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 3  בשעה שאדם עומד ללכת לעולם ההוא    

  אמורפרשת 

  בני אהרון
אמור אל  ,אל משה' ויאמר ה ,כתוב .1

לנפש לא  ,הכוהנים בני אהרון ואמרת אליהם
כי יהיה  ,ואיש או אישה ,וכתוב .ייטמא בעמיו

 הזה למה הכתוב .תוָמ בהם אוב או ייְדעֹוני מות יּו
כיוון שהזהיר  ?אמור אל הכוהנים ,סמוך לכתוב
את הזהיר גם  ,יקדשו עצמם בכלש ,את ישראל

 ,לווייםאת הוכן  .שיקדשו עצמם ,כוהניםה
כדי  .ואל הלוויים תדבר ואמרת אליהם ,ש"כמ

  .שיימצאו כולם צדיקים קדושים וטהורים

האם לא  .אמור אל הכוהנים בני אהרון .2
ולא בני  ,אלא בני אהרון ?ידוע שהם בני אהרון

כי  ,העולםכי אהרון הוא התחלה לכל כוהני  .לוי
 ,כדי לעשות שלום בעולם ,ה מכל"בו בחר הקב

כי כל  .דרכיו של אהרון העלו אותו לזהשמשום 
ימיו של אהרון היה משתדל להרבות שלום 

ה "העלה אותו הקב ,ומשום שדרכיו כך .בעולם
י "כי ע .שיכניס שלום בפמליה של מעלה ,לכהונה
ונעשה  ,ה ושכינתו"הוא גורם זיווג הקב ,עבודתו

אמור אל  ,כתוב ומשום זה .לום בכל העולמותש
  .הכוהנים בני אהרון

פעלָת  ,מה רב טובָך אשר צפנת ליראיך .3

כמה עליון ומכובד אור  ,מה רב טובך .לחוסים בְך 
וירא אלקים את  ,ש"כמ .טוב ,העליון שנקרא
שבו עושה  ,אור הגנוזהוזהו  .האור כי טוב

ובו  ,יוםואין מונע אותו בכל  ,ה טוב בעולם"הקב
אור עליון עשה  .ועומד עליו ,מתקיים העולם

וגנז אותו לצדיקים  ,ה כשברא העולם"הקב
פעלת  ,אשר צפנת ליראיך ,ש"כמ .ל"לעת

  .לחוסים בך

  :יש ב׳ אורות

ואינו מאיר  ,ל"אור הגנוז לצדיקים לעת .א
  ,בעולם
 ,אור הגנוזההנמשך מ ,אור הנקרא טוב .ב

  .ומד עליוהעולם עו ,מאיר בעולם בכל יום

אור הזה עומד ההיה  ,בזמן שנברא העולם .4
כשהסתכל  .ומאיר מראש העולם עד סוף העולם

 ,ה באלו הרשעים העתידים לעמוד בעולם"הקב
 .ויימנע מרשעים אורם ,ש"כמ ,גנז האור ההוא

 .ב"ועתיד הקב״ה להאיר אותו לצדיקים לעוה
 .אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך ,וזהו
י ֵא ְר וזרחה לכם יִ  ,וכתוב .הגניזה פעולת ,פעלת

  .א בכנפיהרּפֵ קה וַמ דָ שמש ְצ  ,מיְׁש 

  בשעה שאדם עומד ללכת לעולם ההוא
  ]בשעתא דב״נ קאים למיהך לההוא עלמא[

 ,בשעה שאדם עומד ללכת לעולם ההוא .5
 .שליחים שלושהבאים אליו  ,והוא בבית חוליֹו

כשהוא  ,ורואה שם מה שאדם אינו יכול לראות
 ,יום ההוא הוא יום הדין העליוןהו .ז"והבע

 .הנשמה ,שהמלך מבקש בחזרה את הפיקדון שלו
אשרי האדם שמשיב הפיקדון אל המלך כמו 

ואם הפיקדון התלכלך  .בלי קלקול ,שניתן לו
  ?מה יאמר לבעל הפיקדון ,בטינופי הגוף

נושא עיניו ורואה את מלאך המוות עומד  .6
חבל והשליט המ ,וחרבו שלופה בידו ,לפניו

כמו  ,ואין דבר קשה לנפש .אדם ההואהבשבירת 
והאדם אינו מת עד שרואה  .הפרידה שלה מהגוף

יוצאת  ,ומרוב התשוקה אל השכינה ,את השכינה
אחר שהנפש יצאה  .לקבל השכינה ,הנפש מהגוף

 ,שיכולה להתדבק בשכינה ,מיהי הנפש ,מהגוף
  ?ולהתקבל בתוכה

גוף נשאר בלי וה ,אחר שהנפש יצאה מהגוף .7
לא  ,ש"כמ .אסור לעזוב אותו בלי קבורה ,רוח

 .ר תקברנו ביום ההואכי קבֹו ,תו על העץלָ ְב תלין נִ 
שהם  ,שעות 24השוהה בלי קבורה  ,משום שהמת
 ,גורם חולשה באיברי המרכבה ,יום ולילה

ה "ומעכב מעשהו של הקב ,שהאדם רומז לה
כי אפשר שהקב״ה גזר עליו מיד  .מלהיעשות

 .כדי להטיב לו ,באותו יום שנפטר ,לגול אחרבג
אין הנשמה באה לפני  ,וכל זמן שלא נקבר הגוף

ואינה יכולה להיות בגוף אחר בגלגול  ,ה"הקב
עד  ,כי אין נותנים גוף אחר אל הנשמה ,שני

 ,וזה דומה לאדם שמתה אשתו .שייקבר הראשון
שאינו ראוי לשאת אישה אחרת עד שקובר 

לא תלין  ,אמרה התורה ומשום זה .הראשונה
  .נבלתו על העץ

ורוצה ללכת  ,כשנפרדה הנשמה מהגוף .8
עד  ,לא תיכנס לעולם ההוא ,לעולם ההוא

כ יכולה "ואח .אורשנותנים לה גוף אחר ֵמ 
 :שהיו לו שני גופים .מאליהו נודע זאת .להיכנס
שבו  ,ואחד .שבו נראה למטה לבני אדם ,אחד

 .ים הקדושיםעליונהמלאכים הנראה למעלה בין 
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ורוח  ,צער הוא לנשמה ,שהגוף לא נקבר זמןוכל 
  .הטומאה מוכן לשרות עליו ולטמא הגוף ההוא

 ,ומשום שרוח הטומאה מוכן לטמא הגוף .9
 ,לא צריך אדם להלין הגוף ההוא לילה אחד

ומשוטט בכל  ,משום שרוח הטומאה נמצא בלילה

כ "וע .לטמא אותו ,למצוא גוף בלי נפש ,הארץ
 ,כ הזהיר לכוהנים ואמר"ע .טמא יותרנִ  בלילה

לא  ,משום שהם קדושים .לנפש לא ייטמא בעמיו
כי גוף  .טמאויישרה עליהם רוח הטומאה ולא י

  .רוח הטומאה מוכן לשרות עליו ,בלי רוח

  יורד על הזקן ,יורד על הראש
בני אהרון ואמרת  אמור אל הכוהנים .10
ים אמור אל הכוהנ .לנפש לא ייטמא ,אליהם
כך  ,כמו שכל עבודות הכוהנים בלחש .בלחש

פעם אחת  ,אמור ואמרת .האמירה שלהם בלחש
להזהיר אותם על קדושתם כדי שלא  ,ופעמיים
צריך  ,כי מי שמשמש במקום קדוש .ייטמאו

שגוף בלי  ,לנפש לא ייטמא .להימצא קדוש בכל
כי  .ושורה עליו רוח הטומאה ,רוח הוא טמא

 ,ן לגופיהם של ישראלתשוקות רוחות הטומאה ה
ובאים  ,מהם רוח הקדושה התרוקנהמשום ש

 ,והכוהנים .בגוף ,להתחבר בכלי של הקדושה
אינם צריכים  ,שהם קדושים קדושה על קדושה

 ,כי נזר אלקיו על ראשו ,ש"כמ .להיטמא כלל
  .'שמן משחת אלקיו עליו אני הנזר כי  ,וכתוב

עומד  ,כעין הכוהן של מעלה ,הכוהן .11
יורד על  ,מן הטוב על הראשכֶׁש  ,ש"כמ .למטה
כשמן  .שיורד על פי מידותיו ,קן אהרוןזְ  ,הזָקן

שפע  ,קודש העליוןהשמן משחת  ,הטוב על הראש
שנמשך ויוצא ממקום הנהר העמוק  ,המוחין

 ,נמשך ויוצא מהראש של כל הראשים .בינה ,מכל
 ,על הראש .א"הראש דא ,הסתום מכל סתומים

  .א"א ,ק"הראש של א

 .א"דיקנא דא ,זקן הכבוד ,יורד על הזקן .12
 ,א"דיקנא דז ,כוהן גדול שלמעלה ,זקן אהרון
פ מידותיו "יורד ע ,א"שפע דא ,שמן .א"החסד דז

א נמשך ויוצא "ומאלו המידות של ז ,א"של ז
נמשך ומתעטר הכוהן  ,וכעין זה .ויורד לתחתונים
שהוא כנגד  ,בשמן המשחה למטה ,הגדול למטה

  .א"חסד דז ,גדול של מעלההכוהן ה

אמור אל הכוהנים בני אהרון ואמרת  .13
תחילת הכתוב  .לנפש לא ייטמא בעמיו ,אליהם

 רומז על ,לנפש לא ייטמא .ברבים וסופו ביחיד
 ,הכוהן הגדול שלמעלה ,הכוהן העליון מכולם

על הוא  ,הכוהן הגדול מאָחיו ,והכתוב .א"ז
 ,להשהוא כעין של מע ,הכוהן הגדול שלמטה

ר עליו ואסו .וצריך להימצא בקדושה יותר מכולם
  .להיטמא אפילו לאביו ולאימו

  סוד המנורה
  ]רזא דמנורה[

מצווה שיסדר הכוהן בכל יום נרות  .14
משום שאור העליון  ,כעין שלמעלה .ק"בביהמ

מן המשחה יורד תחילה על ראש הכוהן בֶׁש 
כ הוא מדליק ומאיר כל "ואח ,א"ר דז"ג ,העליון

 ,שהם מאורי אש ,ספירות המלכות ,רותהנ
כי שמן  ,ש"וכמ .מן הטוב על הראשכֶׁש  ,ש"כמ

כוהן לכ ניתנה רשות "וע .משחת אלקיו עליו

בכל  פעמייםשיסדר הנרות וידליק אותם  ,בלבד
וקורבן  ,פעמייםשהוא  ,כנגד הארת הייחוד ,יום

  .בכל יום פעמייםשהוא  ,התמיד
עלה י הכוהן מאירים הנרות למ"וע .15
תימצא השמחה בכל שו ,בשמחה לשמוח ,ולמטה
בהדלקת הנרות  ,בימין ובשמאל ,הצדדים
  .ח לבַמ שמן וקטורת יַׂש  ,ש"כמ .ובקטורת

  ולאחותו הבתולה
ץ בגדים מי זה בא מֱאדום חמּו ,כתוב .16

כי  .ֶעה ברוב כוחור בלבושו צֹוזה הדּו ,מּבֹוְצרה
על  ,ה להתלבש בלבושי נקם על אדום"עתיד הקב

י בין "והגלו לכנ ,ושרפו היכלו ,שהחריבו ביתו
עד שיימצאו  ,ויעשה להם נקמת עולמים .העמים

 .כל ההרים מהרי העולם מלאים מהרוגי העמים
 .ויקרא כל עוף השמיים עליהם לאכול מפגריהם

ועוף  .חודשים 12זונו מהם יוכל חיות השדה י

 הניוולעד שלא תסבול הארץ  ,השמיים שבע שנים
בח גדול בבֹוְצרה וֶט ' בח להכי זֶ  ,ש"כמ .שלהם

עד שלבושי נקם אלו ייטמאו  .בארץ אדום
  .לתילבושיי ֶאְגָאוכל ַמ  ,ש"כמ .מההרוגים

 .צרהומב םדיגחמוץ במי זה בא מאדום  .17
יצאו גדודי העולם לצבוא על  צרהומשום שמב
ובני  ,והם התחילו לשרוף את ההיכל ,ירושלים
 .רו אבני היסודועק ,החומות הורסיםאדום 
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 ,את יום ירושלים דוםר ה׳ לבני אֱ זכֹו ,ש"כמ
  .ד היסוד בהעַ ערו  ָערּוהאומרים 

 .לבושובזה הדור  ,חמוץ בגדים מבוצרה .18
צועה ברוב  .באלו לבושי נקם שעתיד להלביש

עמים תחתיך  ,ש"כמ ,שוברפירושו  ,צועה .כוחו
זה שיעשה כל הו מי ,אמרו ישראל לישעיה .יפלוי

רב הוא שאותו  ,דקהר בְצ אני מדּבֵ  ,אמר ?כך
 ,ומשפט צדקה אוהב ,כתוב בושאותו  ,להושיע
  .צדקה שנקראת המלכות

 שתהיה י"לכנ שגרמו משום ?למה כך וכל .19
 הנפלָ  ,ש"כמ .לארץ וליפול ,בגלות לעפר שוכבת

 ,זה ומשום .ישראל בתולת קום תוסיף לא

 אותם לטמא ,נקם לבושי עליהם ילבש ה"הקב
  .אגאלתי ימלבושי וכל ,ש"כמ .ההרוגים בברו

 הבתולה ולאחותו ,כתוב כי ?למה כך וכל .20
 .לה ייטמא ,לאישהייתה  לא אשר אליו הקרובה
שאינה חלקו של  ,א"דז ואחות ,השכינה ,אחותו
 ,ולא הייתה בגורלו של ההוא שכתוב בו ,עשיו

בשבילה  ,לה ייטמא .דהאיש יודע ציד איש ׂש
י נקם העתידים להיטמא בין באלו לבוש ,ייטמא

 ,טמאילה י ,כ כתוב"ע .אלו ההמונים ההרוגים
והוא  ,ל שהיא שוכבת בגלות לעפרגלב ,בשבילה

כי בא  ,ריקומי אֹו ,ש"כמ .הם אותרוצה להקי
  .אורך

  קֹוְרחה הלא ִיְקְרחֻ 
 ,לא יקרֻחה .לא ִיְקְרֻחה קֹוְרחה בראשם .21

פע של הש ,שמן העליוןה .'האות כתוב בסוף עם 
שמן משחת קודש המשלים לכל שבעת  ,אבא

כי שבעת ימים  ,ש"כמ ,מ"ת נהי"חג ,הימים
 הוסרשמן העליון האותו  .ימלא את ידכם

כי  .אם הוא פוגם ראשו ,מהכוהן ונקרח קורחה
שמן ההוא  ,א"ר דז"ג ,הראש של הכוהן העליון

כ אין הכוהן התחתון "ע ,אורות דאבא ,העליון
כי בהיותו מכוון  .שום פגםצריך להראות בעצמו 
כ "ע .הרי מעשיו פוגמים בו ,כנגד הכוהן העליון

לא  ,שהוא אותיות ,'עם ה ,לא יקרֻחה ,כתוב
 ,ה"ר דהוי"שלא יפגום ולא יקרח ה ,'יקרח ה
ומעטרת ראש  ,הממשיכה השמן מאבא ,אמא
  .א"דז

  שבעת ימים ימלא
יבת ציון היינו את ׁש' בשוב ה ,כתוב .22

 ,נאמר בגלות בבל ,את שיבת' וב הבש .כחולמים
 ,ש"כמ .שלא נמצאו יותר בגלות אלא שבעים שנה

 .כי לפי ְמלֹאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם
  .חלום של שבעים שנה ,היינו כחולמים ,וכתוב

מיהם  .כי שבעת ימים ימלא את ידכם .23
 ,י"ת נה"הכוללת בתוכה חג ,בינה ?שבעת ימים

מי שיושב  .תשובהונקראת  ,נקראת שבעת ימים
קורעים לו גזר דינו של שבעים  ,בתענית בשבת

 ,ושבעים שנה הם שבעה פנים של המלך .שנה
 ,שכל אחת כוללת עשר ,מ"ת נהי"חג שבע ספירות
 ,עליו לרעשאפילו כולם הסכימו  .שהם שבעים

משום שהיושב בתענית אחוז  ,נקרע גזר הדין
שנקראת שבעה  ,בינה ,ביום שהוא כלל כולם

נאחז  ,כשנאחז שם ,משום זה .קראת תשובהונ
כ נקרע "וע .כשחוזר בתשובה ,שניםהבכל שבעים 

  .כ יש שבעים שנה בחלום"וע .גזר הדין של כולם
 .פירושו הסתלקות המוחין ,החלום בעת שינה

כ הזוהר מכנה שנות הגלות "וע .הגלות היא שינה
שבעים שנה הסתלקות  כתנמשכ "וע .בשם חלום
ת "חג שבע ספירותשיש בהם  ,א"המוחין דז

היינו  ,כ כתוב"וע .שבכל אחת עשר ,מ"נהי
  .כחולמים

 ,בינהשהם  ,הכוהן מתעטר בשבעה .24
אז  ,אם הכוהן פוגם ראשו .שנקראת שבעת ימים

ימים  שבעתשהיא כלל של כל  ,בינה ,ההוא שבעה
מקריח ממנו כל אותה הקדושה של  ,מ"ת נהי"חג

שלא יקרחו  ,הרוכ נז"ע .השורה על הכוהן ,כולם
שבע פגומים בכל  יימצאוכי  ,קורחה בראשם

משום זה צריך הכוהן להימצא  .הספירות
 ,ש העליון מכולם"ומכ .בשלמות יותר מכולם

  .הכוהן הגדול

העליון  ,הן גדולוכ .ר"כאן בה ,ת"כאן בה .25
ק על אשר יּוצַ  ,ש"כמ ,בינה ,ר"פוגם בה ,מכולם

מילא את ו .ראשו שמן המשחה ומילא את ידו
 .שבעת ימים ימלא את ידכם ,ש"כמ ,בינה ,ידו

 ,כוהן אחר .ה"ר דהוי"ה ,ושבעת ימים היא בינה
 הלא יקרחֻ  ,ש"כמ ,מלכות ,ה"ת דהוי"פוגם בה

ולא יחללו שם  ,וכתוב אחריו .רחה בראשםוק
והכוהן  ,ומשום זה כתוב .ת"ה ,מלכות ,אלקיהם

 ,הגדול מאָחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה
ששמן המשחה  .מילא את ידו ללבוש את הבגדיםו

משום  .ר"ה ,שמקבל מאמא ,מורה על שפע אבא
קדש ומן הִמ  ,כתוב ,כעין של מעלה קודששהוא 
שהזיווג שלהם אינו  ,א עילאין"כמו או .לא ייצא
  .נפסק
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  הצדקה' לך ה
ת הפנים ֶש ֹוהצדקה ולנו ּב' ה לךָ  ,כתוב .26

 .רושליםלאיש יהודה וליושבי י ,כיום הזה
ה בחר בהם מכל "שהקב ,אשריהם ישראל

ומתוך האהבה שלהם נתן להם  ,ם"העמים עכו
וכל מי  .לדעת הדרך של מלך הקדוש ,תורת אמת

כי  ,ה"הוא כמו שמשתדל בהקב ,שעוסק בתורה
 ,ומשום זה .ה"כל התורה כולה היא שמו של הקב

ומי שמתרחק  ,עוסק בשמו ,מי שעוסק בתורה
  .ה"במתרחק מהק ,מהתורה

לה הגדּו' לך ה ,ש"כמ .הצדקה' לך ה .27
כי כל בשמיים  ,והגבורה והתפארת והנצח וההוד

אף צדקה  .מ"ת נהי"שהם מידותיו חג ,ובארץ
שכל  ,צדקה היא מקום .היא מידת המלכות

 ,והוא אחוז בכולם ,פנים המאירים אחוזים בוה
כלומר  .ובו נמצאים ,א"בכל הספירות דז

ולנו  .א נמצאות בה"זשכל ספירות  ,המלכות

פנים המאירים הזה מקום שכל  ,בושת הפנים
  .א"שהוא הס ,מתרחקים ממנו

ואורם של  ,אמתהיא  ,המלכותשהיא  ,צדקה
שהיא  ,בושת .ושמחת הכול ,ואור הפנים ,הכול
כי מי  .חרפה והתרחקות האמתהיא  ,א"הס

 ,הצדקה ,הוא משום שהאמת ,שמתבייש
פנים הל שהיא התרחקות ש ,התרחקה ממנו

  .המאירים

צריך להיראות  ,כוהן גדול ,הכוהן העליון .28
 .ובשמחה יותר מכל ,בהארת הפנים ,ביופי הפנים

אלא הכול  ,בו עצבות ורוגז וואין צריך שיירא
אני  ,שעליו כתוב ,אשרי חלקו .כעין של מעלה

כ הוא "וע .הוא נחלתו' ה ,וכתוב .ונחלתך לקךָ חֶ 
שלא  ,ובלבושו ,ובעצמ ,צריך להיראות שלם בכל

  .יפגום עצמו כלל

  והוא אישה בבתוליה ייקח
ם עלילות דברים והנה הוא ׂש ,כתוב .29
וענשו אותו  ,לא מצאתי לבתך בתולים ,לאמור

כי הוציא שם רע  ,ונתנו לאבי הנערה מאה כסף
   ?האם בתולת ישראל היא .על בתולת ישראל

מהו  ,הרי בתולת אביה או בתולת בעלה היא
 ,בתולה בת יעקב ,שפירושו ,ישראלבתולת 

 .אל אביך וַיֵגדךְׁש  ,ש"כמ ?שנקרא ישראל
שדינה בתו יצאה לראות  ,לישראל אביך ,כלומר

וכיוון שהכתוב  .וקרה מה שקרה ,בבנות הארץ
הוא מזכיר בתולת  ,מדבר בהוצאת שם רע

אף כאן  .דינה ,כמו שקרה לבת ישראל ,ישראל
והוא  ,בו כתוב ,הכוהן העומד כעין של מעלה

חוץ שלא תצא פעם מ .קחיאישה בבתוליה י
אל בתולת  ,ומקיש בבתוליה .פתח חצרהל

כמו שקרה  ,ארע לה יציאה לחוץתשלא  ,ישראל
  .לבתולת ישראל

  טרף נתן ליראיו
יזכור לעולם  ,טרף נתן ליראיו ,כתוב .30
   ,אלו הם הצדיקים ,טרף נתן ליראיו .בריתו

נקרא מאנשי  ,אותוכי כל מי שירא  .ה"יראי הקב
  אשרי איש ירא  ,ועליו כתוב .ביתו של המלך

  .'את ה

ם ָק ָת וַ  ,ש"כמהוא  ?טרף נתן ליראיו ,מהו .31
הם הצדיקים  .ותיתן טרף לביתה ,בעוד לילה
כל העוסק בתורה  .כ מקבלים טרף"ע ,אנשי ביתו

 ,י"בשעה שכנ ,וקם בחצות לילה ,בלילה
משיך לה ,מתעוררת לתקן בית המלך ,המלכות

 ,בחכמה ייבנה בית ,ש"כמ ,הארת חכמה בשבילו
וזה נקרא שהוא מבית  ,איש הזה משתתף עימהה

 .בית האלוהונותנים לו כל יום מתיקוני  ,המלך
 ,טרף .ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה ,ש"כמ

משכנה מלמעלה ישלא ת ,חוק .הארת חכמה

הם כל המשתתפים עימה לעסוק  ,ביתה .למטה
טרף  ,ומשום זה כתוב .בני ביתה ,בתורה בלילה
  .נתן ליראיו

רומז על  ,שטורפת ולוקחת בכוח ,טרף .32
שלוקחת ממקום  .הדינים שמתגלים עם החכמה

שהוא  ,חמהממרחק תביא לַ  ,ש"כמ ,רחוק עליון
והיא רחוקה  ֶאְחָּכמהאמרתי  ,ש"כמ ,חכמה
ומי שמשתדל בתורה להשתתף עימה  .ממני
יזכור לעולם  ,ש"כמ ,זוכה לטרף הזה ,בלילה
אלא  ,ולא עוד .כי התורה נקראת ברית .בריתו

 ,א"יסוד דז ,ה"שצדיק אחד עליון יש להקב
 .איש הזה משתתף עימו להשפיע למלכותהו

צדיקים יירשו  ,ש"כמ .י"ויורשים שניהם את כנ
והצדיק  ,הצדיק העוסק בתורה בלילה .ָארץ

  .ארץ ,יירשו המלכות ,העליון
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  יולא יחלל זרעו בעמו
 .ְמַקדשו' כי אני ה ,ולא יחלל זרעו בעמיו .33

אינו זוכה לראות פני  ,כל מי שמוציא זרע לבטלה
פץ ֶרשע ל חָ כי לא ֵא  ,ש"כמ .ונקרא רע ,השכינה
 ,בידו זרעומי שמוציא  והוא .עלא ְיגּורך רָ  ,אתה

והמוציא אותו  .או באישה אחרת שאינה כשרה
יא זרע אינו נחשב למוצ ,באישה שאינה מתעברת

  .אלא אלו שאמרנו ,לבטלה

שיזמין לו  ,ה"כ יתפלל האדם להקב"וע .34
מי  .שלא יפגום זרעו ,אישה כשרה ,כלי כשר

 .פוגם את זרעו ,שמוציא זרעו בכלי שאינו כשר
כך  ,וכמו שבשאר בני אדם .אוי למי שפוגם זרעו
ומכוון  ,כוהן העומד למטההעל אחת כמה וכמה 

לא  ,כ כתוב"ע .יונהכעין של מעלה בקדושה העל
  .יחלל זרעו בעמיו

את  ,ה זונהלָ אלמנה וגרושה וחלָ  ,כתוב .35
ולא יחלל זרעו  ,כ כתוב"ואח .אלה לא ייקח

 ,כתובצריך ל הלוא ,בעמיו ,למה כתוב .בעמיו
כ "ע .פגם בעמיו ,אלא דבר זה חרפה בעמיו ?בהם
מעמיו  .כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה ,כתוב
 .דשומַק ' כי אני ה .של מעלההכול כעין  .ודאי

 ,כ לא יפגום זרעו"וע ,אני שמקדש אותו בכל יום
שאני רוצה  ,כי אני מקדשו ,ולא יימצא בו פגם

והקדוש ישתמש  ,ויימצא קדוש בכל ,לקדש אותו
  .י הקדוש"ע

שיימצא  ,י הכוהן"הקב״ה ישתמש ע .36
ה ישתמש "ומשום שהקב .קדוש כשבא לשמש

י "ישתמש הכוהן ע ,שהוא קדוש ,י הכוהן"ע
ואדם  .שהם הלוויים ,המתקדש בטהרתו ,טהור
כדי  ,הלוי ,י קדוש אחר"ישתמש ע ,הכוהן ,אחר

 .ה"לשמש הקב ,שיימצאו כולם בקדושה
שעליהם  ,ב"ז ובעוה"אשריהם ישראל בעוה

כמה  .ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ,כתוב
לשמש  ,נבדלים הם ישראל בקדושה מכל

שים שתם והייתם קדֹותקִד וה ,ש"כמ .ה"להקב
  .אלקיכם' כי אני ה

 .על עמך ברכתך סלה ,הישועה' לה .37
השכינה  ,אשריהם ישראל שבכל מקום שגלו

  כשייצאו ישראל  ,כ"א .גלתה עימהם
למי תהיה  ,גם השכינה תצא מהגלותו ,מהגלות
' לה ,אלא ?ה"לישראל או להקב ,הגאולה

  בעת שעל עמך ברכתך  ?מתי .הישועה ודאי
 ,ה משגיח בברכות על ישראל"בשעה שהקב ,להס

  אז  .להוציא אותם מהגלות ולהטיב להם
 .כי השכינה תצא מהגלות .הישועה ודאי' לה
 ,ש"כמ .ם ישראל מהגלותה ישוב עִ "הקב ,כ"וע

  כי  .בּותך וריחמךאלקיך את ְׁש ' ושב ה
  כ ישוב עם ישראל "משמע שהוא ג ,ושב

  .מהגלות

  בתולה מעמיו ייקח אישה
שיישא  ,היא מצווה ,פתח משה ואמר .38

אלמנה וגרושה  ,ש"כמ .הכוהן הגדול בתולה
כי אם בתולה  ,ה זונה את אלה לא ייקחלָ וחלָ 

ולמה צריכים שייקח רק  .מעמיו ייקח אישה
 ,אלא אישה היא כוס של ברכה ?בתולה בלי פגם

 ,מרמזת על המלכותו .בו מופג ,אותו מושאם טע
והכוהן המקריב קורבן  .הנקראת כוס של ברכה

כי  ,צריך שיהיה שלם באיבריו בלי פגם ,'לפני ה
שלם  ,שלם בגופו .המומים פוסלים בכוהנים

יפה רעייתי  כולך ,לקיים בו הכתוב .בנוקבא שלו
  .ומום אין בך

וצריכים ישראל  .הקורבן הוא מנחה .39
 .י אדם שלם"ע ,לשלוח המנחה שלהם אל המלך

י איש פגום היו "ע אשר ,א"ך מהסופיכי הם בה
וגורל ' גורל אחד לה ,ש"כמ ,א"לס מנחהשולחים 

כי אלוהים אחרים כולם פגומים  .אחד לעזאזל
וכך רוב  .מצפון תיפתח הרעה ,ש"כמ ,מצד צפון
 ,שהיא חורבה ,ם פגומים בנוקבא שלהם"בתי עכו
  .פגומה ,לילית

המלא שפע  ,ה"דהוי' ו ,א"משה הוא ז .40
שיש בו  ,ו"הוא בסדר יהו .ה"ה דהוי"י ,ב"מחו

ת "ה .ה"ו דהוי"האותיות יה' משום זה כל ג
מצד ' ברכת ה ההיא כוס מלא ,מלכות ,ה"דהוי
נקראת  ,דין ,ומצד הגבורה .כוס של ברכה ,הימין

 ,'האות שבצירוף הזה שולטת  .ה"הוי ,השכינה
 ,בסוף הצירוף ,המוחין ,ה"י .רחמים ,'על ו ,דין

 .קנךָ ה בִמ "הֹויָ ' ה הנה יד ,ש"כמ .מורה על דין
 ,ה"היא בצירוף הוי ,'נקראת יד הה ,מלכותש

  .לעשות דין במקנה מצרים

  איש אשר יהיה בו מום
 ,לדורותם אשר יהיה בו מום איש מזרעךָ  .41
ומי  ,משום שפגום .להקריב לחם אלקיו רבְק לא יִ 

שאין בו  ,שפגום אינו ראוי שישמש בקודש
שצריך  ,כוהןכ "כש .והפגם מעיד עליו ,אמונה
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  .להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל

אם לא יאמרו  ,תורה ולתעודהְל  ,כתוב .43
 ,תעודה .א"ז ,כ"תושב ,תורה .בר הזהכדָ 

פ אינה שורה במקום "תשבע .המלכות ,פ"תשבע
כי המלכות נבנית  ,כ"כי היא נבנית מתושב ,פגום
חתֹום  ,צֹור תעודה ,כתוב .שהוא שלם ,א"מז

משום  .פ"זהו תשבע ,צור תעודה .תורה בלימודיי
ובתעודה  ,נצרר צרור החיים ,במלכות ,ששם

שיהיה הכול  ,א"נקשר קשר החיים שלמעלה מז
  .אחד

מתפרדים  ,ממלכות ,משם ולמטה .44
ומשם נפרדים דרכים  .האורחות והשבילים

והיה  ,פרדיומשם י ,ש"כמ .בעולמות כולם
  .לארבעה ראשים

מה של חתי .בלימודיי חתום תורה .45
אלו  .בלימודיי ?באיזה מקום היא .א"ז ,כ"תושב

 ,ש"כמ ,ה"נו ,'הנקראים לימודי ה ,הם נביאים
 ,ם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכיןויֶק 

ויקרא את  ,ויקם את העמוד השמאלי .שהוא נצח
ומשם נמשכים דרכים  .שהוא הוד ,שמו בועז

  .ה"שמקבלים מנו ,לנביאים הנאמנים
 ,א"ז ,ים בקיום אל הגוףה עומד"ואלו נו

 .שוָקיו עמודי שש ,ש"כמ ,לשישה אורות שבו
והכול  .ס"שיש בו ו ,א"עמודים לז ,ה"נו ,שוקיו

אלא  ,וקדושת כולם אינה שורה ,עומד בשלמות
 ,א במלכות"כי כשמתחברים ז .כשהם בשלמות

 .ושום מקום אינו נפגם .הכול אחד ,הכול שלם
לך דק ֶמ לִּכי צֶ וַמ  ,ש"כמ .שלם ,י"כ נקראת כנ"וע

 .והוא מלך שלם ,שמלכי צדק הוא המלכות .שלם
  .המלכות ,ם סּוּכולֵ ויהי בָׁש  ,וכתוב

 .כ אינו שורה הכול אלא במקום שלם"וע .46
כעין  .כל איש אשר בו מום לא יקרב ,כ כתוב"וע

כי לא  ,ש"כמ ,לא יקרב ,אשר בו מום ,זה קורבן
 ש אשכוןרום וקדוָמ  ,והרי כתוב .לרצון יהיה לכם

ה שורה "הקבייתכן ש אםה .ואת ַדָּכא ושפל רוח
מקום זה הוא  ,אלא ?בכלי שבור ,במקום שבור

כדי  ,משום שמשפיל עצמו ,שלם יותר מכל
 .וזהו שלם ,גאות העליון ,אות כלשרה עליו גֵ תש

 רועוָחרום וָׂש ואת עיוור ושבור  ,אבל לא כתוב
ל כי מי שמשפי .ואת דכא ושפל רוח ,אלא .אשכון
  .ה זוקף אותו"הקב ,עצמו

הנמצא למטה כעין  ,משום זה הכוהן .47
ולא  ,צריך להיות שלם יותר מכולם ,שלמעלה

 איש מזרעךָ  ,כ מזהיר לכוהנים"וע .ייראה בו פגם
  .לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב

וכי תגישו  ,עוכי תגישון עיוור לזבוח אין רָ  .48
 ,אין רע ,ה אומר"הקבכש .פיסח וחולה אין רע

אלא ישראל באלו הימים היו  ?טוב הוא האם
 ,ולשמש במקדש ,ממנים כוהנים בעלי מומים
מה חסר  ,ואמרו ,וקורבנות בעלי מום על המזבח

  והם היו אומרים  ,ה אם זה או אחר"לו להקב
ה השיב להם אותם הדברים שהם "והקב .אין רע

אתם אומרים  ,ישראל ,ואמר ,היו אומרים
מה חסר  ,מום לעבודתי אין רע כשמקריבים בעלי

  .ה"להקב

קריבהו נא הַ  ,כתוב פסוקבסופו של ה .49
אדם מכם אם  .צָך או היישא פניךהִיְר  ,ךלֶפָחֶת 

 ,צריך לשלם אל המלך ולהקריב לפניו מנחה
הירצך או היישא  ?התשלחו לו עם מום או לא

כ "כ וכש"כש ?פניך במנחה ההיא שיש בה מום
פגום להקריב לי שאתם מקרבים לפניי אדם 

כי בעל  .הרי המנחה שלכם תימסר לכלב ,מנחה
כ כל איש אשר "וע .פגום באמונה ,מום פגום מכל

  .לא יקרב ,בו מום

 ,ה להשלים את ישראל"עתיד הקב .50
שלא יהיו בהם בעלי מום  ,שיימצאו שלמים בכל

 ,משום שיהיה תיקון העולם בעת התחייה .כלל
שהם  ,דםאלו הכלים והלבושים של האמו כ

  .כ ישלים אותם"וע ,תיקון הגוף

כמו  ,כשיתעוררו מעפר בתחיית המתים .51
אם פיסחים או עיוורים  .כך יקומו ,שנכנסו לקבר

באותו  ,שיקומו .פיסחים ועיוורים יקומו ,נכנסו
ר התעורר שלא יאמרו שאחֵ  ,הגוף ,הלבוש
ויימצאו  ,ה ירפא אותם"כ הקב"ואח .לתחייה

 ואז .יה העולם שלם בכלואז יה .לפניו שלמים
  .ושמו אחד ,אחד' ביום ההוא יהיה ה ,כתוב

  'אדם ובהמה תושיע ה
משפטיך תהום  ,צדקתָך כהררי אל ,כתוב .52
ספירה  ,צדק .'אדם ובהמה תושיע ה ,רבה

הרים ה ,כהררי אל .מלכות ,קדושה עליונה
 ,הרי אפרסמון הטהור ,העליונים הקדושים

להתקשר בהם ומשום שהמלכות עולה  .בינה
וקיבלה  ,משום שהמלכות נכללה בבינה ,למעלה

  כ בכל הדינים שלה "ע ,ממנה הדינים שלה
הם ו ,משום שהם קטנות הבינה ,אין רחמים

משפטיך  ,כ כתוב"וע .בינהדהכנה שתקבל גדלות 
המוחין דגדלות  ,רחמים ,משפט .תהום רבה

   ,הנקרא משפט ,א"י ז"שמקבלת ע ,בינהד
 ,לתקן העולם ,המלכות יורד למטה למדרגת

ועושה הדין ברחמים לבשם  ,ומרחם על הכול
  .העולם
אדם  ,מוחין דגדלות ,משום שהוא רחמים .53

גם ש ,לכל בהשוואה אחת .'ובהמה תושיע ה
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מקבלים  ,המכונים בהמה ,הארות השמאל
ם עצמו מי שהוא אדם וׂש ,אדם ובהמה .תיקונם
ין דין אדם ודפירושו  ,אבל אדם ובהמה .כבהמה

ובן שמונת ימים  ,כתוב בו ,אדם .הוא בהמה אחד

והיה שבעת  ,כתוב בה ,בהמה .ימול לכם כל זכרי
ומיום השמיני והלאה ֵיירצה  ,ימים תחת אימו
עבור עליהם תכדי ש ,מטעם .'לקורבן איֶׁשה לה

  .תשבת אח

  אסור ללמד תורה למי שלא נימול
  ]אסור ליליף אורייתא למאן דלא אתגזר[

ך משדה ְד עְ עיר בצַ מֵׂש  ה׳ בצאתךָ  ,כתוב .54
אשריהם  .פוים נָט יארץ רעשה גם שמ ,דוםאֱ 

 ,שהקב״ה בחר בהם ,ב"עוהוב ז"עוהישראל ב
 .ם קדושעַ  ,ונקראים קדושים ,והם מתדבקים בו

עד שהעלה אותם למדרגה  ,וכן .שהיא בינה
שהמקבל  .שהיא חכמה ,דשוק תשנקרא ,עליונה
דש ישראל ֹוק ,ש"כמ .נקרא קדוש ,בינה ,דשומק

ימים  מונהכי ישראל מש .ולה׳ ראשית תבואת
 .והם שלו ,ורשומים בשמו ,מתדבקים בו בשמו

 .ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ ,ש"כמ
ם הולכים נואי ,והעמים אינם מתדבקים בו

