
בס"ד לעילוי שכינת עוזנו
ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד" )דניאל יב, ג( ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ זַֹהר ָהָרִקיַע ּוַמְצּדִ ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ

ַהַעלֹוְתָך קנ"ג.(. דֹוׁש )זַֹהר ּבְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ִלים ַלֲעֹסק ּבְ ּדְ ּתַ ׁשְ ֵאּלּו ֵהם ַהּמִ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ "ּוְבִגין ּדִ

ַרֲחֵמי"  לּוָתא ּבְ ּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ִיְפּ
ַרֲחִמים[ לּות ּבְ הּוא ֶזה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֵיְצאּו ֵמַהּגָ ים, ׁשֶ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ֵני ׁשֶ ]ּוִמּפְ

ֵסֶפר
יָׁשא ִאְּדָרא זּוָטא ַקִדּ

מהדורת "מאיר אור לי"

ד ָמקֹור ְמדּוָייק ּוְמֻנּקָ
ים ּוֵבאּור ַקל ִלּ ְרּגּום ַהּמִ ְמׁשּוָלב ִעם ַתּ

חֹות ִעם ְמבֹואֹות ַמֲאָמִרים ּוַמְפּתְ
"י, ֵסֶדר ַה"ַהְדָרן" ְלִסיּום ּבִ ְבֵחי ָהַרׁשְ ׁשִ יִרים ּבְ ׁשִ

ה ַעל ַהִציּון ַהָקדֹוׁש ְלזֹוִכים ַלֲעלֹות ְלִמירֹון ּוַבָקׁשָ

o
מייסודו של

מו"ר המקובל הרב אברהם-מרדכי יצחקי שליט"א
 בית המדרש דויד המלך *** מושב פורת

מהדורה מיוחדת מתוך הספר הגדול הכולל ביאורים עיונים וקובץ הארות מהמפרשים

נשלם ביום הנאדר בקדושה ח"י באייר ל"ג לעומר שנת ה' תשע"ב

אמר המקובל האלהי רבי יהודא פתיה זיע"א )בהקדמתו לביאורו ייה"ר על האדז"ק(: 
"שני האדריות הם כוללים כל חכמת האמת על סדר העולמות מראש ועד סוף" 



 אחריות כתיבה ועריכה: 
הרב משה עמיאל

כל הזכויות שמורות לבורא עולם
וזכות קנין הלימוד לכל העוסק 

בתורה.

המעונין להעתיק או לפרסם 
- יקדים בקשת רשות 

לכבודה של תורה

 להערות והארות
נא לפנות אל העורך:

 במייל: 
mamiel1565@gmail.com

 כתובת:
  רח' כרמל 220

 אבני חפץ 44861
פלא' - 0509113532

עימוד ועיצוב 'מקראי אור' 
0527615936



לזכות נשמת

רבי אליהו-מנשה יצחקי זצ"ל
אביו של מו"ר המקובל הרב אברהם מרדכי יצחקי שליט"א

יום השנה: ו' בתשרי )ה'תשע"ב(
*** מאמר זכרון לכבודו ולעילוי נשמה, וסדר ההדרן על סיום הלימוד, 

ראה בסוף הספר



 לזכות נשמת מורנו ורבנו גאון עוזנו 

רבי יוסף חיים זיע"א
בעל הבן איש חי

יומא דהילולא: י"ג באלול )ה'תרס"ט(

/
לזכות נשמת מורנו ורבנו המקובל האלהי

רבי יהודא פתייא זיע"א
בעל יין הרקח על האדרות

יומא דהילולא: כ"ז באב )ה'תש"ב(

/

זכותם תעמוד לנו ולכל ישראל
לכל הישועות ולגאולה שלימה

לזכות נשמת מורינו ורבנו ועטרת ראשנו,
מרן הראשון לציון המקובל האלהי

הרב הגאון מרדכי אליהו זצוק"ל
יומא דהילולא: כ"ה בסיוון )ה'תש"ע(



לזכות נשמת ההורים היקרים
אבא מאיר בן מרים. יום השנה: י"ט בשבט )ה'תשנ"ט(

ואמא אורלי בת אמילי. יום השנה: י"ב בסיוון )ה'תשס"ד(
למשפחת דסה זלה"ה

"אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות..." – זה היה אבא ע"ה, באהבתו הרבה לקב"ה 
ולתורה, לכל יהודי ולכל מקום בארץ הקדש.

אבא הוא איש תם וישר. שמו נאה לו: מאיר, במה שהאיר פנים לכל אדם, ובמה שפעל ועשה 
להרבות אור וטוב. היה אדם במובן הטוב והנכון לעצמו ולזולת, בבחינת הכתוב "ומצא חן ושכל 
טוב בעיני אלהים ואדם". תמימותו התגלתה בפנימיות וחיצוניות כאחד, כאיש דיבורו שווה בפיו 

ובלבו, בבחינת הכתוב "ודובר אמת בלבבו". 

אבא היה זריז לכל דבר מצווה, השתדל בכל רמ"ח איבריו לעשות, ובכל עת שהתבקש ובכל 
זמן שהיה צורך היה אבא ראשון לכל דבר שבקדושה. עזר רבות לכל נזקק, וכל הנהגתו בחסד 

לזולת הייתה בסתר ובכבוד לכל. 

בית הכנסת "אליהו הנביא". סבא ז"ל כמוס דסה, היה השמש הידוע של בית הכנסת "אליהו 
בית  לייסד  בזריזות  ופעל  הקדש,  לארץ  ועלה  זכה  ז"ל  אבא  שבמצרים.  באלכסנדריה  הנביא" 
כנסת בשם זה. בהתחלה בנה צריף במגרש הבית, ולאחר כמה שנים כאשר השכן עבר דירה, 
אבא הזדרז וקנה את הבית בשכנותו לטובת בית הכנסת. כעבור שנים, הוא בנה את בית הכנסת 
בבניינו הגדול בשטח ציבורי שהוענק לו. אבא שרת את באי בית הכנסת כשמש, עשה את כל 

העבודות הנדרשות במו ידיו ונדב את מלוא כספו לכל צרכי המקום.

תלונה  או  הערה  כל  לקבל  נכון  היה  אדם.  כל  וכבד  בפשטות  נהג  טובות.  מידות  בעל  היה 
מציבור ביה"כ ומכל אדם בהכנעה ובענווה. 

היה מקובל ונכבד בעיני כולם, שהכירו והעריכו את אישיותו היקרה ואת פועלו הגדול למען 
בית הכנסת  ולטובת כל אדם. זה שאומר הכתוב: "והלך לפניך צדקך...".

"אשת חיל עטרת בעלה" – זו הייתה אמא ע"ה, באהבתה הרבה לכל דבר שבקדושה ולכל 
אדם. אמא הי יתה אשה חכמה ונבונה. שמה נאה לה: אורלי, במה שהייתה מאירה פנים לכולם, 

וחיוכה הקרין אור בלב כל אחד.

אמא,  את  בילדותם  זוכרים  עוד  השכנים  כל  יפות.  פנים  בסבר  וגדול,  קטן  אחד,  כל  קבלה 
פוגשת בהם בחביבות רבה ומעניקה לכל אחד סוכרייה, ממתק או עוגה, והכל בצניעות ושקט 

האופייניים לה.

פעלה לצדו של אבא בכל מה שנדרש, וניהלה את הבית בכבוד, בזריזות ובצניעות. זה שאומר 
הכתוב: "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה".

הוקדש ע"י בנם, השם הטוב, משה דסה הי"ו לברכה והצלחה



תמונת מערת האידרא - פנים
)על מקום האדרא ראה לקמן בפרק המבוא(

תמונת מערת האידרא

ק יא ז טא  שערים ארא  בשבעה הענינים אתוכן ְִִַָָָ

שערי בשבעה העניני תוכ

קדישא זוטא האדרא ללימוד השער מבוא

קדישאשער זוטא קלהאדרא וביאור המלים תרגום עם השלם המקור נוסח -

ב חיזוק מאמרי הנסתרלשער בחכמת הקבלה ימוד

קדישא זוטא לאדרא המפתחות שער

לרשב"י ונשבח נשיר שער

הרשב"י בזכות נפלאות תפילות שער

"ה"הדרן שער



מפורט הענייני  תוכ
        

      

          
           

    

 

     
.א משבחיפרק מערה. צער זיע"א. רשב"י במעלת מעליותא מילי ללמוד. הזוכה אשרי

קדישא. זוטא האדרא סודות גילוי ביום רשב"י מעלת הקדוש. בזוהר רשב"י

.ב האדראפרק מקור קדישא. זוטא האדרא מהי רשב"י. מדברי קדישא זוטא האדרא מבוא

"אדרא". התואר משמעות האדרות. שתי בלימוד המיוחדת המסירה הקדוש. בזוהר קדישא זוטא

ל"אדרא רבא" "אדרא לשון בין עוד רשב"יולהבין תלמידי האדרא. לימוד מקום זוטא".

של הלימוד סדר הלימוד. בעת נוכחים עוד שהיו המשתתפים האדרא. בלימוד שהשתתפו

האידרא. לימוד מסירת זמן באדרא. בלימוד דרש מי החברים. עם רשב"י

.ג רבאפרק האדרא הלימוד. מטרת - זוטא והאדרא רבא התורה. סתרי לגלות השעה גודל

הלימוד. תוכן עיקר - זוטא והאדרא

.ד הנשמה.פרק עליית

.ה הביאור.פרק וכללי קדישא, זוטא האדרא על הרקח יין ביאור שבחי האדרא, שבחי

.ו קדישא.פרק האדרא הליכות

        

    

קדישא  זוטא האדרא        

      
.הקבלה.א חכמת לימוד וחשיבות מעלת בגודל מאמר

.בכלל.ב בזוה"ק הלימוד דרכי הנהגות מאמר

.הקדוש.ג הזוהר בספר הלימוד מעלות מאמר



ק יא ז טא  שערים ארא  בשבעה הענינים אתוכן ְִִַָָָ

שערי בשבעה העניני תוכ
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קדישא זוטא לאדרא המפתחות שער

לרשב"י ונשבח נשיר שער

הרשב"י בזכות נפלאות תפילות שער

"ה"הדרן שער
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"אדרא". התואר משמעות האדרות. שתי בלימוד המיוחדת המסירה הקדוש. בזוהר קדישא זוטא

ל"אדרא רבא" "אדרא לשון בין עוד רשב"יולהבין תלמידי האדרא. לימוד מקום זוטא".

של הלימוד סדר הלימוד. בעת נוכחים עוד שהיו המשתתפים האדרא. בלימוד שהשתתפו

האידרא. לימוד מסירת זמן באדרא. בלימוד דרש מי החברים. עם רשב"י

.ג רבאפרק האדרא הלימוד. מטרת - זוטא והאדרא רבא התורה. סתרי לגלות השעה גודל

הלימוד. תוכן עיקר - זוטא והאדרא

.ד הנשמה.פרק עליית

.ה הביאור.פרק וכללי קדישא, זוטא האדרא על הרקח יין ביאור שבחי האדרא, שבחי

.ו קדישא.פרק האדרא הליכות

        

    

קדישא  זוטא האדרא        

      
.הקבלה.א חכמת לימוד וחשיבות מעלת בגודל מאמר

.בכלל.ב בזוה"ק הלימוד דרכי הנהגות מאמר

.הקדוש.ג הזוהר בספר הלימוד מעלות מאמר



מפורטב העניינים ק יאתוכן ז טא  ְִִַָָָארא 

.לאדם".ד מוסר היא הקבלה "עיקר מאמר

.מאהבה".ה מגולה "תוכחה מאמר

.ליראיו.ו ה' סוד מאמר

.הלימוד.ז בדרך מאמר

.נדעך".ח שלא הוא- שנדעך "תכלית מאמר

.בפרט.ט התפילה וכוונות בכלל לכוונות כללית הערה

 הקדוש.י האר"י פי על זוטא ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים ראשי קיצור

העולמות. השתלשלות סדר בעניין ערכים קיצור ותרשים זיע"א.

    

.קל.א הביאור בתוך המובאים קדישא, זוטא באידרא הפרקים ראשי מפתחות

.הפסוקים.ב מפתח

.הש"ס.ג מאמרי מפתח

.דצניעותאד ספרא הנעלם. מדרש הזוהר: מאמרי תרומה)מפתח פרשת סוף רבא(בזוהר אדרא .

דאגדתא ספרא זוטא. באדרא שנזכרו עניינים - דאגדתא ספרא זוטא. באדרא שנזכרו עניינים -

שנזכרו עניינים - סבא המנונא דרב ספרא זוטא. באדרא שנזכרו עניינים - סבא ייבא רב דבי

זוטא. באדרא

.רשב"י,ה מאמרי בספר הערוכים האדרא, על זיע"א האר"י בביאורי פרקים לראשי מפתח

זיע"א. ויטאל מהר"ש ע"י ונכתבו

   

אלוקינו עקיבאברוך רבי יוחאיאמר יוחאיבר תוניס)בר יהודי קהילת בלשון תרגום (עם

לחי כה אליהואמרתם את לנו שלח עמךיה ה' יוחאי יולדתךבר תגל יוחאי בר

עלינו טוב יוחאיימליץ לבר שמחה יוחאייום בר בשמחת נא יוחאישמחו בר

דשמשא ונוראכנהורא זה יום נכבד יוחאיאיום דבר בהילולא חלקנו טוב מה אשרינו

עטית אור בגדי יוחאי קדישאבר בוצינא יוחאי, אמרותיךבר נעמו יוחאי, בשבחבר

רשב"י ומעלת הזוהר יוחאיספר בר שמעון רבי, הקדוש הריםלכבוד עוקר יוחאי ברבר

עולם יסוד בתושבחתאיוחאי אשירהאזמר היום יקרותאני גדולות מאורות יוחאי בר

הרשב"י בזכות אבי מהימנאאלהי רעיא יוחאי רשב"יבר מרך בך משתבח

    

.זיע"א מברסלב נחמן מרבי תפילה

.זיע"א חיים יוסף מרבי תפילה

."תפילה "בית מספר תפילה

 

.הקדוש הזוהר לסיום "הדרן" מאמר

.הלימוד על הסיום והליכות הלכות

.הלימוד בהשלמת הסיום סדר

.קדיש

       



ק יא ז טא  יצחקי ארא  אברהםמרדכי  הרב  המקובל מו "ר גהסכמת ְִִַָָָ

שליט "א יצחקי אברהמרדכי הרב המקובל  מו "ר הסכמת

השרו איזור פורת. המל מושב דויד המדרש  בית 

בס"ד

בכלל הקדוש הזוהר  להפצת רבה מצווה
בפרט  קדישא  זוטא והאדרא

ואתר. אתר בכל קדוש, עם  ישראל

חכמיםהיבין ושומע השמע י" אשר את איש משכיל לכל והודיעו הזהירו  ואשר  הגידו
ונסתריה , התורה סודות בעסק הקודש אל לגשת בה".ישראל למחזיקים היא  חיים  עץ 

זיע"א  חי איש בן חיים יוסף  רבי  האלהי  המקובל ורבנו  מורנו בדברי  למדנו (בהקדמתכך 

ותבונה) דעת ספרספרו בלימוד  ובכללה  התורה , בפרד"ס להגות ישראל לכל בקריאה ,
הקדוש . הזוהר

להימנע  סיבה כל אין  מ "מ ללמוד, הבא  לכל מתאימים תנאים שצריכים נכון ואם
וילמד . הלימוד בתנאי  עצמו את  להכין לנפשו  ויזכה אחד כל יקום ואדרבא  ולעכב,

יזהר "וה ּמׂשּכלים הקדוש : בזוהר  מפורשת  ללמוד  הזוכה כל הרקיע ומעלת ּכזהר ּו ְ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ְ ַֹ ָ ָ ִ ַ 
ועד " לעֹולם  ּכּכֹוכבים הר ּבים ג)ּומצ ּדיקי  יב, בהון (דניאל דאתמר  קבלה  מארי אינון   ַ ְ ִ ֵ ָ ַ ִ ַ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ 

ספר דאתקרי  דא  בזהר משתדלין דקא  אינון אילין  הרקיע, כזהר יזהירו והמשכילים
קנ "ג.)הזהר..." בהעלותך  .(זהר 

כמאמר ושלימה, קרובה  לגאולה  הקדוש בזוהר והלימוד הקריאה בזכות אנו ומובטחים
מאילנא למטעם ישראל דעתידין  "ובגין זיע "א : לרשב"י  שמסר לטוב  זכור הנביא  אליהו

ברחמי" גלותא  מן ביה יפקון  הזהר , ספר האי דאיהו ב)דחיי , קכד, ג' חלק .(זוהר

את להפיץ הרבים, ממזכי  ולהיות לנפשו לזכות אחד כל  לעורר ונתעודד, קמנו ואנחנו
שמסרם תורה  סתרי גילוי ובו  קדישא זוטא אדרא  הספר זה ומיוחד הקדוש, הזוהר

להקשיב. הזדמן עדן  שבגן הצדיקים נשמות עם  יחד והקב"ה  זיע"א , רשב"י

גדול  לאור זוכה  שהוא לו מובטח  בו, הקורא וכל יהודי ! בית בכל בו לזכות
לטובה הלב משאלות  כל למלאת הישועות לכל  יסוד חיים, תוצאות  וממנו בחייו,

ובהצלחה . בברכה

אור ביאור  בעל אזולאי, מרדכי  בן אברהם רבי  האלהי  המקובל דברי  את  ראה, והנה
הזוה"ק: על עסוקיםהחמה שאנו זמן כל  מבינינו, רשב "י שנפטר אחרי היום עוד "אפילו

ויושב  בראשו, ועטרותיו כמלך  מעוטר עדן מגן  שמעון  רבי  בא  "אתעטר", האדרא , בדברי 
בתוכנו]בגוון ".[ויושב

זיע"א רשב"י  של קדוש מפי  הקדוש הזוהר ברכת להביא  לנפשו יזכה אחד כל ולפיכך,
בזוהר  לקרוא ישראל חכמי וכתבו שקראו  וכמו לו, הנכון  כפי  בו יהגה  וגם ביתו. אל
רוח נחת לעשות טהורה שמים יראת  מתוך  שיהיה  ובלבד בלבד, בקריאה  אפילו  הקדוש

ויתעלה . יתברך  בוראינו לזוהרלפני בהקדמה כתוב תרנ "ב)וכך ליוורנו "(דפוס מאן : וכל
לבד בקריאה  אפילו וכו', כוח דאשתדל שיש  השם, את ומפרש  כהוגה הוא  הרי  ובגמגום,

זה וכל להגן. בפסוקים כוח שיש בגמרא  שכתוב וכמו ידיעה, בלא  אפילו נסים  לעשות  בו 



מפורטב העניינים ק יאתוכן ז טא  ְִִַָָָארא 

.לאדם".ד מוסר היא הקבלה "עיקר מאמר

.מאהבה".ה מגולה "תוכחה מאמר

.ליראיו.ו ה' סוד מאמר

.הלימוד.ז בדרך מאמר

.נדעך".ח שלא הוא- שנדעך "תכלית מאמר

.בפרט.ט התפילה וכוונות בכלל לכוונות כללית הערה

 הקדוש.י האר"י פי על זוטא ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים ראשי קיצור

העולמות. השתלשלות סדר בעניין ערכים קיצור ותרשים זיע"א.

    

.קל.א הביאור בתוך המובאים קדישא, זוטא באידרא הפרקים ראשי מפתחות

.הפסוקים.ב מפתח

.הש"ס.ג מאמרי מפתח

.דצניעותאד ספרא הנעלם. מדרש הזוהר: מאמרי תרומה)מפתח פרשת סוף רבא(בזוהר אדרא .

דאגדתא ספרא זוטא. באדרא שנזכרו עניינים - דאגדתא ספרא זוטא. באדרא שנזכרו עניינים -

שנזכרו עניינים - סבא המנונא דרב ספרא זוטא. באדרא שנזכרו עניינים - סבא ייבא רב דבי

זוטא. באדרא

.רשב"י,ה מאמרי בספר הערוכים האדרא, על זיע"א האר"י בביאורי פרקים לראשי מפתח

זיע"א. ויטאל מהר"ש ע"י ונכתבו

   

אלוקינו עקיבאברוך רבי יוחאיאמר יוחאיבר תוניס)בר יהודי קהילת בלשון תרגום (עם

לחי כה אליהואמרתם את לנו שלח עמךיה ה' יוחאי יולדתךבר תגל יוחאי בר

עלינו טוב יוחאיימליץ לבר שמחה יוחאייום בר בשמחת נא יוחאישמחו בר

דשמשא ונוראכנהורא זה יום נכבד יוחאיאיום דבר בהילולא חלקנו טוב מה אשרינו

עטית אור בגדי יוחאי קדישאבר בוצינא יוחאי, אמרותיךבר נעמו יוחאי, בשבחבר

רשב"י ומעלת הזוהר יוחאיספר בר שמעון רבי, הקדוש הריםלכבוד עוקר יוחאי ברבר

עולם יסוד בתושבחתאיוחאי אשירהאזמר היום יקרותאני גדולות מאורות יוחאי בר

הרשב"י בזכות אבי מהימנאאלהי רעיא יוחאי רשב"יבר מרך בך משתבח

    

.זיע"א מברסלב נחמן מרבי תפילה

.זיע"א חיים יוסף מרבי תפילה

."תפילה "בית מספר תפילה

 

.הקדוש הזוהר לסיום "הדרן" מאמר

.הלימוד על הסיום והליכות הלכות

.הלימוד בהשלמת הסיום סדר

.קדיש

       



ק יא ז טא  יצחקי ארא  אברהםמרדכי  הרב  המקובל מו "ר גהסכמת ְִִַָָָ

שליט "א יצחקי אברהמרדכי הרב המקובל  מו "ר הסכמת

השרו איזור פורת. המל מושב דויד המדרש  בית 

בס"ד

בכלל הקדוש הזוהר  להפצת רבה מצווה
בפרט  קדישא  זוטא והאדרא

ואתר. אתר בכל קדוש, עם  ישראל

חכמיםהיבין ושומע השמע י" אשר את איש משכיל לכל והודיעו הזהירו  ואשר  הגידו
ונסתריה , התורה סודות בעסק הקודש אל לגשת בה".ישראל למחזיקים היא  חיים  עץ 

זיע"א  חי איש בן חיים יוסף  רבי  האלהי  המקובל ורבנו  מורנו בדברי  למדנו (בהקדמתכך 

ותבונה) דעת ספרספרו בלימוד  ובכללה  התורה , בפרד"ס להגות ישראל לכל בקריאה ,
הקדוש . הזוהר

להימנע  סיבה כל אין  מ "מ ללמוד, הבא  לכל מתאימים תנאים שצריכים נכון ואם
וילמד . הלימוד בתנאי  עצמו את  להכין לנפשו  ויזכה אחד כל יקום ואדרבא  ולעכב,

יזהר "וה ּמׂשּכלים הקדוש : בזוהר  מפורשת  ללמוד  הזוכה כל הרקיע ומעלת ּכזהר ּו ְ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ְ ַֹ ָ ָ ִ ַ 
ועד " לעֹולם  ּכּכֹוכבים הר ּבים ג)ּומצ ּדיקי  יב, בהון (דניאל דאתמר  קבלה  מארי אינון   ַ ְ ִ ֵ ָ ַ ִ ַ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ 

ספר דאתקרי  דא  בזהר משתדלין דקא  אינון אילין  הרקיע, כזהר יזהירו והמשכילים
קנ "ג.)הזהר..." בהעלותך  .(זהר 

כמאמר ושלימה, קרובה  לגאולה  הקדוש בזוהר והלימוד הקריאה בזכות אנו ומובטחים
מאילנא למטעם ישראל דעתידין  "ובגין זיע "א : לרשב"י  שמסר לטוב  זכור הנביא  אליהו

ברחמי" גלותא  מן ביה יפקון  הזהר , ספר האי דאיהו ב)דחיי , קכד, ג' חלק .(זוהר

את להפיץ הרבים, ממזכי  ולהיות לנפשו לזכות אחד כל  לעורר ונתעודד, קמנו ואנחנו
שמסרם תורה  סתרי גילוי ובו  קדישא זוטא אדרא  הספר זה ומיוחד הקדוש, הזוהר

להקשיב. הזדמן עדן  שבגן הצדיקים נשמות עם  יחד והקב"ה  זיע"א , רשב"י

גדול  לאור זוכה  שהוא לו מובטח  בו, הקורא וכל יהודי ! בית בכל בו לזכות
לטובה הלב משאלות  כל למלאת הישועות לכל  יסוד חיים, תוצאות  וממנו בחייו,

ובהצלחה . בברכה

אור ביאור  בעל אזולאי, מרדכי  בן אברהם רבי  האלהי  המקובל דברי  את  ראה, והנה
הזוה"ק: על עסוקיםהחמה שאנו זמן כל  מבינינו, רשב "י שנפטר אחרי היום עוד "אפילו

ויושב  בראשו, ועטרותיו כמלך  מעוטר עדן מגן  שמעון  רבי  בא  "אתעטר", האדרא , בדברי 
בתוכנו]בגוון ".[ויושב

זיע"א רשב"י  של קדוש מפי  הקדוש הזוהר ברכת להביא  לנפשו יזכה אחד כל ולפיכך,
בזוהר  לקרוא ישראל חכמי וכתבו שקראו  וכמו לו, הנכון  כפי  בו יהגה  וגם ביתו. אל
רוח נחת לעשות טהורה שמים יראת  מתוך  שיהיה  ובלבד בלבד, בקריאה  אפילו  הקדוש

ויתעלה . יתברך  בוראינו לזוהרלפני בהקדמה כתוב תרנ "ב)וכך ליוורנו "(דפוס מאן : וכל
לבד בקריאה  אפילו וכו', כוח דאשתדל שיש  השם, את ומפרש  כהוגה הוא  הרי  ובגמגום,

זה וכל להגן. בפסוקים כוח שיש בגמרא  שכתוב וכמו ידיעה, בלא  אפילו נסים  לעשות  בו 



יצחקי ד  אברהםמרדכי  הרב  המקובל מו "ר ק יאהסכמת ז טא  ְִִַָָָארא 

הבא בעולם וגם החומרי , הזה ובעולם רעים, וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהיה
עליו ". [להגן] להסך יתעורר  הלא  הרוחניות  סוד ידע לא  שהוא גם כי הרוחני ,

זיע"א: מברסלב  נחמן  רבי שכותב וכמו ובכלל, בפרט ה' לעבודת יתלהב הלומד  וכל
ולשונו הלימודים, לכל חשק נעשה הזוהר  לימוד ידי  ועל מאוד! מסוגל הזוהר  "לימוד

ה'". לעבודת מעורר הקדושה 

התורה בברכת 
יצחקי  מרדכי אברהם  מפורת)הרב  (הרב

פורת מושב פה  החונה 



ק יא ז טא  שליט "א ארא  גראס יהודה שלום הרב  המקובל מכת "ר והסכמה הברכה ְִִַָָָ

שליט "א גראס יהודה שלו הרב המקובל  מכת"ר  והסכמה ברכה
 מהאלמי האדמו"ר

בר  שמעון  רבי האלוקי התנא של דהילולא יומא  מירון  קדישא  אתרא  עש"ו עמ"י 
זיע"א . יוחאי

חריף ומגדול, מעוז הגדול המאור  ולתהלה, לשם המפורסם  ויקירא  רבא  גברא  האי  לכבוד
העד כל ישקו ממנו הנעלם, אור  מגלה העולם, עיני  מאיר ונקי, קב  משנתו ובנרו ובקי , רים,

הצדיק  הגאון נפשי  ידיד כבוד  בשחקים, לעד זכותו הרבים, ממצדיקי  המחשכים , כל יאירו
פורתהמקובל במושב רב שליט"א, יצחקי  מרדכי אברהם ישגיה,רבי  לעד שלומו ,

סלה. לעד טוב  וכל ברכות רוב  שרגיה , לן אהני  מנהוריה

יוחאי . בר שמעון  רבי האלוקי  התנא  לכבוד במילי  פי  אפתח

ועולים  מתקבצים ישראל  תפוצות ומכל ונורא . קדוש  יום  בעומר ל"ג  אשר לכל כנודע
מתחנן  כוחו, כפי  תהילים אומר אחד  כל ולהוושע, רשב"י  האלוקי  התנא עם לשמוח מירונה 
מאוד מאוד גדול ענין יש  ההילולא  שביום לדעת יש  אכן  לישועתו, ומייחל בקשתו מבקש
ושפתותיו  הצדיק, עם כביכול, מדבק, שאז  האלוקי, התנא  שחיברו  הזוהר בספר  ללמוד
ובפרט  הזוהר  ספר  מן ללמוד עצמו על שיקבל ונחוץ כדאי כן  כמו  יוושע. ובודאי דובבות 
יום  של הטובות ההשפעות  כל וכך ביומו, יום מידי  כולה השנה במשך גם האדרא ספר

השנה. לכל תמשכנה זה  נשגב

חפצה. ונפש בלב רבה  באהבה  הטוב  שלומכם דרישת  אחרי 

תרגום  עם  קדישא" זוטא "אדרא הספר על והסכמה ברכה  להביע אלו בשורות בא  הנני 
התנא דברי על ובהיר יפה  פירוש  והוא  עולם לאור עתה שיוצא  חיזוק, מאמרי  ועוד המלים

אמן. ישראל כל ועל עלינו יגן זכותו יוחאי בר  שמעון ר' האלוקי

להבהיר, כל קודם רוצה הנני  ברכתי  את לכתוב שאתחיל לפני  הדבריםוהנה שכל
יוחאי בר שמעון רבי האלוקי  התנא  של הסכמה  להם יש הקדוש הזוהר  על שמוציאים

בבחינתבעצמו, יהיה  וזה אחד, עוד  של הסכמה בכלל צריכים אין שלו  הסכמה יש ואם
לקרא ?!" ועוד "יהודה 

כשהוציא זי "ע ראזנבערג יודל רבי  המקובל להצדיק זיעוכי "א  מגור  האדמו"ר שאמר וכפי
דרכי שאין היטב  יודעים שלומנו אנשי  כל הן לשונו: וזה תורה" "זוהר הקדוש  ספרו את
דברי האם כי להסכמה, צריך אין  כזה ספר אמנם חדשים, ספרים על  הסכמות ליתן

התעוררות הלב

יש בזה דבר גדול, וראוי לפרסמו 
אמנם יש בזה דבר גדול, וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין 
מה  מבינים  שאינם  פי  על  שאף  הקבלה,  בחכמת  לעוסקים  ערוך, 
שלומדים,  מה  להבין  החזק,  והרצון  החשק  מתוך  אלא  שלומדים, 
כי  פירוש,  נשמתם.  את  המקיפים  האורות  את  עליהם  מעוררים 
הנפלאות,  ההשגות  כל  שישיג  בסופו,  מובטח  מישראל  אדם  כל 
אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה להנות לכל נברא. אלא 
להשלים  שיזכה  עד  וכו'  ב'  בגלגול  יזכה  זה,  בגלגול  זכה  שלא  מי 

מחשבת הבורא שחשב עליו.
 )הרב יהודה אשלג זיע"א, הקדמה לתלמוד עשר ספירות, אות קנ"ה(



יצחקי ד  אברהםמרדכי  הרב  המקובל מו "ר ק יאהסכמת ז טא  ְִִַָָָארא 

הבא בעולם וגם החומרי , הזה ובעולם רעים, וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהיה
עליו ". [להגן] להסך יתעורר  הלא  הרוחניות  סוד ידע לא  שהוא גם כי הרוחני ,

זיע"א: מברסלב  נחמן  רבי שכותב וכמו ובכלל, בפרט ה' לעבודת יתלהב הלומד  וכל
ולשונו הלימודים, לכל חשק נעשה הזוהר  לימוד ידי  ועל מאוד! מסוגל הזוהר  "לימוד

ה'". לעבודת מעורר הקדושה 

התורה בברכת 
יצחקי  מרדכי אברהם  מפורת)הרב  (הרב

פורת מושב פה  החונה 



ק יא ז טא  שליט "א ארא  גראס יהודה שלום הרב  המקובל מכת "ר והסכמה הברכה ְִִַָָָ

שליט "א גראס יהודה שלו הרב המקובל  מכת"ר  והסכמה ברכה
 מהאלמי האדמו"ר

בר  שמעון  רבי האלוקי התנא של דהילולא יומא  מירון  קדישא  אתרא  עש"ו עמ"י 
זיע"א . יוחאי

חריף ומגדול, מעוז הגדול המאור  ולתהלה, לשם המפורסם  ויקירא  רבא  גברא  האי  לכבוד
העד כל ישקו ממנו הנעלם, אור  מגלה העולם, עיני  מאיר ונקי, קב  משנתו ובנרו ובקי , רים,

הצדיק  הגאון נפשי  ידיד כבוד  בשחקים, לעד זכותו הרבים, ממצדיקי  המחשכים , כל יאירו
פורתהמקובל במושב רב שליט"א, יצחקי  מרדכי אברהם ישגיה,רבי  לעד שלומו ,

סלה. לעד טוב  וכל ברכות רוב  שרגיה , לן אהני  מנהוריה

יוחאי . בר שמעון  רבי האלוקי  התנא  לכבוד במילי  פי  אפתח

ועולים  מתקבצים ישראל  תפוצות ומכל ונורא . קדוש  יום  בעומר ל"ג  אשר לכל כנודע
מתחנן  כוחו, כפי  תהילים אומר אחד  כל ולהוושע, רשב"י  האלוקי  התנא עם לשמוח מירונה 
מאוד מאוד גדול ענין יש  ההילולא  שביום לדעת יש  אכן  לישועתו, ומייחל בקשתו מבקש
ושפתותיו  הצדיק, עם כביכול, מדבק, שאז  האלוקי, התנא  שחיברו  הזוהר בספר  ללמוד
ובפרט  הזוהר  ספר  מן ללמוד עצמו על שיקבל ונחוץ כדאי כן  כמו  יוושע. ובודאי דובבות 
יום  של הטובות ההשפעות  כל וכך ביומו, יום מידי  כולה השנה במשך גם האדרא ספר

השנה. לכל תמשכנה זה  נשגב

חפצה. ונפש בלב רבה  באהבה  הטוב  שלומכם דרישת  אחרי 

תרגום  עם  קדישא" זוטא "אדרא הספר על והסכמה ברכה  להביע אלו בשורות בא  הנני 
התנא דברי על ובהיר יפה  פירוש  והוא  עולם לאור עתה שיוצא  חיזוק, מאמרי  ועוד המלים

אמן. ישראל כל ועל עלינו יגן זכותו יוחאי בר  שמעון ר' האלוקי

להבהיר, כל קודם רוצה הנני  ברכתי  את לכתוב שאתחיל לפני  הדבריםוהנה שכל
יוחאי בר שמעון רבי האלוקי  התנא  של הסכמה  להם יש הקדוש הזוהר  על שמוציאים

בבחינתבעצמו, יהיה  וזה אחד, עוד  של הסכמה בכלל צריכים אין שלו  הסכמה יש ואם
לקרא ?!" ועוד "יהודה 

כשהוציא זי "ע ראזנבערג יודל רבי  המקובל להצדיק זיעוכי "א  מגור  האדמו"ר שאמר וכפי
דרכי שאין היטב  יודעים שלומנו אנשי  כל הן לשונו: וזה תורה" "זוהר הקדוש  ספרו את
דברי האם כי להסכמה, צריך אין  כזה ספר אמנם חדשים, ספרים על  הסכמות ליתן



שליט "א ו  גראס יהודה שלום הרב  המקובל מכת "ר והסכמה ק יאברכה ז טא  ְִִַָָָארא 

המוסר דברי  פנים כל  על איש  כל שילמד  ונכון ראוי ובודאי  להסכמתנו , צריכים התנאים 
הזה ספר  על שהסכימו וכיון להבין , שאפשר מה הקדוש  הזוהר  של מקראות  וביאוריה
דרככם: את יצליח והשי "ת  בידכם, לתמך  לב נדיבי  כל מעצמם יבינו  בודאי  הדור, גדולי 

ועכי "א: זי "ע  קדוש  פה  דברי  כאן עד

ובפרט  תורתו, כבוד  מעלת  של הברוכים פעליו כל את  לכתוב יגמרו ולא  הדיו יגמר והנה
תורת ומלמדם ברבים, קהילות מקהיל שהוא והאידרות, הזוהר  בענין עושה שהוא מה
מנין  מלמד רק שאם ואמרתי  בעולם, יוחאי בר  שמעון רבי  של תורתו את ומפיץ  הזוהר,
שבוע  בכל לאלפים שמלמד  תורתו כבוד  וחומר וקל שכן כל לו, יש  שכר כמה  תורה, אנשים

עליו. עומד  העולם שכל וודאי 

על ונעים בהיר פירוש שהוא  התרגום לאור עתה יוצא  תורתו כבוד של שמייסודו  ובפרט
הנוראים  הסודות את להבין יוכל שם  הוא באשר יהודי שכל בכדי  קדישא , זוטא  האדרא 
אפילו  שמעון  רבי  לתלמידי  היה אסור  אמירתם שבשעת הדברים ואת בו, חתומים אשר 
גדול דבר ואף  לנו . שמותר זכינו אנו  ואילו  הנוראים, הדברים את בשפתותיהם, להוציא

בו. כלולים אשר הנוראים בסודותיהם ולהשכיל ולהבין הדברים  את ללמוד לנו הוא 

מן  ובבא  בזה שכרו מתן גודל לשער ואין אנשים, יותר ילמדוה  תורתו כבוד ובזכות 
בנו  ויקויים ולהאדירה, תורה  להגדיל תורתו כבוד  מעלת שיזכה תפילה והנני  השמים,
דידן  בעגלא  חוצה  מעינותיך לכשיפוצו מר , קאתי אימתי בידינו שמקובל הקבלה במהרה 

ואמן. אמן

ותחזינה צדקינו, משיח פני ולקבל ושנים ימים לאריכות לזכות נברכו ישראל כלל עם יחד 
בב"א . זו , בשמחה עינינו

גראס יהודה שלום הרב
יצ"ו  שמש  בית עיה"ק  האלמין  אבדק"ק



ק יא ז טא  דברארא  ז פתח ְִִַָָָ

דבר פתח

ה ה 'ירננוו'לומדיה 'שמחוי' ספר נגלות בהיגלות   א"מעיינייק זטא נער"ארא  אשר  , ְִִַָָָ
מפורת. הרב שליט"א, יצחקי אברהמרדכי המקובל מו"ר  של  וברכתו מייסודו

ביאור ע לאור  יצא בס"ד  שבע"ה גדול  מחיבור  הספר  עיקר  הוא  ,כא לאור היוצא הספר 
ספר ומבקשי זוטא באדרא השוני הלומדי למע ראשונה  יצא  וזה שליט"א, מו"ר  חידושי
 עמלי שה סוגייא או בעניי להתבונ המבקשי בלימוד המעייני ולמע ונהיר, מדוייק

.בלימוד בה

זו: מהדורא מעלות 
ומפוסק מחולק ומנוקד , מדוייק המקובלמקור נפה בי"ג ונפה  שדקדק הנוסחה ע "פ  

הרקח . יי ביאורו ע זוטא באדרא זיע"א  פתיא יהודא רבי האלהי

:קל וביאור המלי  תרגו הקדש, שמות כוונת ע משולב הקדש שמות כוונת
 המלי תרגו בכתוב . במקומ הקדש שמות בקריאת שמי ביראת ולכוו כהלכה לקרוא 
 לתרג שאסור  זיע "א, אליהו מרדכי הרב הרשל"צ ומר זיע"א הטוב הרי"ח רבנו פסק ע"פ 
 קל ביאור ועוד  .המלי בהבנת הקורא   ירו למע ,מלי בתרגומי ומותר הזוהר , כל  את
עיקר ובלימוד שליט"א יצחקי מרדכי אברה הרב  מו"ר  בשיעורי שקבלנו ההקדמות ע"פ 
בנקל להבי כראוי המכוו וביאור הלשו בתרגומי הלומד  את לכוו כדי  ,המפרשי דברי
את  המשנ או  המעיי ללומד  וג בגירסא לקורא ג  בכ רבה ותועלת הנלמד , עיקרי את

קדישא. זוטא האדרא דברי

המלי בדקדוק מאוד  הרבה  רבינו דקדקנו במהדורת עיקר  :המובהקי  המפרשי ע "פ 
לרבי  שעה יפה :מה בפרט, והאדרות בכלל הזוה"ק במפרשי ועוד  הרקח , ביי פתייא יהודא
אהבת  הזוהר , אדר  ,מל הדרת ,מ עמר וכ פריש, דניאל  לרבי מדבש  ומתוק ,הכה שלמה
האדרא, שערי אשלג , להרב  הסול מקאמרנא , לאדמו "ר  אליעזר  דמשק ליעקב, אמת ה',

האדרות. על הגר"א וליקוטי יאיר , נתיבות

 האדרא לשו  ברצ מודגשת לא באות התרגו את רשמנו  ללומד , וינהר הקורא  ירו למע
באות  נצרכות ביאור  תוספות ובי תרגו שה המלי בי והבדלנו מודגשת], באות [שהוא
 הפסוקי מקור של  המלא הנוסח  את הוספנו ועוד  מרובעות. סוגריי בתו מעט  מוקטנת

באדרא. שנזכרו חז"ל ודברי 

ומפתחות מאמרי מבואות  ללימודע בהקדמות ולחזק הלומדי ידיעת את להרחיב 
ובכלל . בפרט  כא

 לרשב"י ונשבח שירנשיר  מתו בשמחה", ה ' את "עבדו לקיי הרשב"י בשבחי י
ודבקות. קודש התלהבות

לסיו "ה"הדר ולסיי.סדר ללמוד לזוכה 

 הקדוש  הציו על  למירו.תפילות  לעלות לזוכי 

ועלמיא: עול רבו לפני נשואה  ותפילתנו פנימה. הקודש אל ליקרב באנו  ורחימו  בדחילו

התעוררות הלב

אשרינו מה טוב חלקינו
באמרי  ולהגות  לילך  לאורו  שזכינו  חלקינו  טוב  מה  "אשרינו 
נועם מזיו זוהר עליון אור הקדוש, חכו ממתקים וכולו מחמדים, 
בראשית  במעשה  ולהשכיל  להבין  וקץ  סוף  להם  שאין  מים 
ובמעשה המרכבה, ואיך להיות מרכבה להתייחד ולהשיב נפש 
אל המקור מחצבה ושרשה. וזאת נחלט ונשרש בנפשי אשר מי 

