כ נקראת בת קול

  .גאולהל ,לא נכנסָת עימה לחופה

צעקה הנערה המאורׂשה ואין  ,ש"כמ .69
 , הֵאם העליונה, וכך היא השכינה.מושיע לה

  להוציא, ואין מושיע לה, ישראל,צועקת על בניה
 עמוד בשבילה עד שיבוא .ם לגאולהאות

 הנה ,שעליה כתוב ,הוא המושיע ש, ז״א,האמצעי
  . צדיק ונֹושע,ְך יבוא לךלּכַמ 

 ומשום . ואתה למטה,הוא מושיע למעלה
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 ואתה פה עמֹוד , בךכתוב ,שאתה בצורתו של ז״א
 עד , וכל ישראל חזרו לאוהליהם ואתה לא.מדייע

 , הערב רב?זהל ומי גרם .הגאולה האחרונה
 .ו את הלוחותי וישלך מיד, כתובלםגלשב
ערב ה ולא נגאלה מ,עה ההיא נפלה השכינהשהומ
 ובכל . וגם ערב רב עלה איתם, בהםכתוב ש,רב

 והשפחה אינה נפרדת ,זה אינם נפרדים מישראל
  .רתה עד הגאולה האחרונהימגב

 למדנו בעמוד , שלךה כדוגמ,אתה בן מלך .70
 השמחה שלך תהיה כשמחתו . בכל דבר,האמצעי

הוא כחתן ו ,ש"כמ ,כשיבוא לגאול את השכינה
  .יוצא מחופתו

 ובזמן שהיא ,כיםוכי הלבושים שלה בגלות חש
 אל ִתראוני שאני , היא אומרת,מתלבשת בהם

 ,משחית אף וֵחמההן  ואלו הקליפות .שחרחורת
 ,קליפהדכר זהכלומר  ,חג״ת דקליפותשהן 

שפחה ה , והנוקבא הרעה שלו.שכולל אותן
 ושפחה כי ,כתוב שעליה , היא שבתאי,הרעה
 משחית אף . שהיא שבת המלכה,ש גבירתהתיר

 חג״ת , סובבים ג׳ אבות, חג״ת דקליפה,וחמה
  .דקדושה

  עטרה על ראשו ואילן נאה לפניו

 , אלא מה שהייתה בת המלך,ולא עוד .71
 . הכלולות באבות, י׳ על הו״ה,השכינהשהיא 

 . גבורה,ת ביצחק" ה. חסד,באברהםכלולה ר "ה
 , הייתה ראש עליהםי׳וה .ת" ת,ו׳ כלולה ביעקב

  . נפלה עטרת ראשנו,ש"כמ
 ואילן , שהייתה לו עטרה על ראשו,משל למלך

 הוא משליך , באה אליו שמועה רעה.נאה לפניו
 ומה שהייתה השכינה י׳ על .העטרה מעל ראשו

עשות הצירוף י חזר לה, שהייתה י׳ למעלה,הו״ה
 אבן מאסו , משום זה אמר דוד. שהי׳ למטה,הוה״י

  . מאת ה׳ הייתה זאת,ייתה לראש פינההבונים ה
 ז״א באור החסדים ,כשז״א ומלכות בגדלות

 ,חדים שניהםי כשמתי.ומלכות באור החכמה
 והיא עולה ,נכלל גם ז״א מחכמה שבמלכות

 ונעשית לו ,ה שלו"ומגלה החכמה שבי׳ דהוי
 ,ה"י׳ דהויהיא  ונבחן שהמלכות .עטרה על ראשו

  .ה"הו״ה דהויהוא ז״א הוגוף 
היא  ש, שהייתה לו עטרה על ראשו,ל למלךמש

 ואילן נאה .ה דז״א"המלכות המאירה בי׳ דהוי
 אמנם בגלות . ג׳ קווים דז״א, הו״ה,לפניו

 והמלכות לנקודת ,תמעט ז״א לו״ק בלי ראשה
 ומה שהייתה , באה אליו שמועה רעה.הסיום שלו

 חזר להיעשות הצירוף ,השכינה י׳ על הו״ה
  .ת נקודת הסיום תחתיו כי נפלה ונעשי,הוה״י

  ודיברתם אל הסלע

 , המלכות, בידךו קח אבן ז,קום משה .72
 כדי , על אבן אחת שבעה עיניים, בהכתובש

 כי כמה רועים פרנסי .ר הקליפות של האגוזולשב
 , הסלע שלך,תאספו על אותה האבןההדור 

 היא , מלכות, כי הכלה שלך,להוציא מים משם
נובע בתורה בסודות  ש,מעיין החכמה בסלע הזה

  .מצאי והחכמה מאין ת,ש" כמ,סתומים

וכל הכוח שלהם הוא להעביר הקליפה  .73
 ,חזקהה , וכשמגיעים לקליפה השנייה.העליונה

 , ומכים בה כל ימיהם כולם,קשה להם
 ואין להם ,פטישיםכ שהן חזקות ,יהםותבלשונ

  .רשות להוציא ממנה מים
 כתוב ש בזמן,אלא אלו הטיפות שיצאו על ידך

 ובהכאה . ויך את הסלע במטהו פעמיים,בה
 והם הרמזים של .השנייה יצאו אלו טיפות

 שהם במסכת , הרמזים של חכמת הקבלה,חכמה
 אין מי , אבןה ואות.שאר משניותבחגיגה ו

 שאין לה , שהיא בפנים,שיוציא ממנה חכמה
כה למשה  הלָ , בךלומדים ש, חוץ ממך,סוף

  .מסיני
  :ויש ב׳ מיני מלכות .מלכות נקראת אבן

 , מטרם שנמתקה בבינה, עצם המלכות.א
  .הנקראת מנעולא

 הנקראת , מלכות אחר שנמתקה בבינה.ב
  .מפתחא

 הם ,מלכותבוכל המוחין המתגלים בז״א ו
 אבל ממנעולא אין מתגלה .ממלכות דמפתחא

  .ת" כי אינה ראויה למוחין כלל עד גמה,כלום
כל הכוח שלהם הוא להעביר  ש,ונאמר

מעבירים הדינים והקליפות ש ,קליפה העליונהה
 . ומגלים המוחין ממנה,ממלכות דמפתחא

 לדינים , החזקה,וכשמגיעים לקליפה השנייה
אין להם רשות להוציא ממנה  ,דמלכות דמנעולא

 כי ממנעולא אינם יכולים לגלות המוחין .מים
  .ת"מטרם גמה

המיעוט  זהו ,פעמיים את הסלע במטהו ויך
 בכוח מסך ,הממעט את השמאל ,דקו אמצעי

 והוא מכה . שהוא משה,דחיריק שבקו אמצעי
תחילה מכה במסך דמנעולא ואח״כ ב :פעמיים

 כדי שלא , כי גונז את המנעולא.במסך דמפתחא
  .תעכב גילוי המוחין

 במיעוט ,ובהכאה השנייה יצאו אלו טיפות
 וכן משם והלאה כל החכמים .דמפתחא דווקא
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 רק , שהן טיפות מים,ןמוציאים ומגלים המוחי
 ולפיכך ביקשו ממשה שיקרב את .ממפתחא

 , מלכות דמנעולא,ואבן הזהיקח את י ו,ת"גמה
  .ויתקן אותה

 יש אבן ויש , יש סלע ויש סלע,אמר משה .74
ה " שעולה לי׳ דהוי,ה" יש אבן של שם הוי.אבן

שעליה כתוב  .ה"ונעשית עטרה על הו״ה דהוי
הצלם הייתה  האבן אשר היכתה את ,בדניאל

  .ה הוא הר גדול"י׳ דהוי כי ה,להר גדול
 , שמאל בלי ימין,א אבן ַמׂשּכיתי שה,ויש אבן

 ואבן מׂשכית לא תיתנו בארצכם ,כתובשעליה 
 כי עבודה זו להמשיך שמאל .להשתחוות עליה

 שאין שם נביעה של מי .בלי ימין היא עבודה זרה
 כי חכמה בלי חסדים אינה יכולה ,החכמה
  . שהוא גילוי מוחין לחוץ, ולא דיבור.להאיר

 עליה ,אלא אבן שהיא סלע של משה .75
 .ימיו ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ֵמ ,כתוב

 ,אצילותד מלכות ,סלע הזה היא בת קולהכי 
 אבל השפחה .ואין נוהג בה אלא דיבור ופיוס

סלע אחר שנקרא שהיא  ,למלכות דאצילות
 עליה ,ט" מט, נוקבא של העבד הנער,הִמשנָ 
 , אלא שמכים בה,ד עבֶ רסווי בדברים לא י,כתוב

 , בירורים,ושוברים ממנה כמה פסקי דין
 ועל מה .ולוקטים אותן והן נקראות לקוטות
 ה בלי נביע,שלוקטים אותן הן נקראות לקוטות

  .של חכמה וקבלה
 ,המלכות דאצילות נבנית תחילה מקו שמאל

  עדתתמעטמ ואח״כ ,מאורות הגדוליםהבב׳ 
 ואו״א חוזרים ובונים , ועולה לאו״א,לנקודה

 ואז היא נקראת בת מלך או בת .אותה מימין
  . כי ז״א נקרא קול והמלכות בת קול.קול

 נפלו ט״ת שלה ,תמעטה ממצב א׳הובעת ש
 כי , ראש לשועליםם ונעשו ש,לעולם הבריאה

 אמנם הן נבחנות .נעשו פנימיות עולם הבריאה
 ,להיותן ממצב א׳ ,לאחוריים שאינן מאירות

  .שהמלכות הייתה שם חכמה בלי חסדים
הוא  ש, הכאת הסלעעניין נודעוכבר 

 להכות ,התעוררות המסך דחיריק שבקו האמצעי

 ,חד עם הימיןי כדי שיתי,ולמעט הג״ר דשמאל
 הנבנית ,שמיעוט זה נבחן להכאה במלכות

 וכיוון שהמלכות דאצילות נבנית מצד .משמאל
ין אותה הכאה דקו שמאל  א,ימין מבניין או״א

 , אלא רק לאחוריים של המלכות, לה כלוםתנוגע
שהיא כ ו.שנפלו ונעשו לפנימיות עולם הבריאה

 היא סובלת מאותה ,ט"מלובשת במלכות דמט
  . להיותה כולה בחינת שמאל,הכאה דקו שמאל

 ,אצילותד מלכות ,סלע של משה היא בת קול
ות  כי המלכ,ואין נוהג בה אלא דיבור ופיוס
 וז״א צריך ,דאצילות נבנית מאו״א מימין