עד שהם  ,רושם הקדוש נעדר מהםהו ,בחוקיו
  .א שאינו קדוש"מתדבקים בס

 ,רה לישראלתו תתבשעה שרצה הקב״ה ל .55
רוצים אתם לקבל  ,אמר להם ,ויהזמין בני עש

 ,המלכות ,באותה שעה רגזה הארץ ?התורה
 ,אמרה לפניו .כנס לנקב תהום הגדוליורצתה לה

 ,שמחה שלךההשעשועים של  ,בון העולםיר
שהיא  ,ים שנה קודם שנברא העולםימאלפ
 נויזדמ ,ואהיה שעשועים יום יום ,ש"כמ ,התורה

  ?אינם רשומים בבריתךש ,לפני ערלים

מלכות  ,כיסא כיסא ,אמר לה הקב״ה .56
 ,יאבדו אלף אומות כמוהם ,כיסאשנקראת 

ה׳  ,ש"כמ .זדמן לפניהםתוברית התורה לא 

 .ארץ רעשה ,בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום
תנת אלא למי שיש יודאי משום שהתורה אינה נ

ומי שמלמד תורה למי שלא  .דשובו ברית ק
  :בב׳ בריתות משקר ,מולינ

כי התורה נקראת  ,משקר בברית התורה .א
חוקות  ,יומם ולילה אם לא בריתי ,ש"כמ ,ברית

  .שמתי שמיים וארץ לא
כי התורה  .י"כנמשקר בברית הצדיק ו .ב

  .רלהוע ,ולא למקום אחר ,ניתנה למקום הברית

משקר בג׳  ,נימולהמלמד תורה למי שאינו  .57
 .בכתובים ,איםבנבי ,בתורה :מקומות עליונים
ם אשר ׂש ,וזאת התורה ,ש"כמ ,משקר בתורה

משקר  .ולא לערלים .משה לפני בני ישראל
מודי יהם ל .'מודי הייך ליוכל בנ ,ש"כמ ,בנביאים

 ,יימודים תורה בלחתֹו ,וכתוב .ה׳ ולא אחרים
  .ולא אחרים ,הם

ת ביעקב ם עדּוֶק ויָ  ,ש"כמ ,משקר בכתובים
אך צדיקים יודו  ,וכתוב .ם בישראלותורה ׂש

שהוא  ,צדיק אלו הם ?מיהם צדיקים ,ךָ ֶמ לְׁש 
שמי  .הנקראת צדק ,המלכות ,י"כנו ,יסוד דז״א

לא יודו  ,ולא נכנס בברית שלהם נימולשאינו 
  .שהוא לימוד התורה ,לשמו הקדוש

ן שנגלה הקב״ה על הר סיני לתת התורה וכיו
 ,ש"כמ .כה הארץ מרגזנותה ונחהשְכ  ,לישראל

  .ָקָטהָאה וָׁש ָיְר  ארץ

  מויוהיה שבעת ימים תחת א
ח ותמנה עליו כמלא  ,אדם שנולד .58

 תתעוררמ ,נימולון שוכי .נימולמלמעלה עד ש
זכה  .אור הנפש שלמעלה ,עליו התעוררות הרוח

 ,עליו התעוררות יתרה תתעוררמ ,לעסוק בתורה
 תתעוררמ ,ות התורהוזכה ועשה מצ .אור הרוח

זכה ונשא  .אור הנשמה ,עליו התעוררות יתרה
מד אותם דרכיו של יול ,וזכה והוליד בנים ,שהיא

כי  .שלם בכל ,אז הוא אדם שלם ,המלך הקדוש
מד׳ עולמות  ןד׳ מדרגות אלו ה .זכה לאור החיה

  .ונוהגות ג״כ בכל עולם ועולם מהם ,אבי״ע

 ,באותה שעה שנולדה ,אבל בהמה שנולדה .59
ה בשעה יש ל ,ח שיש לה בסוףוהנה אותו הכ

 ,ומשום זה כתוב .תמנה עליהמוהוא  ,שנולדה

עגל או  ,לא כתוב .ולדוייב או עז כי ֶׂש שור או כֶ 
 .שור או כשב או עז ,אלא ,טלה או שעיר או גדי
  .יש לה בשעה שנולדה ,כי מה שיש לה בסוף

יה שבעת הו ,יוולדישור או ֶכֶׂשב או עז כי  .60
ח וכשב בו אותו היכדי שיתי .מויימים תחת א

שרה תויתקיים בו כש .ויתקיים בו ,תמנה עליוהש
כי אין  .אינו מתקיים ,ואם לא .תעליו שבת אח
ל כַ ויְ  ,ש"כמ ,אלא באור השבת ,קיום לבריות

 יואחר .אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה
רבן וירצה לקי ,כתוב ,הכוחתקיים בו אותו הש
  .עליו השעבר תי קיום של שבת אח"ע .ה לה׳ֶׁש יא

 מתמתקיי ,תבקיום של שבת אח ,ואדם .61
 .נפש הבהמיתה ,שלו הכוחו ז"עוההתעוררות של 
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רוח הות ררעליו התעו תתעוררמ ,נימולש יואחר
ורואה  ,עוברת עליו ,המלכות ,י"כנו .נפש ,העליון

ושורה  ,היא מתעוררת עליו .אותו ברושם קדוש
ואעבור  ,ש"כמ .עולם הקדושהעליו הרוח של 

בשני  ,ךיבדמי .ךימתבוססת בדמי ראךוֶא  יךעלי
  .דמים
שהיו נמצאים  ,כשיצאו ישראל ממצרים .62

 ,ייִ יך חֲ יבדמ ,כתוב ,ביניהם דם פסח ודם מילה
אלא דם מילה  ,אבל כאן הרי אין יותר .דמים שני

אחד של המילה ואחד של  ,ים הםישנ ?בלבד
ואחד  .המלכות ,י"כנ ,אחד של המילה .הפריעה

ואלו  .יסוד דז״א ,סוד עולםצדיק י ,של הפריעה
 .ב"עוהשל  םם בחייזכותאדם זוכה ב ,דמים שני
  .יך חיייבדמ ,ש"כמ

  השלמות של כל השם ,כל אות של השם
  ]כל אות דשמא שלימו דכל שמא[

סוד ה׳  .סוד ה׳ ליראיו ובריתו להודיעם .63
ובריתו  .הנקראת סוד ה׳ ,מלכות ,י"כנזו  ,ליראיו

 ,א"יסוד דז ,עולם זה צדיק יסוד ,להודיעם
  .חוד אחדיושניהם בי .ברית

 .לוהן שלמות הכו ,יש בה ג׳ אותיות ,יו״ד .64
 ,'היא י ,ראשית תהנקרא ,חכמה ,לוראשית הכ

ו׳  .על כל הספירות ,ה"הויעליונה על כל אותיות 
 ,שלמות כל הצדדים ,א"ז ,קו האמצעי ,שביו״ד

שורש לכל  ,עברַמ  הואו ,משלים הימין והשמאל
 ,יו״דשבד׳  .מלכותה ,בו תלויה האמונה ,חותהרו

 ,קטנה' אות דה .מלכות ,צרור החיים ,היא הגן
 ,לווהיא שלמות הכ ,כי במלכות אותיות קטנות

  .לכל הספירות המימשלהמלכות כי 

 ,כשיוצאת .סתומה מכל הצדדים' אות יה .65
וחוזרת  ,היא יוצאת כמלך עם חייליו ,כשמתגלה

 ,בה יוצא ,הדבר בה נסתם .אח״כ י׳ לבדה
  .סוגרת ופותחת .מתגלה
האויר שבהם  ,ה"הויהם י׳ ד עילאיןא "או
וע״כ הם  .שאין י׳ יוצאת מאויר שלהם ,סתום

ר "ה ,ורק ישסו״ת .סתומים מאור החכמה
שהי׳ יוצאת מאויר  ,ר שלהםוינפתח הא ,ה"הויד

החכמה  ,ז"עכו .וחזר בהם אור החכמה ,שלהם
רח מאו״א מקבלים בהכ ,שישסו״ת מקבלים

כי אין מדרגה מקבלת אלא  ,ה"הוימי׳ ד ,עילאין
אע״פ  ,ולפיכך .ממדרגה הסמוכה לה לפניה
מ״מ הם נפתחים  ,שאו״א הם סתומים מחכמה

אלא  .ה"הויה׳ דל ,להאיר לישסו״ת ,בחכמה
  .כ חוזרים ונסתמים מחכמה כדרכם"אח

  :ה"הויולפיכך יש ב׳ בחינות בי׳ ד
  ,ד"יו ,כשהיא במילוי ו״ד .א
  .אלא י׳ לבדה ,כשהיא בלי מילוי ו״ד .ב
נפתחים להשפיע חכמה  עילאיןשאו״א כ

י׳ רומזת לאו״א  .הם יו״ד במילואה ,לישסו״ת
 ,ז״אהיא ו׳  .הדעת ןו״ד ה .חו״ב עליונים ,עילאין

 .השמאל שבדעת ,המלכותהיא ד׳  .הימין שבדעת
ע״י  שהחכמה שבהם מתגלה לישסו״ת ,זולרמ

א חוזרים "שאו ,תםולאחר השפע .הדעת הזה
 ,רומזתה ,י׳ בלי מילויהם  ,כמהחונסתמים מ

  .והם סתומים ,שאין החכמה מתגלה ע״י הדעת

 היא אות י׳כי  .סתומה מכל הצדדים' אות יה
 .שהאויר שלהם סתום מחכמה ,עילאיןא "או

היא  ,כשהי׳ יוצאת להשפיע חכמה לישסו״ת
יוצאת עם המילוי ו״ד  ,יוצאת כמלך עם חייליו

הנבחנות לצבאות  ,ימין ושמאל של הדעת ,שלה
שפעת לישסו״ת ע״י מווהחכמה נפתחת ו ,י׳של 
חוזרת י׳  ,שגמרה השפעת החכמה ראח .הדעת

ת יונעש ,לבדה בלי ו״ד למדרגתה הקודמת
 ,בה מהנמצא שפעם החכמה סתו .סתומה כדרכה

פעם  ,ופעם יוצאת החכמה להשפיע לישסו״ת
  .ותהופעם פותחת א ,סוגרת הארת החכמה

 ,ל למעלה ולמטהומות הכשל ,ה"הויה׳ ד .66
כי  ,א׳ של מילוי ה״א היא יו״ד .ישסו״ת ,בינה

 ,למטה ד׳ ,'למעלה י ,צורת א׳ היא ו׳ באמצע
הסתומות בי׳  ,שהיא שלמות ג׳ אותיות שבראש

ל ווהכ .אותיות יו״דהיא אשר במילוי  ,ה"הויד
א שלמות יכי שלמות השם הקדוש ה ,אחד

שמתעטרת  ,ה׳אות משום זה  .שלמעלה ולמטה
  .לוקחת א׳ למילוי ,בעטרותיה

 העימשפ ,או״א עילאין ,ה"הויאע״פ שהי׳ ד
מ או״א לעצמם "מ ,ה"הויה׳ דל ,חכמה לישסו״ת
ה׳ ב ,רק בישסו״ת הומתגל ,סתומים מחכמה

הן  ,לושבה יש השלמות להשלים הכ ,ה"הויד
 ,והן חכמה למלכות ,שהוא למעלה ,א"חסדים לז
  .השהיא למט
היא  ,'ה .גם החכמה המתגל ה"הויכי בה׳ ד

 ,א יו״דיהא "של מילוי הא׳  .ישסו״ת ,בינה
ו׳  ,ד׳ למטה ,שצורת כתיבת א׳ היא י׳ למעלה

 ,שהיא שלמות ג׳ אותיות שבראש .באמצע
בעת  ,צורת הי׳כי  .ה"הויהסתומות בי׳ ד

שהי׳  ,היא ג׳ אותיות יו״ד ,חכמה לה׳ משפיעהש
 ה"הויה׳ דבשעה ש .עתהדהן ו״ד  ,חו״בהיא 

מקבלת הארת חב״ד שבג׳ אותיות של הי׳ 
אשר  ,א"ה ,במילוי א׳' היא ה ,ה"הוישבראש 

שמקבלת מאו״א  ,הא׳ רומזת על הארת חב״ד
ד במילואה מורה על הארת "וכמו שהיו .עילאין

מורה על  ,א במילואה"ה ןכ ,החכמה ע״י הדעת
  .הארת החכמה ע״י הדעת

א שלמות של ז״א יהשלמות של השם הקדוש ה
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 .שז״א למעלה והמלכות למטה ,ומלכות
היא שתשפיע חסדים לז״א והארת  ,שהשלמות

 ,ישסו״ת ,בשעה שה׳ ,משום זה .חכמה למלכות
היא  ,ד"מג׳ אותיות יו ,ד"רת בהארת חבטמתע

  .מורה על הארת חב״ד אלוש ,לוקחת למילואה א׳

 הב יתכל אות של השם הקדוש נרא .67
היא שלמות  ה"הויד ד"יו .השלמות של כל השם

 ,ו׳ על ז״א ,עילאיןשהי׳ רומזת על חו״ב  ,לוהכ
ה׳  .שמאל שבדעת ,ד׳ על המלכותו ,ימין שבדעת

ואע״פ שאינה במילוי  .לושלמות הכהיא  ה"הויד
כי  ,לוצורת ה׳ היא שלמות הכ ,אלא ה׳ בלבד ,א׳

  .'בה שלה היא י׳ ו׳ דיכתהצורת 
וית של ה׳ וזהוקרן  ,'כי צורת ה׳ היא ד׳ על ו

ל ושהיא שלמות הכ ,ה"הויי׳ דמו שלא כ .'היא י
י׳ פשוטה שהיא ולא כ ,ד"במילואה יוהיא רק כש

ל והיא שלמות הכ ה"הויאלא ה׳ ד ,בלי מילוי
מפני שבה  ,אפילו כשהיא פשוטה בלי מילוי

  .יוצאת י׳ מאויר ונעשה אור
לואה ובין כשהיא יבין כשהיא במ ,ה"הויו׳ ד
כי ו׳ מורה על קו  .לוות הכהיא שלמ ,פשוטה
 ,וים ימין ושמאלוהכולל בתוכו ב׳ הק ,אמצעי
שהם  ,חו״ב ,כלומר .לווע״כ היא שלמות הכ ,י״ה
  .'שהיא ו דעתו ,י״ה

היא  ,ה"הויהמחוברת עם ו׳ ד ה"הויה׳ ד ,'ו׳ ה
כי  ,שלמות גדולה ביותר להעטיר לכל העולמות

 ,ל אחדוהרי שהכ .ווגיז״א ומלכות בז םו״ה ה
ורה על כל השלמות מ ה"הויל אות משכ
  .ה"הוישב

ד "יובעניין  .מויוהיה שבעת ימים תחת א .68
ה "כי והי .ה"א נחקקו האותיות והי"ו ה"א וא"ה

ימים נכללו בהם  תשבע 'ו׳ ה .אותיות ו״ה י״ההן 
הם שבע  ,ז״א ומלכותשהם כי ו״ה  .באחד
כי י׳  .ה׳ הם שבעת ימים' י .חג״ת נהי״מ ספירות
  .כוללת כל אותיות השםש ,כלל כולם ,תהיא אח

כי כוללת  ,היא ושני בניה ,שהוה׳ היא של
 ,שהם בעיבור בבינה ,ז״א ומלכות ,בתוכה ד׳ ו׳

ועם הבינה עצמה הרי  ,ימין ושמאל שבדעת
שני אבות  ,ה׳אות ו׳ שב ,ובן אחד .שהושל

שהם  ,שהיהרי חמ .ג"וים חוב׳ הקו ,כלולים בו
גם ו׳ כוללת  .גבורה ,חסד ,מלכות ,ז״א ,בינה

משמע  .שהיהרי ש ,מלכות ,בתוכה הבת הנקבה
 ,ז״א ,בינה :שהיכלל של שהיא  ה"הויר ד"הש

  .מלכות הנכללת בז״או ,גבורה ,חסד ,מלכות
ספירות שלמעלה  שבע .עם י׳ שבעה 'ה ,י״ה
ימין  ,בינה ,חכמה :שהן ,הנקראות י״ה ,מחזה
 שליש עליוןו ,גבורה ,חסד ,שמאל דדעת ,דדעת

שבעת  ,ש"כמ .דת״ת ביחד עם המלכות שבחזה
שבעת ימים  .ארבעה עשר יום ,ימים ושבעת ימים

  .ושבעת ימים שבי״ה ,שבו״ה

 ,מויתחת א .מויוהיה שבעת ימים תחת א .69
 ,ש"כמ ,ה"עטרו שבעת ימים של והת ,תחת י״ה

 ,הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד' לך ה
פירות חג״ת ס שבעשהם  ,כי כל בשמיים ובארץ

 ,ע״כ יש שבעת ימים למטה בזו״ן .נהי״מ דזו״ן
נגד ז׳ בחינות כלומר כ ,לאהישל אמא ע כבודל

  .ימים שבעהלמטה  ,מוייש גם תחת א ,שבי״ה
ת בנים בעה ורּבַ רה ילדה ִׁש ד עָק עַ  ,ש"כמ

ילדה  ,בינה ,עיקר של כל הביתהש .אומללה
 .״מיחג״ת נה ,שבעת ימים של חג הסוכות ,שבעה
 ,ות שבחגקורבנאלו הם ה ,מללהות בנים אורב

שהולכים  ,שמקריבים בחג הסוכות ,פריםשבעים 
 שבעיםשהם כנגד  ,ין בכל יוםיומתמעטים מן המנ

  .מללהורבת בנים א ,וזהו ,אומות

 ,חג״ת נהי״מ ,ימי סוכות שבעתאלו  .70
שהארת החכמה שבהם  ,עולים למעלה למעלה

ם פרי שבעיםואלו  .מטה למעלהלמאירה מ
יורדים למטה  ,מהם ותאומות יונק שבעיםש

מעלה למטה למהם מ ותשהאומות מושכ .למטה
אם  ,ש"כמ .אותם למטה יםוע״כ מפיל ,כדרכם

משם  ,ךנֶ יכבים שים קוואם בין כ ,תגביה כנשר
 ,מטה למעלהלוישראל עולים מ .ם ה׳ואורידך נא

והרביתי  ,וכתוב .כעפר הארץ והיה זרעךָ  ,ש"כמ
ונמצאו עולים מעפר  .יםיי השמכבוככ את זרעךָ 
 ,לוואח״כ עולים על הכ .יםיכבי השמוהארץ לכ

ואתם  ,״שכמ .לוומתדבקים במקום עליון על הכ
  .הדבקים בה׳ אלקיכם

  אותו ואת בנו
לא תשחטו  ושור או שה אותו ואת בנו .71

את ה ופירושו אות ,אותו ואת בנו .ביום אחד
ם לדעת כי דרכה של א .בנואת ו תוואולא  ,בנה

ואינו הולך אחר  .ובנה הולך אחריה ,את בנה
  .ואין אנו יודעים מיהו אביו ,אביו

לא  .לא תשחטו ביום אחד אותו ואת בנו .72
א״כ נשחוט כי  .נפש של הבהמההגמת ומחמת ע

וזה  ,זה עתהאו  .זה בבית אחרו ,זה בבית אחד

  .אלא ביום אחד ממש אוסר הכתוב .כ"אח

 .לְנעֹוֶרתכאש  ,לום רעחֲ יפה תענית לַ כי  .73
ועיקר התענית באותו יום  .שנפטר ממנוכלומר 

שאין  ,משום שאין לך יום למטה ,ולא ביום אחר
וכשהוא שורה בתענית  .שולט עליו יום אחר עליון

אותה  תתבטלמיום אינו עובר עד שה ,חלום
כבר זו  ,ואם דוחה את התענית ליום אחר .הגזרה

אחד נכנס ביום  ואין יום ,שליטה של יום אחר
תמנה עליו יום עליון השלא  ,גם אין לך יום .אחר
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שלא יעשה פגם  ,שמריוצריך האדם לה ,למעלה
ימים הישאר פגום כלפי שאר ישלא  ,באיזה יום
  .האחרים

 .במעשה שלמטה מעורר מעשה למעלה .74
מתעורר כך  ,אם אדם עושה מעשה למטה כראוי

 ,עשה אדם חסד בעולם .ח שלמעלהכוגם ה
 ,ושורה ביום ההוא ,תעורר חסד למעלהמ

ואם נוהג אדם ברחמים  .ר בו בשבילוטומתע
והוא מתעטר  ,מעורר רחמים על אותו יום ,למטה

להיות  ,יום ההוא עומדהואז  .ברחמים בשבילו
  .מגן עליו בשעה שיוצרך לו

אם עושה אדם מעשה של  ,ך מזהוובהיפ .75
 ,היוםופוגם את  ,מעורר כך באותו יום ,אכזריות

 ואח״כ עומד עליו אותו יום להתאכזר ולכלות
מודדים  ,דה זו שאדם מודדיבמ .ו מהעולםאות
  .לו

אכזריות נמנעה מישראל יותר מכל שאר  .76
 .יראה מהם מעשה אכזריות בעולםיולא  .העמים

ים עומדים על האדם לקטרג יכי כמה בעלי עינ
אשרי מי שמראה מעשה כשר  .עליו במעשה ההוא

לעורר  ,י במעשה תלוי הדבר לגמריכ .למטה
  .כנגדו למעלה דבר אחר

  יש שבר במצרים
כי יש שבר  ,א יעקבְר ויַ  ,לה כתוביבתח .77

למה  ,ויאמר יעקב לבניו ,ובסופו כתוב .במצרים
אסור  ,משום שיש שבר במצרים האם .אורָ ְת ִת 

  ?מהו הקשר מזה לזה ?להם להתראות

 בשעה שהקב״ה רוצה לדון את העולם .78
אינו מוסר דבר זה ליד הכרוז אל  ,ברעב

 ,אחרים שבעולםהדינים הכי כל  ,המלאכים
ודין  .יבואו לעולםמטרם ש ,ריז עליהםכהכרוז מ

אלא הקב״ה מכריז  ,של רעב לא ניתן אל הכרוז
עת ההיא המ .רעבכי קרא ה׳ לָ  ,״שכמ .עליו וקורא

  .בגזרת הרעב ,מתמנים על העולם ממונים אחרים

להראות  ,שיש לו שובע ,אדםואסור ל .79

ומכחיש דבר  ,כי מראה פגם למעלה ,עששבֵ 
לו העביר יכא ,וכביכול .שגזר על רעב ,המלך

וע״כ אמר יעקב  .הממונים של המלך ממקומם
למה תעשו פגם למעלה  ,למה תתראו ,לבניו

וכל אלו הממונים  ,יש דבר המלךהכחל ,ולמטה
  ?בכרוז של המלך

 ,יש שבר במצריםהנה שמעתי כי  ,ויאמר .80
ואל  ,שם תראו את עצמכם בשובעש .מהדו ָׁש ְר 

כמה  ,יעקב .של מעלה כאן התכחישו פמלי
אלא  ,הרעב ולא רצה לשבור ,לו הייתהתבואה 

 ,מצא פגם במעשה שלויכדי שלא י ,בתוך הבאים
  .שלא להראות עצמו שבע

  צריך להגביה הימין על השמאל
  ]דבעי לזקפא ימינא על שמאלא[

 .ו אל העם ויברכםדָ ן את יָ ושא אהרייו .81
ללמד שצריך להגביה הימין על  ,'כתוב בלי י ,ָיָדו

כדי שיתעורר  ,להראות מעשה למטה ,השמאל
  .כנגדו מעשה למעלה

 ,דש השביעיושופר תרועה בח רָת בַ עֲ והַ  .82
שופר תרועה  .ביום הכיפורים ,בעשור לחודש

בר שלשלאות האסורים בכבלי ושופר הש ?למה
כי  .בר השליטה שעל כל העבדיםוהש ,עבודהש

 רוצריכים להראות שופ .שבירה התרועה פירוש
כי היום  ,להראות חירות לכל ,ישר ולא כפוף

 ,ובכל דבר צריכים להראות מעשה למטה .גרם
 ,וע״כ שופר ולא קרן .כדי לעורר כנגדו למעלה

הוא כי שופר  ,כדי להראות מאיזה מקום הוא
  .תמלכוהיא וקרן  ,בינה

שהם  ,ב"עוהוב ז"עוהאשריהם ישראל ב .83
של  הכוחולעורר  ,יודעים להתדבק במלך הקדוש

 .ולהמשיך קדושה של אדונם עליהם ,מעלה

ם עַ  מי כמוך ,אשריך ישראל ,משום זה כתוב
 ,ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם ,וכן .'ע בהנוַׁש 

  .לכם היוםוחיים כ

 .ועשיתם אותם יתיומרתם מצווְׁש  ,כתוב .84
שמירה כוללת גם  .בון העולםיות של רוצהמ

ת וכל המצו ,ועוד ?ועשיתם ,כתובולמה  ,המעשה
שהם  ,רמֹור וָש כֹוזָ  ,פניםושבתורה הן בשני א

אם  .לנוקבא ,שמור למלכות .זכור לז״א .אחד
ושמרתם  ,למה כתוב ,לנוקבאהוא שמור 

 ,רק בנוקבאהן ות וכל המצשמשמע ש ,ייותומצ
  ?בשמירה

 .זכורזהו  ,ועשיתם .שמורהו ז ,ושמרתם .85
כי מי שמזכיר  .זוהי עשיה ,זכירה .ל אחדווהכ

העניין שנעשה אותו  ,דבר למטה הוא מתקן
כלל  ןשה ,תומצו 613 ןהות התורה ומצ .למעלה

ל ווהכ .ז״א ומלכות ,זכור ושמור ,ונוקבא רכזשל 
  .אחד
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  בשלוש מדרגות ,ונקדשתי
  ]גיןרונקדשתי בג׳ ד[

דשתי בתוך ְק דשי ונִ ות שם קולא תחללו א .86
לקדש אותו  מצווה .שכםִד ַק ְמ ' אני ה ,בני ישראל
 ,מטה למעלהללהעלות קדושתו מ ,בכל יום
כמו  ,ן מלמטה לעורר קדושתו למעלה"להעלות מ

עד שתעלה קדושתו אל  ,שהוא קדוש למעלה
שהם נה״י  ,הבניםאל ו ,שהם חג״ת דז״א ,האבות
ונקדשתי  ,ש"כמ .המכונים בני ישראל ,דז״א

 .למטה מהחזה ,למעלה מהחזה .בתוך בני ישראל
 .למעלה מחזה ,אבות ,חג״ת דז״א ,ונקדשתי ,כי

 .למטה מחזה דז״א ,דז״א״י נה ,בתוך בני ישראל
ש ולמטה בשל .חג״ת ,ש מדרגותולמעלה בשל

  .״ינה ,מדרגות

א "או ,לוכמו שיש קדושה למעלה מהכ .87
 ,באמצעכך יש קדושה  ,דשוהנקראים ק ,עילאין
 ענייןל בווהכ .במלכות ,וקדושה למטה ,ז״א

 ,שהעיקר להמשיך קדושה למטה ,שלמטה
 ענייןב ,או״א ,קדושה שלמעלה למעלה .מלכותל

 .דשודש בעצמם וכל בחינתם קושהם ק ,אחד
 ,ז״א ומלכות ,הקדושה שבאמצע ושלמטה

שהקדושה  ,שהן אחת ,נחלקת בג׳ מדרגות
ומקו  ,ו ימיןהקדושה היא בק .ויםונמשכת בג׳ ק

 ,שבז״א הם חג״ת ,ויםוימין נמשכת לכל הק
  .ובמלכות הם נה״י

הנמצאת תחילת  ,היא בחינה עליונה קדוש .88
י׳  ,ראש המדרגות ,חכמה ,או״א ,כל המדרגות

שאינה  ,נקראת קֹדשוואע״פ שנסתרת  .ה"דהוי
  שאין  ,י׳ שאין לה רגלכי היא  ,נמשכת למטה
רך שביל דק ד העכ״ז משם מאיר ,לה התפשטות

 ,מדרגה האמצעיתהאל  ,ביסוד דאו״א ,נסתר
אז  ,ן שהאירה במדרגה האמצעיתוכיו .ז״א
  ו׳ אחת המאירה  ,בשפע של קֹדש מהנרש

  .ונקרא קדוש עם ו׳ ,בלהיבתוך הקֹדש שק
התפשטות למטה אל  תאור הזה מתפשטהמ

 .ה"ת דהוי"ה ,תושהיא סוף כל המדרג ,המלכות
אות  ,בתוך האור מהרשנאז  ,בסוף הכיוון שהאיר

בתוספת  ,ונקראת קדּושה ,ה׳ אחת של המלכות
נמצא כששפע הקדושה במקורה באו״א  .ה׳

 ,וכשנמשכה לז״א .נקראת קֹדש ,עילאין
וכשנמשכה  .ונקראת קדוש ,'בה ו פהוסותה

  .ונקראת קדושה ,'האות בה  ספהוותה ,למלכות
או״א ז״א  :ס"עג׳ מדרגות כוללות כל 

אוירא הם כי או״א  ,ניהםההפרש בי .ומלכות
כי אין החכמה  ,חסדיםהוא יר ושאו ,דכיא

 ,אמנם החסדים הם דכיא .מאירה בהם
 ,ש"הם כמ ,מטעם שג״ר דבינה ,בים לג״רשחנש

אשר שחפצים בחסדים יותר מ ,כי חפץ חסד הוא
 .וע״כ החסדים שלהם חשובים מחכמה .בחכמה

 ,י"כי הם הבינה דאו ,סרוןיואין זה נחשב לח
  .מקבלת חכמה שאינה

הם  ,י"שממקורם באו ,משא״כ ז״א ומלכות
וע״כ כל עוד שאין בהם הארת  .צריכים חכמה

והחסדים  .נחשבים למחוסרי ראש ,חכמה
אלא  ,אין בהם אוירא דכיא ,שמקבלים מאו״א

אלא אחר שהם  .ק בלי ראש"ו ,אוירא סתם
שקונים  ,מקבלים חכמה בג׳ קווים מישסו״ת

ואז  .בל החסדים מאו״אאז יוכלו לק ,ממנה ראש
וההפרש מז״א  .יהיו גם בהם אוירא דכיא

 ,אע״פ שמתגלה בו החכמה ,כי בז״א ,למלכות
וע״כ  ,ולא ג״ר דחכמה ,אינה אלא ו״ק דחכמה
אלא  ,ם ג״רשה היות ,אינה מאירה בחג״ת שלו

ששם  ,שמאירה בנה״י שמחזה ולמטה שלו
הוא שמקום המשכת החכמה  .ו״ק ,המלכות
  .במלכותהוא גילוי החכמה  ומקום ,בז״א

שורש כל הוא א "ואוירא דכיא שבאו
שכל הקדושות משם  ,דשונקרא קֹ .הקדושה
שאין לה  ,ה"אמנם היא י׳ דהוי .נמשכות

אחר רק אלא  ,לז״א ולמלכות ,התפשטות למטה
ואע״פ  .שמקבלים חכמה בג׳ קווים מישסו״ת

שאין לה התפשטות והם  ,דששנסתרת ונקראת קֹ
האוירא דכיא אינה יכולה להתפשט כי  ,נסתרים

 .כי נעשה בהם לאוירא סתם ,מלכותלישר לז״א ו
אין  ,אין רגל ,הרומזת על או״א ,ה"י׳ דהויכי ל

שאין לו  ,ורהמוכן קֹדש  .לה התפשטות
ז "עכ .מם ומובדל מכלכי קֹדש מרּו ,התפשטות

 ,המכונה שביל דק ונסתר ,יסוד דאו״א עילאין
פתחים בהארת חכמה וישסו״ת נ ,מאיר לישסו״ת

  .בג׳ נקודות חולם שורוק חיריק ,י ג׳ קווים"ע
 ,ומשם נמשכים ג׳ הקווים למדרגה האמצעית

ויכול  ,בו הארת החכמה ונשלם תונפתח ,ז״אל
כיוון  .מאו״א ,דשקֹ ,לקבל שפע אוירא דכיא

בשפע  מהאז נרש ,שהאירה במדרגה האמצעית
 ,ו׳ אחת המאירה בתוך הקֹדש שקיבלה ,של קֹדש

כי ו׳ מורה על התפשטות  ,ונקרא קדוש עם ו׳
משום  .למטה תה מתפשטשל רגלהכי  ,למטה
שמקבל אוירא דכיא אחר שנשלם  ,ז״א ,'שהו

נמצא השפע שלו  ,בחכמה מג׳ קווים דישסו״ת
שאז בכל מקום  ,חסדיםמכלול מחכמה ו

 .הם אוירא דכיא ,שהחסדים שלו מתפשטים
תו ורה שקדושמש ,וע״כ נקרא קדוש עם ו׳

שהקדושה הוא אמנם עיקר הנרצה  .מתפשטת
  .שמשם מקבלים כל העולמות ,תתפשט למלכות
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 .בעניין אחד ,או״א ,קדושה שלמעלה למעלה
 ,דשנקרא קֹה ,אוירא דכיאהוא  ,האור שבהםש

הקדושה  .ג״רהוא דכיא  .שורש כל הקדושות
נחלקת בג׳  ,ז״א ומלכות ,שבאמצע ושלמטה

ר שאוירא דכיא אי אפש כי .שהן אחת ,מדרגות
אם לא יקבלו  ,מלכותבתקבל בז״א וישבאו״א 

 ,בג״ר ,המשלימים בחכמה ,תחילה ג׳ קווים
 .השפע דאוירא דכיא ,ואח״כ מקבלים הקדושה

אלא  ,דש דאו״אושאין מקבלים ק ,ונמצא בהכרח
  .תאחשהן דרגות מבהיותם שלוש 

שנקרא  .קדוש קדוש קדוש ,כתוב .89
קדוש הראשון כי  .ז״א ,םישמי ,שובתחילה קד

 ,דשנקראים קֹו .או״א עילאין ,לוהוא תחילת הכ
דש פירושו שקֹ ,הקדושה תמשום שמשם נמצא

 ?כ למה נקרא קדוש למעלה"א .שורש הקדושה
' אלא הם י ,התפשטות ,ו׳ תהרי שם לא נמצא
  .שאין לה התפשטות

כעין  ,אלא ישראל מקדשים למטה .90
וקרא  ,שכתוב בהם ,מלאכים העליונים למעלהה

 .צבאות' קדוש קדוש ה קדוש ,זה אל זה ואמר
מטה להם מעלים מ ,ון שישראל מקדשיםווכי

 ,עד שעולה הו׳ ,ז״א ,למעלה את הכבוד העליון
ון ווכי .לאו״א עילאין ,למעלה ,עליוניםהם יהשמי
או״א  ,דשמאיר בהם קֹ ,ם עולים למעלהישהשמי
 .קדוש ,ואז נקרא ז״א שעלה למעלה .עילאין

אלא  ,סובב על ז״א ,שגם קדוש הראשון ,פןובא
  .על ז״א שעלה לאו״א עילאין

אל  עילאיןואח״כ מאיר אור העליון מאו״א 
והיה צריך  ,שנקרא קדוש קדוש קדוש ,כיסאה

 ,יםיר שירדו השמחא ,לומר שחזרו למקומם
ובאו  ,בלויעם הקדושה שק עילאיןמאו״א  ,ז״א

 ,לאו״א כיסאשנעשה  ,למקומם למטה
  .השניואז נקרא קדוש  .באותו האורישבים יומת

ל ועד שמקבל הכ ,אור בתוך ז״אהואח״כ יורד 
לקדש  מכובדתשהוא מדרגה  ,צדיק אחד עליון

המשפיע למטה  ,יסוד דז״א ,הטל למוהכ
 .נקרא קדוש ,לושמקבל הכ כיוון .למלכות

הנמצא במקום  ,ז״א ,ראשוןשקדוש ה ,פןובא
ירד ז״א אחר ש ,השניקדוש  .או״א ומקבל מהם
יסוד דז״א  ,שלישיקדוש ה .מאו״א ובא למקומו

  .המשפיע למלכות

באו״א  ,רצונו לכוון בג״פ קדוש שםמי ש .91
ומי ששם רצונו  .עושה יפה ,ביסוד דז״אובז״א 

בכלל  ,דז״א קוויםבג׳  ,מדרגות האבות' לכוון בג
אם אינו יכול  ,לייחד אותם בקדושה הזו ,אחד

ל ווהכ .ה יפההוא עוש ,לשים רצונו יותר מזה
הוא להוריד מקדושה שלמעלה למטה אל 

ויקדש  ,שכל אחד מישראל יקבל ממנה ,המלכות
על  לפרוׂש ,ולשמור אותה ,עצמו בקדושה הזו

ונקדשתי בתוך  ,ש"כמ .עצמו התפשטות הקדושה
שבני ישראל יעלו מ״ן  ,בתחילה ,בני ישראל

אני ה׳  ,ואח״כ .לעורר למעלה ג׳ הקדושות
  .שראל מקבלים קדושה העליונהשי ,שכםִד ַק ְמ 

באיזה מקום יקדש אדם את עצמו  .92
כשהאדם מגיע  ?לכלול עצמו בה ,בקדושה

 ,שלישיאחר קדוש ה נזכרה ,ה׳ צבאות ,כתובל
ואנו לאחר ג״פ  .שכםִד ַק אני ה׳ ְמ  ,שבו עניין ,ה"נו

אנו שאין  ,ה׳ צבאות בלבד ,קדוש אומרים
  .לים עצמנו שםיכלמ

א כל ֹומל ,הכתוב אלואח״כ כשהאדם מגיע 
אז  ,הקדושה למלכות כתשאז נמש ,הארץ כבודו

תוך ב ,להתקדש למטה ,יכלול את עצמו בקדושה
קדש ונִ  ,ש"כמ .המלכות ,כבוד ההוא שלמטהה

בתחילה יכלול  ,יעשה בדרך פרט כ"אחו .בכבודי
א ומל ,בכתוב ,כבוד שלמטהב ,את עצמו במלכות
 .ומותשכולל כל הארץ וכל הא ,כל הארץ כבודו

 ,ואח״כ יעשה המשכת הקדושה בדרך פרט
ל ומישראל תתפשט ושיתקדש הכ .לישראל בלבד

  .הקדושה לכל העולם
מתם של המלאכים והוא לע ,וכמו שאנו עושים

 ,ברוך כבוד ה׳ ממקומו ,שהם אומרים ,העליונים
ימלוך  ,ואח״כ אומרים .ז״א ,כבוד העליוןההו שז

גם אנו  .מלכות ,כבוד תחתון ושזה ,ה׳ לעולם
 ,א כל הארץ כבודוומל ,כתובלים עצמנו בימכל

 ,דז״א ה"נו ,ולא בה׳ צבאות .שהוא כבוד תחתון
  .כמו שעשו הראשונים ,כבוד עליון

קדושה שתתקדש  היזו ,קדוש קדוש קדוש .93
 .חג״ת שלו קוויםבג׳  ,בכלל אחד ,ז״א ,כ"תושב
 ,אלו הם נביאים ,ממקומו ברוך כבוד ה׳ ,ואח״כ

 .מלכות ,ימלוך ה׳ לעולם ,ואח״כ .דז״א ה"ונ
תימצאנה יחד שבקדושה זו  ,ואנו צריכים

 קדוש ,ש"כמ ,קדושה .ומלכות ,ברכה ,קדושה
ברוך כבוד ה׳  ,ש"כמ ,ברכה .קדוש קדוש

וע״כ  .ימלוך ה׳ לעולם ,ש"כמ ,מלכות .ממקומו
יכוון האדם  ז"וע .לואנו צריכים להשלים הכ