שלא ראה אור ספר הזהר לא ראה אור מימיו". 
)רבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, עטרת צבי, פ' בהעלותך(   



שליט "א ו  גראס יהודה שלום הרב  המקובל מכת "ר והסכמה ק יאברכה ז טא  ְִִַָָָארא 

המוסר דברי  פנים כל  על איש  כל שילמד  ונכון ראוי ובודאי  להסכמתנו , צריכים התנאים 
הזה ספר  על שהסכימו וכיון להבין , שאפשר מה הקדוש  הזוהר  של מקראות  וביאוריה
דרככם: את יצליח והשי "ת  בידכם, לתמך  לב נדיבי  כל מעצמם יבינו  בודאי  הדור, גדולי 

ועכי "א: זי "ע  קדוש  פה  דברי  כאן עד

ובפרט  תורתו, כבוד  מעלת  של הברוכים פעליו כל את  לכתוב יגמרו ולא  הדיו יגמר והנה
תורת ומלמדם ברבים, קהילות מקהיל שהוא והאידרות, הזוהר  בענין עושה שהוא מה
מנין  מלמד רק שאם ואמרתי  בעולם, יוחאי בר  שמעון רבי  של תורתו את ומפיץ  הזוהר,
שבוע  בכל לאלפים שמלמד  תורתו כבוד  וחומר וקל שכן כל לו, יש  שכר כמה  תורה, אנשים

עליו. עומד  העולם שכל וודאי 

על ונעים בהיר פירוש שהוא  התרגום לאור עתה יוצא  תורתו כבוד של שמייסודו  ובפרט
הנוראים  הסודות את להבין יוכל שם  הוא באשר יהודי שכל בכדי  קדישא , זוטא  האדרא 
אפילו  שמעון  רבי  לתלמידי  היה אסור  אמירתם שבשעת הדברים ואת בו, חתומים אשר 
גדול דבר ואף  לנו . שמותר זכינו אנו  ואילו  הנוראים, הדברים את בשפתותיהם, להוציא

בו. כלולים אשר הנוראים בסודותיהם ולהשכיל ולהבין הדברים  את ללמוד לנו הוא 

מן  ובבא  בזה שכרו מתן גודל לשער ואין אנשים, יותר ילמדוה  תורתו כבוד ובזכות 
בנו  ויקויים ולהאדירה, תורה  להגדיל תורתו כבוד  מעלת שיזכה תפילה והנני  השמים,
דידן  בעגלא  חוצה  מעינותיך לכשיפוצו מר , קאתי אימתי בידינו שמקובל הקבלה במהרה 

ואמן. אמן

ותחזינה צדקינו, משיח פני ולקבל ושנים ימים לאריכות לזכות נברכו ישראל כלל עם יחד 
בב"א . זו , בשמחה עינינו

גראס יהודה שלום הרב
יצ"ו  שמש  בית עיה"ק  האלמין  אבדק"ק



ק יא ז טא  דברארא  ז פתח ְִִַָָָ

דבר פתח

ה ה 'ירננוו'לומדיה 'שמחוי' ספר נגלות בהיגלות   א"מעיינייק זטא נער"ארא  אשר  , ְִִַָָָ
מפורת. הרב שליט"א, יצחקי אברהמרדכי המקובל מו"ר  של  וברכתו מייסודו

ביאור ע לאור  יצא בס"ד  שבע"ה גדול  מחיבור  הספר  עיקר  הוא  ,כא לאור היוצא הספר 
ספר ומבקשי זוטא באדרא השוני הלומדי למע ראשונה  יצא  וזה שליט"א, מו"ר  חידושי
 עמלי שה סוגייא או בעניי להתבונ המבקשי בלימוד המעייני ולמע ונהיר, מדוייק

.בלימוד בה

זו: מהדורא מעלות 
ומפוסק מחולק ומנוקד , מדוייק המקובלמקור נפה בי"ג ונפה  שדקדק הנוסחה ע "פ  
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ודבקות. קודש התלהבות

לסיו "ה"הדר ולסיי.סדר ללמוד לזוכה 

 הקדוש  הציו על  למירו.תפילות  לעלות לזוכי 

ועלמיא: עול רבו לפני נשואה  ותפילתנו פנימה. הקודש אל ליקרב באנו  ורחימו  בדחילו
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 ( זיע"א הטוב הרי"ח  שתיק מנוסח  :(מלוקט 
נפי  ְְִִַָרכי

ישראל זמירות נעי  המל דוד  כמאמר אב)לפתוח קג וכל(תהילים  ה' את נפ י רכי ְְְְִִִֶַָָָ"לדוד
מליו". ל חי ואל ה' את נפי  רכי ,קד  את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרבי

שליט"א יצחקי  אברהמרדכי הרב המקובל  למו"ר הברכות  ממקור לעד  המאצילברכות  ,
כמאמר מעליא, ונהורא גופא לבריאות ביתו באי וכל וב"ב הוא ויזכה  ומברכתו מתלמודו עלינו

"בני לבני וצדקתו יראיו על  עול ועד  מעול ה' "וחסד יז)הכתוב  קג, .(תהלים

לעשות  תורה, ואהבת שמי יראת  להוסי ולב "ב , לי  מו"ר  בברכת להתבר ה'". אל תמיד  "עיני
בוראינו. רצו ולעשות ליוצרינו נחת

ח "ו  וא לנו. עומדת שליט"א יצחקי אברהמרדכי  המקובל מו"ר של  הקודש  עבודת זכות
לנו, תעמוד  רשב"י  האלהי התנא  וזכות להבא.  לתק עיננו להאיר  עמנו, סליחה תהא שגינו,

רבא: הילולא לספר  ההק' בחתימת  זיע"א הטוב  הרי"ח רבנו בתפילת 

כל ובעד  ביתנו, בני ובעד  בננו , ובעד  בעדנו  יג ע"ה, רשב"י הקדוש  התנא  זכות ,רצו "ויהי
טובתינו השגת על  ויתפלל בעדנו, טוב להמלי תמיד  לטוב, זכור הרשב"י  ויעמד  אחינו. ישראל
פניו לראות  ונזכה  בימינו, במהרה גואל לציו ובא  מחסורינו. ומילוי לבנו, משאלות  וקיו

."רצו יהי כ אמ וצהלה , ושמחה  בגילה  ,ומזהירי המאירי

עמיאל משה 
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 מבוא השער
 ללימוד

 האדרא זוטא קדישא



דברי ק יאפתח ז טא  ק יאְִִַָָָארא  ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער א|מבוא יאפרק  ְִִַָָָ

קדישא זוטא האידרא  ללימוד השער מבוא
י חאי : ר    מע ר י לחי  ה  ְְֲִִֶֶַַַַַָֹואמר

י חאי : ר   ננאד לחי  ה  ְֲֲֵֶֶַַַַָֹואמר

א פרק 

ללמוד הזוכה אשרי

רשב "י אשרי כדברי בפרט , סודותיה ובחלק  בכלל  בתורה ללמוד הזוכה
בזוה"ק: דקא"והמשכיליםהמפורשים  אינון  אילין  הרקיע, כזהר יזהירו

הזהר" ספר דאתקרי דא בזהר קנ"ג.)משתדלין  בהעלותך מבאר (זוה"ק  זיע"א  רשב "י .
ואלו הקבלה, בחכמת  ללמוד  והזוכה הלימוד וחשיבות מעלת  גודל את  זה, בפסוק
כזהר  יזהירו והמשכילים  בהון  דאתמר קבלה  מארי אינון יבינו, "והמשכילים  דב "ק:
נח  כתיבת דאינו הזהר ספר דאתקרי דא בזהר משתדלין דקא אינון  אילין הרקיע ,
היאורה  הילוד הבן כל  יתקיים דבהון  ממלכותא  ושבע  מעיר שנים בה דמתכנשין 

דא". דספרא אורה ודא תשליכוהו

בסודותוכן והלומד הלימוד  מעלת את משבח רשב "י  קדישא, זוטא באדרא 
מקו לנטות ולא בישרות  ללמוד  המחייב  התנאי את מעמיד  כך ובתוך התורה,

דב "ק ואלו  חלילה. ב)האמת ח לקי.:(רצב, חלקו:ז אה  ונפק.אשרי עאל דמאן  ְְְֵַַָָָָָָ

התורה]: סוד  [בפרדס ויוצא שנכנס מי א רחין .של הסוד :וינ ע דרכי  את יס וידע  טילא ְְְְְִִִֵָָ

ול מאלא . ולשמאל:לימינא  לימין האמת] [מקו יטה  ונפק .שלא  עאל לא ומי מאן ְְְְִִִַָָָָָָָ

בשלימות]: [כראוי  ויצא נכנס א רי.שלא לא  לי נברא:טב [היה] שלא לו כתיב.טוב ְְְִִֵֵָָ

יד )וכתוב : יהו"ה ":(הושע רכי י רים ְְִִֵַָ"י

כי וכבר  לרשב "י , לטוב  זכור הנביא  אליהו של המפורשים קדשו דברי נודעו 
פרשת בזוהר וכמ"ש השלימה , הגאולה זירוז עם  מקושרת  הלימוד מעלת 

ב)נשא קכד, דף דאיהו(ח"ג דילך, חבורא  בהאי הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים  :
ובגין ניסיון , צריך לא באלין תשובה, עילאה, דאימא זוהרא מן  הזהר, ספר
גלותא מן  ביה יפקון  הזהר , ספר האי  דאיהו דחיי, מאילנא למטעם ישראל דעתידין

וכו'. ינחנו..." בדד ה ' בהון  ויתקיים  ברחמי,

זיע"א  רשב"י במעלת מעליותא מילי

לחיבור מו "ר  בהקדמתו כותב  חיים , יוסף  רבי ראשינו, ועטרת  עוזינו גאון
רבי  הקדוש, התנא  אדוננו מעלות שבח לספר יוכל  "מי רבא ": "הילולא

ממל מרעיש הארץ מרגיז האיש זה אמן. עלינו, תגן זכותו יוחאי, בר כותשמעון
טו) יד , הוא(ישעיה  הרבה . לדברים  וזכה לשמה, בתורה עסק  אשר הקדוש, הוא  .

כל לו נתגלו אשר הקדוש, הוא לו. הוא כדאי  כולו העולם  כל אשר הקדוש,
הוא פוסק. שאינו הגדול  וכנהר המתגבר, הגדול כמעיין  ונעשה תורה, רזי
עיני  האיר אשר הקדוש, הוא המעשים . כל על  ונתרומם נתגדל  אשר הקדוש,
הוא תורתו. בעסק  מקיפו  עליון אש היה  אשר הקדוש, הוא  בתורתו. ישראל 

התעוררות הלב

קוראים בהתלהבות ובחשק גדול
"מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר התיקונים 
וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש 
של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן, והגם דאין לאל ידם להשיג 
ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים 
בצמא את דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאד מאד" )רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, בהקדמת 
התיקונים בניהו(. "וללמוד ספר הזוהר בחשק גדול" )הנהגות מהר' נחום מטשרנוביל זצוק"ל(..



לשון הזוהר מזכך את הנשמה ומקרב את הגאולה
"ומי שלא זכה להבין הזוהר, אף על פי כן ילמוד, כי הלשון של הזוהר מזכך 

הנשמה.
 )הר"מ פאפריש, אור צדיקים, סימן א' סעיף טז'( 

שאומר  מה  כלל  מבין  שאינו  אף  לנשמה  מסוגל  הוא  הקודש  הזוהר  "לשון 
טוב  ריח  מקום  מכל  כלום  לקח  שלא  אע"פ  בושם  של  לחנות  הנכנס  כמשל 

קלט עמו. 
)רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, דגל מחנה אפרים, ליקוטים( 

של  הלשון  מבין.  שאינו  ואע"פ  הנפש  אל  גדול  שלימות  הוא  הזוהר  "לימוד 
הזוהר לבד מסוגל מאד".

)רבי חנוך הניך מאלסק, סדר הלימוד, אות ב'( 

"התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך".
)הרב משה ישראל בר אליהו, שארית ישראל, שער ההתקשרות, שער א' דרוש ה' מאמר ב'( 

"ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד ודע שע"י לימוד הזוהר נעשה חשק... 
והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך".

 )רבי נחמן מברסלב, שיחות הר"ן,קח( 

"לימוד התיקוני זוהר הקדוש... מטהר הגוף והנשמה וסגולתו לקרב הגאולה 
במהרה בימינו".

)רבי אפרים בן אברהם ארדוט, מטה אפרים, קצה המטה, סע"ק כג(.

"העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, ועיקר הגאולה תהיה 
בלימוד חכמת הקבלה".

 )הגר"א זיע"א באבן שלמה פ"ח(
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מקו לנטות ולא בישרות  ללמוד  המחייב  התנאי את מעמיד  כך ובתוך התורה,

דב "ק ואלו  חלילה. ב)האמת ח לקי.:(רצב, חלקו:ז אה  ונפק.אשרי עאל דמאן  ְְְֵַַָָָָָָ

התורה]: סוד  [בפרדס ויוצא שנכנס מי א רחין .של הסוד :וינ ע דרכי  את יס וידע  טילא ְְְְְִִִֵָָ

ול מאלא . ולשמאל:לימינא  לימין האמת] [מקו יטה  ונפק .שלא  עאל לא ומי מאן ְְְְִִִַָָָָָָָ

בשלימות]: [כראוי  ויצא נכנס א רי.שלא לא  לי נברא:טב [היה] שלא לו כתיב.טוב ְְְִִֵֵָָ

יד )וכתוב : יהו"ה ":(הושע רכי י רים ְְִִֵַָ"י

כי וכבר  לרשב "י , לטוב  זכור הנביא  אליהו של המפורשים קדשו דברי נודעו 
פרשת בזוהר וכמ"ש השלימה , הגאולה זירוז עם  מקושרת  הלימוד מעלת 

ב)נשא קכד, דף דאיהו(ח"ג דילך, חבורא  בהאי הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים  :
ובגין ניסיון , צריך לא באלין תשובה, עילאה, דאימא זוהרא מן  הזהר, ספר
גלותא מן  ביה יפקון  הזהר , ספר האי  דאיהו דחיי, מאילנא למטעם ישראל דעתידין

וכו'. ינחנו..." בדד ה ' בהון  ויתקיים  ברחמי,

זיע"א  רשב"י במעלת מעליותא מילי

לחיבור מו "ר  בהקדמתו כותב  חיים , יוסף  רבי ראשינו, ועטרת  עוזינו גאון
רבי  הקדוש, התנא  אדוננו מעלות שבח לספר יוכל  "מי רבא ": "הילולא

ממל מרעיש הארץ מרגיז האיש זה אמן. עלינו, תגן זכותו יוחאי, בר כותשמעון
טו) יד , הוא(ישעיה  הרבה . לדברים  וזכה לשמה, בתורה עסק  אשר הקדוש, הוא  .

כל לו נתגלו אשר הקדוש, הוא לו. הוא כדאי  כולו העולם  כל אשר הקדוש,
הוא פוסק. שאינו הגדול  וכנהר המתגבר, הגדול כמעיין  ונעשה תורה, רזי
עיני  האיר אשר הקדוש, הוא המעשים . כל על  ונתרומם נתגדל  אשר הקדוש,
הוא תורתו. בעסק  מקיפו  עליון אש היה  אשר הקדוש, הוא  בתורתו. ישראל 
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קבלתו בזמן  השלום , עליו רבנו, משה במדרגת  להיות  לעלות זכה  אשר הקדוש,
השניות...". לוחות 

האלהי ומיניה המקובל  כותב  קדישא , זוטא האדרא  מלשון  הרשב "י בשבח וביה
האד "ז  על  ה' אהבת בחיבורו  זיע"א סטבון  יוסף  בסוףרבי ורמזים  (בחידושים

לבוצינאהחיבור) חמינא  אשא, דאזיל  בתר לשונו, וזה זוטא באדרא  "איתא בזה"ל:
קדש נקרא  ע"ה שרשב "י נמצא  עכ "ל. עלמא, מן  דאסתלק  קדשים  קדש קדישא
שמעון גימ ' הו"א  קדשי"ם  לה'. הוא קדשים קדש פעמים , ב ' רמוז , וזה קדשים .

יוחאי". בר שמעון רבי זה בגימ ' הכולל  עם  לה' הוא  קדשים  קדש גם  .[466]

הואר ובדחילו שכבר במה  הלומדים נשמת את להאיר מילין  בקנצי  באנו ורחימו
'האור  קדישא", "בוצינא בתואר ובתיקו "ז  בזוה"ק נקרא  רשב "י הנה לכל .

יששכר בני בספר וביאר ב')הקדוש'. אות ג' מאמר אייר חודש רשב "י (מאמרי הנה כי :
סוד הוא כי התורה, סודות באיתגליא נתגלו ידו  על  כי קדישא, בוצינא קראוהו
מסוף המבהיק אור זוהר, הקדוש ספרו נקרא  ע"כ בתורה. הגנוז  כיטוב  האור

בתורה. הגנוז הטוב  אור סופו, ועד העולם

"שבת"אליהו בתואר לרשב"י בזוה"ק קרא ע"א)הנביא  קמה דף יהודה (שם רבי וכן  .
קדש שבת  רשב"י אף  לה' קודש שבת "מה וביאר: "שבת", לרשב "י קרא

ע"ב)לה'" קמד דף עם(בח "ג  שב"ת  גימטריא  כי מובא , יוחאי בר שיר ספר  ובשם .
יוחאי '. בר שמעון 'רבי שווה הכולל 

מלךזכות מקדש הרב כמ "ש רבנו, משה נשמת  אור מתנוצץ  שבו דףרשב "י (ח"א

רבנו) למשה  רשב"י בין עניינים וכמה בכמה  השוואה  ג' דף דרשב"י הילולא בס' וע"ע .ז'.

יששכרעוד  שער בספר סוכות )מובא ג' ליום  החג  ימי מאמר  תשרי  בעמר (מאמרי ל "ג כי  ,
ו') יום(ללא יחול בעומר ל "ג יום  שחל שביום הוא, ולפלא משה. בגי' שווה 

דמשה האושפיזא  יום זיע"א  האר"י  כמנהג  שהוא סוכות, דחוה "מ  במנהגיד ' (אבל 

יוסף) של  הוא .אשכנז

שנהרשב "י לשמונים  קרוב  ערך חי ואמוראים , תנאים תולדות בספר היימאן הרב (ע "פ 

תתפארשב "י) אלפים  ג' שנת  בעומר ל "ג ביום  ונפטר פע"ח,  בעומר ל "ג (יום 

ע"פ השנה סק "כו. תצג סימן כה "ח  שכתבו". "יש  בשם סק"ד  תצג  סימן בברכ"י החיד"א פ"ו. כב שער

פ"יח) לשבועות פסח בין ס' שליט"א, כהן צבי  הרב  וע "ע הדורות . .סדר

מערה צער 

שבת חכמינו מסכת  בתלמוד ב)למדו מפני (לג, הרמה למעלתו  זכה רשב "י  כי ,
רש"י ומפרש מערה. בצער א)שהתייסר פה, מציעא (בבא מערה צער :

ודווקא שנה". עשרה שלש בנו  אלעזר ורבי יוחאי בן שמעון  רבי שם שנתחבאו
של נכדו שנפטר בעת המעשה כמובא זו, במעלה שניהם ורק  אלעזר, ובנו  רשב "י
ידם על לקבורה להיכנס  ממנו מנעו ומשמים  אלעזר, בן  יוסי רבי  הוא רשב "י
פיך  פתח עכנא עכנא כו' לעכנא "אשכחוה זיע"א: למהרש"א מבואר וכך במערה.
בעטיו אלא  זה  מת שלא לרמוז עכנא  ליה  דהדרא בזה הכונה כו'. להו פתח כו'
כדאמרינן עונותיו ונתמרקו מערה צער לו  היה  בחייו דכבר בעוונו ולא  נחש של 

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער א|מבוא יגפרק  ְִִַָָָ

ראוי  היה ולזה אדם  של  עונותיו כל  ממרקין  ביסורין האמור ברית דברכות  בפ"ק
ולזה  נחש של  בעטיו  ג "כ  ומת  מערה צער עמו לו שהיה אביו  אצל  ליכנס ר"א
לא דזה קול בת  ויצתה העכנא  להן  פתחה דלא אלעזר בן  יוסי  ר' כשמת  לקמן 

אבותיו". למדרגת  עלה ולא מערה  צער לו היה

יהוידעוראה בן  בניהו בחידושי זיע"א הטוב הרי"ח רבנו  מ"ש א)עוד קב, :(סנהדרין
נתגלגל חתימתו מכח ומכשול תקלה שיצא מאחר זה, כל דעם "ודע
הרב דבריהם  והביא ז"ל  המקובלים  וכמ "ש שנים  י"ג מערה צער וסבל  ברשב "י 
אחיה, רמוז  יוחאי שבשם  יוחאי בן  נקרא לכן  בס "ד ונ"ל ע"ש, ז"ל  עינים  פתח 
אחיה, אי יהיה  יוחאי אז א"ה אותיות ב ' לעשותו יוחאי של  וא"ו אות תשבר שאם 

פסוק על לך לך פרשת רבא במדרש ה')דאיתא מ "א דאיים(ישעיה  ויראו איים ראו
י"ג מערה צער  וסבל  אחיה , אי וזהו אי, נקרא  מסויים  אדם  וא"כ  אדם, לבני  כינוי
בחר  ולכן  באחד שפגמו זרה  בעבודה מסיבתו שהיה גרמא  לתקן  אחד כמנין  שנים
מובן ובזה הע"ה, אחיה עם  הנפש מושב  ששם התחתון  עדן  בגן  מקום  רשב "י
יעשה  אשר האיש ארור ואמר שמעון ר' פתח קדישא , רבא אדרא שבתחלת  הטעם 
הע"ה, אחיה זכות  רצון יהי בזה, שנעשה המכשול לתקן  בא הוא כי ומסכה פסל 

אכי"ר". בעדינו יגינו רשב "י וזכות 

הקדוש בזוהר רשב"י משבחי 

עמ 'כל ח"א  בזוהר ראה ודוגמתם  הרשב "י , משבחי אהבה רצופים הזוה"ק דברי
א . קנו, עמ ' ובח"ב שמעוןקנה , רבי את שרואה מי ואמר: פתח אבא רבי ועוד

הארץ , כל של המאור שהוא שמעון  רבי  ואמר : חייא רבי פתח העולם. כל  את  רואה 
בכל המאיר  שמעון  רבי ואמר: יוסי רבי פתח העולם. ככל  שקול  שהוא עאכו"כ 

עאכו"כ  ובגללו, ידו על  מאירים מאורות וכמה  בתורה , כלהעולם עמוד [שהוא

הכסא ] את הוא  ומשלים .העמודים

לעת"ל :ובזוהר וגם  בעוה"ז גם  היא רשב "י מעלת  כי  למדו תבוא, כי חדש,
מקיים. והקב "ה  גוזר והוא  נסים עמו עושה הקב "ה  הזה בעולם
השכינה  פני  ויקבל  עדן בגן היושבים  לצדיקים  ראש להיות  עתיד   לבוא  ולעתיד 
ונכרעה  נשתחוה באו להם  ויאמר הצדיקים עם  וישתעשע הקב "ה את ויראה

עושנו. ה' לפני נברכה

טו)בזוה"קעוד :(ח"ב , ברשב "י  המעשה לו וסיפר רבי, לפני חייא רבי  "כשבא 
אריה... הוא  רשב "י בני, אביו: גמליאל בן שמעון  רבן  לו ואמר רבי, תמה
של העולמות  ומה יירא . לא מי שאג אריה כתוב  עליו  אריות. כשאר רשב "י ואין 
באדם 'מושל שכתוב  מה  שלמדנו, והיינו  עאכו"כ ... אנו  ממנו מזדעזעים  מעלה
 בהקב "ה" מושל ומי באדם . מושל  הקב "ה כי הוא, אלהים ', יראת  מושל צדיק

מבטלה". והצדיק  גזירה גוזר שהוא צדיק,

ב)בזוה"קועוד יד , בתורה (ח"ב לעסוק פיו שפותח  שבשעה  רשב "י הוא "זה :
אלו וכל  המרכבות וכל  הרקיעים וכל  הכסאות כל  לקולו מאזינים 
מי  שירים ראה מי  בתורה לעסוק מסיים  שמעון  כשרבי לאדונם ... שמשבחים 
וכלם הרקיעים  בכל  הולכים הקולות  ראה מי לאדונם  המשבחים  של  שמחה  ראה
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קבלתו בזמן  השלום , עליו רבנו, משה במדרגת  להיות  לעלות זכה  אשר הקדוש,
השניות...". לוחות 

האלהי ומיניה המקובל  כותב  קדישא , זוטא האדרא  מלשון  הרשב "י בשבח וביה
האד "ז  על  ה' אהבת בחיבורו  זיע"א סטבון  יוסף  בסוףרבי ורמזים  (בחידושים

לבוצינאהחיבור) חמינא  אשא, דאזיל  בתר לשונו, וזה זוטא באדרא  "איתא בזה"ל:
קדש נקרא  ע"ה שרשב "י נמצא  עכ "ל. עלמא, מן  דאסתלק  קדשים  קדש קדישא
שמעון גימ ' הו"א  קדשי"ם  לה'. הוא קדשים קדש פעמים , ב ' רמוז , וזה קדשים .

יוחאי". בר שמעון רבי זה בגימ ' הכולל  עם  לה' הוא  קדשים  קדש גם  .[466]

הואר ובדחילו שכבר במה  הלומדים נשמת את להאיר מילין  בקנצי  באנו ורחימו
'האור  קדישא", "בוצינא בתואר ובתיקו "ז  בזוה"ק נקרא  רשב "י הנה לכל .

יששכר בני בספר וביאר ב')הקדוש'. אות ג' מאמר אייר חודש רשב "י (מאמרי הנה כי :
סוד הוא כי התורה, סודות באיתגליא נתגלו ידו  על  כי קדישא, בוצינא קראוהו
מסוף המבהיק אור זוהר, הקדוש ספרו נקרא  ע"כ בתורה. הגנוז  כיטוב  האור

בתורה. הגנוז הטוב  אור סופו, ועד העולם

"שבת"אליהו בתואר לרשב"י בזוה"ק קרא ע"א)הנביא  קמה דף יהודה (שם רבי וכן  .
קדש שבת  רשב"י אף  לה' קודש שבת "מה וביאר: "שבת", לרשב "י קרא

ע"ב)לה'" קמד דף עם(בח "ג  שב"ת  גימטריא  כי מובא , יוחאי בר שיר ספר  ובשם .
יוחאי '. בר שמעון 'רבי שווה הכולל 

מלךזכות מקדש הרב כמ "ש רבנו, משה נשמת  אור מתנוצץ  שבו דףרשב "י (ח"א

רבנו) למשה  רשב"י בין עניינים וכמה בכמה  השוואה  ג' דף דרשב"י הילולא בס' וע"ע .ז'.

יששכרעוד  שער בספר סוכות )מובא ג' ליום  החג  ימי מאמר  תשרי  בעמר (מאמרי ל "ג כי  ,
ו') יום(ללא יחול בעומר ל "ג יום  שחל שביום הוא, ולפלא משה. בגי' שווה 

דמשה האושפיזא  יום זיע"א  האר"י  כמנהג  שהוא סוכות, דחוה "מ  במנהגיד ' (אבל 

יוסף) של  הוא .אשכנז

שנהרשב "י לשמונים  קרוב  ערך חי ואמוראים , תנאים תולדות בספר היימאן הרב (ע "פ 

תתפארשב "י) אלפים  ג' שנת  בעומר ל "ג ביום  ונפטר פע"ח,  בעומר ל "ג (יום 

ע"פ השנה סק "כו. תצג סימן כה "ח  שכתבו". "יש  בשם סק"ד  תצג  סימן בברכ"י החיד"א פ"ו. כב שער

פ"יח) לשבועות פסח בין ס' שליט"א, כהן צבי  הרב  וע "ע הדורות . .סדר

מערה צער 

שבת חכמינו מסכת  בתלמוד ב)למדו מפני (לג, הרמה למעלתו  זכה רשב "י  כי ,
רש"י ומפרש מערה. בצער א)שהתייסר פה, מציעא (בבא מערה צער :

ודווקא שנה". עשרה שלש בנו  אלעזר ורבי יוחאי בן שמעון  רבי שם שנתחבאו
של נכדו שנפטר בעת המעשה כמובא זו, במעלה שניהם ורק  אלעזר, ובנו  רשב "י
ידם על לקבורה להיכנס  ממנו מנעו ומשמים  אלעזר, בן  יוסי רבי  הוא רשב "י
פיך  פתח עכנא עכנא כו' לעכנא "אשכחוה זיע"א: למהרש"א מבואר וכך במערה.
בעטיו אלא  זה  מת שלא לרמוז עכנא  ליה  דהדרא בזה הכונה כו'. להו פתח כו'
כדאמרינן עונותיו ונתמרקו מערה צער לו  היה  בחייו דכבר בעוונו ולא  נחש של 

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער א|מבוא יגפרק  ְִִַָָָ

ראוי  היה ולזה אדם  של  עונותיו כל  ממרקין  ביסורין האמור ברית דברכות  בפ"ק
ולזה  נחש של  בעטיו  ג "כ  ומת  מערה צער עמו לו שהיה אביו  אצל  ליכנס ר"א
לא דזה קול בת  ויצתה העכנא  להן  פתחה דלא אלעזר בן  יוסי  ר' כשמת  לקמן 

אבותיו". למדרגת  עלה ולא מערה  צער לו היה

יהוידעוראה בן  בניהו בחידושי זיע"א הטוב הרי"ח רבנו  מ"ש א)עוד קב, :(סנהדרין
נתגלגל חתימתו מכח ומכשול תקלה שיצא מאחר זה, כל דעם "ודע
הרב דבריהם  והביא ז"ל  המקובלים  וכמ "ש שנים  י"ג מערה צער וסבל  ברשב "י 
אחיה, רמוז  יוחאי שבשם  יוחאי בן  נקרא לכן  בס "ד ונ"ל ע"ש, ז"ל  עינים  פתח 
אחיה, אי יהיה  יוחאי אז א"ה אותיות ב ' לעשותו יוחאי של  וא"ו אות תשבר שאם 

פסוק על לך לך פרשת רבא במדרש ה')דאיתא מ "א דאיים(ישעיה  ויראו איים ראו
י"ג מערה צער  וסבל  אחיה , אי וזהו אי, נקרא  מסויים  אדם  וא"כ  אדם, לבני  כינוי
בחר  ולכן  באחד שפגמו זרה  בעבודה מסיבתו שהיה גרמא  לתקן  אחד כמנין  שנים
מובן ובזה הע"ה, אחיה עם  הנפש מושב  ששם התחתון  עדן  בגן  מקום  רשב "י
יעשה  אשר האיש ארור ואמר שמעון ר' פתח קדישא , רבא אדרא שבתחלת  הטעם 
הע"ה, אחיה זכות  רצון יהי בזה, שנעשה המכשול לתקן  בא הוא כי ומסכה פסל 

אכי"ר". בעדינו יגינו רשב "י וזכות 

הקדוש בזוהר רשב"י משבחי 

עמ 'כל ח"א  בזוהר ראה ודוגמתם  הרשב "י , משבחי אהבה רצופים הזוה"ק דברי
א . קנו, עמ ' ובח"ב שמעוןקנה , רבי את שרואה מי ואמר: פתח אבא רבי ועוד

הארץ , כל של המאור שהוא שמעון  רבי  ואמר : חייא רבי פתח העולם. כל  את  רואה 
בכל המאיר  שמעון  רבי ואמר: יוסי רבי פתח העולם. ככל  שקול  שהוא עאכו"כ 

עאכו"כ  ובגללו, ידו על  מאירים מאורות וכמה  בתורה , כלהעולם עמוד [שהוא

הכסא ] את הוא  ומשלים .העמודים

לעת"ל :ובזוהר וגם  בעוה"ז גם  היא רשב "י מעלת  כי  למדו תבוא, כי חדש,
מקיים. והקב "ה  גוזר והוא  נסים עמו עושה הקב "ה  הזה בעולם
השכינה  פני  ויקבל  עדן בגן היושבים  לצדיקים  ראש להיות  עתיד   לבוא  ולעתיד 
ונכרעה  נשתחוה באו להם  ויאמר הצדיקים עם  וישתעשע הקב "ה את ויראה

עושנו. ה' לפני נברכה

טו)בזוה"קעוד :(ח"ב , ברשב "י  המעשה לו וסיפר רבי, לפני חייא רבי  "כשבא 
אריה... הוא  רשב "י בני, אביו: גמליאל בן שמעון  רבן  לו ואמר רבי, תמה
של העולמות  ומה יירא . לא מי שאג אריה כתוב  עליו  אריות. כשאר רשב "י ואין 
באדם 'מושל שכתוב  מה  שלמדנו, והיינו  עאכו"כ ... אנו  ממנו מזדעזעים  מעלה
 בהקב "ה" מושל ומי באדם . מושל  הקב "ה כי הוא, אלהים ', יראת  מושל צדיק

מבטלה". והצדיק  גזירה גוזר שהוא צדיק,

ב)בזוה"קועוד יד , בתורה (ח"ב לעסוק פיו שפותח  שבשעה  רשב "י הוא "זה :
אלו וכל  המרכבות וכל  הרקיעים וכל  הכסאות כל  לקולו מאזינים 
מי  שירים ראה מי  בתורה לעסוק מסיים  שמעון  כשרבי לאדונם ... שמשבחים 
וכלם הרקיעים  בכל  הולכים הקולות  ראה מי לאדונם  המשבחים  של  שמחה  ראה



קדישא יד  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

הבשמים ריחות ומעלים  אדונם לפני  ומשתחוים  וכורעים שמעון. רבי בשביל  באים 
שמעון". רבי בשביל  זה וכל יומין . עתיק עד שבעדן 

קדישא זוטא האדרא סודות גילוי  ביום  רשב"י מעלת

ועליונה מעלת רבה  מעלה הייתה קדישא זוטא האדרא  סודות  גילוי ביום  רשב "י
על מעיד רשב "י בקדושה. להיותהנאדרת חייו כל ההשתוקקות על  עצמו

האדז"ק. סודות גילוי של  הזה, הקדוש ביום  זו רמה למעלה שזכה ועל  בה', דבק
דב "ק האדז"ק)ואלו בריש :(שם

קרא.אמר האי י מאי  ל הוינא  מסל  מען , הייתי רי מסתכל שמעון, רבי אמר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

הפסוק: בזה [להבין ] חיי  ימי לד )שכתוב:דכיב.כל  נפי(תהלים תה ל "יהו"ה  ְְְִִִִֵַַַ

והאדנא. :"מח וי ענוים  מעא.ועתה:יכ קרא הפסוק אתק ם [והתבאר ] התקיים  ְְְְְְְְֲִִִִִָָָָָָָָֹ

ואי.כולו: נפי", תה ל [הוא]:"יהו"ה  בודאי נפשי, תתהלל בה' שנאמר ] הא[מה ְְְִִֵַַַַָָ

אחידא . בי אחוזה:נמתי [בקב "ה] בו נשמתי להטא .שהרי  י לוהטת [בקב"ה] בו ְֲֲִִִֵֵַָָָ

אתד קת.[נשמתי ]:  י:[ נשמתי] דבוקה [בקב"ה] [עמלה ואלת.בו ומשתדלת ְְְִִֵַַַָָָ

לאתרהא.בתורתו]: תסק  דא למקומה בא דל תא [נשמתי] תעלה זו  ובהשתדלות ְְְְְֲִִַַָָָָָָ

הבא]: וי מח":[בעולם ענוים מעבאדרא]:"י הנוכחים את לעורר זה בפסוק ל[פונה ְְְְֲִִִָָָ

ציקא. עדן]:הני  מגן שבאו הצדיקים של [נשמותיהם הצדיקים אלה מתיבאכל  ני וכל  ְְְְִִֵֵַַַָָָ

רשב "י ]:ק י א. [תלמידי  הקדושה הישיבה בני צדיקים:וז אין.וכל הא.ו[עוד] אתיין  ְְְְֲִִַַַָָָָ

עתה: הא .שבאו   ברי ק דא  הקב"ה:עם מי .עם מעין   הדבריי כ אל שומעים כולם ְְְְִִִִַָָֻ

באדרא]: כאן .ושמחים:וחדאן.[שגליתי  ואומר]:גין  הנוכחים אל [פונה  כן לד )ועל (תהלים ְְֲִָָ

יחיו": מ נרממה  אי  ליהו"ה ל"ְְְְְִִַַַָָ


ב פרק 

רשב"י מדברי קדישא זוטא האדרא מבוא

עודרשב"י לגלותם  בקש שבעבורה הסיבה ואת האדז"ק, סודות מהות את  מבאר
דב "ק ואלו חיותו. ע"אע"ב)בחיי רצ"א :(דף 

כא.אמר  גלינא לא א רא  מען , הכל:רי גליתי לא [רבא] באדרא שמעון, רבי אמר ְְִִִִֵַַָָָָָָֹ

מין . הני  הענינים:וכלוכל הא.אלה עד  הו לאי היו טמירין  בלבי נסתרים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

עתה: אתי.עד  לעלמא לן  לאטמרא  ב ]עולם בעינא ל[גלותם  אותם להסתיר  ורציתי ְְְְְְֲֵֵַָָָָָ

ת ן.הבא: הבא]:מם [בעולם ששם לנא.מפני איל אותנו אלא שואל שאלה  ְְְִִִַָָָָָ

הזה]: בעולם שגילה התורה  בסודות חידוש על הבא, בעולם המתיבתא דכיב.[ראש ְְִִָמה 

שנאמר: לג)כמו  בעין(ישעיה וחכמה  ודעת": חכמה  יעת ח סן ע אמנת ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָָָ"והיה 

ממני:מי. יבקשו ועתה וחכמה בחיים]:וה א . ה א[בעודי ברי דק דא רעתא ְְְְְְִִִַָָָ

[שאגלה]:האי. בזה הקב "ה  כפא.רצון לא בושה:הא בלא [בודאי] קיהרי איעל ְְִִֵַָָָָ

עדן]:לטרי . [לגן חדריו לפני  אבוא ְְַ

לש"ק:ועוד בהמשך שם 

יאת.ל  ארא כראוי:מין  הם שכאן] זוטא [האדרא האדרא דברי  מיןכל  הוכ ְְְִִִִִָָָָֻ

הקודש]:ק י ין . ברוח  [שנאמרו קדושים דברים הם לימינאוכולם סטאן לא מין  ְִִִִִִַָָָָ

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא טו פרק ְִִַָָָ

ולשמאל:ולמאלא. לימין נוטים שלא סימין .דברים מין   ה דברים הם כולם ְְְְִִִִִִָָֻ

אדם]: [מבני  ונפק.סתומים עאל לא ן  שנכנסו ואתגלין  [החברים] לאלה מתגלים והם  ְְְְְְְִִַָָָ

החכמה]: [מפרדס הא .ויצאו הכי הם וכא רבא והאדרא הזוהר  דברי [גם הוא כך והכל ְִָָֹ

קדושים]: מין.דברים אין מתסין  הו הא הדברים:ועד  אלה  מכוסים  היו  עתה ועד ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ח "ו]:לגאה.דחילנא  ועונש נזק זה מגילוי יימשך שלא [כדי לגלות חששתי  וה אכי ְְְְְִַַָָָָָ

התגלו:אתגלין . קיא .ועתה עיקא מלא  קי קדישאוגלי עתיקא המלך לפני  וגלוי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

עבידנא.[א"א]: א א דבית דילי  ליקרא לא לכבוד ]הא ו[לא עצמי לכבוד לא שהרי  ְְְֲִִִִֵַָָָָָָ

כאן]: האדרא סודות [בגילוי עשיתי אבי  בגין .בית בעבור :אא כפא.אלא אעל לא ְְְִִֵֶָָָ

בבושה: אבוא  עבידנא.שלא לטרי  את קמי  שגיליתי  [במה עשיתי  עדן], [גן  חדריו לפני  ְְְֲִֵַַָ

ח"ו]: מנזק ירא אינני ולכן כאן, האדרא  מגילוי ועד.סודות לנזק לחשוש שלא סיבה [עוד ְ

חמינא .זה]: ראיתי:דהא  הכאשהנה ק ט  זאי הני וכל הא  ברי דקד א ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

נמצאים:מכחן . שכאן האמת צדיקי אלה וכל ידי.שהקב"ה, על מסמין  ה כולם ְְְְְִִִִַַַָָֻ

[לגלות]: ידי  על חמינא.מסכימים רואה:דהא אני  ה לאשהנה  האי חדאן   הדכ ְְְְֲִֵָָָָָָֻ

שלי:דילי. השמחה  בזו שמחים זמינין .שכולם  המזומנים:וכ עלמא.וכולם הה א ְְְְְִִִִַָָֻ

הבא]: [עולם  העולם דילי .באותו  שלי:בהי לא  בשמחה ולשמוח] זאה[להשתתף ְִִִַָָָ

חלקי:חלקי. אשרי  ִָ

קדישא  זוטא האדרא מהי

יוחאי אדרא  בר שמעון  שרבי הקבלה, בתורת מיוחד חלק היא קדישא , זוטא
נשמתו שעלתה טרם  בעוה"ז, חיותו לחיי האחרון ביום  ללמד זכה זיע"א 

ג ורשב"י מרומים. הא "לגנזי רעתא עא  הא, "הא באדז"ק: בריש ְְְִַַָָָָילה

בכל ומיוחדת נעלית  רצון  שעת היא  באדז"ק, דרש בה  השעה אותה כי 
כולם. העולמות 

דמשק וראה ביאורו בהקדמת  מקמארנא, סאפרין  צבי אליעזר רבי המקובל  מ "ש
מתקונא כאן שמיירי לפי  קדישא. זוטא "האדרא בזה"ל: האדז"ק על  אליעזר
לידי  שבאו עד שלהם גדלות גורם  היה ימיו כל  ורשב "י בקטנות, בגלות  שהם זו"נ
וקדישא , זוטא. בשם  זו לאדרא קרא אנפין  זעיר תיקון ע"ש לזה קדושים. ייחודים
התורה  סודות  חדושי ע"י תמיד  ממשיך שהיה קודש, הנקראים  המוחין שם  על 

ה' במרום  אדיר מלשון האדרא , ולשון יום. בכל  מחדש  ד)שהיה צג , ולפי (תהלים ,
הוי"ה  שם  בו יש זה שעבור ואו"א , מא"א העולמות  מכל בגדלותו נכלל  ז"א  שאצל 
העולמות כל בסדר וכן העשיה, עולם  סוף עד ב"ה מא "ס העולמות  כל  הכולל ב "ה