 ,יחוד של דיבור ופיוסילהמשיך לה חכמה ב
 ואין שייך בה שום . שמאלו תחת לראשי,ש"כמ

רק בקו אלא  ת נוהגה כי הכאה אינ,הכאה
  . וכל שבא מקו שמאל,שמאל

 שהיא מלכות ,סלע אחרהיא אבל שפחה 
ט נקרא עבד והמלכות שלו " שמט,ט"דמט
חוריים דמלכות דאצילות ממצב  אשר א.שפחה

 , שנמצאת כולה שמאל,תלבשו בפנימיותהה ,א׳
 שהיא , ולא במלכות דאצילות, הכאהתבה נוהג

  .ימין

 מלכות ,אבל הסלע שלי היא בת מלך .76
 ודיברתם אל הסלע ,כתוב עליה ,דאצילות

 כראוי לבת ,פיוסב בדיבור ו,לעיניהם ונתן מימיו
 ונגזר ,י עליה הוכית, ומשום שהכיתי בה.מלך

 כי מי שממאן אל המלכה חייב ,עלינו מוות
  .כ מי שמכה בת מלך" כש,מיתה

 שלא אכנס לארץ ,ומשום זה נגזר עליי
 ואני , כי ארץ ישראל כנגד בת המלך.ישראל

 , ארץ ישראל, והמלכות,כריהוקבור בארץ נ
שבט ה ו.רד אליו בשבטי וי,כתוב ו.תעברה ממניה

 כי אני עתיד לרדת ,שבטים שליההזה הוא אחד מ
  .ם ישראל בגלות להיות עִ ,שםל

 רומז על ,בן איש חילְבָנָיהּו בן ְיהֹוָיָדע  ו,הכתוב
 באחד מהדינים ,רד אליו בשבטיוי ,וכתוב ,משה
 . זה רומז על הגלותפסוק ו. דינים דמפתחא,שלו

להיות עם  ,שעתיד לרדת שם .ירדיע״כ כתוב ו
זמן שהיו  ואע״פ שהכתוב מדבר ב.ישראל בגלות
  .ל נרמז בכתובו הכ,בארץ ישראל

  משה בן המלך
  ]רעיא מהימנא ברא דמלכא[

ק ושמו של משיח נקראים בשם "ביהמ .77
 ,ה הן ארבעה פני אדם" וד׳ אותיות הוי.ה"הוי

חיות של שאר ה שהם יצאו מ,והם של שבט לוי
 ונכנסו בחלק , שהן פני אריה שור נשר,השבטים

 כי פני אדם ,פנים שלו שהם ארבעה .של פני אדם
  .פניםה כל ד׳ יםכולל

 .ר למעלה"ומשה הוא אדם בצורתו של אדה

 ,ר" אדה,מה שמו .מו ומה שם בנו מה ׁש,ש"כמ
 ,ייםוהנים ולוו ומשום זה כ. משה,ומה שם בנו
 .לחנוו על שים שאוכל,י המלך"מזונותיהם ע

 כל אחד נותנים לו לאכול ,ושאר צבאות המלך
 קרוב אל ,משה כבן המלך ו.מושב שלוהבבית 

 כי אין ,לחנווהמלך יותר מאלו האוכלים על ש
  .קרוב אל המלך בכל בני מלכותו יותר מבנו
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 זקן ,קם רבי שמעון ואמר אל בעל המאמר .78
 אתה הוא , בדברים שלך נודע מי אתה,זקן
 כתוב , מה שם בנו. עליךכתוב , מה שמו,ר"אדה

  ומשום שמשה חידש כמה חידושים.על משה
  .ַמח אב כי בן חכם יַׂש , יש שמחה אצלך,בתורה

 בפרשה זו נזכרת האִסיפה שלך ,משה .79
 , עֵלה אל הר העָברים הזה, שכתוב.לעולם ההוא

וראית  ,וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל
 כאשר נאסף  גם אתהךיאותה ונאספת אל עמ

 ובפרשה זו יש לך לחזור לעולם .ן אחיךואהר
 ולהתחבר בפרשה ,לארץ ישראל ולהיכנס ,ולחיות

 , שכתוב בה, מלכות, ארץ ישראל,זו בכלה שלך
ן  ונת, שהייתה שלו.הנני נותן לו את בריתי שלום

 ומשום זה לא . לפינחס והוא אינו חסראותה
 עלה אל הר , אלא, רד,אמר לך כאן הקב״ה

  .הר הזה תיכנס לארץ ישראלה כי מ.העברים

את  ולא ידע איש , בךכתובומה ש .80
 , סתומי העיניים, אוי לאלו אטומי הלב.קבורתו

 כי היית מבקש ,קבורה שלךהשאינם יודעים 
 באותה אותך שלא יכניסו ,רחמים לפני הקב״ה

 משה עבדי ,ש" כמ. אתה נקרא מתהקבורה שב
משה היה ש , ואלו הטיפשים היו אומרים.מת

ז " לצאת מעוה,מפחד ממיתה כשאר הבריות
 הקבורה שלך ועים איך הי והם אינם יוד,ב"לעוה

  .והמוות שלך

 ץ שֵמתי חו, בעלי המשנהביארוכי כך  .81
 שאינם עתידים , אינם אומרים.לארץ אינם חיים

 היו כופרים , שאם היו אומרים כך.חיותלהֵ 
  . אלא כאן סוד גדול.בתחיית המתים

כי הקבורה של משה הייתה בצלם שאינו הגון 
 . במדבר,יםף בלי מייה ועייארץ צ ב,ש"כמ ,לו

מקום הוא שהמדבר כלומר  ,ואין מים אלא תורה
אר לו  לא תֹו, כתוב, בארץ צייה, ובה.הקליפות
 ,כתוב , ומי שראה אותו בצלם ההוא.ולא הדר

 נבואת , ומשום זה.הודֵ ְמ רֵאהו ולא מרֶאה וֶנְח ונִ 
 , הנה ישכיל עבדי,ה בכתובלי המתח,וישעיה

  .רומזת עליו

 ,ה מבקש רחמים הי,ומשום קבורה זו .82
 מפני מה שהייתה ,שלא ימות שם בחוץ לארץ

 ומשום . שהם התורה,ה ועייף בלי מיםיבארץ צי
 , עלה אל הר העברים הזה, עליוכתובזה 

  .משפלותו הראה לו מעלתו
 בלי ,אע״פ שאתה קבור במקום שאינו הגון לך

מקום ה נע ונד מ, שהם עור ובשר,הלבושים שלך
 שעשית חסד ,רי פינחס ה. וגולה, ומטולטל,שלך
 , הנני נותן לו את בריתי שלום, עליךכתוב ש,עימו

 ובו תתעלה בפרשה ,הרי הוא יעשה חסד עימך
 כי . הנני נותן לו את בריתי שלוםבפרשת ,שלו

 שיעזור למשה , מלאך הברית,פינחס הוא אליהו
 להוציא את ישראל ,להתחבר עם ב׳ משיחים

 , המלכות,ּכלה שלך ה,שלוה פרש שּב.מהגלות
  . כחתן עם כלתו,חד עימהישם תתי

ארץ לחוץ מ אם לא היית קבור ,כי אתה .83
 לא היו ישראל ,כלה שלךלחוץ מ ,הקדושה

ָלל  והוא מחֹו,ועליך כתוב .יוצאים מהגלות
ל עוון גל ב, כי נהיית חול בקבורה שלך,מפשעינו

 . ויקבור אותו בגיא, בךכתוב ש,ופשע של ישראל
 ,כלומר ,נׂשאי כל גיא י?שלךומה כתוב בקבורה 

 שהם , שהם ישראל,ךזכותנשא ביכל שפל ונמוך י
 .ָּפלו וכל הר וגבעה ִיְׁש .שפלים מכל אומה ולשון
  .הם הרשעים ועזי הרוח

 , בחיבור. ובחבורתו ִנרפא לנו,וכתוב .84
 כי אתה כשמש . נרפא לנו,תחבר עימנו בגלותהש

היא  , בלילהת שאע״פ שהשמש שוקע,ההמאיר
 כך אתה . בלבנה ובכל הכוכבים והמזלותהאירמ

 הם וממך .קבלותההלכות והמאיר בכל בעלי 
 המשקה האילנות עיין כמו מ,קים בסתרְׁש מו

ימיו  ֵמ ים עד שמתבקע,תחת שורשיהם בסתר
  . יפוצו מעיינותיך חּוצה,ש" כמ.בגלוי

 בימי כת ההול,כי אתה הוא כמו השמש .85
 . אותםמת ומחמ, בסתרעיינותהחורף תחת המ
 בקיץ כת תהיה כשמש ההול,וכשתגיע הגאולה

 , ויהיו צוננים בלי דין,המעיינותמלמעלה 
  . הם חמים בדין, כי כשאתה תחתיהם.ברחמים

 ודאי , ואמר,רבי שמעוןרך את יבא משה וב
 כי בא , עליישכתוב בזמן ,אתה הוא המאיר לי

 שמחשיך , שהוא אותיות ָּכבה השמש,השמש
  .ה יאיר שמו עליך" ששם הוי, יהי רצון.האור

  מרֶאה במרָאה דמיון וחלום
  ]מראה במראה דמיון וחלמא[

 ודאי אתה הוא ,רבי שמעוןועוד אמר  .86
מרָאה אליו  ּבַ ' ה,ביאכם אם יהיה נְ ,ש"כמ ,לוהכ

תגלה ה ומשום זה כש.בו  בחלום אדבר,אתווָדע
ראה רה נא וֶא סּו ָא, אמרת, בינה,לאהילך אמא ע

 כי . מדוע לא יבער הסנה,הגדול הזהאת המרֶאה 
 לא יבער , בהכתוב ,רחמיםהיא משום שהבינה 

  . המכונה סנה, שלא יבער הדין,הסנה

 הנקראים קרני ,וחמישה אורות יש בבינה .87
 שהם מחסד עד . כי הבינה נקראת חמה.חמה
 . משה, ומהבינה עד הוד היו מאירים בך.הוד
חמש  שכל , להודיע, שנתן ההוד למשהווזה
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 כי אפילו הוד ניתן ,הספירות חג״ת נ״ה ניתנו לך
 , כבינה, ומשום זה פני משה כפני חמה.לך

 ות ואלו חמש ספירות עול.שנקראת חמה
  .ס" כי כל ספירה כלולה מע.לחמישים שערי בינה

 אשר העליונים ,כאן מדובר מבחינת הכלים
 כיוון , ולפיכך.ניתנו בתחילה ולבסוף התחתונים

בהכרח שכבר קיבל כל הספירות  ,שזכה להוד
  .שקדמו להוד

שכתוב  , אורפ"ה ן שה,ואלו חמש שאמרנו .88
 ן שה. שהוא חסד,ביום ראשון של מעשה בראשית