  .ם רצונו בו בכל יוםיויש

  'המועדי 
מועדי  ,ואמרת אליהם דבר אל בני ישראל .94

אלה הם  ,י קודשאשר תקראו אותם מקרֵא ' ה
האור  .אור יוםויקרא אלקים לָ  ,כתוב .יימועד

 .היה מאיר מסוף העולם עד סופו ,שהיה בתחילה

ה ברשעים העתידים לעמוד "סתכל הקבהכש
 ,ש"כמ .ב"עוהלצדיקים ל האורגנז  ,בעולם

  .רוע לצדיקאור זָ  ,וכתוב .םימנע מרשעים אוריו
שך קרא וויקרא אלקים לאור יום ולח .95



 15  מקרֵאי קודש    

 ,וכאן .אור שכבר היההוא  ,יהי אור ,כתוב .לילה
 ?א לבדו"שהוא ז ,אור פירושו יום בלבד האם

 ,שהיא מלכות .שך קרא לילהוולח ,אלא כתוב
לא נקרא אור אלא כשיש א "זו ,הנקראת לילה

שהם כל  כןהיית .הנקראת לילה ,מו המלכותיע
ויהי  ,אלא כתוב ?ווג זה בזהיבלי ז ,אחד לבדו
 ,שאין לילה בלי יום ,קר יום אחדוערב ויהי ב

 ,א"שאין שלמות לז ,רכלומ .ואין יום בלי לילה
ואין שלמות  .עם המלכות זיווגאלא כשהוא ב

ואינם  .א"עם ז זיווגאלא כשהיא ב ,למלכות
ה "והקב .אחד זיווגאלא כשהם ב ,נקראים אחד

וזה בלא  .נקראים אחד ,א ומלכות"שהם ז ,י"כנו
  .זה אינם נקראים אחד

כביכול לא נקרא  ,עתה בגלות י"כנש כיוון .96
יצאו ישראל מהגלות יבשעה ש ,ונקרא אחד .אחד

 ,ש"כמ .ה"תחזור למקומה להזדווג בהקב י"כנו
וזה בלא זה  .אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה

  .לא נקרא אחד

ל ומן הכלזַ  .אותם אשר תקראו ,'מועדי ה .97

 ,א"ת דז"הם חג' כי מועדי ה .למקום אחד
 ,שצריכים לזמן אותם שישפיעו למקום אחד

כי  .אחד ענייןבשלמות בהכול מצא ישי .מלכותל
הם  ,א עם המלכות"ת דז"כשמתחברים חג

ושישראל יהיו למטה גוי אחד  .נקראים אחד
נקרא  ,מלכותב ,י"כנב זיווגה ב"הקב .בארץ

א "שמתוקנים כמו ז ,אבל ישראל למטה .חדא
  ?במה יהיו נקראים אחד ,ומלכות למעלה

נקראים ישראל  ,אלא בירושלים של מטה .98
ומי כעמך  ,כי כתוב .כשהם יושבים בה ,אחד

ירושלים בו שראלירץ אב .בארץ כישראל גוי אחד
ולא כשהם  ,מה הם נקראים אחדיע ,הם גוי אחד

ישראל גוי כמי כעמך ו ,שכתוב היה די כי .לבדם
 ,ישראל גוי אחדכומי כעמך  ,ולמה כתוב .אחד
 ,משום שלא נקראו אחד אלא בארץ ?בארץ
א לא "שז ,כעין שלמעלה .ארץ הזוהבור עם יבח

שנקראת  ,בור עם המלכותיאלא בח ,נקרא אחד
 .אחד זיווגקשור זה בזה בהכול  ,ומשום כך .ארץ

  .לאשרי חלקם של ישרא .והן למטה ,הן למעלה

  דשומקרֵאי ק
את פניך  ,ייקשו פנּבַ  ,בייאמר ל לךָ  ,כתוב .100

דוד המלך אמר זה  ,ביילך אמר ל .אבקש' ה
 .א"ז ,כנגד מלך הקדוש ,המלכות ,י"כנבשביל 
בי לבני יא אמר ל"בשבילך ז ,ביילך אמר ל ,אמר

 .שהוא אחוז במלכות ,בייוהזהיר אותם ל ,העולם
שיבקשו  ,העליוןמלך הבשביל  ,ייבקשו פנ ,אמרו

 ,א"המוחין של ז ,עטרות המלךהם ש ,א"פנים דז
כ "שהם ג ,מווהם ְׁש  .והם בו ,שהוא אחוז בהם

 ,א"ז ,והוא .הנקראת שמו ,המוחין של המלכות
 ,משום זה אמר דוד .הם דבר אחד ,מלכות ,ושמו

בקשו  ,ועוזו' רשו הִד  ,ש"כמ .אבקש' את פניך ה
  .פניו תמיד
מהו הקשר בין  .אבקש' האת פניך  ,ייבקשו פנ
 .מרכבה למלכות ,דוד הוא המלכות ?'פניו לפני ה

חכמה בלי  ,ונודע שהמלכות נבנית משמאל
וכל עוד שאינה  .שדינים נמשכים ממנה ,חסדים

להמשיך חסדים להלבשת  ,א"מזדווגת עם ז
ים ולא ינבחנים המוחין שלה לאחור ,החכמה
  .פנים

 ,שהוא במקום המלכות ,וזה שאמר דוד
ויבקשו  ,םייצאו מאחורייש ,והזהיר לבני העולם
המוחין  ,ייבקשו פנ ,שאמר ,הפנים של המלכות

 ,בייאמר ל ,א"לז ,לךָ  .א"רחמים של זדדחסדים ו
ים ישתצאו מאחור ,ייבקשו פנ ,מלכותאמרה 

וזהו  .א"שהם הפנים של ז ,ותבקשו הפנים שלי
המוחין דרחמים  ,אבקש' את פניך ה ,שמסיים

  .יישהם פנ ,א"ז שלחסדים דו
לך אמר  ,א"לז ,דוד טען במקום המלכות

 ,שהוא מלכות ,בייאמר ל ,א"ז ,ךשבילב .בייל

בני את הזהיר  ,בי האחוז במלכותיל .לבני העולם
מלך הבשביל  יבקשו פני ,העולם בשם המלכות

מלך של הפנים הם הפנים שלי הש ,א"ז ,העליון
ים יצאו מאחוריבני העולם שיאת והזהיר  .העליון

שהם  ,של המלכות ויבקשו הפנים של המלכות
 ,שהוא מתאחד בהם ,ר"המוחין דג ,עטרות המלך

  .שהם חסדים ורחמים כבחינתו
 .הם נקראים שמו ,וכשהמלכות מקבלת אותם

 ,א ושמו"ז ,ואז .םכי המלכות נקראת ֵׁש 
 .יםושהמוחין שלהם שו ,הם דבר אחד ,המלכות

הם עצמם  ,א"כי הפנים של ז ,אבקש' את פניך ה
היה  ,ייבקשו פנ ,וכשאמר .הפנים של המלכות

  .ה"הוימבקש פני 

 ,י"כננאה לדוד המלך לומר שירה בשביל  .101
ושיאמר דברי  .יותר מכל בני העולם ,המלכות

כי  .משום שהוא אחוז בה ,א"ז ,אל המלך י"כנ
  .דוד מרכבה למלכות

אמר  בשבילךָ  .ייבי בקשו פנילך אמר ל .102
אלו הם הזמנים  .ייבקשו פנ ,עולםבי לבני היל
ר של "א הם הג"ת דז"כי חג .א"ת דז"חג ,חגיםהו

דוד  .אבקש' את פניך ה .והפנים שלה ,המלכות
 ,דשושיעלו למקום ק ,ת"חגאת  ,הזמין את כולם

של  ,ה"הוינקראים פנים של ש ,עילאיןא "או
 ,דשושהם ק ,א"א מקבל המוחין דאו"כי ז .א"ז

  .בעלותו אליהם
כדי לעטר אותם  ת לעלות"ן את חגוהזמי

וכל אחד  ,ביומו הםכל אחד מ ,א"במוחין דאו
שכל הנחלים  ,וישאבו כולם מאותו העמוק ,בזמנו
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משום זה  .א עילאין"או ,יוצאים ממנו עיינותוהמ
שמזומנים לעלות  ,מקראי .דשומקראי ק ,כתוב

להתעטר  ,א עילאין"אול ,דשולמקום שנקרא ק
 ,שיתקדשו כולם כאחדכדי  ,וממנב ובו ולשא

  .ותהיה השמחה נמצאת בהם

פירושו מזומנים של  ,דשומקראי ק .103
וכשהם מזומנים  .חכמה ,עילאיןא "אושל  ,דשוק

הם מזומנים מהנחל  ,דשולמקום שנקרא ק
 ,בדומה למלך .בינה ,ת"ישסו ,הנמשך ויוצא

העטיר לפניהם מכל  ,שהזמין בני אדם לסעודתו
תח להם נאדות יין ופ ,מיני מאכלים שבעולם

 ,דשוכך מקראי ק .והטוב לשתות בריחהיפה 
הם גם מזומנים  ,שמזומנים לסעודת המלך כיוון

מקראי  ,ז כתוב"וע .רוליין הטוב והיפה השמ
  .דשוק

 ,יוצאת מאויר שלהםאינה ' הי ,א"מוחין דאו
מכונים  ,והם חסדים שהחכמה נעלמת בהם

  .אכילה
אויר מ' הי תשבהם יוצא ,ת"מוחין דישסו

בינה שחזרה  ,ומתגלה בהם אור דחכמה ,שלהם
  .יהינקראים שת ,להיות חכמה

 .כרו דודיםתו וִׁש ְׁש  ,עיםכלו רֵ ִא  ,ש"כמ
שך והוא ח ,המשכת מוחין דחכמה בלי חסדים

א "אלא אחר שיש לו חסדים מאו .ולא אור
אז יכול לקבל החכמה  ,להלביש החכמה עילאין
 ,חסד פסח ,חגים' ג ,א"ת דז"חג .ת"מישסו

נקראים מקראי  ,ת"שבועות ת ,סוכות גבורה
א "משום שמזומנים לעלות ולקבל מאו ,דשוק

שהשפע שלהם מכונה  ,דשושהם ק ,עילאין
  .אכילה

דש ומשפע קמזומנים לעלות ולקבל וכשהם 
כ לקבל "הם מזומנים ג ,אכילההנקרא  ,א"דאו

 ,ת"מהארת החכמה שבישסו ,משפע הבינה
 .יהייין לשת נקראתה ,נחל הנמשך ויוצא מעדןשב
א להלביש "שכבר יש להם חסדים מאו כיוון כי

יכולים להמשיך גם הארת חכמה  ,החכמה
  .ת"מישסו

ישראל  .דש תהיון ליוואנשי ק ,כתוב .104
משום שמזומנים  ,דשולמטה נקראים אנשי ק

 ,א"מזומנים לקבל משפע או ,דש שלמעלהומק
אלה  ,ש"כמ .קבל במלכותתהמ ,דשוהנקרא ק

אשר תקראו אותם  ,מקראי קודש' עדי המו
תזמינו אותם  ,דש למטהואתם אנשי ק .במועדם
שאז תתקינו סעודה  ,במועדם ,ת"חג ,החגים
משום שאתם נקראים  ,כי לכם ראוי ,ושמחה
ויהיו כולם מזומנים בכל בחינות  ,דשואנשי ק

י "ע ,ממלכות ,ולמטה ,א"מאו ,דש למעלהוהק
  .המקבלים ממלכות ,ישראל

הם ' מה ,'מועדי ה .'אלה מועדי ה .105
מטה למעלה לתקשרו מהשבו  .א"מז ,המועדים

וכולם  ,כולם מתקשרים בו .מעלה למטהלומ

כמו  .מתעטרים להתקשר קשר אחד בקשר המלך
 ,דשוומתאחד בק ,א"ויורש א ,א"ז ,שהמלך

שעל ידיהם  ,ומתעטר בהם ,באוירא דכיא שלהם
ך כל כ ,ת"כ שפע הארת החכמה מישסו"מקבל ג

ת "החגים שנאחזים בחג ,אלו הנאחזים במלך
 ,דשוק ,עליוןצריכים להזדמן במקום  ,א"דז
כ הם "וע .כדי שיתאחדו כולם כאחד ,א"או

 ,דשומקראי ק ,כתוב כ"ואח .'מועדי ה ,נקראים
  .כי בהם מתעטר המלך
' מג ,א"ת דז"חגמ ,א"זהחגים נמשכים מ

 שבועות מקו ,סוכות משמאל ,פסח מימין :קווים
הארת כי  ,א"מז ,הם המועדים' מה .אמצעי

והחסדים  ,מטה למעלהלקבלת רק מתהחכמה מ
א מלמטה "לכן התקשרו בז .מעלה למטהלמ

לקבל הארת החכמה  ,למעלה ומלמעלה למטה
  .והחסדים

ומתאחד  ,א"יורש לאו ,א"ז ,כמו שהמלך
אוירא דכיא שהוא שפע החסדים מ ,בקודש
כ "בל גשעל ידיהם מק ,ומתעטר בהם ,א"דאו

חסדים לו אחר שיש  כי ,ת"החכמה מישסו
כך כל אלו  .א יכול לקבל גם החכמה"מאו

 ,א"ת דז"החגים שנאחזים בחג ,הנאחזים במלך
 ,א"והארת חכמה מז ,א"מקבלים חסדים מאו

  .ת"וסהמקבל מיש
כי מועד  ,ורה על שפע הארת חכמהממועד 
כ "וע ,א"מקבלים מזאותה הם  ,חכמה ,לשון עדן
שפע  ש"ע ,דשומקראי קכ "ואח .'עדי הנקראו מו

כי  .דשושנקראים ק ,א"החסדים שמקבלים מאו
א יכולים להתעטר במלך "י החסדים דאו"ע

  .ולקבל חכמה

אשר  ,מקראי קודש' אלה מועדי ה .106
שני חלקים יש לישראל  .תקראו אותם במועדם

  :בהם
יש  ,מהארת החכמה שבו ,א"ז ,מצד המלך .א

ואתם הדבקים  ,ש"כמ ,לישראל חלק עליון בו
' ק הלֶ כי חֵ  ,וכן .לכם היוםואלקיכם חיים כ' בה

  .מועַ 
יש  ,א"אוירא דכיא דאו ,דשומצד עליון דק .ב

דש תהיון וואנשי ק ,ש"כמ ,לישראל חלק עליון בו
  .'דש ישראל להֹוק ,וכן .לי

ולתקן  ,ראוי לזמן החגיםלכם  ,'כ אמר ה"ע
מיני ' בב ,לפניהם שמחה וסעודה ולשמוח בהם

  .השפעותה

צריך להראות לו  ,ומי שמזמין אחר אליו .107
לעטר דרכו של אותו  ,שמחה ופנים מאירים

 .מכובדשהזמין אורח  ,בדומה למלך .האורח
כל שאר הימים הייתם כל ב ,אמר לבני היכלו
וזה הלך עם  ,זה עשה מלאכתו ,אחד ואחד בביתו

יום אשר בחוץ מ .וזה הלך בשדהו ,הסחורה שלו
כי עתה  ,לכם נועדים לשמחה שליושכ ,שליהזה 

איני רוצה שתעסקו  ,מכובדהזמנתי אורח עליון ו
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אלא הזדמנו  ,ולא בשדות ,במלאכה ולא בסחורה
והתקינו  .שליכעין היום  ,לכם להיות בשמחהוכ

אורח ההוא בפנים מאירים הלקבל  ,עצמכם
 ,מכובדתהתקינו לו סעודה  ,ובשמחה ובתשבחה

יהנה יש ,מני בכל הצדדיםכדי שיהיה מוזמן מ
  .דכםידי ומצימצ

כל ב ,ייבנ :ה לישראל"כך אמר הקב .108
 ,שאר הימים אתם עוסקים במלאכה ובסחורה

עתה אורח עליון  .יום הזה שליאשר בחוץ מ
ואתם תקבלו אותו בפנים  ,הזמנתי מכובדו

התקינו לו סעודות  ,הזמינו אותו ,מאירים
 .יום שליכראוי ל ,לחנות ערוכיםוש ,עליונות

  .אשר תקראו אותם במועדם ,משום זה כתוב

בשעה שישראל למטה שמחים במועדים  .109
 ,לחנותועורכים ש ,ה"ומשבחים שבח להקב

מלאכים העליונים ה ,ומתקנים עצמם בבגדי כבוד
אומר  ?מה עסקם של ישראל בזה ,שואלים

 .יום הזהה ,יש להם מכובדאורח  ,ה"הקב
מאותו  ,שלךאינו  האם ,ים המלאכיםשואל

ישראל  האם ,אומר להם ?דשומקום שנקרא ק
להם ראוי  ,דשוא הם נקראים קוהל ,דשואינם ק

שהרי הם  ,מצד שלי ,אחד .להזמין אורח שלי
דש וק ,ש"כמ ,דשומצד ק ,ואחד .דבקים בי
הרי  ,דשוישראל נקראים קשון ווכי .'ישראל לה

 ,דשֹומשום שמוזמן מק ,הוא האורח שלהם
אשרי  ,פתחו כולם ואמרו .דשומקראי ק ,ש"כמ

  .העם שככה לו

ולא  ,דשושה הם המזומנים מקושל .110
 .חג הסוכות ,חג השבועות ,מצותחג ה :יותר
משני  .לא ?דשומק נתשבת אינה מזומ האם

  :טעמים
 ,דש לא פחות ממועדיםוא ודאי קישה .א
  .דש היא לכםוכי ק ,ושמרתם את השבת ,ש"כמ
דש וכי הק ,דשושבת אינה מזומנת מק .ב

דש וכי השבת יורשת ירושת הק ,ירושה שלה
 ,דשוכ כולם מזומנים מק"וע .ואינה מזומנת

 ,דש הזהוובק .ומתעטרים בה ,ומתקשרים בשבת
 נתמזומ הכ שבת אינ"וע .יום השביעי מתעטרה
  .דשומק

א "א והמלכות עולים לאו"כי השבת היא כשז
א "דש כאוושאז הם ק .ונעשים כמוהם ,עילאין
א "כ המועדים אינם עולים לאו"משא .עצמם
דש וומשם ממשיכים הק ,ת"אלא לישסו ,עילאין
אינם  םת עצמ"ן שישסוווכיו .עילאיןא "מאו

כ נחשבים רק למזומנים לקבל "ע ,דשונבחנים לק
  .דש בעצמםוואינם ק .דשומק

 ,מויהבא לבית אביו וא ,השבת דומה לבן .111

ים א צריכ"ואין או .ואוכל ושותה בשעה שרוצה
שהיה לו בן יחיד  ,דומה למלך .ולהזמין אות
ע שישמור אותו ויתחבר נתן לו רֵ  ,אהבת נפשו

עים של נאה הוא להזמין הר ,אמר המלך .מויע
הזמין אלו  .ולהראות כבוד ואהבה שלי להם ,בני

אלא  ,אין ראוי להזמין אותו ,אבל הבן .הרעים
 .שנכנס לאכול ולשתות בבית אביו בשעה שרוצה

נאדר  ךמי כמו ,'באלים ה ךמי כמו ,ש"כמ
 ,כבן שנתקן באבותיו ,קודשנאדר ב .קודשב
 .כמו בשבת ,א ונעשה כמוהו"א כבר עלה לאו"שז

  .קודשולא מוזמן מ ,קודשנאדר ב ,ואז הוא

וביום  ,עשה מלאכהיששת ימים ת .112
כי ששת  ,ש"מכ ,ששת ימים .השביעי שבת שבתון

 ,לא כתובו .ם ואת הארץיאת השמי' ימים עשה ה
ונקראים  ,שכל יום עשה מלאכתו .בששת ימים

 ,ימים העליוניםהששת  .משום זה ימי מלאכה
דבר  ,שמהם נפעלו כל מעשי בראשית ,י"ת נה"חג

 ,ת"ת' בג ,גבורה' בב ,חסד' איום ב ,יום ביומו
  .יסוד' וביום ו ,הוד' בה ,נצח' בד

למה נקראים  ,י"ת נה"חג ס"ואם הם  .113
 ?א"הרי הם ספירות קדושות דז ,ששת ימי חול

 ס"וי "ע ,י שליחים שלהם"עתה מתנהג העולם ע
כ נקראים "וע ,שהוא מלאך ,ט"י דמט"ת נה"חג

  .ט הוא חול"כי מט .ימי חול

 ,משום שמותר לעשות בהם מלאכה .114
י "ת נה"פ שהם חג"אע ,קודשאינם נקראים 

נקראים  ,קודשאותם שאינם נקראים ו ,א"דז
 .לחול קודשבין  ,נו בהבדלהכ התקי"וע .חול

בפני עצמו ואינו מעורב בשום הוא דבר  קודש
שכל שאר  ,עילאיןא "או שהוא היות ,דבר

שימי  ,היא כ ההבדלה"ע .ממנו ותהמדרגות בא
 תונמצא .לשמירה קודשוימי  ,למלאכההם חול 

 ,קודשכשהם מזומנים מ ,בימי חולבהם השמירה 
 .דכיאהאוירא  עילאיןא "בשעה שמקבלים מאו

  .עדיםובמ ,כלומר

 ןהשמחה והשמירה שביום השבת ה .115
יום הזה מתעטר הומשום ש .הכוללמעלה על 

א ומלכות עולים ומלבישים את "שז ,א"באו
 ,קדושה על קדושתם פתוסותמו .עילאיןא "או

 קודשא "כי ז ,מה שלא נמצא בשאר הימים
 .עילאיןא "או ,קודששמלביש ה ,קודשמתעטר ב

יום ה ,ומשום זה .על קדושתו ומוסיף קדושה
כולם  ,הזה הוא שמחת עליונים ותחתונים

כל  ,שממלא ברכות בכל העולמות ,שמחים בו
ביום הזה מנוחת  .תקנים ממנויהעולמות מ
ביום הזה מנוחת הרשעים  .תחתוניםההעליונים ו

  .םוניבגיה
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ט"יורב בעששבת של  שלישיתסעודה   
 ,יחידו נושעשה סעודה לב ,בדומה למלך .116
והמלך הפקיד אותו  ,ו בעטרה עליונהאות והעטיר

 .ביום הזה הוא שמחה לכל בני המדינה .הכולעל 
 והי ,תמנה על הדין של בני אדםהש ,שוטר אחד

אנשים  ,להרוג אותםבידו אנשים שצריכים 
כבוד הזה של הומשום  .םאות שצריכים להכות

ושמר את שמחת  ,שמחת המלך עזב הדינים שלו
  .לא יצער לשום אדםש ,המלך

הוא סעודת  ,שבת ,היום ההואכך  .117
 ,א ומלכות"ז ,השמחה של המלך עם המלכה

עליו שמחים העליונים  ,א"והשמחה של או
שמחים ואינם הכול בשמחת המלך  .והתחתונים
נג וע .נגולשבת ע וקראָת  ,כ כתוב"ע .מצטערים בו

א "באו ,העליון קודשהבמקום  ,שנמצא למעלה
 ,א"למעלה מז ,'ג על האז תתענַ  ,ש"מכ .עילאין
 .א"א שלמעלה מז"באו ,'למעלה מההוא נג וכי ע
סעודת השמחה של שהוא  ,שבת ,יום ההואהו

 .עילאיןא "נג מאוומתעטר בעטרה של ע ,המלך
מה שלא נמצא בשאר  .נגווקראת לשבת ע ,ש"כמ

  .הימים

ש סעודות צריכים בני וביום הזה של .118
 .משום כבוד המלך ,ולחןשהמלך לזמן ולערוך ה
לא יסדר  ,ש"האו ר ,חגיםה' וכשמזדמן בו חג מג

אחד לשבת  ,לחנות בכל סעודהוש שניהאדם 
 שולחןעל  ,משום שכתוב ,ט"יול ,ואחד לאורח

המלך לאורח  שולחןכי די  ,המלך תמיד הוא אוכל
ן שלם חלוכ צריך האדם לערוך ש"וע .הבא אליו

  .אורחנותן ממנו לו ,מלךל

  קרה נכש ,עודה שלישית של שבתס .119
אין עוזבים אותה או האם  ,ט"יו ,אורח הב

 ,אם אוכלים סעודה שלישית ?עוזבים אותה
נדחה  ,שניט "סעודת ליל יו ,נמצא שהאורח

  סעודה השלישית הכי מחמת  ,המלך שולחןמ
 .שניט "אבון סעודת ליל יויאינו יכול לאכול לת

ם נמצא פג ,ואם אין אוכלים סעודה שלישית
לו  החסר ,השבת ,כי המלך ,בסעודות המלך

  .סעודה אחת

ולקח  ,קרה לו אורחנש ,בדומה למלך .120
פ "אע ,נמצא .המאכל ממנו ונתן אל האורח

הוא אוכל ממאכל  ,מוישהמלך אינו אוכל ע
השבת  ,אף כאן .והמלך נותן לו לאכול ,המלך

שהוא  ,כדי שהאורח ,סעודה השלישיתהמבטלת 
ונמצא  .אבוןייה סעודתו לתתה ,שניט "ליל יו

כי  ,שבת לש ,ט המאכל של המלך"שסעודת ליל יו
משום שהוא  ,בשבילו הה סעודתתהשבת דח

הראשון חל  ט"יוהמשום ש ,אורחו של המלך
בשבת  כ"משא .רח של שבתואהכ הוא "וע ,בשבת

אין מבטלים סעודה שלישית מפני  ,ט"שבערב יו
 ש"הל רימים ש' בבכאן מדובר  .ט"סעודת ליל יו
  .ארץלץ או כלפי בני חו ,ארץ ישראלהנוהג גם ב

בור בשבת ידהש ,בורים הזה אסור הדובי .121
כל  ,יום הזההמשום ש ,לא יהיה כמו בחול
  .האמונה מתקשרת בו

 ,לא לתת סעודת המלך אל האורחאיך  .122
 ,ט"מפני סעודת ליל יו שלישיתשלא לבטל סעודה 
שחל  ,ש ניסןדובח) 14(ד "הרי י ?שחל בערב שבת

 ,אנו מבטלים ומעלים סעודת המלך ,בשבת
שהוא סעודת  ,בשביל האורח ,שלישיתסעודה 
 ,ט אינו האורח של שבת"פ שיו"אע ,ליל פסח

  .'אלא שחל ביום א

כלומר  ,אורח של שבתהוא ה ט"יואם ה .123
 ולהעלות סעודה שלישיתיכול לבטל  ,שחל בשבת

 ,חל בשבתואם אינו  .שניט "לסעודת ליל יו אותה
סעודה אינו מבטל ומעלה  ,'אלא שמתחיל ביום א

שיאכל  ,ט"בשביל סעודת ליל יו שלישית
 יתנדח ,ד של ניסן בשבת"י ולמה כשחל .אבוןילת

מפני סעודת ליל  ,סעודה שלישית ,סעודת המלך
של שבת  סעודה שלישיתש ,שונה הוא פסח ?פסח
 ,ומרורים מצותמשום  :בו מכמה טעמים יתנדח

ומשום חמץ  .אבוןימצא בהם בתיריך להשאדם צ
שהרי לא נמצא לחם חמץ משש שעות  ,בפסח

עריכת  ובלי לחם אין ז שולחןועריכת  ,ולמעלה
  .סעודה

 סעודה שלישיתאפשר לצאת ידי האם  .124
ואינו  ,משום שמרעיב הלב ,ביין מותר ?ביין

 ההירבי שמעון אבל  .ת האכילהומקלקל תאו
סעודה  ,בתבטל סעודת שלשלא  ,משתדל
ואפילו באלו ימי שבתות שנמצא בהם  ,שלישית

כי ביום הזה מתברך השדה של תפוחים  .ט"יו
ומתברכים העליונים  ,המלכות ,קדושים

  .יום הזה הוא קשר התורההו ,והתחתונים

בזמן שהיה  ,כך היה עושה רבי שמעון .125
היה עורך  ,של שבת סעודה שלישיתצריך לאכול 

זוהי  ,והיה אומר ,מרכבה ועסק במעשה ,לחנווש
 ,ומשום כך .א לאכול אצליושיב ,סעודת המלך

שבת נמצאת חשובה בכל דבר יותר מכל הזמנים 
  .קודשולא מקרא  ,קודש תונקרא .והחגים

 .קודשקראים מקראי נכל המועדים  .126
 תשלא נמצא ,כ"ויוה ש"אבל יוצאים מזה רה

 ,שלושהאבל אלו  .כי אלו הם דינים ,בהם שמחה
לשמחת  ,קודשמזומנים מ ,סח שבועות סוכותפ

 ,ש"כמ .ה"להשתעשע בהם בהקב ,הכול
לפני  מחָת וָׂש  ,וכתוב .אלקיכם' מחתם לפני הוְׂש 
 ,הוסר כל צער ,וביום הזה של שבת .אלקיך' ה
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משום שהוא יום  ,רוגז ודוחק מכל העולם
בו  ותוספותמשנשמות  ,השמחה של המלך

  .ב"עוהכעין  ,לישראל
ו אות רוזכ .שוְד ר את יום השבת לַק כֹוזָ  .127
מוחין  ,משום שהיין שמחה של התורה ,על היין

 .שנקרא תורה ,א"המאירים בז ,של הארת חכמה
 .הכולהוא שמחת  ,א"המוחין דז ,ויינה של תורה

ויין זה מעטר את  .א"ז ,יין זה משמח את המלך

 ְצֶאָנה ,ש"כמ .ר"במוחין דג ,המלך בעטרותיו
טרה יבעטרה שע ,ציון במלך שלמהבנות  וְרֶאינה
בכל דבר צריך אדם להראות מעשה  .מוילו א
כי לא  ,לעורר כנגדו השורש למעלה ,למטה
 דיךָ כי טובים דֹו ,ש"כמ ,קדושה אלא ביין תנמצא
 ,וכן .שהם טובים משום שהם יין ,שפירושו ,מיין

כ הקידוש של שבת הוא "וע .נזכירה דודיך מיין
  .על היין

  חד של פסח ואחד של מילהא ,שני דמים
  ]תרי דמי חד דפסחא וחד דאתגזרו[

קול דודי  ,בי ערינה ולאני יֵׁש  ,כתוב .128
אמרה  .פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי ,דופק
 הייתהכי הגלות  .אני ישנה בגלות מצרים ,י"כנ
ומדינים דשמאל  ,ח שליטת השמאל על הימיןומכ

שהיו  .ינהֵׁש שזו  ,חין של המלכותומסתלקים המ
בי ער לשמור אותם שלא יול .י בשעבוד הקשהיבנ

 ,שאמר ,ה"זה הקב ,קול דודי דופק .כלו בגלותיִ 
  .ואזכור את בריתי

ואני  ,ודו של מחטכח תחּפֶ  ,פתחי לי .129
כי  ,פתחי לי אחותי .שערים העליוניםהאפתח לך 
י ייכנסו אלישלא  .י הוא בךיכנס אלהיהפתח ל

הרי אני  ,פתחך ילא תפתחאם את  .י אלא בךיבנ
כ "וע .משום זה פתחי לי .שלא ימצאו אותי ,סגור
תחו לי ּפִ  ,אמר ,כנס אל המלךהיכשרצה ל ,דוד

 .'זה השער לה ,אבוא בם אודה יה ,שערי צדק
כנס אל היהוא פתח ל ,המלכות ,שערי צדק

 .דבק בוילמצוא אותו ולה ,'זה השער לה .המלך
מך יוג עודי להזדכ .תייפתחי לי אחותי רעי ,כ"וע

  .מך לעולמיםיולהיות בשלום ע
בחסדים מכוסים הוא א מצד עצמו "ז

בחכמה בלי היא והמלכות מצד עצמותה  .מחכמה
מפני שהחכמה אינה  ,ומכונה לילה ,חסדים

לפיכך אין שלמות השפע  .מאירה בלי חסדים
כי  ,א ומלכות"ז זיווגי "אלא ע ,לגאולת ישראל

 ,כמה דמלכותא בח"אז נכללים החסדים דז
אמנם  .ר"וישראל מקבלים שפע שלם מג

הרי הארת החכמה  ,לבדבכשמקבלים ממלכות 
כל עוד שאינה  ,ד להיותה בבחינת לילהודקה מא

א "וכן אינם יכולים לקבל מז .מלובשת בחסדים
כי כל עוד שהחסדים אינם נכללים  ,לבדב

שאין  .ק בלי ראש"הרי הם בבחינת ו ,מחכמה
  .בהם השגה

 ,ה היה הורג בכורי מצרים"שעה שהקבב .130
והוריד  ,כל אלו שהרג בחצות לילהכלומר 

בה בשעה נכנסו  .למטה ,המדרגות שלמעלה
תחברו הו ונימולש ,אות הקדושהישראל בברית 

אז הראו אותו הדם על  .תאחדו בההו ,י"כנב
אחד של פסח ואחד של  ,ושני דמים היו .הפתח

אחד  .מונהוהיה נרשם על הפתח רושם הא ,מילה
 ,ש"כמ ,קווים' ג ,מכאן ואחד מכאן ואחד ביניהם

ונתנו על שתי המזוזות ועל ולקחו מן הדם 
  .כדי להראות אמונה ,המשקוף

כי מכת  .ולז וז ותקרוב ןמכת בכורות ומילה ה
י שקו האמצעי עורר את המסך "ע הבכורות בא

ואז מתו כל  ,ר דשמאל"הממעט הג ,קידחיר
כי הדינים  .ר אלו"מג הנמשכים ,בכורי מצרים
והוריד  .אלוהר "ק מיעטו הגידמסך דחיר

ר "שמיעט השמאל מג .למטה ,המדרגות שלמעלה
הרי שהדינים  .ק"ו למטה לואות שלו והוריד
  .טלו הדינים דשמאליק בידמסך דחיר
שהדינים דנוקבא מבטלים  ,ין המילהיוכן ענ

התעוררות של ולפיכך עשו ישראל  .דינים דדכורא
כדי שקו  ,ומלו את עצמם ,ות לילהבחצ מטה

האמצעי יבטל עם הדינים דנוקבא שבמסך 
והיה  ,ושני דמים היו .ר דשמאל"את הג ,קידחיר

אחד מכאן ואחד  .נרשם על הפתח רושם האמונה
 ,לעורר פעולת קו האמצעי ,מכאן ואחד ביניהם

אשר  .קוויםה' וייחד ב ,שמאלדר "שימעט הג
 ,בכורי מצרים נהרגו ,ח המיעוט דקו שמאלובכ
  .יצאו ישראל מגלות קוויםה' יחוד ביי "וע

בארבעה עשר בחודש הראשון  ,כתוב .131
שאז מבטלים  .'סח להּפֶ  ,ייםבין הערּבָ  ,לחודש

 ,וישראל מסתלקים מרשות אחרת ,ראֹוחמץ וְׂש 
 .ומתאחדים במצה קשר קדוש ,הונעקרים ממנ

 ,עד לאחר מתן תורה ,ו נכנסו במצהנימולאחר ש
ואז נתן  ,תגלה הרושם שלהםהו ,ו פריעהשעש

במקום  ,להם קשר במקום עליון בקשר האמונה
 ,םיהנני ממטיר לכם לחם מן השמי ,שכתוב

  .א"מז
  :מצבים יש במלכות' כי ב
 שניאז במצב  הייתהש ,מטרם מיעוטה .א
 ,א"גדולה כז הייתהש ,מאורות הגדוליםה

והמלכות  ,א חסדים"ז ,בלו מבינהיושניהם ק
  .א"צריכה לקבל מז הייתהולא  ,חכמה
 ,קו האמצעי ,ה"שהקב ,אחר מיעוטה .ב

לכי ומעטי את  ,האמר ל ,שבו דחיריקבמסך 
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ואינה  ,א"חזה דזלשאז ירדה מתחת  ,עצמך
מקבלת הכול אלא  ,ראויה עוד לקבל חכמה

  .א"מז
 .שפע נקרא מצה או לחם עוניה' במצב א

או  ,םינקרא לחם מן השמי' שפע של מצב בה
ויכולה  ,שאין בה מיעוט ,להיש מעֲ ' במצב א .חמץ

א "ומקבלת מאותו מדרגה שז ,לקבל חכמה
כי הם  ,גדולה כמוהומשום זה ו ,מבינה ,מקבל

סרון יאבל יש שם ח .במדרגה אחת תחת הבינה
כי בהיותה מקבלת מקו שמאל דבינה  ,גדול
שאין החכמה  ,יש בה חכמה בלי חסדים ,בלבד

כ "ע ,החסדיםיכולה להאיר בלי התלבשות 
כ נקרא "וע .דוהארתה מצומצמת ודקה מא

  .בשם מצה או לחם עוני ,שיורד אז ממנה ,השפע
שבו  ,א"שמקבלת מז ,היא להעֲ המ' במצב ב

והם  ,החסדים והחכמה כלולים יחד בקו האמצעי
כי  ,הוא סרוןיהחו .מאירים בהרחבה גדולה
 ,א"ח המסך שבחזה דזוהמיעוט שורה עליה מכ

אלא כל מה  ,עוד לקבל אור מבינהואינה ראויה 

כ השפע המושפע "וע ,א"שיש בה מקבלת מז
כי  ,םיממנה במצב הזה מכונה לחם מן השמי

שנקרא  ,א"אלא מקבלת מז ,שלה עצמה ואינ
שיש  ,לחם חמץ או שאורהשפע נקרא כן ו .יםישמ

מחמת המיעוט  ,אחיזה לקליפות הבשפע ז
  .א"ח המסך דחזה דזוהשורה עליה מכ

לחם  משפיעההמלכות  הייתהסח בליל פ
וכל  .מטרם מיעוטה הייתהכי  ,שבה' ממצב א

שנקראות חמץ  ,הקליפות הנאחזות במיעוט הירח
 ,תבטלה אחיזתןהכי  ,היו מתבטלות ,ושאור

 .שמחמת זה יצאו ישראל מרשות מצרים
 ,ןח השעבוד שלהותבטלו כל הקליפות וכהש
ואחר שמלו  .תאחדו בשפע הקדוש הנקרא מצההו
 ,'המוחין של מצב ב ,ה הרשימהתפרעו נגלו

אשר הארתם רחבה  ,שלאחר מיעוט המלכות
כי  ,א"אבל באים מז ,ואינן עוד לחם עוני ,וגדולה

 .תמעטההמחמת ש ,אינה יכולה עוד לקבל מבינה
אלא נחשב  ,ואין השפע נחשב עוד לשפע המלכות

  .א"ז ש"ע

  זיווג בליל פסח
 זיווגשעה שהב ,בלילה ,לחודש) 14(ד "יב .132

 ,נמצא בשלמות עם השמש ,המלכות ,של הלבנה
ספירות התחתונות של הקליפות אינן ה ,א"ז

 ,כי בעת חידוש הלבנה .נמצאות כל כך בעולם
נמצאים מינים רעים ומתעוררים להתפשט 

הלבנה נמצא באור  זיווגאבל בשעה ש ,בעולם
כל הקליפות למקום  ותמתאספ ,השמש בשלמות

אז  .קדושות המלך מתעוררותו ,ותונחבא ,אחד
הקדוש  זיווגהכי  .'מורים הוא להיליל ש ,ש"כמ

  .בכל שמורוהוא  ,נמצא

הוא  ,המלכות ,קון הכלהימשום זה ת .133
 זיווג ,ישוב הביתינמצא  15ובלילה של  .14ביום 