עולמים  צור הוי"ה בי"ה כי עד עדי בה ' בטחו בו, נכללין ד)כולם  כו, ע"ש,(ישעיה
ה '". במרום  אדיר כן  גם  נאמר לזה

הקדוש בזוהר קדישא זוטא האדרא מקור 

בספר האדז"ק כלולים  יחד ושניהם באדרארבא, לימד שרשב "י מה  את  משלימה
הוא ופעמים  נשא בפרשת נכלל  רבא האדרא חלק כאשר: הקדוש, הזוהר
נקרא הוא ופעמים  האזינו בפרשת  נכלל האדז "ק  וחלק אדראנשא, נקרא

האדרות. משתי  אחת  בכל המיוחדים  פרטים  כמה נזכיר לקמן אדראהאזינו .
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הבשמים ריחות ומעלים  אדונם לפני  ומשתחוים  וכורעים שמעון. רבי בשביל  באים 
שמעון". רבי בשביל  זה וכל יומין . עתיק עד שבעדן 

קדישא זוטא האדרא סודות גילוי  ביום  רשב"י מעלת

ועליונה מעלת רבה  מעלה הייתה קדישא זוטא האדרא  סודות  גילוי ביום  רשב "י
על מעיד רשב "י בקדושה. להיותהנאדרת חייו כל ההשתוקקות על  עצמו

האדז"ק. סודות גילוי של  הזה, הקדוש ביום  זו רמה למעלה שזכה ועל  בה', דבק
דב "ק האדז"ק)ואלו בריש :(שם

קרא.אמר האי י מאי  ל הוינא  מסל  מען , הייתי רי מסתכל שמעון, רבי אמר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

הפסוק: בזה [להבין ] חיי  ימי לד )שכתוב:דכיב.כל  נפי(תהלים תה ל "יהו"ה  ְְְִִִִֵַַַ

והאדנא. :"מח וי ענוים  מעא.ועתה:יכ קרא הפסוק אתק ם [והתבאר ] התקיים  ְְְְְְְְֲִִִִִָָָָָָָָֹ

ואי.כולו: נפי", תה ל [הוא]:"יהו"ה  בודאי נפשי, תתהלל בה' שנאמר ] הא[מה ְְְִִֵַַַַָָ

אחידא . בי אחוזה:נמתי [בקב "ה] בו נשמתי להטא .שהרי  י לוהטת [בקב"ה] בו ְֲֲִִִֵֵַָָָ

אתד קת.[נשמתי ]:  י:[ נשמתי] דבוקה [בקב"ה] [עמלה ואלת.בו ומשתדלת ְְְִִֵַַַָָָ

לאתרהא.בתורתו]: תסק  דא למקומה בא דל תא [נשמתי] תעלה זו  ובהשתדלות ְְְְְֲִִַַָָָָָָ

הבא]: וי מח":[בעולם ענוים מעבאדרא]:"י הנוכחים את לעורר זה בפסוק ל[פונה ְְְְֲִִִָָָ

ציקא. עדן]:הני  מגן שבאו הצדיקים של [נשמותיהם הצדיקים אלה מתיבאכל  ני וכל  ְְְְִִֵֵַַַָָָ

רשב "י ]:ק י א. [תלמידי  הקדושה הישיבה בני צדיקים:וז אין.וכל הא.ו[עוד] אתיין  ְְְְֲִִַַַָָָָ

עתה: הא .שבאו   ברי ק דא  הקב"ה:עם מי .עם מעין   הדבריי כ אל שומעים כולם ְְְְִִִִַָָֻ

באדרא]: כאן .ושמחים:וחדאן.[שגליתי  ואומר]:גין  הנוכחים אל [פונה  כן לד )ועל (תהלים ְְֲִָָ

יחיו": מ נרממה  אי  ליהו"ה ל"ְְְְְִִַַַָָ


ב פרק 

רשב"י מדברי קדישא זוטא האדרא מבוא

עודרשב"י לגלותם  בקש שבעבורה הסיבה ואת האדז"ק, סודות מהות את  מבאר
דב "ק ואלו חיותו. ע"אע"ב)בחיי רצ"א :(דף 

כא.אמר  גלינא לא א רא  מען , הכל:רי גליתי לא [רבא] באדרא שמעון, רבי אמר ְְִִִִֵַַָָָָָָֹ

מין . הני  הענינים:וכלוכל הא.אלה עד  הו לאי היו טמירין  בלבי נסתרים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

עתה: אתי.עד  לעלמא לן  לאטמרא  ב ]עולם בעינא ל[גלותם  אותם להסתיר  ורציתי ְְְְְְֲֵֵַָָָָָ

ת ן.הבא: הבא]:מם [בעולם ששם לנא.מפני איל אותנו אלא שואל שאלה  ְְְִִִַָָָָָ

הזה]: בעולם שגילה התורה  בסודות חידוש על הבא, בעולם המתיבתא דכיב.[ראש ְְִִָמה 

שנאמר: לג)כמו  בעין(ישעיה וחכמה  ודעת": חכמה  יעת ח סן ע אמנת ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָָָ"והיה 

ממני:מי. יבקשו ועתה וחכמה בחיים]:וה א . ה א[בעודי ברי דק דא רעתא ְְְְְְִִִַָָָ

[שאגלה]:האי. בזה הקב "ה  כפא.רצון לא בושה:הא בלא [בודאי] קיהרי איעל ְְִִֵַָָָָ

עדן]:לטרי . [לגן חדריו לפני  אבוא ְְַ

לש"ק:ועוד בהמשך שם 

יאת.ל  ארא כראוי:מין  הם שכאן] זוטא [האדרא האדרא דברי  מיןכל  הוכ ְְְִִִִִָָָָֻ

הקודש]:ק י ין . ברוח  [שנאמרו קדושים דברים הם לימינאוכולם סטאן לא מין  ְִִִִִִַָָָָ

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא טו פרק ְִִַָָָ

ולשמאל:ולמאלא. לימין נוטים שלא סימין .דברים מין   ה דברים הם כולם ְְְְִִִִִִָָֻ

אדם]: [מבני  ונפק.סתומים עאל לא ן  שנכנסו ואתגלין  [החברים] לאלה מתגלים והם  ְְְְְְְִִַָָָ

החכמה]: [מפרדס הא .ויצאו הכי הם וכא רבא והאדרא הזוהר  דברי [גם הוא כך והכל ְִָָֹ

קדושים]: מין.דברים אין מתסין  הו הא הדברים:ועד  אלה  מכוסים  היו  עתה ועד ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ח "ו]:לגאה.דחילנא  ועונש נזק זה מגילוי יימשך שלא [כדי לגלות חששתי  וה אכי ְְְְְִַַָָָָָ

התגלו:אתגלין . קיא .ועתה עיקא מלא  קי קדישאוגלי עתיקא המלך לפני  וגלוי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

עבידנא.[א"א]: א א דבית דילי  ליקרא לא לכבוד ]הא ו[לא עצמי לכבוד לא שהרי  ְְְֲִִִִֵַָָָָָָ

כאן]: האדרא סודות [בגילוי עשיתי אבי  בגין .בית בעבור :אא כפא.אלא אעל לא ְְְִִֵֶָָָ

בבושה: אבוא  עבידנא.שלא לטרי  את קמי  שגיליתי  [במה עשיתי  עדן], [גן  חדריו לפני  ְְְֲִֵַַָ

ח"ו]: מנזק ירא אינני ולכן כאן, האדרא  מגילוי ועד.סודות לנזק לחשוש שלא סיבה [עוד ְ

חמינא .זה]: ראיתי:דהא  הכאשהנה ק ט  זאי הני וכל הא  ברי דקד א ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

נמצאים:מכחן . שכאן האמת צדיקי אלה וכל ידי.שהקב"ה, על מסמין  ה כולם ְְְְְִִִִַַַָָֻ

[לגלות]: ידי  על חמינא.מסכימים רואה:דהא אני  ה לאשהנה  האי חדאן   הדכ ְְְְֲִֵָָָָָָֻ

שלי:דילי. השמחה  בזו שמחים זמינין .שכולם  המזומנים:וכ עלמא.וכולם הה א ְְְְְִִִִַָָֻ

הבא]: [עולם  העולם דילי .באותו  שלי:בהי לא  בשמחה ולשמוח] זאה[להשתתף ְִִִַָָָ

חלקי:חלקי. אשרי  ִָ

קדישא  זוטא האדרא מהי

יוחאי אדרא  בר שמעון  שרבי הקבלה, בתורת מיוחד חלק היא קדישא , זוטא
נשמתו שעלתה טרם  בעוה"ז, חיותו לחיי האחרון ביום  ללמד זכה זיע"א 

ג ורשב"י מרומים. הא "לגנזי רעתא עא  הא, "הא באדז"ק: בריש ְְְִַַָָָָילה

בכל ומיוחדת נעלית  רצון  שעת היא  באדז"ק, דרש בה  השעה אותה כי 
כולם. העולמות 

דמשק וראה ביאורו בהקדמת  מקמארנא, סאפרין  צבי אליעזר רבי המקובל  מ "ש
מתקונא כאן שמיירי לפי  קדישא. זוטא "האדרא בזה"ל: האדז"ק על  אליעזר
לידי  שבאו עד שלהם גדלות גורם  היה ימיו כל  ורשב "י בקטנות, בגלות  שהם זו"נ
וקדישא , זוטא. בשם  זו לאדרא קרא אנפין  זעיר תיקון ע"ש לזה קדושים. ייחודים
התורה  סודות  חדושי ע"י תמיד  ממשיך שהיה קודש, הנקראים  המוחין שם  על 

ה' במרום  אדיר מלשון האדרא , ולשון יום. בכל  מחדש  ד)שהיה צג , ולפי (תהלים ,
הוי"ה  שם  בו יש זה שעבור ואו"א , מא"א העולמות  מכל בגדלותו נכלל  ז"א  שאצל 
העולמות כל בסדר וכן העשיה, עולם  סוף עד ב"ה מא "ס העולמות  כל  הכולל ב "ה

עולמים  צור הוי"ה בי"ה כי עד עדי בה ' בטחו בו, נכללין ד)כולם  כו, ע"ש,(ישעיה
ה '". במרום  אדיר כן  גם  נאמר לזה

הקדוש בזוהר קדישא זוטא האדרא מקור 

בספר האדז"ק כלולים  יחד ושניהם באדרארבא, לימד שרשב "י מה  את  משלימה
הוא ופעמים  נשא בפרשת נכלל  רבא האדרא חלק כאשר: הקדוש, הזוהר
נקרא הוא ופעמים  האזינו בפרשת  נכלל האדז "ק  וחלק אדראנשא, נקרא

האדרות. משתי  אחת  בכל המיוחדים  פרטים  כמה נזכיר לקמן אדראהאזינו .



קדישא טז  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

הזוהר וזאת חלק כולו. נתגלה לא לימד, זיע"א  שרשב"י הזוהר ספר כי לידע,
שהם : מרכזיים , חלקים כמה כולל  והוא הגאונים  ע"י נערך כיום, הנמצא

הזוהר 1. בדרך ספר בנגלה הן התורה, פסוקי  על  ודרשות  הזוהר ספר הקדמת  
והמגילות. התורה פרשיות לפי המחולקות הסוד, בדרך והן  הדרש

הנעלם2. ימותמדרש הנפש תורת  בראשית , מעשה על  קצרות  דרשות עיקרו 
בזה "ל  שמו את  מבאר זכות משה רבי ועוה"ב . מקד המשיח בפי ' לפר'(הובא מלך ש 

זה וירא) ענין שרוב  והוא  'נעלם', שקראוהו זה  מדרש שם  אל לשבח טעם  "אתן  :
הוא שהדרש בפרדס וכ' העליון . עדן  גן ששם  בבריאה, שמקורה הנשמה על  הוא
סוד הוא הנעלם ומדרש החיצוניות , סוד הוא  הנגלה ומדרש בבריאה...
מדרש לו, נאה שמו הנשמה על  המיוסד  זה ודרוש הנשמות , שהם  הפנימיות 

הנעלם".

מהימנא3. רבנו ,רעיא  משה נשמת  שלימדה מצוות , תרי"ג  על הסוד דרשות  
הזה  החיבור כי "דע כותב : זיע "א הרמ "ק ותלמידיו. לרשב"י הנאמן, הרועה
לתיקון היה עדן  בגן אשר הצדיקים עם רשב "י שעשה מהימנא רעיא הנקרא
בסודות אלא לשכינה  וסמך סעד אין  כי בגלותא לה וסמך וסעד השכינה
ליחד כוונתם היה הכל  והעניינים מהסודות  פה שיאמר מה וכל  התורה...

בגלותא" ולסעדא ב)השכינה קטו, ח "ב לזוה"ק  החמה באור .(הובא

האידרות:4. חלקי זוטא.שני אידרא רבא , ואצילותאידרא האלהות תורת על
הפרצופים ובנין  ספירות  בעשר הקב "ה הנהגת השתלשלות על העולמות,

אבי"ע. ועולמות

משכנא5. דבי  המשכן.אידרא פסוקי ע"פ התפילה סוד  על בעיקר 

דרשב"י6. התפילה.היכלות  בכוונות  וכן ובגיהנם , עדן שבגן  היכלות  בתיאור 

דרזין7. רזא  וידיו.חלק הפרצוף  חכמת  דרך  האדם  מהות  גילוי על  

דמשפטים8. הגוףסבא ועונשי נשמות  גלגולי בענין  סבא ייבא רב  של  פירושו 
בקבר. שהונח לאחר

הקבלה.תוספתא9. בחכמת פרקים ראשי  כמה 

תורה10. האלהות.סתרי וסוד הנשמה בענייני  פסוקים דרשות  

הזוהר 11. עודתיקוני  נזכרו חדש ובזוהר תיקונים , י "א  ועוד  תיקונים , שבעים 
שבפסוק  "בראשית " מלת על  הנסמכים  הסוד בדרך ביאורים  והם   תיקונים 
מלך  כסא בפירושו בוזאגלו  שלום  רבי מבאר 'תיקונים', ולשמו בתורה. ראשון 
לא ואם תיקוניה. כל  עיקר העשייה, [עולם ] תיקוני  כי תיקונים , "ספר בזה"ל:
תחילת כי ובריאה. יצירה [לעולמות] תיקון  יהיה איך מהעשייה, ותעלה  תתוקן
התיקונים , ספר לשם הגון טעם בידינו ועלה מצינו  הנה העשייה. תיקון  הוא הכל 
דא חיבורא סגולת  כי העשייה... בעולם השכינה לתקן הרשב "י  כוונת שכל
הנה  הגואל ... מקרבין הרשב "י חיבורי שכל  והגם  מהגלות ... וחרות גאולה להביא
ומן העשייה... בעולם המלכות לתקן  חיברו, זו שלכוונה בפרט . התיקונים ספר
זכאה   שמעון רבי אמר התיקונים ... ספר זה  לחבר ועזרוהו הרשוהו השמים 
 התיקונים ובהקדמת לן... לסייעא באסכמותא  אינון  ותתאין דעליאין  חולקנא 

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא יז פרק ְִִַָָָ

לון אתייהיב  רשותא  חיבורא , האי למיעבד אתכנשו כד  וחבריו, שמעון רבי
רשו אתייהב  דלא טמירין  רזין לון  לגלאה נשמתין... ולכל  עימהון ולאליהו 

משיחא". דמלכא  דרא דייתי עד לגלאה

דצניעותא12. דפיםספרא  בג' פרקים  חמשה הכמות. וקטן  האיכות  גדול  
הדרת בביאורו בוזאגלו שלום רבי וז"ל  ח"ן . לתורת הקדמות  קיצור כולל  בלבד .
ספרא  א  קעו , ח "ב  זוה"ק  אמר זיע"א רשב "י פ"א : סוף  לספד "צ מלך
אלו פירוש: ארעא . כל ומליין  רב  בהיכל  דכלילן  אינון. פרקין  חמשה דצניעותא
מחזיק  מועט  הוא  דצניעותא ספרא כי הקבלה... חכמת כל  כוללים  פרקים חמשה 
אייזיק  יצחק רבי והאדמו"ר ומפוארה". נפלאה בחכמה קצר לשון  המרובה, את 
חיברו דצניעותא "ספרא  לספד"צ: חי  זוהר פירושו  בסיום  מקמארנא  סאפרין 
כעין משה. מימות סיני מהר לתנאים מקובלות שהיו מברייתות וסדרם  רשב "י ...

דנא". מקדמת  שנויות  שהיו  ממה משנה, סדרי ששה הקדוש רבנו שסידר

הנקראים:13. חלקים  בשני  עוד נאספו מאוחרות  חדש,השלמות זוהר ספרי
הזוהר  תוספות .וספר

האדרות .הנה, חלקי  שני גם  נמצאים  ימינו, עד שנתגלו הזוה"ק חלקי וכותבבכלל 
ויינשטהמ יאיר בנציון  הרב  עלקובל יאיר נתיבות  ביאור בעל זיע"א אק

בזה "ל : לאדז"ק, ביאור בהקדמת כאן במ "ש ועוד, האדרות 

אחתכי מסכת  הם  דצניעותא  וספרא דמשכנא ואדרא  זוטא ואדרא  רבא האדרא
את זה ומשלימים זה על זה חופפים הם  אבל  קונטרסים , לארבעה המחולקת 
רשב "י  אבל הקבלה.. חכמת לכל  והתשתית היסוד  היא  רבא האדרא  ובכן, זה.
הנסתר  בחכמת  עניינים  הרבה החסיר כי בפירוש , אמר פטירתו לפני בעצמו
החושים , בענייני וכן  ז "א וענייני  ואימא אבא  מענייני כגון באד "ר, בגילויו
ביותר  קצר קונטרס   דמשכנא האדרא  באה זה, ולאחר זוטא. באדרא  והשלימם 
והזכירו פטירתו, אחרי  רשב "י של  התלמידים שחזרו מה והוא וחצי, אחד דף  בן
כי  לציין, ויש הקודמות . האדרות בשתי הגדול רבם מגילויי נקודות  וכמה כמה 
ספרא הנקרא והוא בזוה "ק מיוחד  קונטרס על  מיוסדים  הללו האדרות  ג'

האדםדצניעותא. כי בתורה , שמפורש מה את רשב "י מבליט  אדרות ג ' בכל 
את עשה הא' בצלם כי  במפורש וכמאה"כ דלמעלה, האדם  בתור הוא  התחתון

כדמותנו...". בצלמנו  האדם 

האדרות  שתי בלימוד המיוחדת המסירה

הרמ "ק מסירת כמ "ש הקדוש, הזוהר פרקי  משאר מיוחדת  היתה האדרא לימוד
ע"ב) טו עמ ' א', כרך ת"ז על יקר אור מהזהר (בביאורו הפרשיות "וחיבור וז "ל: ,

ומתן במשא  משנתם  תלמוד  הפסקת בשעת דורשים  שהיו עראי, דרך נתחבר
ופקודים השירים  שיר מהימנא רעיא וחיבור התקונים חיבור אמנם, התורה. הלכות 
הסוד תורת  שעיקר ללמד, בחיבור ". לחבר וכל מכל  פנייתם  ממש היה  ואדרות

האדרות. שתי  בלימוד  דווקא נמסרה



קדישא טז  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

הזוהר וזאת חלק כולו. נתגלה לא לימד, זיע"א  שרשב"י הזוהר ספר כי לידע,
שהם : מרכזיים , חלקים כמה כולל  והוא הגאונים  ע"י נערך כיום, הנמצא

הזוהר 1. בדרך ספר בנגלה הן התורה, פסוקי  על  ודרשות  הזוהר ספר הקדמת  
והמגילות. התורה פרשיות לפי המחולקות הסוד, בדרך והן  הדרש

הנעלם2. ימותמדרש הנפש תורת  בראשית , מעשה על  קצרות  דרשות עיקרו 
בזה "ל  שמו את  מבאר זכות משה רבי ועוה"ב . מקד המשיח בפי ' לפר'(הובא מלך ש 

זה וירא) ענין שרוב  והוא  'נעלם', שקראוהו זה  מדרש שם  אל לשבח טעם  "אתן  :
הוא שהדרש בפרדס וכ' העליון . עדן  גן ששם  בבריאה, שמקורה הנשמה על  הוא
סוד הוא הנעלם ומדרש החיצוניות , סוד הוא  הנגלה ומדרש בבריאה...
מדרש לו, נאה שמו הנשמה על  המיוסד  זה ודרוש הנשמות , שהם  הפנימיות 

הנעלם".

מהימנא3. רבנו ,רעיא  משה נשמת  שלימדה מצוות , תרי"ג  על הסוד דרשות  
הזה  החיבור כי "דע כותב : זיע "א הרמ "ק ותלמידיו. לרשב"י הנאמן, הרועה
לתיקון היה עדן  בגן אשר הצדיקים עם רשב "י שעשה מהימנא רעיא הנקרא
בסודות אלא לשכינה  וסמך סעד אין  כי בגלותא לה וסמך וסעד השכינה
ליחד כוונתם היה הכל  והעניינים מהסודות  פה שיאמר מה וכל  התורה...

בגלותא" ולסעדא ב)השכינה קטו, ח "ב לזוה"ק  החמה באור .(הובא

האידרות:4. חלקי זוטא.שני אידרא רבא , ואצילותאידרא האלהות תורת על
הפרצופים ובנין  ספירות  בעשר הקב "ה הנהגת השתלשלות על העולמות,

אבי"ע. ועולמות

משכנא5. דבי  המשכן.אידרא פסוקי ע"פ התפילה סוד  על בעיקר 

דרשב"י6. התפילה.היכלות  בכוונות  וכן ובגיהנם , עדן שבגן  היכלות  בתיאור 

דרזין7. רזא  וידיו.חלק הפרצוף  חכמת  דרך  האדם  מהות  גילוי על  

דמשפטים8. הגוףסבא ועונשי נשמות  גלגולי בענין  סבא ייבא רב  של  פירושו 
בקבר. שהונח לאחר

הקבלה.תוספתא9. בחכמת פרקים ראשי  כמה 

תורה10. האלהות.סתרי וסוד הנשמה בענייני  פסוקים דרשות  

הזוהר 11. עודתיקוני  נזכרו חדש ובזוהר תיקונים , י "א  ועוד  תיקונים , שבעים 
שבפסוק  "בראשית " מלת על  הנסמכים  הסוד בדרך ביאורים  והם   תיקונים 
מלך  כסא בפירושו בוזאגלו  שלום  רבי מבאר 'תיקונים', ולשמו בתורה. ראשון 
לא ואם תיקוניה. כל  עיקר העשייה, [עולם ] תיקוני  כי תיקונים , "ספר בזה"ל:
תחילת כי ובריאה. יצירה [לעולמות] תיקון  יהיה איך מהעשייה, ותעלה  תתוקן
התיקונים , ספר לשם הגון טעם בידינו ועלה מצינו  הנה העשייה. תיקון  הוא הכל 
דא חיבורא סגולת  כי העשייה... בעולם השכינה לתקן הרשב "י  כוונת שכל
הנה  הגואל ... מקרבין הרשב "י חיבורי שכל  והגם  מהגלות ... וחרות גאולה להביא
ומן העשייה... בעולם המלכות לתקן  חיברו, זו שלכוונה בפרט . התיקונים ספר
זכאה   שמעון רבי אמר התיקונים ... ספר זה  לחבר ועזרוהו הרשוהו השמים 
 התיקונים ובהקדמת לן... לסייעא באסכמותא  אינון  ותתאין דעליאין  חולקנא 

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא יז פרק ְִִַָָָ

לון אתייהיב  רשותא  חיבורא , האי למיעבד אתכנשו כד  וחבריו, שמעון רבי
רשו אתייהב  דלא טמירין  רזין לון  לגלאה נשמתין... ולכל  עימהון ולאליהו 

משיחא". דמלכא  דרא דייתי עד לגלאה

דצניעותא12. דפיםספרא  בג' פרקים  חמשה הכמות. וקטן  האיכות  גדול  
הדרת בביאורו בוזאגלו שלום רבי וז"ל  ח"ן . לתורת הקדמות  קיצור כולל  בלבד .
ספרא  א  קעו , ח "ב  זוה"ק  אמר זיע"א רשב "י פ"א : סוף  לספד "צ מלך
אלו פירוש: ארעא . כל ומליין  רב  בהיכל  דכלילן  אינון. פרקין  חמשה דצניעותא
מחזיק  מועט  הוא  דצניעותא ספרא כי הקבלה... חכמת כל  כוללים  פרקים חמשה 
אייזיק  יצחק רבי והאדמו"ר ומפוארה". נפלאה בחכמה קצר לשון  המרובה, את 
חיברו דצניעותא "ספרא  לספד"צ: חי  זוהר פירושו  בסיום  מקמארנא  סאפרין 
כעין משה. מימות סיני מהר לתנאים מקובלות שהיו מברייתות וסדרם  רשב "י ...

דנא". מקדמת  שנויות  שהיו  ממה משנה, סדרי ששה הקדוש רבנו שסידר

הנקראים:13. חלקים  בשני  עוד נאספו מאוחרות  חדש,השלמות זוהר ספרי
הזוהר  תוספות .וספר

האדרות .הנה, חלקי  שני גם  נמצאים  ימינו, עד שנתגלו הזוה"ק חלקי וכותבבכלל 
ויינשטהמ יאיר בנציון  הרב  עלקובל יאיר נתיבות  ביאור בעל זיע"א אק

בזה "ל : לאדז"ק, ביאור בהקדמת כאן במ "ש ועוד, האדרות 

אחתכי מסכת  הם  דצניעותא  וספרא דמשכנא ואדרא  זוטא ואדרא  רבא האדרא
את זה ומשלימים זה על זה חופפים הם  אבל  קונטרסים , לארבעה המחולקת 
רשב "י  אבל הקבלה.. חכמת לכל  והתשתית היסוד  היא  רבא האדרא  ובכן, זה.
הנסתר  בחכמת  עניינים  הרבה החסיר כי בפירוש , אמר פטירתו לפני בעצמו
החושים , בענייני וכן  ז "א וענייני  ואימא אבא  מענייני כגון באד "ר, בגילויו
ביותר  קצר קונטרס   דמשכנא האדרא  באה זה, ולאחר זוטא. באדרא  והשלימם 
והזכירו פטירתו, אחרי  רשב "י של  התלמידים שחזרו מה והוא וחצי, אחד דף  בן
כי  לציין, ויש הקודמות . האדרות בשתי הגדול רבם מגילויי נקודות  וכמה כמה 
ספרא הנקרא והוא בזוה "ק מיוחד  קונטרס על  מיוסדים  הללו האדרות  ג'

האדםדצניעותא. כי בתורה , שמפורש מה את רשב "י מבליט  אדרות ג ' בכל 
את עשה הא' בצלם כי  במפורש וכמאה"כ דלמעלה, האדם  בתור הוא  התחתון

כדמותנו...". בצלמנו  האדם 

האדרות  שתי בלימוד המיוחדת המסירה

הרמ "ק מסירת כמ "ש הקדוש, הזוהר פרקי  משאר מיוחדת  היתה האדרא לימוד
ע"ב) טו עמ ' א', כרך ת"ז על יקר אור מהזהר (בביאורו הפרשיות "וחיבור וז "ל: ,

ומתן במשא  משנתם  תלמוד  הפסקת בשעת דורשים  שהיו עראי, דרך נתחבר
ופקודים השירים  שיר מהימנא רעיא וחיבור התקונים חיבור אמנם, התורה. הלכות 
הסוד תורת  שעיקר ללמד, בחיבור ". לחבר וכל מכל  פנייתם  ממש היה  ואדרות

האדרות. שתי  בלימוד  דווקא נמסרה



קדישא יח זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

"אדרא" התואר  משמעות

השמיםבשם מן  אותו  קראו   ח"ב 'אדרא' בזוה"ק כמובא ב), עלך (סא, ואכריזו ,
בחד  ולאתקשרא  רוחיה לסלקא ייסא  רבי  הוא  קדישאזמין  דזמיניןאדרא  ,

כ "כ ולחברך ". לך דקיימן  כרסאן  תלת  אתקינו  והאם  בארעא, לאתערא חברייא 
ויקרים האדז"ק, על היקר אדר  חיבורו בהקדמת זיע"א  מרגליות הריא"ז המקובל
הקדוש המקום  נורא מה לראות פעמים הרבה זכיתי  "וב "ה שם: שכתב דב "ק עוד 
למירון. קרוב  ונראה  סמוך והוא לצפת, מירון  בין  בדרך והוא  שם , ולהתפלל  הזה

הזה". ומקודש הקדוש מקום  ראתה עין אשרי 

פירושים :ללשון  וכמה כמה מצאנו "אדרא "

וכינס א. אסף  רשב"י כאשר שהיה, הלימוד  אופן מפני  ישיבה  או אסיפה לשון
תורה . סתרי לימדם  ושם מיוחד  מקום אל תלמידיו משםאת מלין  בביאור כ "כ 

בבל הרש"ב  חכמי קרן מהדורת  א', אות קדישא', 'מאידרא לשון על ע "א קמ "ה דף נשא פר' (בזוה"ק

ביןח"ו) או בבית  שיהיה מקום , באיזה ללמוד  החכמים  קבוץ  אסיפת "פירוש, :
יוונית  מלשון  היא  זה ובמובן ארוא"ו ". כמו אדרא , נקרא  הריא"זהאילנות, הביא (וכן

הרש "ב) בשם דקמ"ח זח"ג על  בנ "א בשם  בהקד' זיע"א .מרגליות

רשב"יב. סביב מלהטת שהייתה העליונה  האש מפני   מסביב מלהטת אש לשון
לומדים שהיו בעת הרמ "קותלמידיו כ "כ  האש. בתוככי יושבים והם אור , (בביאורו

ע"א) כט עמ ' ח "ב, תש"ק 'יתבויקר, שאמר כמו  היו, בשדה כי  דאידרא , "לישנא בזה"ל :
כיושבי  בתוכו והם  סביבותם, מלהט  האש שהיה  מפני  'אדרא ' וקראו אילני '. ביני 

באדז"ק רשב "י וכ "כ  בהחבא". ב)חדר רפז ודף  ב , קלד .(דף

והםג. לימודם, בעת  ותלמידיו  רשב"י של הישיבה  צורת  מפני   גורן לשון
רשב"י. לפני עיגול כחצי עודיושבים הרמ "ק  היות(כנ"ל)כ "כ  "ואפשר בזה"ל :

נמי  והיינו עגולה, כגורן  יושבין שהיו והענין  קיט ', 'אדרי כמו גורן , אדרא, לשון
מבאר זיע"א  מרגליות הריא "ז המקובל  שם )'עיזקא '". גורן(בהקדמתו ביאור כי 

עה"ת אונקלוס בתרגום נזכר אדרא, כז)מלשון  יח, כדגן(במדבר  בפסוק הגורן ,, מן
עגולה, גורן  כחצי של הזה באופן  הישיבה עניין  את אדרא. מן  כעבורא  תרג '
שלימה, אהבה בחבורת  לישב צריכין  היו  ש"כאן מפני  זיע"א הריא"ז מבאר
עגולה, גורן  כחצי לישב  צריכין היו מילתא , תליא בחביבותא אנן  רשב "י  כמ"ש

חולין א)כמ"ש אחת(ה, ובאגודה וברעות  בחבה יושבים  היו גורן, כי  וכו'
וכו'". כסנהדרין 

בעתד. ותלמידיו רשב"י  ישבו שבו המקום מפני   קדוש ומקום מיוחד  חדר לשון 
זיע"א לימודם מרגליות הריא"ז הביא כן כן(שם ). שכתב  זיע"א , מהרח"ו בשם 

רבא  באדרא  אמת דרך ב)בביאורו כמ "ש(קמה, קדישא אדרא לשון והיינו .
ב)באדז"ק בהאי (קלד, דאשתכח דמאן  חולקיה זכאה שמעון , רבי "אמר בזה"ל :

דאנן דאתי, ובעלמא  דין  בעלמא  חולקיה זכאה ביה, דאנן  עלאה קדישא אדרא
מוכחת המקום  שקדושת ויובן , לן ". אסחר עלאה אשא  עלאה , בקדושה יתבין
שהשרה  בסנה האש וכמעשה לימודם , בעת  אותם  שסבבה העליונה האש מן

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא יטפרק ְִִַָָָ

הוא קדש אדמת שם כמ "ש במקום  בהגהותיוקדושה החיד"א בשם  זצ"ל  הריא"ז עוד (וכ "כ

קכ "ט) דף  זח"ב .על 

מעלתה . עמו ויחד רשב"י, של העליונה  מעלתו מפני   לדורות וחוזק  קיום לשון
הגאולה אור את להמשיך היה  ח"ן  בתורת  עסקם שכל קדישא, החבורא כל

הגלות. בגמר העתידים זיע"אלדורות מרגליות  הריא "ז הביא  הגמ '(שם )כן ע"פ ,
א)בביצה נכסיו(טו, שיתקיימו הרוצה  שמעון, ברבי אלעזר רבי משום ואר"י :

וחוזק.. קיום לשון שאדר רש"י פירש ה', במרום  אדיר שנאמר אדר, בהן יטע
זיע"א והריא "ז דרין . לדרי דקיימא  אדרא מאי אינשי דאמרי כשמיה, נמי אי
ראה  הוא הקדוש רשב "י "והנה בזה"ל : העניין  מהות  את ודעת טעם  בטוב  ביאר
מזכות להאיר והשתדל  המשיח, ביאת קודם האחרונים  הדורות בסוף  שיהיה מה

בעצמו רשב "י  כמ "ש דמשיחא . דרא  לחשכת  הקדושים מאורם הקדוש (זח"בדורו

א) זכוט, , באדז"ק  כאן  וז"ש משיחא. מלכא  דייתי  עד  עלמא יקיים  דא דרא
דבי  האלו. התורה  לסודות דרבה בהכנה  הכינו היינו חברייא, אתכנשו רשב "י ,
עד בזכותינו עלמא שיתקיים  דרין , לדרי  הקדושה תורתינו אור להמשיך אדרא,

וכמ "ש שמים. במלכות  העולם לתקן משיחא מלכא  א)דייתי פז, אשריהם(יומא ,
כל סוף  עד  בניהם  ולבני לבניהם שמזכין  אלא זוכין, שהן דיין לא לצדיקים ,
לדרי  זכותייהו  לקיימא אדרא , הזה הקדוש מקום רשב "י קרא  ולפיכך, הדורות .

עכל"ק. דרין",

השכינהו. לזיו כינוי  הלימוד.לשון בעת במקום  שורה שהיה  השכינה אור מפני 
זיע"א מרגליות הריא"ז הביא  שכתב(שם )כן  וירא, פרשת הספיר לבנת ספר ע"פ ,

ונראה  כו ', השכינה בזיו לראות  הכנסו לומר רצה הבנתי ואני  אדרא, בי  בזה"ל:
עגולה, גורן  ומה דרגא . האי אוף  ביה, לכולא מזון  גורן מה אדרא , נקראת כי 
ובלשון לה. לנטרא דרגא  האי אוף אטדין, מוקפת  גורן ומה גלגלא . האי אף 
עכ "ל. מהכל, כלולה כלה  אוף  נטיעות, מיני מכל  שכלול על  פרד"ס  נקראת  חז"ל

לימד.ז. שרשב"י עליונים  לתיקונים כינוי   עיגול מרגליותלשון  הריא"ז הביא כן
עגולה,(שם )זיע"א היא אדרא והנה בזה "ל : שכתב  ד', דף  ברמה  קול  ספר ע"פ ,

כדוריות גולגלתא, שהוא  הראש מן  המתחיל  תיקון  שמזכיר  מקום בכל וכן
וכו'. ועיגולא 

זוטא" ל"אדרא רבא" "אדרא לשון בין עוד ולהבין

כותב הריא "ז זיע"א בכמות(שם )מרגליות רבא  "ונקרא ברמה: קול  ספר בשם
ומה  הפרצופים, תיקוני כל שרש לפרש התחיל ב "רבא" כי ובאיכות ,
נשא בפרשת  נכתבה זו  ואדרא  זו"ן . פרצוף עד וכיוצא, פרסא שהוא להם שקדם 
תיקון אופן  לגלות נאמרה זוטא" ו"האדרא כנודע. גולגלת  היינו וראש ראש, את 

וכו'. רבא  באדרא נזכרה  שלא או"א

לבדועוד השומעין  מצד באד"ז יתרון  יש כי  מסיים, ברמה קול  הרב  הביא :
תמן נזדמןדאזדמנו זוטא  ובאדרא ורתיכו, קוב "ה נזדמן רבא  באדרא  כי ,

באד"ר. אערעו דלא  מה דעדן דבגנתא צדיקייא עם  הקב "ה
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"אדרא" התואר  משמעות

השמיםבשם מן  אותו  קראו   ח"ב 'אדרא' בזוה"ק כמובא ב), עלך (סא, ואכריזו ,
בחד  ולאתקשרא  רוחיה לסלקא ייסא  רבי  הוא  קדישאזמין  דזמיניןאדרא  ,

כ "כ ולחברך ". לך דקיימן  כרסאן  תלת  אתקינו  והאם  בארעא, לאתערא חברייא 
ויקרים האדז"ק, על היקר אדר  חיבורו בהקדמת זיע"א  מרגליות הריא"ז המקובל
הקדוש המקום  נורא מה לראות פעמים הרבה זכיתי  "וב "ה שם: שכתב דב "ק עוד 
למירון. קרוב  ונראה  סמוך והוא לצפת, מירון  בין  בדרך והוא  שם , ולהתפלל  הזה

הזה". ומקודש הקדוש מקום  ראתה עין אשרי 

פירושים :ללשון  וכמה כמה מצאנו "אדרא "

וכינס א. אסף  רשב"י כאשר שהיה, הלימוד  אופן מפני  ישיבה  או אסיפה לשון
תורה . סתרי לימדם  ושם מיוחד  מקום אל תלמידיו משםאת מלין  בביאור כ "כ 

בבל הרש"ב  חכמי קרן מהדורת  א', אות קדישא', 'מאידרא לשון על ע "א קמ "ה דף נשא פר' (בזוה"ק

ביןח"ו) או בבית  שיהיה מקום , באיזה ללמוד  החכמים  קבוץ  אסיפת "פירוש, :
יוונית  מלשון  היא  זה ובמובן ארוא"ו ". כמו אדרא , נקרא  הריא"זהאילנות, הביא (וכן

הרש "ב) בשם דקמ"ח זח"ג על  בנ "א בשם  בהקד' זיע"א .מרגליות

רשב"יב. סביב מלהטת שהייתה העליונה  האש מפני   מסביב מלהטת אש לשון
לומדים שהיו בעת הרמ "קותלמידיו כ "כ  האש. בתוככי יושבים והם אור , (בביאורו

ע"א) כט עמ ' ח "ב, תש"ק 'יתבויקר, שאמר כמו  היו, בשדה כי  דאידרא , "לישנא בזה"ל :
כיושבי  בתוכו והם  סביבותם, מלהט  האש שהיה  מפני  'אדרא ' וקראו אילני '. ביני 

באדז"ק רשב "י וכ "כ  בהחבא". ב)חדר רפז ודף  ב , קלד .(דף

והםג. לימודם, בעת  ותלמידיו  רשב"י של הישיבה  צורת  מפני   גורן לשון
רשב"י. לפני עיגול כחצי עודיושבים הרמ "ק  היות(כנ"ל)כ "כ  "ואפשר בזה"ל :

נמי  והיינו עגולה, כגורן  יושבין שהיו והענין  קיט ', 'אדרי כמו גורן , אדרא, לשון
מבאר זיע"א  מרגליות הריא "ז המקובל  שם )'עיזקא '". גורן(בהקדמתו ביאור כי 

עה"ת אונקלוס בתרגום נזכר אדרא, כז)מלשון  יח, כדגן(במדבר  בפסוק הגורן ,, מן
עגולה, גורן  כחצי של הזה באופן  הישיבה עניין  את אדרא. מן  כעבורא  תרג '
שלימה, אהבה בחבורת  לישב צריכין  היו  ש"כאן מפני  זיע"א הריא"ז מבאר
עגולה, גורן  כחצי לישב  צריכין היו מילתא , תליא בחביבותא אנן  רשב "י  כמ"ש

חולין א)כמ"ש אחת(ה, ובאגודה וברעות  בחבה יושבים  היו גורן, כי  וכו'
וכו'". כסנהדרין 

בעתד. ותלמידיו רשב"י  ישבו שבו המקום מפני   קדוש ומקום מיוחד  חדר לשון 
זיע"א לימודם מרגליות הריא"ז הביא כן כן(שם ). שכתב  זיע"א , מהרח"ו בשם 

רבא  באדרא  אמת דרך ב)בביאורו כמ "ש(קמה, קדישא אדרא לשון והיינו .
ב)באדז"ק בהאי (קלד, דאשתכח דמאן  חולקיה זכאה שמעון , רבי "אמר בזה"ל :

דאנן דאתי, ובעלמא  דין  בעלמא  חולקיה זכאה ביה, דאנן  עלאה קדישא אדרא
מוכחת המקום  שקדושת ויובן , לן ". אסחר עלאה אשא  עלאה , בקדושה יתבין
שהשרה  בסנה האש וכמעשה לימודם , בעת  אותם  שסבבה העליונה האש מן

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא יטפרק ְִִַָָָ

הוא קדש אדמת שם כמ "ש במקום  בהגהותיוקדושה החיד"א בשם  זצ"ל  הריא"ז עוד (וכ "כ

קכ "ט) דף  זח"ב .על 

מעלתה . עמו ויחד רשב"י, של העליונה  מעלתו מפני   לדורות וחוזק  קיום לשון
הגאולה אור את להמשיך היה  ח"ן  בתורת  עסקם שכל קדישא, החבורא כל

הגלות. בגמר העתידים זיע"אלדורות מרגליות  הריא "ז הביא  הגמ '(שם )כן ע"פ ,
א)בביצה נכסיו(טו, שיתקיימו הרוצה  שמעון, ברבי אלעזר רבי משום ואר"י :

וחוזק.. קיום לשון שאדר רש"י פירש ה', במרום  אדיר שנאמר אדר, בהן יטע
זיע"א והריא "ז דרין . לדרי דקיימא  אדרא מאי אינשי דאמרי כשמיה, נמי אי
ראה  הוא הקדוש רשב "י "והנה בזה"ל : העניין  מהות  את ודעת טעם  בטוב  ביאר
מזכות להאיר והשתדל  המשיח, ביאת קודם האחרונים  הדורות בסוף  שיהיה מה

בעצמו רשב "י  כמ "ש דמשיחא . דרא  לחשכת  הקדושים מאורם הקדוש (זח"בדורו

א) זכוט, , באדז"ק  כאן  וז"ש משיחא. מלכא  דייתי  עד  עלמא יקיים  דא דרא
דבי  האלו. התורה  לסודות דרבה בהכנה  הכינו היינו חברייא, אתכנשו רשב "י ,
עד בזכותינו עלמא שיתקיים  דרין , לדרי  הקדושה תורתינו אור להמשיך אדרא,

וכמ "ש שמים. במלכות  העולם לתקן משיחא מלכא  א)דייתי פז, אשריהם(יומא ,
כל סוף  עד  בניהם  ולבני לבניהם שמזכין  אלא זוכין, שהן דיין לא לצדיקים ,
לדרי  זכותייהו  לקיימא אדרא , הזה הקדוש מקום רשב "י קרא  ולפיכך, הדורות .