 שנראו ן ה. חסד,יד ימיןשל כנגד חמש אצבעות 
 משום שאתה עתיד להוציא מגלות זרעו ,לך בסנה

ם  ומָׁש . חסד, שהוא מדרגת ימין,של אברהם
  . חסד,יד הגדולהה ,מוריםהבינה רחמים ג
 חמש ,יד החזקהה הנקראת ,מצד הגבורה
של  ביום שני כתוב ש, רקיעפ" ה,ספירות שלה

יד של  אצבעות חמש כנגד ן ה,מעשה בראשית
 , קו האמצעי, אבל מצד המדרגה שלך.שמאל
 , כנגד הגוף, ובני ישראל יוצאים ביד רמה,כתוב

 ,יים הכולל גוף וב׳ זרועות וב׳ שוק,קו האמצעי
  . אצבעות שבידחמש בחינות כנגד חמש

 ,חמש חמש חמשונמצא שג׳ ידיים אלו הן 
יד של  חמש אצבעות ,יד ימיןשל חמש אצבעות 

 . שהם חמש, ב׳ זרועות ב׳ שוקיים וגוף,שמאל
  .)15 (והם ביחד עולים י״ה

 . בינה,לאהי ברוך אתה לאמא ע,אמר לו משה
ת " ה עושים לי, חג״ת, ג׳ ידיים,אבל י״ה אלו

 ,י״הר שא . ז״א, שהוא ו׳, מטה האלקיםשבילב
  .ביל ז״אש בונים המלכות ב,חג״ת

 התקיף הנני ל,רבי שמעון ,אמר משה .89
 והרי .א בינהי שמראה ה, שאמרת,הדברים שלך

 ,מרָאהּבַ  ,המילהשל '  כי הגי,א לימיןימראה ה
  רמ״חהיא ,ָדעו במראה אליו אתו,כתוב ביש
ר שזו איה י שרא, חסד,הםאבר'  העולה בגי,)248(

  . ולא של בינה,במראה הוא חסד דז״א
 ,תחילה נראה לך מרֶאהב ,רבי שמעוןאמר לו 

 . שהיא בינה,ָדעו במרָאה אליו אתו, בוכתובש
 אסורה נא ואראה את המרֶאה ,כ אמרת"ואח

 כנגד , הסנהפ"ה שנזכר בו , בינה,הגדול הזה
 המאירים ה״פ , אורות הימין שבבינהחמישה

 והם מתהפכים . דינים שבהחמישה שהם ,הסנ
  . וע״כ לא יבער הסנה.לרחמים כמו בינה

 ברמ״ח מצוות זהועתה נגלה לך שוב מרֶאה 
 אורות חמישה ב, חומשי תורהחמשת בן שה,עשה

  . שנקרא תורה,דחסד דז״א
 וצריכים .וך אותרי ונישק אותו וב,קם משה

 ז״א , מראה המאירה:לדעת שיש ב׳ מראות
  . מלכות,מראה שאינה מאירה ו,ובינה

 ,ה זוא מר,רבי שמעון , משהלואמר  .90
 .המרֶאה הגדול ,שכתוב ,פעמים היא באות ה׳ל

 .דעו במרָאה אליו אתו,פעמים באות ב׳לו
 ולפעמים .ממרֵאה מותניו ולמטהו ,ולפעמים במ׳

 ומרֵאה , ולפעמים בו׳. כמרֵאה אדם עליו,בכ׳
 צריך תוספת  ולא היה. ולפעמים למרֵאה.'כבוד ה
  . במרָאה, חוץ מב׳,אות כלל

 וכל אות ,ס"אלא ודאי מראה זו כלולה מע
 , באות כ׳, כמרֵאה.ספירה שלההמראה על 

 כל , וכך שאר אותיות.מראה על ספירת הכתר
  .ספירה שלההאחת מראה על 

 וכן כמה דמיונות ,וכמה חזיונות יש לה .91
 ,ל נודע בעין השכל שבלבו והכ,ומראות יש לה

 . הלב יודע הלב מבין, בהלומדים ש,במלכות
 הנה הדמיון אינו ,ֶמה וביד הנביאים אדַ ,כתוב

 . ואינו כדמיון שבעין,מלכותב ,אלא בשכל הלב
 וֶאל מי תדמיון .הומיּוני וֶאשוֶ  וֶאל מי תדַ ,ש"כמ

  .לֵא 
 ,א" מס,ויש חזיונות כמו החוזים בכוכבים

 .ות מלכ,א כחזיון לילהוזיון של נבואה היאבל ח
  .ולא בספירות העליונות ממנה

 הם כמו המבין דבר ,דמיונות וחזיונות .92
 , אבל מראה. והמדמה דבר לדבר,מתוך דבר

 , היא כאור המאיר בבת עין,א בעין השכלישה
 שחורה , כמ״ש, כי בת העין היא שחורה,מלכותב

 , באור הלבן שבפנים העיןנאווה .אני ונאווה
 נר ,ש" כמ,את בת עין נקר.עיןההמאיר לבת 

 , הוא, הלבן, והאור שמאיר בה מבפנים.מצווה
  . שנקרא תורה, ז״א, ותורה אור,ש"כמ

 , שעתה בתורה, אמרתי,רבי שמעוןאמר  .93
ה במרָאה " הוי,ש" וכמ. לך הקב״ה ושכינתוונגל

 , אתוודע.לאהי אמא ע, במראה.דעואליו אתו
 .ה" ו׳ דהוי, ז״א, הוא בן י״ה.נודעה לך בדעתש

  . השכינה,ת" ה,ם אדבר בובחלו

 . מלכות,החלום הוא בסתימת העיניים .94
 נבואה .משום זה נקראת מרָאה שאינה מאירה

 , כי ג׳ גוונים בעין.היא מרֶאה בפתיחת העיניים
 שבהם מאירה בת ,כנגד ג׳ אבות חג״תהם 
 .ה"נוהם  ב׳ כנפי העין . בת עין, מלכות,יחידה

 .ה"בנו אלא ה נראווהמראה של הנבואה אינ
 וכשהם .א מראה בהקיץו ה,כשהם פתוחים

  .א מראה בחלוםו ה,סגורים

 קום , ברוך אתה להקב״ה,אמר משה .95
 , בינה,נההשלם המצוות להאיר מראה עליו

  .במצוות אל הקב״ה
 עליה , המלכות, י׳ בת עין,רבי שמעוןאמר לו 

הוא  כי נר מצווה , כי נר מצווה ותורה אור,כתוב
 , שהו׳ מאיר בה,אור ה״ווא ה ותורה ,המלכות

 , שהם ג׳ גוונים שבעין,ספירות' ה ,עיןהבבת 
 אור מאירים בבת פ"וה .ה" נו, וב׳ כנפי העין,חג״ת

  . שהיא אור המראה, בינה,ר" מן ה,עין מבפנים
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  תחאארבעים חסר 

 שעתיד הקב״ה ,מ" ס,מצווה להכות רשע .96
 משום שעשה עצמו ,ו חמישים מכות אותלהכות
 ,בשכמל״ושל ש ו"קשל יחוד י יבוא ה.אלוה

אותיות ) 25(חדים בכל יום בכ״ה ישישראל מי
 ויכה בהם למי שעושה עצמו ,הםכל אחד משב

 ואלו שחטאו . והוא אינו אלא עבד מטונף.אלוה
ם  אות תיקן להם הקב״ה להכות, מלכות,ת"בה

  .ארבעים חסר אחת'  שבגי,ו"א וא"ד ה"ביו

 ,ות לאדםכה הקב״ה עשר מכיובשם הזה ה
 שהם ביחד , ותשע לארץ, ועשר לנחש,ועשר לחוה

 ,' משום שכולם חטאו באות ה.מכות) 39(ל״ט 
 אשר . זאת כי עשיָת , ומשום זה כתוב.המלכות

  . המלכות היאת"זא

  בום והחליצהיהי

כי יישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן  .97
 ,צה לאיש זרהמת החּו תהיה אשת לא ,אין לו

 .קחה לו לאישה וייְּבמהוא עליה ולְ ְיָבמּה יב
 כי אשת אח היא ד׳ ,בם אשת אחימצווה לי

בם י שהמי.אחד הוא אחדשב ועם א״ח ,אחדשב
  .יחוד הזהיצריך לכוון אל ה

ואם אין ליבו של הָיבם שלם לכוון להביא את 
 , שהד׳ היא אשתו בת זוגו של א״ח,א״ח על ד׳

 הוא עושה פירוד ,אלא מכוון להנאתו עצמו
ֵחת י וׁש, בוכתוב ו.מ אל אחר באמצע"מביא סו

  .ְנתֹון ֶזרע לאחיוה לבלתי ארצָ 
 ונעשה ,אחדשל ' אות דהסתלק הקוץ מהשאז 

 .אחרהמילה  ומתהפכת המילה אחד אל ,ר׳
אל אשת אחיו  והיה אם בא , כתובומשום זה

 והשחתת .נתון זרע לאחיו לבלתי ושיחת ארצה
 פירוד אל מת וגור, ממנו כמה ברכותתזרע מונע

ר בכור יהודה רע בעיני  ויהי עֵ , ומשום זה.חודיהי
  .ה׳ וימיתהו ה׳

 .ח עם ד׳ הוא ע״י צדיק"יחוד של איוה .98
בם ייהתגבר ל , משום שהתגבר על יצרו,ובועז

 , שנקרא בועזו וזה. נקרא צדיק,לשם מצווה
  . חזק ביצרו,אותיות בו עז

ם  פעמיים שלוש ע,לפעל ֵא הן כל אלה יִ  ,וכתוב

 , הכוללים שלוש אותיות בצדיק, וזהו יה״ו.גבר
  . מלכות,ת"בם את הי כדי לי, גבר,שהוא יסוד

נים פָ  וזאת לְ ,בגללה כתוב , בן י״ה,ובינה .99
 לקיים כל ,בישראל על הגאולה ועל התמורה

 וזאת התעודה , שלף איש נעלו ונתן לרעהו,דבר
 שזהו מצפ״ץ , כאן רומז שינוי השם.בישראל

 , זהו שינוי מקום.את לפנים בישראל וז,כאן
 יה״ו הוא . אֵיה מקום כבודו להעריצו,ה"אהי
 א׳ .י" שינוי מעשה אדנ. וזהו שינוי מקום,ה"אהי
 ,ה"י הוי"אדנשל  י׳ ,ה"י היא אהי"אדנשל 

  .י"ושניהם משתנים באדנ

 אמא , התעודה.וזאת התעודה בישראל .100
רה  צֹור תעודה חתֹום תו,ש" כמ, בינה,עליונה

 , וכיוון שכתוב צור תעודה. בינה, צור.בלימודיי
 , חוָתם של העולם,נשמע שתעודה היא בינה