שאינם דבקים  ,אוי לאלו שאינם מבני הבית .ן"זו
 ,להזדווג התורות יחד ותבשעה שבא ,במלכות

אוי לאלו  .מלכות ,פ"ותשבע ,א"ז ,כ"שבתו
ישראל הקדושים  ,משום זה .שאינם נודעים להם

ועל  .14- הכל היום  ,זיווג ,ן בית"מתקנים לזו
ן "וזו .ן"זו זיווגידיהם נכנסים המוחין הצריכים ל

אשריהם ישראל  .שמחים ומזמרים שניהם
  .ב"עוהוב ז"עוהב

 .עליון קדוש זיווגתעורר מבלילה הזה  .134
לכל בני  מוריםיש' הוא הלילה הזה לה ,וכתוב

 ,הלבנה והשמש זיווג ,שימורים .ישראל לדורותם
שמכאן  ,לכל בני ישראל לדורותם .א"מלכות וז

בקשר השם  ,תקשרו ישראלהתאחדו והוהלאה 
ד "ביום ימשום זה  .ויצאו מרשות אחרת ,הקדוש

 ,ומבערים חמץ מביניהם ,מתקנים את עצמם )14(
ואז מתעטרים חתן  .רשות הקדושהונכנסים ב

 ,לאהיבעטרות של אמא ע ,א ומלכות"ז ,וכלה

כי  .וצריך אדם להראות עצמו בן חורין ,בינה
  .נקרא חירות עילאהמוחין דאמא 

 .המלכות ,ורה על מיעוט הירחמחידוש הלבנה 
נמשך עד זמן זה ו .שאז יש אחיזה לקליפות בה

 שהמלכות מזדווגת עם השמש ,הגדול זיווגה
מורה  ז"שע ,עד שלא ניכר מיעוט בה ,פ"פב

שאין בה  ,דשולח )15(ו "טשלמות הלבנה בליל 
הלבנה נמצא באור השמש  זיווגבשעה ש .פגם

 ,כל הקליפות למקום אחד ותמתאספ ,בשלמות
 ,ש"כמאז  .וקדושות המלך מתעוררות ,ותונחבא
א "ז זיווגשיש  ,כלומר .'מורים הוא להיליל ש

עד שאין  ,בתכלית השלמות ,ומלכות בליל פסח
שזה רק בשעה שהמלכות עולה לאמא  .בה מיעוט
ואין כזה בכל הימים  .עילאהא לאבא "וז ,עילאה

ח שקראה וזה מכ יםולומד .אפילו ביום ,טוביםה
זה  ,מוריםיו בניסן בשם ליל ש"ליל טלהתורה 

לואה כמו הלבנה בליל יבמהיא ורה שהמלכות מ
 זיווגהמחמת  ,תמכל הקליפו רהּושמוהיא  ,ו"ט

  .א"ן במקום או"והגדול דז

ותה יומשום שצ ,ן בליל פסח"הגדול דזו זיווגה
יום רבן פסח בוית קיאור ועשהתורה השבתת ׂש

כ "ע .ט"נו כזה בשום ערב יואשלא מצ ,ד"י
משום  .שבלילה זיווגשהוא הכשרה ל ,משמע מזה

 ,14הוא ביום  ,המלכות ,קון הכלהיזה ת
המלכות בהשבתת שמכשירים ומתקנים את 

בלילה של חמישה שמשום  ,ת הפסחישאור ועשי
 .ן"דזו זיווג ,נמצא יישוב הבית ,בליל פסח ,עשר

 ,כמו בליל פסח בלבד ,עליון כזה זיווגואין עוד 
  .עילאהא לאבא "וז ,עילאהשמלכות עולה לאמא 
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  ארבע כוסות
כנגד  ,ההוא הלילהאלו ארבע כוסות של  .135

 .והצלתי וגאלתי ולקחתיוהוצאתי  :גאולות' ד
הקדוש נמצא בלילה ההוא בכל  זיווגשה כיוון

הוא  זיווגוה ,בין בחכמה ובין בחסדים ,הצדדים
 ,מ"תוב "חו ,מדרגות' שהם ד ,בארבעה קשרים

ואנו  .זה נמצא זיווגשאינן נפרדות זו מזו כש
' ושותים כנגדן ד ,מתעוררים בשמחה שלהן

חוז בהארת כי מי שא ,משום שזכינו בהן ,כוסות
כ "וע .מ"ב תו"מדרגות חו' זוכה בכל ד ,זיווגה
וצריכים  ,שתנה לילה זה מכל שאר הלילותה

 ,ולשמוח בלילה הזה ,חד השם בכלילעשות ולי

  .משום שהוא שמחה למעלה ולמטה

 'דם להקוראים  ,מ"ב תו"חו ,ארבע אלו .136
 ,מלכות ,אחרונה הזוהמדרגה המשום ש ,גאולות

ואינה נקראת  .ך הגואלהמלא ,נקראת גואל
 ,ת"ת ,י מדרגה אחרת עליונה"אלא ע ,גואל

ת אינו מוציא "ות .העומדת עליה ומאירה לה
ת "שת ,ב"חו ,מדרגות שעליו' אלא בב ,אליה אור

הם  ,מ"ב תו"חו ,נמצא שארבע אלו .מקבל מהם
הנקראת  ,להיותם נקשרים במלכות ,גאולות' ד

  .גואל

  הלל בימי פסח
ימצא יאור לא ת ימים ׂששבע ,כתוב .137
ולמה אינם  .שבעההוהשמחה היא כל  .בבתיכם

כמו  ,פסחשל  םימישבעת האומרים הלל שלם כל 
שאומרים שמונה ימים הלל בשלמות  ,בסוכות

  ?השמחה בכל יום ויום

כמו  ,בפסח לא נקשרו ישראל בשלמות .138
 ,משום זה בלילה הראשון .כ"שנקשרו אח
 ,תנמצאהכול חת ושמ ,ן"זו זיווגשנמצא בו 

אנו עושים שלמות  ,וישראל נקשרו בשמחה ההיא
פ "אע ,בכל ימי פסח ,כ"אבל אח .וההלל שלם

 שבעהמ מאירים ב"ת נהי"המדרגות חג שבעשכל 
 ,עד עתה עוד לא נקשרו בהם ישראל ,ימי הפסח

רושם השיתגלה בהם  ,ועוד לא עשו פריעה
ולא נכנסו במדרגות  ,בלו התורהיולא ק ,הקדוש

  .כ"שנכנסו אח ,מ"ת נהי"חג
אבל בפסח  ,שלמות תנמצא משום זה בסוכות

 .בהם השלמות תועוד לא נמצא ,עוד לא זכו

 מ"ת נהי"חג ,הימים שבעתפ שנמצאים כל "ואע
וישראל עוד  ,אינם בגלוי ,ימי פסח שבעהב ,א"דז

  .עד לאחר מתן תורה ,לא נקשרו בהם כראוי

 ןושלמות ההלל ההכול כ שמחת "ע .139
משום אותו החלק  ,ילה הראשון של פסחבל

שבלילה ההוא נמצא  כיוון .שישראל נקשרו בו
 ,שנגלו ןוכל הקשר של המדרגות כול ,זיווגה

 ,מצד התעוררות של מעלה ,זיווגנמצא מצד ה
 ,א נמצא במלכות"דז זיווגוכשה .ולא מצד ישראל

 .עליה כ"געומדות  ב"חומדרגות ' נמצאות ב
 ,א"כל קומת ז ,הגוף הרי כל ,וכשאלו נמצאות

ושמחת הכול ואז הוא שלמות  .מהםינמצא ע
 ,תעטרה הלבנההכי אז  .וההלל נשלם ,הכול

 ,אבל לא לאחר הלילה הראשון .בכל ,המלכות
 ,נמצא מ"ת נהי"הימים חג שבעתשכל יום מ

 ,הרי אין ההלל שלם .וישראל עוד לא זכו בהם
  .כמו בזמנים אחרים

  ימים בשבועות שבעהלמה אין 
 שבעהובסוכות  ,ימים שבעהבפסח  .140
 ,שלמות השמחה של סוכות ביום אחר .ימים

למה לא נמצאים בו  ,ובשבועות .תרֶ בשמיני עצֶ 
 ,שבועות הוא זמן מתן תורה הרי ?ימים שבעה

 ,סוכות קו שמאל ,פסח קו ימין .החשוב מכל
 .קוויםה' הכולל בתוכו ב ,שבועות קו האמצעי

צריך להיות בו יה ה ,בהםאשר יותר מ ,כ"א
  .ימים שבעה

 .ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ ,כתוב .141
יותר  ,שכאן נקראים ישראל אחד ,מהו השינוי

שבא כאן לפרש שבחם של  כיוון ?מבמקום אחר
כי בכל מקום השבח של  .ם אחדלה קרא ,ישראל

משום שכל הקשר של  ,אחד ,ישראל הוא

 העליונים והתחתונים נמצא במקום שנקרא
מחזה  ,כי הוא נקשר במה שלמעלה .א"ז ,ישראל

 ,ונקשר במה שלמטה ,םחסדי ,ולמעלה שלו
שמשם השפעת  ,מחזה ולמטה שלו ,י"בנה

שבה גילוי  ,המלכות ,י"כנונקשר ב ,החכמה
 ,המקומות' שמקשר אלו ג כיוון ,כ"וע .החכמה

 ,האמונה יםובמקום הזה נודע .אחדהכול נקרא 
יחוד העליון היו ,י"נה ,קשר השלםהו ,המלכות
  .ר"בג ,הקדוש

 ,קו האמצעי ,יום של שבועותהכ "וע .142
הוא קשר של  ,שנקרא ישראל ,א"כנגד זש

עץ חיים היא  ,וכתוב .הכולהאמונה וקשר 
 .נקרא אחד ,אילן ,א"ז ,עץ חיים .למחזיקים בה
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משום שישראל שלמטה מתקשרים ומחזיקים 
 כי עץ חיים .כ נקראים אחד"ע ,א"זב ,ח"בעה

 ,והיום שלו ,נקשר בוהכול משום ש ,נקרא אחד
ואמצע הכול שהוא קשר  ,אחד הוא ודאי ,שבועות
  .כי הוא קו האמצעי ,הכול

 ,א"כי ז .בתוך הגן ועץ החיים ,כתוב .143
קו  ,כולל כל הצדדים ,באמצע ,הוא בתוך ,ח"עה

 ,כותופסח וס ,כ"וע .ונקשר בהם ,ימין וקו שמאל
ו ימין וסוכות קו כי פסח ק .שבועות באמצעם

 .הכולכי הוא אמצע  .ושבועות קו אמצעי ,שמאל

 ,נוזמן מתן תורת ,וביום הזה שבח של התורה
ושבח  .קו האמצעי ,א"זהיא כי תורה  .ולא יותר

של כלומר  ,לושר הכוֶק  .מלכות ,של האמונה
  .כי כל אלו נקשרים בקו האמצעי ,ר"הג

שמחה ושירה עתידים ישראל לשבח  .144
כאותו השבח שמשבחים ישראל בליל  ,ה"להקב
 ,מתקדשת בקדושת המלך ,לילה ,י"כנש .פסח
  השיר  ,ש"כמ .א"במקום או ,הגדול זיווגב

   זיווגכאותו ה ,יל התקדש חגיהיה לכם כלֵ 
  .שבליל פסח

  מר וחג השבועותוספירת הע
כי  ,'אז ירננו עצי היער מלפני ה ,כתוב .145

ותם אשרי חלקם של א .בא לשפוט את הארץ
שיודעים דרכי  ,העוסקים בתורה יום ולילה

אוי לאלו שאינם  .ומתאחדים בשמו ,ה"הקב
 ,שאין להם חלק בשם הקדוש ,עוסקים בתורה

מי  .ב"עוהולא ב ז"עוהלא ב ,ואינם מתאחדים בו
  .ב"עוהזוכה בה ב ,ז"עוהשזוכה בתורה ב

 ,בפסח הקריבו ישראל תבואת הארץ .146
הנקראת  מלכותהארת ה ,תבואת הארץ .העומר
פ "ואע .תקשרו בקשרוה ,תעסקו בוהו .ארץ

והקריבו  .הדין נמצא בשלום ,שנמצא דין
כי  ,ראשון לשאר התבואותהוא הכי  ,עוריםׂש

 ,ה"שישראל נאחזו בהקב ,האחיזה הראשונה
 ,ן במדבראני נותן לכם ָמ  ,ה"אמר הקב .איכאן ה

הנני ממטיר  ,ש"כמ ,א"ז ,םיממקום הנקרא שמי
י יואתם מקריבים לפנ .םימן השמילכם לחם 

  .המלכות ,עוריםׂש
פ "פב זיווגה המלכות ביתפ שבליל פסח הי"אע
התעוררות י "הרי היה ע ,א בתכלית הגדלות"עם ז

שדילג  .כדי להוציא ישראל ממצרים ,של מעלה
 .טמעו ישראל במצריםימחשש שי ,על הקץ

ואחר  .ומשום זה לא היו המוחין האלו בני קיום
 כדי לבנות ,חזרה המלכות לקטנותהליל פסח 

ומתוך  .י ישראל"ע התעוררות של מטהה באות
ראשונה  מצווהכ "ע ,שהמלכות היא מקו שמאל
 ,מנחת שעורים ,מרושל הקרבת מנחת הע

 ,א הארת המלכות מקו שמאליששעורים ה
 ,ותמאכל בהמ ,שהיא דינים ,מחכמה בלי חסדים
  .הנמשכות משמאל

ים הארתה שמניפ ,מר התנופהואלא בע
 י ספירת העומר"כ ע"ואח ,מטה למעלהלמ

 ,א"מ מז"ת נהי"ספירות חג שבעממשיכים אליה 
שבזה משיגה  ,שבע ספירותשכל אחת כוללת 

בחג  ,שיםיפ ביום החמ"פב זיווגה לוקומה שו
מנחת  ,יהישאז מקריבים מנחה שנ .השבועות

ספירותיה  )49(ט "משכל  .מנחה חדשה ,טיםיח
  .א"י ז"תחדשו עה

 .שנקראת ארץ ,הארת המלכות ,תבואת הארץ

קנו שהארה ית ,היו עוסקים בהקרבתה ובתנופתה
 ,לא תאיר אלא בתנופה ,חכמה בלי חסדים ,זו
בזה קשרו את המלכות בקשר  .מטה למעלהלמ

המתקן את קו  ,קו אמצעי ,א"הראשון לז
שיאיר רק  ,השמאל בדרך שלום עם הימין

י היא כ ,פ שנמצא דין"ואע .מטה למעלהלמ
שנמצא  ,הדין נמצא בשלום ,חכמה בלי חסדים

 ,מטה למעלהללהניף הארתה מ ,קון התנופהיבת
 הז י"שע ,קון השלום של קו האמצעיישהיא ת

  .שיתכללו זה בזה ,קוויםעושה שלום בין ה
 .שהדין כבר בשלום עם הימין ,כ נחשב בזה"וע

ראשון לשאר הוא הכי  ,והקריבו ׂשעורים
קון יתההשמאל היא כי הארת  ,התבואות

ינה ימשום שעיקר בנ ,הראשון של המלכות
 ,אני נותן לכם ָמן במדבר ,ה"אמר הקב .משמאל

ואתם מקריבים לפניי  ,ממקום הנקרא שמיים
המלכות במנחת שעורים צריך  תיקוןש ,שעורים

ה לחם מן "ואז ישפיע הקב .דנוילהיות מצ
  .הארת החסדים ,א"הארת ז ,יםיהשמ

 ,'חסר ו .תאֹנָ תורת הְק זאת  ,כתוב .147
 .ןטו תחת בעליהסשלא י ,העולם ותאזהרה לנש
בר ומדָ  ,קמח שעורים מוכן להקרבה ,ואם לא

כי  ,אשרי חלקם של ישראל .אחד נודע דבר אחר
 י"כנו .אינה משקרת במלך הקדוש לעולם י"כנ

טה סאשר ת ,יכול להיות האם ,תמהה ואומרת
שה יומשום זה הדין של א .שּהישה תחת איא

אשת חיל מי  ,שכתוב בה .באה ממקומה ,סוטה
אשת חיל  ,וכן .ּהרָ ְכ ימצא ורחוק מפנינים ִמ 

  .עטרת בעלה
הנקראת אשת  ,המלכות ,השכינה הקדושה

טה סשלא ת ,אינה משקרת במלך הקדוש ,חיל
הממשיך הארת החכמה  ,להתחבר באל אחר

 ,א בעלה"אלא דבוקה בז .מעלה למטהלמ
והסוטה  .למעלהמטה מלהמתקן הארת חכמה 

מעורר למעלה  ,טה תחת אישהסאשר ת ,שלמטה
 ,הנקראת אשת זנונים ,כנגד המלכותשהקליפה 
הממשיך  ,תדבקה באל אחרהא ו"מז שסטתה

  .מעלה למטהלהארת השמאל מ
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  חג השבועות
ספרתם לכם ממחרת השבת מיום ו .149

שבע שבתות  ,ביאכם את עומר התנופההֲ 
א ויב ,שבתות אלוכי לאחר שעברו שבע  .תמימות

ספירות  ט"מי "כי ע ,י"כנהמלך הקדוש להזדווג ב
ואז  .א נבנית כל קומתה והתורה ניתנה"אלו דז

ונמצא אחד  ,יחוד השלםיב ,א"ז ,מתעטר המלך
תעורר המלך הקדוש והגיע מוכש .למעלה ולמטה

ירים ּכְב כל אלו האילנות הַמ  ,הזמן של התורה
הם  זיווגה י הארת"כי ע .פירותיהם מעלים שירה

  .מבכירים פירותיהם
הם פותחים  ,ובשעה שלוקטים הפירות

ו ומלכותו בכל כיסאים הכין יבשמ' ה ,ואומרים
נבנית והוכנה  ,המלכות ,כיסאשה .להָׁש ָמ 

ואז מושלת  ,ספירות שלו ט"מב ,א"ז ,םיבשמי
 ,ים חסדךיבשמ' ה ,אומריםוכן  .המלכות בכל

וכל  ,וכתוב .א נמשכים החסדים למלכות"שמז
הנקראת  ,הארות המלכות .עצי השדה ימחאו כף

אז ירננו  ,כתובהזה  זיווגהועל  .ימחאו כף ,שדה
  .'עצי היער מלפני ה

 ,שיר חדש .שיר חדש' לה מזמור שירּו .150
משום זה  .שהאילנות אומרים בלקיטת הפירות

 בהקריבכם מנחה חדשהוביום הביכורים  ,כתוב
מנחת  ,תאֹונָ ְק מנחת  ,מרוהע קורבןב ,םָׁש  .'לה
 ,דוש הכלה כאןיכי ח ,מנחה חדשה ,כאן .עוריםׂש

 ,א"כי המלכות נבנית מחדש מספירותיו של ז
מחזה ולמעלה  ,שר הכלה למעלה ולמטהשהוא ֶק 

כ יעקב "וע .קשר האמונה ,א"ומחזה ולמטה דז
  .והתורה ניתנה ,תעטר בעטרותיוה ,א"ז ,השלם

היה  ,הןוכורים אל הכיוכשהגיעו הב .151
על אותו אילן  ,צריך האדם לומר ולפרש הדברים

) 12(ב "יב ,א"ז ,הנשלם כעין של מעלה ,שבארץ
מ "ג תו"שהם חו ,גבולי אלכסון ב"י ,תחומים

ענפים של השם ) 70(' עוב .קווים' שבכל אחד ג
בן ושלָ  .עדים 'בסנהדרין ו 'ע םשה ,)72( ב"ע

 ,לוגלשהעולם נפגם ב ,הארמי רצה לאבד אותו
בנשמות  ,תעטר בבניוהציל העולם וה ה"והקב
 ,כל קשר האמונהתלוי  ,א"זב ,כי באילן .ישראל
 ,המלכות מנחה חדשהאז כ נקראת "וע .המלכות

 ,אימשום ששמחת העליונים והתחתונים ה
דוש יובכל זמן ח ,המלכות ,ושמחת הלבנה

 ,א"הוא קשר האמונה בז ,המלכות ,הלבנה
  .ושמחה שלה

 .בנים ובת אחתלו  ובדומה למלך שהי .152
בת לא נמצאת על הל הבנים וכהתקין סעודה ל

כל את  ,אדוני ,אמרה למלך ,כשבאה .שולחןה
ולי לא נתת  ,ונתת לכל אחד מנות ,הזמנת יאחי

המנה שלך  ,חייך בתי ,אמר לה .חלק ביניהם

 .יתנו לך מחלקםיכי כולם  .כפלייםמצא ית
יותר  פי שניים ,כ בידיה חלקים"ונמצא אח

 ,מכל המדרגות לקחה חלקים ,י"כנכך  .מכולם
כלולה ש ,כ נקראת כלה"ע ,מחכמה ומחסדים

חלקים  ,שכולם נותנים לה לבושים ,מכל
התחדשות שלה בכל ה ,י"כנוכך היא  .ותכשיטים
 ,לה חלקים ולבושים ותנותנ וכולן ,המדרגות

  .מוחין ולבושי מוחין

נמצא  ,א"ז ,בשעה שהמלך הקדוש .153
כי גם  ,י"כנשמחת  היא ,ר"דגבמוחין  ,בעטרותיו

 ,וכשניתנה התורה .היא נמצאת באותם המוחין
שר משום שֶק  .בעטרות עליונות י"כנתעטרה ה

הוא  ,א"בז ,נקשר באילן ,המלכות ,האמונה
ודע יווהיה יום אחד הוא י ,ש"כמ .נקרא יום אחד

 ,היא יום אחד בקשר של מעלה י"כנכי  .'לה
א ואלא כשה ,חדא נקרא א"כי אין ז .א"יחוד זיב
  .יחוד עם המלכותיב

שהוא  ,הוא ראש ,א"בז ,הקשר למעלה .154
הם מוחין הו ,כתרהוא גלגלתא ה ,גלגלתא ומוחין

 ,ת"ת ,וגוף ,ג"חו ,זרועות' ב ,קשר אחר .ד"חב
שנמשכים  ,ראששל ח ות נאחזים מכ"שחג
 ,ת"בחג ,קשרים של האבות' בג .ד שבראש"מחב
' ן המשחה בבהנמשכים בשמ ,ה"ועמודים נ' ב

לקבץ  ,שחקים ,נחלים' בב ,ימין ושמאל ,מדרגות
 ולהוציא ,ד"ת וחב"השפע של חג ,הזרע בתוכם

 ,מהבפי הַא ,בקו אמצעי ,ם במדרגה אחרתאות
האוחז את כל  ,ת"ת ,גוף שבאמצע ,אילן .היסוד
והוא  ,וכולם מתקשרים בו .י"ת נה"ד חג"אלו חב
מו יוכשמזדווגת ע .אחדהכול כ "וע ,בהם

  .אז הוא אחד בשלמות ,מלכות ,המטרוניתא

 .תהיה לכם תרֶ ביום השמיני עצֶ  ,כתוב .155
מלכות  ,מתקשרים יחדהכול בו המקום ש ,עצרת

 .קיבוץ הפירושעצרת  .המקבלת מכל הספירות
בכל הימים של סוכות היו ימי סעודה של ענפי 

הנמשכים מחיצוניותו  ,שרים שבעים ,האילן
 שבעתשהקריבו ב ,ריםפ שבעיםכ הם "וע ,א"דז

 ,בשמיני עצרת שמחת האילן כ"אח .ימי סוכות
שמחת  ,יום אחד עצרתהוא ובשבילו  ,א עצמו"ז

  .א"ז ,שמחת האילן ,התורה

אלא  ,כ אין חלק בשמיני עצרת"וע .156
 ,עצרת תהיה לכם ,משום זה .י"כנלה ו"להקב

הכול  ,כי בשעה שהמלך נמצא .לכם ולא לאחר
 ,בעצרת על פירות האילן כ למדנו"וע .נמצא בו

 .שהוא היום שלו ,שנקרא אילן ,א"שרומז על ז
עם  זיווגבשהוא היות  ,משום זה נקרא אחד

  .המלכות

 ממושבותיכם תביאו לחם תנופה ,כתוב .157
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לת תהיינה חמץ וס ,שתיים שני עשרונים
משום  ?מה השינוי שמביאים חמץ .אפינהית
מות היותו בשלב ,א"זב ,אחוזים באילןהכול ש

 ,כי באילן נאחזים ענפים ועלים ,בחג השבועות
שהוא  ,שהם קליפות ודינים מרובים בכל הצדדים

 ,ר"יצהאילן הזה מכפר על הכי  .ממתיק אותם
כ מביאים ביום הזה "וע .שבמקום דירתו באדם

ז "עכ ,בו קליפות ותפ שנאחז"שאע ,הרומז ,חמץ
  .ואין חשש אחיזה ותנמתק

ים כל שאר אילנות זונינ ,א"ז ,אילןהמ .158
והוא מושרש  .ע"המדרגות שבמלכות ובבי ,למטה

ימיו אינם פוסקים הנמשך ויוצא וֵמ  ,על נהר עמוק
 ,והיה כעץ שתול על מים ,ש"כמ .בינה ,לעולם
כ "ע .בינההוא ל יובֵ  .ח שורשיולַ ל יַׁש בַ ועל יּו
עץ  ,ש"כמ ,ח"עה ,א"זשהיא  ,התורה תנקרא

עץ  .שריה מאּוותומכ ,חיים היא למחזיקים בה
ותומכיה  .כי החיים נמשכים מבינה ,חיים היא
  .הנקראת אשר ,רומז על הבינה ,מאושר

להקריב  מצווה .'לפני ה והניף את העומר .159
זה כולו בדבקות למעלה  קורבן .העומר קורבן
המלכות וישראל  ,המטרוניתא ובניהש ,ולמטה
 תיקוןזה הוא ל קורבן .הולכים יחד ,למטה

עומר זה  .ולישראל למטה ,מעלההמלכות ל
 ,משעורים קורבן ,מקריבים ישראל בטהרה

כי  ,שה ובעלהינקרב להביא אהבה בין או קורבן
להאיר  ,זה מתקן הארת החכמה שבמלכות קורבן

שבזה  ,והניף את העומר ,ש"כמ ,מטה למעלהלמ
  .א בעלה"ז תיקוןמתקשרת המלכות ב

הקליפה שלעומת אשת  ,אשת זנונים .160

שאינה יכולה  ,ישראל ןעצמה מבי הקימרח ,חיל
כי הוא מעורר עליה  ,שעוריםה קורבןלעמוד על 

מקרבת עצמה  ,המלכות ,אשת חיל .הדינים
שמקבלת  ,א"ז ,הן הגדולולהתקרב אל הכ

 ,טהורההיא  .מטה למעלהלשלו להאיר מ תיקוןה
  .א"ז ,ואהבה לבעלה כוח הומוסיפ

 קרבהתשלא ל ,אשת זנונים בורחת מהמקדש
 מתקרבת אל הייתהזנונים הכי אם אשת  ,אליו

בודקת את חיל האשת באותו זמן ש ,חילהאשת 
 ,בדת מהעולםוא הייתה ,עצמה במים של סוטה

בתה וצָ  ,שבכתוב נופלת עליה הקללה הייתהכי 
 ,שּהיה תחת אתמחמת שסט .כהרֵ ה יְ טנה ונפלָ ִב 

כ "וע .מעלה למטהללהמשיך הארת השמאל מ
 ,ובורחת ממנו ,למקדשאינה רוצה להתקרב 
 ,בלי עירוב אחר לאמונה ,ונשארים ישראל זכאים

 ,שהוא אשת זנונים ,אחרהכי העירוב  .מלכותל
  .כבר ברחה

 .אשת חיל ואשת זנונים ,שתי אחיות .161
י סוטה של בֵמ  ,כאשר מריחה זו בפיה של זו

צבתה בטנה ונפלה ירכה  ,שבמעיה ,הבדיקה שלה
זנונים עצמה לא  פ שאשת"ואע .של אשת זנונים

תקרבה אל אשת חיל האלא רק  ,נבדקה
ליה כל ע ותרובצ ,שעוריםהמנחת  זוש ,שנבדקה
כי בדיקת אשת  .כמו ששתתה בעצמה ,הקללות

וזו העצה  .ות לאשת זנוניםוחיל היא סם המה
מנחת  קורבןלהקריב  ,ה לבניו"שנתן הקב

י כמו ֵמ  ,הבדיקה זוש ,שעורים בשביל אשת חיל
ישארו יו ,תברח מפניה אשת זנוניםכדי ש ,סוטה

 ז"עוהאשריהם ב .ישראל בלי עירוב אחר
  .ב"עוהוב

  ספירת העומר
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום  .162

שבע שבתות תמימות  ,מר התנופהוהביאכם את ע
 ,תישראל היו במצרים ברשות אחר .תהיינה

 .שיושבת בימי טומאתה אישהכ ,אחוזים בטומאה
 ,שנקרא ברית ,ו בחלק הקדושנכנס ,ונימולאחר ש
נפסקה הטומאה  ,שנאחזו בה כיוון .המלכות
 ,כתובאז  .שנפסקו דמי טומאתה אישהכ ,מהם

  שבאו  כיוון ,אף כאן .פרה לה שבעת ימיםוָס 
 ,נפסקה הטומאה מהם ,בברית ,בחלק הקדוש

  .חשבון לטהרה ,מכאן והלאה ,ה"ואמר הקב

 ,לכם .ממחרת השבת וספרתם לכם .163
עליונים הכדי להיטהר במים  .לעצמכם
 ,מרוי ספירת הע"ע ,בהארת הבינה ,הקדושים

 ,א"ז ,יבואו ויתחברו במלך ,בשבועות ,כ"אחו
  .ויקבלו תורתו

 .וספרה שבעת ימים ,דה כתובינ אישהב .164
כדי לזכות  ?למה צריכים כאן שבע שבתות

שאורותיה  ,בינה ,טהר במים של הנהרילה
יוצאים שבע ומהנהר  .נקראים מים חיים

שבכל אחת  ,מ"ת נהי"ספירות חג שבע ,שבתות
 ט"משהן  ,ם"ת נהי"חג שבע ספירותמהן 
כ שבע שבתות "וע .שערי בינה ט"מ ,ספירות

א בחג השבועות "כדי לזכות בז ,צריכים לספור
בליל טהרתה  אישהכמו  ,ולקבל התורה
  .להשתמש בבעלה

על  .ת הטל על המחנה לילהדֶ וברֶ  ,כתוב .165
 ,יורד מנקודה ,השפע ,טלהמשום ש ,ההמחנ
 ,הנקראים מחנה ,הימים שבבינה ט"מעל  ,חכמה

 .א"ז ,מהם במלך הקדושיוהבינה מתחברת ע
 ,קרבו ישראל להר סיניהתטל הזה ירד כשה

 ,אז ירד טל בשלמות וטיהר את ישראל ,בשבועות
זוהמת הנחש שהטיל  ,מהם הונפסקה הזוהמ

 ,י"כנבלך ותחברו במהו .ד"בחוה בחטא של עצה
  .בלו התורהיוק
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ובזמן ההוא כל הנחלים הולכים אל הים 
הולכים  ,א"כל שפע הספירות דז .לטהר ולרחוץ
קומה  יגהוהמלכות מש ,יםאל ה ,אל המלכות

תחברו במלך הנקשרו והכול ו .א"פ עם ז"ה פבושו
אשר חג השבועות הוא  ,קו האמצעי ,א"ז ,הקדוש
  .בחינתו
ן שבע שבתות כל אדם שלא ספר חשבו .166

 ,אינו נקרא טהור ,לזכות לטהרה זו ,תמימות
וה שיהיה לו חלק וואינו ש ,ואינו בכלל טהור

והחשבון לא  ,ומי שמגיע טהור לשבועות .בתורה
הוא  ,כשמגיע ללילה של שבועות ,בד ממנווא

ולשמור  ,צריך לעסוק בתורה ולהתחבר בה
 ,עליו בלילה ההוא הטהרה העליונה שמגיעה

  .ונטהר

  ליל שבועות
התורה שצריך לעסוק בלילה של  .167
יטהרו יכדי ש ,המלכות ,פ"תשבעא יה ,שבועות

נחל השל  עייןממ ,המלכות וישראל בניה ,יחד
 ,כ"תושב ,ביום השבועות כ"אחו .מבינה ,העמוק

 ,אחד זיווגמצאו יחד ביוי ,יתחבר במלכות ,א"ז
ואני זאת  ,אז מכריזים עליו ואומרים .למעלה
  .'אמר ה אותםבריתי 

חסידים הראשונים לא היו ישנים הכ "וע .168
א ונב ,ואמרו ,והיו עוסקים בתורה ,בלילה הזה

 .עולמות' נו בבילנחול ירושה קדושה לנו ולבנ
ובאה  ,מתעטרת עליהם י"כנובלילה ההוא 
ושניהם מתעטרים על ראשיהם  ,להזדווג במלך

  .של אלו שזכו לזה

 ,לילה הזהתאספים החברים במבשעה ש .169
להמשיך מוחין  ,לתקן תכשיטי כלה באים

 ,במוחין ,מצא מחר בתכשיטיהיכדי שת ,למלכות
אשרי חלקם של  .אצל המלך כראוי ,קוניהיתבו

קן ימי ת ,כשישאל המלך מהמלכה ,החברים
ואין  .קונהים תוׂש ,והאיר עטרותיה ,תכשיטיה

 ,קוני כלה אלא החבריםיבעולם מי שיודע לתקן ת
  .ב"עוהוב ז"עוהב אשרי חלקם

החברים מתקנים בלילה הזה תכשיטים  .170
ומעטרים אותה בעטרות אל  ,מלכותל ,לכלה
 ,בלילה הזה ,א"ז ,ומי מתקן את המלך .המלך

 ,להזדווג עם המטרוניתא ,ימצא עם הכלהיש
העמוק מכל  ,ו הנהר הקדושזה ?המלכות
 .א"המתקנת את ז ,בינה ,עילאהאמא  ,הנהרות

 ,ינה בנות ציון במלך שלמהֶא וְר נה ֶא ְצ  ,ש"כמ
ולאחר  .ביום חתונתו מויטרה לו איבעטרה שע

היא  ,שבינה התקינה את המלך ועיטרה אותו

 ,ואלו הנמצאים אצלה ,באה לטהר המטרוניתא
  .קוניהיהחברים העוסקים בת

 זווגבא ל ,שהיה לו בן יחיד ,בדומה למלך .171
 מו כל אותו הלילהיא .אותו במטרוניתא עליונה

 ,נכנסה לבתי האוצרות והוציאה עטרה עליונה
 .ועיטרה אותו ,שמסביב לה שבעים אבני יקר
 ,והלבישה אותו ,הוציאה לבושים של משי

  .קוני מלכיםיותיקנה אותו בת

וראתה  ,מו לבית הכלהינכנסה א כ"אח .172
עלמות שמתקנות עטרות ולבושים ותכשיטים 

קנתי בית יהרי ת ,אמרה להם .לתקן אותה
וכל הריחות  ,מים נובעיםבו ילה במקום שטב

 .לטהר את הכלה שלי ,והבשמים סביב אלו המים
 ,ועלמותיה ,המטרוניתא של בני ,א הכלהותב

שתיקנתי בית  ,ויטהרו עצמן במקום ההוא
נה ֵק ְת הַ  ,כ"אח .מיייים אשר עחטבילה של מים 

 ,הלבשנה אותה בלבושיה ,אותה בתכשיטיה
א בני וחר כשיבמ .והעטרנה אותה בעטרותיה

מצא יוי ,יתקין היכל לכולם ,להזדווג במטרוניתא
  .מכם יחדימשכנו ע

 ,כך המלך הקדוש ,כעין זה .173
אמא  וכן ,והחברים ,המלכות ,והמטרוניתא

מלך הנמצא ש .הכולהמתקנת  ,בינה ,עילאה
משכנם  ,והחברים ,והמטרוניתא ,א"ז ,העליון
  מי ' ה ,ש"כמ .ואינם נפרדים לעולם ,יחד

  הולך  ,מי ישכון בהר קודשך הלךויגור בא
אלו הם המתקנים את  .תמים ופועל צדק

 .עטרותיהבהמטרוניתא בתכשיטיה ובלבושיה ו
כי המלכות נקראת  .וכל אחד נקרא פועל צדק

  .צדק

  ספירת העומר וחג השבועות
מיום  וספרתם לכם ממחרת השבת .174

ות שבע שבתות תמימ ,הביאכם את עומר התנופה
 ,כי ישראל ,לספור ספירת העומר מצווה .תהיינה

 ,פ שנטהרו לעשות הפסח ויצאו מטומאתם"אע
כ אין "וע ,עוד לא היו שלמים וטהורים כראוי

כי עד עתה עוד לא נשלמו  ,הלל שלם בימי פסח
  .כראוי

 .שיוצאת מטומאתה אישהבדומה ל .175
משם והלאה ספרה לה שבעת  ,שיצאה כיווןו

יצאו  ,כשיצאו ממצרים ,ישראל ,אף כאן .ימים
 ,שולחןהלאכול על  ,ועשו פסח ,מהטומאה
משם והלאה יעשו חשבון  .אביהםשל  ,המלכות

ואלו הם  .מוישתתחבר ע ,לבעלה אישהלקרב 
 ,בינה ,ב"עוהלבוא ל ,ימים של טהרה חמישים
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ולקבל התורה ולקרב  ,שערים חמישיםשיש לה 
  .א"לחבר המלכות עם ז ,לבעלה אישה

ומשום שאלו הימים הם ימים של עולם  .176
כ "וע .ספירה לגברים בלבדהנמסרה  ,א"ז ,כרזה
 ,אבל דברי עולם התחתון ,ספירה בעמידהה

שמונה  ,לה שבעמידהיוזו התפ .בישיבה ,מלכות
יוצר אור עד ברכת מ ,בישיבהלה שיוהתפ .עשרה

  .שמונה עשרה

 ,יום הם) 49( ט"מ ,יום חמישיםואלו  .177
פנים  ט"מכי יש בתורה  .של התורהכלל הפנים 

 .הוא התורה ממשחמישים כי ביום ה .יםטהור
 שבע ,ליום שבהם שמיטה ויובֵ חמישים ואלו הם 

 ?חמישיםאיך יש כאן  .שמיטות ויובל אחד
שאין אנו סופרים יום  ,ט"הם מא ווהל
 ,והעולם נסמך עליו ,אחד נסתראלא  .חמישיםה

סתר מתגלה הנ ,בשבועות ,חמישיםוביום ה
  .ונמצא שם ,כמלך הבא לבית ידידו .ומתכסה בו

  :ביאור הדברים
ד "חב ,ר"שורשו מג .א נקרא תורה"ז .א
 ,שם בקו האמצעילכי עלה  .שהם בינה ,ת"דישסו

 ב"חו קוויםה' והכריע בין ב ,הנקרא דעת
 קווים' כ נמשכים ג"ואח .ונשאר שם ,ת"דישסו
י "ת ונה"ת .א שלמטה"ת לז"ר דישסו"אלו מג

 ,א"מתלבשים בז ,ת"ת דישסו"ז ,ת"שסודי
ת נמשך "ת דישסו"מחצי ת :ס"ומוציאים בו ע

ד "ת חב"ת נמשכות ט"י דישסו"א ומנה"הכתר דז
  .א"י דז"ת נה"חג

ר "גבדעת של א וא ה"פ שעצם שורשו דז"שאע
ז אין לו חלק מחזה ולמעלה "עכ ,ת"דישסו
ת "משום שהפרסא שבחזה דישסו ,ת"דישסו
ית יי הדינים בפרסא בעלכ ,ביניהם הקימפס