עכל"ק. דרין",

השכינהו. לזיו כינוי  הלימוד.לשון בעת במקום  שורה שהיה  השכינה אור מפני 
זיע"א מרגליות הריא"ז הביא  שכתב(שם )כן  וירא, פרשת הספיר לבנת ספר ע"פ ,

ונראה  כו ', השכינה בזיו לראות  הכנסו לומר רצה הבנתי ואני  אדרא, בי  בזה"ל:
עגולה, גורן  ומה דרגא . האי אוף  ביה, לכולא מזון  גורן מה אדרא , נקראת כי 
ובלשון לה. לנטרא דרגא  האי אוף אטדין, מוקפת  גורן ומה גלגלא . האי אף 
עכ "ל. מהכל, כלולה כלה  אוף  נטיעות, מיני מכל  שכלול על  פרד"ס  נקראת  חז"ל

לימד.ז. שרשב"י עליונים  לתיקונים כינוי   עיגול מרגליותלשון  הריא"ז הביא כן
עגולה,(שם )זיע"א היא אדרא והנה בזה "ל : שכתב  ד', דף  ברמה  קול  ספר ע"פ ,

כדוריות גולגלתא, שהוא  הראש מן  המתחיל  תיקון  שמזכיר  מקום בכל וכן
וכו'. ועיגולא 

זוטא" ל"אדרא רבא" "אדרא לשון בין עוד ולהבין

כותב הריא "ז זיע"א בכמות(שם )מרגליות רבא  "ונקרא ברמה: קול  ספר בשם
ומה  הפרצופים, תיקוני כל שרש לפרש התחיל ב "רבא" כי ובאיכות ,
נשא בפרשת  נכתבה זו  ואדרא  זו"ן . פרצוף עד וכיוצא, פרסא שהוא להם שקדם 
תיקון אופן  לגלות נאמרה זוטא" ו"האדרא כנודע. גולגלת  היינו וראש ראש, את 

וכו'. רבא  באדרא נזכרה  שלא או"א

לבדועוד השומעין  מצד באד"ז יתרון  יש כי  מסיים, ברמה קול  הרב  הביא :
תמן נזדמןדאזדמנו זוטא  ובאדרא ורתיכו, קוב "ה נזדמן רבא  באדרא  כי ,

באד"ר. אערעו דלא  מה דעדן דבגנתא צדיקייא עם  הקב "ה
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כולם ,גם  דברו  וברשותו ע"ה שמעון  רבי  דיבר רבא באדרא כי  אחר, יתרון יש
בקרוב ויגאלינו בעדינו יגן  וזכותו לבד, ע"ה שמעון  רבי דיבר זוטא ובאדרא 
ובזמן בעגלא  הארץ כל  על  למלך ה' והיה שכתוב, קרא ויקויים  צדקנו. משיח ע"י

עכ "ל. אס"ו קריב 

האדרא  לימוד מקום 

האדראמקום בית כן  גם נקרא היה  רבאהלימוד האדרא בריש מפורש כמ "ש ,
האד "ר  של  הלימוד מקום  אמנם, אדרא..". לבי חברייא  "אתכנשו בזה"ל:

האדז"ק. של  הלימוד  ממקום שונה  היה

במירון ,במעלת הקדוש ציונו על במקום  ובפרט בזוהר המקובלהלימוד  כותב 
בעיה"ק  שלום  נהר המקובלים ישיבת ראש שליט "א  שמואלי  בניהו הרב 
ממירון נלך  כאשר הוא בימינו האר"י שמציין האדרא "ומקום  בזה"ל : ת"ו ירושלים 
תכנס שם  זיתים . עין  חניון  הנקרא  מקום והוא כרוספדאי רבי לקבר ונגיע לצפת
כמו מקום תמצא ימין בצד  ושם מטרים  עשרות כמה הכביש בזה ותמשיך  שמאלה
עם שם  הייתי כאשר וזכרוני האדרא. מערת  עליו וכתוב  כיפות , ב ' עם  בתים  שני
פה  שקבורים  המקום הנה  זצוק"ל מוצפי סלמאן  חכם מו"ר לנו אמר עולם.. גדולי
לנו ואמר גדולות. ותפילות לימודים  שם  ועשינו  רבא באדרא  שנסתלקו אותם 
אלא האדרא מערת  שזה וכתוב  הדרך מתחילת  שמצויין  איפה זה שאין החכם ,

כאן " הוא האמיתי  האלהיהמקום המקובל  מו"ר בשם  כיס , מהדורת  לאד"ז, בהקדמתו (כ "כ

זצוק "ל) כדורי יצחק  .כמוהר"ר

רבאמקום האידרא הגלגולים לימוד  בשער מהרח "ו שכותב  ממה נודע (הקדמה ,

האדראלז) לעשות  שם שנתקבצו מקום שם  ההוא בשדה "והנה בזה"ל:
הנזכר, יוסי ר' קבור ששם הצפונית ההיא בחפירה ישב  ע "ה  ורשב"י ההוא,
אלעזר". ר ' ישב  שם  הנזכר האילן ובמקום אבא, ר' ישב  שם הדרומית ובחפירה

ישבשדה  חלב, לגוש צפון דרך מצפת "בלכתך שם: כמבואר היינו  שם  ההוא 
בנחל יורדים  זיתון ועין  ביריה  שמימי ונ"ל  כראל , הנקרא מים  נחל  שם 
ההוא העומק אצל הנזכר, בדרך הכראל ... מן שתעבור אחר הנזכר בדרך ההוא...
הוא הימיני, האחד  צפון. לצד  הולכים  דרכים פרשת בו יש בוראל שיך, שבו
חלב . לגוש בו עולים והשמאלי ברית"א. כפר שבו ההוא, ההר מזרח לצד עומד 
והר  לימין, אחד הר ההרים , ב' בין  שנכנס במקום  תגיע כאשר ימיני, בדרך  והנה
מישור  ותמצא  משם, רחוק אמות מאה כמו תמנה לשמאל , בריתא כפר של  אחד 
לאורך  עמוקה אחת חפירה יש ושם  אילנות , עשרים כמו זתים  אילני  ובו קטן, אחד 
עומד ובתחילה החורף . בימי שם דרך היורדים הגשמים  מימי מחמת עשויה הדרך
ועומד החפירה באמצע ועובר הדרך נוטה  ואח"כ  ההיא, החפירה ימין לצד  הדרך
יש הנזכר הדרך שנוטה ממש המקום  ובאותו ההיא, החפירה  שמאל  לצד הדרך
יש מזרח לצד האילן כנגד והנה אבנים . של  אצטבא  כמו ובשרשו א ' זית אילן  שם 
שם ההוא, הסלע לצפון אשר בבקעה והנה בקיעות , וגם  חפירות  ב ' ובו אחד, סלע
בשדה  והנה  שם כנזכר דנשא רבא  האדרא בזמן  שנפטר יעקב  בר יוסי רבי קבור

ההוא ..." האדרא  לעשות שם  שנתקבצו מקום  שם  ההוא 

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא כאפרק ְִִַָָָ

לספר על  במבוא  זצ"ל  פריש דניאל  הרב  המקובל  כותב  כיום, המקום זיהוי
ג')האדרות אות  קרוב(שם הוא היום , המקובל  כפי רבא  האדרא חיבור "מקום :

אבן , גדר על  סימון יש שמאל בצד  צפתה בלכתך צפת, לכיוון הכביש על למירון,
זי "ע מהרח"ו רבנו כמ"ש הזה, הנבחר המקום הוא מהכביש מטר עשרות  וכמה

וכו'. הגלגולים  בשער

באותאולם, שם  צדיק. שפתי  בספרו זצ"ל מוצאפי סלמן  רבנו המקובל  מ "ש ראה 
בסוגריים  צויין האידרא)קכו מצפת(מערת הפניה לפני  ק "מ  3" שהוא ונרשם  ,

גילה  בה המערה  זו העולם , פי "על  נכתב  ועוד אילנות", בצל  מערה למירון,
האידרא. מקום  זה אין  זלה "ה האר"י בשם שעה"ג ע"פ אמנם האידרא. את הרשב "י 

כמ ומקומה  במערה, מקומה היה שלא גם  ושםמה קי"ט ". סימן  [שם] לעיל צוין 
ומשפחתו. יוקרת דמן יוסי לרבי שייכת המערה זו המסורת , ע"פ כי נכתב 

כרוספדאי ושם רבי  מקבר 1 "קמ ' וצויין  האידרא ", "מקום  נכתב : קי"ט  באות 
בסלע". בקיעות  הנחל , ע"י השביל חציית  במקום השביל  עם האמורא,

רבובספר  בפירוט מדריך ג ', אות י"ט  פרק ח"ב  ארץ", מחמדי שיח  "קדמוננו
,866 כביש עם 89 כביש בהסתעפות נמצאת מירון, "צומת  המקום: אל

הרשב "י . לציון הגישה  מכביש צפונה מ ' 500 מזרחה א )כ פונים מירון  מצומת 
מקומר  גג עם קטן  בנין  הכביש, לשמאל  מ' 2,700 לאחר צפת. לכוון 89 בכביש
יוקרת. דמן  יוסי רבי של  אביו אומרים  ויש ובתו, בנו קבורים  שם  כוכים , מערת  ובו
אלקנה  ציון  אל  מ ' 750 באורך עפר דרך שמאלה פונה הבנין , לפני  ספורים  צעדים 
קיר  בנוי לשמאלו הכביש בהמשך  האמורא... בנאה ורבי הנביא שמואל  אבי

הכביש. הרחבת בעת  שנחפרו קבורה  כוכי מאחריו אשר משםב)אבנים , מ' 720 כ
קטנה. בחצר הנמצא יוקרת , דמן יוסי רבי  ציון אל המוביל  צר שביל  לכביש, מימין 

נקראג ) המקום  עפר. דרך שמאלה מסתעפת  הירידה , בסוף  מ', 180כ לאחר
העולות מדרגות יער, עצי  בין  ההר , במורד זאת , דרך לימין  שיך". אל "ביר בעבר
1,000כ לאחר העפר, דרך בהמשך האמורא. כרוספדאי רבי מערת  שעל  לבנין 
ומקום רבא, האידרא  מקום  שם   כיפות שתי בעל  בנין  הדרך, לימין  סמוך מ ',

יעקב ...". בן  יוסי רבי קבורת

זוטאאבל האידרא שלמקום  בביתו היה  הוא כי האדז "ק, בתחילת מפורש נודע
מן לאס קא עא מען  רי י מא ההא  "אנא בזה"ל : כמ "ש ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָרשב "י,

אלעזר  רי קיה והו מען , רי לבי חברא נ את מ י, מסר והוה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעלמא,

בסיום מפורש הבית  ומקום ביתא ...". מליא  והוה חברא, אר א א  ורי ,ריְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

צוחין מרניא בני והו צרי, כפר תריסין מארי  טריקין את" בזה"ל : האדז"ק ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵַַָָשל 

בציון עדן  מנוחתו ושם במירון , היה  רשב "י בית כי וברור, ע "ש, וכו ' ְִִִקטירין .."

לכל. כמפורסם  במירון הקדוש

האדרא  בלימוד שהשתתפו רשב"י  תלמידי

ומעלה באדרא  בתואר הנקראים המיוחדים, הלומדים מנין כל  השתתפו  רבא 
ומעלה  בתואר הנקראים  והם  הקדושה. החבורה  קדישא", "חבריא  של 



קדישא כ זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

כולם ,גם  דברו  וברשותו ע"ה שמעון  רבי  דיבר רבא באדרא כי  אחר, יתרון יש
בקרוב ויגאלינו בעדינו יגן  וזכותו לבד, ע"ה שמעון  רבי דיבר זוטא ובאדרא 
ובזמן בעגלא  הארץ כל  על  למלך ה' והיה שכתוב, קרא ויקויים  צדקנו. משיח ע"י

עכ "ל. אס"ו קריב 

האדרא  לימוד מקום 

האדראמקום בית כן  גם נקרא היה  רבאהלימוד האדרא בריש מפורש כמ "ש ,
האד "ר  של  הלימוד מקום  אמנם, אדרא..". לבי חברייא  "אתכנשו בזה"ל:

האדז"ק. של  הלימוד  ממקום שונה  היה

במירון ,במעלת הקדוש ציונו על במקום  ובפרט בזוהר המקובלהלימוד  כותב 
בעיה"ק  שלום  נהר המקובלים ישיבת ראש שליט "א  שמואלי  בניהו הרב 
ממירון נלך  כאשר הוא בימינו האר"י שמציין האדרא "ומקום  בזה"ל : ת"ו ירושלים 
תכנס שם  זיתים . עין  חניון  הנקרא  מקום והוא כרוספדאי רבי לקבר ונגיע לצפת
כמו מקום תמצא ימין בצד  ושם מטרים  עשרות כמה הכביש בזה ותמשיך  שמאלה
עם שם  הייתי כאשר וזכרוני האדרא. מערת  עליו וכתוב  כיפות , ב ' עם  בתים  שני
פה  שקבורים  המקום הנה  זצוק"ל מוצפי סלמאן  חכם מו"ר לנו אמר עולם.. גדולי
לנו ואמר גדולות. ותפילות לימודים  שם  ועשינו  רבא באדרא  שנסתלקו אותם 
אלא האדרא מערת  שזה וכתוב  הדרך מתחילת  שמצויין  איפה זה שאין החכם ,

כאן " הוא האמיתי  האלהיהמקום המקובל  מו"ר בשם  כיס , מהדורת  לאד"ז, בהקדמתו (כ "כ

זצוק "ל) כדורי יצחק  .כמוהר"ר

רבאמקום האידרא הגלגולים לימוד  בשער מהרח "ו שכותב  ממה נודע (הקדמה ,

האדראלז) לעשות  שם שנתקבצו מקום שם  ההוא בשדה "והנה בזה"ל:
הנזכר, יוסי ר' קבור ששם הצפונית ההיא בחפירה ישב  ע "ה  ורשב"י ההוא,
אלעזר". ר ' ישב  שם  הנזכר האילן ובמקום אבא, ר' ישב  שם הדרומית ובחפירה

ישבשדה  חלב, לגוש צפון דרך מצפת "בלכתך שם: כמבואר היינו  שם  ההוא 
בנחל יורדים  זיתון ועין  ביריה  שמימי ונ"ל  כראל , הנקרא מים  נחל  שם 
ההוא העומק אצל הנזכר, בדרך הכראל ... מן שתעבור אחר הנזכר בדרך ההוא...
הוא הימיני, האחד  צפון. לצד  הולכים  דרכים פרשת בו יש בוראל שיך, שבו
חלב . לגוש בו עולים והשמאלי ברית"א. כפר שבו ההוא, ההר מזרח לצד עומד 
והר  לימין, אחד הר ההרים , ב' בין  שנכנס במקום  תגיע כאשר ימיני, בדרך  והנה
מישור  ותמצא  משם, רחוק אמות מאה כמו תמנה לשמאל , בריתא כפר של  אחד 
לאורך  עמוקה אחת חפירה יש ושם  אילנות , עשרים כמו זתים  אילני  ובו קטן, אחד 
עומד ובתחילה החורף . בימי שם דרך היורדים הגשמים  מימי מחמת עשויה הדרך
ועומד החפירה באמצע ועובר הדרך נוטה  ואח"כ  ההיא, החפירה ימין לצד  הדרך
יש הנזכר הדרך שנוטה ממש המקום  ובאותו ההיא, החפירה  שמאל  לצד הדרך
יש מזרח לצד האילן כנגד והנה אבנים . של  אצטבא  כמו ובשרשו א ' זית אילן  שם 
שם ההוא, הסלע לצפון אשר בבקעה והנה בקיעות , וגם  חפירות  ב ' ובו אחד, סלע
בשדה  והנה  שם כנזכר דנשא רבא  האדרא בזמן  שנפטר יעקב  בר יוסי רבי קבור

ההוא ..." האדרא  לעשות שם  שנתקבצו מקום  שם  ההוא 

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא כאפרק ְִִַָָָ

לספר על  במבוא  זצ"ל  פריש דניאל  הרב  המקובל  כותב  כיום, המקום זיהוי
ג')האדרות אות  קרוב(שם הוא היום , המקובל  כפי רבא  האדרא חיבור "מקום :

אבן , גדר על  סימון יש שמאל בצד  צפתה בלכתך צפת, לכיוון הכביש על למירון,
זי "ע מהרח"ו רבנו כמ"ש הזה, הנבחר המקום הוא מהכביש מטר עשרות  וכמה

וכו'. הגלגולים  בשער

באותאולם, שם  צדיק. שפתי  בספרו זצ"ל מוצאפי סלמן  רבנו המקובל  מ "ש ראה 
בסוגריים  צויין האידרא)קכו מצפת(מערת הפניה לפני  ק "מ  3" שהוא ונרשם  ,

גילה  בה המערה  זו העולם , פי "על  נכתב  ועוד אילנות", בצל  מערה למירון,
האידרא. מקום  זה אין  זלה "ה האר"י בשם שעה"ג ע"פ אמנם האידרא. את הרשב "י 

כמ ומקומה  במערה, מקומה היה שלא גם  ושםמה קי"ט ". סימן  [שם] לעיל צוין 
ומשפחתו. יוקרת דמן יוסי לרבי שייכת המערה זו המסורת , ע"פ כי נכתב 

כרוספדאי ושם רבי  מקבר 1 "קמ ' וצויין  האידרא ", "מקום  נכתב : קי"ט  באות 
בסלע". בקיעות  הנחל , ע"י השביל חציית  במקום השביל  עם האמורא,

רבובספר  בפירוט מדריך ג ', אות י"ט  פרק ח"ב  ארץ", מחמדי שיח  "קדמוננו
,866 כביש עם 89 כביש בהסתעפות נמצאת מירון, "צומת  המקום: אל

הרשב "י . לציון הגישה  מכביש צפונה מ ' 500 מזרחה א )כ פונים מירון  מצומת 
מקומר  גג עם קטן  בנין  הכביש, לשמאל  מ' 2,700 לאחר צפת. לכוון 89 בכביש
יוקרת. דמן  יוסי רבי של  אביו אומרים  ויש ובתו, בנו קבורים  שם  כוכים , מערת  ובו
אלקנה  ציון  אל  מ ' 750 באורך עפר דרך שמאלה פונה הבנין , לפני  ספורים  צעדים 
קיר  בנוי לשמאלו הכביש בהמשך  האמורא... בנאה ורבי הנביא שמואל  אבי

הכביש. הרחבת בעת  שנחפרו קבורה  כוכי מאחריו אשר משםב)אבנים , מ' 720 כ
קטנה. בחצר הנמצא יוקרת , דמן יוסי רבי  ציון אל המוביל  צר שביל  לכביש, מימין 

נקראג ) המקום  עפר. דרך שמאלה מסתעפת  הירידה , בסוף  מ', 180כ לאחר
העולות מדרגות יער, עצי  בין  ההר , במורד זאת , דרך לימין  שיך". אל "ביר בעבר
1,000כ לאחר העפר, דרך בהמשך האמורא. כרוספדאי רבי מערת  שעל  לבנין 
ומקום רבא, האידרא  מקום  שם   כיפות שתי בעל  בנין  הדרך, לימין  סמוך מ ',

יעקב ...". בן  יוסי רבי קבורת

זוטאאבל האידרא שלמקום  בביתו היה  הוא כי האדז "ק, בתחילת מפורש נודע
מן לאס קא עא מען  רי י מא ההא  "אנא בזה"ל : כמ "ש ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָרשב "י,

אלעזר  רי קיה והו מען , רי לבי חברא נ את מ י, מסר והוה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעלמא,

בסיום מפורש הבית  ומקום ביתא ...". מליא  והוה חברא, אר א א  ורי ,ריְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

צוחין מרניא בני והו צרי, כפר תריסין מארי  טריקין את" בזה"ל : האדז"ק ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵַַָָשל 

בציון עדן  מנוחתו ושם במירון , היה  רשב "י בית כי וברור, ע "ש, וכו ' ְִִִקטירין .."

לכל. כמפורסם  במירון הקדוש

האדרא  בלימוד שהשתתפו רשב"י  תלמידי

ומעלה באדרא  בתואר הנקראים המיוחדים, הלומדים מנין כל  השתתפו  רבא 
ומעלה  בתואר הנקראים  והם  הקדושה. החבורה  קדישא", "חבריא  של 
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העשר  לכל מרכבה היא כולם  נשמת  כי גילה שרשב"י כמו הקדושה , המרכבה של 
ואימא] [אבא או"א של חסדים  מהעשרה נשמתם  ושורש העליונות , ספירות 

אנפין ]. [בזעיר בז "א  שהתפשטו

באד"רואלו  נשמתם  שורש פי על  סדרם וזה ע"ב)הם, קכז מחסד(דף   רשב "י (1 :
שמהם דז"א בדעת  המלובשים דאו"א  היסודות  מבחינת  וגם  דז"א, דכתר
דחכמה. מחסד   רשב "י בן  אלעזר רבי (2 תלמידיו. שורש של  החסדים יצאו
יוסי  רבי (5 דחסד. מחסד  יהודה רבי (4 דבינה. מחסד  הסופר אבא  רבי  (3
רב בר חזקיה רבי  (7 דגבורה. מחסד   יצחק רבי (6 דתפארת. מחסד   יעקב בר
דמלכות. מחסד  יוסי רבי (9 דיסוד. מחסד  חייא  רבי (8 דנצח. מחסד 
גדול יחוד נעשה שבאד"ר זה לימוד  שע"י ומכיוון  דהוד. מחסד   ייסא  ורבי  (10
אזי  כולם , העולמות  בכל  ויתירה עצומה והתעלות הקדושה  השכינה לתיקון 
ונפטרו בשכינה, בהתדבקותם בכך מורגלים  היו שלא חברים  שלושה  התעלו
ייסא ורבי חזקיה רבי יעקב , ברבי יוסי רבי  והם : נשיקה, במיתת הלימוד במעמד

ע"ב) קמד  דף .(אד"ר

בחייםובאדז"ק נותרו אשר החברים, וששת רשב "י והם  שבעה, רק השתתפו  
הרבה  באו  חולה, רשב"י שהיה הזה  ביום כי  האד"ר. לימוד לאחר
יכלו לא כי כולם יצאו האדז "ק , בלימוד שהתחיל  בשעה אבל  לבקרו, חכמים 
רק  נשארו ומכולם  רשב "י. של  מקומו את  שסבבה העליונה האש את לסבול 
ורי  אא, ורי  ,רי אלעזר רי :ארוא ,ה  נפק" באדז"ק: וכמ "ש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֻהששה,

יצחק...". רי עאל  א הכי, חיא. ורי יסי, ורי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָיהדה,

הלימוד בעת  נוכחים עוד שהיו  המשתתפים

בזה "ל :נודע האדז"ק בריש קודשו  בדברי רשב "י  שגילה מען :במה  רי ְִִִַָ"אמר

א עתא ניא  בא רא[באדז"ק]ה  קד א[רבא]מארא , אזמן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָ

צ יק א אן  עם ואתי  הכא ה א ברי ק דא  הא  וה א  רתיכי, הא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָברי

צ יק א ביקריה ן  בעי הא  ברי וקד א ארא. אערע דלא מה עדן , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָבנתא

... דילי מיקרא  ".י יר ִִִֵַָָ

מנשמותהנה וחלק מרכבה  מלאכי עם  הקב "ה, השתתף  באד"ר כי  מבואר,
באד"ר עוד ומבואר לבוא. שנבחרו ע"ב)הצדיקים קמד  הנביא(דף שאליהו ,

המלאכים אלה נבחרו באד"ר דרש שרשב"י לפני ימים שבעה כי לרשב "י, גילה
לבוא. המוזמנים הצדיקים ונשמות 

בגןובאדז"ק  הצדיקים  נשמות וכן הקדושה, השכינה  עם  יחד הקב "ה השתתף  
נשמות וסביבו סבא המנונא  רב  נשמת בפרט , נזכרו ובאדז"ק עדן .

יאיר בן  פינחס רבי נשמת וכן הסנהדרין , שבעים  כנגד זקנים  רפ"חשבעים  דף (אדז"ק

א') .עמוד 

החברים  עם  רשב"י  של הלימוד סדר

לפניו ,רשב "י מסודרים היו החברייא כאשר תורה, סודות ומלמד מוסר היה
באדז"ק: ילעי,וכמ "ש רי  ואלעזר יכב, א א רי  :לכ אסרנא וכ"ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ג |מבוא כגפרק  ְִִַָָָ

"יהל ירחן חברא  לבאר אר לפשט , ממונה היה  בנו אלעזר רבי . ְְְְְֲִַַַַַָ

דברי  את לנסח הממונה הסופר היה  אבא ורבי התלמידים , לפני ולהסביר
האדז"ק. בהמשך שם  כמבואר בכתב , הלימוד

באדרא  בלימוד דרש  מי

והמשתתפיםאת תלמידיו לפני רשב"י דרש האדרות בשתי הלימוד עיקרי
את לומר מתלמידיו אחד  לכל  רשות נתן רשב "י שבאד"ר בעוד אך במעמד,

ל לו הנכון רשב "י חלקו  רק  באדז "ק  הנה הדיקנא , תיקוני בפרק נשמתו  שורש פי
דרש. לבדו

האידרא  לימוד מסירת זמן

היה זמן שהוא כמפורש, נודע האדז"ק לימוד זמן אבל  נודע, לא האד"ר לימוד
עדנה. לגן רשב "י נשמת  הסתלקות  ביום 


ג פרק

התורה סתרי לגלות השעה גודל 

סודבאד"ר  את וללמוד לגלות הוא  הכרח כי  החברים , לב  את  העיר רשב "י 
אך   עולם  של כבשונו בסוד מאוד עליונים שהם  אע"פ כי הפרצופים .

הנה קיט)"תיבאעפ"כ , מארי(תהלים  זעירין , י מין  .רת הפר ליי  לעת עת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

לי  ואינה אי ן. זעירין  חקלא מחצי ימא , ל קארי  ר זא חיק. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָחבא 

יאת מה  אזלין אתר לאן  ידעין, ולא  אחן , לא ללמודרמא. ההכרח טעם  ." ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָָ

ש"עת השעה הגיע כי בתהילים, מהפסוק הנלמד ההיתר יסוד על  כאן, מפורש
מפני  מה? ומפני נסתר. להיות הראוי את  לגלות  תורתך" "הפרו וע"כ  לה'", לעשות

באבות  טרפון  רבי  כמ "ש ודוחקת, צריכה טו)שהשעה הם(ב , א מר, טרפן  "רי  :ְִֵַַַ

כך  חק". הית בעל  הרה, והכר עצלים , והעלים  מרה, וה לאכה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻקצר

י  (1 באומרו: המכריחות  סיבות חמש רשב "י זעיריןמונה  האדםמין  חיי  היינו,  ְִִִ

(2 חיקקצרים , חבא סודותמארי  מעסק לבטלו באדם  דוחק היצ"ר היינו,  ְִֵָָָ

(3 ימאהתורה, ל קארי עלרזא  שציווה ה' מאמר של  העליון הכרוז היינו,  ֵָָָָָ

היוצאת בת קול על  פ"ו באבות  כמ "ש התורה ביטול  על  ומזהיר בכל  יוצא התורה
התורה", של מעלבונה  לבריות  להם  "אוי ואומרת  ומכרזת  חורב  מהר בכל

אין4) זעירין  חקלא בסודותמחצ י היודעים  הצדיקים  הם מעטים כי היינו,  ְְְְִִִֵַַָ

הנק' העליון  לשדה והרמז בשדה, לקצור היודע העובד כמו  הבקיאים  והם  התורה,
(5 לתחתונים, עליון אור נשפע שממנה למלכות הרומז קדישין ְְִואינהתפוחין 

יאת מה  אזלין אתר לאן  ידעין, ולא  אחן , לא רמא. שגםלי היינו,  ְְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָ

ה', בסוד  היודעים  בתחילתם ,המעטים רק והם הסודות, בעומק נכנסו  לא  עדיין
שצריך  כמו  הכרם  בתוככי ילך להיכן יודע ואינו הכרם  בשיפולי  העומד  זה כמו

זו) מימרא בביאור בייה"ר יהודא ורבי במרום באדיר הרמח"ל במ "ש  .(וע "ע

ונעלה,עם  גבוה הלימוד כמה לידע  החברים לב  את  רשב "י העיר עוד  זה, כל 
כן  ועל  ונשגב , נורא מאוד מבהיל  בו ואמר:והגילוי בכה , מע ן  רי  ְְִִִַַָָָָ"יתיב 



קדישא כב זוטא האידרא  ללימוד השער ב|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

העשר  לכל מרכבה היא כולם  נשמת  כי גילה שרשב"י כמו הקדושה , המרכבה של 
ואימא] [אבא או"א של חסדים  מהעשרה נשמתם  ושורש העליונות , ספירות 

אנפין ]. [בזעיר בז "א  שהתפשטו

באד"רואלו  נשמתם  שורש פי על  סדרם וזה ע"ב)הם, קכז מחסד(דף   רשב "י (1 :
שמהם דז"א בדעת  המלובשים דאו"א  היסודות  מבחינת  וגם  דז"א, דכתר
דחכמה. מחסד   רשב "י בן  אלעזר רבי (2 תלמידיו. שורש של  החסדים יצאו
יוסי  רבי (5 דחסד. מחסד  יהודה רבי (4 דבינה. מחסד  הסופר אבא  רבי  (3
רב בר חזקיה רבי  (7 דגבורה. מחסד   יצחק רבי (6 דתפארת. מחסד   יעקב בר
דמלכות. מחסד  יוסי רבי (9 דיסוד. מחסד  חייא  רבי (8 דנצח. מחסד 
גדול יחוד נעשה שבאד"ר זה לימוד  שע"י ומכיוון  דהוד. מחסד   ייסא  ורבי  (10
אזי  כולם , העולמות  בכל  ויתירה עצומה והתעלות הקדושה  השכינה לתיקון 
ונפטרו בשכינה, בהתדבקותם בכך מורגלים  היו שלא חברים  שלושה  התעלו
ייסא ורבי חזקיה רבי יעקב , ברבי יוסי רבי  והם : נשיקה, במיתת הלימוד במעמד

ע"ב) קמד  דף .(אד"ר

בחייםובאדז"ק נותרו אשר החברים, וששת רשב "י והם  שבעה, רק השתתפו  
הרבה  באו  חולה, רשב"י שהיה הזה  ביום כי  האד"ר. לימוד לאחר
יכלו לא כי כולם יצאו האדז "ק , בלימוד שהתחיל  בשעה אבל  לבקרו, חכמים 
רק  נשארו ומכולם  רשב "י. של  מקומו את  שסבבה העליונה האש את לסבול 
ורי  אא, ורי  ,רי אלעזר רי :ארוא ,ה  נפק" באדז"ק: וכמ "ש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֻהששה,

יצחק...". רי עאל  א הכי, חיא. ורי יסי, ורי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָיהדה,

הלימוד בעת  נוכחים עוד שהיו  המשתתפים

בזה "ל :נודע האדז"ק בריש קודשו  בדברי רשב "י  שגילה מען :במה  רי ְִִִַָ"אמר

א עתא ניא  בא רא[באדז"ק]ה  קד א[רבא]מארא , אזמן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָ

צ יק א אן  עם ואתי  הכא ה א ברי ק דא  הא  וה א  רתיכי, הא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָברי

צ יק א ביקריה ן  בעי הא  ברי וקד א ארא. אערע דלא מה עדן , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָבנתא

... דילי מיקרא  ".י יר ִִִֵַָָ

מנשמותהנה וחלק מרכבה  מלאכי עם  הקב "ה, השתתף  באד"ר כי  מבואר,
באד"ר עוד ומבואר לבוא. שנבחרו ע"ב)הצדיקים קמד  הנביא(דף שאליהו ,

המלאכים אלה נבחרו באד"ר דרש שרשב"י לפני ימים שבעה כי לרשב "י, גילה
לבוא. המוזמנים הצדיקים ונשמות 

בגןובאדז"ק  הצדיקים  נשמות וכן הקדושה, השכינה  עם  יחד הקב "ה השתתף  
נשמות וסביבו סבא המנונא  רב  נשמת בפרט , נזכרו ובאדז"ק עדן .

יאיר בן  פינחס רבי נשמת וכן הסנהדרין , שבעים  כנגד זקנים  רפ"חשבעים  דף (אדז"ק

א') .עמוד 

החברים  עם  רשב"י  של הלימוד סדר

לפניו ,רשב "י מסודרים היו החברייא כאשר תורה, סודות ומלמד מוסר היה
באדז"ק: ילעי,וכמ "ש רי  ואלעזר יכב, א א רי  :לכ אסרנא וכ"ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ג |מבוא כגפרק  ְִִַָָָ

"יהל ירחן חברא  לבאר אר לפשט , ממונה היה  בנו אלעזר רבי . ְְְְְֲִַַַַַָ

דברי  את לנסח הממונה הסופר היה  אבא ורבי התלמידים , לפני ולהסביר
האדז"ק. בהמשך שם  כמבואר בכתב , הלימוד

באדרא  בלימוד דרש  מי

והמשתתפיםאת תלמידיו לפני רשב"י דרש האדרות בשתי הלימוד עיקרי
את לומר מתלמידיו אחד  לכל  רשות נתן רשב "י שבאד"ר בעוד אך במעמד,

ל לו הנכון רשב "י חלקו  רק  באדז "ק  הנה הדיקנא , תיקוני בפרק נשמתו  שורש פי
דרש. לבדו

האידרא  לימוד מסירת זמן

היה זמן שהוא כמפורש, נודע האדז"ק לימוד זמן אבל  נודע, לא האד"ר לימוד
עדנה. לגן רשב "י נשמת  הסתלקות  ביום 


ג פרק

התורה סתרי לגלות השעה גודל 

סודבאד"ר  את וללמוד לגלות הוא  הכרח כי  החברים , לב  את  העיר רשב "י 
אך   עולם  של כבשונו בסוד מאוד עליונים שהם  אע"פ כי הפרצופים .

הנה קיט)"תיבאעפ"כ , מארי(תהלים  זעירין , י מין  .רת הפר ליי  לעת עת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

לי  ואינה אי ן. זעירין  חקלא מחצי ימא , ל קארי  ר זא חיק. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָחבא 

יאת מה  אזלין אתר לאן  ידעין, ולא  אחן , לא ללמודרמא. ההכרח טעם  ." ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָָ

ש"עת השעה הגיע כי בתהילים, מהפסוק הנלמד ההיתר יסוד על  כאן, מפורש
מפני  מה? ומפני נסתר. להיות הראוי את  לגלות  תורתך" "הפרו וע"כ  לה'", לעשות

באבות  טרפון  רבי  כמ "ש ודוחקת, צריכה טו)שהשעה הם(ב , א מר, טרפן  "רי  :ְִֵַַַ

כך  חק". הית בעל  הרה, והכר עצלים , והעלים  מרה, וה לאכה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻקצר

י  (1 באומרו: המכריחות  סיבות חמש רשב "י זעיריןמונה  האדםמין  חיי  היינו,  ְִִִ

(2 חיקקצרים , חבא סודותמארי  מעסק לבטלו באדם  דוחק היצ"ר היינו,  ְִֵָָָ

(3 ימאהתורה, ל קארי עלרזא  שציווה ה' מאמר של  העליון הכרוז היינו,  ֵָָָָָ

היוצאת בת קול על  פ"ו באבות  כמ "ש התורה ביטול  על  ומזהיר בכל  יוצא התורה
התורה", של מעלבונה  לבריות  להם  "אוי ואומרת  ומכרזת  חורב  מהר בכל

אין4) זעירין  חקלא בסודותמחצ י היודעים  הצדיקים  הם מעטים כי היינו,  ְְְְִִִֵַַָ

הנק' העליון  לשדה והרמז בשדה, לקצור היודע העובד כמו  הבקיאים  והם  התורה,
(5 לתחתונים, עליון אור נשפע שממנה למלכות הרומז קדישין ְְִואינהתפוחין 

יאת מה  אזלין אתר לאן  ידעין, ולא  אחן , לא רמא. שגםלי היינו,  ְְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָ

ה', בסוד  היודעים  בתחילתם ,המעטים רק והם הסודות, בעומק נכנסו  לא  עדיין
שצריך  כמו  הכרם  בתוככי ילך להיכן יודע ואינו הכרם  בשיפולי  העומד  זה כמו

זו) מימרא בביאור בייה"ר יהודא ורבי במרום באדיר הרמח"ל במ "ש  .(וע "ע

ונעלה,עם  גבוה הלימוד כמה לידע  החברים לב  את  רשב "י העיר עוד  זה, כל 
כן  ועל  ונשגב , נורא מאוד מבהיל  בו ואמר:והגילוי בכה , מע ן  רי  ְְִִִַַָָָָ"יתיב 
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לינא " לא אי  ווי  לינא , אי הלימוד ,ווי  עצם  מצד  שהרי   גלינא " אי "ויי מחד , כי . ִִֵֵַַָָָָָ

אך  דבר". הסתר אלהים  "וכבוד הכתוב  במאמר הקבועים  הם  אלו סודות  הרי
ומקיימים התורה בסודות העוסקים  החברים מצד וזה  גלינא" לא  אי "ויי  מאידך,

אלו עליונים סודות מפרקי  חסרים ימצאו שלא  בתלמודם, כולו העולם  (ע"ע את 

ע"ש ) וכו' בזוהר .. בהדיא כתוב הוא הפירוש "וזה  זה  על  כותב יהודא שרבי .בייה"ר

שותקים :מול החברים  היו רשב "י, איק"דברי ן  הוה  רבי "חברייא קם  . ְְְֲִִַַַָָָ

הכתוב  סמך על  לחברים, הלימוד את וחיזק כה)אבא ה'(תהלים  "ס ד
את להם  יגלה  שרשב "י הם וראויים  ה' יראי הם החברים  כי והדגיש ִֵָליראיו",

את שבח אבא, רבי של  למענהו שמח רשב "י ואכן , התורה. בסודות הלימוד 
ללמדם. ופתח החברים 

ניתנה וכבר לא כי בטבע, מהרגיל  הרבה התארך פטירתו  יום כי  גילה, רשב "י
"והאי  וז "ל : תורתו , דברי למסור השלים  שהוא עד לשקוע לשמש רשות
קיימא". ברשותי דא יומא כל דהא  אחרא , כיומא  לדוכתיה למיעל  יתרחק לא  יומא

אותוהרב  מ"ג  אייר חודש מאמרי זיע"א מדינוב  אלימלך  צבי  לרבי יששכר בני
הובא מדורות. להדליק בעומר בל "ג ההילולא למנהג הטעם  שזה כתב  ו'

תרו. אות המנהגים טעמי  בספר

וז"ל:באדז"קועוד השעה, גודל  את מדגיש רשב "י הא מען , רי ְִִִַָָ"אמר

לעלמא כפא  לא למיעל  עינא  ואנא ה א . רעתא עא ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָה א,

דלא כינ א. קי לגאה עינא  ה א , עד גליאן דלא  ק י ין  מין  והא  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָאתי .

למיעל ל אי הו טמירין  ען  ועד  מעלמא , אסלקנא  בגריעתא הא  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיימרן,

אתי". לעלמא   הְְְְֲֵָָ

סודותהסיבה מלימוד שיחסיר מבלי לעוה"ב  להיכנס  רצה רשב"י כי מבוארת,
" עמו: מבואר וטעמו בעוה"ז , בעודו  כפא "התורה לא כדי למיעל  , ְְִֵָָָ

להתבייש. מבלי עדנו לגן  שייכנס

כאן?וצ"ב יש בושה מה

לרמוזרבי  דרצה "ואפשר בזה "ל  שביאר ליעקב  אמת הרב בשם  מביא יהודא
שנודע , וכו'. דאתי לעלמא בכיסופא  איעול  דלא  ע"ב , רצא  דף  בא "ז במ "ש
גילה  שלא לעוה"ב  בכיסופא יעול שלא וכדי  אימא. שהיא בינה, היא  שעוה"ב 

אז". לגלותם  הוכרח  הכי משום  או"א , דהיינו קלה פרצופה, דף  אד"ר על (בייה"ר 

ט') אות  מרדכי ע"ב אברהם  הרב  מו"ר בזה ביאר לשבח טעם  ועוד .
"דלא ואמר בעצמו העניין  את תלה צדקותו  לרוב  שרשב"י שליט "א, יצחקי
הייתה  שהיא  אמא, בחי' עצמה, לבינה היא  הכוונה אבל  בכיסופא ", איעול

בעוה"ז. הזכירה  לא  שרשב "י בזה מתביישת

רשב "י:וע "ע בלשון  ע "ב רצ"ו דף  דאבאדז"ק יומא עד סליקנא  מלין אלין  "כל
חולקי " זכאה  הכא, אתגליין  והשתא דאתי , לעלמא בהו וביאר דאתעטר ,

מרוב הכי, אתגליין "והשתא בזה"ל : כ "ו אות שם  בייה"ר זיע "א יהודא רבי מו"ר
נתגלו". מעצמם הדברים  כאילו כן, אמר ענוותנותו

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ג |מבוא כהפרק  ְִִַָָָ

הלימוד מטרת   זוטא והאדרא רבא האדרא

מהן.בריש אחת בכל  הלימוד מטרת  את מבאר רשב "י האדרות ,

התורה רבאבאדרא  בסודות לעסוק  כדי הלימוד, מטרת עיקר את  מבאר רשב "י  
בפרצופים: כלולות התיקון  לאחר כשהן ספירות , עשר אמר של  ְַַָָ"ניא,

תיב סמכא. חד  ק ימא ניתיב אימת עד  לחבריא, מע ן  קיט)רי עת(תהלים  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ

י מא, ל  קארי רזא חיק. חבא  מארי זעירין, ימין  .רת הפר ליי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָלעת 

אתר  לאן ידעין , ולא אחן , לא  רמא. לי  ואינה אי ן . זעירין חקלא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמחצי

א רא ..." לבי  חברייא  נאת יא ת. מה  .אזלין ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

שתי מבואר בו  יש הספירות , בעשר המתגלה הקב"ה הנהגת סוד כי כנודע ,
התיקון , קודם בראשונה  הידועה  אחת  בחינה האצילות : בעולם  בחינות
סמכא ", ב "חד בתחילה הייתה  ראשונה  בחינה התיקון . לאחר הידועה והשנייה
אך  זו. על  זו סדורות  הספירות כאשר לתתא  מעילא  אחד  עמוד כמו בסדר היינו
ספירות העשר התפשטות של  התיקון  היה ולאחריה השבירה, סוד היה אח"כ 
חמש יש כי בזו. זו הספירות  בהתלבשות קוים , ובשלושה פרצופים , בחמשה 
כתר  כחבת "ם: והן ספירות, העשר כל  את  במשמען  הכוללות  מרכזיות ספירות 
התפשטה  הללו מהספירות  אחת כל  התיקון ולאחר  מלכות. תפארת בינה חכמה

האצילות. עולם גם  וכן שלם . פרצוף  של  הרוחנית בקומה ונעשתה 

דחדומובן "בקיימא עוסקים וחבריו  רשב "י היו בתחילה כי רשב "י , מדברי
אחד בעמוד והתקיימו היו כאשר הקדומות הספירות בסוד  היינו סמכא",
בא באד"ר ועתה בזו. זו התלבשות  ובלי לפרצופים  התפשטות  בלי זו , תחת  זו
בחמשה  מתפשטות כשהן התיקון, שלאחר הספירות  בסוד לעסוק להעירם  רשב "י

בזו זו ומתלבשות ב')פרצופים  ענף א' ובשער ההקדמות שער בע"ח בעניינו .(וע"ע

הלימודזוטאובאדרא  את  להשלים כדי  הלימוד, מטרת  עיקר את מבאר רשב "י 
יאמרם , ועתה  אז אמרם  שלא  עליונות  בחינות  באותם  באד"ר, בו שפתח 

אבא ואימא פרק את  להשלים הפרצופים.(או"א)ובעיקרם במניין

הלימודה תוכן עיקר  זוטא והאדרא רבא אדרא

מאסב "ה באד"ר ההשתלשלות  בסוד  לדרוש ותלמידיו לרשב "י רשות  ניתנה 
קוין בג' התיקון  לאחר עמידתם סדר כפי לזו"ן, עד וא"א  ועתיק  א"ק דרך

כ חח"ן , במצבם(ד)של  ספירות העשר התפשטות על רשב "י דרש ובזה ובג"ה. ת "י 
ת "ד י"ג בעניין  ביאור והרחיב פרצופים , הדיקנא)בחמשה זה,(תיקוני עם א"א . של 

או"א. בפרצופי מלעסוק מיעט  יותר ועוד ז "א, של  ת"ד בלימוד מיעט  רשב "י 

והרחיבבאדז"ק  ז"א , של  בת"ד הלימוד את  גם  לגלות חפצו את  השלים רשב "י 
בפרצופי  הלימוד את השלים ובעיקר לז"א, א"א  שבין  הבחנות לבאר

ואמא. אבא 
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לינא " לא אי  ווי  לינא , אי הלימוד ,ווי  עצם  מצד  שהרי   גלינא " אי "ויי מחד , כי . ִִֵֵַַָָָָָ

אך  דבר". הסתר אלהים  "וכבוד הכתוב  במאמר הקבועים  הם  אלו סודות  הרי
ומקיימים התורה בסודות העוסקים  החברים מצד וזה  גלינא" לא  אי "ויי  מאידך,

אלו עליונים סודות מפרקי  חסרים ימצאו שלא  בתלמודם, כולו העולם  (ע"ע את 

ע"ש ) וכו' בזוהר .. בהדיא כתוב הוא הפירוש "וזה  זה  על  כותב יהודא שרבי .בייה"ר

שותקים :מול החברים  היו רשב "י, איק"דברי ן  הוה  רבי "חברייא קם  . ְְְֲִִַַַָָָ

הכתוב  סמך על  לחברים, הלימוד את וחיזק כה)אבא ה'(תהלים  "ס ד
את להם  יגלה  שרשב "י הם וראויים  ה' יראי הם החברים  כי והדגיש ִֵָליראיו",

את שבח אבא, רבי של  למענהו שמח רשב "י ואכן , התורה. בסודות הלימוד 
ללמדם. ופתח החברים 

ניתנה וכבר לא כי בטבע, מהרגיל  הרבה התארך פטירתו  יום כי  גילה, רשב "י
"והאי  וז "ל : תורתו , דברי למסור השלים  שהוא עד לשקוע לשמש רשות
קיימא". ברשותי דא יומא כל דהא  אחרא , כיומא  לדוכתיה למיעל  יתרחק לא  יומא

אותוהרב  מ"ג  אייר חודש מאמרי זיע"א מדינוב  אלימלך  צבי  לרבי יששכר בני
הובא מדורות. להדליק בעומר בל "ג ההילולא למנהג הטעם  שזה כתב  ו'

תרו. אות המנהגים טעמי  בספר

וז"ל:באדז"קועוד השעה, גודל  את מדגיש רשב "י הא מען , רי ְִִִַָָ"אמר

לעלמא כפא  לא למיעל  עינא  ואנא ה א . רעתא עא ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָה א,

דלא כינ א. קי לגאה עינא  ה א , עד גליאן דלא  ק י ין  מין  והא  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָאתי .

למיעל ל אי הו טמירין  ען  ועד  מעלמא , אסלקנא  בגריעתא הא  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיימרן,

אתי". לעלמא   הְְְְֲֵָָ

סודותהסיבה מלימוד שיחסיר מבלי לעוה"ב  להיכנס  רצה רשב"י כי מבוארת,
" עמו: מבואר וטעמו בעוה"ז , בעודו  כפא "התורה לא כדי למיעל  , ְְִֵָָָ

להתבייש. מבלי עדנו לגן  שייכנס

כאן?וצ"ב יש בושה מה

לרמוזרבי  דרצה "ואפשר בזה "ל  שביאר ליעקב  אמת הרב בשם  מביא יהודא
שנודע , וכו'. דאתי לעלמא בכיסופא  איעול  דלא  ע"ב , רצא  דף  בא "ז במ "ש
גילה  שלא לעוה"ב  בכיסופא יעול שלא וכדי  אימא. שהיא בינה, היא  שעוה"ב 

אז". לגלותם  הוכרח  הכי משום  או"א , דהיינו קלה פרצופה, דף  אד"ר על (בייה"ר 

ט') אות  מרדכי ע"ב אברהם  הרב  מו"ר בזה ביאר לשבח טעם  ועוד .
"דלא ואמר בעצמו העניין  את תלה צדקותו  לרוב  שרשב"י שליט "א, יצחקי
הייתה  שהיא  אמא, בחי' עצמה, לבינה היא  הכוונה אבל  בכיסופא ", איעול

בעוה"ז. הזכירה  לא  שרשב "י בזה מתביישת

רשב "י:וע "ע בלשון  ע "ב רצ"ו דף  דאבאדז"ק יומא עד סליקנא  מלין אלין  "כל
חולקי " זכאה  הכא, אתגליין  והשתא דאתי , לעלמא בהו וביאר דאתעטר ,

מרוב הכי, אתגליין "והשתא בזה"ל : כ "ו אות שם  בייה"ר זיע "א יהודא רבי מו"ר
נתגלו". מעצמם הדברים  כאילו כן, אמר ענוותנותו

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ג |מבוא כהפרק  ְִִַָָָ

הלימוד מטרת   זוטא והאדרא רבא האדרא

מהן.בריש אחת בכל  הלימוד מטרת  את מבאר רשב "י האדרות ,

התורה רבאבאדרא  בסודות לעסוק  כדי הלימוד, מטרת עיקר את  מבאר רשב "י  
בפרצופים: כלולות התיקון  לאחר כשהן ספירות , עשר אמר של  ְַַָָ"ניא,

תיב סמכא. חד  ק ימא ניתיב אימת עד  לחבריא, מע ן  קיט)רי עת(תהלים  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ

י מא, ל  קארי רזא חיק. חבא  מארי זעירין, ימין  .רת הפר ליי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָלעת 

אתר  לאן ידעין , ולא אחן , לא  רמא. לי  ואינה אי ן . זעירין חקלא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמחצי

א רא ..." לבי  חברייא  נאת יא ת. מה  .אזלין ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

שתי מבואר בו  יש הספירות , בעשר המתגלה הקב"ה הנהגת סוד כי כנודע ,
התיקון , קודם בראשונה  הידועה  אחת  בחינה האצילות : בעולם  בחינות
סמכא ", ב "חד בתחילה הייתה  ראשונה  בחינה התיקון . לאחר הידועה והשנייה
אך  זו. על  זו סדורות  הספירות כאשר לתתא  מעילא  אחד  עמוד כמו בסדר היינו
ספירות העשר התפשטות של  התיקון  היה ולאחריה השבירה, סוד היה אח"כ 
חמש יש כי בזו. זו הספירות  בהתלבשות קוים , ובשלושה פרצופים , בחמשה 
כתר  כחבת "ם: והן ספירות, העשר כל  את  במשמען  הכוללות  מרכזיות ספירות 
התפשטה  הללו מהספירות  אחת כל  התיקון ולאחר  מלכות. תפארת בינה חכמה

האצילות. עולם גם  וכן שלם . פרצוף  של  הרוחנית בקומה ונעשתה 

דחדומובן "בקיימא עוסקים וחבריו  רשב "י היו בתחילה כי רשב "י , מדברי
אחד בעמוד והתקיימו היו כאשר הקדומות הספירות בסוד  היינו סמכא",
בא באד"ר ועתה בזו. זו התלבשות  ובלי לפרצופים  התפשטות  בלי זו , תחת  זו
בחמשה  מתפשטות כשהן התיקון, שלאחר הספירות  בסוד לעסוק להעירם  רשב "י

בזו זו ומתלבשות ב')פרצופים  ענף א' ובשער ההקדמות שער בע"ח בעניינו .(וע"ע

הלימודזוטאובאדרא  את  להשלים כדי  הלימוד, מטרת  עיקר את מבאר רשב "י 
יאמרם , ועתה  אז אמרם  שלא  עליונות  בחינות  באותם  באד"ר, בו שפתח 

אבא ואימא פרק את  להשלים הפרצופים.(או"א)ובעיקרם במניין

הלימודה תוכן עיקר  זוטא והאדרא רבא אדרא

מאסב "ה באד"ר ההשתלשלות  בסוד  לדרוש ותלמידיו לרשב "י רשות  ניתנה 
קוין בג' התיקון  לאחר עמידתם סדר כפי לזו"ן, עד וא"א  ועתיק  א"ק דרך

כ חח"ן , במצבם(ד)של  ספירות העשר התפשטות על רשב "י דרש ובזה ובג"ה. ת "י 
ת "ד י"ג בעניין  ביאור והרחיב פרצופים , הדיקנא)בחמשה זה,(תיקוני עם א"א . של 

או"א. בפרצופי מלעסוק מיעט  יותר ועוד ז "א, של  ת"ד בלימוד מיעט  רשב "י 

והרחיבבאדז"ק  ז"א , של  בת"ד הלימוד את  גם  לגלות חפצו את  השלים רשב "י 
בפרצופי  הלימוד את השלים ובעיקר לז"א, א"א  שבין  הבחנות לבאר

ואמא. אבא 





קדישא כו  זוטא האידרא  ללימוד השער ד|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

ד פרק

הנשמה עליית

ועלייתרשב "י הסתלקות  יום  את  לראות  ימיו כל  השתוקק הוא  כי באד"ז, מעיד
גדולה  עטרה יהיה וגילויים  לגלות , שיזכה  הסודות  גודל מפני נשמתו

דב "ק ואלו הקב "ה. ב)לכבוד :(רצא,

הזה האדנא. הזה]:היום מהעולם  ההסתלקות עלי.[קודם עצמי:אסהדנא על מעיד אני  ְְִַַָָָָָָ

קאימנא. י מין  הזה]:כל העולם [בחיי שעמדתי  הימים הייתי תאיבנא.שכל  ְְְְִִִָָָָָ

דא .משתוקק: י מא הזה:למחמי  היום אל] להגיע [לזכות  את רעתי,לראות סליק ולא  ְְְֱִִֵֵָָָָ

האדנא . הזה:ר היום רק רצוני, נשלם דא .שהרי:הא .ולא  [בגילוי בעטרא זו בעטרה ְְְִִַָָָָָָ

אלו]: תורה  י מא.סתרי  האי היום:מתער זה ההסתלקות והא.מתעטר  [לפני  ועתה ְְְֲִַָָָָ

הזה]: העולם מין.מן לגאה תורה]:בעינא  [סתרי  דברים לגלות דקד ארצוני י ק ְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

הא . הקב"ה:ברי רי יה .לפני  מתערן  הכ התורה]הא סתרי אלו [כל כולם שהרי  ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

הקב "ה]: [של  בראשו עטרות י מא.יהיו היום:והאי לד כי.ובזה למיעל יתרחק לא  ְְְְְְִֵֵַָָָָ

[לשקוע]: למקומה לבוא תמהר ] לא [השמש יתרחק  אחרא .לא אחר :כי מא ביום האכמו ְְֲַָָָ

קימא. ברתי  דא ימא  נמצא:כל ברשותי הזה היום כל לגאהשהרי  רינא  והא ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ

דברים:מין. לגלות אתחיל  דאתי.ועתה לעלמא כפא  אעל לא אבואגין  שלא כדי ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

הבא: לעולם  בבושה

או"א ,רשב "י דרך מא"א  היורדים החסדים בתיאור באדז"ק, קדשו דברי את  סיים
ומכוונים ה'" "צבאות גם  הנקראים  ז"א , של  והוד בנצח ומתקבצים
ז"א של  הקדוש היסוד  בחינת ואז, ז"א. של  מנו"ה יוצאות  שהם  ישראל  לנשמות
היסוד זו"ן, וביחוד  חסד . נקרא הוא ולכן  רחמים  ושופע מלא  כולו לבן , כולו
את להמתיק כדי דנוק' היסוד שהוא  הקדשים לקדש נכנס שבו, החסד טיפת עם 

בתהלים הכתוב  מן בראיה רשב "י  וסיים  שבה ג)הגבורות צ ה (קל"ג , ם "י :ִִָָ

העלם". עד חים  הרכה  את  ְִֶַַַָָָָיהו"ה

הסתלקותאחר  בשעת הנשמה עליית  תיאור את והשלים  כתב אבא רבי כך,
דב "ק: ואלו זיע"א. רשב "י קדישא  בוצינא 

סים.אמר לא  א א. גמר :רי  ק י א.לא ברצינא  שמעון רבי  [הוא הקדוש המאור  ִִִִִֵַַַָָָָָ

"חים".יוחאי]: "חיים"]:למימר המלה את הנזכר  הפסוק בסיום [לומר  'חיים' לומר ְִֵַָ

.ככ א שהשתתקו:עד הברכה"]:מי.עד "את המלים את [באומרו ואנאדבריו ְְְֲִִַַָָ

קדשו]:תבנא. דברי את לכתוב מרשב "י הממונה אבא רבי  [הוא הכותב חשבתי:סברנא.ואני ְְַַַָָָ

טפי. יותר:למכב מענא.לכתוב עוד ]:ולא  מרשב"י שמעתי לא [אבל שמעתי ולאולא ְְְְְְְִֵַָָָָ

ריאי. עוד]:זקיפנא מלדבר  רשב "י פסק למה לראות הרמתי  [לא ראשי את הרמתי ולא ְִֵָָָ

במקום]:נה רא. השורה [האור האור ס י.כי גדול:הוה  יכילנא.היה  הוה  הייתי ולא ולא ְְְֲֲִִִַָָָָָָ

רשב "י]:לאסלא.יכול: שכב  בו המקום אל [להביט כך :א הכי.להסתכל אזעזענא.בתוך ְְְְְְִִִַַַַָָָָ

קלא.הזדעזעתי: קול:מענא ואמר.שמעתי שמכריז]:דקארי  [קול ואומר (משלי שקורא ְְְְֵַַָָָָָ

ב ) מענא.ג, :"ל  סיפי ולם חים נ ת ימים הזה "אר הכרוז קול [אחרי שמעתי  ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

אחרא .שמעתי ]: ואומר]:קלא שמכריז שני [קול אחר  ה)קול כא, מ(תהלים אל "חים ְֲִִַַַָָָָ

ועד : ע לם ימים אר ל ִֶֶַָָָָָֹנת

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ד|מבוא כז פרק ְִִַָָָ

שלימדרבי בעת  רשב "י בבית היום אותו  כל סבבה העליונה האש כי מתאר, אבא
להביט יכלו לא  כי מכולם  נסתרה הקדושה הנשמה עליית ועת  האדז"ק, את

השכי  אור הנשמה,אל  ועליית  האש הסתלקות  לאחר  רק קדשו. בפני שהאיר נה
דב "ק: ואלו הקדושים . פניו מראה את  וראו זכו 

י מא.ל רשב "י]:הה א  של ההסתלקות יום  [הינו, היום אותו  אפסיק.כל  הפסיק:לא  לא ְִַַָָָ

יתא.האש :א א. כאן מן  הסודות גילוי מהתחלת רשב"י, את שסבבה [האש מהבית ִֵֶָָ

הוה .באדרא]: היה:ולא מה לג י.שיגש :מטי.מי:מאן .ולא לראות רשב "י, [אל אליו  ְְְֲֵֵַַָָָ

לו]: יכיל.אירע [לגשת]:לא  יכלו האור :דנהרא .שלא בסחרי.והאש :ואא .כי הוה  ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

רשב "י ]: של מקומו [את מסבבים י מא.היו הה א היום:ל אותו נפלנו:נפילנא.כל [ולכן] ְִַָָָָ

ארעא . הארץ:על רשב"י].וגעינא .על אל להתקרב רשות להם שיתן ה' לפני [צעקו וצעקנו ְְֵַַַָָ

א א. דאזיל האש :תר שהלכה ה ד ים.ראינו:חמינא.אחרי   קד קיא  לבצינא  ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

[רשב "י ]: קדשים קדש  הקדוש עלמא .המאור  מן  העולם:דאסק מן  אתעף .שהסתלק ְְְְְֲִִִָָָָ

[בטליתו]: ימיני.מעוטף  על  ימינו:כיב צד  על חיכין .שכוב  שוחקות:ואנ י ופניו  ְְְְִִִֵַַַָ

לגבי המשך מירון  לבני ציפורי  בני  בין שאירעה המחלוקת על  מספר התיאור,
זיע"א רשב "י של  קדשו מיטת  אבל  רשב "י, קדישא  התנא קבורת  מקום 
מלהטת הקדושה  השכינה של  העליונה האש והייתה ויצאה. מעצמה התרוממה
לבוא אותם המזמין הקול  שמיעת של  עליון  לחזיון זכו וכולם האש, לפני
מדבר  עליון קול  שמעו  המערה, אל המיטה נכנסה  וכאשר שמעון. דרבי  להילולא

בזה "ל : כמובא 

ריא.תר [מהחצר]:נפק  המיטה שיצאה אוירא.לאחר  סליק נישאת הוה  הייתה ְְֲֲִֵַַַָָָָָָ

בין  פרצה שכמעט  המחלוקת את למנוע מנת על זה, נס עשה שהקב"ה [מבואר, באויר 

ציפורי ]: לבני מירון ק י.והאש :ואא .בני  להיט  מיטתו]:הוה  [לפני לפניו לוהטת היתה ְֲִֵֶַָָָ

קלא. מע:[עליון [קול קול ואת.שמעו לובואו:ע והתקבצו:ואת נ.הכנסו ְְְְְֱִַָָָ

מע ן . דרי שמעון:להילא רבי  של  ב )לשמחה נז, על(ישעיה ח ינ ל ם "יבא ְְְִִִִַָָָָֹ

עאל. ד לה]:מבתם". הנכון למקום מעצמה ונכנסה רשב"י, של [המיטה  נכנסה כאשר  ְְִַָָ

הקבורה]:למערא. מקום [של במערא.למערה קלא  מע קול] במערה קול שמעו  ְְְְְִִַַָָָָָ

האי .עליון]: יוחאי:זה  בר  שמעון רבי  הארץ .הוא הארץ ,מרעי יושבי את שהרעיש ְִִֶֶַָָָ

פ"ט: שביעית בירושלמי הנזכר  טבריה  בעיר שעשה ממלכת .כמעשה את מריז שביטל  ְְִַַָ

ע"א: יז דף מעילה במסכת הנזכר תמליון בן עם שעשה כמעשה המלכות, טרין.גזירות ְִִַָמה 

מקטרגים: דין .משתתקים:מ ככין .בשמים:רקיעא .הרבה עליית י מא [של הזה ביום ְְְְִִִִֵַָָ

רשב "י ]: יחאי.בזכותך:גינ .נשמת ן מען  רי  רשב "י:נא הוא שרבונו מארי.זה ְְְְִִִִֵֶָָָָ

י .הקב"ה: בו:מח  ימא.משתבח יום:בכל ח לקי .בכל  חלקו:ז אה  אשרי ְְִֵֵַַָָָָָָ

ות א. התחתון]:לעי א עדן ובגן העליון, עדן [בגן ולמטה  עאין.למעלה גניזין  הרבה מה  ְְְִִִִֵַַָָָָ

עליונים: לי .אוצרות לו:מסמרן אתמר.שמורים נאמר :עלי יב )עליו ל(דניאל  "ואה  ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

ה מין": לקץ  רללג ותעמ ד ותנח  קדישא .ל ץ  זוטא האדרא לשון עכ"ל ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

.עינינ מאירת היא לנ  מג רתְִִֵֵֵַָָָ
י חאי : ר ננאד עלינ טב ימלי ְֲִֵֵַַַָה א  



קדישא כו  זוטא האידרא  ללימוד השער ד|מבוא ק יאפרק ז טא  ְִִַָָָארא 

ד פרק

הנשמה עליית

ועלייתרשב "י הסתלקות  יום  את  לראות  ימיו כל  השתוקק הוא  כי באד"ז, מעיד
גדולה  עטרה יהיה וגילויים  לגלות , שיזכה  הסודות  גודל מפני נשמתו

דב "ק ואלו הקב "ה. ב)לכבוד :(רצא,

הזה האדנא. הזה]:היום מהעולם  ההסתלקות עלי.[קודם עצמי:אסהדנא על מעיד אני  ְְִַַָָָָָָ

קאימנא. י מין  הזה]:כל העולם [בחיי שעמדתי  הימים הייתי תאיבנא.שכל  ְְְְִִִָָָָָ

דא .משתוקק: י מא הזה:למחמי  היום אל] להגיע [לזכות  את רעתי,לראות סליק ולא  ְְְֱִִֵֵָָָָ

האדנא . הזה:ר היום רק רצוני, נשלם דא .שהרי:הא .ולא  [בגילוי בעטרא זו בעטרה ְְְִִַָָָָָָ

אלו]: תורה  י מא.סתרי  האי היום:מתער זה ההסתלקות והא.מתעטר  [לפני  ועתה ְְְֲִַָָָָ

הזה]: העולם מין.מן לגאה תורה]:בעינא  [סתרי  דברים לגלות דקד ארצוני י ק ְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

הא . הקב"ה:ברי רי יה .לפני  מתערן  הכ התורה]הא סתרי אלו [כל כולם שהרי  ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

הקב "ה]: [של  בראשו עטרות י מא.יהיו היום:והאי לד כי.ובזה למיעל יתרחק לא  ְְְְְְִֵֵַָָָָ

[לשקוע]: למקומה לבוא תמהר ] לא [השמש יתרחק  אחרא .לא אחר :כי מא ביום האכמו ְְֲַָָָ

קימא. ברתי  דא ימא  נמצא:כל ברשותי הזה היום כל לגאהשהרי  רינא  והא ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ

דברים:מין. לגלות אתחיל  דאתי.ועתה לעלמא כפא  אעל לא אבואגין  שלא כדי ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

הבא: לעולם  בבושה

או"א ,רשב "י דרך מא"א  היורדים החסדים בתיאור באדז"ק, קדשו דברי את  סיים
ומכוונים ה'" "צבאות גם  הנקראים  ז"א , של  והוד בנצח ומתקבצים
ז"א של  הקדוש היסוד  בחינת ואז, ז"א. של  מנו"ה יוצאות  שהם  ישראל  לנשמות
היסוד זו"ן, וביחוד  חסד . נקרא הוא ולכן  רחמים  ושופע מלא  כולו לבן , כולו
את להמתיק כדי דנוק' היסוד שהוא  הקדשים לקדש נכנס שבו, החסד טיפת עם 

בתהלים הכתוב  מן בראיה רשב "י  וסיים  שבה ג)הגבורות צ ה (קל"ג , ם "י :ִִָָ

העלם". עד חים  הרכה  את  ְִֶַַַָָָָיהו"ה

הסתלקותאחר  בשעת הנשמה עליית  תיאור את והשלים  כתב אבא רבי כך,
דב "ק: ואלו זיע"א. רשב "י קדישא  בוצינא 

סים.אמר לא  א א. גמר :רי  ק י א.לא ברצינא  שמעון רבי  [הוא הקדוש המאור  ִִִִִֵַַַָָָָָ

"חים".יוחאי]: "חיים"]:למימר המלה את הנזכר  הפסוק בסיום [לומר  'חיים' לומר ְִֵַָ

.ככ א שהשתתקו:עד הברכה"]:מי.עד "את המלים את [באומרו ואנאדבריו ְְְֲִִַַָָ

קדשו]:תבנא. דברי את לכתוב מרשב "י הממונה אבא רבי  [הוא הכותב חשבתי:סברנא.ואני ְְַַַָָָ

טפי. יותר:למכב מענא.לכתוב עוד ]:ולא  מרשב"י שמעתי לא [אבל שמעתי ולאולא ְְְְְְְִֵַָָָָ

ריאי. עוד]:זקיפנא מלדבר  רשב "י פסק למה לראות הרמתי  [לא ראשי את הרמתי ולא ְִֵָָָ

במקום]:נה רא. השורה [האור האור ס י.כי גדול:הוה  יכילנא.היה  הוה  הייתי ולא ולא ְְְֲֲִִִַָָָָָָ

רשב "י]:לאסלא.יכול: שכב  בו המקום אל [להביט כך :א הכי.להסתכל אזעזענא.בתוך ְְְְְְִִִַַַַָָָָ

קלא.הזדעזעתי: קול:מענא ואמר.שמעתי שמכריז]:דקארי  [קול ואומר (משלי שקורא ְְְְֵַַָָָָָ

ב ) מענא.ג, :"ל  סיפי ולם חים נ ת ימים הזה "אר הכרוז קול [אחרי שמעתי  ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

אחרא .שמעתי ]: ואומר]:קלא שמכריז שני [קול אחר  ה)קול כא, מ(תהלים אל "חים ְֲִִַַַָָָָ

ועד : ע לם ימים אר ל ִֶֶַָָָָָֹנת

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ד|מבוא כז פרק ְִִַָָָ

שלימדרבי בעת  רשב "י בבית היום אותו  כל סבבה העליונה האש כי מתאר, אבא
להביט יכלו לא  כי מכולם  נסתרה הקדושה הנשמה עליית ועת  האדז"ק, את

השכי  אור הנשמה,אל  ועליית  האש הסתלקות  לאחר  רק קדשו. בפני שהאיר נה
דב "ק: ואלו הקדושים . פניו מראה את  וראו זכו 

י מא.ל רשב "י]:הה א  של ההסתלקות יום  [הינו, היום אותו  אפסיק.כל  הפסיק:לא  לא ְִַַָָָ

יתא.האש :א א. כאן מן  הסודות גילוי מהתחלת רשב"י, את שסבבה [האש מהבית ִֵֶָָ

הוה .באדרא]: היה:ולא מה לג י.שיגש :מטי.מי:מאן .ולא לראות רשב "י, [אל אליו  ְְְֲֵֵַַָָָ

לו]: יכיל.אירע [לגשת]:לא  יכלו האור :דנהרא .שלא בסחרי.והאש :ואא .כי הוה  ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

רשב "י ]: של מקומו [את מסבבים י מא.היו הה א היום:ל אותו נפלנו:נפילנא.כל [ולכן] ְִַָָָָ

ארעא . הארץ:על רשב"י].וגעינא .על אל להתקרב רשות להם שיתן ה' לפני [צעקו וצעקנו ְְֵַַַָָ

א א. דאזיל האש :תר שהלכה ה ד ים.ראינו:חמינא.אחרי   קד קיא  לבצינא  ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

[רשב "י ]: קדשים קדש  הקדוש עלמא .המאור  מן  העולם:דאסק מן  אתעף .שהסתלק ְְְְְֲִִִָָָָ

[בטליתו]: ימיני.מעוטף  על  ימינו:כיב צד  על חיכין .שכוב  שוחקות:ואנ י ופניו  ְְְְִִִֵַַַָ

לגבי המשך מירון  לבני ציפורי  בני  בין שאירעה המחלוקת על  מספר התיאור,
זיע"א רשב "י של  קדשו מיטת  אבל  רשב "י, קדישא  התנא קבורת  מקום 
מלהטת הקדושה  השכינה של  העליונה האש והייתה ויצאה. מעצמה התרוממה
לבוא אותם המזמין הקול  שמיעת של  עליון  לחזיון זכו וכולם האש, לפני
מדבר  עליון קול  שמעו  המערה, אל המיטה נכנסה  וכאשר שמעון. דרבי  להילולא

בזה "ל : כמובא 

ריא.תר [מהחצר]:נפק  המיטה שיצאה אוירא.לאחר  סליק נישאת הוה  הייתה ְְֲֲִֵַַַָָָָָָ

בין  פרצה שכמעט  המחלוקת את למנוע מנת על זה, נס עשה שהקב"ה [מבואר, באויר 

ציפורי ]: לבני מירון ק י.והאש :ואא .בני  להיט  מיטתו]:הוה  [לפני לפניו לוהטת היתה ְֲִֵֶַָָָ

קלא. מע:[עליון [קול קול ואת.שמעו לובואו:ע והתקבצו:ואת נ.הכנסו ְְְְְֱִַָָָ

מע ן . דרי שמעון:להילא רבי  של  ב )לשמחה נז, על(ישעיה ח ינ ל ם "יבא ְְְִִִִַָָָָֹ

עאל. ד לה]:מבתם". הנכון למקום מעצמה ונכנסה רשב"י, של [המיטה  נכנסה כאשר  ְְִַָָ

הקבורה]:למערא. מקום [של במערא.למערה קלא  מע קול] במערה קול שמעו  ְְְְְִִַַָָָָָ

האי .עליון]: יוחאי:זה  בר  שמעון רבי  הארץ .הוא הארץ ,מרעי יושבי את שהרעיש ְִִֶֶַָָָ

פ"ט: שביעית בירושלמי הנזכר  טבריה  בעיר שעשה ממלכת .כמעשה את מריז שביטל  ְְִַַָ

ע"א: יז דף מעילה במסכת הנזכר תמליון בן עם שעשה כמעשה המלכות, טרין.גזירות ְִִַָמה 

מקטרגים: דין .משתתקים:מ ככין .בשמים:רקיעא .הרבה עליית י מא [של הזה ביום ְְְְִִִִֵַָָ

רשב "י ]: יחאי.בזכותך:גינ .נשמת ן מען  רי  רשב "י:נא הוא שרבונו מארי.זה ְְְְִִִִֵֶָָָָ

י .הקב"ה: בו:מח  ימא.משתבח יום:בכל ח לקי .בכל  חלקו:ז אה  אשרי ְְִֵֵַַָָָָָָ

ות א. התחתון]:לעי א עדן ובגן העליון, עדן [בגן ולמטה  עאין.למעלה גניזין  הרבה מה  ְְְִִִִֵַַָָָָ

עליונים: לי .אוצרות לו:מסמרן אתמר.שמורים נאמר :עלי יב )עליו ל(דניאל  "ואה  ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

ה מין": לקץ  רללג ותעמ ד ותנח  קדישא .ל ץ  זוטא האדרא לשון עכ"ל ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

.עינינ מאירת היא לנ  מג רתְִִֵֵֵַָָָ
י חאי : ר ננאד עלינ טב ימלי ְֲִֵֵַַַָה א  



קדישא כח זוטא האידרא  ללימוד השער ה|מבוא האדרא|פרק ק יאשבחי ז טא  ְִִַָָָארא 

ה פרק 

האדרא שבחי
קדישאא. זוטא  האדרא עליון  אור בהופעת הנבונים  ויגילו החכמים  "ישמחו 

יוחאי  בר שמעון  רבי נ'חית שמיא מ 'ן  ו'קדיש ע'יר האלהי התנא שחיבר
ערוך  לאין  גדולה וסגולתם העליונים והפרצופים  העולמות  כל  כלל ובו זיע"א ,

העליון" ממקור העליון השפע ולהמשיך פשע כל  בניהולהתם  הרב המקובל (כ"כ 

מהדורת לאד "ז, בהקדמתו ת"ו, ירושלים  בעיה"ק שלום נהר  המקובלים ישיבת ראש שליט "א שמואלי

זצוק "ל) כדורי יצחק כמוהר"ר האלהי המקובל  מו"ר בשם .כיס,

סוף "ב . ועד מראש העולמות  סדר על  האמת חכמת  כל  כוללים  הם  האדריות  "שני
לייה"ר) הרב בהקדמת זיע"א פתיה יהודה  .(רבי 

זוטא.ג. ואדרא רבא אדרא תקרא  ובראשונה  בראש תפילתך, שתקובל  תרצה "אם
געגועים גורם  אתה  האדרות , תקרא כאשר זוטא . אדרא  [תקרא] זמן, אין  ואם 
מן לך  יענו שתבקש מה ואז זה, ע"י  גדול  יחוד ויש העליונים , בעולמות  גדולים 

ירושהשמים " בעיה"ק  שלום נהר המקובלים  ישיבת ראש  שליט"א שמואלי בניהו הרב  המקובל  לים(כ "כ

זצוק "ל) כדורי יצחק  כמוהר"ר האלהי המקובל מו"ר בשם כיס, מהדורת  לאד"ז, בהקדמתו .ת "ו,

אתד. מביאה בו ההגיה ועצם  מהאדרות, ומושרש כלול חיים  העץ כל  "כידוע
הקודש" ולרוח לשמחה  האדרותהאדם  לספר בהקדמה  ביתשמש מהאלמין האדמו"ר (כ "כ

שנה) או לחודש  יומי לעמוד .המחולק

היאה. כי גדולים , סודות לו ויתגלו כולו, הע"ח כל כוללת שהיא יראה "האדרא ,
סוף " ועד מראש העולמות  דרך על  האמת  חכמת  כל הרבכוללת  המקובל (כ"כ

לאד"ז, בהקדמתו  ת"ו, ירושלים בעיה "ק שלום נהר המקובלים ישיבת ראש שליט"א שמואלי בניהו

כיס) .מהדורת 

קדישא  זוטא האדרא על הרקח  יין ביאור שבחי

הואביאור  פתיא , יהודא  רבי רבנו  שחיבר קדישא, זוטא  האדרא  על הרקח יין 
ייסד שליט"א  יצחקי מרדכי אברהם  הרב  המקובל  שמו"ר העיקרי הביאור

המדרש. בבית  כלבלימוד אצל  רבה  באהבה התקבל והוא עצומים , הביאור שבחי 
באדרא . ללמוד הבאים 

נרשמואלו אשר השבח אדברי "שנת בגדאד ראשונה  מהדורא שער אדר בנוסח 
ייא זוט ח'הרקחןעם בדפוס ראובלפ"ק" דמנטרא.עזרא "יינא ס "ט ": דנגור ן 

פוקו ובא. סובב לסיפא  מרישא רבא. ואדרא אדז "ק  פירוש מולקט  בו  טבא . חמרא
פי  על  מיוסדים הם הנ"ל . כארריות הנעתקים דברים  שכל יעלוזו . צדיקים  וחזו
הראשונים מהמקובלים  הקדמה שום  הפירושים . אלו בתוך עבר ולא  ז"ל. האר"י
הגהות הצגנו הרבים . את לזכות  כדי גם שערים . ומשמונה  מע"ח הם כולם אלא
בספר  מקומו על  יבוא  דבר כל  קדושים . ספרים ושאר מע"ח האדריות ללשונות
תעבורנה  עוד רחוקים . וים  הארץ מקצווי פזורים . לקבץ ימהר הרחמן  נכתבים .

אכי"ר". ההרים  בראש מכון למעון הצאן .

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ה|מבוא האדרא|פרק כטשבחי ְִִַָָָ

זצוק"לומורנו אליהו מרדכי הרב  הגאון  לציון  הראשון ראשינו  עטרת  ורבנו 
ירושלים בעיה"ק  חדשה נדפסת  למהדורה והסכמה במבוא כתב  זיע "א ,

ישראל  בארץ כך:(ה 'תשס"ב)ת"ו בלש"ק

'ייןה 'ישתבחו'בוראה '"י'תברך והחשוב  היקר הספר את לראות  שזכינו על  יוצר
היקר  זיע"א, להרשב "י זוטא והאדרא  רבא  האדרא  על  פירוש הרקח',
הגדול הרזים חכם  ומגדול , מעוז הגדול  הרב  חברו אשר שבא, וזהב  מפנינים
כקש"ת האלהי המקובל  והצדיק החסיד מלא , ה' וכבוד  המופלא הגאון בארזים ,
תורתו , את והפיץ תהילתו הארץ כל מלא  אשר זיע"א זצוק"ל פתיה יהודה ח"ר
יחודא , הרבה  דעבד וחסידא, קדישא  הרים , ועוקר סיני במסתרים אר"י תורת
כזוהר  וניקם  ונשמה ורוח  נפש תיקן מפנינים , יקרים  התיקונים  גדולי ִשעשה

קדושים במעלות  פנימה . מלך בת  של ובצניעות  חכמה, ביתר עשה  והכל  החמה ,
בכל מגולגלים  שהיו הנשמות  ספרו כן  תהילה. עליו  ספרו ובשמים עלה, וטהורים 
שפר. אמרי נפש כל להשביע הספר, יהודה במנחת כתובים  הם הלוא העולמות ,

בספרי וידוע בקיאותו כל עם  גדול  עניו היה זצוק"ל המקובל המחבר שהרב
בידיעת גם ושם  יד לו היה ואשר ומוהרח"ו, הקדוש האר"י  ובספרי הזוהר
בתורת מהענקים אחד  היה הגולה בני כל של  רבם  מספרות. וברוחות הנסתרות
עוזנו כגאון  וענקים, גדולים  רבנים הלבנון, ארזי שהיו בתקופתו עוד הסוד 
ומבארותיו שותים  אנו ממימיו  אשר חי', איש ה'בן בעל האדיר הגאון  ותפארתנו 
וחבבו המחבר הרב  את מאוד  והעריך אריאל , גולת  ראש היה אשר דולים , אנו 

וכו' בן  את שם )כאב  .(עיין

עלוחזרנו  ורחב  ארוך פירוש שהוא הרקח ' 'יין הנ"ל  הספר הראשונות, על 
הקדוש בזוהר מעיין אדם  שאם ידוע ואשר זוטא, ואדרא רבא אדרא 
כספר  הנם רבא  ואדרא זוטא  אדרא אבל  נסתרים , דברים בו להבין  יכול  אולי
במים וצלל  לעינינו, ואנהיר זצוק "ל  המחבר הרב  שבא  עד היום , עד החתום 
הפירושים שכל  בהקדמתו כתב  שהוא  כמו ויקרה, טובה מרגלית  והעלה אדירים 

חיים ' 'עץ על  רק משובשות )בנויים נוסחאות תיקן .(וכן

תרמ "דהרב  בשנת רבא אדרא על  חיבורו את  והתחיל תרי"ט , בשנת נולד זצ"ל
פירושו את  סיים תרנ"א באלול  בי"ט  בלבד. שנה וחמש עשרים בגיל והוא
להדפיסו , רצה לא בו שהייתה יתירה ענוה ומתוך בידו. ספון והיה יד, בכתב 

דחק זצ"ל שאביו להדפיסו.אעפ"י בו

בשנתבכסלו  וסיימו בירושלים , זוטא האדרא על הפירוש את  התחיל  תרס "ו
[עיין התרס "ט ... בשנת  בבגדד  ראשונה במהדורה הודפס  הספר תרס "ח.
מעלתו זיע"א]... יהודה רבי המחבר רבנו על  נפלאות  מעשה קדשו דברי בכל שם 
אשר  הזוהר', בית  'שר בזמנו עליו שאמרו  וגאונותו, חסידותו מעשיו, וקדושתו,

ליה. אניס לא רז כל 

להתפלליהי שימשיך ישראל , עם  ולכלל  חלציו  ליוצאי תעמוד שזכותו רצון 
גואל לביאת ונזכה מעפרא , שכינתא  להקים  ישראל  עם כללות על  בשמים 

עכ "ל. אמן", בימנו במהרה  המקדש  בית ולבנין צדק



קדישא כח זוטא האידרא  ללימוד השער ה|מבוא האדרא|פרק ק יאשבחי ז טא  ְִִַָָָארא 

ה פרק 

האדרא שבחי
קדישאא. זוטא  האדרא עליון  אור בהופעת הנבונים  ויגילו החכמים  "ישמחו 

יוחאי  בר שמעון  רבי נ'חית שמיא מ 'ן  ו'קדיש ע'יר האלהי התנא שחיבר
ערוך  לאין  גדולה וסגולתם העליונים והפרצופים  העולמות  כל  כלל ובו זיע"א ,

העליון" ממקור העליון השפע ולהמשיך פשע כל  בניהולהתם  הרב המקובל (כ"כ 

מהדורת לאד "ז, בהקדמתו ת"ו, ירושלים  בעיה"ק שלום נהר  המקובלים ישיבת ראש שליט "א שמואלי

זצוק "ל) כדורי יצחק כמוהר"ר האלהי המקובל  מו"ר בשם .כיס,

סוף "ב . ועד מראש העולמות  סדר על  האמת חכמת  כל  כוללים  הם  האדריות  "שני
לייה"ר) הרב בהקדמת זיע"א פתיה יהודה  .(רבי 

זוטא.ג. ואדרא רבא אדרא תקרא  ובראשונה  בראש תפילתך, שתקובל  תרצה "אם
געגועים גורם  אתה  האדרות , תקרא כאשר זוטא . אדרא  [תקרא] זמן, אין  ואם 
מן לך  יענו שתבקש מה ואז זה, ע"י  גדול  יחוד ויש העליונים , בעולמות  גדולים 

ירושהשמים " בעיה"ק  שלום נהר המקובלים  ישיבת ראש  שליט"א שמואלי בניהו הרב  המקובל  לים(כ "כ

זצוק "ל) כדורי יצחק  כמוהר"ר האלהי המקובל מו"ר בשם כיס, מהדורת  לאד"ז, בהקדמתו .ת "ו,

אתד. מביאה בו ההגיה ועצם  מהאדרות, ומושרש כלול חיים  העץ כל  "כידוע
הקודש" ולרוח לשמחה  האדרותהאדם  לספר בהקדמה  ביתשמש מהאלמין האדמו"ר (כ "כ

שנה) או לחודש  יומי לעמוד .המחולק

היאה. כי גדולים , סודות לו ויתגלו כולו, הע"ח כל כוללת שהיא יראה "האדרא ,
סוף " ועד מראש העולמות  דרך על  האמת  חכמת  כל הרבכוללת  המקובל (כ"כ

לאד"ז, בהקדמתו  ת"ו, ירושלים בעיה "ק שלום נהר המקובלים ישיבת ראש שליט"א שמואלי בניהו

כיס) .מהדורת 

קדישא  זוטא האדרא על הרקח  יין ביאור שבחי

הואביאור  פתיא , יהודא  רבי רבנו  שחיבר קדישא, זוטא  האדרא  על הרקח יין 
ייסד שליט"א  יצחקי מרדכי אברהם  הרב  המקובל  שמו"ר העיקרי הביאור

המדרש. בבית  כלבלימוד אצל  רבה  באהבה התקבל והוא עצומים , הביאור שבחי 
באדרא . ללמוד הבאים 

נרשמואלו אשר השבח אדברי "שנת בגדאד ראשונה  מהדורא שער אדר בנוסח 
ייא זוט ח'הרקחןעם בדפוס ראובלפ"ק" דמנטרא.עזרא "יינא ס "ט ": דנגור ן 

פוקו ובא. סובב לסיפא  מרישא רבא. ואדרא אדז "ק  פירוש מולקט  בו  טבא . חמרא
פי  על  מיוסדים הם הנ"ל . כארריות הנעתקים דברים  שכל יעלוזו . צדיקים  וחזו
הראשונים מהמקובלים  הקדמה שום  הפירושים . אלו בתוך עבר ולא  ז"ל. האר"י
הגהות הצגנו הרבים . את לזכות  כדי גם שערים . ומשמונה  מע"ח הם כולם אלא
בספר  מקומו על  יבוא  דבר כל  קדושים . ספרים ושאר מע"ח האדריות ללשונות
תעבורנה  עוד רחוקים . וים  הארץ מקצווי פזורים . לקבץ ימהר הרחמן  נכתבים .