  . ז״א ומלכות,ם וארץיחותם שמי
 ,שכינה התחתונהזוהי ה ,על התמורהו

 באיזה מקום הסתירה המלכות את .מלכות
 והוא שינה ,ט" המלאך מט, בעלם שלה?עצמה
 כתוב ש,ם ואד. המלכות נקראת ִמשָנהם ָׁש .אותה

ֶנה  מַׁש , כתוב בו,בת בית כתפארת אדם לֶׁש ,בו
  .פניו ותשלחהו

  לקיים כל דבר שלף איש נעלו

 .ז" אני נקרא בעוה,שאני נכתבכלא ולכן  .101
 אני , כתובולמה .י" ונקרא אדנ,ה"נכתב הוי

 אבל ,שתנהמ בכתיבה לא ?ניתיה לא ָׁש "הוי
  שהוא במקומו,ורהמ כי כתיבה .שתנהמבקריאה 

 , דיבורת הנקרא, במלכות,בקריאהו ,שתנהמלא 
  .י" ונקרא אדנ,שתנהמ ,שמחוץ למקומו

 , ַאל תֵמר בו,מע בקולושמר מפניו וְׁש יִה  ,כתוב
 משום .רבומי בִק  כי ְׁש כי לא יישא לִפשֲעכם

 . כשמה של המלכה,י" שמה אדנ,שהשפחה שלו
 בו . משום שהוא נער,ט"שתנה במטהוהקב״ה 

  .עלומיו ישוב לימי ,כתוב

 ,אבל השכינה אצל הקב״ה אינה משתנה .102
ה " אני הוי,ש" כמ.והקב״ה אינו משתנה אצלה

ה עמוד " הוי. זו השכינה, אני.לא שניתי
  . ז״א,האמצעי

 שהוא סנדל אצל , זהו סנדלפון,שלף איש נעלו
 הכולל ,ת" אבל ת. ונעל אצל השכינה,הקב״ה

 והמלכות גוף אל .ה" הוא גוף לשם הוי,ס"ו
  . שהיא אדנ״י,שכינהה

תיקון ראשון דאצילות היה בעליית המלכות 
 שלולא זה לא היו זו״ן ובי״ע ראויים ,לבינה

 ותיקון זה מתחיל בשערות .לקבל אור העליון
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 , שהמלכות דשערות עלתה לבינה דשערות,דס״ג
 כח״ב שלמעלה ,ונחלקו ע״ס דשערות לב׳ מדרגות

שערות בינה ותו״מ דו ,ממלכות נעשו שערות ראש
 ומלכות .ראש ונעשו שערות דיקנאל מחוץיצאו 

שעלתה לבינה דשערות וחילקה השערות לב׳ 
  . סיום שערות ראש, נקראת פאת הראש,מדרגות

 ויורדת ,ולעת גדלות חוזרת פאת הראש
 ואז עולים בינה .למקומה תחת שערות דיקנא

 ונעשו שוב , שהם הדיקנא,ותו״מ דשערות
 מידות )13 (י״ג ומקבלים שם ,למדרגת ראש

  .הרחמים
 כי , שפאת הראש עושה הקטנות,ונמצא
 וכן .ראשלחוץ מ בינה ותו״מ דשערות המוציא

 , שהוא י״ג מידות הרחמים,עושה גדלות המוחין
 שיורדת מבינה דשערות וחוזרת למלכות הז י"ע

 ונעשית שורש לי״ג , תחת הדיקנא,דשערות
  .מידות הרחמים

 ולפיכך נבחן .ויש בפאת הראש תמורה גדולה
 ,שבקטנות נקראים פאתי הראש בשם מצפ״ץ

 .א״ת ב״ששל ב "ה בחילוף א"חילוף אותיות הוי
 שב׳ פאתי ,ה"ובזמן הגדלות הם נקראים הוי

 ,ב׳ הויות שקדמו לי״ג מידות הרחמיםהן  ,הראש
  .ה אל רחום וחנון"ה הוי" הוי,ש"כמ

אמנם כל זה לא נבחן בס״ג דא״ק אלא 
 ואן הקטנות והגדלות ה ועיקר תיקו,לשורש

 ותיקון . המקבלים משם,בפרצופי אבי״ע
 שב׳ ,דשערות נבחן בראשונה בא״א דאצילות

 ,ץ"ץ מצפ"פאתי ראשו נקראים בקטנות מצפ
  .ה"ה הוי"ובגדלות הוי

ץ "ה למצפ״ץ ומצפ"שינוי השם של הוי
 על  וזאת לפנים בישראל,פסוק מרומז ב,ה"להוי

כל של ת  בעת שהמלכו.הגאולה ועל התמורה
 נבחן ,מדרגה עלתה לבינה שלה בעת קטנות

כל של  רגליים ,כל פרצוףשל שבינה ותו״מ 
פרצוף התחתון ה מלובשים במלכות של ,פרצוף
  .ממנו

 נפלו , רגלי הבינה, בינה ותו״מ דבינה,למשל
 שמלכות , ומתלבשים בחג״ת שלו עד החזה,בז״א

קום בָמ היא  ש,דז״א כבר עלתה לבינה שלו
 ונמצאת מסיימת ,יימת שם הפרצוף ומס,החזה

 בפנימיות חג״ת ות המלובש,ג״כ רגליים דבינה
  .אלו המסתיימים בחזה

 ות מתלבש,בינהשל  ,עליוןשל הרי שרגליים 
 וכן רגלי . ז״א,תחתוןדבמלכות העומדת בחזה 

 נפלו לעולם , בינה ותו״מ שלהםשהם ,זו״ן
 אשר .ט עד החזה שלו" במטות ומתלבש,הבריאה

 כבר עלתה , הנקראת סנדלפון,ט"דמטהמלכות 
 אשר יחד ,ט" ומסיימת פרצוף מט,למקום החזה

 ,עם זה נמצאת מסיימת ג״כ את רגליים דזו״ן
  .ט עד החזה" בחג״ת דמטותהמלובש

עליון של  רגליים ות נמצא,וכן בכל פרצוף

 .תחתוןשל  בעת קטנות במלכות ותמלובש
 שמסיימת ונועלת ש" ע,והמלכות נקראת נעל

 , שבקטנות הפרצופים, לפיכך נבחן.רותהאו
של כל פרצוף עליון בנעל של  הרגליים ותמלובש

  .תחתון שלוה
שהמלכות חוזרת ויורדת מבינה כ ,ולעת גדלות

כל של  ובינה ותו״מ ,כל פרצוף למקומהשל 
 חוזרים ועולים , שנפלו לתחתון שלו,פרצוף

 שכל עליון שלף רגליו , נבחן,למדרגתם לעליון
 . למקום מדרגתון והגביה אות,חתוןנעל התהמ

  .והחזיר הנעל אל התחתון
 שהיו , רגלי הבינה, בינה ותו״מ דבינה,למשל
 במלכות שלו שבמקום , בנעל דז״אותמלובש
 לעת גדלות שלפה הבינה רגליה מנעל דז״א ,החזה

 כי הבינה החזירה רגליה ,והחזירה לו הנעל
 שהיו , וכן בינה ותו״מ דזו״ן.למקום בינה

נעל ה שלפו רגליהם מ,ט"ובשים בנעל דמטמל
 והשיבו הנעל , כי החזירו רגליהם לאצילות,שלו
 נקודת החזה , וכן כל עליון שלף נעלו.ט"למט

 כי , בחזרה אל רעהו התחתוןה ונתן אות,דתחתון
  .העלה רגליו למקום מדרגתו עצמו

 ז״א נקרא .וזאת לפנים בישראל ,ש"וזהו כמ
 בעת שיצא ,לפניםת הייתה בז״א " וזא.ישראל

 לקבל , על הגאולה.מקטנות לקבל מוחין דגדלות
 , ועל התמורה. הנקראים גאולה,המוחין שלו

בד כשהיה במקום י שהעליון א,לתקן שינוי השם
  .התחתון

 שכל עליון שלף .ושלף איש נעלו ונתן לרעהו
 ונתן את .ה לו במקום התחתוןית שהי,רגלו מנעל

 את רגליו משם  כי העלה, לתחתון,הנעל לרעהו
 קיבל מוחין חדשים הז י" שע.למקומו עצמו
 שהמוחין החדשים נקראים ,וכלים חדשים

  . והכלים החדשים נקראים תמורה,גאולה
 ששליפת הנעל הייתה .וזאת התעודה בישראל

 , מוחין חדשים מבינה,להמשיך התעודה
וכיוון ששליפת הנעל ברוחניות  . ז״א,לישראל

 ע״כ עשו ,מוחין וכליםהייתה מביאה קניין של 
ז לכל קבלת קניין חדש אחד "דוגמתו בעוה

  .מחברו
 מוסר הז י" שע,קנה שלף נעלו ונתן לקונההַמ 

כי בשעה שהעליון  . כדרך הרוחניים,לו קניין חדש
 והעלה , לתחתוןה ונתן אות,שלף רגליו מהנעל
 הנה בעת ההיא מעלה עימו ,רגליו למקומו עצמו

  .יין מוחין חדשים ונותן לו קנ,גם התחתון
 , שינוי מקום,ויש בשליפת הנעל שינוי השם

  :שינוי מעשה
 שבינה ותו״מ דעליון , בקטנות.שינוי השם

שתנו הכלים דעליון ה ,נפלו לחג״ת דתחתון
 בינה ותו״מ , למשל.וקיבלו השם של התחתון

 . נקראים בשם ז״א, שנפלו לחג״ת דז״א,דבינה
 ,ט"ת דמט שנפלו לחג״,וכן בינה ותו״מ דזו״ן
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  . וזהו שינוי השם.ט" שמם למטהשתנה
 שהעליון , ואחר שליפת הנעל.שינוי מקום

מעלה אליו את בינה ותו״מ שלו ביחד עם 
 נקרא , שנמצא כל תחתון במקום העליון,התחתון

 שכל תחתון שינה מקומו ובא .זה שינוי מקום
  .למקום העליון
 ואחר שהתחתון קיבל המוחין .שינוי מעשה

 נקרא ,ון וירד למקומו עם המוחין ההםשלו מעלי
 שמוחין , כי נעשה מעשה ותיקון.זה שינוי מעשה

 שזהו שינוי . להיות מוחין דתחתון,שתנוהדעליון 
  .מעשה גדול

 ,ירידת בינה ותו״מ דבינה למקום ז״אב
ירידת בינה ותו״מ דז״א ב וכן , שמם לז״אהתנהש

 וזאת ,ש" כמ. שמם למלכותהשתנה ,למלכות
 ששינוי השם הזה היה בישראל .ישראללפנים ב

  .לפנים בעת קטנות
זהו ו . לעת גדלות,על הגאולה ועל התמורה

 איה ,נאמר שעליה , בינה,ה" אהי,שינוי מקום
 , חג״ת דז״א, יה״ו, הנה.מקום כבודו להעריצו