אבל  ,והם פועלים מפרסא ולמטה ,םשלהמלכות 
כי אין דינים ועוביות יכולים  ,לא מפרסא ולמעלה

  .להתעלות למעלה ממקום מציאותם
ונמצא הפרש גדול מאוד בין למעלה מפרסא 

ובין  ,שאין שם אחיזה לדינים כלל ,ת"דישסו
שכבר יש שם אחיזה  ,ת"למטה מפרסא דישסו

ת יש "א למטה מפרסא דישסו"שז כיווןו .לדינים
ואינו יכול לקבל מהשפע  ,בו אחיזה לדינים
שפרסא בחזה  ,הטהור מכל דין ,שלמעלה מפרסא

א שלא יוכל לקבל מחצי "ת מצמצמת ז"דישסו
ת הוא "ופרסא דישסו .ת העליון"פרצוף דישסו

 שאפילו משה לא השיג ,דבינה החמישיםשער ה
 א אינו משיג"ז א וגם"כי משה הוא ז .ואות
  .ואות

ת "תהוא  ,החמישיםשער הומטעם זה 
 .הפרסא שבחזה ,א"הנעשה כתר לז ,ת"דישסו

ת "ה דישסו"י ,ואפשר לומר שהוא חצי עד החזה
ג וחצי "ד וחו"חב ,פרצוף שלם ,שלמעלה מפרסא

יפתח יו ,כי בעת שיתבטלו הדינים דפרסא .ת"ת
חצי הא אחיזה בכל "היה לזתאז  ,החמישיםשער 

חצי העליון הכ נחשב כל "וע .ת"ליון דישסוהע
  .החמישיםת לשער "דישסו

כלל  ,יום הם) 49( ט"מ ,יום חמישיםואלו  .ב
פנים  ט"מכי יש בתורה  .הפנים של התורה

 .הוא התורה ממשחמישים כי ביום ה .יםטהור
 .ה"י ,ר"ת נחשב לג"מחזה ולמעלה דישסוכי 

 ןכיוו .ה"ו ,ת"ת דישסו"מחזה ולמטה נחשב לז
אין לו  ,ת"א מלביש רק מחזה ולמטה דישסו"שז

כ "ע ,ר"חסר ג ,ת"מ דישסו"ת נהי"חג ,ת"אלא ז
 .ת"ח הפרסא דישסוומכ ,יש בו אחיזה לקליפות

 ט"מו יםפנים טהור ט"מ ,א"זב ,לכן יש בתורה
שער האבל  .זה לעומת זה ,יםפנים טמא
או כל חצי פרצוף  ,ת"דישסות "ת ,החמישים

שאין כנגדה  ,ם עצם התורהָׁש  ,שמחזה ולמעלה
 ,ואין בה אחיזה לדינים ולקליפות ,שום קליפה

א וכי ה .שנקרא תורה ,א"ם עצם שורשו של זוָׁש 
  .ת"דעת דישסוה

 כי .ליום שבהם שמיטה ויובֵ  חמישיםואלו הם 
ית המלכות ימחמת על ,טהישמהן  ,ת"ת דישסו"ז

כ אין "וע ,ת שמחזה ולמטה"לפרסא דישסו
שבע שמיטות  ןכ ה"וע ,יובל ,בינה ת שםנחשב

שלמעלה  החמישיםורק שער  .יום ט"משהם 
  .חמישיםשנת ה ,מפרסא הוא יובל

כי  .ט"מיום ולא רק  חמישיםלספור  ויש .ג
מטעם  ,ר ואין בו השגהנסת החמישיםשער ה

א יכול לקבל "שאין ז ,המלכות שעלתה לפרסא
אי אפשר ו .ת שמחזה ולמעלה"ת דישסו"מת

 ,המלכות ,חמת שהעולםמ ,שיתגלה לגמרי
 ,שםליתה יי על"כי מקבלת ע ,בפרסא םנסמכת ש

ת היא "כי ת .ר"מדה ,את המיתוק של הבינה
  .ולולא זה לא היה העולם מתקיים ,ףבינה דגו

 ,מתגלה מצד אחד ,החמישיםשער ה ,הנסתרו
כי לא יוכל להתגלות  ,ומצד אחד עודו מתכסה

שאז כאשר תתוקן המלכות  ,ת"גמהכולו עד 
 יהאז לא יה ,ותוכל לקבל אור העליון ,א"דצ

 ענייןב ,צורך עוד במיתוק המלכות בבינה
 ,החמישיםשער ההמכסה את  ,והפרסא ,הפרסא

  ואז תהיה השגה שלמה לכל  .תתבטל כולה
  אבל מטרם זה הוא  .החמישיםאחד בשער 

' וגם בזה יש ב .נפתח רק בדרך עליות המדרגות
  :בחינות
בקביעות במקום ן "שהיו זו ,בימי שלמה  .א

  .עילאיןא "או
מחזה הם ן "שזו ,הדורותשאר בכל   .ב

  .ת בקביעות"ולמטה דישסו

 ,פ שיש עליות המדרגות בשבתות"אע .ד
עמידות  ז"עכ ,להיבעת התפו ,מועדיםב

א "בקביעות ז .הפרצופים בקביעותם לא משתנות
א "כ יש לז"וע ,ת"מלביש מחזה ולמטה דישסו

ת ואלא מעלי .ר"ג ת בחוסר"ז ,ק"בקביעות רק ו
' ג ,א"א לעלות עד הראש דא"המדרגות יכול ז
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ז גם אז נשאר מלביש "ועכ .מדרגות ממעל לו
משום  ,כמו בקביעות ,ת"מחזה ולמטה דישסו

כמו  ,מדרגות' שגם הפרצופים שממעל לו עלו ג
עלו  ,ת שמחזה ולמעלה"לישסוא "שעלה זכ .א"ז

א "א לא"ואו .א"ת לאו"מקודם לכן ישסו
 ת"א עלה לישסו"פ שז"ונמצא אע .ז"עד הדומוכ

מפני  ,הוא מלביש רק מחזה ולמטה שלהם
  .א"שמחזה ולמעלה שלהם עלו לאו

נמצא בהכרח  ,עילאיןא "א עולה לאו"שזכוכן 
 .א לעתיק"ואו ,א"ת לא"שמקודם עלו ישסו

מלביש  ,א"א עלה למקום או"פ שז"פן שאעובא
כי מחזה ולמעלה  ,ת"רק מחזה ולמטה דישסו

  .א"ת כבר הם במקום א"שסודי
מלביש רק מחזה  ,א"א עולה לא"שזכוכן 

כי בהכרח כבר עלו מחזה  ,ת"ולמטה דישסו
א למקום "ואו .ת למקום עתיק"ולמעלה דישסו
א עלה "פ שז"שאע נמצאו .ק"ג דא"הטעמים דס

 ,ת"עודו מלביש מחזה ולמטה דישסו ,א"לראש א
  .כמו בקביעות

מקום הראש א עד "ביום השבועות עולה ז .ה
ת למקום "עולים ישסו מקודם לכןאשר  ,א"דא

כי  .ק"ג דא"א למקום הטעמים דס"ואו ,עתיק
 נותואז נבח .בעתיק ותג מלובש"הנקודות דס

  :בחינות' ת ב"בישסו
כי  ,א"ק יחד עם או"ג דא"גם הם עלו לס  .א

ת "א וישסו"נמצאים או זיווגבעת ה
  ,במדרגה אחת

גה מדרהכי שם  .הם במקום עתיק  .ב
  .שלהם שלישיתה

בחינה הכי מ .דווההפרש ביניהן רב מא
נמצא גם  ,א"ת נכללים באו"שישסו ,הראשונה

כי  ,שאין שם פרסא ,ג"ת בטעמים דס"ישסו
טול ית בב"נמצאים ישסו ,ג"בנקודות דס הליתחב

כי  ,ת"גמהכמו ב ,החמישיםשער הגילוי  ,פרסא
בחינה הומ .התחתון העולה לעליון נעשה כמוהו

 ,רק במקום עתיק יםת נמצא"שישסו ,הייהשנ
 החמישיםשער הו ,הםהרי הפרסא עוד שולטת ב

א לא יכול לקבל מחזה ולמעלה "וז ,עודו מתכסה
  .ת"דישסו

מתגלה הנסתר  ,בשבועות ,חמישיםוביום ה .ו
 ,החמישיםשער התגלה ממצד אחד  .ומתכסה בו

א "ואו ,א"א לא"כי אז עולה ז ,חמישיםיום הה
ששם אין  ,ג"עלו לטעמים דס ,ת"הכוללים ישסו

 .ת"גמהכמו ב ,ים לביטול הפרסאוושו ,פרסא
ה "ת י"א יכול לקבל מלמעלה מחזה דישסו"וז

כי שם אין הבדל מלמטה מפרסא אל  .שבו
הרי  .הליפרסא מבדשם כי אין  ,למעלה מפרסא

שער המתגלה  ,בשבועות ,חמישיםשביום ה
  .החמישים

חן נב ,יהיפ סדר העל"ע ,אמנם מצד שני
מדרגה הכי שם  ,ת במקום עתיק"שישסו

שער הו ,הפרסא תששם שולט ,שלישיתה
כ נבחן "ע .תגלה אלא מתכסהמלא  החמישים

ת המגלים "ישסווא "כללות אושל שהארה זו 
לחצי  ,א"מגיעה רק לכתר ז ,החמישיםשער ה
שלהיותו חלק  .ת שמחזה ולמטה"ת דישסו"ת

ת "ת הוא מקבל מישסו"מספירות דישסו
א "המלובשים בז ,ת"י דישסו"אבל נה ,א"שבאו

אינם יכולים לקבל  ,א"ומתערבים בכלים דז
מחמת  ,החמישיםשער של המהארת הגילוי 
  .במקום עתיק תת נחשב"שפרטיות דישסו

אלא  ,יה גמורהיג אינה על"ת לס"ישסו יתעלי
ונמצא  ,מן מועט לבית ידידושבא לזְ  ,כמו מלך

התכללות ב זיווגת באים לזמן ה"כן ישסו .שם
כ אין "וע .אבל סופם לחזור למקום עתיק ,א"או

פרצוף של המגלה כל חצי  החמישיםשער הגילוי 
 ,ת שלו"אלא רק הת ,ת"מחזה ולמעלה דישסו

י "נה ,ת"ולא הז ,גילויהמקבל  ,א"כתר דז
מלובשות ומעורבות בכלים שהן  היות ,ת"דישסו

  .א"דז

חוץ מדורו של  ,וזה נוהג בכל הדורות .ז
לואה יהמלכות בכל מ הייתהשאז  ,שלמה

א ומלכות נקבעו אז להלביש "כי ז .בקביעות
ת "מחמת שישסו ,א בקביעות"מחזה ולמטה דאו

פן שבעת ובא .א נעשו בקביעות לפרצוף אחד"ואו
א לטעמים "ת ואו"ישסו ועל ,א"א עלה לא"שז
ת "שלא היה אז שום הפרש בין ישסו ,ג"דס
 .שלמותב החמישיםשער הכ נגלה "וע .א"לאו

ת "נגלו לז ,ת"ה שמחזה ולמעלה דישסו"וגם י
  .א"המלובשים בתוך ז ,שלהם

 ,ש"כמ ,עשה מהם פרט ,כיוון שבא שלמה
 .ארבעה עשר יום ,שבעת ימים ושבעת ימים

שבעת  פעמייםהאיר בשלמות  החמישיםשער הש
בחינות  שבעו ,ה"בחינות של י שבעשהם  ,ימים
צריך אדם אחר לא  .ה שהם למטה מחזה"של ו

משום שאלו  ,לעשות מהם פרט חוץ משלמה
אינם מאירים בשלמות  ,ימים שלמטה שבעה

 שבעכי  .עד שבא שלמה ,משבעה ימים שלמעלה
למטה מחזה  ותמאיר ןה אינ"ישל בחינות 
 שבעהכ אין כאן אלא "וע ,ה"ת במקום ו"דישסו

ז אפילו בימי שלמה לא נחשב "ועכ .ימים בלבד
צריכים לעליות  פ"עכש כיוון ,הבשלמות גמור

שער הגילוי האמיתי השלם של הו .המדרגות
  .ת"גמהיהיה ב החמישים

היא לעשות חג  ,לאחר זוש מצווהה .178
משום שנכנסו ישראל  ,ונקרא שבועות .שבועות

יום הש .שהם שבעה שבועות ,יום חמישיםל
יום הכי  .לבדו כלול משבעה שבועות חמישיםה
 ,ת"דישסוה "י ,החמישיםשער הוא ה חמישיםה

 ,ימין דדעת ,בינה ,ספירות חכמהשבע שיש בו 
 ,ת עד החזה"שליש ת ,גבורה ,חסד ,שמאל דדעת

 קורבןוב .ביחד עם המלכות שבחזההוא ש
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 ,ר"יצהתבטל ה ,מנחת שעוריםשהוא  ,מרוהע
וכשאשת  .שבורחת מפני אשת חיל ,אשת זנונים

מתדבקים  ,זנונים אינה קרבה שם לאשת חיל
 ר"יצהתבטל מו ,שבעה שבועותה ב"ישראל בהקב

א "שאין לו אחיזה בז ,מלמעלה ומלמטה
  .ובמלכות

 ,ר"יצהטול ישיש בו ב ,כ נקרא עצרת"וע .179

 ,שאר המועדיםבאת כָט כ לא כתוב בו חַ "שע
זים אחד יעיר עׂש ,לא כתובכלומר שכאן 

 .יםיצונימשום שבחטאת יש חלק לח ,לחטאת
  ם ואין צריכים לתת לה ,תבטלוהוכאן כבר 

 ,ואז מתקבצים כל האורות לאשת חיל ,חלק
ומשום זה  .האורות דשבעה שבועות ,מלכותל

  .נקרא עצרת

  חג השבועות
למה  .אלקיך' חג שבועות לה ועשיָת  .180
בכל  ?ולא כתוב כמה שבועות ,שבועות ,כתוב

השם גורם שהם  ,סתם שבועות כתובמקום ש
ר ושבועות תספ שבעה ,כי כתוב ,משבעה שבועות

 שבעהאם יש בהם  ,ולמה כתוב שבועות בלבד .לך
 שבעהלכלול  ,צריך לכתוב שבועות סתם ?שבועות

 ,שבועות שלמטה שבעהשבועות שלמעלה ו
כי בכל מקום  .חמישיםשכולם כלולים ביום ה

 שבעה ,שבועות שלמעלה מתעוררים שבעהש
  .מהםישבועות שלמטה מתעוררים ע

שער הוהשיג את  ,עד שבא שלמה ,אלא
לא היו  ,לואהיהלבנה במ הייתהו ,יםהחמיש
 פעמיים שבעהאלו  ,לא נפרטוכלומר ש ,נגלים

אלא נקראו  ,החמישיםהכלולים בשער  ,שבועות
 ,עשה מהם פרט ,שבא שלמה כיוון .שבועות סתם

 ,זהו פרט ,שבעת ימים ושבעת ימים ,ש"כמ
ימים הנגלים בשער ) 14(ד "שנפרטו אלו י

  .חמישיםה

 ,זמן של שלמההוץ מח ,בשאר הזמנים .181
כי  .אלא בכלל שבועות סתם ,ד יום בפרט"אינם י

צריך לעשות מהם פרט חוץ  לאאדם אחר 
אינם  ,ימים שלמטה שבעהמשום שאלו  ,משלמה

עד  ,ימים שלמעלה שבעהמאירים בשלמות מ
לואה באלו יואז עמדה הלבנה במ ,שבא שלמה

שאינו  ,חג שבועות סתם ,אבל כאן .ימים שבעה
ימים  שבעהמשום שנכללו  ,םתאו מפרט

ואינם  ,ימים העליוניםה שבעהתחתונים ב
  .כבימי שלמה םשמאירים 

י היא להקריב שֵת  ,שלאחר זו מצווהה .182
 ,בינהשהיא  ,שלמעלה ,השכינות' ב ןשה ,הלחם

 .ומתחברות יחד .מלכותשהיא  ,ושלמטה
הם כמו  ,המלכותוהתחתונים המקבלים מ

וכנגדן הן  .ת הןכי מחוברו ,הבינהשמקבלים מ
שהוא  ,הנֶ ְׁש לחם ִמ כלומר  ,שתי הלחם שבשבת

 .מבינה וממלכות ,מלמעלה ומלמטה ,מזון כפול
 ,קטו לחם משנהויהי ביום השישי לָ  ,כ כתוב"וע
  .חדֶא מר לָ וני העְׁש 

 ,מלכותללבינה וכ "רומז ג ,שני העומר לאחד
 ,א"ז ,לקול יעקב ,יחדות למקום אחדישמת
לחם ' ב ,בינה ומלכות ,יורש למעלה ולמטהש

אשר  ,משום ששבת למעלה ולמטה ביחד .יחד

והן מחוברות  ,את הבינה השימלכות עולה ומלב
  .שתי הלחם ,וזהו .ביחד נקרא שבתהכול ו ,יחד

היא להסדיר לחם  ,שלאחר זו מצווהה .183
ועשיתם ביום  ,ש"כמ .להקריב עומר ,ולבונה

ה תמים בן שנתו לעולָ  מר כבׂשוהניפכם את הע
וכן  .מןבֶׁש  לת בלולהונים סותו שני עשרומנחָ  ,'לה

ימים הוכך בכל  .בשבועות להקריב שתי הלחם
כי ודאי בכל יום  .מוסף קורבןטובים להקריב ה

 ,של יום קורבןצריכים להקריב ה ,של המועדים
וצריכים להקריב עליו תוספת  ,כמו בימות החול

כמו  .תוספת האור שיש באותו החג ,שיש לו
כן  ,ה ומתנות שנותן החתן לכלהת כתוּבתוספ

שהיא כלה בשבתות ובכל  ,מלכות ,שבת המלכה
ות קורבנשהם  ,צריכה תוספת ,טוביםהימים ה

  .כהונה שהן מתנות ,ומתנות ,המוספים

 שנישניתנו  ,שהוא מתן תורה ,ובשבועות .184
 ,ח"עהמצד  ,שהם בינה ומלכות ,לוחות התורה

בינה  ןשה ,לחםצריך להקריב אצלם שתי ה ,א"ז
כי הן  ,ה"הוישם שב 'אותיות ה שתי ,ומלכות

 לכו לחמּו ,בה כתובש ,א"זשל  ,לחם של תורה
המוציא  ,רכתִּב מ' ה' השתי אותיות והן  .חמיבלַ 

 ,ת"ההיא ארץ של ה' הכי  .לחם מן הארץ
  .בינה ,ר"של המוציא היא ה' וה ,מלכות

ו "א וא"ד ה"יו ,מאכל אדם ,שתי הלחם .185
שתי אותיות שכולל  ,א"ז ,)45( אדם 'שבגי ,א"ה
 ,א"ז ,שהתורה ,זאת התורה אדם ,ש"כמו .'ה
אדם  ,וכתוב .אדם' שבגי) 45(ה "מבמילוי  ה"הוי

 .מאכל אדםשהוא  ,'לה קורבןכי יקריב מכם 
חיות  ןשה ,אבל עומר שעורים הוא מאכל בהמה

 מן הבהמה ,ש"כמ .ןשצריך להקריב מה ,הקודש
מן  .תקריבו את קורבנכם ,מן הבקר ומן הצאן

 ,לים המנגחים זה את זה במשנהיֵא  ,הבהמה
הלוחמים זה עם  ,החכמיםכלומר  ,בפשטי התורה

פרים המנגחים זה  ,מן הבקר .זה בביעור המשנה
הם שאר  ,ומן הצאן .במשנה ,כוח תראת זה ביֶ 

ועליהם  .להישלהם היא תפ קורבןשה ,העם
אשר  .אתם אדם ,עיתיְר תן צאני צאן ַמ וַא ,כתוב

 .לבדבהם הלומדים בפשט התורה  ,צאן מרעיתי
 ,א"הדבקים בז ,הם בעלי הקבלה ,אדם אתם

  .אדם 'שבגי ,ה"במילוי מ ה"הוי
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הדבקים  ,דותיבעלי קבלה ובעלי מ .186
הנקרא  ,א"ז ,ח"עההם מצד  ,א"דותיו של זיבמ
שהם  ,ר"טו ד"עצהשאר העם הם מצד  .אדם

מרכבה אל  ,ט"שהוא המלאך מט ,יתראיסור והֶ 
חיות ' והוא כולל ד .שנקראת משנה ,המלכות

המאכל שלהם  ,מן הבהמה ,ומשום זה .דשוהק
ד שש ָמ ויָ  ,ש"כמ .הוא עומר לחם שעורים

שה ישל ש פ"תשבעשהוא ה ,ת עליהֶׁש שעורים ויָ 
 ,בעלי קבלה ,ח"עהאבל אלו שהם מ .סדרי משנה
 ,ה"שהתורה שלהם הוא לחם הקב ,הם אדם

לכו לחמו  ,ש"כמ .הנקרא אדם ,א"מאכל של ז
אים נָ מחו כל הַת ׂש .שתי הלחם שהוא ,בלחמי

לפני  ,מי יעבוד לפני סיני ,ואמרו ,והאמוראים
  .שנקרא סיני ,משה

  תקיעת שופר
 .נוה ליום חגֵ ֶס בּכֵ  ,דש שופרוקעו בחִת  .187

רב אותם מכל יה ק"שהקב ,אשריהם ישראל
 .רב אותםיוממקום רחוק ק .ובחר בהם ע"אוה
' כה אמר ה ,אל כל העם יהושועויאמר  ,ש"כמ

 .בר הנהר ישבו אבותיכם מעולםבעֵ  ,אלקי ישראל
 רביוק ,להראות כי ממקום רחוק רצה בהם

ואקח את אביכם את  ,וכתוב .ם אליואות
אלו יש להסתכל  פסוקים .בר הנהראברהם מעֵ 

כל ישראל  לא היו יודעים זה האם .בהם
 'כה אמר ה ,בלכתוולמה היה צריך  ?יהושועו

  ?בעבר הנהר ישבו אבותיכם ,אלקי ישראל

כמו  ,אלא התורה כולה סתומה וגלויה .188
 ,ה"הוי ,שכתוב ,השם הקדוש סתום וגלויש

שם המשום שהתורה כולה היא  .י"ונקרא אדנ
אם ישראל  .כ היא סתומה וגלויה"וע ,הקדוש

 ?'כה אמר ה ,למה כתוב ,היו יודעים זה יהושועו
שבחר  ,ה עם ישראל"עשה הקב כי חסד גדול

ועשה אותם מרכבה עליונה קדושה  ,באבות
 מכובדנהר העליון ההם מאות והוציא ,לכבודו
כדי  ,בינה ,המאור של כל המאורות ,והקדוש

 ,בעבר הנהר ,'כה אמר ה ,ש"כמ .שיתעטר בהם
  .ישבו אבותיכם מעולם ,בינהב

ת הוא "כל המוחין שבחג .א"ת דז"האבות חג
מ דבינה "אשר בינה ותו ,א לבינה"זית יי על"ע

 ,ובגדלות הבינה ,א"שנפלו בקטנות הבינה לז
נמשכו  ,מ אלו למדרגתה"שהחזירה בינה ותו

ואז  .ועלו עם בינה ,א"ת דז"מהם גם חגיע
בקו שמאל  ,א דבוקים בבינה"ת דז"נמצאים חג

 .מ שחזרו למדרגתם"שהוא בינה ותו ,שלה
ח רַ ֶת  ,לםמעו בעבר הנהר ישבו אבותיכם ,ש"כמ
 .הים אחריםואל ויעבדו ,רחֹוואבי נָ  אברהם אבי

כי קו השמאל דבינה היה אז במחלוקת עם קו 
שמזה  ,מעלה למטהלוהשפיע החכמה מ ,הימין

  .הים אחריםויונקים עבודה זרה ואל
 ,דחיריקא את המסך "כ העלה ז"אמנם אח

חד אותו יוי ,מיעט את קו השמאל דבינה י זה"עש
אבל אז  .קוויםשלום בין ה ונעשה ,עם הימין

ר דחכמה שבשמאל "ויצא מהג ,א"רחק זהת
וקו שמאל  ,קוויםה' יחד ביכי מקודם ש .דבינה

ר דחכמה מקו "א ג"היה לז ,היה במחלוקת
יחד ימין ושמאל ישהכריע ו ,אבל עתה .השמאל

מחמת  ,ק דחכמה"א ו"כבר יש לז ,זה בזה
  .התמעטות קו השמאל

חכמה שבשמאל שהיה בקירוב לכ ,מקודםכי 
א דבוקים בקו שמאל של "ת דז"כשהיו חג ,דבינה
 ,כלום לקבל משםא "זלא היה יכול  ,בינה ,הנהר

ומחמת  ,שמאל היה במחלוקתהמחמת שקו 
 ,מעלה למטהלמ הייתהשההשפעה משמאל 

תרחק הועתה ש .הים אחריםויניקה לאל הייתהו
 ,ק דחכמה"תמעט לוהו ,מחכמה שבשמאל הזו

  .ל המוחין והגדלות שבהםהוא יכול לקבל כ

 .מעולם בעבר הנהר ישבו אבותיכם .189
כי  ,מעולם ,להראות חכמה שמעבר הנהר ,מעולם

כ "ג תשהבינה נקרא .נהר ההוא נקרא עולםה
כ "וע .מעבר הנהר ,פירושו ,מעולם ,כ"וע .עולם
 ,בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם ,כתוב

 בזה ,ה לישראל"להראות חסד ואמת שעשה הקב
ואקח את אביכם את אברהם מעבר  ,כתובש

  .ו מקו השמאל שבבינהאות והוציא .הנהר
 ,ולא כתוב ,ואקח את אברהם מעבר הנהר

 ,וקו ימין ,א"חסד דז ,אברהם .ואקח את יצחק
כמו  ,קו שמאל דבינה ,תדבק באותו הנהרהלא 
דו יתדבק בו בצהש ,א"קו שמאל דז ,יצחק

 .קהצד של יצח ,בצד שמאל דבינה ,להתחזק
כי  ,שיצחק עודנו דבוק בחלק של קו שמאל דבינה

 ,אבל אברהם .ק דחכמה שבשמאל"מקבל ממנו ו
כ "ע .יצא ממנו לגמרי ,שהוא קו ימין וחסדים

 ,ולא כתוב .ואקח את אביכם את אברהם ,כתוב
  .ואקח את יצחק

כי בינה  ,פ שאינו דין"אע ,בינה ,נהר .190
צד מ ,דינים יוצאים מהצד שלו ז"עכ ,ר"מדה

 .בעת היותו חכמה בלי חסדים ,שמאל שבו
וכשיצחק מתחזק משם  ,והדינים מתחזקים בו

אז  ,בעת היותו שם חכמה בלי חסדים ,בדיניו
ונתקן  ,העליונים והתחתונים מתאספים לדין

והמלך  ,מלכות מבחינת הדין שבה ,הדין כיסא
 .הדין ודן את העולם כיסאיושב על  ,א"ז ,הקדוש

י "שע .נוסה ליום חגֵ שופר בּכֵ דש וקעו בחִת  ,אז
אשריהם  .ר"מדהל ד"מדהשופר מתהפכת 

ולתקן  ,הדין כיסאשיודעים להעביר  ,ישראל
  .בשופר ,הרחמים כיסא
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ישראל צריכים ביום הדין שופר ולא  .191
ואין אנו  ,דין ,על המלכות תכי קרן רומז .קרן

 ,כ שופר רומז על הבינה"משא .צריכים לעורר דין
בור ובמעשה צריכים להראות יבד אמנם .רחמים

בתקיעת שופר  ,כלומר ,ולעורר דברים סתומים
  .ובברכתה

 ,הכולשבו אורותיהם של  ,שופר העליוןה .192
שכל  ,שלה מיוחדים זה בזה קווים' כשג ,בינה

 ,ע ממנה באים"בידן דאצילות ו"זושל המוחין 
א "זל ,ניםאם הוא מסתלק ואינו מאיר לּב

תקנים יות מכיסאוה ,הדין אז מתעורר ,מלכותלו
 ,ילו של יצחקיָ נקרא אֱ  ,בינה ,שופר זה .ד"לב

והוא שבחם  .חזקיל פירושו יכי א ,של יצחק כוחו
 ,שופרהם מחשמקבלים כל שב ,ת"חג ,של האבות

  .בינה
גדול הזה ואינו מאיר השופר הסתלק מוכש

א "יחוד בזיבעת שאין  ,מלכותלא ו"לז ,ניםלּב
 ,מקו ימין של הבינה א יונק"אלא ז ,מלכותבו

 כיווןו ,והמלכות יונקת מקו שמאל של הבינה
מסתלקים המוחין  ,שהשמאל דבינה בלי ימין

י "ע ,קו שמאל ,אז מתחזק יצחק .א"דבינה מז
כי  .תקן לדין בעולםיומ ,שליטת קו שמאל דבינה

נמשכים  ,סדיםחבעת שהחכמה דשמאל בלי 
  .דינים קשים לעולם

וכשבני אדם  ,זהשופר ההתעורר מוכש .193
צריכים למשוך בקול שופר  ,ונותיהםושבים מע
אז מתעורר  .קול ההוא עולה למעלההו ,מלמטה

 ,ומתעוררים הרחמים ,בינה ,שופר אחר עליון
י "מעשה עוצריכים להראות  .והדין מסתלק
 ,בינה ,כדי לעורר שופר אחר ,תקיעת שופר

בסדר ולהוציא בשופר הזה שלמטה קולות 
להראות שכל  ,תרועה תקיעה ועוד תקיעה שברים

הכלולים כולם בשופר  ,אלו הקולות שלמעלה
הכלולים  ,קווים ופרטיהם' גשהם  ,העליון
  .מלכותלא ו"יתעוררו לצאת מבינה לז ,בבינה

כמו שהיה  ,חוזר העולם לקדמותו ש"רהבכל 
תמעטה השאז  ,דמעשה בראשית' ביום ד
 דשיוח 12- ו ,כי המלכות נקראת שנה .המלכות

שלה מתחילתה עד  תיקוןהשנה הם סדרי ה
 ,קונהיואם נשלמה השנה ולא גמרנו ת .ת"גמה

ואנו  ,ה בשנה האחרתן אותהיא ניתנה לנו לתק
כמו  ,תהייוצריכים שוב להתחיל מראשית הו

וכן בכל שנה  .דמעשה בראשית' ביום ד הייתהש
  .ת"גמהושנה עד 

ויעש אלקים  ,דמעשה בראשית כתוב' וביום ד
 הייתהשהמלכות  ,ת הגדוליםורומאה את שני

א מלביש לקו ימין "כי אז היה ז ,א"גדולה כמו ז
' ואלו ב ,והמלכות לקו שמאל דבינה ,דבינה
כ היה "וע .דבינה היו אז נפרדים זה מזה קווים

שאז  ,שמאל דבינה בחכמה בלי חסדיםהקו 
והוא  ,נמשכים מקו שמאל דבינה דינים קשים

ה יכולה להאיר בלי ואין החכמ ,שך ולא אורוח
 כיסאה יושב על "שהקב ,כ נבחן אז"וע ,חסדים

כי אנו מקבלים רק  .ודינים נמשכים לעולם ,דין
ואם המלכות  .א"לז כיסאהנקראת  ,מהמלכות

שאז מלא  ,בשמאל הבינה כשהוא נפרד מימין
  .דינים לעולם משפיעהנמצאת המלכות  ,דינים

וכשמסתלק השופר הגדול הזה ואינו מאיר 
אז  ,דבינה נפרדים זה מזה קוויםה' שבכ ,ניםלב

ומשפיע דינים אל  ,יצחק ,מתגבר השמאל
 מצוותואז ניתנה לנו  .וממלכות לעולם ,המלכות

  :קוניםית' ובה ב ,תקיעת שופר
על מסך  זיווגן לעורר "להעלות מ .'א תיקון
שממעט קו  ,במקום בינה ,א"שבז דחיריק

 קווים' גויצאו  ,יחד אותו עם הימיןיהשמאל ומ
צריכים למשוך בקול שופר  .ד"חב ,בבינה

קול שופר  .קול ההוא עולה למעלההו ,מלמטה
המכונה  ,א"ז ,ן ומעורר הקול שלמעלה"עולה במ

אז מתעורר שופר אחר ש .למעלה בבינה ,קול
שקו  כלומר .ומתעוררים הרחמים ,בינה ,עליון

 קוויםה' חד ביתעורר ומימ ,רחמים ,האמצעי
 ,ואחר שקו שמאל נכלל בימין .זה בזהדבינה 

  .מסתלקים כל הדינים משמאל
 ,קווים' ג ,להוציא הקולות מבינה .'ב תיקון

ם ך אותולהמשי ,שנקרא קול ,א"י ז"שיצאו בה ע
י הבינה וקו' מאחר שג .א במקומו למטה"לז

 ,אחד זוכה בשלושתםאז  ,א"מז ,יוצאים מאחד
ן כי כל המוחין שהתחתו .קווים 'גא זוכה ב"גם ז

אלא  .זוכה בהם גם התחתון ,גורם לעליון
וזה  ,שצריכים מעשה למטה לעורר זה למעלה

פ תקיעה שברים "ג ,סדר הקולותי "נעשה ע
פ "ג ,פ תקיעה שברים תקיעה"ג ,תרועה תקיעה

  .שאנו תוקעים ,תקיעה תרועה תקיעה

נותנים ישראל  ,ובאלו הקולות שלמטה .194
 ,הזר ביום המן שופכ צריכים לזַ "וע .כוח למעלה

כדי לעורר שופר  ,לכוון בו ,קולותסדר הולסדר 
ת "חג ,שבו כלולים הקולות שלמעלה ,בינה ,אחר
  .א"דז

תקיעה שברים שב הסדרים' שבג ,'סדר א .195
 ,למעלה ,ומתעטר ,קול יוצא .תרועה תקיעה

 ,הרים הרמיםהעולה רקיעים ונבקע בין  ,בבינה
חסד ל ,םומשם מגיע לאברה ,וי הבינהוק' בין ב
אברהם ו ,ומתעטר ,ושורה בראשו ,א"דז

היה כיסא של יומתקן את הכיסא ש ,מתעורר
מתעורר  ,שקול ראשון עולה בשעה .רחמים

ופוקדים  ,כיסאומתקן את ה ,ומתעטר אברהם
  .חכמה שבקו ימין דבינה ,עליו אבא

  :י תקיעת שופר"קונים הנעשים עיהת' ב
' ד ביחיהמ ,לעורר יציאת קו אמצעי בבינה .א
  ,זה בזה קוויםה

  .א"בז קוויםה' גאת ממשיכים  .ב
הוא למעט קו השמאל  ,עיקר מתקיעת שופרה
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ר "הנמשכים מג ,ולבטל את דיניו הקשים ,ר"מג
 ,ות הדיןכוח הקולות שמעלים הם .דשמאל

ואז מתגלה  ,ר"הממעטים את קו השמאל מג
  .ברחמים קוויםה' חוד גיי

ק ושור חולם ,זריעות' ג ,בחינות דינים' ג
  :קיחיר
ית יבאים מעל ,קו ימיןשל  ,דינים דחולם .א

 .ק בלי ראש"הממעטת הבינה לו ,המלכות לבינה
  .דינים דנוקבא

באים מחזרת  ,קו שמאלשל  ,קודינים דשור .ב
מחמת ו .שנעשה לקו שמאל דבינה ,ר לבינה"ג

נמשכים ממנה דינים  ,היותה חכמה בלי חסדים
ם מחמת שלמות להיותם באי ,ודינים אלו ,קשים
  .מכונים דינים דדכורא ,ר דשמאל"הג
הכלולים  ,קו האמצעישל ה ,דחיריקדינים  .ג

  .דינים דנוקבאכ "ג .ממנעולא וממפתחא
דינים דדכורא  .דינים דנוקבא מכונים תרועה

וכל אלו הדינים אנו מעוררים  .מכונים שברים
ר "כדי למעט הג ,בקו השמאל ,י התקיעות"ע

  .הימיןיחד עם יוית ,שלו
ויש הפרש בין דינים דנוקבא שבקו ימין 

כי דינים דנוקבא  ,לדינים דנוקבא שבקו האמצעי
מ "מ ,פ שנלחמים עם קו השמאל"אע ,שבימין

י בחינות תונמצא שש .ואות אינם יכולים למעט
דינים דנוקבא של  ,בקו ימין ותהדינים שולט

והם  .וגם דינים דדכורא של קו השמאל ,עצמו
ואין אחד יכול לנצח את  ,ם זהנלחמים זה ע

 .נכנע השמאל ,אלא בסיוע של קו האמצעי .רובח
הם  ,הדינים דנוקבא שבקו האמצעי כ"משא

 ,ר שלו"מתגברים על קו השמאל וממעטים הג
  .נעלמים כל הדינים דדכורא ,ר"שעם מיעוט הג

 ,ונמצא שבקו אמצעי אין דינים דדכורא כלל
ודאי אין  ובקו שמאל .אלא דינים דנוקבא בלבד

כי  .דינים דנוקבא כלל אלא דינים דדכורא בלבד
היו מתבטלים  ,אם היו שולטים בו דינים דנוקבא

 ,הרי שבימין נוהג שברים תרועה .ר שלו"הג
ובשמאל נוהג  .דינים דנוקבא עם דינים דדכורא

ובאמצעי נוהג  .דינים דדכורא ,שברים בלבד
שהוא דינים דנוקבא בלי דינים  ,תרועה בלבד

שאנו מעוררים  ,אמנם כל אלו הדינים .דדכורא
אנו מכוונים אותם רק לקו  ,עם הקולות הללו

השברים תרועה לקו  .ואות כדי למעט ,השמאל
השברים לקו שמאל  .שמאל הכלול בימין

 ,פןובא .התרועה לקו שמאל שבאמצעי .שבשמאל
 ,הפרשים בהתעוררות הדינים שבשמאל' שיש ג

  .קוויםה' פ תכונת ג"ע
אין צריך  קוויםה' פ שבמקורם של ג"עאו

כי הם מחויבים  ,בחינות' להיות בהם יותר מט
 קווים' בימין וג קווים' ואז יש ג ,כלל זה בזהילה

 .בחינות' ט שהן ,באמצעי קווים' וג ,בשמאל
' וי השמאל שבגוהפרשים בק' שיש ג כיוון ,אמנם

 ,אשר בשמאל שבימין יש שברים תרועה ,קווים
ובשמאל  ,אל יש שבריםובשמאל שבשמ

' כ צריכים עוד ג"ע ,שבאמצעי יש תרועה
  :התכללויות

שבכל  ,קווים' שהם ג ,בחינות בימין' ט .א
  .תקיעה שברים תרועה תקיעהאחד מהם 

שבכל  ,קווים' שהם ג ,בחינות בשמאל' ט .ב
  .תקיעה שברים תקיעהאחד מהם 

שבכל  ,קווים' שהם ג ,בחינות באמצעי' ט .ג
  .עה תרועה תקיעהתקיאחד מהם 

 ,שבקו ימין קווים' סדר הראשון של גה הווז
תקיעה שברים תרועה סדרי ' סדר הראשון מגה

מעוררת קו ימין של  ,ונהתקיעה ראש .תקיעה
מעוררים קו שמאל  ,שברים תרועה .סדר הזהה

מעוררת קו  ,היתקיעה שני .סדר הזההשל 
מבקע  ,שבו דחיריקאשר המסך  ,אמצעי

לה מסך דמלכות לבינה כי מע ,המדרגות
מ "ח למעלה ובינה ותו"והמדרגה מתבקעת לכו

  .יורדים למטה
ושורה  ,א"חסד דזל ,ומשם מגיע לאברהם

 קוויםה' תעוררו גהאחר ש .ומתעטר ,בראשו
צריכים  ,שבבינה הראשיים שבקו ימין שלה

 .שנקרא אברהם ,א"ם לקו ימין דזך אותלהמשי
שברים  תקיעהשהם  ,קווים' תעוררו גם בו גהו