אכי"ר". ההרים  בראש מכון למעון הצאן .

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ה|מבוא האדרא|פרק כטשבחי ְִִַָָָ

זצוק"לומורנו אליהו מרדכי הרב  הגאון  לציון  הראשון ראשינו  עטרת  ורבנו 
ירושלים בעיה"ק  חדשה נדפסת  למהדורה והסכמה במבוא כתב  זיע "א ,

ישראל  בארץ כך:(ה 'תשס"ב)ת"ו בלש"ק

'ייןה 'ישתבחו'בוראה '"י'תברך והחשוב  היקר הספר את לראות  שזכינו על  יוצר
היקר  זיע"א, להרשב "י זוטא והאדרא  רבא  האדרא  על  פירוש הרקח',
הגדול הרזים חכם  ומגדול , מעוז הגדול  הרב  חברו אשר שבא, וזהב  מפנינים
כקש"ת האלהי המקובל  והצדיק החסיד מלא , ה' וכבוד  המופלא הגאון בארזים ,
תורתו , את והפיץ תהילתו הארץ כל מלא  אשר זיע"א זצוק"ל פתיה יהודה ח"ר
יחודא , הרבה  דעבד וחסידא, קדישא  הרים , ועוקר סיני במסתרים אר"י תורת
כזוהר  וניקם  ונשמה ורוח  נפש תיקן מפנינים , יקרים  התיקונים  גדולי ִשעשה

קדושים במעלות  פנימה . מלך בת  של ובצניעות  חכמה, ביתר עשה  והכל  החמה ,
בכל מגולגלים  שהיו הנשמות  ספרו כן  תהילה. עליו  ספרו ובשמים עלה, וטהורים 
שפר. אמרי נפש כל להשביע הספר, יהודה במנחת כתובים  הם הלוא העולמות ,

בספרי וידוע בקיאותו כל עם  גדול  עניו היה זצוק"ל המקובל המחבר שהרב
בידיעת גם ושם  יד לו היה ואשר ומוהרח"ו, הקדוש האר"י  ובספרי הזוהר
בתורת מהענקים אחד  היה הגולה בני כל של  רבם  מספרות. וברוחות הנסתרות
עוזנו כגאון  וענקים, גדולים  רבנים הלבנון, ארזי שהיו בתקופתו עוד הסוד 
ומבארותיו שותים  אנו ממימיו  אשר חי', איש ה'בן בעל האדיר הגאון  ותפארתנו 
וחבבו המחבר הרב  את מאוד  והעריך אריאל , גולת  ראש היה אשר דולים , אנו 

וכו' בן  את שם )כאב  .(עיין

עלוחזרנו  ורחב  ארוך פירוש שהוא הרקח ' 'יין הנ"ל  הספר הראשונות, על 
הקדוש בזוהר מעיין אדם  שאם ידוע ואשר זוטא, ואדרא רבא אדרא 
כספר  הנם רבא  ואדרא זוטא  אדרא אבל  נסתרים , דברים בו להבין  יכול  אולי
במים וצלל  לעינינו, ואנהיר זצוק "ל  המחבר הרב  שבא  עד היום , עד החתום 
הפירושים שכל  בהקדמתו כתב  שהוא  כמו ויקרה, טובה מרגלית  והעלה אדירים 

חיים ' 'עץ על  רק משובשות )בנויים נוסחאות תיקן .(וכן

תרמ "דהרב  בשנת רבא אדרא על  חיבורו את  והתחיל תרי"ט , בשנת נולד זצ"ל
פירושו את  סיים תרנ"א באלול  בי"ט  בלבד. שנה וחמש עשרים בגיל והוא
להדפיסו , רצה לא בו שהייתה יתירה ענוה ומתוך בידו. ספון והיה יד, בכתב 

דחק זצ"ל שאביו להדפיסו.אעפ"י בו

בשנתבכסלו  וסיימו בירושלים , זוטא האדרא על הפירוש את  התחיל  תרס "ו
[עיין התרס "ט ... בשנת  בבגדד  ראשונה במהדורה הודפס  הספר תרס "ח.
מעלתו זיע"א]... יהודה רבי המחבר רבנו על  נפלאות  מעשה קדשו דברי בכל שם 
אשר  הזוהר', בית  'שר בזמנו עליו שאמרו  וגאונותו, חסידותו מעשיו, וקדושתו,

ליה. אניס לא רז כל 

להתפלליהי שימשיך ישראל , עם  ולכלל  חלציו  ליוצאי תעמוד שזכותו רצון 
גואל לביאת ונזכה מעפרא , שכינתא  להקים  ישראל  עם כללות על  בשמים 

עכ "ל. אמן", בימנו במהרה  המקדש  בית ולבנין צדק



קדישא ל זוטא האידרא  ללימוד השער ה|מבוא האדרא|פרק ק יאשבחי ז טא  ְִִַָָָארא 

הרקח יין  בביאור יהודא רבי שיטת כללי 

משה עיקר רבי האלהי  המקובל  אביו מו"ר עם  היה יהודא  רבי רבנו של  לימודו
ורבי  מורי לפני דעתי גיליתי "וכאשר בזה"ל : בהקדמתו כמ"ש זיע "א, פתיה 
ביחד , שנינו  ונשנה לחד, ונהוי תא  לי ואמר עלה , בהסכמה משה זצוק"ל  מורי אבא 
המקומות כל  את  בגיליון לציין התחלתי ומיד ותכף האחד. מן השניים טובים  כי
ביחד...". לומדים  היינו כך ואחר  ז"ל . [האר"י] הרב  בדברי האדריות פירושי  שנזכר

הלומדשיטת את  ולכוון ולהקל  זיע"א, יהודא רבי בהקדמת מבוארת הביאור
קדשו: דברי מתוך  קצובים בסעיפים  אותה  נסכם 

בביאוריוא . ההן  זיע"א, החי האר"י דברי  על  מיוסד  האדרא על  רקח יין ביאור
בחיבוריו. קדשו בדברי המובאות  ההקדמות מכל והן  לאדרות

ואדראב. רבא  האדרא בביאור  ז"ל  האר"י ששנה ממה ליקוטי  בתר ליקוטי "ללקט 
דברי  האדם  שילמוד אגב  שבדרך כדי עצמם , האדריות גוף עם ולספחם  זוטא
דברים". של  סודם יבין ובלבבו שעה, לפי  לו הנחוץ עניין איזה יחזו עיניו  האדרא,

אותה ג. ולכפול  זה במקום  ההקדמה לשנות  בקדש דרכו ז"ל  הרב כי  "ולהיות
אבל שם, שנשנו מקום למראה ציונים  הצבנו דיבור בכל  לכן  אחרים , במקומות

בדברינו". הנעתק הוא  אחרון  הבא ציון

עצמוד. הרב  בדברי לפלפל  בארוכה באנו לא המעיין , על להקל  כדי "גם 
המוכרחים מועטים במקומות רק  זה, את  זה כסותרים  הנראים במקומות
סוף כל וסוף  דעתנו, מחוסר היא הקושיא כי יען  ההיא. הסוגייא עניין  לפירוש

וקיימים". חיים  הם  ז"ל  הרב דברי

הגהותה. ספר והם: האדריות, לפירוש הנחוצים  ספרים כמה לידינו ה' הזמין  "גם 
ז "ל. למהרח "ו אמת מקדשדרך מהרב וזוטא רבא לאדרא מאמרים מפתח וספר

וספר  ברמה. קול וספר מלך. הדרת בשם וקראם ז"ל  מהרח"ו מדברי שליקטם  מלך 
עומר  וספר ז"ל . דוד רוח וספר  ז"ל . שעה יפה וספר ז"ל . למהרי"ץ הרקיע זוהר
יעקב מרבי זוטא אדרא  על  ועוד זוטא . אדרא על  ז"ל  לונזאנו  די מנחם לרבי  מן
ומשמונה  חיים  מעץ נובעים  הם דבריהם שכל  ליעקב "]. "אמת  [ונקרא  ז"ל  מאראגי
שהרבנים רק עצמה, האדרא לשון  ז "ל הרב  בדברי נזכר שלא  מקום  וכל שערים .
היינו ז"ל , הרשב"י כוונת ובנו ייסדו ועליה ז"ל  מהרב הקדמה  הביאו הנז"ל 
זה  הדברים וקישור המשך לפי ופשוט  קרוב  היותר המפרש דברי את  מעתיקים 
אותם יצאו ממנו  כי על  ההוא, המפרש שם  את  רשמנו  הדיבור ובסוף  בזה,

הדברים".

ומקצתוו. אחד , ממפרש הפירוש מקצת  נעתיק בהכרח כי יזדמן , "ולפעמים
לאחדים". אותם  ונעשה אחר, ממפרש

היותר ז. אחרת  מהקדמה ז"ל  הרב  מדברי עליהם  ונשלים  מקצתם, שנעתיק "או
סוגיא". אותה לפי קרובה

בהרחבה".ח. לבוא והוצרכנו להאריך, לו שהיה במקום  קיצר שהמפרש "או

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ו|מבוא זוטא|פרק  האדרא  לאהליכות ְִִַָָָ

שאיןט. להורות  פלוני', מפרש 'עיין  הדיבור, בסוף  רשמנו הנז"ל, אופנים  כל  "על 
מקצתו". או רובו הוא אלא ממש, לשונו זה 

עלי. עצמו הרב בדברי שנזכרו הם כלום, עליהם נרשם  שלא  הדיבורים  "ושאר
דעתנו לפי ה' שחננו מה  כפי אנן שפירשנו מה הוא או ממש, הדיבור אותו

ז "ל". הרב  הקדמת  פי על  אפשר בדרך הקצרה

הסוגיא ,יא . אותה כפי  ז"ל  הרב  בדברי מפורשת  הקדמה מצינו שלא "ובמקום 
אפשר". בדרך ההוא  העניין  המשך פשטיות  לפי אותה פירשנו

אנןיב. גם  נאות, היותר אחר באופן אותה יפרש שכלו , ברוחב  המעיין  "ואם 
עלאה". יתקלס  ומיניה ומינן  ליה, מודינא 

כיג. את  אורחין אגב תיקנו  הרבים , את  לזכות  כדי בעצם"וגם  שנפלו  הטעויות ל 
אחד כל  ז"ל , למהרח"ו אמת דרך הגהות  וע"פ ז "ל, הרב  גירסת ע"פ האדריות

בשלום". יבוא מקומו על 


ו פרק 

קדישא זוטא האדרא  הליכות 
בתפילהא. לפתוח  יקדים באדרא  ללמוד בה הבא להתפלל  שנהגו תפילה והיא  ,

העולמים "רבון הידוע: נוסחה וזה הקדוש, הזוהר בפרקי לימוד כל  לפני 
אדונים " .(כדלקמן)ואדוני

המקובלונכון  הרב  שליט "א מו"ר מפי שלמדנו אלו מרגלא מילי  עוד , להוסיף
לומר: מפורת, הרב שליט "א  יצחקי מרדכי ריאברהם קד א יחד  ְְְִִֵָלם

את ה "י וא ת י"ד את  ם ליחדא ,דחיל רחימ ,רחימ דחיל , יכינ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָה א

לים יח דא  ה "י וא ת לעילוי(ה')וא"ו מעפרא, שכינתה  לאקמא י ראל. ל ם ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

גלותא מן  ישראל יפקון  הזהר, ספר ספרא ובהדין  שמחה , הבנים אם עוזנו שכינת
ידינ מע ה . עלינ ננה  ידינ מעה  .עלינ  אלהינ אדני נעם ויהי ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹברחמי.

"ננה. ע "כ , ְֵ

יאמר:ובסיום ואמן :הלימוד אמן לעלם ה' ימל ואמן: אמן  לעלם ה ' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹ

לבבך".ב . אל והשבות  היום בדעתו"וידעת ויכוון לימודו, טרם  דעתו יכונן הלומד 
ובפרט ביאוריה, פרד"ס  בסוד ובא הקדושה, בתורה לעסוק  עתה זוכה שהוא 
והנהגתו העולם חידוש בהאצלת  הסודות יסודות  את גילה רשב "י  בו  זה  בחלק
של עשה מצוות לקיים  תהיה הלימוד מטרת ועיקר ויתעלה. יתברך הקב "ה ע"י
דברי  כל  את ולקיים  ולעשות  לשמור וללמד  ללמוד הקב "ה , שציוונו תורה תלמוד 
להתקיים וגם  "וידעת " בבחינת לקיים הוא זו, מטרה ובכלל  באהבה . תורתו
חיינו אורחות  כל על  וישפיע  יאיר שהלימוד היינו לבבך ", אל  "והשבות  בבחינת 

ובפרט . בכלל 

דבר".ג. הסתר אלוהים "כבוד  כי לדעת באדרא  ללמוד הבא  לכל  חובה ואלותנאי
זיע"א האר"י  משם זיע"א מהרח "ו  שכותב  דספירתדב "ק י "ב  דרוש בתחילת (בשעה "כ



קדישא ל זוטא האידרא  ללימוד השער ה|מבוא האדרא|פרק ק יאשבחי ז טא  ְִִַָָָארא 

הרקח יין  בביאור יהודא רבי שיטת כללי 

משה עיקר רבי האלהי  המקובל  אביו מו"ר עם  היה יהודא  רבי רבנו של  לימודו
ורבי  מורי לפני דעתי גיליתי "וכאשר בזה"ל : בהקדמתו כמ"ש זיע "א, פתיה 
ביחד , שנינו  ונשנה לחד, ונהוי תא  לי ואמר עלה , בהסכמה משה זצוק"ל  מורי אבא 
המקומות כל  את  בגיליון לציין התחלתי ומיד ותכף האחד. מן השניים טובים  כי
ביחד...". לומדים  היינו כך ואחר  ז"ל . [האר"י] הרב  בדברי האדריות פירושי  שנזכר

הלומדשיטת את  ולכוון ולהקל  זיע"א, יהודא רבי בהקדמת מבוארת הביאור
קדשו: דברי מתוך  קצובים בסעיפים  אותה  נסכם 

בביאוריוא . ההן  זיע"א, החי האר"י דברי  על  מיוסד  האדרא על  רקח יין ביאור
בחיבוריו. קדשו בדברי המובאות  ההקדמות מכל והן  לאדרות

ואדראב. רבא  האדרא בביאור  ז"ל  האר"י ששנה ממה ליקוטי  בתר ליקוטי "ללקט 
דברי  האדם  שילמוד אגב  שבדרך כדי עצמם , האדריות גוף עם ולספחם  זוטא
דברים". של  סודם יבין ובלבבו שעה, לפי  לו הנחוץ עניין איזה יחזו עיניו  האדרא,

אותה ג. ולכפול  זה במקום  ההקדמה לשנות  בקדש דרכו ז"ל  הרב כי  "ולהיות
אבל שם, שנשנו מקום למראה ציונים  הצבנו דיבור בכל  לכן  אחרים , במקומות

בדברינו". הנעתק הוא  אחרון  הבא ציון

עצמוד. הרב  בדברי לפלפל  בארוכה באנו לא המעיין , על להקל  כדי "גם 
המוכרחים מועטים במקומות רק  זה, את  זה כסותרים  הנראים במקומות
סוף כל וסוף  דעתנו, מחוסר היא הקושיא כי יען  ההיא. הסוגייא עניין  לפירוש

וקיימים". חיים  הם  ז"ל  הרב דברי

הגהותה. ספר והם: האדריות, לפירוש הנחוצים  ספרים כמה לידינו ה' הזמין  "גם 
ז "ל. למהרח "ו אמת מקדשדרך מהרב וזוטא רבא לאדרא מאמרים מפתח וספר

וספר  ברמה. קול וספר מלך. הדרת בשם וקראם ז"ל  מהרח"ו מדברי שליקטם  מלך 
עומר  וספר ז"ל . דוד רוח וספר  ז"ל . שעה יפה וספר ז"ל . למהרי"ץ הרקיע זוהר
יעקב מרבי זוטא אדרא  על  ועוד זוטא . אדרא על  ז"ל  לונזאנו  די מנחם לרבי  מן
ומשמונה  חיים  מעץ נובעים  הם דבריהם שכל  ליעקב "]. "אמת  [ונקרא  ז"ל  מאראגי
שהרבנים רק עצמה, האדרא לשון  ז "ל הרב  בדברי נזכר שלא  מקום  וכל שערים .
היינו ז"ל , הרשב"י כוונת ובנו ייסדו ועליה ז"ל  מהרב הקדמה  הביאו הנז"ל 
זה  הדברים וקישור המשך לפי ופשוט  קרוב  היותר המפרש דברי את  מעתיקים 
אותם יצאו ממנו  כי על  ההוא, המפרש שם  את  רשמנו  הדיבור ובסוף  בזה,

הדברים".

ומקצתוו. אחד , ממפרש הפירוש מקצת  נעתיק בהכרח כי יזדמן , "ולפעמים
לאחדים". אותם  ונעשה אחר, ממפרש

היותר ז. אחרת  מהקדמה ז"ל  הרב  מדברי עליהם  ונשלים  מקצתם, שנעתיק "או
סוגיא". אותה לפי קרובה

בהרחבה".ח. לבוא והוצרכנו להאריך, לו שהיה במקום  קיצר שהמפרש "או

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ו|מבוא זוטא|פרק  האדרא  לאהליכות ְִִַָָָ

שאיןט. להורות  פלוני', מפרש 'עיין  הדיבור, בסוף  רשמנו הנז"ל, אופנים  כל  "על 
מקצתו". או רובו הוא אלא ממש, לשונו זה 

עלי. עצמו הרב בדברי שנזכרו הם כלום, עליהם נרשם  שלא  הדיבורים  "ושאר
דעתנו לפי ה' שחננו מה  כפי אנן שפירשנו מה הוא או ממש, הדיבור אותו

ז "ל". הרב  הקדמת  פי על  אפשר בדרך הקצרה

הסוגיא ,יא . אותה כפי  ז"ל  הרב  בדברי מפורשת  הקדמה מצינו שלא "ובמקום 
אפשר". בדרך ההוא  העניין  המשך פשטיות  לפי אותה פירשנו

אנןיב. גם  נאות, היותר אחר באופן אותה יפרש שכלו , ברוחב  המעיין  "ואם 
עלאה". יתקלס  ומיניה ומינן  ליה, מודינא 

כיג. את  אורחין אגב תיקנו  הרבים , את  לזכות  כדי בעצם"וגם  שנפלו  הטעויות ל 
אחד כל  ז"ל , למהרח"ו אמת דרך הגהות  וע"פ ז "ל, הרב  גירסת ע"פ האדריות

בשלום". יבוא מקומו על 


ו פרק 

קדישא זוטא האדרא  הליכות 
בתפילהא. לפתוח  יקדים באדרא  ללמוד בה הבא להתפלל  שנהגו תפילה והיא  ,

העולמים "רבון הידוע: נוסחה וזה הקדוש, הזוהר בפרקי לימוד כל  לפני 
אדונים " .(כדלקמן)ואדוני

המקובלונכון  הרב  שליט "א מו"ר מפי שלמדנו אלו מרגלא מילי  עוד , להוסיף
לומר: מפורת, הרב שליט "א  יצחקי מרדכי ריאברהם קד א יחד  ְְְִִֵָלם

את ה "י וא ת י"ד את  ם ליחדא ,דחיל רחימ ,רחימ דחיל , יכינ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָה א

לים יח דא  ה "י וא ת לעילוי(ה')וא"ו מעפרא, שכינתה  לאקמא י ראל. ל ם ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

גלותא מן  ישראל יפקון  הזהר, ספר ספרא ובהדין  שמחה , הבנים אם עוזנו שכינת
ידינ מע ה . עלינ ננה  ידינ מעה  .עלינ  אלהינ אדני נעם ויהי ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹברחמי.

"ננה. ע "כ , ְֵ

יאמר:ובסיום ואמן :הלימוד אמן לעלם ה' ימל ואמן: אמן  לעלם ה ' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹ

לבבך".ב . אל והשבות  היום בדעתו"וידעת ויכוון לימודו, טרם  דעתו יכונן הלומד 
ובפרט ביאוריה, פרד"ס  בסוד ובא הקדושה, בתורה לעסוק  עתה זוכה שהוא 
והנהגתו העולם חידוש בהאצלת  הסודות יסודות  את גילה רשב "י  בו  זה  בחלק
של עשה מצוות לקיים  תהיה הלימוד מטרת ועיקר ויתעלה. יתברך הקב "ה ע"י
דברי  כל  את ולקיים  ולעשות  לשמור וללמד  ללמוד הקב "ה , שציוונו תורה תלמוד 
להתקיים וגם  "וידעת " בבחינת לקיים הוא זו, מטרה ובכלל  באהבה . תורתו
חיינו אורחות  כל על  וישפיע  יאיר שהלימוד היינו לבבך ", אל  "והשבות  בבחינת 

ובפרט . בכלל 

דבר".ג. הסתר אלוהים "כבוד  כי לדעת באדרא  ללמוד הבא  לכל  חובה ואלותנאי
זיע"א האר"י  משם זיע"א מהרח "ו  שכותב  דספירתדב "ק י "ב  דרוש בתחילת (בשעה "כ



קדישא לב זוטא האידרא  ללימוד השער ו|מבוא זוטא|פרק  האדרא  ק יאהליכות ז טא  ְִִַָָָארא 

בתכליתהעומר) להסתירם  האלו הדברים  הרואה נפש בעל  לכל  ראוי "ולכן  בזה "ל :
ואין דבר. הסתר אלקים  כבוד  כי הזאת, החכמה בכל  הנודע הכלל  זולת ההסתר .
מלגלותם הסודות  האדם  שיסתיר מה וכל  נודעים. הדברים כי בזה להאריך מקום 
מזה, ההיפך והעושה מעלה. של  בפמליה ומכובד  משובח הוא ראוי , שאינו למי 
בניו ובמיתת חייו  בהכרת  עצמו במיתת בעוה"ז, עצומה  בסכנה עצמו מכניס 

כן ,(ר"ל)הקטנים ועל ע"כ . לעונשה...". קץ  שאין בגיהנם נשמתו עונש על  נוסף 
ואינו ראו שאינו באופן  לגלותו ולא הסוד להוציא  שלא עליון, בסתר עצמו ינהיג
לפרסם שלא  בסתר, עמו שינהיג למדו, עוד זה  ובכל  זיע "א. חז "ל  הוראת ע"פ נכון 
אל גדולים במקום כי הגדולים, כאחד  שנוהג כמי או בזה שלומד  כמי עצמו

וזה ה' את יעבוד  אלא  במעלה ולא בתואר לא עצמו  על  יחשוב  ולא  עיקר תעמוד ,
להודיעם". ובריתו ליראיו ה' "סוד כי תמיד  וידע ה', לשם  עמלו 

נכונה,ד. הדרכה  הניחו זיע"א  חז "ל כי נאמנה , ידע ללמוד  כראוי הבא להיכנס כדי
ובלימוד בכלל , הקבלה בחכמת הלימוד בתנאי ה', בדרכי נכונה  ולעלות 
ט "ו זצ"ל, גץ צמח בן מאיר יהודה רבי המקובל  הרב מ "ש הנה בפרט . האדרא
כראוי, עצמו  את להכין כדי בהליכותיו, האדם  שיעבוד הלימוד, להקדמת תנאים
העיניים. קדושת ד ) ישראל . אהבת ג) בית . שלום  ב) הגוף. טהרת א ) והם :
סדר  ט ) שינה. מעוט  ח) אכילה. צמצום ז) מכעס. שמירה ו) מצוות. דקדוקי ה)
דבקות יד) לימוד . סדר יג ) כפיים . יגיע יב ) שמחה. יא) הלשון . שמירת י ) עבודה .
אברהם הרב  ממו"ר בהם , להקפיד  תנאים ששה  קבלנו עוד  לכת. הצנע  טו) חברים .
השמחה  ביסוד ומשלימים  נשמ "ח סימן בר"ת  ארבעה  והם שליט "א , יצחקי מרדכי

חברים: הברית,ש'שוי,נ 'ודיבוק טהרה,מ'מירת לילה.ח 'קוה בוק ד'י מחה,ש'צות 
עמוד חברים  חלק עולם  עמודי בספר וכן דעת , יוסף ח "ה לי  אור מאיר בספר במ "ש  זה בכל (ע"ע

פ"כ) .העבודה

שכןאמנם , וכל  לשעתו, ללמוד  הבא את  להדריך  נכונות הקדמות הם אלו תנאים 
הבא זה מקום , מכל  ח "ן . תורת בלימוד  עצמו את לקבוע חפץ כשהוא
מפני  עצמו את  ימנע לא הפרק, בקריאת להתקדש כדי ובכלל  באדרא לקרוא
ימנע לא וה' לעיכובא, ולא באורחותיו בהם לעבוד  הוא שעיקרם הללו, התנאים

בלבותם. ולישרים  בתמים  להולכים  טוב 

היטב:ה. ולדעת להאמין ללמוד  הבא על אחד ,חובה  ושמו  אחד יתברך הוא כי 
מקומו , העולם ואין עולם  של  מקומו הוא עלמין, כל  וסובב  עלמין  כל ממלא
ל בר  ורק כינוי. ולא  צורה שום  יתברך בו ואין כלל, ביה תפישא מחשבה לית
כינוי  של  ברמז הדברים  נכתבו אלוה, אחזה מבשרי הכתוב  בבחינת  האוזן  את 
לימדו ע"כ  הבריאה, נזר שהוא  האדם  את עשה אלהים  שבצלם  משום  ורק וצורה.

ה  סוד את האדם.לנו  גוף  בבנין במציאות רצונו בגילוי ויתעלה יתברך  נהגתו 
אבא או אנפין אריך כינויי ובהם  ופרצופים , ספירות על יקרא כאשר ולפיכך,
ואוזן ועיינין, וגולגלתא רישא  או הדיקנא על  כשקורא וכן וברתא, ברא  או ואימא 
"ארור  רבה באזהרה נאמר זה ועל  צורה, שום  ח"ו למעלה שאין ידע  ופה חוטם 
קוצר  מצד בהכרח איננו  זה וכל  בסתר". ושם  ומסכה פסל  יעשה אשר האיש

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ו|מבוא זוטא|פרק  האדרא  לגהליכות ְִִַָָָ

וציורים דמיונות לעשות שירבה "ומוכרח  זיע"א: הטוב  הרי "ח רבנו כמ "ש שכלנו ,
האוזן" את  לשכך הענין  להסביר ב)ומשלים  יא, חגיגה יהוידע שחז"ל(בן מפני ורק .

הלימוד. להבנת  והכרחי הנדרש במעט  בכך אנו מורשים  לנו, התירו עליון קדושי

מביןו. כשאינו  גם ספר יקרא  "לימוד מד: אות א ' באצבע  במורה החיד "א כמ "ש .
בקריאתו. שיטעה ואף  קאמר. מאי ידע לא  בשגם לימוד, כל על מרומם  הזוהר
פלאג'י  והגר"ח לישרים. אור מקמאברין מהר"מ  וכ "כ  לנשמה... גדול  תיקון  והוא 

ד'. אות הז' מערכת החיים  נפש

הלימודז . זמני  זמן,.הנהגות בכל נכון  באדז "ק ללימודהלימוד עתים  קביעת  ככל 
אור  בספרו זיע"א  אזולאי אברהם  רבי האלהי  המקובל  כמ "ש  התורה, פרד "ס  כל

ב)החמה קכג, משפטים בזוה"ק  דמשכנא אדרא האדרא ,(על בדברי עוסקים  שאנו  זמן "כל :
בגוון". ויושב  בראש, בעטרותיו כמלך מעוטר עדן  מגן  שמעון  רבי בא אתעטר

זמןועל לו ייחד אחד  וכל הלימוד, זמני בקביעת גם הנהגות למדונו חז"ל  כן ,
בזמן או שיוכל , זמן בכל יום  בכל  ללמוד הלימוד , מהנהגות  ומתאים. נכון 
נוהגים ויש הלילה, בעת  או תפילה, כל  לפני  לימוד לקבוע או הבוקר, אשמורת 
חודש בימי השובבי "ם , בימי  בשבת , לקבוע נהגו וכן  השינה, לפני לימוד לקבוע
שמר"ח  יום בארבעים שנהגו ויש יוה"כ , ועד  באב מט "ו שנהגו ויש ועשי"ת, אלול 

יוה"כ  ועד  כ"ב)אלול בפרק מ "ש ח"א עולם  עמודי בספר בהרחבה זה כל .(ראה 

ללימוד: הראויים  כלליים  זמנים  להלן 

בפרטגדולא) קודש שבת ביום הלימוד  מעלת  ובמיוחדה  התורה, עסק  בכל 
זיע"א הטוב  הרי"ח  מרן  מ "ש ראה האדרא. כלימוד  התורה של  הסוד בחלק
מעסק  הנעשה פועל דגדול ז"ל , המקובלים  "כתבו בזה"ל : שמות ש"ב  בבא"ח
החול". ימי  של  התורה מעסק הנעשה מן  יותר פעמים אלף שבת, ביום  התורה
נהר  המקובלים  ישיבת  ראש שליט "א, שמואלי בניהו הרב  המקובל  במ "ש וע"ע

ת"ו ירושלים בעיה"ק כיס)שלום  מהד' האד"ז לספר  לי (בהקדמה אמר "ועוד בזה"ל :
גורס היה קודש שבת כל  כי  זיע"א כדורי  יצחק רבי האלהי המקובל  מו"ר 
רבא האדרא כל  את זצוק"ל אליהו סלמאן  כמוהר"ר האלהי המקובל מו"ר עם 
תורת ללמוד  מאוד מאוד  גדולה מעלה יש בשבת  כי הוא והטעם קדישא.
כל כוללת שהיא יראה האדרא, על  עובר כאשר חיים , בעץ שבקי ומי הסוד .
דרך  על  האמת חכמת כל  כוללת  היא  כי גדולים , סודות לו ויתגלו כולו, הע"ח
והוא האדרא , את  לפניו  גורס  הייתי שבת  בכל ולכן  סוף . ועד  מראש העולמות
שמו "ר  בטוח הכותב , ואני חיים . העץ כל  כך ומעביר ע"פ, אותה יודע היה 
ורק  חיים , העץ כל  הגירסא בזאת  מעביר היה הוא גם  בודאי זצ"ל  יצחק רבי 

ידבר". בענווה

שנתי.ב) בלימוד או חודשי באדרא ,בלימוד מסודר לימוד לקבוע נוהגים יש
זיע"א מאני אליהו רבי האלהי המקובל  כמ "ש בשנה, או בחודש ולהשלימה

אליהו  כסא  ד')בספרו  שליט "א(שער מאלמין  האדמו"ר עושה  גדול ומעשה .
ימי (בית שמש ) לשלושים  בחלוקה יומי , עמוד  של  בסדר האדרות את והדפיס ,



קדישא לב זוטא האידרא  ללימוד השער ו|מבוא זוטא|פרק  האדרא  ק יאהליכות ז טא  ְִִַָָָארא 

בתכליתהעומר) להסתירם  האלו הדברים  הרואה נפש בעל  לכל  ראוי "ולכן  בזה "ל :
ואין דבר. הסתר אלקים  כבוד  כי הזאת, החכמה בכל  הנודע הכלל  זולת ההסתר .
מלגלותם הסודות  האדם  שיסתיר מה וכל  נודעים. הדברים כי בזה להאריך מקום 
מזה, ההיפך והעושה מעלה. של  בפמליה ומכובד  משובח הוא ראוי , שאינו למי 
בניו ובמיתת חייו  בהכרת  עצמו במיתת בעוה"ז, עצומה  בסכנה עצמו מכניס 

כן ,(ר"ל)הקטנים ועל ע"כ . לעונשה...". קץ  שאין בגיהנם נשמתו עונש על  נוסף 
ואינו ראו שאינו באופן  לגלותו ולא הסוד להוציא  שלא עליון, בסתר עצמו ינהיג
לפרסם שלא  בסתר, עמו שינהיג למדו, עוד זה  ובכל  זיע "א. חז "ל  הוראת ע"פ נכון 
אל גדולים במקום כי הגדולים, כאחד  שנוהג כמי או בזה שלומד  כמי עצמו

וזה ה' את יעבוד  אלא  במעלה ולא בתואר לא עצמו  על  יחשוב  ולא  עיקר תעמוד ,
להודיעם". ובריתו ליראיו ה' "סוד כי תמיד  וידע ה', לשם  עמלו 

נכונה,ד. הדרכה  הניחו זיע"א  חז "ל כי נאמנה , ידע ללמוד  כראוי הבא להיכנס כדי
ובלימוד בכלל , הקבלה בחכמת הלימוד בתנאי ה', בדרכי נכונה  ולעלות 
ט "ו זצ"ל, גץ צמח בן מאיר יהודה רבי המקובל  הרב מ "ש הנה בפרט . האדרא
כראוי, עצמו  את להכין כדי בהליכותיו, האדם  שיעבוד הלימוד, להקדמת תנאים
העיניים. קדושת ד ) ישראל . אהבת ג) בית . שלום  ב) הגוף. טהרת א ) והם :
סדר  ט ) שינה. מעוט  ח) אכילה. צמצום ז) מכעס. שמירה ו) מצוות. דקדוקי ה)
דבקות יד) לימוד . סדר יג ) כפיים . יגיע יב ) שמחה. יא) הלשון . שמירת י ) עבודה .
אברהם הרב  ממו"ר בהם , להקפיד  תנאים ששה  קבלנו עוד  לכת. הצנע  טו) חברים .
השמחה  ביסוד ומשלימים  נשמ "ח סימן בר"ת  ארבעה  והם שליט "א , יצחקי מרדכי

חברים: הברית,ש'שוי,נ 'ודיבוק טהרה,מ'מירת לילה.ח 'קוה בוק ד'י מחה,ש'צות 
עמוד חברים  חלק עולם  עמודי בספר וכן דעת , יוסף ח "ה לי  אור מאיר בספר במ "ש  זה בכל (ע"ע

פ"כ) .העבודה

שכןאמנם , וכל  לשעתו, ללמוד  הבא את  להדריך  נכונות הקדמות הם אלו תנאים 
הבא זה מקום , מכל  ח "ן . תורת בלימוד  עצמו את לקבוע חפץ כשהוא
מפני  עצמו את  ימנע לא הפרק, בקריאת להתקדש כדי ובכלל  באדרא לקרוא
ימנע לא וה' לעיכובא, ולא באורחותיו בהם לעבוד  הוא שעיקרם הללו, התנאים

בלבותם. ולישרים  בתמים  להולכים  טוב 

היטב:ה. ולדעת להאמין ללמוד  הבא על אחד ,חובה  ושמו  אחד יתברך הוא כי 
מקומו , העולם ואין עולם  של  מקומו הוא עלמין, כל  וסובב  עלמין  כל ממלא
ל בר  ורק כינוי. ולא  צורה שום  יתברך בו ואין כלל, ביה תפישא מחשבה לית
כינוי  של  ברמז הדברים  נכתבו אלוה, אחזה מבשרי הכתוב  בבחינת  האוזן  את 
לימדו ע"כ  הבריאה, נזר שהוא  האדם  את עשה אלהים  שבצלם  משום  ורק וצורה.

ה  סוד את האדם.לנו  גוף  בבנין במציאות רצונו בגילוי ויתעלה יתברך  נהגתו 
אבא או אנפין אריך כינויי ובהם  ופרצופים , ספירות על יקרא כאשר ולפיכך,
ואוזן ועיינין, וגולגלתא רישא  או הדיקנא על  כשקורא וכן וברתא, ברא  או ואימא 
"ארור  רבה באזהרה נאמר זה ועל  צורה, שום  ח"ו למעלה שאין ידע  ופה חוטם 
קוצר  מצד בהכרח איננו  זה וכל  בסתר". ושם  ומסכה פסל  יעשה אשר האיש

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ו|מבוא זוטא|פרק  האדרא  לגהליכות ְִִַָָָ

וציורים דמיונות לעשות שירבה "ומוכרח  זיע"א: הטוב  הרי "ח רבנו כמ "ש שכלנו ,
האוזן" את  לשכך הענין  להסביר ב)ומשלים  יא, חגיגה יהוידע שחז"ל(בן מפני ורק .