 כי התחתון העולה ,ה" עלה לבינה ונעשה אהיהוא
  . וזה נבחן לשינוי מקום.לעליון נעשה כמוהו

 י׳ ,ה"י אהי" א׳ דאדנ.י"ינוי מעשה אדנש
 אחר .י" ושניהם משתנים באדנ,ה"י הוי"דאדנ
ה ועם "י חזרה למקומה עם המוחין דאהי"שאדנ

 , שקיבלה ע״י עלייתה לז״א,ה"המוחין דהוי
 ,שתנושהה "ה ודהוי"נמצאים ב׳ המוחין דאהי

 .נוי מעשהי ש, ע״כ נקרא זה.י"והיו למוחין דאדנ
י " אשר א׳ דאדנ.י"בשם אדנשע״כ הם רמוזים 

  .ה"י רומזת להוי"דאדנ'  י.ה"רומזת לאהי
המוחין ש . וזאת התעודה בישראל,וכתוב
 . מלשון עדן ועדות,לאה נקראים תעודהידאמא ע
 , שליפת הנעל,ת" וזא.ז״אהוא  ,בישראל

 ,לאהימוחין דאמא עשהיא  ,המשיכה התעודה
  צֹור תעודה, ומביא ראיה מהכתוב. ז״א,לישראל

 ,בינההיא  , אשר צור,חתֹום תורה בלימודיי
 ,ג״כ בינההיא  וע״כ תעודה .הנקראת צור העליון

 , שהוא ז״א הנקרא תורה,חותמת התורה
  . במוחין,בלימודיי

 .קבלים בחותם ונחתםתכי המוחין מ
 חותם ,חותם של העולםהיא  , בינה,שתעודה

חותם ו , ז״א,יםיחותם השמ שהיא .שמיים וארץ
  .ות מלכ,הארץ

 שט״ת , מלכות,חתונה שכינה ת,על התמורה
 במלכות םתחלפו שוה ,שלה ירדו לבריאה

 באיזה מקום הסתירה המלכות את .דבריאה
 ?סתתרה כשנפלה לבריאהה באיזה מקום ?עצמה

 , והוא שינה אותה,ט" המלאך מט,בעלם שלה
ט שינה אותה " ומט,ט"תלבשה בחג״ת דמטהש

 נעשה ,ון כי כשהעליון יורד לתחת,לבחינתו
 לשון ,השנָ  שם נקראת המלכות בשם ִמ .כתחתון
  .שינוי

 כתפארת , שכתוב בו, אדםךוכמו המלכות כ
בעת שבינה ותו״מ ש , שהוא ז״א,בת ביתאדם לֶׁש 
ֶנה פניו מַׁש  ,כתוב בו ,ט"תלבשו במטהנפלו ו

 .ט"שתנו למטה כי בינה ותו״מ שלו ,ותשלחהו
 .פ" המלכות נקראת תשבע,כ"ז״א נקרא תושב
 . כי הוא במקומו,משתנהה לא "בכתיבה שם הוי
 ,קריאהב כשהוא מלובש בדיבור ו,אבל בקריאה

כי העליון הבא למקום  .משתנה ,במלכות
  .התחתון נעשה כתחתון

 ַאל תֵמר , הישמר מפניו ושמע בקולו,וכתוב
 משום .מי בִקרבו כי לא יישא לפשעכם כי ׁש,בו

ות שהשפחה של מלכ ,י" שמה אדנ,שהשפחה שלו
 נקראת ג״כ בשם , מלכות דבריאה,דאצילות

 מחמת שבינה ותו״מ דמלכות דאצילות ,י"אדנ
 ,ט" השתנה במט, ז״א,הקב״הו .מלובשים בה

 ,ט"שבינה ותו״מ דז״א המתלבשים במט
 וע״כ גם בינה .ט נקרא נער" כי מט,משתנים

 , כמ״ש,שתנו ונעשו לבחינת נערה ,ותו״מ דז״א
ם לֶ וב לבחינת העֶ  שז״א יש,ישוב לימי עלומיו

  .תלבשו בוה מחמת ש,והנער
 אצל ,אבל כשהשכינה במקומה באצילות

 והקב״ה אינו משתנה . אין בה שינוי,הקב״ה
 , כשז״א במקומו באצילות אצל המלכות.אצלה

 , אני.ה לא שניתי" אני הוי,ש" כמ.אין לו שינוי
  . ז״א, עמוד האמצעי,ה" הוי.השכינה

 , מלכות דבריאה, סנדלפוןו זה,שלף איש נעלו
 ומלביש ,ט"אשר בקטנות עולה לחזה דמט

 ויש במלכות . בינה ותו״מ שלהם,רגליים דזו״ן
  :דבריאה ב׳ מיני דינים

 , הנמשכים מקו שמאל,דינים דדכורא .א
 ל זה וכ, דלות, אותיות שנאה,הנקראים סנדל
  .נמשך משמאל

 הנמשכים ממסך דסיום , דינים דנוקבא.ב
יותו נועל האורות במסך  לה, נקראים נעל,שבה
  . שלא יתפשטו ממנו והלאה,שלו

 ונעל . מדינים דדכורא,הוא סנדל אצל הקב״ה
 אבל המלכות . מדינים דנוקבא,אצל השכינה

  .א"דאצילות אינה נחשבת לנעל לז
 הוא גוף לשם ,א" שהוא ז,ס" הכולל ו,ת"ת
ה האור " והוי, חג״ת נה״י הם הכליםס"ו .ה"הוי

 , שהיא אדנ״י, אל השכינה והמלכות גוף.שבהם
 אור ,י" אדנ, והשכינה,שהמלכות היא הכלי

  .המלובש במלכות
 שז״א ומלכות הם ב׳ פרצופים ,כלומר
 ויש כלים , שיש כלים ואורות לזה,נפרדים

 וזה . נעל לז״אאינה ומלכות .ואורות לזה
 , אבל בקטנות כתר מלכות נשאר בה.בגדלות

  .וף ואורות ואינה בבחינת ג,דבוקה בחזה דז״או

 ,תו אליו לעיני הזקניםְמ ִב וניגשה יְ  .103
 חליצת רוח . מצווה לחלוץ.וחלצה נעלו מעל רגלו
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יבם את י ול, שצריך לנהוג עימו כאח,מאותו הגוף
 , התיר ממנואחיווה עם ו וקשר של אח.אשתו

  .ואין היבמה נזקקת לו עוד
 שנפרד מאחיו ע״י ,ואותו הרוח של המת

 ,ש" כמ.ד עד שמוצא גאולה הולך נע ונ,החליצה
 ואם .ר בשרוֵא  או מְׁש ,נואו דודו או בן דודו יגאלֶ 

 שצריך לחכות .השיגה ידו ונגאל ,כתוב ,לא מצא
 כאורח , ורוח המת.עד שישיג בעצמו די גאולתו

 או כעבד ההולך בשלשלת ,ההולך ממקום למקום
אדון שלו על ה עד שמוצא פדות מ,על צווארו

 אוי למי שלא הניח בן לגאול .עוונותיו ע״י גלגול
  .אותו

אין חבוש מתיר את עצמו מבית  .104
 של תפילהקשור בקשר ש , שזה ז״א.האסורים

 , בשעה שאין לו בן,לה של ראשי ואסור בתפ,יד
 ,איש שיעבוד להקב״ה שלא ע״מ לקבל פרס

  . שיגאל אותו מצד בן י״ה,שנקרא בן להקב״ה
לבן תפילין אינו מרכבה השאם מניח  ,כלומר

 , שאינו מכוון לעשות נחת רוח ליוצרו,ז״אל ,י״ה
 .כמו בן העובד אצל אביו שלא ע״מ לקבל פרס

נמצא שבאותו קשר של תפילין הקב״ה הוא אח 
 , שאין לו רשות לפדות את עצמו,חבוש ואסור

 ,אחדשבח " שהוא עצמו של א,אחדשבשהוא ד׳ 
של פתא ַק ְר ה ז״א בַק ל קורא ,ימיצם מעצָ  עֶ .ז״א
ה מצד ל קרא ,שרי ובשר מְּב .ין של ראשליתפ
  .הלב

כי ע״ס כח״ב תו״מ מכונים מוח עצמות גידים 
 ובשר , על חכמהת ונמצא עצם רומז.בשר עור

 מצד א" זהל קורא ,י עצם מעצמי.רומז על ת״ת
 . שהוא חכמה,לין של ראשיתפשל קרקפתא 
 .שבאחדח " שהוא עצמו של א,שבאחדשהוא ד׳ 

 בשעה שהיא ,אחדבשכי המלכות נקראת ד׳ 
  . חכמה בלי חסדים,משמאל

 כי החכמה אינה ,ואע״פ שהיא דלה וריקה
 ח"אשל  עכ״ז היא עצמו ,מאירה בלי חסדים

 קרא , ובשר מבשרי. חכמה, עצםהיא ,שבאחד
  . כי בשר ת״ת, ששם הלב, מת״ת,ה מצד הלבל

  המתחסד עם קונו

 כל העוסק ,לא לחינם אמר הקב״ה .105
 ,חסדים ומתפלל עם הציבורבתורה ובגמילות 

ה אני עליו כאילו פדה אותי ואת בניי מבין מעלֶ 
 הרי כמה בני אדם עוסקים בתורה .העכו״ם

למה  ו,ובגמילות חסדים ומתפללים עם הציבור
  ?הקב״ה ושכינתו וישראל אינם נגאלים

 כדי לחבר , שיעסוק בתורה,אלא הפירוש הוא
 . ולא לשום כוונה אחרת,השכינה עם הקב״ה

 כי אין חסיד אלא המתחסד עם ,גמילות חסד
 שכל המצוות שעושה תהיינה כדי לגאול ,קונו

 ולא לשום כוונה , את השכינה מהגלותןבזכות
 בזה הוא עושה חסד עם הקב״ה ונקרא .אחרת
  .חסיד

  להעלות,מי שגומל חסד עם השכינה .106
 , משום, גומל חסד עם הקב״ה,ה מהגלותאות
 , רצה לייסר אותםכשחטאו ישראל והקב״הש

 ועיכבה את , רובצת עליהם, השכינה,הייתה אמא
  . עד שיצאו לתרבות רעה.ם אותהקב״ה מלייסר