 .ח"כו ,קו ימין ,ושורה בראשו .תרועה תקיעה
ר וקו "מ שחזרו ונעשו ג"בינה ותו ,מתעטרו

קו  ,ומתקן את הכיסא ,אברהם מתעוררו .שמאל
' חוד גיי י"הרחמים ע כיסאהאמצעי שמתקן 

אלו נמשכים מחכמה  קווים' וג .קוויםה
  .אבא ,ת"דישסו

' הראשון מגסדר העד כאן נגמרו הכוונות של 
' גוכל  .תקיעה שברים תרועה תקיעהרי סד

קו ימין  ,הם בשליטת התקיעה הסדרים האלו
  .דימין קווים' שבג

תקיעה  ,קול השניהבתוך כך עולה  .196
לשבור  החזק ,ימיןשב השניסדר שבראשונה 

תקיעה שברים של ' וזהו סדר ב .דינים קשים
 ,תחת שליטת השמאל דימיןש ,תרועה תקיעה

 .הקול ההוא שובר בכוחו .שברים תרועהשהוא 
ואז  .תרועהבכוחו זו  .שבריםהקול ההוא זה 
 ,ר דשמאל"וכל הדינים מג ,עולה אל הבינה

עד שעולים למקום  ,לפניו נשברים םהנפגשים ש
  .א"בז ,של יצחק
תעורר מ ,סדר זהשבקו שמאל  ,שיצחק כיוון

קו האמצעי  ,סדר זהשביה יתקיעה השנהי "ע
קו ימין  ,אברהםורואה את  ,הזה' שבסדר ב

של רחמים לעמוד  כיסאמתקן את ה ,סדר זהשב
ר "הנמשך מג ,בר דין הקשהושאז נכנע ו ,לפניו

 ,בו ורצונויובזה צריך מי שתוקע לכוון ל .דשמאל
 ,ר דשמאל"למעט הגכלומר  ,הכוחכדי לשבור 
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 .ר דשמאל"הנמשך מג ,דין הקשהוהכוח של 
א היכי תרועה  .אשרי העם יודעי תרועה ,ש"כמ
  .לשון שבירהמ

 ,תקיעה שברים תרועה תקיעהשל  ,'סדר ב
אבל כולל  ,תחת שליטת השמאל שבימיןהוא 

תקיעה כ תוקעים בו "וע ,קוויםה' בתוכו כל ג
פ שבקו שמאל אין "ואע .שברים תרועה תקיעה

 ,אלא דינים דדכורא ,תרועה ,דינים דנוקבא
אבל  .רק בשמאל דקו שמאל ,זה אמור ,שברים

כ "וע .סדרים שבסדר הכללי של ימין' כאן הם ג
אין זה שמאל ממש  ,שכאן' אפילו סדר ב

ולפיכך יש  .אלא שמאל הכלול בימין ,שבמקומו
ומה  .בו גם דינים דנוקבא בשברים תרועה

הנמשך  ,אז נכנע ושובר דין הקשהש ,שנאמר
אבל עיקר ביטול  .רק התחלה יהוז ,ר דשמאל"מג
בסדר  ,עיר דשמאל והכנעתו הוא בקו האמצ"הג
  .תקיעה שברים תרועה תקיעהשל ' ג

תקיעה שברים תרועה של  ,'סדר ג .197
שהוא  ,תחת שליטת קו האמצעי שבימין ,תקיעה

 ראשונהתקיעה  ,הקול יוצא .יהיתקיעה השנה
ובוקע כל  .בשברים תרועה ,ועולה .שבסדר זה

והרחמים  .יהיתקיעה שנ ,אלו רקיעים
 ,קולהגיע ומשם מ .וכל זה בבינה .מתעוררים

שהם תחת שליטת  ,תקיעה שברים תרועה תקיעה
 .א"במקום ז ,לראשו של יעקב ,יהיתקיעה השנה

 ,תעורר ורואה את אברהםמ ,קו האמצעי ,ויעקב
אז  .בצד ימין ,תקן בצד האחרישמ ,קו ימין

מימין  ,קו שמאל ,אוחזים שניהם ביצחק
ם של הדינים דקו שמאל אינם כוחו ,ומאמצע

  .ר"תמעטו הגהמחמת ש ,חוץיכולים לצאת ל
תקיעה שברים תרועה פ "ג ,הסדרים' ואלו ג
תקיעות של הקולות  ,הם כולם סדר אחד ,תקיעה

אשר  ,בחינות שבקו ימין' ט ,הנוהגים בקו ימין
  .שברים תרועה ביחד ואהשמאל הכלול בהם ה

תקיעה פ "ג ,בחינות' ט ,סדר אחר .198
 תקיעה שבריםסדר  .בקו שמאל שברים תקיעה

תחת שליטת ימין הוא  ,הראשון שכאן תקיעה
 ,הקול יוצא .ראשונהשהוא תקיעה  ,דשמאל
מטה להמאיר מ ,שברים ,עולהו .ראשונהתקיעה 
בתקיעה  ,ולוקח את אברהם ממקומו .למעלה
  .היהשני

וממשיך אותו למטה למקום שגבורותיו של 
שממשיך הארתו למטה מחזה  ,ותיצחק שור

 ותבסדר הזה נמשכבחינות שה' כי כל ט .א"דז
תחת שליטת קו  ןמשום שכול ,א"למטה מחזה דז

למטה רק מאירה ש ,הארת החכמה ,השמאל
כי מחזה ולמעלה חסדים מכוסים  ,א"מחזה דז
ומקיימים  .ואין שם שליטה לקו שמאל ,מחכמה

תחת הזה הוא סדר השכל  ,את אברהם בתוכם
  .אברהם שביצחק ,שליטתו של ימין דשמאל

תקיעה שברים סדרי ' ג של' סדר ב .199

שהוא  ,תחת שליטת שמאל דשמאלהוא  ,תקיעה
 חזקלא  ,שברים ,יוצא קול שבור .שברים
' כמו בשמאל שבט ,שאין בו תרועה ,כראשון

ולא מפני  .אלא שברים בלבד ,בחינות דקו ימין
 ,קול אינו אל יצחקהאלא ש ,קול שתקעהשחלש 

ששם שורה  ,כבתחילה ,א"שמחזה ולמעלה דז
 ,שאין קו שמאל יכול להתגלות שם כלל ,חזק כוח

  .וצריך להכניע שם קו שמאל לגמרי
 ,מטה ד של"לבהוא אלא שהקול שכאן 

ששם  ,א"להארת קו שמאל שמחזה ולמטה דז
שהדינים הם  .ד של מטה"ת בהנקרא ,מלכות
משום שהארת מחזה ולמטה היא  ,ם יותרירפוי
וכולם רואים את אברהם  ,מטה למעלהלמ

  .ונכנעים לפניו ,ימין קו ,אצלם

תקיעה סדרי ' של ג' בתוך כך מגיע סדר ג .200
תחת שליטת קו האמצעי  ,שברים תקיעה

 ,הקול יוצא .יהישהוא תקיעה שנ ,דשמאל
 אשותעטר ברמו .שברים ,עולהו .ראשונהתקיעה 

ומושך אותו למטה  .יהישנתקיעה  ,יעקבשל 
 ,ותלאותו מקום שאלו הגבורות דשמאל שור

' כל ט ותששם שור ,א"מחזה ולמטה דזלמקום ש
  .בחינות דקו שמאלה

אברהם  ,ועומדים כנגד הארת השמאל הזו
ויעקב מצד  ,ראשונהשהוא תקיעה  ,מצד ימין
 ,והגבורות .יהישהוא תקיעה שנ ,האמצע
כל  ותאז נכנע .בתוך שניהם ,יצחק ,השברים

 ,במקומם ותמאיר ותונמצא ,הגבורות דשמאל
ם נמשכים ממקומם מטה למעלה ואינלרק מ
  .למטה

תקיעה שברים  פ"ג ,הסדרים' וכל אלו ג
' הכולל סדר ט ,הם סדר שני ,הנזכרים תקיעה

אשר השמאל הכלול בהם  ,בחינות שבקו השמאל
  .הוא משברים בלי תרועה

שהם  ,בחינות' ט ,הסדר הכולל האחרון .201
' אלו ט .בקו האמצעי תקיעה תרועהתקיעה פ "ג

 ,לות את הארת השמאללהע ותצריכ ,בחינות
אל מקומם שלמעלה  ,המאירים למטה מחזה

כלומר  .יהם את יצחק כמקודםנוליישב בי ,מחזה
כמו שהיה  ,יצחק ,לכסות את הארת השמאל
 ,בחינות שבקו ימין' מכוסה מקודם בעת הארת ט

ח ושזה נעשה בכ .מחזה ולמעלה ותהמאיר
בחינות ' השולטים בשמאל שבט ,הדינים דתרועה

צריכים להשרות  ,יצחק ,משום שהשמאל ,הללו
הגבורות  כוחיצא ביפן שלא ובא ,אותו במקומו

והרחמים  ,ואז כל הדינים נכנעים .שלו לחוץ
  .מתעוררים

צריכים לכוון הלב והרצון בקולות  כ"ע .202
פ "ג ,תקיעה שברים תרועה תקיעהפ "ג ,אלו

תקיעה תרועה פ "ג ,תקיעה שברים תקיעה
ואז  .ה לפני אדונםולחזור בתשוב .תקיעה

תקנים ומסדרים הקולות ברצון הלב יכשישראל מ
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שופר ההוחזר  ,בשופר הזה שלמטה ,כראוי
 ,א"ז ,להאיר ומעטר את יעקב ,בינה ,העליון

 ,הרחמים כיסא ,אחר כיסאוהוטל  .תקןימהכול ו
ה מרחם על "והקב ,שמחה בכל תואז נמצא

שיודעים להנהיג  ,אשרי חלקם של ישראל .העולם
ולתקן על  ,המשיך את אדונם מדין לרחמיםול

  .ידיהם כל העולמות

' ג ,סדרים הכוללים שבשופרה' כנגד ג .203
  :ספרים ביום הזה' פתוחים ג ,קווים
  ,קו ימין ,של צדיקים גמורים ספר .א
דינים הקשים  ,של רשעים גמורים ספר .ב

  ,שבקו שמאל
  .קו האמצעי ,יםישל בינונ ספר .ג

 ,ופר מתעוררים הרחמיםי תקיעת ש"וכמו שע
כך  ,ודינים הקשים נכנעים ובאים למקומם

 ,עולםהברים מודינים הקשים נכנעים וע ,למטה
שנכתבים ונחתמים  ,שאלו הם הרשעים הגמורים

שהם  ,גמוריםהוהצדיקים  .לאלתר למיתה
 ,יםיוהבינונ .הם לאלתר לחיים ,מרכבה לימין

 ,כ"ים עד יוהיתלו ,שהם מרכבה לקו האמצעי

 ,הארת החכמה שבבינהב ,ז נשלם קו האמצעישא
  .אור החייםשהיא 

 ,בחודש השביעי באחד לחודש ,כתוב .204
 ,זכרון תרועה .עהזכרון תרו ,יהיה לכם שבתון
ישראל  .כרון לכוון הלב והרצוןישאנו עושים ז

 ,במעשה של תקיעת שופר ,כרון למטהיעושים ז
  .כדי שיתעורר דבר כעין זה למעלה

 .בֵּכֶסה ליום חגנו ,בחודש שופרִתקעו  .205
 ח"ברכי  .המלכות ,ה בו הלבנהתתכסהמשום ש

כשנמצא ענן תחת  ,ומתכסה .הלבנה מכוסה
אז מתכסה  ,אינו מאיר ,א"ז ,והשמש ,השמש
שאין לה ממי לקבל  ,שאינה מאירה ,הלבנה
היא מקבלת  ,כי כל מה שיש למלכות .אורה
ן אי ,דיניםה ,ת הענןוואם מפני מציא .א"מז

 ,הלבנה ש"מכ ,יכול להאיר ,א"ז ,השמש
בכסה ליום  ,כ"ע .שמתכסה אז ואינה מאירה

תכסה הלבנה הלהורות ש ,'כסה עם ה ,חגנו
 ,א והמלכות"ז ,הכולומאיר  .מחמת הדינים

אשרי העם יודעי  ,ש"כמ .בתשובה ובקול שופר
  .כוןבאור פניך יהלֵ ' ה ,תרועה

  נההשאש ר
שהוא יום  ,ש"רהלתקוע בשופר ב מצווה .206

ה ֶס דש שופר בּכֵ וקעו בחִת  ,ש"כמ .הדין לעולם
 ,מתכסה בו ,המלכות ,יום שהלבנה .ליום חגנו

מקטרג מחפה המשום ש ,והעולם נמצא בדין
היא  והלבנה ,א"ז ,ומכסה ונועל הפתח על המלך

  .לתבוע דין על העולם ,מקום שהדין שורה

ואיך ניתנה רשות למקטרג לכסות על  .207
ה ביד "ם הקבודאי שׂש ?כות ולתבוע דיןאור המל

שנתן לו יום  ,המקטרג לתבוע דין על כל העולם
כי  .שיתבע לפניו כל הדינים שבעולם ,ידוע
כדי שיראת  ,ושם אותו לפניו ,ה עשה אותו"הקב
והאלקים  ,ש"כמ .הכולה תעלה ותשרה על "הקב

קן יות ,שעשה את המקטרג .או מלפניוְר יעשה שי
וכל  .יה חרב חדה על כל העולםשיה ,אותו לפניו
משגיח  ווזה .ה"או מפני הקבְר ייהכול זה כדי ש

ותופס בני  ,ותובע דין ,נות בני אדםוהתובע על עו
כמו שיוצא הכול  ,ומכה אותם ,אדם והורג אותם

  .ד"במ

שניתנה  ,של מטה ד"בממונה של הכמו  .208
 ,שפלוני עשה זה ,ד"לו רשות להזכיר לפני ב

שניתנה  .ולתבוע עליהם דין ,זה ופלוני עבר על
עד  ,ד"בלנעול הפתח על  ,ד"ברשות לממונה של 

 ד"בואין רשות ל ,שיגזרו הדין על כל מה שתובע
אוהב ' כי אני ה ,הכתוב משום .לדחות אותו

ולדעת  ,שהוא רוצה שהעולם יתקיים בדין ,משפט
  .של מטה ד"בכל זה נוהג ב .שיש דין ויש דיין

אותו  ,ה לפניו"קבכעין זה עשה ה .209

 .המקטרג שתובע דין לפני המלך על כל בני העולם
 ,וביום הזה ניתנה לו רשות לכסות פתח המלך

עד  ,מתכסה בפנים ,המלכות ,והלבנה ,א"ז
הכול פ ש"ואע .שיהיה נגזר דין על כל בני העולם

מכל מקום אינו רוצה אלא  ,ה"גלוי לפני הקב
  .בדין

ביום  .מטהפן אחד למעלה ולובאהכול  .210
והמשגיח בא  ,הדין כיסאה מתקן "ההוא הקב

כל אחד לפי  ,ותובע דין על כל מעשי בני העולם
ועדים באים ומעידים על  .דרכיו ולפי מה שעשה
עיני  ,ואלו העדים נקראים .כל מעשי בני העולם

אלו עיני  ןוכמה ה .המשוטטות בכל העולם ,'ה
ל שהולכות ומשוטטות בכ ,שאין להן חשבון ,'ה

  .כל מעשי בני העולם ותורוא ,העולם

אוי לאלו שאינם משגיחים ואינם  .211
כי אצלם עומדים אלו עדי  ,מסתכלים במעשיהם

ורואים כל מה שהם עושים  ,ומשגיחים ,המלך
 .והם עולים ומעידים לפני המלך ,ואומרים

פלוני עבר  ,משגיח עומד לפני המלך ותובע דיןהו
וכל עוד  .י הם העדיםוהר ,ופלוני עשה כך ,על דין
אין להם רשות  ,ה אינו שואל אותם"שהקב
  .אז הם מעידים העדות ,וכששואל אותם .להעיד

בבית  .נכתב לפני המלך בכתבהכול ו .212
המתגלגלת  ,מלא אש לבנה ,המלך יש היכל אחד

 .ואינה נפסקת לעולם ,גול ושביבים לוהטיםיבע
 ,רהמלא אש שחו ,נים מהיכל זה יש היכל אחרפְ לִ 

סופרים עומדים לפני ' ב .שאינה נפסקת לעולם
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מעידים כל העדים לפני  ,בשעת הדין .המלך תמיד
אש הגול של יאלו הסופרים לוקחים מהע .המלך

  .וכותבים עליו באש שחורה את גזר הדין ,לבנהה

ם יאולי בינתי ,ואז המלך מעכב הדין .213
הכתבים  ,אם חזרו בתשובה .יחזרו בתשובה

וכל המלמדים  ,המלך יושב ,ם לאוא .נקרעים
פלוני  ,הכרוז עומד ומכריז ,זכות עומדים לפניו

אם יש מי שילמד  .מי ילמד עליו זכות ,עשה כך
 ,הוא נמסר למשגיח ,ואם לא .טוב ,עליו זכות
  .ואות להעניש

ולמה נצרך לכל  ,ה"יודע הקבהכול הרי  .214
ונוח  .עושה בדרך אמתהכול אלא להראות ש ?זה

זה  ?מאין לנו זה .מי שניצל מהדין שלולפניו 
מי  ,ואפילו אלו שאינם יודעים .נמסר לחכמים

יסתכל במה שגלוי למטה  ,שרוצה להסתכל
הכול כי  ,ידע מה שלמעלה בסתריו ,ז"עוהב
 ,ה בדרכי הארץ"כל מה שעשה הקב .פן אחדובא

  .כעין שלמעלההכול 

והמלך  ,הוא יום הדין ש"רהיום של ה .215
מכסה פתחו  ,המשגיח בא .הדין סאכייושב על 

 ,ה אוהב דין"פ שהקב"ואע .של המלך ותובע דין
ניצחה האהבה של  ,אוהב משפט' כי אני ה ,ש"כמ

ובשעה שהמשגיח קם לדבר  ,בניו לאהבת הדין
כדי  ,ה לתקוע בשופר"וה הקביוצ ,דבריו עליהם

  .מטה למעלהללעורר האהבה מ

גד כנ ,כלול באש רוח ומים ,קול עולה .216
ומתעורר כנגדו קול  ,ונעשה מהם קול אחד ,ת"חג

קול ההוא הכש .קו האמצעי ,אחר מלמעלה
כל  ותאז מתבלבל ,מתעורר מלמעלה ומלמטה

 ,ר דשמאל"מפני שג .מקטרגההטענות שטוען 
היוצאים  ,והרחמים ,מתמעטים ,מקור הדינים

  .מתגלים ,חוד ימין ושמאלימי

שמאל הקו  ,יוצא יצחק לבדו ש"רהביום  .217
קו של חוד יובלי י ,אברהם ,שולט בלי ימין

 ,ויוקורא לעש ,ברהם ויעקבשהם א ,האמצעי
תבשילים של כל העולם  תת לו לטעוםל ,א"סל

 .לתבוע דין על מעשי כל בני העולם ,כפי דרכיהם
כי  ,תראֹועיניו ֵמ  ינההֶ ְכ וִת  ,כתוב שעה הכי באות

כלומר  ,יוצא ממנו מי שמחשיך פני הבריות
 םיורג נמשך משמאל בלי ימין ונפרד מקוהמקט

וקורא  ,טת הדיןיושוכב על מ ,ימין ואמצעי
דה לי וצּו ,ואמר ,א והמקטרג"הסשהוא  ,וילעש

 ,ממעשי בני אדם הרעים ,ה לי מטעמיםציד ועֵׂש 
  .ביאה ליוהָ 

אמרה אל יעקב בנה  ,מלכות ,ורבקה .218
שנמסר לה מיום  ,בנה האהוב ,אהוב נפשה

אותו שיתעורר באלו  מצווהו ,שנברא העולם
מתלבש  ,תעורר מלמטהמויעקב  .מטעמים שלו

והקול קול יעקב בשופר  .בקשותבלות ויבתפ
  .השמעלֶ 

 ,ליצחק ,קו האמצעי ,תעורר יעקב העליוןמו
 ,ימין ,יחד אותו עם אברהםישמ ,ונקרב לו

והאירו  ,שנכללו זה בזה ,ש לו ויאכלגֶ ויַ  ,ש"כמ
מו קו ישנכלל ע כיווןו .אכילה שזה עניין ,המוחין
הארת  ,רוהשמשהוא היין  ,א לו ייןבֵ ויָ  ,האמצעי

י "המתוקנת ע ,מטה למעלהלהחכמה המאירה מ
הארת  ,ב"עוה ,שמחת הלבשהוא יין  ,קו האמצעי

 אז .ב"עוההנקראת  ,החכמה הנמשכת מבינה
לות יתפכלומר  ,ח את ריח בגדיורַ ויָ  ,כתוב

ז ושמח שנח הרוג ,ויברכהו .ובקשות שעולות
  .רחמיםהכול ו ,הלב

כל הכוחות והדינים  ,שנכלל ביעקב כיוון .219
תפזרו ולא נמצאו ה ,הקשים והרוגז שהיו מוכנים

 .וישראל יוצאים מהדין בשמחה ובברכות .שם
א יעקב מאת פני יצחק צָ א יָ ֹוצויהי אך יָ  ,ש"כמ
 .בשמחה ובברכות עליונות ,ביום הזה ,אביו
טעון משאות ממעשי  ,ידֹוו אחיו בא מצֵ יועש

 ,ויעש גם הוא מטעמים .העולם לקטרג עליהם
א ויבֵ  .התקין עדות ,דד את לשונו לטעון טענותיח

 .שיתעורר בדיניו ,יקום אבי ,לאביו לאביו ויאמר
כמה מעשים רעים שנעשו בכל  ,יד בנומצֵ  ויאכל
  .שמצאתי ,העולם

כי  ,דוויחרד יצחק חרדה גדולה עד מא .220
פרד מכללו של יעקב שהוא ילא היה יכול לה

בכמה  ,דד ציִ הוא הצָ  ואאפ מי ,ויאמר .בשמחה
א ול מכל בטרם תבכַ ואֹו .לות ובקשותיתפ

ו את דברי יע עשכשמֹו .גם ברוך יהיה ,ואברכהו
כי ראה  ,גדולה ומרה עד מאוד אביו ויצעק צעקה

י נֵ הנה משַמ  ,עד שאמר לו .ו אינו כלוםשל צידהש
בורים והמוני שאר יגשהם ה .מושבך הארץ יהיה

ו את יטום עשויׂש ,וזה היה קשה לו מכל .העמים
  .ללכת אחריו ולקטרג עליו תמיד ,יעקב

 ש"רהויעקב הולך באלו הימים שבין  .221
שם  ,חוזר בתשובה ,נצל ממנויובורח לה ,כ"הליו

 ,אז יודעים ישראל .כ"יוהעד שבא  ,עצמו בתענית
גים כולם מקטר ,מויאיש ע 400- ו ,ו באישעש

ד וירא יעקב מאויִ  ,מיד .המוכנים לקטרג עליהם
ויאמר  .בקשותבלות ויומרבה בתפ ,ר לויצֶ יֵ ו

עד  ,יצחק אלקי אבי אברהם ואלקי אבי ,יעקב
כי אמר אכפרה פניו במנחה  ,שנוטל עצה ואומר

לעשיו  יקח מן הבא בידו מנחהיו .ייההולכת לפנ
לים חֵ ְר  ,שים עשריםייָ ם וְת יזים מאתייע ,אחיו

גמלים מניקות ובניהם  ,ילים עשריםמאתיים וֵא 
  .א קטגור נעשה סנגור"י הדורון לס"ע .שלושים

שהיה כמין  ,נחש הקדמוניההוא  ,גמלים .222
מ את אדם לאכול "בשעה שפיתה המלאך ס .גמל
מי שראה  .היה רוכב על נחש כמין גמל ,ד"עצהמ

מיתה נקנסה עליו מלמעלה וניצל  ,גמל בחלומו
 ,שהביא מיתה על העולם ,והנחש גמלה .ממנה

  .ין אחד הואיענ
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 .נו של יעקבו להיות מגֵ יואז חזר עש .223
ר נא ויעב ,ואמר .ויעקב לא רצה דובשו ועוקצו

ו יהוא עשהב ביום ָׁש ויָ  ,כתובאז  .אדוני לפני עבדו
עם הכי אז נפרד מ ,לת נעילהיבתפ ,לדרכו
נותיהם ומכפר וה סולח לעו"והקב .הקדוש
  שהמקטרג הלך במנחה ונפרד  ווןכי .עליהם

 ,ש"כמ ,ה לשמוח עם בניו"רוצה הקב ,מהם
ולמקנהו עשה  ,בן לו ביתיתה ויוּכוויעקב נסע ס

 כיוון .כותום המקום סעל כן קרא ֵׁש  ,סוכות
 ,לו מהמקטרגהרי ניצ ,שישבו ישראל בסוכות

 ז"עוהאשרי חלקם ב .ה שמח בבניו"והקב
  .ב"עוהוב

  יפוריםהכם יו
 ,המלכות ,ה הלבנהתסכתה ש"ם רהביו .224

שישראל כולם  ,דשוואינה מאירה עד בעשור לח
 ,בינה ,עילאהואמא  .חוזרים בתשובה שלמה

לוקחת המלכות  כ"יוה וביום .חוזרת ומאירה לה
כ "וע .ונמצאת שמחה בכל ,בינה ,אמאההארות 
ולא יום  ,לשון רבים ,הוא יפוריםהכם יו ,כתוב

 ,ת מאירים יחדמשום שאז שני אורו ,פוריכ
 ,מאיר למאור התחתון ,בינה ,המאור העליון

 ,אור העליוןֵמ וביום הזה מאירה המלכות  .מלכות
ה ֶס בּכֵ  ,לכן כתוב .א"ז ,ולא מאור השמש ,בינה

  .כ"יוהכי המלכות אינה מאירה עד  ,ליום חגנו

א "ז ,המלך במטרוניתא זיווגאין  .226
ז שא ,עילאהאלא בזמן שמאירה מאבא  ,במלכות

 .החכמה דאמא מלובשת בחסדים דאבא
כי מבית  ,דשוה קלקוראים  ,וכשמאירה ממנו

ואז  .דשוכי אבא הוא ק ,לוקחת זה עילאהאבא 
 .דשומשום שהמלך נקרא ק ,ן מזדווגים יחד"זו
 ,שלוקח ממקום ,'דש ישראל להוק ,ש"כמ

  .דשושנקרא ק
אך לא  ,אחותי בת אבי היא ,א"ואז אומר ז

 ,דשוק ,שם הזההאבא הוא כי מבית  ,מייבת א
ותהי לי  ,כ"וע .לא מבינה ,מייולא מבית א

ולא בזמן  ,בזמן הזה ,וג כאחדלהזדו ,אישהל
ולא בזמן  ,בזמן שלוקחת מבית אבא .אחר

שאסור בו  ,מוכיח כ"יוהו .שלוקחת מבית אמא
אינו  ,א ומלכות"ז ,זיווגמשום ש .טהיתשמיש המ
ולא  ,כ"והכי מבית אמא לוקחת בי ,נמצא אז
  .מבית אבא

ועמד בדין לפני  ,נברא אדם ש"רהב .227/1
וקיבל  ,וחזר בתשובה ,ד"עצהעל שאכל מ ,אדונו

אתה תהיה סימן  ,אדם :אמר לו .ה"אותו הקב
 ,שביום הזה עומדים לדין ,לבניך לדורי דורות

דין  כיסאואקום מ ,ואם ישובו אני אקבל אותם
ודוד  .וארחם עליהם ,רחמים כיסאואשב על 

כ "וע .ייאת קולי תחנונ' אהבתי כי ישמע ה ,ראמ
כי  ,וכתוב .אורֵ יוָ הסליחה למען ת מךָ יכי ע ,כתוב

  .ה אורבאורך נרֶא  ,מקור חיים מךָ יע

להכניע הגוף  ,כ"יוהלהתענות ב מצווה .227/2
 ,כ"יוהמדרגות של  חמש ,נוייםיע חמישהוהנפש ב

 .ונותיהםוכי המקטרג בא להזכיר ע ,ה"ת נ"חג
  .ל בתשובה שלמה לפני אביהםוכל ישרא

 ,שעוי ּפֶ ׂשאשרי נְ  ,לדוד משכיל ,כתוב .228
בעשרה מיני זמר  ,לדוד משכיל .הָאָט י חֲ סּוְּכ 

 ,במשכיל ,גוןיבנ ,צוחיבנ ,ליםינקרא ספר תה
 ,להיבתפ ,באשרי ,בשיר ,במזמור ,םכָת בִמ 

  .והעליון מכולם הוא הללויה .בהללויה ,בהודאה

 .יסוד הבינה ,מקומו ידוע ,משכיל .229
מים שלו מחכימים לאלו ששתו המשכיל הוא ש

מקום ההוא ה .שמשפיע חכמהכלומר  ,מהם
 ,ברמשכיל על דָ  ,ש"כמהוא  ,שנקרא משכיל

נמצא  ,שאם המשכיל משפיע על דבר .ימצא טוב
 .שהוא הארת חכמה המלובשת בחסדים ,בו טוב

וחירות  ,בו סליחה ותתלוי ,ומשום שנקרא כך
ת הסליחה ומושפע ,החכמה שבבינהכי מ .דחירות
 .כסוי חטאה ,אשרי נשוי פשע ,ש"כמ .והחירות

  .כי משפע החכמה הוא נשוי פשע

שהחטא מכוסה מאדם  ,כסוי חטאה .230
כשחוטא  .ה"דה לפני הקבוה והתו"שחטא להקב

ש ולא חזר וים ושליוחטא פעם אחת ושת ,אדם
כי מפרסמים אותם  ,אז חטאיו הם בגלוי ,בו

וכרוזים  .מפרסמים אותם למטהו ,למעלה
 ,הסתלקו מסביב פלוני ,הולכים לפניו ומכריזים

אוי לו  .נזוף למעלה נזוף למטה ,מאדונוהוא נזוף 
אוי לו שאינו חושש לכבוד  ,שפגם צלם אדונו

וכשאדם הולך  .ונו למעלהוה מגלה ע"הקב .אדונו
זדמן לו חטא מו ,בדרך אדוניו ועוסק בעבודתו

 .העליונים והתחתונים ,עליומכסים הכול  ,אחד
  .כסוי חטאה ,זהו שנקרא

  :כסוי חטאה ,שני דברי חכמה יש בכתוב .232
 ,ז"עוהט שאדם עושה ב"שממע .פירוש ראשון

עליון  מכובדעושים לו בעולם ההוא לבוש 
וגברו עליו  ,ט"וכשאדם התקין מע .להתלבש בו

ה שמעשיו הרעים "ורואה הקב ,מעשים רעים
כי  ,ואז הוא רשע ,הטובים מרובים על מעשיו

משום שהחובות מרובות  ,נמצא חייב לפני אדונו
 ט"ומתחרט על המע הוהוא תוה ,ותויעל הזכ

 ז"עוהמ ,אז הוא אבוד מכל .שעשה מקודם
שעשה  ,ט"מעה מאלו "ומה עושה הקב .ב"עוהומ
  ?חוטא ההוא מקודם לכןה

 ,בדורשע ההוא אהפ ש"אע ,ה"אלא הקב .233
כי יש  .בדיםואינם א ,שעשהיות ווהזכ ט"מעה

קן ימלך העליון ותהצדיק ההולך בדרכיו של 
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ומטרם שהשלים  ,לבושים ממעשיו הטובים
ה משלים לו "הקב .סתלק מהעולםהלבושיו 

 ,רשע הזה החוטאהשעשה  ט"לבושיו מאלו המע
 .תקן בהם בעולם ההואיומשלים לבושיו שי

אותו החוטא  .וצדיק ילבש ,רשע ,יכין ,ש"כמ
 ,וזהו .קןיוהצדיק מתכסה במה שהוא ת ,קןית

 .הוא מחוטא ,הלבוש שלו ,סויישהכ .כסוי חטאה
פירושו ש ,אלא כסוי ,כ לא כתוב מכוסה"וע

  .לבוש

שחטא  ,חטאהתכסה הש ,פירוש שני .234
כי מה  .באותם שנקראים מצולות ים ,אדם זכאי

משום  ,אינו נמצא לעולם ,שנפל במצולות ים
ותשליך במצולות  ,ש"כמ .שהמים מכסים עליו

אחזים נהם אלו ש ,מצולות ים .תםוים כל חטא
כמו עזאזל  ,בספירות התחתונות ,במינים הרעים

  .כשבוחנים אותו באש ,כפסולת של כסף .כ"יוהב

מצולות  .מאלו מצולות יםהוא העזאזל  .235
של  מהמצולות פירושו זוה .ים הקדושהמאותו 
 ,תוכוכל החטאים של ישראל שורים ב כ"ע .כסף

משום  ,ונמשכים בתוכו ,הוא מקבל אותם
 ,רעוןיג החטאה פירוש .הָאָט שהעזאזל נקרא חֲ 

יורד  כ"יוהב .רעון של הגוף ושל הנפשישלוקח ג
 מתולוקח זוה ,הנפש מתזוה ,מצולות ים הזה

הנקרא  ,ר"יצהי "אלו החטאים הנעשים ע ,הגוף
  .מזוהם מנוול

משום שיש בה  ,ר"טוד "המלכות נקראת עצה
  :נקודות' ב

דה היא ישמצ ,נקודה הממותקת בבינה .א
  ,מקבלת כל האורות שבה

דה אינה ישמצ ,א"דצ ד"מדהנקודה ד .ב
  .ראויה לקבל אור העליון

 ,'גלויה במלכות רק נקודה א ,ואם האדם זכה
ואז המלכות  .גנוזה' ונקודה ב ,הנקראת מפתחא

ואם לא  .אורות העליוניםהמקבלת בשבילו כל 
הנקראת  ,במלכות' לית נקודה באז נג ,זכה

 .וכל האורות שבמלכות מסתלקים ,מנעולא
 ,הגנוזים במלכות ,ומלבד דינים אלו דמנעולא
ח ומכ ,יש עוד דינים ,הנקראים דינים דנוקבא

 ,מלמעלה למטההארת החכמה שבקו השמאל 
הנקראים  ,יםישיש בה מזמן היותה במצב אחור

  .דושהדינים הללו קשים מא ,דינים דדכורא
אשר בתחתיתה נמצאים  ,המלכות נקראת ים

והם הנקראים  .מיני דינים אלו בבחינת פסולת' ב
השעיר  .סולת שבקרקע היםפ ,מצולות ים

דינים כי הוא  ,הוא מאלו מצולות ים ,לעזאזל
פסולת שבקרקע  ,דדכורא שבקרקעית הים

פסולת הכסף וגם  .ים הקדוששהיא ה ,המלכות
יש  ,נים דנוקבאשהם די ,שיש בקרקע המלכות

כ העזאזל מושך אליו כל "ע .באותם מצולות
ים יבין חטאים התלו ,חטאים של ישראלה

בדינים חטאים התלויים ובין  ,בדינים דדכורא

עזאזל נקראים של הדינים ש משום .דנוקבא
ח החטא של ונמשכים מכשהם היות  ,חטאה

כי  .מעלה למטהלהמשכת חכמה דשמאל מ
דדינים  ההזוהמ ,סרוןירעון וחיג החטאה פירוש

סרון של דינים ימתוך שכבר יש בו החו .דדכורא
כ "יש בו ג ,הנפש מתהמכונים זוה ,דדכורא

 מתזוה ,סרון של דינים דנוקבא המכוניםיהח
  .הגוף
סרון יכי ח ,לוקח גירעון של הגוף ושל הנפשו

וגם דינים דנוקבא מתדבקים  ,סרוןימושך ח
 מתזוה ,היורד מצולות ים הז כ"יוהב .בעזאזל
 מתולוקח זוה ,דינים דדכורא שבעזאזלה ,הנפש
והם  .הדינים דנוקבא שבמצולות ים ,הגוף

ונשא השעיר עליו את  ,כ כתוב"ע .נכללים בעזאזל
אפילו הדינים  .ונותם אל ארץ גזרהוכל ע
  .סרוןיסרון מושך אליו חיכי ח .דנוקבא

י "שנפרדו ישראל מדינים דדכורא ע כיווןו
מחמת ששליחתו  ,ל המדבראשליחת העזאזל 

חטא הורה שישראל סילקו את ידיהם ממ למדבר
מעלה להמשכת השמאל מ ,הזה שנקרא עזאזל

להם כל החטאים  ותכפרה י זה"עו .למטה
כ "להם ג ותכפרוה ,ים בדינים דדכוראיהתלו

פ שאין "אע ,ים בדינים דנוקבאיהחטאים התלו
שהרי  ,המדבראל זה תלוי ישר בשליחת העזאזל 

רעון מושך יאלא שג .קבא כללובו דינים דנאין 
  .כ דינים דנוקבא"נדבקו בו גולכן  ,רעוןיג

שהעזאזל שנקרא  ,הָאָט י חֲ סּוְּכ  ,ש"וזהו כמ
רעון של דינים ימכסה את הג ,רעוןיג ,חטאה
אשרי  ,כתובו .נותיהם נמחלוווכל עו .דנוקבא

אשרי מי שנמחלו לו גם החטאים  ,נשוי פשע
כי  ,כסוי חטאה ,דנוקבא דינים ,ששורשם בפשע

  .אותם הדינים ,כיסה ,שהוא העזאזל ,החטאה

 ,ן על שני השעירים גורלותוונתן אהר .236
הוא כבוד  כ"א .וגורל אחד לעזאזל' גורל אחד לה

בד יפיל אשר עֶ  ,ראיתםאם כי ה ,בשביל העזאזל
 ,מדרך העולם הרי ?ה עם אדונווה בשווגורלות שו

מ "אבל משום שס .ןבד מקבל מה שאדוניו נותשעֶ 
וכדי שלא  ,מוכן ביום ההוא לרכילות על ישראל

  .נותנים לו חלק בזה ,יהיה לו פתחון פה

דבר עליון  .גורל הזה עולה עליו מאליוהו .237
 על פי הגורל ,כתוב יהושועבגורל של  .יש בגורל

 ,שהגורל אמר ,הגורל ודאי פ"ע .תיחלק נחלתו
וכן  ,מיןזהו חלק של בני ,זהו חלק של יהודה

היו  ,הן נתן ידיוושהכ כיוון ,אף כאן .כולם
הן ובאים והגורלות מדלגים ועולים ביד הכ

 ,והשעיר אשר עלה עליו הגורל ,ש"כמ .במקומם
  .שעלה מעצמו

אלא בכל זמן שהמקטרג  ,ולא זה בלבד .238
צריכים לשים לפניו במה  ,מוכן וניתנה לו רשות