הלימוד. להבנת  והכרחי הנדרש במעט  בכך אנו מורשים  לנו, התירו עליון קדושי

מביןו. כשאינו  גם ספר יקרא  "לימוד מד: אות א ' באצבע  במורה החיד "א כמ "ש .
בקריאתו. שיטעה ואף  קאמר. מאי ידע לא  בשגם לימוד, כל על מרומם  הזוהר
פלאג'י  והגר"ח לישרים. אור מקמאברין מהר"מ  וכ "כ  לנשמה... גדול  תיקון  והוא 

ד'. אות הז' מערכת החיים  נפש

הלימודז . זמני  זמן,.הנהגות בכל נכון  באדז "ק ללימודהלימוד עתים  קביעת  ככל 
אור  בספרו זיע"א  אזולאי אברהם  רבי האלהי  המקובל  כמ "ש  התורה, פרד "ס  כל

ב)החמה קכג, משפטים בזוה"ק  דמשכנא אדרא האדרא ,(על בדברי עוסקים  שאנו  זמן "כל :
בגוון". ויושב  בראש, בעטרותיו כמלך מעוטר עדן  מגן  שמעון  רבי בא אתעטר

זמןועל לו ייחד אחד  וכל הלימוד, זמני בקביעת גם הנהגות למדונו חז"ל  כן ,
בזמן או שיוכל , זמן בכל יום  בכל  ללמוד הלימוד , מהנהגות  ומתאים. נכון 
נוהגים ויש הלילה, בעת  או תפילה, כל  לפני  לימוד לקבוע או הבוקר, אשמורת 
חודש בימי השובבי "ם , בימי  בשבת , לקבוע נהגו וכן  השינה, לפני לימוד לקבוע
שמר"ח  יום בארבעים שנהגו ויש יוה"כ , ועד  באב מט "ו שנהגו ויש ועשי"ת, אלול 

יוה"כ  ועד  כ"ב)אלול בפרק מ "ש ח"א עולם  עמודי בספר בהרחבה זה כל .(ראה 

ללימוד: הראויים  כלליים  זמנים  להלן 

בפרטגדולא) קודש שבת ביום הלימוד  מעלת  ובמיוחדה  התורה, עסק  בכל 
זיע"א הטוב  הרי"ח  מרן  מ "ש ראה האדרא. כלימוד  התורה של  הסוד בחלק
מעסק  הנעשה פועל דגדול ז"ל , המקובלים  "כתבו בזה"ל : שמות ש"ב  בבא"ח
החול". ימי  של  התורה מעסק הנעשה מן  יותר פעמים אלף שבת, ביום  התורה
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ת"ו ירושלים בעיה"ק כיס)שלום  מהד' האד"ז לספר  לי (בהקדמה אמר "ועוד בזה"ל :
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הלומדים "ישמחו בזה"ל: בהקדמה שם וכתוב  השנה. לימי בחלוקה  או החודש,
עדניך  ונחל  ביתך מדשן  ירויון  הקדוש, הרשב "י בתורת הדבקים  הצדיקים  ויעלזו
ומיוחדת נפלאה  בהוצאה הקדושים האדרות יקרות  אור נגלות בהגלות  תשקם .
בעומר, ל "ג בהילולא ולסיים שנה, במשך יומי עמו ללמוד וכן יום , 30ל מחלוק
מביאה  בו  ההגייה ועצם  מהאדרות, ומושרש כלול  חיים העץ כל  כידוע אשר
ולפרסם הרבים, את  לזכות  גדולה מצווה הקודש... ולרוח לשמחה האדם את 

היומי". הזוהר ספרי 

במח . שהתקבלו נבחרים זמנים  עוד ישראליש  בהםנהגי ללמוד  הנוהגים  שיש ,
הם : ואלו זוטא, באדרא 

בעומר.א) בל"ג  רשב "י בהילולא של דהילולא יומא  בעומר, ל"ג  ביום  נוהגים 
זוטא  האדרא את  ללמוד רכ"ג זיע"א , אות ח' סימן באצבע במורה  חיד"א הרב  הגאון (כ"כ 

סק "כז) תצג  סימן בכה"ח והובא ח"י, סימן  עין טוב .ובספרו

יוה"כ.ב) ועד  אלול  ועדמר"ח אלול שמר"ח היום  בארבעים  ללמוד  נוהגים
פתיה  יהודה  רבי כמ "ש זוטא , והאדרא רבא האדרא את  להשלים  יוה"כ , מוצאי
אלול חודש מראש זמן  לו לקבוע יוכל  אם  נעים  ומה  טוב  "ומה בזה"ל : זיע"א
האדרות משני  דפים  איזה יום  בכל ללמוד הכיפורים , יום  מוצאי  עד ואילך

לסיפא " מרישא  הסדר על  לייה"ר)הנזכרות זיע"א פתיה יהודא רבי ומשמע ,(בהקדמת  .
בגירסא , אפילו וילמד  הימים , מאלו יום  בכל  להספיק יכול שהלומד  כמה שכל

עליון. מפי ויבורך לו נעים  ומה טוב  מה

הכיפורים.ג ) ויום השנה  ויוה"כ ,ראש ר"ה בלילות  באדרא ללמוד נוהגים  יש
זיע"א  מרגליות הריא"ז בשם זיע "א פריש דניאל  האלהי המקובל (בהקדמתכ "כ

לאדרות ) מדבש מתוק  זיע"אפירושו פתיה יהודא ורבי  האדז "ק). על  ייה"ר  לביאורו  ,(בהקדמתו 
נוהגים שיש לר"ה, חגים  בהלכות  עוד  הביא זיע "א הרמ "א  הרשל"צ מרן וכן
השני  וביום  אד "ר לקרוא  ר"ה של  ראשון  ביום ר"ה, ביום  באדרות ללמוד 

לאדוננו. היום  קדוש כי באד"ז ,

רבא.ד) הושענא בספר ליל  התיקון  השלמת לאחר בלילה  הלימוד בסדר ידוע 
בשמחה  "ילמד להו"ר, חגים  בהלכות  זיע"א הרמ "א הרשל"צ מרן  כ"כ  דברים.
וכ "כ וכו'. זוטא" אדרא מדרש, דברים , ספר המתוקן, הסדר את  ובהתלהבות

אשכנז. ק "ק למנהגי הארץ טוב  בספרו שפירא נתן הרב 

פסח.ה ) של  שביעי הריא"זליל בשם  זיע"א פריש דניאל  האלהי המקובל כ "כ 
זיע "א מתמרגליות  פירושו לאדרות )(בהקדמת מדבש  .וק 

שבועותו) למעלה ליל  פרי "עושה שהוא הזה בלילה הלימוד במעלת ידוע .
וטהרה" קדושה האדם  לנפש ג')וממשיך במדבר  ש"א לאחר (בא "ח  הלימוד  ובסדר ,

רבנו וכותב  זוטא . ובאדרא רבא  באדרא ללמוד  תנ"ך, בפסוקי התיקון  השלמת 
בבא"ח זיע"א הטוב  ד')הרי"ח במדבר תורה (ש"א תחילה  הזו, בלילה  הלימוד "סדר :

מנהגו נודע וכבר כן . גם  האד "ז ילמדו זמן להם  יש ואם  וכו' האד"ר ואח"כ  וכו'
זקנתו , בעת  גם מעומד, האדרות  שתי זו בלילה ללמוד ז "ל חיד"א רבנו של 

ק יא ז טא  קדישא ארא  זוטא האידרא  ללימוד השער ו|מבוא זוטא|פרק  האדרא  לההליכות ְִִַָָָ

את הביא  זיע"א  הרמ "א הרשל"צ למרן  חגים  ובהלכות חלקו". ואשרי אשריו
אחת כף מספר והוסיף  הבא"ח, ב')דברי כב , לביה"כ ...(שם ובא שהקדים  מי ,

ע"ש. וכו'" זוטא האדרא  את או להרמב "ם  המצוות מנין את ללמוד  יתחיל

יצחק.ז ) וביוםברית יצחק ברית  הנקרא הברית בליל  אדז"ק ללמוד נוהגים  יש
לתינוק. וטהורה עליונה נשמה להמשיך  הברית 

צדיקיםט. בקברי תפילה  של  ביקור בעת זוטא באדרא ללמוד מיוחד  מנהג  עוד
אלו: עליון  קדושי

ע "ה א) אמנו רחל  קבורת  מצבת בחודשעל  המיצרים , בין  בשנה, פעמים  שלש 
ובעשי"ת. אלול 

ע"הב) הנביא שמואל מצבת  קדומה על במסורת  המקובל ההילולא בליל  
באייר כ "ח יום  שהוא הריא"זבישראל , בשם  זיע"א פריש  דניאל רבי האלהי המקובל (כ"כ 

לאדרות ) מדבש  מתוק  פירושו  בהקדמת זיע "א, .מרגליות 

זיע"אג ) רשב"י של הקדוש הציון  שמואלי על בניהו הרב  המקובל  כ "כ 
בהקדמתושליט " ת"ו, ירושלים  בעיה"ק שלום  נהר המקובלים ישיבת  ראש א 
כיס)לאד"ז  כדורי (מהדורת  יצחק כמוהר"ר האלהי המקובל  מו"ר לי "ואמר  בזה"ל :

תפילתך, שתקובל  תרצה אם  זיע"א, רשב"י קבר על  תלך כאשר כי זצוק"ל ,
אדרא [תקרא] זמן , אין ואם זוטא. ואדרא רבא אדרא תקרא ובראשונה  בראש
העליונים , בעולמות  גדולים  געגועים  גורם  אתה האדרות, תקרא וכאשר זוטא .

השמים". מן לך יענו שתבקש מה ואז זה, ע"י  גדול  יחוד ויש

לנפטריםי. השנה ביום  גם  ידוע ובפרט(יארצייאט)מנהג זוטא, באדרא ללמוד ,
וכו' קדישא" בוצינא  סיים  לא אבא רבי "אמר הפותח הסיום המקובל בפרק (כ "כ

לאדרות ) מדבש  מתוק  פירושו  בהקדמת זיע "א, מרגליות  הריא"ז בשם זיע"א פריש דניאל  .האלהי
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לאדרות ) מדבש  מתוק  פירושו  בהקדמת זיע "א, מרגליות  הריא"ז בשם זיע"א פריש דניאל  .האלהי





יוחאי לו  בר שמעון מרבי קדישא להאדרא הגדול  ק יאהמבוא  ז טא  ְִִַָָָארא 

   
   

רבא] להאדרא  הפתיחה [והוא 

         
    ❏ 

         
        

         
        

        
        

         
  

            
          

    ❏   
         

    

        
         
           
         
           

          
           

    

     ❏  
  ❏      

ק יא ז טא  הקבלהארא  בספר הלימוד  קודם  לז תפילה ְִִַָָָ

        
         

    ❏ 

         
        

          
 

   ❏   
       

    ❏  
 ❏     


    

זו תפילה יאמר בלימודו שיפתח  עץחיים)קודם ספר  בהקדמת  :(הובאה

      
    ❏ 

     
         

          
         

        
    ❏   

        
          

         
        
        
        



יוחאי לו  בר שמעון מרבי קדישא להאדרא הגדול  ק יאהמבוא  ז טא  ְִִַָָָארא 

   
   

רבא] להאדרא  הפתיחה [והוא 

         
    ❏ 

         
        

         
        

        
        

         
  

            
          

    ❏   
         

    

        
         
           
         
           

          
           

    

     ❏  
  ❏      

ק יא ז טא  הקבלהארא  בספר הלימוד  קודם  לז תפילה ְִִַָָָ

        
         

    ❏ 

         
        

          
 

   ❏   
       

    ❏  
 ❏     


    

זו תפילה יאמר בלימודו שיפתח  עץחיים)קודם ספר  בהקדמת  :(הובאה

      
    ❏ 

     
         

          
         

        
    ❏   

        
          

         
        
        
        



הקבלהלח בספר הלימוד  קודם  ק יאתפילה ז טא  ְִִַָָָארא 

            
          

      ❏  

        
       

         
         
             

     ❏  
         
          

      ❏  
   

         
        
         
        

       

❏       
         

          
  



"עליה"אראריתא דחתים גושפנקא הוא זה קדוש שם כי שכתב, זיע"א גאון  חמאי  רב משם נזכר  .
שעה"כ בהק' כותב  זיע "א ומהרח"ו א)מלכא. הקדוש(א , זה שם שהאומר  המקובלים בשם כתוב  מצאתי ,

ר "ת פירושו כי חוזרת ... תפלתו שאין תפלה חד"א'מורתות'חודי'אש,ר'חדותוא'אשר'חדא'בשומע
יהודא רבי ובמהדורת הכתר. אל הרומז  מאוד  תחתון שם  הוא  זה דשם  כותב יג דרוש  וחיצוניות פנימיות שער ח "ב  (ובע"ח 

ע"ש) שם  כמבואר ברא  בראשית מתיבת יוצא  כי כי מובא  זיע"א  .פתיא 



הקבלהלח בספר הלימוד  קודם  ק יאתפילה ז טא  ְִִַָָָארא 

            
          

      ❏  

        
       

         
         
             

     ❏  
         
          

      ❏  
   

         
        
         
        

       

❏       
         

          
  



"עליה"אראריתא דחתים גושפנקא הוא זה קדוש שם כי שכתב, זיע"א גאון  חמאי  רב משם נזכר  .
שעה"כ בהק' כותב  זיע "א ומהרח"ו א)מלכא. הקדוש(א , זה שם שהאומר  המקובלים בשם כתוב  מצאתי ,

ר "ת פירושו כי חוזרת ... תפלתו שאין תפלה חד"א'מורתות'חודי'אש,ר'חדותוא'אשר'חדא'בשומע
יהודא רבי ובמהדורת הכתר. אל הרומז  מאוד  תחתון שם  הוא  זה דשם  כותב יג דרוש  וחיצוניות פנימיות שער ח "ב  (ובע"ח 

ע"ש) שם  כמבואר ברא  בראשית מתיבת יוצא  כי כי מובא  זיע"א  .פתיא 

 שער
האדרא זוטא קדישא

 נוסח המקור השלם
עם תרגום המילים וביאור קל



לתועלת הלומד והמעיין

נוסח האדרא: 
הן  זיע"א,  פתיא  יהודא  רבי  רבנו  שתיקן  הנוסחא  פי  על  היטב  מדוייק 
בנוסח והן בניקוד המלים. ובהקפדה על עיצוב האות למען ירוץ הלומד 

בקריאתו ולמען שיהיו התרגום והביאור הקל בהירים ונהירים.

ציון עמודי הספר:
זיע"א  יהודא  רבי  וכבקשת  הקדוש,  הזוהר  בסדר  כמקורם  בצד  צויינו 

בדברי הקדמתו. ולמטה בתרגום וביאור צויינו בסימן כוכבית *.

כותרות הפסקאות: 
יסודן בראשי הפרקים שכתב המקובל האלהי רבי שמואל ויטאל בנו של 

מהרח"ו זיע"א, כמובא בספר מאמרי רשב"י.
המפרשים  מדברי  הקדמות  מעט  השלמנו  עוד  הקוראים  ולתועלת 

וכותרות במקום שנצרך, והם בכתב קטן מצורת הכותרות הרגילות.

הפסקאות מחולקות באופן כזה: 
מלה פותחת גדולה ומודגשת ומרווחת - לפי החלוקה במהדורת האדרא 

עם ביאור יין הרקח, שהיא חלוקה כללית.
פירוש  במהדורת  המפורטת  החלוקה  לפי   - מודגשת  פותחת  מלה 

המקובל הרב אשלג זיע"א בעל הסולם.
מלה פותחת בגודל רגיל - לפי החלוקה במהדורת המקובל הרב דניאל 

פריש זיע"א בביאורו מתוק מדבש, שהיא חלוקה מפורטת יותר.

שילוב כוונות שמות הקדש: 
הובא בנוסח האדרא כל אחד במקום קדשו.

תרגום המלים וביאור קל: 
מובא בחלק התחתון של הדף, בשילוב הנוסח המלא של האדרא, למען 

ירוץ בו הלומד בקריאה רהוטה והבנה יסודית.

מקור הפסוקים ודברי חז"ל: 
הובא בתחתית העמוד, שימצא הלומד כל פסוק הנזכר באדרא במקורו 

השלם במקרא.

ק יא ז טא  א ארא  ְִִַָָָ

משלים  לתחילת פרק 

קדּ יׁש א  זוּ טא  אדּ רא

        
        
         
        

     

          
       

 [א]      [ב]  
  

ע"ב  נ"ט ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קדישא  זוטא  לאדרא  בעניינו  מקדים  פרק  והוא  יוחאי", בר  שמעון  רבי "כשחלה 
נ נןחכמים :-ר לקישנו  עאל יחאי, ר מען  רי לפניו-חלה  באו  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

לי,[לבקרו ]  אמר אא. ורי חיא, ורי נחס, לו-רי  :[בתמיהה]אמרו ְְְְִִִִִִִִֵַָָָָ

דעלמא  קימא  העולם ,-מאן  מתקיים  שבזכותו  לן?[חולה]שוכב -כיב מי אמר ְְְִַָָָָָָָ

להם :- דלעיאאמר  דינא  בי  מעלה -לא של  הדין בית  דינאילא  מעיינים -מענין  ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

שלי , חזיבדין  אנא רואה -הא  אני הקדש]שהרי  מתיהיב,[ברוח אנא לית  ְְְְֲֲֲִִֵֵָָָ

למלאך -למלאכא  ניתן  אני דלעיא שאין  מעלה .[ולא]-לדנא  של  לדיין  ְְְְִֵַַָָָָָ

נאשאני ,[מפני ]-אנא ני אר אדם .-לאו בני  שאר  כמו  לא  ְְֲִֵַַָָָָ

דילי ינא האי שלי,-א א, הדין  זה  דיניאלא , הא   רי דן-קדא  הקב "ה  ְְְִִִִֵֶַָָָָ

דיני אותו , י  דינו.-ולאו בית  דאמרולא  שאומר -והינ מה  בעתי וזה  וד  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

 ילפניו-ק בתפילתו ה']דוד  למה:[לפני וכן ריבי". וריבה אלהים "פטני ְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָֹֹֹ

אומר :-אמר שלמה אחראוכן  ולא בלחד י, ה א ."עב מט  [ה 'הוא -"לעת ְְְְֲֲִִַַַַַָָָ

אחר .יתברך] ולא לבדו ,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

א.(א) מג , טני:תהיליתפ ועולה מרמה מאי חסיד  לא  מ י  ריבי וריבה  אלהי מלכיא (ב)פטני ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
נט. עבח, מט לע ת ולילה   מי אלהינ ה ' אל קרבי ה' לפני התח ני אר א ה  דברי ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהי

:מי י בר יראל ע ְְְְִִֵַַַָמ ט



ק יא ז טא  א ארא  ְִִַָָָ

משלים  לתחילת פרק 

קדּ יׁש א  זוּ טא  אדּ רא

        
        
         
        

     

          
       

 [א]      [ב]  
  

ע"ב  נ"ט ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קדישא  זוטא  לאדרא  בעניינו  מקדים  פרק  והוא  יוחאי", בר  שמעון  רבי "כשחלה 
נ נןחכמים :-ר לקישנו  עאל יחאי, ר מען  רי לפניו-חלה  באו  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

לי,[לבקרו ]  אמר אא. ורי חיא, ורי נחס, לו-רי  :[בתמיהה]אמרו ְְְְִִִִִִִִֵַָָָָ

דעלמא  קימא  העולם ,-מאן  מתקיים  שבזכותו  לן?[חולה]שוכב -כיב מי אמר ְְְִַָָָָָָָ

להם :- דלעיאאמר  דינא  בי  מעלה -לא של  הדין בית  דינאילא  מעיינים -מענין  ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

שלי , חזיבדין  אנא רואה -הא  אני הקדש]שהרי  מתיהיב,[ברוח אנא לית  ְְְְֲֲֲִִֵֵָָָ

למלאך -למלאכא  ניתן  אני דלעיא שאין  מעלה .[ולא]-לדנא  של  לדיין  ְְְְִֵַַָָָָָ

נאשאני ,[מפני ]-אנא ני אר אדם .-לאו בני  שאר  כמו  לא  ְְֲִֵַַָָָָ

דילי ינא האי שלי,-א א, הדין  זה  דיניאלא , הא   רי דן-קדא  הקב "ה  ְְְִִִִֵֶַָָָָ

דיני אותו , י  דינו.-ולאו בית  דאמרולא  שאומר -והינ מה  בעתי וזה  וד  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

 ילפניו-ק בתפילתו ה']דוד  למה:[לפני וכן ריבי". וריבה אלהים "פטני ְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָֹֹֹ

אומר :-אמר שלמה אחראוכן  ולא בלחד י, ה א ."עב מט  [ה 'הוא -"לעת ְְְְֲֲִִַַַַַָָָ

אחר .יתברך] ולא לבדו ,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

א.(א) מג , טני:תהיליתפ ועולה מרמה מאי חסיד  לא  מ י  ריבי וריבה  אלהי מלכיא (ב)פטני ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
נט. עבח, מט לע ת ולילה   מי אלהינ ה ' אל קרבי ה' לפני התח ני אר א ה  דברי ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהי

:מי י בר יראל ע ְְְְִִֵַַַָמ ט



ק יאב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
         

          
    

         
         
        
       

       [ג]  
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

תנן  למדנו :-הא  כיבשהרי חולה ,-אדם דינאכשהאדם  י ְְְִִֵֶַָָָָָ

מעלה -דלעיא  של  הדין דיניבית  בדינו .-מסלין איתמסתכלים  ְְְְִִִִִֵַָ

מהם ,-מהן זכתיש  לכף  זכות ,-נ טין  לכף שמראים -אחזיןנוטים  ְְְְְְִִַַָ

 נ בר תיאדם .-זכ של  מה ן זכותו  מהם ,-ואית חבאנטין ויש  לכף  ְְְְְְִִִֵַַָָ

חובה ,- לכף נ שמראים -אחזיןשנוטים  בר  ביאדם .-ח של  חובו  ְְְְֵַַָָ

 אני נפיק  אדם -ולא  יוצא  עימהדין ,-מינא ולא הא  כמו-מה  ְְְִִִִִֵָָָָָ

רוצה . שהוא

דאין מאן  שדן-אבל, מי  עאה[אותו ]אבל , העליון ,-מל א המלך  ְְֲִִַָָָָָָ

א  על הכל ,-יט  על  טב השולט  טוב .[הדין]הוא-הא  יכיל, ולא  ְְִִַַַָָָֹ

להיות -למהוי יכול  לאניולא  לאדם -לי דינאלו  באותו-הה א  ְְְְִִִֵֵֶַָ

טבהדין , טוב .-ר טעמארק הטעם ?-מאי  תנן מה  למדנו:-הא שהרי ְְְַַַַָָָ

עאה מידותיו -מכילי העליון,-מלא  המלך  לזכתאנוטות -נטשל  ְְְְִִִַָָָָָ

תמיד .-ת יר כלילזכות  כולו -וה א רחמנ תא והוא הרחמים ,-צד צד  ְְֲִֵַַָָָ

העליון]ובידו-בידי  המלך  וח בין לסלוח -ל בקא [של  [על]-חטאין ְְְֲִִִֶַָ

ועוונות . דכיבחטאים  ה א שכתוב :-הדא הוא  ה ליחה,זה ע "י  ְְְִִִִִַָָָ

אחר עם ולא  ה ליחה ",  ע" רא". ולא[מפרש]-למען  הסליחה", "עמך  ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

אחר . עם 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד.(ג) קל , רא:תהלי למע ה ליחה , ע ְְְִִִִֵַַַָָי 

ק יא ז טא  ג ארא  ְִִַָָָ

        
        
        

 

          
        
         
         

   

        
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 כך ,-בגין  קי ומשום  לפניו ,-עינא  יהאבקשתי יהיה-הא דאיןשהוא ְְְִִֵֵֵַָָָָ

דיני,-ינאי את  איעלדן  איכנס-ואנא א ביואני  פתחים -ליסר עשר  שלושה ְֲֲִֵֵֵַַָָָ

אתי הבא .-לעלמא ל ןלעולם  ראע לא אותם -ועד , עברו  שלא  [אתועוד , ְְְְְְְֲֵַָָָ

אבהתא,הפתחים] האבות .-ר יהארק בידייהיהולא-ולא ימחי שיעכב-מאן מי  ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָ

אתעבידי , אבקש -לא  מהן שלא מהם .-רתא רשות  ְְְְִַַָָ

מה  מען  רי דיבור,-אמר שמעון רבי מיטתו ]וראו-וחמאמר  יד על [העומדים ְְֲִִִִַָָ

מרעי תן חוליו[מיטת]מקום -בי הוה שם -לא היה שמעון]שלא  .[רבי  ְְֲֵֵַַָָָ

 וה-,יכילתמהו יכל -ולא  מהן ולא  מהם [אפילו ]-חד  למלאאחד  ְְְְְִִַַַָָָ

מידיבור]לדבר -מ ראמפיו ,[להוציא חילגדולה -מ דהותמיראה  ְֲִִִֵַַָָ

עליהם .-עליהן  יתבין שהייתה הו יושבים ,-עד שהיו  ריחיבעוד לן  עלו-סליק ְֲֲִִֵֵֵַַָָ

ריחות  סיאיןלהם  רבים ,-דבסמין  בשמים  חדשל  ישב .-אתיבוכל אחד  עדוכל  ְְְְִִִֶַַַַָָ

מען  לרי חמ-,שמעון רבי  את  שראו  ממלעד  מדבר -והוה  מיוהיה  [עם ְְְְֲֲִִִֵַַָ

נעלם] אחרא,שהוא חמאן הו אחר ,-ולא  רואים  היו  מיולא  ממנו.-ר חוץ ְֲֲִֵַַַָָָ

ען  זמן ,-לבתר מע ן לאחר ר י לן  שמעון:-אמר רבי  להם  אמר  ְְִִִִַַָָָ

מי משהו ?-חמית ן לאראיתם  פינחס: רי  לי פינחס ,-אמר רבי לו  אמר  ְִִִִִֵֵַַָָָ

תוהנא לא . נא תמהנו,-אא , כולנו  לאלא חמינא לא  על -על ְְֲֵֶַַַָָָָָָָ



ק יאב ז טא  ְִִַָָָארא 
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

תנן  למדנו :-הא  כיבשהרי חולה ,-אדם דינאכשהאדם  י ְְְִִֵֶַָָָָָ

מעלה -דלעיא  של  הדין דיניבית  בדינו .-מסלין איתמסתכלים  ְְְְִִִִִֵַָ

מהם ,-מהן זכתיש  לכף  זכות ,-נ טין  לכף שמראים -אחזיןנוטים  ְְְְְְִִַַָ

 נ בר תיאדם .-זכ של  מה ן זכותו  מהם ,-ואית חבאנטין ויש  לכף  ְְְְְְִִִֵַַָָ

חובה ,- לכף נ שמראים -אחזיןשנוטים  בר  ביאדם .-ח של  חובו  ְְְְֵַַָָ

 אני נפיק  אדם -ולא  יוצא  עימהדין ,-מינא ולא הא  כמו-מה  ְְְִִִִִֵָָָָָ

רוצה . שהוא

דאין מאן  שדן-אבל, מי  עאה[אותו ]אבל , העליון ,-מל א המלך  ְְֲִִַָָָָָָ

א  על הכל ,-יט  על  טב השולט  טוב .[הדין]הוא-הא  יכיל, ולא  ְְִִַַַָָָֹ

להיות -למהוי יכול  לאניולא  לאדם -לי דינאלו  באותו-הה א  ְְְְִִִֵֵֶַָ

טבהדין , טוב .-ר טעמארק הטעם ?-מאי  תנן מה  למדנו:-הא שהרי ְְְַַַַָָָ

עאה מידותיו -מכילי העליון,-מלא  המלך  לזכתאנוטות -נטשל  ְְְְִִִַָָָָָ

תמיד .-ת יר כלילזכות  כולו -וה א רחמנ תא והוא הרחמים ,-צד צד  ְְֲִֵַַָָָ

העליון]ובידו-בידי  המלך  וח בין לסלוח -ל בקא [של  [על]-חטאין ְְְֲִִִֶַָ

ועוונות . דכיבחטאים  ה א שכתוב :-הדא הוא  ה ליחה,זה ע "י  ְְְִִִִִַָָָ

אחר עם ולא  ה ליחה ",  ע" רא". ולא[מפרש]-למען  הסליחה", "עמך  ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

אחר . עם 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד.(ג) קל , רא:תהלי למע ה ליחה , ע ְְְִִִִֵַַַָָי 

ק יא ז טא  ג ארא  ְִִַָָָ

        
        
        

 

          
        
         
         

   

        
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 כך ,-בגין  קי ומשום  לפניו ,-עינא  יהאבקשתי יהיה-הא דאיןשהוא ְְְִִֵֵֵַָָָָ

דיני,-ינאי את  איעלדן  איכנס-ואנא א ביואני  פתחים -ליסר עשר  שלושה ְֲֲִֵֵֵַַָָָ

אתי הבא .-לעלמא ל ןלעולם  ראע לא אותם -ועד , עברו  שלא  [אתועוד , ְְְְְְְֲֵַָָָ

אבהתא,הפתחים] האבות .-ר יהארק בידייהיהולא-ולא ימחי שיעכב-מאן מי  ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָ

אתעבידי , אבקש -לא  מהן שלא מהם .-רתא רשות  ְְְְִַַָָ

מה  מען  רי דיבור,-אמר שמעון רבי מיטתו ]וראו-וחמאמר  יד על [העומדים ְְֲִִִִַָָ

מרעי תן חוליו[מיטת]מקום -בי הוה שם -לא היה שמעון]שלא  .[רבי  ְְֲֵֵַַָָָ

 וה-,יכילתמהו יכל -ולא  מהן ולא  מהם [אפילו ]-חד  למלאאחד  ְְְְְִִַַַָָָ

מידיבור]לדבר -מ ראמפיו ,[להוציא חילגדולה -מ דהותמיראה  ְֲִִִֵַַָָ

עליהם .-עליהן  יתבין שהייתה הו יושבים ,-עד שהיו  ריחיבעוד לן  עלו-סליק ְֲֲִִֵֵֵַַָָ

ריחות  סיאיןלהם  רבים ,-דבסמין  בשמים  חדשל  ישב .-אתיבוכל אחד  עדוכל  ְְְְִִִֶַַַַָָ

מען  לרי חמ-,שמעון רבי  את  שראו  ממלעד  מדבר -והוה  מיוהיה  [עם ְְְְֲֲִִִֵַַָ

נעלם] אחרא,שהוא חמאן הו אחר ,-ולא  רואים  היו  מיולא  ממנו.-ר חוץ ְֲֲִֵַַַָָָ

ען  זמן ,-לבתר מע ן לאחר ר י לן  שמעון:-אמר רבי  להם  אמר  ְְִִִִַַָָָ

מי משהו ?-חמית ן לאראיתם  פינחס: רי  לי פינחס ,-אמר רבי לו  אמר  ְִִִִִֵֵַַָָָ

תוהנא לא . נא תמהנו,-אא , כולנו  לאלא חמינא לא  על -על ְְֲֵֶַַַָָָָָָָ



ק יאד ז טא  ְִִַָָָארא 

          
       

 

         
         

         
        

 

        
        
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אותך  ראינו  מרעשלא  חולייך -בי רבבמיטת  רב .-זמן חמינאזמן וכד  ְְְְֲֵֵֶַַַָָ

אותך ,-ל ראינו  לן וכאשר  לנו-סליק דבסמין עלו בשמים -ריחי של  ריחות ְְִִֵֵָָָ

דעדן עדן .-גתא גן  ממלשל  קלא  מדבר ,-ומענא קול  ולאושמענו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ

ידענו -ידענא ע ולא ממיל אתך .-מאן מדבר  מי  ְְִִַַָָָָ

לה להם -אמר מע ן:[בשאלה]אמר  שמעתם -ולא אחראולא  דיבור-מה ְְְְֲִַַַָָָָ

מידיאחר , מ -ר לא שלי ?[הדיבור]חוץ :לא .-אמר לן אמרו, להם :-אמר אמר  ְִִִַַָָָ

חזין אן  ראויים -לית אתם  איןלראות -למחמיאין הפנים -סבר [היינו,סבר  ְְְֱֲִֵֵֶַַָָ

עליון] אלהי י מין גילוי  יומין.-עיק  עתיק של  ְִִַ

ל ן להם :-אמר מהאמר  כ דבר .-אימא  לכם  אני -והנאאומר  ריתמה  על ְְִִִִַַַַָָָָ

חמא  לא ראה .-נחס , שלא  פנחס רבי ען על  לי חמית ראיתי-אנא שאני  ְְְְֲֲִִֵַַָָָָ

מקומו ]אותו  דאתי כעת ,[את  הבא ,-עלמא מי בעולם  רי לתא  למטה-אלעזר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

של] בני .[ממקומו אלעזר 

בדיליועתה ,-כען ר- בשבילי לימלמעלה ,-מעי אשלחו  והראו-ואחז ן  ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ציקאלי  הצדיקים -אתר דאתימקום  הבא .-לעלמא אתיר לעולם  ולא ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

בלבי -לאי ישר  היה  הילניהמקום ,-כאולא  אח ה  עם אחיה-ר עם  אלא  ְְֲִִִִִַַָָָ

כאי השילוני . מקומי-ברירנא  את  ואת,[בו ]ובחרתי-ואתמני וביררתי  ְְְְְֲִֵֶַָָָ

עמי -עי מאה ובאו  מאות -לת  הצדיקים .-ציקאנשמות -נ מישלש  של  ְְְְִִִִֵַַַָָ

ק יא ז טא  הארא  ְִִַָָָ

       
         

       
 

     

        
        
        

 

         
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מה ן מהם -ועיא הראןולמעלה  הראשון ,[היה]-אדם יתיבשהיה -הוהאדם  ְְֲִִִֵַָָָָָָ

אצלי ,-אי עייושב  ממל עמי .-והוה מדבר מאיוהיה ממני ,-בעא ובקש  ְֲִִִֵַַַָָָָָ

אגלי אגלה-לא חטאו-ח בישלא  עלמאאת  העולם ,-לכל ההאלכל  חוץ-ר ְְְֲֵֵַַַָָָָ

א ריתא ממה  התורה -דאמר החטא]והתכסה -ואתי עליו ,-בגינישאמרה [עניין ְְְְְִִֵֵַַַָָ

אילנא האילן -בהה א דעדן באותו  עדן.-דגתא  גן  של  ְְְְִִֵֶַָָָ

ליואני -ואנא לו ,-אמינא ג אמרתי  חברא  גילו.-הא  החברים  שהרי  ְְֲֲֵֵַַַַָָָָ

לי -לי אמר הראשון]אמר  דגלין :[אדם שגילו -ההא החברים -חברא מה  ְְְִַַַַַָָָ

ירביניהם ,-ביניה-. לאטוב עלמא , ני אר ל]אבל -אבל שאר[לגלות  ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

לא. העולם , טעמא בני  הטעם ?-מאי הא מה רי קד א הקב"ה-חס חס  כי  ְְְְִַָָָָ

 יקרי כבודו -על הראשון]על  אדם בעא,[של רצה -ולא  לפרסמי[הקב"ה]ולא  ְְְְֵֵַַָָָָ

 ביחטאו,-ח את מי לגלות  דאכיל אילנא בהה א ב-אא  בתורה אלא  שכתב [מה  ְְִִִֵֵֶַָָָָ

ממנו.על] שאכל  העץ  אותו 

לי  י ה א , רי לי-וקד א גילה קיא והקב "ה  הקודש -רזא לחברנאברוח  ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

החברים ,[אודות]-חברא אןחברינו  עי הם -לא  ידברו זה-הדיהשלא  ְְְְֲִִַַַַָָָ

זה  חבר אביניהם ,-יניה עם  לרוקי  החברים ,-ולא לצעירי  יתןולא  לאן ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ



ק יאד ז טא  ְִִַָָָארא 

          
       

 

         
         

         
        

 

        
        
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אותך  ראינו  מרעשלא  חולייך -בי רבבמיטת  רב .-זמן חמינאזמן וכד  ְְְְֲֵֵֶַַַָָ

אותך ,-ל ראינו  לן וכאשר  לנו-סליק דבסמין עלו בשמים -ריחי של  ריחות ְְִִֵֵָָָ

דעדן עדן .-גתא גן  ממלשל  קלא  מדבר ,-ומענא קול  ולאושמענו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ

ידענו -ידענא ע ולא ממיל אתך .-מאן מדבר  מי  ְְִִַַָָָָ

לה להם -אמר מע ן:[בשאלה]אמר  שמעתם -ולא אחראולא  דיבור-מה ְְְְֲִַַַָָָָ

מידיאחר , מ -ר לא שלי ?[הדיבור]חוץ :לא .-אמר לן אמרו, להם :-אמר אמר  ְִִִַַָָָ

חזין אן  ראויים -לית אתם  איןלראות -למחמיאין הפנים -סבר [היינו,סבר  ְְְֱֲִֵֵֶַַָָ

עליון] אלהי י מין גילוי  יומין.-עיק  עתיק של  ְִִַ

ל ן להם :-אמר מהאמר  כ דבר .-אימא  לכם  אני -והנאאומר  ריתמה  על ְְִִִִַַַַָָָָ

חמא  לא ראה .-נחס , שלא  פנחס רבי ען על  לי חמית ראיתי-אנא שאני  ְְְְֲֲִִֵַַָָָָ

מקומו ]אותו  דאתי כעת ,[את  הבא ,-עלמא מי בעולם  רי לתא  למטה-אלעזר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

של] בני .[ממקומו אלעזר 

בדיליועתה ,-כען ר- בשבילי לימלמעלה ,-מעי אשלחו  והראו-ואחז ן  ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ציקאלי  הצדיקים -אתר דאתימקום  הבא .-לעלמא אתיר לעולם  ולא ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

בלבי -לאי ישר  היה  הילניהמקום ,-כאולא  אח ה  עם אחיה-ר עם  אלא  ְְֲִִִִִַַָָָ

כאי השילוני . מקומי-ברירנא  את  ואת,[בו ]ובחרתי-ואתמני וביררתי  ְְְְְֲִֵֶַָָָ

עמי -עי מאה ובאו  מאות -לת  הצדיקים .-ציקאנשמות -נ מישלש  של  ְְְְִִִִֵַַַָָ

ק יא ז טא  הארא  ְִִַָָָ

       
         

       
 

     

        
        
        

 

         
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מה ן מהם -ועיא הראןולמעלה  הראשון ,[היה]-אדם יתיבשהיה -הוהאדם  ְְֲִִִֵַָָָָָָ

אצלי ,-אי עייושב  ממל עמי .-והוה מדבר מאיוהיה ממני ,-בעא ובקש  ְֲִִִֵַַַָָָָָ

אגלי אגלה-לא חטאו-ח בישלא  עלמאאת  העולם ,-לכל ההאלכל  חוץ-ר ְְְֲֵֵַַַָָָָ

א ריתא ממה  התורה -דאמר החטא]והתכסה -ואתי עליו ,-בגינישאמרה [עניין ְְְְְִִֵֵַַַָָ

אילנא האילן -בהה א דעדן באותו  עדן.-דגתא  גן  של  ְְְְִִֵֶַָָָ

ליואני -ואנא לו ,-אמינא ג אמרתי  חברא  גילו.-הא  החברים  שהרי  ְְֲֲֵֵַַַַָָָָ

לי -לי אמר הראשון]אמר  דגלין :[אדם שגילו -ההא החברים -חברא מה  ְְְִַַַַַָָָ

ירביניהם ,-ביניה-. לאטוב עלמא , ני אר ל]אבל -אבל שאר[לגלות  ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

לא. העולם , טעמא בני  הטעם ?-מאי הא מה רי קד א הקב"ה-חס חס  כי  ְְְְִַָָָָ

 יקרי כבודו -על הראשון]על  אדם בעא,[של רצה -ולא  לפרסמי[הקב"ה]ולא  ְְְְֵֵַַָָָָ

 ביחטאו,-ח את מי לגלות  דאכיל אילנא בהה א ב-אא  בתורה אלא  שכתב [מה  ְְִִִֵֵֶַָָָָ

ממנו.על] שאכל  העץ  אותו 

לי  י ה א , רי לי-וקד א גילה קיא והקב "ה  הקודש -רזא לחברנאברוח  ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

החברים ,[אודות]-חברא אןחברינו  עי הם -לא  ידברו זה-הדיהשלא  ְְְְֲִִַַַַָָָ

זה  חבר אביניהם ,-יניה עם  לרוקי  החברים ,-ולא לצעירי  יתןולא  לאן ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ



ק יאו ז טא  ְִִַָָָארא 

          
         

     [ ד]    
  

    ❏   
[ה]           

          
         

   

         
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לעולם .[לא]ו-לעלמא שיבואו  מהלאותם  דבר -וה א הוא  הראשון]כי  אדם חטא  ,[סוד ְְְִָָָ

איני כל  בעי אדם -לא  כל  צריך  בי ,[לדעת]שלא  הוא -וטעי לטעות[עלול]כי  ְְִִֵֵֵָָָָ

דחבבו . חב א מם שחטא ,-לאו החטא  משום  ד מאלא  יקרא מם אא  ְְְְִִִֶַָָָָָָ

העליון ,-עאה השם  כבוד  משום  י אלא  זהירין לא  נ א לא-בני אדם  שבני  ְְִִִִֵֵָָָָָ

בו . לעלם"ונאמר :-כתיבזהירים  מי  העלם,-"זה לשון לרמוז חסר, "לעלם" [מלת ְְְִִֶָֹ

להעלימו ] צריך ה ' שם כבוד למאל.שמפני שלא]-ויית ן לשאול ,[כדי  לאיבואו  מה ְְְְִֵַָָ

לן  להם .-צרי צריך  שלא מה ִָ

דכיב שכתוב :-והינ "נפלוזהו מאי, רב".  מ ונפל לראת  יהו'ה  אל יהרס "ן  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רב" ענין -מ בכתוב]מהו  רב ?[האמור ממנו  ען)נפל   תא ונתפס נפל הכי(הרב . ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ו ]כך -גזרנא חבראהסכמנו ,[ביארנו  החבר ,-האי מאשמלמד -א ריזה ית  ְְְְֵַַָָָָָָ

הקדוש -קיא  השם  נפללכולם ,-לכא את  נכשל -ה א הה אהוא ואתי ונתס, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

החטא -חבא באותו ונענש  מיה ונתפס מהם -ייר אותם]יותר  למד שהוא .[ממי  ְִִַָָ

ען שכתוב :-כתיב  תא ונתס נ פל, הרב רב".  מ הכתוב,]-"ונפל [וביאור ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ב[המלמד]הרב  ונתפס  עוון.[עונש]נכשל  אותו

ריאליו ,-לג יהתקרב -קריב אלעזר בנו.-רי אלעזר  לירבי  אמר-אמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

התם :[בשאלה]לו  אנא  מה שם -א א, אני  מה [לברראבא , ֲַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(ד) ג, אברה שמות  אלהי  אבתיכ אלהי ה ' י ראל  ני  אל  תאמר ה  מה  אל אלהי עד  ְְְֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹֹואמר
לדר : זכרי וזה  לעל מי זה  אליכ לחני  יעקב ואלהי יצחק כא.(ה)אלהי  יט, ה'שמות ואמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

רב: מ ונפל לראת ה' אל יהרס   ע העד  רד  מ ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאל 

ק יא ז טא  ז ארא  ְִִַָָָ

         
       
        
        

  [ו] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

עדן] בגן שם, מעלתי. מקומי , לי?את  לו -אמר בנו ]אמר  אלעזר  לרבי זאה:[רשב"י  ֵַַָָָ

רי  לקבני .-ח חלקך  יהא אשרי  זמן יהיה ,-אבל זמן  תתקר אבל  לא  ְְְְְְֲִִֵַָָָָָ

אצלי .-אי תקבר עלשלא  הה א ההוא -מאאבל בעולם  כא,[העליון]אבל  ְְְֲַַָָָָָ

רירנא  ודיד ביררתי .-דידי  ושלך  שלי א ן מקום  אנחנו-זאין  אןזכאים  עם ְְֲִִִִִִִַַָָָָ

הצדיקים ,-ציקא אותם  למארילשבח -לחאשזמינים -זמינין עם  ְְְִִִִֵַַַָָָָ

העולם ,-עלמא  ק ימלאכים -מלאכין שהם -אן לרבון שמשמשים -מין  ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

דכיבלפניו. ה א שכתוב :-הדא הוא  ל מ".זה   די ציקים א" ְְִִִִִֶַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יד.(ו) קמ, תהלי:ני את  ריי בי מל די  יקיצ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָא



ק יאו ז טא  ְִִַָָָארא 

          
         

     [ ד]    
  

    ❏   
[ה]           

          
         

   

         
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לעולם .[לא]ו-לעלמא שיבואו  מהלאותם  דבר -וה א הוא  הראשון]כי  אדם חטא  ,[סוד ְְְִָָָ

איני כל  בעי אדם -לא  כל  צריך  בי ,[לדעת]שלא  הוא -וטעי לטעות[עלול]כי  ְְִִֵֵֵָָָָ

דחבבו . חב א מם שחטא ,-לאו החטא  משום  ד מאלא  יקרא מם אא  ְְְְִִִֶַָָָָָָ

העליון ,-עאה השם  כבוד  משום  י אלא  זהירין לא  נ א לא-בני אדם  שבני  ְְִִִִֵֵָָָָָ

בו . לעלם"ונאמר :-כתיבזהירים  מי  העלם,-"זה לשון לרמוז חסר, "לעלם" [מלת ְְְִִֶָֹ

להעלימו ] צריך ה ' שם כבוד למאל.שמפני שלא]-ויית ן לשאול ,[כדי  לאיבואו  מה ְְְְִֵַָָ