 , ישראל, הגלה בני המלך?מה עשה הקב״ה
 שלא יחזור , ונשבע. השכינה,עם המלכה

 , נמצא. עד שהמלכה תחזור למקומה,למקומו
 , וחוזר בתשובה,שמי שגומל חסד עם השכינה

 אינו מכוון אלא רק ,ה והמצוות שלהובכל התור
 הוא שעושה חסד עם ,לפדות השכינה מהגלות

 והוא כאילו גאל אותו ושכינתו ובניו ,קונו

  .מהגלות

 אתה הוא אותו , משה,אמר אליהו .107
 אשר , אתה הוא הבן של המלך והמלכה,האדם

 אפילו כמי ה אינ,העבודה שלך אל הקב״ה
חויב לאזור  אלא כבן שמ,שעושה חסד עם קונו

 ומוסר עצמו ,עצמו וכוחו לגאול את אביו ואימו
 כי מי שאינו בן המלך ועושה חסד .למיתה עליהם

 שעושה , ודאי שנחשב זה,עם המלך ועם המלכה
 הרי זה , שאתה בן מלך, אבל אתה.חסד עם קונו

  .חוב עליך ולא חסד

 בכה .שתטח לפני הקב״ההקם משה ו .108
 ,חשוב אותי כבן כן יהי רצון שלו שי,ואמר

 ,שהמעשים שלי אל הקב״ה ושכינתו יהיו אצלם
 שאוהב ,כבן המשתדל בהם אחר אביו ואימו

אותם יותר משאוהב את עצמו ונפשו ורוחו 
 וכל מה שיש לו הוא מחשיב לאפס .ונשמתו

  כדי לעשות בהם רצון אביו ואימו ולפדות,איןלו
  .ם בהםאות

ן לי ל הוא ברשותו ואיוואע״פ שאני יודע שהכ
 עכ״ז הרחמן רוצה את ליבו של ,מה לתת לו

 באותה שעה בא .לו שיהיה מוכן אל הכ.האדם
 ודאי אתה הבן , משה, ואמר אותושקי נ,הקב״ה

 ַנשקו את , חכמים ומלאכים.שלי ושל השכינה
 לרב  אותו וקיבלו, אותושקוי קמו כולם ונ.הבן
  .מלך עליהםלו
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  להכרית זרעו של עמלק

 כי נשבע .ית זרעו של עמלקמצווה להכר .109
טול נקמה י שלא יחזור לכיסאו עד שי,הקב״ה
 ודאי משום זה היו , פתח משה ואמר.ממנו

 ולא נכנסו לארץ ישראל ,הולכים במדבר ועל הים
  .עמלקמל נקמה וטיעד שי

 שורשו של עמלק למעלה אהו מי .110
 , שהרי אנו רואים שבלעם ובלק?ברוחניות

 ומשום זה .מות שלהםמעמלק של מעלה היו הנש
 .היו שונאים את ישראל יותר מכל אומה ולשון

 ע״מ אותיות , עמלק,ומשום זה רשום בשמותיהם
  .ק של בלק"לושל בלעם 

 לא ,כתוב ועליהם .כר ונוקבאזוהעמלקים הם 
 אשר . ולא ראה עמל בישראל,ן ביעקבווֶ הביט ָא

  .נוקבא שלוהיא ן ו ואו,כר של עמלקהוא זעמל 

 יעקב ,שיש בישראל ארבעה פניםכמו  .111
כר ז אשר ישראל ולאה הם ,ישראל רחל לאה

 ואלו הד׳ .כר ונוקבאז ויעקב עם רחל הם ,ונוקבא
 כי יעקב וישראל הם ,הם כנגד ד׳ פנים שבנשר

 קסם , כך יש ד׳ פנים לעמלק. קו האמצעי,נשר
 , בעמלקמות אותיות עמל רשו.ןונחש עמל ואו

  ישוב עמלֹו, עליובכתו , שהיה מצד עמלק,והמן
  .בראשו

 ועמלק למעלה הוא .וכל אלופי עשיו היו מעמלק
 .ון מרמהו עמל נחש א, שיש גם בו ד׳ פנים.מ"ס

 ק׳ , קסם.המסיתים את האדם לחטוא אל הקב״ה
  .מ"סן  אל מ, נחש.מ"ם מן ס" ס,מן עמלק

  'דבו' אין מתחילים בב

 מארצך ך לךָ  לֶ ,נאמר לאברהם .112
 לדמֹוהמבית כלומר  ,ת אביךוממולדתך ומבי

 מאלו בתי , בכוכבים ומזלותקריאה מ,ךשל
 כי בתי . או בתי מאדים, או בתי שבתאי,הלבנה

 אין , עליהם נאמר,מאדים ובתי שבתאי ולבנה
 כי מאדים .' ביום ב׳ וביום ד,'דוב' מתחילים בב

 ,נוםיורה על גיהזה מ ש,מהיש בו אדמימות החַ 
מעשה של ם ב׳  שנולדה ביו,אימו של עשיו

 והלבנה .' וע״כ אין מתחילים ביום ב,בראשית
 , ורע.לואהי כשמאירה במ, טוב.ר"היא טו

  .כשהיא בימי חסרונה

 מחשבים ,ר"ומשום שהלבנה כלולה מטו .113
 שישראל ,בה ישראל ומחשבים בה בני ישמעאל

 . ובני ישמעאל ברע שבה,אחוזים בטוב שבה
סימן זה  ,בהטוב שב ,קה בימי מילואהווכשהיא ל

 סימן ,קה בימי חסרונהו וכשהיא ל.רע לישראל
 ואבדה חכמת , ובזה כתוב.רע לישמעאלים

 ו ובינת נבוני.ישמעאליםשל  חכמה ,חכמיו
 כי הם אינם יודעים בבריאתם של ,תסתתר

 כפי השינויים בעולם ,הכוכבים אלא בשימושם
  .שימושםבבהליכתם ו

 ,והלבנה נבראה ביום ד׳ במעשה בראשית
 , נבראה לילית,עניותב ,ובמיעוטה של הלבנה

 , רעב וצימאון וליקוי המאורות,שהיא שבתאי
 שמשמעותו ,' ור חס,רֹת יהי מאֹ,כתובשעליה 
 , כתוב וכן.שעַרת ה׳ בבית רָ  מֵא ,ש"כמ ,קללה

 , וצדיק, בבית האסורים שלה,ילכד בהיוחוטא 
  .' וע״כ אין מתחילים ביום ד.ימלט ממנה י,ש"כמ

 , שהיא נקודה קטנה,ש כוכב אחרוי .114
 וזוהי נקודת ,רֹת שהיא מאֹ,קוד על הלבנהינ

 . שבת המלכה, שנקראת בת מלך,החולם
 , של שבתאי ושל שבת המלכה,וממשלת שניהם

  למען ינוח עבדךָ , בהשכתוב ,היא ביום השביעי
  . כי סדר בריאתם אינו כסדר שימושם.ואמתך

 שהם אדומים ,ומשום זה חמה ומאדים
מעשה של  נבראו ביום ב׳ ,נוםיבחינת גיהו

של  ולבנה ושבתאי נבראו ביום ד׳ .בראשית
 .ורה על רעב וחושךמ ששבתאי .שה בראשיתמע

 משום ,'דוב' ומשום זה אין מתחילים בב
 וליקוי המאורות ביום ,'נום נברא ביום בישהגיה

  .'ד

 הוא , ָדרך כוכב מיעקב,כתוב עליו ,כוכב .115
 .מעשה בראשיתשל תו ביום ג׳  ומדרג,קו אמצעי

 שבו , ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר,כתובובו 
היא  שהתורה .ירד הקב״ה לתת התורה לישראל

יום ה שתהיה שבת המלכה עם , מלכות,בת יחידה
  . ת״ת,השלישי

 ג׳ ,ג׳ ענפי האבותמיום השלישי כלול הכי 
 , המלכות, ובת יחידה. חג״ת,ענפים של הש׳

 השלישי נעשית ביום ,יל שבתשממשלתה היא בל
'  אשר ש,אותיות ש׳ בתהיא  כי שבת .שבת

  .מלכותב , הדבוקים בבת,רומזת על חג״ת

משום זה חולקים בעלי המשנה על מתן  .116
 בשלישי ניתנה , זה אמר. שהיא בת יחידה,תורה
 כי היא , וזה אמר בשביעי ניתנה התורה,התורה

י  שליש, הנאחזת בעמוד האמצעי,בת יחידה
 שלפי זה ניתנה התורה ביום , ת״ת,לאבות
יום ה , יסוד, והמלכות נאחזת בצדיק.השלישי
 . שביעית אליו, מלכות, ובת יחידה.השישי

 , היא נקראת בו שביעי,וכשהיא עטרה על ראשו
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 , ובת יחידה, והכוכב שלו צדק,היסוד שישיש
  . נקראת צדק,שבת המלכה

ום יה נאחזת בין , המלכות,ומשום זה התורה
 , וע״כ יש אומרים.השביעי ליום השלישי

 ויש אומרים שבשביעי , ניתנה התורהשלישישב
  .ניתנה התורה

 כ״ו .כ״ב מן כוכבהיא אותיות  ,המלכות .117
 כי שמש ,ש" כמ,)26 (ה"הוי' בגיהוא מן כוכב 

 , מלכות הקודש, השכינה.ה צבאות"ומגן הוי
 . שהיא כ״ב מכוכב, יברך ישראל בךָ ,כתובעליה 

  .אותיות התורה) 22(וזה כ״ב 

 ,כתרהיא כוכב של  כ׳ :כוכב כלול מג׳ מדרגות
 כולל את ,ה"הוישהוא כוכב של  כ״ו ,בינההיא ' ב

 וכוכב כולל גם מדרגת עמוד .חכמהוהוא  ,שניהם
 וכולל .ה"הויהוא '  שבגי,כוכבשל  כ״ו ,האמצעי
  .כוכבשל  שהיא כ״ב ,השכינה

  ושפחה כי תירש גבירתה

 ,בון ההלכהי ל,השכינה נקראת לבנה .118
רה ּבָ  ,ש"כמ ,מה ונקראת חַ . מצד החסד,רחמים
 ומיעוט . פני משה כפני חמה. מצד הגבורה,כחמה
 , היא השפחה של המלכות, לבנה אפלה,הלבנה
  . וחמה רעה,נוםיהגיה

 ,ליקוי המאורותהיא  ,וכן השפחה שלה שבתאי
רפה אל ו עהרי המחז, והיא שפחה.חילול שבת

 , ומתגברת עליה, בכל יום ויום, מלכות,גבירהה
 ושפחה כי תירש ,ש" כמ.מחמת עוונות ישראל בניה

 אינה אלא ביום , ועיקר ממשלת השפחה.גבירתה
 שלקו בו , וביום רביעי,נוםי שנבראו בו הגיה,שני