כן כ מו"ביוה .ויעזוב את ישראל ,שיתעסק
אל ' ויאמר ה ,ש"כמ .המקטרג לרגל את הארץ
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 ,ויאמר' ויען השטן את ה ,אומאין תב ,השטן
קטגור הגדול הזה  ,משוט בארץ .ט בארץשּוִמ 

  .המקטרג של ישראל

ים לעבור את הים נבשעה שישראל מוכ .239
אני עברתי  ,אמר המקטרג ,פרע ממצריםיולה

ים ישאין אלו ראו ,ואני רואה ,בארץ הקדושה
הרי דיניהם כאן  ,אם אתה דן דין .כנס בתוכהיהל

או ימותו  ?שתנו אלו מאלוהמה  ,כמו המצרים
א אתה ולהו .או יחזרו כולם למצרים ,כולם יחד

נו אותם ארבע מאות ים ועדּוועבָ  ,הוא שאמרת
 ,שנים 210והרי לא עברו מהחשבון אלא  ,שנה

  .ולא יותר

התעסקות  ,מה אעשה ,ה"אמר הקב .240
אתן לו במה  .ולקרב לפניו ,הביא כאןצריכים ל
והנה נמצא במי  .ייויעזוב את בנ ,שיתעסק
ל עבדי עבך ימת להׂש ,מיד אמר לו .שיתעסק

א רֵ איש תם וישר יְ  ,כי אין כמוהו בארץ ,איוב
ויען  .ומיד הפסיק בדברים את הקטגור .אלקים

  .א איוב אלקיםרֵ נם יָ יהח ,ויאמר ,'השטן את ה

שרצה להעביר צאנו דרך  ,בדומה לרועה .241
הרועה שהיה  .עבר זאב להצר את צאנו ,נהר אחד

הרי בעוד שאני מעביר  ,מה אעשה ,אמר ,חכם
וראה  ,נשא עיניו .הטלאים הוא ישחית את צאני

שהיה  ,ישי השדהימאלו ת ,בין הצאן תיש אחד
ובעוד  ,אשליך את זה לפניו ,אמר .גדול וחזק

נצלו יוי ,צאניאעביר את כל  ,שיתרוצצו זה עם זה
  .ממנו

הרי ודאי תיש גדול  ,ה אמר"כך הקב .242
ובעוד שהוא יעסוק בו  ,איוב ,וחזק אשליך לפניו

 .ימצא קטגור עליהםיולא  ,י את היםייעברו בנ
על עבדי  בךימת להׂש ,אל השטן' ויאמר ה ,מיד
 ,ש"כמ ,ה חיבר אותם יחד"עד שהקב .איוב

שהוא עסוק  ובעוד .נו בידךִה  ,אל השטן' ויאמר ה
  .עזב את ישראל ולא אמר קטרוג עליהם ,בו

 ,השטן מוכן לרגל הארץ ,כ"ביוה ,אף כך .243
ובעוד  .וצריכים לשלוח לפניו במה שיתעסק

ה קלֶ הנִ  ,משל .יעזוב את ישראל ,שיתעסק בו
ך לפני אות וישבח ,תן לו מעט יין ,שבבית המלך

 .יאמר לשון הרע עליך אל המלך ,ואם לא .המלך
עמים לוקחים העליונים שבבית המלך את ולפ
  .והמלך עושה דין עליו ,בור הרע ההואידה

תן  ,הנמצא לפני המלך ,בדומה לשוטה .244
כל אלו  ,ותראה לו ,כ תאמר לו"ואח ,לו יין

א ווהוא יב ,התועבות שעשית וכל אלו הרעות
 .שלא נמצא בעולם כמוך ,ויאמר ,ךאות וישבח
 ,יד לפני המלךהרי הקטגור נמצא תמ ,אף כאן

והוא בא  ,ישראל נותנים לו השעיר לעזאזל
 ,ונעשה סנגור עליהם ,ומשבח את ישראל

של  לראש הרשעים של עמוהכול ה מחזיר "והקב
  .הקטגור

הם בשעה ש ,ויאוי לו לעמו של עש .245
 ,שעיר הזה אל המלשין הממונה עליהםהשולחים 

המלשין בא  גלל השעירשב ,וישר של עשה ,מ"לס
ה מחזיר כל אלו "והקב ,את ישראל לשבח
 ,משום שכתוב ,של המלשין נות על ראש עמווהעו

אם היו יודעים  .יין לנגד עינֹוּכידובר שקרים לא י
לא היו מניחים לישראל  ,שעיר הזההם מ"העכו

  .יום אחד בעולם

עם  המלשין כל אותו היום מתעסק .246
ומטהר  ,ה מכפר לישראל"ואז הקב ,שעיר ההואה

בא  כ"אח .ולא נמצא קטגור לפניו ,מכלאותם 
ואז שאל אותו  .ומשבח את ישראלהמלשין 

 .אובתמאין  ,אל השטן' ויאמר ה ,ש"כמ ,ה"הקב
וקטגור נעשה  ,והוא משיב בשבחם של ישראל

  .והולך לו ,סנגור

ד של "ב ,שריםשבעים ה ל"אז אמר הקב .247
ראיתם אם ה ,שלו כיסאבבים את הוהס ,מעלה

איך עומד תמיד להלשין על  ,האת המלשין הז
שכל  ,בכתב ,הרי שעיר אחד הנמצא אצלו ?יבני
וכל מה שחטאו  ,וכל תועבותיהם ,נותיהםועו

אז הסכימו  .בל אותם עליויוהוא ק ,ייופשעו לפנ
  .של המלשין נות על עמוושיחזרו אלו העו ,כולם

ונות וחטאים מתדבקים בו וכל אלו ע .248
ות ים כל ותשליך במצול ,ש"כמ ,להיתח
כ כולם חוזרים על ראשיהם של "ואח .תםוחטא
ונותם אל וונשא השעיר עליו את כל ע ,ש"כמ .עמו

הן בעטרות וביום הזה מתעטר הכ .ארץ גזרה
 ,והוא עומד בין העליונים והתחתונים ,עליונות

ועל  ,הניםוועל הכ ,ועל ביתו ,ומכפר עליו
  .ועל כל ישראל ,המקדש

  :מיני דינים' מבכל העונשים שבעולם באים 
מהמשכת הארת חכמה  ,דינים דדכורא .א

  ,מעלה למטהלשבשמאל מ
מגילוי המנעולא למעלה  ,דינים דנוקבא .ב

  .רע רילא זכה הבעניין  ,במלכות
לות ותשובה וקדושת היום זוכים יי תפ"וע

ונקבעת  ,טהר מכל הדינים והעונשיםיישראל לה
כי  ,אל המדברי שליחת העזאזל "להם הטהרה ע

ששעיר  ,בגורלות נמשכה להם הארת השמאל
מטה לשהיא מ ,לחטאת הוא המשכת הקדושה

 ,והשעיר לעזאזל .וזהו חלקם של ישראל ,למעלה
שאנו  ,מעלה למטהלשהיא מ ,א"הוא המשכת הס

ומשלחים  ,מעוררים אותה עם הגורל לעזאזל
 ,ויעששל  ומ ועמ"לשליטת ס ,אותו אל ארץ גזרה

שממנו  ,ה למטהמעללהממשיכים את החכמה מ
  .נמשכים העונשים הגדולים

פרד ישנקבעה תשובת ישראל לה כיווןו
מהם כל הדינים  ותבטלה ,ממעשה הרשעים

והם ממשיכים כל המוחין הקדושים  ,דדכורא
אמנם תחילה צריכים להדביק  .בשעיר לחטאת
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שליך ות ,ש"כמ ,גם הדינים דנוקבא בעזאזל
 רעון מושךיכי ג .תםובמצולות ים כל חטא

 ,כ שולחים אותו לארץ גזרה"ואח .רעוןיג
ויחולו על אלו  ,פרדו הדינים מישראלישי

שהם  ,מעלה למטהלשמושכים הארת השמאל מ
  .ויעששל  ושהוא עמ ,מ והעם שלו"ס

ותחילה צריכים להתדבק בו כל החובות 
הנמשכים מדינים דדכורא ומדינים  ,והחטאים
 ,ש"כמ ,רעוןירעון מושך אליו גיגש ,דנוקבא

כ "ואח .תםוותשליך במצולות ים כל חטא
 ,מ ועמו"לרשות ס ,שולחים אותו לארץ גזרה

מעלה לשדרכם להמשיך מ ,הדבקים בעזאזל
נופלים  ,דנוקבא ודדכורא ,ואז כל הדינים .למטה

  .על ראשיהם
אמנם עוד היה יכול המקטרג לקטרג על 

ולגלות בשורשם במלכות את נקודת  ,ישראל
 .בתהיסתלקים בסשכל האורות מ ,המנעולא

 ,שניתנה לו רשות לגלות זה ,כ"יוהש ב"ומכ
ה תתגלהש בתקיעת שופר כבר "מחמת שברה

 .שבזה ניתנה לו רשות להזכיר זאת ,המנעולא
מ מוכן ביום "ס ,ש"תגלתה ברההמחמת שכבר ו

וכדי שלא יהיה לו  .ההוא לרכילות על ישראל
נותנים לו חלק בשעיר  ,פתחון פה להלשין

משום  ,קץ כל בשרא נקרא "הסכי  .לעזאזל
להמשכת החכמה  ,תמיד בבשר שלו ץחפהש

  .מעלה למטהלשבשמאל מ
 ,ולפיכך כשאנו מעוררים בעדו השעיר לעזאזל

 .דומתנה חשובה מא והרי ז ,ושולחים לו את זה
 ,ואם יקטרג על ישראל לגלות המנעולא שבמלכות

וגם החלק  ,אז יסתלקו כל האורות מהמלכות
ומתוך פחדו זה הוא  .לק ויאבדשלו מעזאזל יסת
אלא כדי שיהיה בטוח  ,ולא עוד .ירא לפתוח פיו

בדומה  .עוד הוא משבח את ישראל ,בהארתו זו
א ווהוא יב ,תן לו יין ,הנמצא לפני המלך ,לשוטה
כי  .שלא נמצא בעולם כמוך ,ויאמר ,ךאות וישבח

 ,הוא יפחד שלא יאבד היין המשכר שנתנו לו
  .שהוא הארת העזאזל

 ,ם מהשעיר הזה"אם היו יודעים העכו
 כתמוש ,שהארה זו שאנו נותנים לשר שלהם

א על ושהיו צריכים לב ,עליהם כל הדינים
  .לא היו מניחים לישראל יום אחד בעולם ,ישראל

היה  ,רהן עם דם הּפובשעה שנכנס הכ .249
ה זֶ וַמ  .ב"כח ,ר"בג ,מכוון בראש האמונה

לפני ורת ֹוּפהּכַ ה אותו על זָ יוִה  ,ש"כמ ,באצבעו
טבל  .אחת למעלה ושבע למטהכלומר  ,רתוהכפ

פות יזה כמצליף בטהיו ,בדם בראש האצבע
פות על ישלא הפיל הט ,שבאצבע לצד הכפורת

פות יוהט ,אלא לצד הכפורת ,הכפורת ממש
זה והתכוון והתחיל למנות יה .נופלות על הארץ

אחת היא  ,לבדה ,אחת .אחת ואחת ,אחת
אחת  ,הכולשבח שהיא חת א ,הכולהכוללת 

 ,לוראש הכשהיא אחת  ,פונים כנגדההכול ש
 ,ב"חושהם  ,כ אחת ואחת"ואח .ספירת הכתר
ה ואינם נפרדים ז ,והובאח ,ברצון דהשורים יח

  .לעולם המז

אמא של שהיא  ,ואחת ,שהגיע אל יאחר .250
 ,מבינה ,מתחיל למנות מכאן ,בינה ,הכול

שמחבר  ,םייאחת ושת ,וסופר ואומר ,בורחיב
שמחבר  ,שואחת ושל .ג"וחשהן  ,יםיבינה עם שת
שמחבר הבינה עם  ,רבעואאחת  .ת"הבינה עם חג

ת "שמחבר הבינה עם חג ,אחת וחמש .ת ונצח"חג
 .י"ת נה"שמחבר הבינה עם חג ,אחת ושש .ה"נ

כדי  .מ"ת נהי"שמחבר הבינה עם חג ,אחת ושבע
 ,בינה ,אמא עליונה ,להמשיך ולהוביל אחת

 ,אל הכתר של אמא תחתונה ,גות הידועותבמדר
 ,אורות הבינה ,ולהמשיך נהרות עמוקים ,מלכות

כ ביום הזה "וע .המלכות ,י"כנל ,ממקומם
המאירה  עילאהאמא  ,אורות יחד' מאירים ב

יום  ,כ כתוב"וע .בינה למלכות ,לאמא תתאה
  .לשון רבים ,הכיפורים

שלשלת אחת הייתה קשורה ברגליו של  .251
שאם  ,דשיםודש הקובשעה שנכנס לק ,הןוהכ

כי היה אסור  .ו לחוץאות יוציאו ,ימות שם
 ?אם הוא חי או לא ,ובמה יודעים .שםלכנס היל

 ,ללבן הפך הצבע שלושלא הכ .ריתהֹובלשון של זְ 
 .בחטא ,הן נמצא בפניםושהכ ,נודע באותה שעה

אז שמחה  ,ללבן הפך צבעוה ,צא בשלוםיואם י
כולם נמצאים  ,ואם לא .תחתוניםבבעליונים ו

 התקבלהוהיו יודעים כולם שלא  ,בצער
  .לתםיתפ

שלא  ,גר עיניוושהיה נכנס וס כיוון .252
והיה שומע קול  ,להסתכל במקום שאינו צריך

היה  ,שהיו מזמרים ומשבחים ,כנפי הכרובים
יצא שיו ,הוא בשמחההכול ש ,הן יודעוהכ

 כי הדברים ,לתו היה יודעיבתפ ,ז"עכו .בשלום
ומתקבלים ומתברכים  ,יצאו מפיו בשמחה

  .ואז שמחה היא בעליונים ובתחתונים ,כראוי

 ,בבינהכ "היום של יוהלמה תלוי  .253
 ,ולא במקום אחר ,שמאל ,שהמלכות עולה לבינה

  ?הימין ,א בעלה"תזדווג עם ז כותהמלבו ש

המלך הקדוש עזב היכלו וביתו ביד  .254
כדי  ,ניהועזב אצלה ב ,המלכות ,המטרוניתא

 .ם ולשרות בתוכםאות ם ולהכותאות להנהיג
נכנסת המטרוניתא בשמחה  ,ואם הם זכאים

היא והם  ,ואם אינם זכאים .אל המלך כבודוב
  .מוחזרים בגלות

להשגיח בהם  ,כ יש יום אחד בשנה"וע .255
אמא אז  ,יום ההואהוכשמגיע  .ולעיין במעשיהם

המוחין  ,שכל החירות בידיה ,בינה ,עילאה
המבריחים  ,דהארת החכמה המלובשת בחסדים

 יוםהזדמנת כנגד מ ,ומכניעים כל הקליפות
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וישראל ממהרים ביום  .ישראלללהשפיע  ,ההוא
בכמה  ,לותיבכמה תפ ,בכמה עבודות ,ההוא

להם  נתאז מזדמ .וכולם הם בזכות .נוייםיע
 .חירות מהמקום שכל החירות היא ביד המלכות

החירות שבבינה  שהמלכות עולה אל הבינה וכל
  .מקבלת המלכות

שהם בניה שנמסרו  ,ישראל למטה ,בני המלך
כולם בלי חטאים ובלי  ,כולם זכאים ,בידיה

 ,בשמחה ,באור ,אז מזדווגת עם המלך .ונותוע
כי גידלה בנים למלך העליון  ,ברצון ,בשלמות
אמנם מטרם שישראל  .שמתדבקת בימין ,כראוי

המלכות  אין ,מקבלים טהרה וחירות מבינה
  .א ולקבל מהימין"יכולה להזדווג עם ז

אוי  ,יום ההוא אינו כראויהוכש .256
אוי  ,הן הגדולולכ ,אוי לשליחם ,לישראל

 ,עילאהואמא  ,תרחקה מהמלךהשהמטרוניתא 
אל  הממנ תסתלקה ואין החירות יוצאה ,בינה

ה לימד "שהקב ,אשריהם ישראל .העולמות
ימצאו זכאים יו ,נצל מהדיןיכדי לה ,אותם דרכיו

ה יכפר עליכם לטהר זכי ביום ה ,ש"כמ .לפניו
וזרקתי עליכם מים טהורים  ,וכתוב .אתכם

  .מאותיכםום מכל טֶת ְר הַ וְט 

  שה עשר יוםיחמ
 דש השביעיושה עשר יום לחיובחמ .257

אין דבר אחד דומה  .קודש יהיה לכםמקרא 
 ,י"כנהוא מ ,עשור .לחברו בין למעלה ובין למטה

יום העשירי עומד בספירה הכי  ,המלכותרומז על 
דש ובעשור לח ,כתובכ "ע .מלכות ,העשירית

היא כי בעשור  .יקחו להם איש שהיו ,הזה
 ,ס"שכבר נשלמו בעשרת הימים ע כיווןו .מלכות

יום ההוא העשירי הו .איש שה קחו להםיכ וי"ע
שה ימים אחרים הם של יוחמ .הוא שלה ,דשובח

וממלא  ,א עליהיום ההוא שבה .א"ז ,המלך
שה עשר יום יכ בחמ"וע .אותה באורותיה

שנגמרו  ,כי ביום החמישי ,לואהיהמלכות במ
 ,כיסאיושב בו המלך על ה ,א"דז חמש ספירות

  .המלכות
 ,ס שבמלכות"עשרת הימים רומזים על ע

ועד אז אין לה  .א"מחזה ולמטה דז השיהמלב
 ,א"שמחזה ולמעלה דז כלום מחמש ספירותעוד 
 ,ת שמחזה ולמעלה ודעת"כי ת .ג"וד וח"חב

ת העולה לבינה "כי ת ,נחשבים לספירה אחת
ב "ועם חו ,שהוג הם של"ועם חו .נעשה בה לדעת

שה ימים יעוד חמ בוראלא בע .שהיהם חמ
עליונות  חמש ספירותמ הגיהיא מש ,דשולח

כ "וע .זיווגמו ביונמצאת ע ,א"שמחזה ולמעלה דז
דש בכל וחשה עשר יום לינמצאת המלכות בחמ

  .השלמות
המגיעה עד  ,ס דמלכות"דש היא עועשור לח
הנוספים על עשור ימים שה יוחמ .א"החזה דז

ג שמחזה "ד חו"חב חמש ספירותהם  ,דשולח
א "שה עשר יום זיא חמוובמל .א"ולמעלה דז
שמחזה  חמש ספירותמה ומשפיע לה מימזדווג ע

 ,א"שהוא ז ,החמישיהיום כי  .ולמעלה שלו
 ,שהוא המלכות ,שלו כיסאבו אל ה המלך משפיע
  .ראשונות חמש ספירותשמשפיע לה מ

שה עליהם הם יחמ .המלכותהוא עשור  .258
א "זש ,א"ראשונות דז חמש ספירות ,של המלך

שה ימים ימשום זה חמ .יום שבא עליהההוא 
רה על ֹומש .לקבלת התורההוא ון ודש סיומח

שהשפיעו במתן  ,א"ראשונות דז חמש ספירות
 ,בשביעי התורה תתהיה צריך ל לאאם הו .התור

כי  ,א"מלובשים בז ,א"או ,בזמן ששני האבות
 ?אז מתעטר מכל וראוי לתת התורהו ,המלך בהם

  .חמישי ושביעי ,אלא דבר אחד הוא

חמש ורה על מש ,חמישי שלו הוא .259
ואז מאיר אבא לאמא  .ג"ד חו"שלו חב ספירות

 ,לחמישילהאיר  ,שערים חמישיםומאירים ממנה 
 חמש ספירותשערי בינה מאירים ל חמישיםש

א מאירים בתוכו אין "ופ שא"ואע ,א"עליונות דז
ג שלו "ד חו"אנו מדברים אלא מספירות חב

ואם נאמר שהוא  .נשלם בחמישי ואכ ה"וע .בלבד
הוא משום שהמלך נמצא בשלמות של  ,שביעי
 ,א"ושה שלו עם אישחמ ,המאירים בו ,האבות

  .שבעההם 
 ,שנקראת שביעי ,שיורש עטרה מבינה ועוד

נמצאת הבינה  ,שאם מתחילים לספור מיסוד
בנות  וְרֶאינה ְצֶאָנה ,ש"כמ .ספירה השביעיתה

כ "וע .מויטרה לו איבעטרה שע ,ציון במלך שלמה
ביום השביעי הוא יום שהבינה מעטרת את 

וגם אז יורש המלך את  .בעטרותיו ,א"ז ,המלך
שעם  ,ם בתוכו יחדשמזדווגים ומאירי ,א"וא

תלוי הכול כ "וע .שבעהשה של עצמו הם יהחמ
בשעה  ,א"רומז על שלמות זהכול  ,באחד

בים רק הספירות יחשמאלא כש .א"שמלביש או
בים גם יחשמוכש .אז הוא שלם בחמישי ,שלו
ושניהם  .הוא שלם בשביעי ,א המלובשים בו"או

  .רומזים על אותו הדבר
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  ענני כבוד ,באר ,ָמן
כי  ,וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב .260/1

' ג .ויילחם בישראל ,ריםָהֲאָת בא ישראל דרך 
 ,אחים' י ג"זדמנו לישראל עהמתנות עליונות 

 ,ענני כבוד .בזכות משה ,ןָמ  :ן ומריםומשה אהר
וכולם אחוזים  .בזכות מרים ,באר .ןובזכות אהר

הנני ממטיר  ,ש"כמ .בזכות משה ,ןָמ  .למעלה
 ,זהו משה ,יםין השמִמ  .יםין השמלכם לחם ִמ 

  .יםישנקרא משה ונקרא שמ ,א"שהוא מרכבה לז

שהוא מרכבה  ,אהרוןענני כבוד בזכות  .260/2
ועננך  ,'ה אתה האשר עין בעין נרָא ,ש"כמ ,לחסד

וכמו  .רתוסה ענן הקטיוכ ,וכתוב .עומד עליהם
ועננך  ,בכתוב אף כאן ,עננים שבעהשבקטורת 
רת וכי בקט .כ שבעה עננים"הם ג ,הםיעומד על

הראש  אהרוןו ,עננים מקושרים יחד שבעההיו 
ת "חגהם עננים  שבעהכי  ,ענניםה תשבעלכל 
ספירה הוא  ,מרכבה לחסד ,אהרוןו ,מ"נהי

שה עננים יוהוא קשור בו לש ,ראשונה מהם
כ "וע .בכל יום ,מ"ת נהי"בורה תג ,אחרים

אש ר ,להיותו חסד ,אהרוןנחשבים העננים בזכות 
  .וכולל אותם ,העננים

מרכבה  הייתה מרים .באר בזכות מרים .261
היא באר מים  .כי היא נקראת באר ,למלכות
 הייתהכי מרים  ,קשר אחדהכול ו ,מלכות ,חיים

 ,סתלקה הבארה ,מתה מרים .קשורה במלכות
א רצתה יבשעה הה .ים לעדהולא היה ַמ  ,ש"כמ

מצויה  הייתהש ,המלכות ,באר אחרת להסתלק
ת "חג ,שה ענניםיאלא כשראתה ש .עם ישראל

 ,על הענן דמלכות ,שהיו קשורים עליה ,י"נה
  .תקשרה המלכות בהםה

סתלק הו .סתלקו ענני כבודה ,אהרוןמת  .262
תקשרה ה ,מלכות ,שהבאר ,שביעימהם הענן היע
 עליָת  ,ש"כמ .אותם בא משה והחזיר להם .בו

 לקחת .מתנות באדם לקחָת  ,שבי למרום שביָת 
  .הבאר והעננים ,מתנות שהיו בתחילה

המלכות בשעה  ,זו הבאר של יצחק ,באר .263
 ,עננים .יצחקמ ,שמקבלת הארת חכמה משמאל

כי הם  ,עננים הם חסדים .אהרוןאלו עננים ד
של שמלכות  ,ובזה מובן .חסד ,אהרוןבחינות 

כי הן שונות זו  ,ענניםשל תקשרה במלכות הבאר 
מפני מה  .דמלכות חסד דמלכות וגבורה :מזו

ימשכו ענני הכבוד לישראל יש ,אהרוןזכה 
דת ישהוא מ ,משום שקשור בעננים ?בזכותו

 ,א"שהוא מרכבה לחסד דז היותו .החסד כמוהם
יחד בכל יום כולם יהיה מקשר ומ ,ראש העננים

  .שיתברכו כולם על ידיו ,כאחד

 ,ה עם ישראל"על כל חסד שעשה הקב .264
וקשר  ,מ"ית נה"חג ,בודענני כ שבעהמו יקשר ע

מלכות  ,כי הענן שלה ,מלכותב ,י"כנאותם ב
 .י"ת נה"חג ,שה האחריםיקשור בש ,דעננים

משום  ,העננים הלכו ישראל במדבר תובכל שבע
 ,דבוקים במלכות ,הונשכולם היו קשרי האמ

  .הנקראת אמונה
שהם  ,בסוכות תשבו שבעת ימים ,ש"כמ
 .מדברענני הכבוד שהלכו עם ישראל ב שבעת

 ,כיִח ריו מתוק למדתי וישבתי ופִ חילו יבצ ,כתובו
וצריך האדם  .צל סוכה ,צל ענני הכבודשהוא 

לה של ישהוא יושב תחת צ ,להראות את עצמו
  .האמונה

היו ישראל  ,אהרוןכל השנים שנמצא  .265
אחר שמת  .העננים שבעתתחת  ,בצל האמונה

שהיה  ,חסד דעננים ,סתלק ענן אחדה ,אהרון
הכלולים  ,שכולם חסדים ,הימין מכולם ,דתוימ

 ,אלא החסד שבהם יותר ימין מכולם ,בצד ימין
הכלולות  שבע ספירותוהם  ,כי כולם כלולים בו

סתלקו כל ה ,סתלק חסד דענניםהוכש .בחסד
 ,הכלולות בו ס"ולהיותם  ,מוישאר העננים ע
  .סרון מישראליונראו כולם בח

 ,אתקר אל .אהרוןע וכי גו ,ראו כל העדהויִ 
שהלך מהם הצל של העננים  ,אוירָ ויֵ  ,אלא ,ראוויִ 

וישמע הכנעני מלך ערד יושב  ,מיד .ונראו לעין
שמע  .כי בא ישראל דרך האתרים ,הנגב
 ,דרך הגדולהומת מורה  ,סתלקו ענני הכבודהש

  .שכל אלו העננים היו מקושרים בו

וכשבאו אלו  .הכנעני מלך ערד יושב הנגב .266
עמלק יושב בארץ  ,אמרו ,משה המרגלים ששלח

כי בעמלק נשבר כוחם  ,בםיכדי לשבור ל ,הנגב
  .תחילה

 .סתלקו הענניםהש ,וישמע הכנעני .267
מי  .חיועבד עבדים יהיה לֶא  ,ארור כנען ,כתוב

שמוציא עצמו מצל האמונה הוא ראוי להיות 
לחם יוי ,ש"כמ .לכנענים ,לעבדי עבדים ,עבד

שלקח לעצמו עבדים  ,ממנו שבי ּבְׁש בישראל ויִ 
  .מישראל

שבו יכל האזרח בישראל י ,כ כתוב"וע .268
 ,גזע קדוש מישראלמכל מי שמשורש ו .בסוכות

ומי שאינו מגזע  .שב בסוכות תחת צל האמונהיי
 ,ןישב בהילא  ,שורש הקדוש של ישראלמו

  .צל האמונהלת חומוציא את עצמו מת

זהו  .אזני מרמהכנען בידו מֹ ,כתוב .269
משום  ,ארור כנען ,כתוב .זר עבד אברהםאליע

 .זכה לשמש את אברהם ,הוא אליעזרששכנען 
וישב תחת צל  ,ששימש את אברהם כיוון

ולא  .ללוזכה לצאת מאותה הקללה שק ,האמונה
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א וב ,ויאמר ,ש"כמ ,בו ברכה האלא שכתוב ,עוד
שכל מי שיושב תחת צל  ,מלמדנו .'ך הרּוְּב 

ומתברך  ,ניו לעולםמנחיל חירות לו ולב ,האמונה

ומי שמוציא את עצמו מצל  .בברכה עליונה
ילחם יו ,ש"כמ .מנחיל גלות לו ולבניו ,האמונה

  .ממנו שבי ּבבישראל ויְׁש 

  חג הסוכות
 להיבמ' חסר ו .שבעת ימים כות תשבובסֻ  .270

שה ישכל ש ,משום שסכות רומז רק לחסד ,כותסֻ 
 ,ש"כמ ,ימים שבעה הם כ"ע .עננים קשורים בו

ובעמוד ענן אתה  ,וכתוב .עליהם יומם' ענן הו
 ,חסד ,אהרוןענן של ה וזה .הולך לפניהם יומם

ענן  .חסדו' וה הויומם יצ ,ש"כמ .שנקרא יומם
 :עננים אחרים השימו חמילוקח ע ,חסד ,אחד
שכתוב  ,וענן אחר .שהיוהם ש .י"נה ,ת"ת ,גבורה

הוא מאיר  ,תוהמלכ ,ובעמוד אש לילה ,בו
  .שה ענניםיההארה של אלו שלישראל מ

זו  מצווה .בסוכות תשבו שבעת ימים .271
כדי להראות שישראל יושבים  .בסוכה תהיא לשב
כי  .בלי יראה מקטרוגים ,צל סוכהב ,באמונה

י השעיר "ע ,כ"יוההמקטרג כבר נפרד מהם ב
 ,ש"כמ ,יושב בסוכה ,וכל מי שבאמונה .לעזאזל

שבאמונה מי  .כותושבו בסיכל האזרח בישראל י
  .כותושבו בסיי ,שורש של ישראלמומזרע ו

 קורבןלהקריב  ,היא ,שלאחר זו מצווהה .272
זה שיהיה  קורבןו .ימי הסוכות שבעהבכל יום מ
פרים הם  שבעיםכי  ,בשמחה של בניו ,חלק לכל

משום שכולם  .ע"אוהשרים של  שבעיםכנגד 
כי הענפים שלמטה  ,א"ז ,אחוזים באילן
 זכותכולם מתברכים ב ,ילןרש האוהנמשכים מש

כ "הם ג ,פ שאין בהם תועלת"ואע .האילן
ושמחת ישראל היא באביהם  .מתברכים כולם

והם נותנים חלק  ,בשורש האילן ,של מעלה
שיש להם  ,מהברכות לכל אלו שאר העמים

  .אחזים בישראלשנאחיזה ו

 םה ,פריםה שבעים ,ותקורבנוכל אלו ה .273
כי מתוך  .עמיםלתת מזון לממונים של שאר ה

רוצה שכל השרים יהיו  ,ה אוהב את בניו"שהקב
גם  ,דרכי איש' ברצות ה ,ש"כמ .אוהבים שלהם

שאפילו כל המקטרגים  .תויאויביו ישלים א
 .העליונים חוזרים להיות אוהבים לישראל

ות של מעלה חוזרים להיות אוהבים הכוחכש
  .כל אלו שלמטה על אחת כמה וכמה ,לישראל

שרים היו מקריבים ה בעיםשל לא .274
והוא  ,ה עולה ונקרב"להקבהכול אלא  ,קורבןה

 ,צדדים האחריםהמחלק מזון לכל ההמונים של 
הנו באותה ישי ,האומותשבעים לשרים של 

 .ויחזרו להיות אוהבים שלהם ,המתנה של בניו
 ,שאין עם כעם ישראל ,דעו למעלה ולמטהיוי

בוד ומתעלה הכ .ה"ונחלתו של הקב שהם חלקֹו
וכל ההמונים  .ה למעלה ולמטה כראוי"של הקב

ומי כעמך כישראל  ,העליונים פותחים ואומרים
  .גוי אחד בארץ

 יךיך חסד נעורזכרתי לָ  ,'כה אמר ה .275
לכתך אחריי במדבר בארץ לא  ,אהבת כלולותייך

בשעה  ,המלכות ,י"כנעל  כתובזה  .זרועה
זכרתי לך  .הולכת עם ישראל במדבר הייתהש

 השישנסע בחמ ,חסד ,אהרוןזהו ענן של  ,חסד
ך יתקשרו עליהש ,י"נה ת"גבורה ת ,עננים אחרים
אלו העננים ֶׁש  ,יךיאהבת כלולות .יךיוהאירו על

העטירו אותך והתקינו אותך ככלה  ,כללו אותךִׁש 
י במדבר בארץ ילכתך אחר ,משום ,דה כליהָ ועה

  .משום שהלכה עם ישראל במדבר ,לא זרועה

 ,בסוכה ,שאדם יושב במדור הזהבשעה  .276
השכינה פורשת כנפיה עליו  ,שהוא צל האמונה

 ,שה צדיקיםיוחמ ,חסד ,ואברהם ,מלמעלה
 ,אברהם .מויעושים משכנם ע ,י"ת נה"גבורה ת

עושים  ,מלכות ,דוד המלךו ,שה צדיקיםיחמ
 ,כות תשבו שבעת ימיםובס ,ש"כמ .מוימשכנם ע
 ,ש"כמ .םולא בשבעת ימי ,מ"ת נהי"רמז על חג

 .ואת הארץ יםיאת השמ' כי ששת ימים עשה ה
רים מֹושכ היות "ג זהוש ,בששת ימים ,לא כתובו

שהם עשו  ,י"ת נה"חג ,ימים העליוניםהעל ששת 
וצריך האדם לשמוח  .ם ואת הארץיאת השמי

 ,בפנים שמחים באלו האורחים ,בכל יום ויום
  .מויהשורים ע ,מ"ת נהי"חג

 .ו שבעת ימיםכות תשבובס ,כתוב .277
 ,בתחילהלמה  .כותושבו בסיי ,כ כתוב"ואח
ת "חג ,הראשון לאורחים ?ישבוי ,כ"ואח ,תשבו
השני לבני  .כחולשון נ ,תשבו ,כתובכ "ע ,מ"נהי

הראשון  .לשון נסתר ,ישבוי ,כתובכ "ע ,העולם
שמח ועומד  ,כמו אדם שנכנס לסוכה ,לאורחים

נזמן את  ,מרווא ,על פתח הסוכה מבפנים
 ,מד על רגליוווע ,שולחןרך הווע ,ורחיםהא

כות תשבו ובס ,ואומר ,בסוכה תלשב ,ומברך
שבו אורחי  ,אורחים עליונים בּוְׁש  .שבעת ימים

 ,אשרי חלקנו ,ואמר ,והרים ידיו ושמח .האמונה
 .מועַ ' ק הלֶ חֵ כי  ,ש"כמ ,אשרי חלקם של ישראל

  .והיה יושב

 הוא לבני ,לשון נסתרב ,שבויי ,הכתוב .278
כי מי שיש לו חלק בעם ובארץ  .העולם
 ,יושב בצל האמונה לקבל האורחים ,יםהקדוש

וצריכים לשמח את  .ב"עוהוב ז"עוהלשמוח ב
משום שחלקם של אלו האורחים  ,העניים

ואותו היושב  .שייך לעניים ,שהזמין לסעודתו
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ומזמין האורחים  ,בצל הזה של האמונה
ינו נותן וא ,אורחים של האמונה ,העליונים האלו

כל  ,חלק לעניים ,חלקם מהסעודה הםל
ם את חַ לְ ל ִת ַא ,ואומרים ,האורחים עומדים ממנו

שערך הוא של רע  שולחןהנמצא ש .לחם רע עין
 ׁשרֶ יתי פֶ ִר וזֵ  ,עליו כתוב .ה"של הקב וואינ ,העין

אוי  .יולא חגיחגיכם  .חגיכם ֶרׁשּפֶ  ,על פניכם
בשעה שאלו אורחי האמונה  ,לאותו האדם
  .לחנוועומדים מעל ש

אברהם כל ימיו היה עומד בפרשת  .279
 .להם שולחןלהזמין אורחים ולערוך  ,דרכים
כל את ו תוואאם מזמינים  ,בסוכות ,עתה

ואין נותנים להם  ,דוד המלךאת ו ,הצדיקים
סורו  ,וקורא שולחןעומד אברהם מעל ה ,חלקם

וכולם  .י האנשים הרשעים האלההלֵ ונא מעל א
ובטן רשעים  ,יצחק אמר .חריומסתלקים א

כל ו .נהקיֶא ְת  ך אכלָת ְת ּפִ  ,יעקב אמר .סרְח ֶת 
כי כל  ,אומרים ,אהרוןמשה ו ,שאר הצדיקים

  .לחנות מלאו קיא צואה בלי מקוםוש

ויהי  ,אמרו ,משלים את דיניודוד המלך  .280
משום  .תֹול וימבָ את נָ ' יגוף היו ,כעשרת הימים

והוא  ,לאורח קש את נבל שיקבל אותוישדוד ב
הזמין את דוד  ,וכן זה היושב בסוכה .לא רצה

כ דוד המלך קורא "ע ,המלך ולא נתן לו חלקו
ובאלו עשרת  .הזה של נבלפסוק עליו את ה

דן את העולם  ,מלכות ,שדוד המלך ,הימים
 ,דון עליו אותו האדםינ ,בעשרת ימי תשובה
ו ואינו נותן ן אותכי הזמי ,שגמל לו רע יותר מנבל

  .ון אותפ לא הזמי"ל עכבונ .חלקו לו

התורה לא הטריחה את האדם לתת  .281
 ,איש כמתנת ידו ,ש"כמ .יותר אלא כמה שיכול

 ,ואל יאמר אדם .ךאלקיך אשר נתן לָ ' כברכת ה
ישאר אתן יומה ש ,וה תחילהובע וארל ואׂשכַ אֹו

 ,של האורחיםהוא הכול אלא תחילת  ,לעניים
ה "הקב ,אותם הוואם משמח את האורחים ומרו

 .'ג על האז תתענַ  ,ואברהם קורא עליו ,מוישמח ע
 .יך לא יצלחיר עלצַ כל כלי יּו ,ויצחק קורא עליו

משום שכל  ,מלכות ,זה אומר לו דוד המלךפסוק 
בידיו  נמסרושל המלך ומלחמות המלך  הנשקכלי 

 בור בארץ יהיו זרעויג ,אבל יצחק אומר .של דוד
וצדקתו  שר בביתוהון ועו ,דור ישרים יבורך

  .לעדעומדת 

כי  .ךָ ע כשחר אורֶ ַק אז יּבָ  ,יעקב אמר .282/1
 ,שאר הצדיקים אומרים .ע אותיות יעקבַק יּבָ 
דוד  .בַצחצחֹות נפשךָ  ביעתמיד והׂש' ה ךָ חֲ ונָ 

כי הוא  ,חיך לא יצליצר עלכל כלי יּו ,המלך אמר
לקו חאשרי  .שבעולם הנשקתמנה על כל כלי ה

אשרי חלקם של  .זה של אדם שזכה לכל
 ְך ֵמ ועַ  ,עליהם כתוב .ב"עוהוב ז"עוההצדיקים ב

  .רץלעולם יירשו ָא ,לם צדיקיםוכ

זו ליטול לולב ביום ההוא באלו  מצווה .282/2
ה לוקח את ישראל "כמו שהקב .המינים שלו

אף כך ישראל לוקחים  ,באלו הימים ושמח בהם
וזהו הלולב  .ה לחלקם ושמחים בו"את הקב
ת "חג שבע ספירות ,צורת אדם ,שבו והמינים

ת כנגד ערבֹו' ב ,ת"הדסים כנגד חג' כי ג ,מ"נהי
  .אתרוג מלכות ,לולב יסוד ,ה"נו

  צלם ודמות
פרי עץ הדר  ןולקחתם לכם ביום הראשו .283

 ,ש"כמ .נחל עבות וערבי וענף עץ ,כפות תמרים
יצרתיו אף  ,אתיורָ מי ולכבודי ְּב כל הנקרא בׁש

ה "שהקב ,זהו אדם ,נקרא בשמיכל ה .עשיתיו
ויברא אלקים את  ,ש"כמ ,ברא אותו בשמו

בשעה שהוציא  ,בשמו לווקרא  ,האדם בצלמו
 ,ש"כמ ,ים בתורהקונקרא אל ,אמת ודין בעולם

  .ים לא תקללקאל

ויברא אלקים את  ,ש"כמ ,בשמו לוקרא  .284
ה אדם בצלמנו נעֶׂש  ,וכתוב .האדם בצלמו

וכך  .א ומלכות"ל זש זיווגב שכתוב .כדמותנו
הוא כי צלם  ,דמותבהוא בצלם ו ,שניהם זיווגב
כר זואדם מ .ממלכותהיא ודמות  ,א"מז
  .מלכותמא ו"מז ,נוקבא יצאמו

בשעה  .ויברא אלקים את האדם בצלמו .285
ה צורה אחת "שולח הקב ,למטה זיווגשנמצא 

וא הו ,רשום חקוק בצלם ,כפרצופו של האדם
רשות  תניתנ הייתהאם ו .ההוא זיווגהנמצא על 

היה האדם רואה על ראשו צלם  ,לעין לראות
ובצלם ההוא נברא  .רשום כפרצוף האדם ,אחד
צלם הד שאינו עומד על ראשו ועכל ו .האדם

 .לא נברא האדם ,ונמצא שם ,ששלח לו אדונו
  .ויברא אלקים את האדם בצלמו ,ש"כמ

 .זדמן לו עד שיוצא לעולםהצלם ההוא ה .286
בצלם ההוא  ,לבצלם ההוא גדֵ  ,ולםכשיוצא לע

צלם הזה הו .אך בצלם יתהלך איש ,ש"כמ .הולך
  .הוא מלמעלה

 ,בשעה שאלו הרוחות יוצאים ממקומם .287
 ,מכובד תיקוןכל רוח נתקן לפני המלך הקדוש ב

ומאותה הצורה  .ז"עוהבאותו פרצוף הנמצא ב
הוא כי הצלם  .צלםהיוצא  מכובדה תיקוןהו

 ,הנמשך יחד עם רוחו ,דםלבוש לרוחו של הא
 ,שלישי לרוח הצלם הואו .כמו אור וכלישהם 

 ,שנינפש  ,כי רוח הוא ראשון .בחינה שלישית
בשעה שנמצא  ז"עוהא לולב םיומקד .שלישיצלם 
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בעולם שלא יהיה נמצא צלם  זיווגואין  .זיווג
צלם הקדוש ה ,אבל ישראל הקדושים .בתוכו

ם שלהם ם הצל"ובעכו ,נמצא בהם ממקום קדוש

כ אין צריך "ע .מצד הטומאה ,ממינים רעים
משום  ,ם"האדם לערב צלם שלו בצלם של עכו

  .שזה קדוש וזה טמא

  שמיני עצרת
כי יום  .ביום השמיני עצרת תהיה לכם .288

 .הוא שמחתו בישראל ,זה הוא מהמלך בלבד
השתדלו בהם כל  ,משל למלך שהזמין אורחים

עד  ,בני היכלואמר המלך ל ,לבסוף .בני היכלו
 ,לנו באורחיםועתה אני ואתם השתדלנו כ

 ,ות על כל שאר העמים בכל יוםקורבנוהקרבתם 
מכאן והלאה אני ואתם נשמח יום  ,פרים שבעים
 .ביום השמיני עצרת תהיה לכם ,ש"כמ .אחד
אבל אורחי  .ו עליכםקורבנלהקריב  ,לכם

נמצאים  ,ימי סוכות שבעהשנמצאו ב ,האמונה
וביום שמחת  ,גם בשמיני עצרת ,דעם המלך תמי

 .מויכולם מתאספים אליו ונמצאים ע ,המלך
  .אסיפה פירושהש ,כ כתוב עצרת"וע

הוא ראש אל  ,ת"ת ,יעקב ,יום ההואהו .289
אברהם יצחק משה  ,וכל שאר האורחים ,השמחה
 ,כ כתוב"וע .מוישמחים ע ,יוסף דוד אהרון

בדי ע ,ויאמר לי ,וכתוב .מי כמוך ,אשריך ישראל
  .רישראל אשר בך אתפָא ,אתה

 קחו אליך שמן זיתייו ,בני ישראל צו את .290
למה הסמיך  .להעלות נר תמיד ,למאור זך כתית

כל הנרות  ?ה פרשה זו לפרשת מועדים"הקב
כולם הם  ,שהן המועדים ,הספירות ,העליונים

להמשיך שפע  ,נרות להדליק שמן המשחה העליון
ראל מתברכים י יש"וע .הנקרא שמן ,החכמה

העליונים והתחתונים ונדלקים הנרות ומאירים 
שמחת  .ח לבַמ רת יַׂש ושמן וקט ,ש"כמ ,לעולם

  .העליונים והתחתונים

נינו ְר והַ  ,צדיקים וגילּו' מחו בהִׂש  ,כתוב .291
נגילה  ,'זה היום עשה ה ,וכתוב .כל ישרי לב

ה צריכים לשמוח ולהאיר "כי בהקב .שמחה בוונִ 
משום ששמחה  ,א האדם בשמחהמציוי .הפנים

 ,בו .נגילה ונשמחה בו ,ש"כמ .ה היא"של הקב
  .אחד הכולו .ה"בהקב ,בו .ביום

 ,שהדינים נשקטיםכ ,'מחו בהִׂש  .292
 ,וכשמתעוררים הרחמים .והרחמים מתעוררים

 ,יסוד ומלכות ,צדיק וצדק ,וגילו צדיקים ,אז
כי  ,שהם נקראים צדיקים .מתברכים יחד

ושמחים לכל  ,יע לעולמותמתברכים להשפ
 ,בני האמונה ,והרנינו כל ישרי לב .העולמות

  .מלכותבשיתקשרו ביסוד ו

כדי  ,ובכל דבר צריכים מעשה למטה .293
  שאין צריכים  ,מי שאומר .לעורר למעלה

  ם ולעשות אות להוציא ,מעשה או דיבורים
  והרי  .תיפח רוחו ,כדי לעורר למעלה ,קול

רת ווקט ,נרותבהדלקת ה ,פרשה זו מוכיחה
כי  ,רת ישמח לבושמן וקט ,ש"כמ ,הסמים

 ,רת למטהוקטהשל הדלקת הנרות ו הבמעשה ז
 ,הדלקה ושמחה למעלה ולמטה ותנמצא

כי שמן מעורר החכמה  .ב"של חווהתקשרות יחד 
מעורר  ,מזבח שלמטה .הבינהמעוררת רת ווקט

הן והן שלמטה מעורר כוכ .מלכות ,מזבח אחר
שלמטה מתעורר מעשה  כי במעשה .חסד ,אחר

  .למעלה

  בור בשבתיד
 ,דדוש ה׳ מכוּבָ ְק נג לִ ות עלשּב וקראָת  .294

 .ממצוא חפצך וַדֵּבר ָדָבר עשות דרכיךבדתו ֵמ יוכ
ממצוא חפצך  ,אבל .יפה ,וכיבדתו מעשות דרכיך

אם  ,סרון לשבתיומה זה ח ?ומה ,ודבר דבר
  ?ר דברמדּבֵ 

 ,להיכי אין לך מ ,סרון לשבתיזה ח .295
ועולה  ,שאין לה קול ,היוצאת מפי האדם

וכל דבר שאינו  .לה אחרתיומעורר מ ,למעלה
 .מאלו ימים של חול .הוא חול ,קדוש
סרון יהוא ח ,ר חול ביום הקדושרתעומוכש

מיהו  ,שואלים עליו י"כנוהקב״ה ו .למעלה
מיהו שצריך כאן  ,שלנו זיווגהרוצה להפריד ה

ינו שורה על אינו נראה וא ,עתיקא קדישא ?חול
  .חול

 ,משום שאינו עושה כלום ,הרהור מותר .296
 יאבל אחר .ואינו עולה ,ולא נעשה ממנו קול
ובוקע  ,בור נעשה קולידה ,שמוציא דיבור מפיו

בור יומעורר ד ,ירים ורקיעים ועולה למעלהואו
ר ממצוא חפצך ודּבֵ  ,וע״כ כתוב .של חול ,אחר
 ,דוש מפיובור קיומי שמעורר ד .ולא הרהור ,דבר
 ,ועולה למעלה ,בור של תורה נעשה קולימד

 ,הספירות הקדושות ,ומעורר קדושי מלך העליון
שמחה למעלה  תואז נמצא .ומתעטרים בראשו

  .ולמטה
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  המתענה בשבת
עושה האם  ,מי ששורה בתענית בשבת .297

 ,רעוןיאם אינו עושה גה ?או לא ,רעון בשבתיג
עונשו אם וה ?ממנו סעודות האמונה ותבטלשה
  ?תבטלה ממנו שמחת שבתהכי  ,גדול

על אשר משגיחים עליו מלמעלה יותר מ .298
יום ההוא שמחה למעלה המשום ש ,כל בני העולם

שמחה שכל  ,שמחה מעל כל השמחות ,ולמטה
ם וניואפילו הרשעים שבגיה .האמונה בו נמצאת
ולאותו האדם אין שמחה  .נחים ביום ההוא

 .תחתוניםהיונים ועלהוהוא שונה מכל  ,ונחת
מהו השינוי שפלוני הוא  ,שואלים עליוהכול 
  ?בצער

 ,שעתיקא קדישא מתגלה בשבתכ .299
לתו עולה ועומדת יתפ ,רנמצא בצעוהאדם ההוא 

ואפילו  .אז נקרעו כל גזרי דין שנגזרו עליו ,לפניו
 .נקרעהכול  ,של המלך לרע ד"באם הסכימו עליו 

כל  ,משום שבשעה שעתיקא קדישא מתגלה
משום שמתגלה  ,ותחירות וכל שמחה נמצא
  .ז״א ,בסעודת השמחה של המלך

 .קורעים לו גזר דינו של שבעים שנה .300
ספירות  שבעיםאע״פ שהסכימו עליו כל אלו 

שהוא נראה  ,ס"חג״ת נהי״מ שבכל אחד ע ,המלך
משום שעתיקא קדישא לוקח  .נקרעהכול  ,בהן

יו בחלום אם עוררו עלוזה  .מגן עליו ,את האדם
ולא שאר  ,אם מתענה תענית חלום ,בליל שבת
  .תעניות

שעשה סעודת שמחה  ,בדומה למלך .301
ביום של השמחה כל  .הכולוגזר שמחה על  ,לבנו

אסור  ,בוואיש אחד עצ ,העולם שמחים
המלך בא אל השמחה ורואה כל העם  .זיקיםאב

רואה אותו האדם  ,נשא עיניו .כמו שגזר ,שמחים
מיד פקד והוציאו אותו  .עצוב ,קיםזיאהאסור ב

  .ו מכבליואותוהתירו 

כל  ,זה השורה בתענית בשבת ,כך הוא .302
 .והוא נאסר בכבלים ,בוהעולם שמחים והוא עצ

ונמצא  ,בשעה שעתיקא קדישא מתגלה ביום הזה
אע״פ שהסכימו עליו  ,אדם הזה אסור בכבליםה

 ,נקרעהכול  ,דז״א שבע ספירות ,כל שבעים שנה
אפילו המתענה  ,ביום אחר .ן הדין שורה עליוואי
 .ע גזר דינו באותו היוםויש בו רשות לקר ,בחול
  .כ בשבת"כש

ומי  .מיוחד השולט בו כוח אין יום ללא .303
אינו  ,ששורה בתענית חלום באותו היום שחלם

אבל לא של  .עד שקורעים דינו ,יום ההואהעובר 
יום  משום זה באותו .יום השבתבכ ,שנה שבעים

כי אין רשות ליום על יום  ,ממש צריך להתענות
ויכול  ,כל יום מה שקרה ביומו הוא עושה ,אחר

 ,מה שלא קרה ביומו אינו עושהו ,לבטל דינו
וע״כ אין צריך האדם  .ואינו יכול לבטל דינו

 זה םומשו .לדחות התענית מיום זה ליום אחר
  .ולא דבר יום ליום אחר ,בר יום ביומוְד  ,כתוב

אלא  ,נם העירו אותו בחלום רעילא לח .304
אוי לאותו אדם שאין  .כדי שיבקש עליו רחמים

 כי הוא ,ואין מודיעים לו בחלום ,מעירים אותו
 ,וכתוב .ערָ  ךָ ְר לא יגּו ,כתוב ומשום זה .נקרא רע

משום  ,יפקד בחלוםיבל  .עיפקד רָ יל ע ילין ּבַ בֵ וׂש
  .שהוא רע

 ,שכתוב כיוון .רר דבָ ממצוא חפצך ודּבֵ  .305
בור יהרי גם הד ?מהו ודבר דבר ,ממצוא חפצך

בור יך דוחתיעד ש ,אלא .בצרכיו הוא בכלל חפצך
ווי שידבר בדברי יצכלומר ה ,כראוי וידבר אותו

 ,משמע מהכתוב שזה ,בירורו של דבר .תורה
 .ב"עוהוב ז"עוהאשריהם ישראל ב .ודבר דבר

בנים לא  ,מהמי הֵ ויאמר אך עַ  ,עליהם כתוב
  .ויהי להם למושיע ,רוישֵק 

  ישראליתהצא בן אישה יוי
בן איש  והוא ,בן אישה ישראלית יצאיו .306
שיצא מכלל חלקם של  .בתוך בני ישראל מצרי
 צו במחנהנָ יוי .מכלל האמונה ,מכלל כל ,ישראל

כל מי שבא מזרע  .בן הישראלית ואיש הישראלי
 ?מי גרם לו .הכוללסוף מגלה זה לפני  ,מזוהם

כי אין לו חלק  .חלק הרע שיש בוהשל  הזוהמה
  .בכלל ישראל

וכבוד  ,ר דברסֵת בוד אלקים הַ ְּכ  ,כתוב .307
 ,כבוד אלקים הסתר דבר .מלכים חקור דבר

שלא  ,שאין רשות לאדם לגלות דברים סתומים

סה אותם עתיק ידברים שכ ,נמסרו להתגלות
בעה ולאכול לש ,ש"כמ .ר"מבחינת ג ,יומין

לגלות עד אותו  ,בעהולאכול לש .תיקה עֶס כַ ולְמ 
 ,ועכ״ז .ו״ק ולא יותר ,מקום שיש לו רשות

  .ג״ר ,שלא יגלה מה שאין לו רשות ,מכסה עתיק

היודעים  ,החברים ,בעהולאכול לש .308
ללכת בהם בדרך האמונה  ,אורחות ושבילים

ולמכסה  .כגון הדור שרבי שמעון שורה בו .כראוי
ם יאינם ראוישכולם  ,מדורות אחרים ,עתיק

אלא  ,הדברים ביניהם ושיתגל ,בעהולאכול לש
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טיא חֲ תן את פיך לַ יאל ת ,ש"כמ .למכסה עתיק
  .את בשרך

היה אדם אומר  רבי שמעוןבימיו של  .309
רבי  אחר שנפטר .פתח פיך ויאירו דבריך ,לחברו
לחטיא את  תן את פיךיאל ת ,היו אומרים ,שמעון
 ,שנפטראחר  .בעהולאכול לש ,בימיו .בשרך

שהחברים היו מגמגמים ולא  .ולמכסה עתיק
בעה ולאכול לש :פירוש אחר .עמדו בדברים

ולמכסה עתיק  .בנגלה ,בדברים המתגלים
  .בסתרי תורה ,בדברים המתכסים

 את השם הישראלית אישהיקוב בן היו .310
שניקב  ,יקוב חור בדלתויו ,ש"כמ ,יקוביו .ויקלל

מו שלומית יאם וֵׁש  .כמו ניקב .מה שהיה סתום
 ,מוים אעד כאן היה מסתיר הכתוב ֵׁש  .ריְב בת ִד 
  .מויניקב שם א ,קובויי ,שכתוב כיוון

חי בעולם לא  רבי שמעוןאם לא היה  .311
 ,דבר זהלגלות כי לא ניתן  ,לגלות ותרש יתההי

שכבר  ,שהם בין קוצרי השדה ,אלא לחברים
תיפח  .נכנסו בחכמת הנסתר ויצאו ממנה בשלום

ל אותם הבאים לגלות לאלו שאינם רוחם ש
  .יודעים

נצו במחנה בן הישראלית ואיש יוי .312
אחרת  אישהאיש הישראלי הוא בן  .הישראלי
שאותו  כיוון .שהיה בעלה של שלומית ,מאביו

חזר בעלה  ,מצרי בא על שלומית בחצי הלילה
ולא בא עוד  ,ונפרד ממנה ,לביתו וידע הדבר

והוא  ,ד את זהאחרת והולי אישהולקח  .עליה
של המצרי נקרא בן זה ו ,נקרא איש הישראלי

מה היה רוצה  ,נצו כאן יחדהאם הם  .הישראלית
  ?לל את השם הקדושיולמה ק ,כאן השם הקדוש

אלא איש הישראלי אמר בתוך המריבה  .313
 הייתהאמר ש .מו של בן הישראליתידבר מא

 ,ש"כמ .הישראלית אישהקוב בן היוי ,מיד .זונה
שם הקדוש הת של "נטל ה .ב חור בדלתויקויו

 .מויכדי להגן על א ,לליוק ,שהיא מלכות ,הוי״ה
וזה  .שם הקדושהקב ופירש יהנקיבה שנ היוזו

 ,אשרי חלקם של צדיקים .נאמר לקוצרי השדה
 ריבךָ  ,כתובוע״כ  .ושיודעים הדבר ומכסים אות

סוד הזה הו .לגָ ל ְת וסוד אחר ַא ,ריב את רעך

  .ואות ואי אפשר לבאר ,עמוק יותר מדי

נוקבא שיונקת  הייתה ,ה"הוית של "ה .314
משום כך לקחה כלי  .מרחמים ומדין ,מב׳ צדדים

הוצא את  ,ש"כמ ,של המלך ונקמה נקמתה נשק
מו יאיש א ,ע״כ כתוב .אל מחוץ למחנה המקלל

 .מו הקדים לאביוישיראת א .אוירָ ואביו ִת 
  .ב"עוהוב ז"עוהאשריהם ישראל ב

איש איש  ,רובני ישראל תדבר לאמ ואל .315
 ,כתובמשום ש .יו ונשא חטאווהאלכי יקלל 

ואין מענישים  ,ונשא חטאו ,לכן ,סתם ,יווהאל
אם  .יווהכי אין אנו יודעים מי הוא אל ,אותו

או ממנהיגי  ,כביםכוהאו מ ,אחד מהשרים
  .העולם

 לא היה מעורר ,אם הוא צדיק גמור .316
 ,שעורר הדבר כיווןו .לקלל אותם ,ות שלהםכוח

לא ימות  ,ז"ועכ .כפירהשנזרקה בו אנו חוששים 
  .יואלוהמשום שלא פירש מיהו  ,ז"ע

י והישאם אמר אל .דנים אותו לטוב .317
שהיה לו עד  ייהואל ,הוא יכול לטעון ,ואות לליוק

ועתה אני חוזר  .ביישנמשכתי אחריו בל ,עתה
אבל אם אמר  .לקבל האמונה העליונה ,בתשובה

זה  ,רש אותו בשםיופ ,ה"הויאו  ,אלקים ה"ויה
משום שזה הוא  .אינו יכול לטעון כלום בזה

וכל אות של השם הקדוש עולה לשם  ,אמונת כל
  .שלם

הישראלית את השם  אישהקוב בן היוי .318
אבל האיש הישראלי בעלה של שלומית  .ויקלל
 אישהמ ,בנו של בעלה של שלומית היה .היה

 ,מויאעל ואמר לו דבר  ,דהיו נצים יח .אחרת
ואשר אביו המצרי נהרג בשם  ,זונה הייתהש

 ,אתה אומרהְלהוְרֵגני  ,ש"כמ ,״י משההקדוש ע
כ "וע .כי בשם הקדוש שאמר הרג אותו משה

  .ו בתוך המריבהל שהודיע ,הושיט הדבר כנגדו

 אישהקוב בן היוי ,וזהו שכתוב .319
ויביאו אותו אל  ,הישראלית את השם ויקלל

על שהרג  ,משום שהגיע אל משה בטענה .המש
ויביאו אותו  ,משום זה .את אביו בשם הקדוש

הו וויניח ,מיד ,שראה משה כיוון .אל משה
  .והאב והבן נפלו בידי משה .במשמר

  כי יקלל אלוהיו
 ,איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו .320

מי ואעידה מע עַ ְׁש  ,כתוב .מות יומת' ונוקב שם ה
אל זר ולא  לא יהיה בךָ  ,אל אם תשמע ליישר ,ְך ב

לא יהיה בך אל  ,שכתוב כיוון .וה לאל נכרותשתח
לא יהיה בך  ?וה לאל נכרוולא תשתח ,מהו ,זר

שכל  .לתוכו ר"יצהשאדם לא יכניס את ה ,אל זר
כי  .אל זר שורה בתוכו ,מוימי שבא להתחבר ע
הוא בא מיד לעבור על דברי  ,כשמתחבר בו האדם

 ,עבור על האמונה של השם הקדושול ,התורה
שלא  כיוון ,וע״כ .אל נכרלובא אח״כ להשתחוות 

 ,א להשתחוות לאל נכרולא תב ,יהיה בך אל זר
ולעבור על  ,שזו האמונה הרעה של האדם

  .האמונה של השם הקדוש

יכול לטעון  ,ויאלוהכי יקלל  ,וע״כ .321
 ,ששורה עליו לפעמים ,ר"יצהל ,לל לאל זרישק
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 .א או לאיאם אמת ה ,יודעים דבריו ואין אנו
 ,ונוקב שם ה׳ ,אבל .בלבד ,ונשא חטאו ,וע״כ

  .מות יומת

שהוא כ ,ונשא חטאו ,א״כ למה כתוב .322
היה  ,ונסלח חטאו ,האם לא ?ר"יצהמכוון על 

 ,י סתםיאלוה ,כגון שאמראלא זהו  ?לכתובצריך 
וע״כ אי  .ר"יצה ,נתו על אל זרוולא פירש שכו
כי  .שהרי הוא ספק .ונסלח חטאו ,אפשר שיכתוב

זה ודאי ונשא  ,סתם ולא פירש יואלוהיקלל 
 ,ונוקב שם ה׳ ,אבל .ישים אותוענשאין מ ,חטאו

ואין לו  ,הכולאמונת  הכי כאן תלוי .מות יומת
 ,שלא יוכל לומר ,עליו כלום וןרשות לטע

  .תכוון לאל אחרהש

הוא אמונת העליונים  ה"הויודאי שם  .323
ובאות  ,ז עומדים כל העולמות"וע ,םיונוהתחת

ים אלף אלפים ורבי רבבות יאחת קטנה י׳ תלו
 ה"הויוע״כ אותיות ד .עולמות של תשוקות

ורבבות עולמות  פיםוכמה אל ,קשורות אלו באלו
ועולות ומתקשרות  ,ים בכל אות ואותיתלו

ונסתר בהם מה שלא השיגו  .מלכותב ,באמונה
 ,ויה בהןה תלרהתו .העליונים והתחתונים

 ,וע״כ כתוב .הוא ושמו אחד ,ב"עוהו ז"עוהו
תן יאל ת ,וכתוב .טוא בלשוניחֲ ֵמ  ירה דרכיְמ ְׁש ֶא 

  .טיא את בשרךחֲ את פיך לַ 

סקל או יל יקֹוכי ָס  ,גע בו ידילא ת ,כתוב .324
ך במשֹו ,ם בהמה אם איש לא יחיהִא  ,הרֶ יָ ה יִ רֹיָ 

שהוא הר  ,הר סיני כמוו .מה יעלו בהרהֵ  להיובֵ 
ומשום שנראה עליו כבוד  ,כשאר הרי העולם

כי סקול  ,גע בו ידילא ת ,כתוב ,המלך הקדוש
קרב אל מתמי שכ "כש ,סקל או ירה יירהיי

שאדם יכול להושיט בו היד  ,הר סיני כמוו .המלך
 ,סתם ,גע בו ידילא ת ,כתובו ,בדרך כבוד ביראה
מי שמושיט ידו בדרך כ "כש ,ואפילו בדרך כבוד

  .ךד המלזיון כנגיב

 ,ל נעליך מעל רגליךַׁש  ,קרב הלוםאל ִת  .325
דש וכי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת ק

זוהר המיום שנולד לא הוסר ממנו  ,משה .הוא
אמר  .אל תקרב הלום ,כתוב בוו .וןיהקדוש העל
עד עתה אין אתה ראוי  ,משה ,לו הקב״ה

 ,משה כך אםו .ל נעליךַׁש  ,להשתמש בכבודי
כתוב בו  ,ב ביראה ובקדושהואע״פ שהיה קרש
על אחת  ,זיון אל המלךיקרב בדרך במתמי ש ,כך

  .כמה וכמה

כשהיו  .היו ונשא חטאוואיש כי יקלל אל .326
 ,היו יודעים באלו שרי העולם ,ישראל במצרים

וכל אחד היה לו אליל  ,הממונים על שאר העמים
 ,תקשרו בקשר האמונההש כיוון .מהם בפני עצמו

נפרדו מהם  ,אותם לעבודתורב יוהקב״ה ק
ומשום זה  .קרבו לאמונה העליונה הקדושההתו

את אחד  ,יווהאיש איש כי יקלל אל ,כתוב
 כיוון ,איואע״פ שעבודה זרה ה .שריםה שבעיםמ

מי  ,ניתי אותם לממונים להנהיג העולםישאני מ
כי  .ונשא חטאו ודאי ,שמקלל ומבזה אותם

בני ברשותי הם עומדים והולכים ומנהיגים 
  .העולם
 ,ולא כתוב .מות יומת ,'ונוקב שם ה ,אבל

ת אלא מֹו .שריםשבעים כמו באלו  ,ונשא חטאו
שבעים ולאלו  .ב"עוהיומת ב ,ז"עוהת במֹו .יומת
 ,ימשום שמבזה מעשה ידי ,ונשא חטאו ,שרים

אבל  ,והוא אסור .י שאני ממנהימבזה את משמש
  .בהם תמתחייב המיתה אינ

שמעון ורבי יוסי לחריץ  בדרך הגיעו רבי .327
 .רבי יוסי עם בגדיו לתוך המים עפס .עם מים

שבני אדם  ,חריצים ובקעי מים תיקון ,אמר
ואי והל ,עושים בתוך שדותיהם להעברת המים

אסור לך  ,אמר לו רבי שמעון .שלא היו נמצאים
ואסור לאדם לנהוג  ,משמש העולם הוא ,לומר כך

אם הוא ואפילו  ,זיון במשמשו של הקב״היב
כ אם מעשים של אמת אלו החריצים "וכש ,מזיק

 ,שנמצאים בחלקי השגחה העליונה ,שבשדות
  .זה למעלה תיקוןשיש שורש ל

והנה טוב  ,א אלקים את כל אשר עשהְר ויַ  .328
 כתוב ,וירא אלקים את כל אשר עשה .דומא
 ,לרבות אפילו נחשים ועקרבים ויתושים ,סתם

 ,בכולם כתוב ,לםואפילו אלו שנראים מחבלי העו
מנהיגי  ,כולם משרתי העולם .דווהנה טוב מא

  .ובני אדם אינם יודעים ,העולם

 ךראו נחש אחד הול ,בעוד שהיו הולכים .329
ודאי שזה הולך לעשות  ,אמר רבי שמעון .לפניהם
ונקשר באפעה  ,נחש הזה לפניהםהרץ  .לנו נס

 .נלחמו אחד באחד ומתו ,אחת באמצע הדרך
 .ראו את שניהם מוטלים בדרך ,הםילאכשהגיעו 

כי  .ברוך הרחמן שעשה לנו נס ,אמר רבי שמעון
 אפעהאו ה ,כשהוא חי ,כל מי שיסתכל באפעה

כ אם "וכש .אינו ניצל ממנו ודאי ,מסתכל באדם
עה ה אליך רָ נֶ לא תאּו ,קרא עליו .קרב אצלומת

ובכל דבר עושה הקב״ה  ,הלךוקרב באגע לא יִ ונֶ 
זיון בכל מה יאין לנו לנהוג בו ,את השליחות שלו

ורחמיו על כל  ,טוב ה׳ לכל ,וע״כ כתוב .שעשה
  .ה׳ כל מעשיך ךָ ּודיו ,וכתוב .מעשיו

  חבצלת ושושנה
אני חבצלת השרון שושנת  ,כתוב .330

לפני  ,המלכות ,י"כנכמה אהובה  .העמקים
והיא משבחת  ,האות שהקב״ה משבח .הקב״ה

התקינה וכמה שבחים וזמירות  .אותו תמיד
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 ,אשרי חלקם של ישראל .תמיד אל המלך
כי  ,ש"כמ .שאחוזים בגורל של החלק הקדוש

  .בל נחלתויעקב חֶ  ,מוק ה׳ עַ לֶ חֵ 

 ,המלכות ,י"כנזוהי  .אני חבצלת השרון .331
 ,העומדת בפאר היופי בגן העדן ,חבצלת תשנקרא

שהיא שרה ומשבחת למלך  ,השרון .נטעילה
  .לז״א ,העליון
צריכה  ,המלכות ,צלת השרוןאני חב ,ועוד

של  עייןהמ ,נחל העמוקהקוי של ישקות משילה
שרון  .בההיה השרון כערָ  ,כמ״ש .בינה ,הנחלים

 ,הנמצאת במישור ,חבצלת .פירושו ארץ מישור
  .האות מה שורפתחמשום שה ,צמאה למים

 .שעומדת בעמוק מכל ,שושנת העמקים .332
 .'ממעמקים קראתיך ה ,ש"כמ ,שושנת העמקים
קוי של נחלים יהיא ממקום שש ,חבצלת השרון
ממקום  ,ואינם נפסקים לעולם ,יוצאים משם

שושנה של  ,שושנת העמקים .גילוי של הבינה
הסתום מכל  ,אותו מקום שנקרא עמוק מכל

  .ממקום סתום של הבינה ,הצדדים

המלכות היא חבצלת ירוקה  בתחילה .333
ם בב׳ צבעי ,היא שושנה כ"אח .בעלים ירוקים
 ,שושנת .שה עליםיבש ,שושנת .אדום ולבן

בתחילה  .מצבע לצבע השמשנה צבעיה ומשתנ
אחר  .שרוצה להזדווג במלך נקראת חבצלת

 ,נקראת שושנה ,תדבקה במלך בנשיקותהש
שושנת  .פתותיו שושניםׂש ,משום שכתוב

  פעמים ל ,משונה ומשנה צבעיהש ,העמקים
פעמים לפעמים לדין ול ,פעמים לרעוללטוב 

  .רחמיםל

  :ב׳ מצבים יש במלכות
 ,מאורות הגדוליםההיא בבחינת ב׳  .א

וה ווש ,ירוקשהוא  ,במדרגה אחת עם ז״א
מקבלת אז משמאל ו ,אלא בלי חסדים ,כמוהו
 ,נפרדת מז״אהיא  .וז״א מימין שבבינה ,דבינה

יש לה חכמה בלי חסדים וצריכה  ,דבוקה בבינה
את אז נקר .יתן לה חסדיםילהזדווג עם המלך ש

  .חבצלת
ואין לה  ,תמעטההאחר שירדה מבינה ו .ב

אלא מזדווגת עם ז״א ומקבלת  ,מעצמה כלום
ממצב  השמשתנ .אז נקראת שושנה .ממנוהכול 

  .'א׳ למצב ב
 ,העומדת בפאר היופי בגן העדן ,חבצלת
יש  ,דבוקה בבינה מלכותה 'במצב אש .להינטע

אמנם  ,שהיא כל היופי של המלכות ,לה חכמה
נטע פעם ילהתמעט ולה ,עקר מבינהילהשצריכה 
 .שאז באה למצב ב׳ ,למטה מחזה דז״א ,שנייה

כי  .נחל העמוקהקוי של ישקות משיצריכה לה
והיא צריכה  ,היא חכמה בלי חסדים' במצב א

  .מים ,להישקות מחסדים
היא ממקום ששיקוי של  ,חבצלת השרון

שהיא דבוקה בבחינה  ,נחלים יוצאים משם
שממנה מקבלת  ,קו השמאל ,הגלויה שבבינה

 .הנגלה םלוכע ההחכמה גם אחר שהיא מתגל
שושנה של אותו מקום שנקרא  ,שושנת העמקים

קו  ,מקום הסתום שבבינההשיונקת מ ,עמוק מכל
  .מקבלת מז״אהכול ו ,הסתום מחכמה ,ימין שבה

בתחילה המלכות היא חבצלת ירוקה בעלים 
 ,ירוק ,במצב א׳ היא במדרגת ז״אש ,ירוקים

כ היא "אח .אלא בלי חסדים ,וה כמוהוושו
יש בה חכמה ש ,בב׳ צבעים אדום ולבן ,שושנה
 .שמקבלת מז״א בעלה ,דין ורחמים ,וחסדים
 .חג״ת נה״י ס"ושיש בה  ,בשישה עלים ,שושנת
  .'ממצב א׳ למצב ב השמשתנ ,שושנה

  ד"חטא עצה
וכי  ,כי טוב העץ למאכל אישהא הרֶ וֵת  .334

 ,בני אדם אינם יודעים .יםיוה הוא לעינותא
בשעה שברא  .ואינם משגיחים ,ואינם מסתכלים

 ,העליון כבודהקב״ה את אדם וכיבד אותו ב
ובלב  ,ימצא יחידיכדי ש ,ביקש ממנו שיתדבק בו

לא ששלא ישתנה ו ,ובמקום דבקות יחידה ,יחיד
 ,ובקשר הזה של אמונה יחידה ,יתהפך לעולם

 .תוך הגןב ייםהחץ עו ,״שכמ .מתקשר בההכול ש
שאין בו כפילות של  ,ח"עה ,ז״אשיהיה דבוק ב

  .ר"טו

אילן הועזבו  ,ואח״כ נטו מדרך האמונה .335
ובאו  ,ז״א ,ח"עה ,היחיד העליון מכל האילנות

פן ולהתדבק במקום שמשתנה ומתהפך מא
 ,ר"טו ד"עצהב ,ומטוב לרע ומרע לטוב ,פןולא

ים יתדבקו למטה בשינוהו ,וירדו מלמעלה למטה
שתנה משהוא אחד ולא  ,ועזבו את העליון .םרבי

אשר עשה האלקים את האדם  ,״שכמ .לעולם
 ,כלומר .קשו חשבונות רביםימה בוהֵ  ,ישר

אז  .םישיש בו הרבה שינוי ,ד"עצהלהתדבק ב
פעמים לשהיו  ,בם באותו הצד ממשיתהפך לה

פעמים לפעמים לרחמים ול ,פעמים לרעללטוב ו
קשו חשבונות יוב .תדבקו בוהבר שכדָ  .לדין
  .תדבקו בהםהו ,רבים

החיים  עזבָת  ,אדם ,אמר לו הקב״ה .336
בתוך  ייםהחץ עו ,ש"כמ ,חיים .תותדבקת במוהו

 ,משום שמי שאוחז בו ,עץ שנקרא חיים .הגן
תדבקת באילן הו .ות לעולםואינו טועם טעם מ

רגליה  ,״שכמ .ת הוא כנגדךוהרי המו ,אחר
ו ועל כל העולם משום זה נגזר עלי .ותויורדות מ

  .ותומ

ת על כל ולמה נגזר מו ,אם הוא חטא .337
ראו אותו כל  ,בשעה שאדם קם על רגליו ?העולם
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 ,והיו נמשכים אחריו ,הבריות ויראו מפניו
בואו  ,והוא אמר להם .כעבדים לפני המלך

וכולם  .נוה לפני ה׳ עוֵׂש כָ ְר ְב נִ  ,העָ רָ ְכ ה ונִ ונשתחו
וה ום משתחשראו את אד כיוון .באו אחריו

וע״כ  .כולם נמשכו אחריו ,תדבק בומו ,ד"עצהל
  .ות לו ולכל העולםוגרם מ

פעמים ל ,פניםושתנה אדם לכמה אהאז  .338
 ,פעמים נחתלפעמים רוגז ול ,פעמים לרעללטוב ו

פעמים חיים ל ,פעמים רחמיםלפעמים דין ול
ואינו עומד תמיד במעמד אחד  .ותופעמים מלו

וע״כ נקרא להט החרב  .גרם לו ד"עצהכי  .מהם
מרחמים  ,מטוב לרע ,מצד זה לצד זה ,המתהפכת

מתהפכת היא לכל צד  .משלום למלחמה ,לדין
לא  ,ב ורעטו ץ הדעתעומ ,ש"כמ .ר"טוונקראת 

  .תאכל ממנו

 ,שרחמיו על מעשי ידיו ,ומלך העליון .339
לא  ,ומעץ הדעת טוב ורע ,אמר לוו ,ואות הוכיח

ונמשך אחר  ,ממנו בליוהוא לא ק .תאכל ממנו

למקום זה עולה  אישהכי ה .רש לעולםווג .אשתו
  .ות לכלוגרמה מ אישהוה .ולא יותר

 ,ר"טו ד"עצהנקראת  ,המלכות בעת שבדינים
וה שלא וצטהו .רעהרי לא זכה  ,טובהרי זכה 

שאז  ,מעלה למטהלימשוך ממנה החכמה מ
 ,שהוא שורשו ,ח"עהאלא אדם יתדבק ב .ימות
 ,ק במלכות מצד הרחמיםוחוה תתדב .ז״א

כשהחכמה שבה מאירה  ,שזהו .ח"עההדבוקה ב
 ,האישה עולה למקום זהכי  .מטה למעלהלמ

אמנם כשהיא דבוקה  ,ד"עצהלמלכות הנקראת 
אלא שלקחה ממנו  .כמוהו ח"עהבז״א היא 
 ,או יותר נכון ,בפירוד מז״א הייתהכשהמלכות 

 ,נפרדה מז״א ,מעלה למטהלכשהמשיכה מ
רגליה יורדות  ,ש"כמ ,ותום למתהפכה לההו
  .ותומ

 .מיי עַ י העץ יֵמ כי כיֵמ  ,כתוב ב"עוהל .340
ת וע המולַ יּב ,בו בזמן כתוב .ח"עה ,כימי העץ

  .חה ה׳ אלקים דמעה מעל כל פניםוָמ  ,צחלנֶ 
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