  . ומהם חזרה לשלוט בכל יום ויום,המאורות

 כמו . אסורה בִסְרכות, המלכות,בת מלך .119
 כן , המעכבת הרוח מהריאה,ות הריאהסרכ

והיא  ,עוונות ישראל מעכבים האור מהמלכות
 והיא קן של . בבית האסורים בגלות שלהאסורה

 ונשבע .מ נאחז בה" שס,מ בין הכוכבים"ס
 אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים ׂשים ,הקב״ה

 והשכינה נקראת .' משם אורידך נאום ה,ךקינֶ 
 ומכאן קוראים לבית . ונוגה לאש,ש" כמ,הגָ נֹו

  . אש נוגה,הכנסת בלועזית

 כי מאדים ,אדומההיא אש של מאדים  .120
 נוגה . טור אודם ִּפְטדה,ש" כמ,לשון אודםהוא 
 .פני לבנהו ושניהם הם פני חמה .נהאש לבהיא 
  .ה לוקחים לבן מחסד ואדום מגבורה"נו

 אחד לקח רחמים ואחד ,ן ודוד היו משםואהר
 והוא ,ש" כמ, מצד השמאל דוד היה.לקח דין
 , ושניהם נביאי האמת. איש חסד,ןו אהר.אדמוני
 פני משה היו מאירים . הם משם,ה"נוכלומר 

 משם הייתה ,חמה העליונהה ,בנבואה מבינה
  .נבואה שלוה

 הוא נקרא . עשיו הרשע העבד,בהם .121
 שהיא , והנוקבא שלו נקראת מאדים,אדום

קיים תה וגרמה ש.שפיכות הדמים בישראל
 ,וכן . נתנני ה׳ ביֵדי לא אּוכל קּום, הכתובבמלכה

 .תהפך אל דוהה , הוד.נתנני שוממה כל היום ָדָוה
 כל . כנגד נצח,אוכל קום  לא.ה"שהם כנגד נו

  . כנגד הוד,היום דוה

 נשען , המלכות, שהבית,יכין ובועזהם ה "נו
 נקרא ,כנגד מלכותשהוא  כי בית הכנסת .עליהם

  .על שמם אש נוגה

 ובה אסורה ,שפחה רעה היא קבורה .122
קרה שהיא  ,שבתאיהיא  שפחה רעה .גבירתה

המוות של עניות והיא  ,ויבשה בקבורה בעפר
 והיא . עני חשוב כמת, עליהלומדים ש,בתורה

 כי , מיני מדוריםה המכוסה בה בשבע,קבורת עני
 שבת , כמו גבירתה, כוכביםההיא כלולה משבע

  .פירותכלולה משבע סה ,המלכה
 הם שבע , כוכבים מצד הגבירההואלו שבע
 .מצד השפחה הם שבע שנות הרעבו ,שנות השובע

 לא רָעב ללחם ולא צָמא ,שעליהם אמר הנביא
  .' כי אם לשמוע את דברי ה,למים

אשפה היא  , השפחה.גןהיא  ,גבירתה .123
 כדי , האשפה מעורבת בגן.מטונפת מצד ערב רב

 מצד עבודה זרה .ר"ד טו" מצד עצה,לגדל זרעים
 . אשפה מטונפת, לילית, שבתאי,נקראת השפחה

משום שהיא צואה מעורבת בכל מיני טינוף 
 וחמורים , שזורקים בה כלבים מתים,ושרצים
 , עכו״ם. בני עשיו וישמעאל קבורים בה.מתים

  . קבורים בה,שהם כלבים מתים
 שקוברים בה ,והיא קבר של עבודה זרה

 , וריח רע. שקץ,ם שהם כלבים מתי,ערלים
 ,שפחה הרעה היא הִסרכהה ונסרח מ,מטונף

 ואחוזה ,האחוזה בערב רב המעורבים בישראל
 שהם , שהם בני עשיו וישמעאל,בשרבבעצם ו

 שכתוב , בשר בשדה טֵרפה,עצם מת ובשר טמא
  . לכלב תשליכון אותו,עליו

 כך ,מזלות מצד הטוב) 12(וכמו שיש י״ב  .124
ם עשר י שנ,ש" כמ.עיש י״ב מזלות מצד הר

 כי זה לעומת זה עשה ,ש"וכמ .מותםונשיאים לא
 , והרשעים הם אבי אבות הטומאה.האלקים

 המטמא את האדם ,שהם טמא מת ושרץ
 , ואפילו תוך תוכו, ומגבו, מתוכו,מאווירו
 , ומשום זה על כל נפשות מת.הן נטמא בהםושהכ

 אפילו ,ורבי שמעון . כי רשע נקרא מת.לא יבוא
  .ו ולאימו לא ייטמאלאבי
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   תתעכב מלרדתאלאליהו 
  ] לא תתעכב מלנחתאאליהו[

 , בוכתוב למה ש, רפואהמצאתיכאן  .125
 מאחר שקבורה זו היא .ברֹויתן את רשעים ִק יו

 שהם , שהם ז״א ומלכות,בשביל אבא ואמא
לאביו  ,תקיים בי הכתובה ,בגלות עם ישראל

  .לא ייטמאולאימו 
 כי אע״פ שאתה ,ת תתעכב מלרדאל ,אליהו

 לאביו ולאימו , כי פינחס הוא אליהו,הןוכ
 שהם אבא , כי הקב״ה ושכינתו בגלות,יטמאי

 ואני קבור ,קבורה שלהםה שהגלות היא ,ואמא
 אל , בשם ה׳ חי וקיים, בשבועה עליך.ביניהם

  .תתעכב מלרדת
 בשבועה , בעלי כנפיים,מלאכים קדושים

 ,ת שבועה הנקרא, מלכות, קחו שבועה זו,עליכם
והעלו את המלכה על כנפיכם בכבוד שלה אל 

  .הקב״ה

חים של הקב״ה י השל,מלאכים עליונים .126
 ,מלאכים השליחים שלו שמשמאלה ו,שמימין

קו שהם  , ז״א ומלכות,מאואבא אשל ומלאכים 
 למעלה , יהיו מסתירים את המלכות,אמצעי
 בשש כנפיים , ז״א, ויכסו אותה באות ו׳.ולמטה
 שש , ׂשרפים עומדים ממעל לו, בותובשכ .שלו

 , בשתיים יכסה פניו, לאחדכנפיים שש כנפיים
 אות רביעית ,ה׳אות  שהיא ,של השבועה שלו

 של , ובשתיים יכסה רגליו. מלכות,ה"דהוי
  . ובשתיים מעופפים אותה אל ז״א.המלכות

 שעלית למעלה לעילת ,ואתה אליהו .127
 רד אל ,ס עליך מכל טוביעמה והוא ,העילות

 להוריד אותה ,המלכות ותהיה תחתיה כרוב
 שהם , והמלאכים של אבא ואמא.מלאה כל טוב

  . יהיו מכתירים אותה בירידה שלך,י״ה
 בן , שהוא ו׳,והמלאכים של בעלה של המלכות

 ומעופפים , יהיו מכסים אותה,של אבא ואמא
אותה משש כנפיים שהן משש אותיות אב״ג 

 שבשש שמות התלויים אותיות) 36( ובל״ו ,ית״ץ
ר " בט,ש"ד יכ" נג,ן"ע שט" שהן קר,מאב״ג ית״ץ

 שהן .ת"ו צי" שק,ק"ל פז" יג,ע"ב טנ" חק,ג"צת
ׂשרפים עומדים ממעל  ,ש"כמ .לוהמילה כחשבון 

  . אלובל״ו אותיותכלומר  ,לו
 נסתרת ומכוסה , המלכות,ה׳ שלואות ויורדת 

 , והמלאכים שהם מצדיק ח״י העולמים.בהם
 כמו חיות הסומכות את ,ו אותה עליכםתסמיכ
  .הכיסא

 של שם ,ה׳ של אצילותאות כי אע״פ שה .128
 אין לכם ,לוסומכת את הכו , היא המלכות,ה"הוי

 . זולת עם המלכות,לעוף למעלה ולרדת למטה

כמו האיברים של הגוף שאין להם תנועה זולת 
 , ספירותיה, האיברים שיש להך כ,בנשמה

 כי כך היא .ך אתכם בהםמתפשטים עליכם לסמו
  אם יש לה כלים למלא, כמו הים,ה׳אות ה

 הם מתמלאים ממנה ומתפשטת בהם כמו ,אותם
 ואם אין לה .נחלים המתפשטים מהים על הארץ

 בלי התפשטות של , יחידה, היא ה׳ לבדה,כלים
  .הנחלים

 שלמעלה הם ,כך הכלים של השכינה .129
ש  אם י, ולמטה הם ישראל,מלאכים קדושים
 , חסידים גיבורים, בעלי חסד,בהם בעלי מידות

 אנשי . צדיקים,בעלי תורה נביאים וכתובים
 ואשר כוח בהם לעמוד , בהםכתוב ש,מלכות

 , בעמידה של התפילה בהיכל המלך,בהיכל המלך
  .ה" המלך שלה הוא הוי.י"שהוא אדנ

 ולא ראשי ,והם חכמים ונבונים ראשי ישראל
המלכות ו ,ריָה לראש היו צ, בהםכתוב ש,ערב רב

 ת בעת ההיא יורד.ס שלה"מתפשטת עליהם בע
 לרדת ,א"ו ה"א וא"ד ה" ביו,לותילת העיעליה ע
  . להקים עליהם השכינה,עליהם

א כי אין ְר פן כה וכה ויַ יוי ,ש"כמובזמן ש .130
 , ַׁשָלָמה אהיה ְּכעֹוטָיה, היא אומרת,איש
 ,אינה מתפשטת עליהםו ,טפת בעצמהמעּוש

  . איכה ישבה בדד, עליה ואמרצעק והקב״ה

 ריבון , ואמר,בתוך כך קם רבי שמעון .131
 והאיש משה , בושכתוב , הרי כאן משה,העולם
 , הרי כאן. וירא כי אין איש, עד כאן.דועניו מא

וא  ששקול כנגד שישים ריּב,והאיש משה
 בתֹוֹ ממכון ִׁש , כתוב ובו.מישראל) 600,000(

 על הדור כתובשבו  ,ת משהאשי תיבו ר,השגיח
הפגיע בו את עוון '  וה:נהגלות האחרוהשל 
 , אמרתעליהן ש, והוא כלול בעשר מידות.כולנו

 להשגיח על , רד עליו.רהר העׂשלא אשחית בעבּו
 שאתה אמת וכל דבריך , וקיים דבריך,העולם
  .אמת

 וקשר ,הוא גמל חסד עם השכינה .132
 שתהיה השפחה אסורה ,השפחה שלה בגבורה

 והשתדל . בקשר של תפילין,ת גבירתהתח
 תורת אמת הייתה , כמ״ש,בשבילה בתורת אמת

 .כתוביםב והשתדל בה בנביאים ו.בפיהו
שהם  , בכתובים. בכמה נחמות, נו״ה,בנביאים
 . בע״ס שלה, בעשרה מיני תהילים,מלכות
ברכות שבתפילת ) 18( בח״י , יסוד,בצדיק
  .העמידה
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 .את משהבעלי המשנה אינם מכירים  .133
ה ובשם " בשם הוי, בשבועה עליך,אליהו

 , גלה אותו לכל ראשי בעלי המשנה,המפורש
 והוא , בוכתוב ש, ולא יתחלל יותר.ו אותשיכירו
 אין לך צורך לקבל רשות .ָלל מפשעינומחֹו

 ואני , כי אני שליח של ריבון העולם,מהקב״ה
 , יודה לך עליו הקב״ה, שאם אתה עושה זה,יודע

 תתעכב אל ו. למעלה ולמטה,וזכותניך בויתעלו ב
 אלא . לא שבוע ולא חודש ולא שנה,מלעשות

  .מיד

  פסח חמץ ומצה

 בזמן ששולט עליהם ,כלים של חג הפסח .134
 כולם צריכים להיות , השכינה,ליל שימורים

ׂשאור בכל מ שיהיו שמורים מחמץ ו,שמורים
 וכל המאכלים והמשקים צריכים להיות .שהוא

 גופו ,שאורמומי ששומר אותם מחמץ ו .שמורים
 , ונשמתו שמורה למעלה,ר למטה"שמור מיצה

 משום שגופו נעשה קודש ,ע רָ רךָ  לא יגּו, בהכתובו
 וכל זר ,ר" ביצהוכתוב .ונשמתו קודש קודשים

  .רב יומתר הָק  והזָ ,וכן .לא יאכל קודש

 כסף , חסד, אברהם,פסח הוא זרוע ימין .135
 כך מי . משקר בו,ופרת מי שמערב בו ע.מזוקק

 הוא כאילו ,שמערב המוץ או ׂשאור כלשהו במצה
 שנקראת , המלכות,משקר במטבע של המלך

 וכך מי שמערב בטיפה שלו תערובת .מצה
 כאילו ,שב באחרתו או שח,אסורההביאה המ

 . כי זה בזה תלוי. יסוד,משקר בחותם המלך
  . פגם למעלהמתשהעשיה למטה גור

   ידתפילין של ראש ושל

ם  שׁש, יצחק, הוא זרוע שמאלש"רה .136
 ועקדת . מי יחיה ומי ימות,דנים דיני נפשות
 הקשר של . שעקד אותו אברהם,יצחק הייתה שם

ר ו לקש,תפילין של יד דומה לעקדת יצחק
 , אשרי הבן הנעקד באביו.הגבורות בחסדים

 . לעשות מעשהו בתורה ובמצוות,ונקשר בו
 , לעשות רצונו,וואשרי העבד הנקשר תחת רב

  .במקום בן מלך

 אותם , אשריך ואשרי בניך,ט"מט .137
 שעוד לא זכו להיות בנים ,ט"הנמשכים ממט
 שקשורים ועקודים בתפילין ,לזו״ן דאצילות

 אע״פ שאתה עבד , ומשום זה.תחת רשות אדונך
 מלך אתה על כל הממונים של שאר ,לאדונך
 שהשדים , מלך, מלך על כל המלאכים,העמים

 משום .וכל המחנות שלהם כולם מפחדים ממך
 ואתה משמש ,שאתה הדום רגליו של אדונך

 . שומר הפתח,י של מזוזה מבחוץ"לאדונך שד
י מבחינת " ושד. הוא בפנים, שהוא אדונך,ה"הוי
  . הוא מבחוץ,ט"מט

 בעת שהקב״ה יורד .י"ט הוא שד"מט .138
הוא  שטוב ,ר"ד טו" לשלוט על עצה,לבריאה

  . מלך השדים, שהוא שד,מ"סהוא  רעו ,ט"מט
 אבל מצד . מלך המלאכים, הוא מלאך,ט"מט

 ומשום זה .י הוא יסוד דאצילות" השם שד,ח"עה
 שהעבד הוא .ֹובד ורּב עֶ ,למטה בבריאה הם שניים

 שהם ,ה מבפנים" ורבו הוא הוי,י מבחוץ"שד

ת ויסוד " ת, ולמעלה באצילות.חוד אחדיאינם י
 שהם , אחדמחשיביםאנו  כי גוף וברית ,הם אחד

  .ת ויסוד" ת,עמוד האמצעי וצדיק

כמו שתפילין של ראש הם מוחין דבינה  .139
תפילין היא  ומלכות , שבאצילותח"עה ,ת"על ת
כיסא ה מצד , דבריאהח"בעה , כך למטה.של יד
 הוא תפילין של ,בינה דבריאהשהוא  ,העליון

כיסא הם  ותפילין של יד שלו ,ט"ראש של מט
בוד  כיסא ּכָ ,ש" כמ. מלכות דבריאה,תחתון

  .ָמרום מראשון

 בקשר של ,ר"ד טו"אבל מצד עצה .140
ט כעבד תחת "ר תחת יצה" נקשר יצה,תפילין
 . ובקול שופר, ובקול תפילה, בקול תורה,אדונו

 שדוקר וממית ,רומח אליוהוא כי קול של מצווה 
 , קול עמוד האמצעי, וזהו קול השופר.ר"את יצה

 ,ת" חג, ג׳ אבות,רוחוממים מאש מל כלוה ,ז״א
  .הי״ו

 ה׳ שבשם אברהם . י׳ ביצחק,ה׳ באברהםאות 
 י׳ שבשם יצחק רומזת על חסד .רומזת על דין

 שכתובה , ובכל מקום שה׳ שולטת על י׳.שבדין
 מוחין , וזהו ה״י מן אלקים. הוא דין,לפני י׳

 . ה״י אלו הם אש ומים שבשופר.שבשם אלקים
  .ה אלקים בתרועהעלָ  ,כתובומשום זה 
 ,רוח השופרזהו  , ואלקי יעקב, הכתובו׳ מן

כלי המקבל היא ה , ה׳ של השופר, השכינה.ת"ת
  .שופרשל רוח ואש מים 
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  עשרה שופרות

תקיעה שברים תרועה  , שופרותעשרה .141
 תקיעה תרועה , תקיעה שברים תקיעה,תקיעה
 ,א"ו ה"ד וא"א יו" שבהם מתלבשים ה,תקיעה

 , לצדדים אחרים ולרשעיםןיות אלו האותהשכל 
 . תרועה היא שלשלת.ככבלים ורמחים וחרבות

  . והן אחד.וב׳ תרועות הן בעשרה שופרות

 .והֵאם רובצת על האפרוחים ,כתוב .142
ישראל מצפצפים אליה בכמה צפצופים של 

 להאיר , והיא אינה רוצה לרדת אליהם,התפילות
 ,ּות שאינה רוצה לשנות מקטנ,מעלה למטהלמ
  .מטה למעלהלמאירה רק מורובצת ש

 , לוקחים עימהם האם?מה עושים ישראל
 וקושרים אותה בקשר של תפילין ,השכינה

 ות קוראים בניה בשש מיל,ש"וכשמגיעים לק
שהם  , שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד,חודיהי

  .א מגדלּות"חג״ת נה״י דז
 וקושרים , השכינה,והם יורדים אל אימם

 ,שכתובוזהו  .חוד בשכמל״וייאותם עימה ב
 שתקראו הו״ק ,אשר תקראו אותם' מֹועֵדי ה

 שאז תאיר את , שיאירו בשכינה,דגדלות דז״א
 זמן , עונתהיהזו ש.מעלה למטהלהחסדים מ
 אשר תקראו . הם מועדיי,ש"כמ .הזיווג שלה

  . בעונה שלי,אותם במועדיי

   פסח שבועות סוכותש"רה

וחין מז״א  אנו קוראים המ,כעין זה .143
 שמזמינים אותה , במצה,שיאירו בעונתם בשכינה

 וכן מזמינים לשבעת ימים של .לשבעת ימי הפסח
'  ב,הדסים'  ג, אתרוג, לולב: שבעה מינים,סוכות
 , קוראים את המוחין דז״א, שבועות. ערבהענפי

  . כל אחד במינו. יום הדיןש" רה.בתורה

שהמשיך מוחין כלומר  ,כל מי שקרא .144
 יתקיים בו , כל מדרגה במינה,א למלכותמז״

 'היא ז ,ז"אהמילה  .ענהיַ '  אז תקרא וה,הכתוב
 מצה ,ז" א.של שמיני עצרת'  ויום א,ימי סוכות

  . ימי הפסח'זו
'  ג:מינים של הלולב'  וז,סוכההיא  'א ,ז"א

'  וכלולים בד. לולב ואתרוג,ערבות'  ב,הדסים
' ם ז וע. לולב ואתרוג, ערבות, הדסים:מינים

 וצריך לומר . כחשבון ה״ו,)11 (הפרטים הם י״א
 כדי ,י״הכלומר  ,ם הללויה שָׁש ,הלל עליהם

  .ם י״ה ו״הלהשלים ֵׁש 

 הוצריכים להעלות המלכות בארבע .145

 אמרתי אעלה ,ש" כמ. חכמה,מינים עד המחשבה
 אתרוג : ראשי תיבות, אעל״ה הוא סימן.בתמר

 ,ורששם המפה ומחשבה היא .ערבה לולב הדס
 שיש בה , חכמה דז״א,'ה במילוי אותיות א"הוי

מינים ה'  שעם ד.א"ו ה"א וא"ד ה"עשר אותיות יו
 כעין י״ד פרקים שביד ,)14 (נשלם בה חשבון י״ד

  . צריך ליטול את הלולבה שב, חסד,ימין דז״א
'  ז, שבעה בשבעה, שבועות,והרי מתן תורה

 , שזהו יד רמה, שבחשבון י״ד,שבועות' ימים בז
 עם , קול השופר. הם ג״כ י״דש" ברה.קו אמצעי

 ועם עשרה .' הם ד, אש רוח מים,פרטים שבו' ג
  .שופרות הם י״ד

 מצד ,יד הגדולהה השכינה היא ,בפסח .146
 . מצד הגבורה,יד החזקהה היא ,ש" ברה.החסד

 , מצד עמוד האמצעי, היא יד רמה,במתן תורה
 ,תהאבו'  ועם ג.)42 ( י״ד הם מ״בפ" וג.ת״ת
 מ״הבחשבון  עולים , שהם תלויים מהם,חג״ת

  .א"ו ה"א וא"ד ה" כחשבון יו.)45(
 