לן  להם .-צרי צריך  שלא מה ִָ

דכיב שכתוב :-והינ "נפלוזהו מאי, רב".  מ ונפל לראת  יהו'ה  אל יהרס "ן  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רב" ענין -מ בכתוב]מהו  רב ?[האמור ממנו  ען)נפל   תא ונתפס נפל הכי(הרב . ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ו ]כך -גזרנא חבראהסכמנו ,[ביארנו  החבר ,-האי מאשמלמד -א ריזה ית  ְְְְֵַַָָָָָָ

הקדוש -קיא  השם  נפללכולם ,-לכא את  נכשל -ה א הה אהוא ואתי ונתס, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

החטא -חבא באותו ונענש  מיה ונתפס מהם -ייר אותם]יותר  למד שהוא .[ממי  ְִִַָָ

ען שכתוב :-כתיב  תא ונתס נ פל, הרב רב".  מ הכתוב,]-"ונפל [וביאור ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ב[המלמד]הרב  ונתפס  עוון.[עונש]נכשל  אותו

ריאליו ,-לג יהתקרב -קריב אלעזר בנו.-רי אלעזר  לירבי  אמר-אמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

התם :[בשאלה]לו  אנא  מה שם -א א, אני  מה [לברראבא , ֲַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(ד) ג, אברה שמות  אלהי  אבתיכ אלהי ה ' י ראל  ני  אל  תאמר ה  מה  אל אלהי עד  ְְְֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹֹואמר
לדר : זכרי וזה  לעל מי זה  אליכ לחני  יעקב ואלהי יצחק כא.(ה)אלהי  יט, ה'שמות ואמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

רב: מ ונפל לראת ה' אל יהרס   ע העד  רד  מ ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאל 

ק יא ז טא  ז ארא  ְִִַָָָ

         
       
        
        

  [ו] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

עדן] בגן שם, מעלתי. מקומי , לי?את  לו -אמר בנו ]אמר  אלעזר  לרבי זאה:[רשב"י  ֵַַָָָ

רי  לקבני .-ח חלקך  יהא אשרי  זמן יהיה ,-אבל זמן  תתקר אבל  לא  ְְְְְְֲִִֵַָָָָָ

אצלי .-אי תקבר עלשלא  הה א ההוא -מאאבל בעולם  כא,[העליון]אבל  ְְְֲַַָָָָָ

רירנא  ודיד ביררתי .-דידי  ושלך  שלי א ן מקום  אנחנו-זאין  אןזכאים  עם ְְֲִִִִִִִַַָָָָ

הצדיקים ,-ציקא אותם  למארילשבח -לחאשזמינים -זמינין עם  ְְְִִִִֵַַַָָָָ

העולם ,-עלמא  ק ימלאכים -מלאכין שהם -אן לרבון שמשמשים -מין  ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

דכיבלפניו. ה א שכתוב :-הדא הוא  ל מ".זה   די ציקים א" ְְִִִִִֶַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יד.(ו) קמ, תהלי:ני את  ריי בי מל די  יקיצ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָא



ק יאח ז טא  ְִִַָָָארא 

קדּ יׁש א  זוּ טא  האדּ רא

       
      
         

   

         
          
         
        

ע"ב  רפ"ז ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קיא זטא ְִִַַָָָהא רא 
ונשמות  השכינה  כבוד  הדר  לפני האדרא  סודות  את  גילה  זיע "א , הרשב"י פטירת  יום 

עימה שבאו  הצדיקים 
אנא-:מאלמדנו י היום ,-הה א עאבאותו  מען  רצה-רי  שמעון שרבי  ְְְִִִַָָָָָ

עלמאלאסק מן  מהעולם ,-א מילהסתלק מסר מסדר-והוה והיה  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

לקמן]דבריו  שיאמר  הסוד ודברי  לביתו, צוואה חברא ,[דברי  נהחברים -את נאספו ְְְִַַָָ

מען  רי שמעון .-לבי  רבי  ק ילבית  לפניו,-והו וריוהיו  ,רי אלעזר רי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

חברא אר החברים .-א א ושאר  אבא  ורבי  בנו , אלעזר  מליארבי  והוה  ְְְֲַַַַַַָָָָ

הבית -ביתא מלא שבאו ]והיה הדור חכמי  .[מעוד ֵָ

מען  רי עינ י  שמעון ,-זקיף רבי  עיניו ביתא הרים  דאתמלי  וראה-וחמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ

הבית . ואמרשהתמלא  מען, רי ואמר :-כה  שמעון רבי  אחראבכה  בזמן-זמנא  ְְְְֲִִִִַַָָָָָ

מרעיאחר , בי הוינא חולה ,-ד  חוליי, בבית  הייתי  יאיר כאשר  ן  נחס רי הוה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לפני .-ק אי יאיר  בן  פינחס רבי  ברירנאהיה שביררתי-ועד את-כאיועד  ְְְְִַַָָָָ

עדן]מקומי  לי,[בגן ריכלי -א ימי ]האריכו  ה א[את  עכשיו .-עד  וכדעד ְְִִַַַָ

ולבריאותי],-בנא עדן , [מגן  חזרתי מאיוכאשר  אא  אש -אסחר סבבה  ְְִֶַַַַָָָ

אתסק לפני ,[השכינה] לא  נפסקה.-מעלמין  לא  נומעולם  ר עאל  הוה ולא-ולא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

ק יא ז טא  טארא  ְִִַָָָ

        
 

         
        

     

          
        

  

          
         
        

 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אדם  נכנס  לביתי ]היה  ברתא,[אלי , ברשות .-אא  חמינאועכשיו ,-והאאלא ְְְֲִֵֶַָָָָ

שנפסקה ,-דאת סק רואה  ביתאאני  אתמלי הבית -והא התמלא .[מהנכנסים]והנה  ְְְְְְִִֵֵָָָ

יתבי  הו יושבים ,-עד  שהיו מען עד  רי עיני שמעון ,-תח  רבי  עיניו  פתח  ְְֲִִִֵֵַַַַָ

דחמא  מה  שראה -וחמא מה  שכינה]וראה  ביתא .[גילוי אא  האש -ואסחר וסבבה ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָ

כה בבית .  כולם ,-נפק א אונשארו-ואאריצאו  ורי  רי אלעזר רבי-רי  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻ

אבא . ורבי  בנו  חבראאלעזר החברים ,-אר אראיושאר בחוץ.-יתב ישבו ְְְַַַַַַָָ

רי אלעזר לרי  מען  רי בנו :-אמר אלעזר  לרבי  שמעון  רבי  חזיאמר  צא-ק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

יצחק וראה , רי  הכא כאן -אי יצחק ,[נמצא]אם  לירבי  מערבנא שאני-אנא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

לו  עדן]ערב  לגן עמי  לי .[להכניסו  לו ,-אימא מיאמור  דבריו-יסדר שיסדר  ְְִִִֵַָ

לעצמו ] ויתפלל ביתו לבני צוואתו לג אי,[ענייני  אצלי .-ויתיב זאהוישב  ְְִֵַַָָָ

לקיחלקו.-ח אשרי  ֵָ

וחי יוח מען, רי ושמח .-קם  וצחק שמעון , רבי  אןקם  אן אמר: ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ

החברים ?-חברא  הם  איפוא  קמיאמר ,  ויתב לן , ואעיל אלעזר, רי  קם -קם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

לפניו . וישבו  אותם , והכניס  אלעזר, מען רבי  רי יד י שמעון ,-זקיף רבי  ידיו הרים  ְְִִִִַ

צל תא תפילה.-מצ י חדיוהתפלל  שמח ,-והוה  חבראוהיה א ן  ואמר: ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ

יזנ ארא, בי כח הכאדא האדרא-ן  בבית  נמצאים  שהיו החברים  הם  ואמר , ְְְְְְִִִֵַָָָָָ

לכאן.[רבא] יגיעו ,



ק יאח ז טא  ְִִַָָָארא 

קדּ יׁש א  זוּ טא  האדּ רא

       
      
         

   

         
          
         
        

ע"ב  רפ"ז ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קיא זטא ְִִַַָָָהא רא 
ונשמות  השכינה  כבוד  הדר  לפני האדרא  סודות  את  גילה  זיע "א , הרשב"י פטירת  יום 

עימה שבאו  הצדיקים 
אנא-:מאלמדנו י היום ,-הה א עאבאותו  מען  רצה-רי  שמעון שרבי  ְְְִִִַָָָָָ

עלמאלאסק מן  מהעולם ,-א מילהסתלק מסר מסדר-והוה והיה  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

לקמן]דבריו  שיאמר  הסוד ודברי  לביתו, צוואה חברא ,[דברי  נהחברים -את נאספו ְְְִַַָָ

מען  רי שמעון .-לבי  רבי  ק ילבית  לפניו,-והו וריוהיו  ,רי אלעזר רי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

חברא אר החברים .-א א ושאר  אבא  ורבי  בנו , אלעזר  מליארבי  והוה  ְְְֲַַַַַַָָָָ

הבית -ביתא מלא שבאו ]והיה הדור חכמי  .[מעוד ֵָ

מען  רי עינ י  שמעון ,-זקיף רבי  עיניו ביתא הרים  דאתמלי  וראה-וחמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ

הבית . ואמרשהתמלא  מען, רי ואמר :-כה  שמעון רבי  אחראבכה  בזמן-זמנא  ְְְְֲִִִִַַָָָָָ

מרעיאחר , בי הוינא חולה ,-ד  חוליי, בבית  הייתי  יאיר כאשר  ן  נחס רי הוה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לפני .-ק אי יאיר  בן  פינחס רבי  ברירנאהיה שביררתי-ועד את-כאיועד  ְְְְִַַָָָָ

עדן]מקומי  לי,[בגן ריכלי -א ימי ]האריכו  ה א[את  עכשיו .-עד  וכדעד ְְִִַַַָ

ולבריאותי],-בנא עדן , [מגן  חזרתי מאיוכאשר  אא  אש -אסחר סבבה  ְְִֶַַַַָָָ

אתסק לפני ,[השכינה] לא  נפסקה.-מעלמין  לא  נומעולם  ר עאל  הוה ולא-ולא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

ק יא ז טא  טארא  ְִִַָָָ

        
 

         
        

     

          
        

  

          
         
        

 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אדם  נכנס  לביתי ]היה  ברתא,[אלי , ברשות .-אא  חמינאועכשיו ,-והאאלא ְְְֲִֵֶַָָָָ

שנפסקה ,-דאת סק רואה  ביתאאני  אתמלי הבית -והא התמלא .[מהנכנסים]והנה  ְְְְְְִִֵֵָָָ

יתבי  הו יושבים ,-עד  שהיו מען עד  רי עיני שמעון ,-תח  רבי  עיניו  פתח  ְְֲִִִֵֵַַַַָ

דחמא  מה  שראה -וחמא מה  שכינה]וראה  ביתא .[גילוי אא  האש -ואסחר וסבבה ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָ

כה בבית .  כולם ,-נפק א אונשארו-ואאריצאו  ורי  רי אלעזר רבי-רי  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻ

אבא . ורבי  בנו  חבראאלעזר החברים ,-אר אראיושאר בחוץ.-יתב ישבו ְְְַַַַַַָָ

רי אלעזר לרי  מען  רי בנו :-אמר אלעזר  לרבי  שמעון  רבי  חזיאמר  צא-ק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

יצחק וראה , רי  הכא כאן -אי יצחק ,[נמצא]אם  לירבי  מערבנא שאני-אנא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

לו  עדן]ערב  לגן עמי  לי .[להכניסו  לו ,-אימא מיאמור  דבריו-יסדר שיסדר  ְְִִִֵַָ

לעצמו ] ויתפלל ביתו לבני צוואתו לג אי,[ענייני  אצלי .-ויתיב זאהוישב  ְְִֵַַָָָ

לקיחלקו.-ח אשרי  ֵָ

וחי יוח מען, רי ושמח .-קם  וצחק שמעון , רבי  אןקם  אן אמר: ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ

החברים ?-חברא  הם  איפוא  קמיאמר ,  ויתב לן , ואעיל אלעזר, רי  קם -קם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

לפניו . וישבו  אותם , והכניס  אלעזר, מען רבי  רי יד י שמעון ,-זקיף רבי  ידיו הרים  ְְִִִִַ

צל תא תפילה.-מצ י חדיוהתפלל  שמח ,-והוה  חבראוהיה א ן  ואמר: ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ

יזנ ארא, בי כח הכאדא האדרא-ן  בבית  נמצאים  שהיו החברים  הם  ואמר , ְְְְְְִִִֵַָָָָָ

לכאן.[רבא] יגיעו ,



ק יאי  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
         

         
         

 

        
        
        
       

     

         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הכ  כולם ,-נפק וריונשארו -וא אר יצאו אא , ורי , רי אלעזר רי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֻ

אדהכי חיא. ורי י סי ורי  כך ,-יהדה, יצחקבתוך  רי יצחק.-עאל רבי  נכנס  ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָ

מען  רי   לי שמעון:-אמר רבי  לו ח לקאמר  יאת חלקך .-ה יפה  הרבה  ְִִִֵֵַַָָָָ

חיד שמחה-ה  לצריכה-בעיהרבה  לך -לא ספא י מאלהתווסף  בזה-האי ְְִֵֵַַָָָָָָ

תפי היום . תר אא רי כתפיו-יתיב אחורי  אבא  רבי  שמעון]ישב  רבי  ורי,[של  ְְִִִִִִַַָָָ

י ק לפניו -אלעזר אלעזר  שמעון]ורבי  רבי .[לפני  ְֵֶַָָ

ה א  הא מען : רי עתה ,-אמר הנה שמעון, רבי  עאאמר  ְְְִִִַַַָָָָ

ה א היא .-רעתא  רצון  למיעלרוצה -עינאואני ,-ואנאשעת  ְְֲִֵֵַָָָָָ

כפא בושה -לא בלי  אתילהיכנס הבא .-לעלמא מיןלעולם  והא ְְְְְֲִִִֵָָָָָ

קדושים ,-קיין  דברים  האוהנה  עד גליאן עד-לא גליתי  שלא  ְְְִִַַַַָָָ

לגאה עתה , לגלות -עינא רוצה כינ א אני  השכינה ,-ק י לאלפני  ְְְְִֵֵַַָָָָָָ

יאמרו ,-יימר ן אסלקנאבחסרון -בגריעתאשהנה -האשלא  ְְְְְִִִֵַַָָָ

מהעולם .-מעלמא ען הסתלקתי עכשיו ,-ועד בלאיועד  הו נסתרים -טמירין ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

בלבי , ה היו בהם [כדי ]-למיעל אתילהיכנס  הבא .-לעלמא  לעולם  ְְְְְֲֵֵַָָ

לכ אסרנא אתכם -וכ אסדר  הלימוד]וכך  יכב .[לסדר אא , אבא-רי רבי ְְְְְִִִַַַָָָ

ילעי יכתוב . רי, בפיו .-ואלעזר ילמד  בני ירח ןואלעזר  חברא, אר ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ק יא ז טא  יא ארא  ְִִַָָָ

        
          

    

         
   [ז]        

         
         

          
       

    

        ע "א רפ "ח  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

יהל-. בלבם יהרהרו  החברים  תפיושאר מתר אא  רי אבא-קם  רבי  קם  ְְְִִִִִַַַָָָ

כתפיו , קי מאחורי רי אלעזר רי לפניו.-ויתיב בנו אלעזר  רבי  לי:וישב  אמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

רי לו-קם שמעון]אמר  בני ,[רבי  קום  אתר, הה א ייב  אחרא אחר-הא שהנה  ְְְְֲֲִִַַַָָ

המקום . באותו אלעזרישב  רי אלעזר .-קם רבי  קם  ְִִֶָָָ

ויתיב מען , רי וישב .-אתעף שמעון , רבי ואמרהתעטף  ואמר :-תח  התחיל  ְְְְֲִִִִִַַָָָָ

ה א הכי ," י יהלל ה תים "לא ד מה ". ירדי כל ולא  י יהלל התים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹ"לא 

בודאי ,-ואי הוא  כך  י ּה , יהלל וּ  ה ּמ תים  מתיםא ארן שנקראים -א ן  אלה ַַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵ

ארי שהרי ,-הא מתים . חי  ה א  ברי נקרא.-קד א חי ארי הקב"ה  והוא-והא  ְְְְְִִֵֵַָָָ

א ן נמצא , אלה -ין  חיםבין  חיים ,-ארן  א ן שנקראים  עם  עם -ולא  ולא  ְְְִִִִִֵַָ

מתיםאלה מתים .-ארן  דקראשנקראים   פיהפסוק ,-וס של  ובסופו  ְְְְִִִֵֵָ

אןכתוב:-תיב וכל  דמה ". י רדי  כל אלה -"ולא [בעונשם]שיורדים -נחתיןוכל  ְְְְְְִִִֵַָָָֹ

גיהנם]לדומה -לדמה של שר שהוא יארן,[מלאך  ישארו .-גיהם אניבגיהנם  ְְְֲִִֵֵַָָָ

אלה -א ן  חיםשונים  חיים ,-אקרן ה אשנקראים  ברי קד א שהרי-הא ְְְְְִִִִַָָ

ביקריהן הקב"ה  בכבודם .-בעי  רוצה  ִֵֵָָ

ניא ה  מען : רי שונה-אמר זו ,-דאעתאהרבה  מהאדרא-מאראשעה  ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

רבא] באדרא שהיו  בריהגיע -אז מן ,[רבא]שבאדרא -בארא .[משעה  ק דא ְְְְְִִִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יז.(ז ) קטו , מה:תהליד ירדי ל  ולא  י  יהלל תיה ְְְְִֵֵַַָָָֹֹלא



ק יאי  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
         

         
         

 

        
        
        
       

     

         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הכ  כולם ,-נפק וריונשארו -וא אר יצאו אא , ורי , רי אלעזר רי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֻ

אדהכי חיא. ורי י סי ורי  כך ,-יהדה, יצחקבתוך  רי יצחק.-עאל רבי  נכנס  ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָ

מען  רי   לי שמעון:-אמר רבי  לו ח לקאמר  יאת חלקך .-ה יפה  הרבה  ְִִִֵֵַַָָָָ

חיד שמחה-ה  לצריכה-בעיהרבה  לך -לא ספא י מאלהתווסף  בזה-האי ְְִֵֵַַָָָָָָ

תפי היום . תר אא רי כתפיו-יתיב אחורי  אבא  רבי  שמעון]ישב  רבי  ורי,[של  ְְִִִִִִַַָָָ

י ק לפניו -אלעזר אלעזר  שמעון]ורבי  רבי .[לפני  ְֵֶַָָ

ה א  הא מען : רי עתה ,-אמר הנה שמעון, רבי  עאאמר  ְְְִִִַַַָָָָ

ה א היא .-רעתא  רצון  למיעלרוצה -עינאואני ,-ואנאשעת  ְְֲִֵֵַָָָָָ

כפא בושה -לא בלי  אתילהיכנס הבא .-לעלמא מיןלעולם  והא ְְְְְֲִִִֵָָָָָ

קדושים ,-קיין  דברים  האוהנה  עד גליאן עד-לא גליתי  שלא  ְְְִִַַַַָָָ

לגאה עתה , לגלות -עינא רוצה כינ א אני  השכינה ,-ק י לאלפני  ְְְְִֵֵַַָָָָָָ

יאמרו ,-יימר ן אסלקנאבחסרון -בגריעתאשהנה -האשלא  ְְְְְִִִֵַַָָָ

מהעולם .-מעלמא ען הסתלקתי עכשיו ,-ועד בלאיועד  הו נסתרים -טמירין ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

בלבי , ה היו בהם [כדי ]-למיעל אתילהיכנס  הבא .-לעלמא  לעולם  ְְְְְֲֵֵַָָ

לכ אסרנא אתכם -וכ אסדר  הלימוד]וכך  יכב .[לסדר אא , אבא-רי רבי ְְְְְִִִַַַָָָ

ילעי יכתוב . רי, בפיו .-ואלעזר ילמד  בני ירח ןואלעזר  חברא, אר ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ק יא ז טא  יא ארא  ְִִַָָָ
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        ע "א רפ "ח  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

יהל-. בלבם יהרהרו  החברים  תפיושאר מתר אא  רי אבא-קם  רבי  קם  ְְְִִִִִַַַָָָ

כתפיו , קי מאחורי רי אלעזר רי לפניו.-ויתיב בנו אלעזר  רבי  לי:וישב  אמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

רי לו-קם שמעון]אמר  בני ,[רבי  קום  אתר, הה א ייב  אחרא אחר-הא שהנה  ְְְְֲֲִִַַַָָ

המקום . באותו אלעזרישב  רי אלעזר .-קם רבי  קם  ְִִֶָָָ

ויתיב מען , רי וישב .-אתעף שמעון , רבי ואמרהתעטף  ואמר :-תח  התחיל  ְְְְֲִִִִִַַָָָָ

ה א הכי ," י יהלל ה תים "לא ד מה ". ירדי כל ולא  י יהלל התים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹ"לא 

בודאי ,-ואי הוא  כך  י ּה , יהלל וּ  ה ּמ תים  מתיםא ארן שנקראים -א ן  אלה ַַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵ

ארי שהרי ,-הא מתים . חי  ה א  ברי נקרא.-קד א חי ארי הקב"ה  והוא-והא  ְְְְְִִֵֵַָָָ

א ן נמצא , אלה -ין  חיםבין  חיים ,-ארן  א ן שנקראים  עם  עם -ולא  ולא  ְְְִִִִִֵַָ

מתיםאלה מתים .-ארן  דקראשנקראים   פיהפסוק ,-וס של  ובסופו  ְְְְִִִֵֵָ

אןכתוב:-תיב וכל  דמה ". י רדי  כל אלה -"ולא [בעונשם]שיורדים -נחתיןוכל  ְְְְְְִִִֵַָָָֹ

גיהנם]לדומה -לדמה של שר שהוא יארן,[מלאך  ישארו .-גיהם אניבגיהנם  ְְְֲִִֵֵַָָָ

אלה -א ן  חיםשונים  חיים ,-אקרן ה אשנקראים  ברי קד א שהרי-הא ְְְְְִִִִַָָ

ביקריהן הקב"ה  בכבודם .-בעי  רוצה  ִֵֵָָ

ניא ה  מען : רי שונה-אמר זו ,-דאעתאהרבה  מהאדרא-מאראשעה  ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

רבא] באדרא שהיו  בריהגיע -אז מן ,[רבא]שבאדרא -בארא .[משעה  ק דא ְְְְְִִִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יז.(ז ) קטו , מה:תהליד ירדי ל  ולא  י  יהלל תיה ְְְְִֵֵַַָָָֹֹלא



ק יאיב ז טא  ְִִַָָָארא 
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

רתיכי ו-ה א ה אועכשיו ,-וה אמרכבותיו.[מלאכי ]הקב "ה  ברי קד א הא ְְְְְִִַָָָ

כאן .-הכא הקב "ה  אןובא ,-ואתיהנה  אלה -עם הצדיקים [נשמות]-ציק אעם  ְֲִִִֵַַָָָ

דעדן  עדן ,-בג תא באראשבגן אערע דלא  באדרא -מה  נמצאו שלא  .[רבא]מה  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

בעי ה א ברי רוצה -וק דא ציקאוהקב "ה  הצדיקים ,-ביקריהן  של  בכבודם  ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

דילי מיקרא שלו.-ייר  מהכבוד  יותר  ִִִֵַָָ

כיב שכתוב -מה  זרה כמו לעב דה  מפלח  מק ר הוה בירבעם ,-ירבעם , ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָ

זרה, לעבודה  ועובד  מקטר  לי שהיה  רי א ה א  ברי לו-וקד א האריך  והקב "ה  ְְְִִֵָֻ

ידי.[בסבלנות] א יט  ידו -יון שהושיט  נביאה כיוון  ע של -לקבליה  לכוון  ְְְְְֳִִִֵֵֵָָָ

הנביא , ידי עדו ידו .-אתי ועלשכתוב :-כיבהתייבשה  .'וג "יד יבו" ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

כתיב  לא זרה  לעבדה כתוב ,-פלח לא  זרה , לעבודה  שעבד  איטועל  על  אא  ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹ

נביאה  לע הנביא .-ידי לעדו  ידו שהושיט על  ה אאלא , ברי ק דא וה א, ְְְְְְְִִִֵַָָָ

רוצה -בעי הקב"ה  דילן ועתה , שלנו ,-ביקרא  עיבכבוד אתאן  הוכולם -וכ ְְֲִִִֵֵַָָָָֻ

עמו. באים 

ו ]-אמר רשב"י  הכאאמר :[המשיך  סבא  המנ נא  רב סבא[נשמת]הנה-הא המנונא  רב ְַַַָָָָָָָ

עטרין וסביבו ,-וסחריכאן . ליפן  ציקי , חקוקים -בעין  צדיקים  שבעים  ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד.(ח) יג, א  לחמלכיו אל  בית ה זח על קרא אר האלהי  אי בר את  לה כ מע ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹויהי

ק יא ז טא  יג ארא  ְִִַָָָ

         
       

   

          
       
        

        
       

      

      [ט]   
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

וחדבעטרות .[ומעוטרים] חד  ל  אחד ,-מנהרין אחד  כל  מיהראמאירים  ְְֲֲִִִַַַָָ

הזיו -דזיוא  קיא מזוהר קדישא -דעיקא עתיקא אנפיןשל  אריך ,](ייה"ר)[הוא ְְִִִַַָָָ

סתימין  דכל  הסתומים -סתימא כל  של  הסתומיםסתום  בתוך ונעלם סתום שהוא [א "א  ְְְִִִָָ

ז"א] בתוך  נעלמים שהם או "א, אתי.שהם בא -וה א לשמוע-לממעוהוא ְְְֲִֵַ

מין בשמחה ,-ותאחד המלים -אין  אלה  אימאאת  אומר .-אנא שאני  ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

אמר יתיב, הוה  אמר :-עד יושב, שהיה הכאבעוד  יאיר ן נחס רי  הנה-הא  ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

כאן ,[נשמת] פינחס דכירבי   מקומו.-אתקינ את  אזדעזע הכינו  ְְְְִִֵַַָ

החברים -חברא ת ןהזדעזעו  שם ,-דהו ויתבשהיו  וישבו -וקמ בי ליוקמו  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

הבית .-ביתא  מען בצדדי  דרי  יע אר א אא, ורי  אלעזר  ורבי-ורי  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָ

שמעון. רבי  עם  נשארו אבא , ורבי  אלעזר 

מען : רי א כחנא אמר הונמצאנו ,[רבא]באדרא -א רא חברא  כל  ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

אומרים ,-אמרי היו  החברים  עה ןשכל  עמהם .-ואנא אימאעתה,-ה אואני  ְְְֲִִֵַַָָָָ

אני -אנא  למליוכולם -וה לבדי ,-בלח דאיאומר  לדבריי ,-ציתין מקשיבים  ְְְְְֲִִִִַָָֻ

ותאין  ותחתונים .-עאין חלקיעליונים  חלקי -ז אה  דין אשרי זה .-ימא  ביום  ְִִִִֵַַָָָָָָ

האצילות  נשמת  הוא  קדמון , אדם א "ק ,
ואמר מען רי ואמר :-תח  שמעון  רבי להתחיל  ."קת ועלי לדדי "אני  ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

אליו: יבלה יכל ולא עליו  לח אר יד יבו  הפ לאמר  ה זח מעל  יד את   שיר(ט)ירבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ



ק יאיב ז טא  ְִִַָָָארא 
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

רתיכי ו-ה א ה אועכשיו ,-וה אמרכבותיו.[מלאכי ]הקב "ה  ברי קד א הא ְְְְְִִַָָָ

כאן .-הכא הקב "ה  אןובא ,-ואתיהנה  אלה -עם הצדיקים [נשמות]-ציק אעם  ְֲִִִֵַַָָָ

דעדן  עדן ,-בג תא באראשבגן אערע דלא  באדרא -מה  נמצאו שלא  .[רבא]מה  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

בעי ה א ברי רוצה -וק דא ציקאוהקב "ה  הצדיקים ,-ביקריהן  של  בכבודם  ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

דילי מיקרא שלו.-ייר  מהכבוד  יותר  ִִִֵַָָ

כיב שכתוב -מה  זרה כמו לעב דה  מפלח  מק ר הוה בירבעם ,-ירבעם , ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָ

זרה, לעבודה  ועובד  מקטר  לי שהיה  רי א ה א  ברי לו-וקד א האריך  והקב "ה  ְְְִִֵָֻ

ידי.[בסבלנות] א יט  ידו -יון שהושיט  נביאה כיוון  ע של -לקבליה  לכוון  ְְְְְֳִִִֵֵֵָָָ

הנביא , ידי עדו ידו .-אתי ועלשכתוב :-כיבהתייבשה  .'וג "יד יבו" ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

כתיב  לא זרה  לעבדה כתוב ,-פלח לא  זרה , לעבודה  שעבד  איטועל  על  אא  ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹ

נביאה  לע הנביא .-ידי לעדו  ידו שהושיט על  ה אאלא , ברי ק דא וה א, ְְְְְְְִִִֵַָָָ

רוצה -בעי הקב"ה  דילן ועתה , שלנו ,-ביקרא  עיבכבוד אתאן  הוכולם -וכ ְְֲִִִֵֵַָָָָֻ

עמו. באים 

ו ]-אמר רשב"י  הכאאמר :[המשיך  סבא  המנ נא  רב סבא[נשמת]הנה-הא המנונא  רב ְַַַָָָָָָָ

עטרין וסביבו ,-וסחריכאן . ליפן  ציקי , חקוקים -בעין  צדיקים  שבעים  ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד.(ח) יג, א  לחמלכיו אל  בית ה זח על קרא אר האלהי  אי בר את  לה כ מע ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹויהי

ק יא ז טא  יג ארא  ְִִַָָָ

         
       

   

          
       
        

        
       

      

      [ט]   
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

וחדבעטרות .[ומעוטרים] חד  ל  אחד ,-מנהרין אחד  כל  מיהראמאירים  ְְֲֲִִִַַַָָ

הזיו -דזיוא  קיא מזוהר קדישא -דעיקא עתיקא אנפיןשל  אריך ,](ייה"ר)[הוא ְְִִִַַָָָ

סתימין  דכל  הסתומים -סתימא כל  של  הסתומיםסתום  בתוך ונעלם סתום שהוא [א "א  ְְְִִִָָ

ז"א] בתוך  נעלמים שהם או "א, אתי.שהם בא -וה א לשמוע-לממעוהוא ְְְֲִֵַ

מין בשמחה ,-ותאחד המלים -אין  אלה  אימאאת  אומר .-אנא שאני  ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

אמר יתיב, הוה  אמר :-עד יושב, שהיה הכאבעוד  יאיר ן נחס רי  הנה-הא  ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

כאן ,[נשמת] פינחס דכירבי   מקומו.-אתקינ את  אזדעזע הכינו  ְְְְִִֵַַָ

החברים -חברא ת ןהזדעזעו  שם ,-דהו ויתבשהיו  וישבו -וקמ בי ליוקמו  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

הבית .-ביתא  מען בצדדי  דרי  יע אר א אא, ורי  אלעזר  ורבי-ורי  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָ

שמעון. רבי  עם  נשארו אבא , ורבי  אלעזר 

מען : רי א כחנא אמר הונמצאנו ,[רבא]באדרא -א רא חברא  כל  ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

אומרים ,-אמרי היו  החברים  עה ןשכל  עמהם .-ואנא אימאעתה,-ה אואני  ְְְֲִִֵַַָָָָ

אני -אנא  למליוכולם -וה לבדי ,-בלח דאיאומר  לדבריי ,-ציתין מקשיבים  ְְְְְֲִִִִַָָֻ

ותאין  ותחתונים .-עאין חלקיעליונים  חלקי -ז אה  דין אשרי זה .-ימא  ביום  ְִִִִֵַַָָָָָָ

האצילות  נשמת  הוא  קדמון , אדם א "ק ,
ואמר מען רי ואמר :-תח  שמעון  רבי להתחיל  ."קת ועלי לדדי "אני  ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

אליו: יבלה יכל ולא עליו  לח אר יד יבו  הפ לאמר  ה זח מעל  יד את   שיר(ט)ירבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הימים -י מין  קשור -אתקטרנא כל  עלמא שהייתי  העולם ,-האי קטיראבזה  חד ְְְְְְְְִִִַַָָָָָ

ה א ברי בקד א  בי בקב "ה .-אתקטרנא בו נקשרתי אחד  בקשר  בגין  ְְְְְְְִִִֵַָָָ

ּת ׁש וּ קת וֹ ".-ה א "ועלי  עתה , כן דילי ועל  ק י א סיעתא וכל שהוא-הא , ְְַָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָָ

שלו ,[יתברך] הקדש  המחנה מיןבשמחה -חדוה לשמוע -לממעבאו -אתוכל  ְְְְֲִִִֶַָ

סתומים -סתימין  עתה]דברים  מגלה .[שהנני  ְִִ

ק יא דעיקא  קדישא -בחא עתיקא של  קדמוןוהשבח  אדם אקל"ק, הוא  [א"ק , ְְִִַַָָָָ

קדומים] סתימין ,לכל דכל הסתומים -סתימא  כל  של  בתוך סתום  ונעלם סתום [שא"ק ְְְִִִָָ

וזו "ן] או"א בתוך  נעלמים שהם וא "א , עתיק שהם מא,הסתומים, ר ואת רי- נבדל ְְְִִִַָָֹ

מהכל  וא"א]ומובדל  מעתיק ומובדל  וזו"ן, מאו"א נבדל פרי ,[שא "ק נבדל -ולא  ואינו  ְִָָ

לגמרי ] מתבקן .[מהם בי א  דבקים ,-הא בו הכל  מתקשהרי וה א ְְְְְְִִֵַָָָָֹ

בהכל .-כא  דבק כא והוא  ה א  הכולל -הא , הוא  דכלהוא , עיקא ְְִַָָָָֹֹ

העתיקים ,-עיקין  כל  של  א "קעתיק הרקח)[הוא  סתימין ,](יין דכל סתום -סתימא ְְְִִִִִַָָ

הסתומים , כל  של  אתן ונעלם  ולא נתקן .-אתן ולא  לקימאנתקן , גין  אתן, ְְְְְְְְְְִִִִַָָָָָ

בעתיק]נתקן-כא הכל [והתלבש את  לקיים  כדי  התחתונים], העולמות כל  את .[להחיות  ָֹ

כיח לא גין  את ן , נתקן -ולא  בעצמו ]ולא  כנתקן נחשב  נמצא[ולא  שאינו  כיוון  , ְְְְְִִִַָָָָ

מוש  .ג][אינו 

א "א  ונשמת  עתיק  פרצוף 
אתן נהריןנתקן,[א "ק]כאשר -ד עה  עתיק]הוציא -א יק אורות[ע"י ט' ְְְְִִִִַַָָ

א"א] של ספירות  ט' ט"ס, מנ י,[הם , ימ מתיקונו-להטין ממנו , לוהטים  שהם  ְֲִִִִֵַ

ק יא ז טא  טוארא  ְִִַָָָ

      
       
        
       

  

        
       

       
       
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בעתיק] התלבשותו  תיקון ע"י נה רין .[מא "ק  האורות ,-וא ן  מתנהריןואלו   ימ ְְְֲִִִִִֵַ

ומתלהטים ,-מתלהטים מאירים  עיברממנו  לכל מת טין והולכים -ואזלין  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

צד , לכל  דולק -בצינאומתפשטים  ממנו-מי שמתפשטים -מת טיןכנר  ְְְְִִִִֵַָ

עיבראורות -נה רין  צד .-לכל מתטין לכל  נה רין  האורות -ואן [שלואלו ְְְְְְְִִִִִֵַַָ

יקרבן המתפשטים ,הנר] יתקרבו -ד לן כאשר  אותם -למנע הםלדעת  [מהיכן  ְְְְִִַַ

כיח ,מתפשטים] נמצא ,-לא בלח די לא צינא לבדו-אא  הנר  ה א.אלא   ְִִִֶַָָָָָ

ק י א קדישא[גם]כך -עיקא עתיקא  עאה ,[א "ק]הוא  העליון ,-צינא  הנר  ִִִִַַָָָָָ

סתימין  דכל הסתומים .-סתימא כל  של  ונעלם  סתום  ְְְִִִָָ

כיח  נמצא -ולא  מושג]ואינו אינו  מתטן ,[א"א, נה רין  אן מאלה-ר לבד  ְְְְְִִִִַַַָָָ

המתפשטים  וזו "ן]האורות  ואןונסתרים .-טמירן שמתגלים -מתין ,[או "א  ְְְְְִִִַָָ

נקראים ,-אקרן  ק י אוהם  הקדוש -מא .[הוי"ה]השם  כך ,-בגין ומשום  ְְְִִִַָָָ

חד  אחד .-א הכל  ַָֹ

התיקון שלפני  במה  עסקינן  לא 
אמרי  שאומרים -מה קדמאי חברינו -חברנא ומה  הקדומים ,-בספרי בספרים  ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

רין  מדרגות -א ן תחילה שנבראו -אתריא שאותם  שנבראו מלכים [ז ' ְְְְְִִִִַ

לזה] מתחת זה סולם על כמדרגות סמכא, קיא ,בחד קדישא-ועיקא ועתיקא  ְִִַַָָ

דנקודים] בה[כתר  בהם -אתלי וחדהתגלה  חד ואחד ,-בכל אחד  בכל  ְְְְְִֵַַָ

ניןמפני -מם תיקונים -אן  ק י אשהם  עתיקא-עיקא של  ְְִִִִִִַַָָ

עדנאקדישא . הא הזמן-לאו עכשיו  מין לא  באלה[עסוק]ל -להני ְְִִִֵַַָָָָ



ק יאיד ז טא  ְִִַָָָארא 

      
        
        

       
         

    

       
        
 

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הימים -י מין  קשור -אתקטרנא כל  עלמא שהייתי  העולם ,-האי קטיראבזה  חד ְְְְְְְְִִִַַָָָָָ

ה א ברי בקד א  בי בקב "ה .-אתקטרנא בו נקשרתי אחד  בקשר  בגין  ְְְְְְְִִִֵַָָָ

ּת ׁש וּ קת וֹ ".-ה א "ועלי  עתה , כן דילי ועל  ק י א סיעתא וכל שהוא-הא , ְְַָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָָ

שלו ,[יתברך] הקדש  המחנה מיןבשמחה -חדוה לשמוע -לממעבאו -אתוכל  ְְְְֲִִִֶַָ

סתומים -סתימין  עתה]דברים  מגלה .[שהנני  ְִִ

ק יא דעיקא  קדישא -בחא עתיקא של  קדמוןוהשבח  אדם אקל"ק, הוא  [א"ק , ְְִִַַָָָָ

קדומים] סתימין ,לכל דכל הסתומים -סתימא  כל  של  בתוך סתום  ונעלם סתום [שא"ק ְְְִִִָָ

וזו "ן] או"א בתוך  נעלמים שהם וא "א , עתיק שהם מא,הסתומים, ר ואת רי- נבדל ְְְִִִַָָֹ

מהכל  וא"א]ומובדל  מעתיק ומובדל  וזו"ן, מאו"א נבדל פרי ,[שא "ק נבדל -ולא  ואינו  ְִָָ

לגמרי ] מתבקן .[מהם בי א  דבקים ,-הא בו הכל  מתקשהרי וה א ְְְְְְִִֵַָָָָֹ

בהכל .-כא  דבק כא והוא  ה א  הכולל -הא , הוא  דכלהוא , עיקא ְְִַָָָָֹֹ

העתיקים ,-עיקין  כל  של  א "קעתיק הרקח)[הוא  סתימין ,](יין דכל סתום -סתימא ְְְִִִִִַָָ

הסתומים , כל  של  אתן ונעלם  ולא נתקן .-אתן ולא  לקימאנתקן , גין  אתן, ְְְְְְְְְְִִִִַָָָָָ

בעתיק]נתקן-כא הכל [והתלבש את  לקיים  כדי  התחתונים], העולמות כל  את .[להחיות  ָֹ

כיח לא גין  את ן , נתקן -ולא  בעצמו ]ולא  כנתקן נחשב  נמצא[ולא  שאינו  כיוון  , ְְְְְִִִַָָָָ

מוש  .ג][אינו 

א "א  ונשמת  עתיק  פרצוף 
אתן נהריןנתקן,[א "ק]כאשר -ד עה  עתיק]הוציא -א יק אורות[ע"י ט' ְְְְִִִִַַָָ

א"א] של ספירות  ט' ט"ס, מנ י,[הם , ימ מתיקונו-להטין ממנו , לוהטים  שהם  ְֲִִִִֵַ

ק יא ז טא  טוארא  ְִִַָָָ

      
       
        
       

  

        
       

       
       
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בעתיק] התלבשותו  תיקון ע"י נה רין .[מא "ק  האורות ,-וא ן  מתנהריןואלו   ימ ְְְֲִִִִִֵַ

ומתלהטים ,-מתלהטים מאירים  עיברממנו  לכל מת טין והולכים -ואזלין  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

צד , לכל  דולק -בצינאומתפשטים  ממנו-מי שמתפשטים -מת טיןכנר  ְְְְִִִִֵַָ

עיבראורות -נה רין  צד .-לכל מתטין לכל  נה רין  האורות -ואן [שלואלו ְְְְְְְִִִִִֵַַָ

יקרבן המתפשטים ,הנר] יתקרבו -ד לן כאשר  אותם -למנע הםלדעת  [מהיכן  ְְְְִִַַ

כיח ,מתפשטים] נמצא ,-לא בלח די לא צינא לבדו-אא  הנר  ה א.אלא   ְִִִֶַָָָָָ

ק י א קדישא[גם]כך -עיקא עתיקא  עאה ,[א "ק]הוא  העליון ,-צינא  הנר  ִִִִַַָָָָָ

סתימין  דכל הסתומים .-סתימא כל  של  ונעלם  סתום  ְְְִִִָָ

כיח  נמצא -ולא  מושג]ואינו אינו  מתטן ,[א"א, נה רין  אן מאלה-ר לבד  ְְְְְִִִִַַַָָָ

המתפשטים  וזו "ן]האורות  ואןונסתרים .-טמירן שמתגלים -מתין ,[או "א  ְְְְְִִִַָָ

נקראים ,-אקרן  ק י אוהם  הקדוש -מא .[הוי"ה]השם  כך ,-בגין ומשום  ְְְִִִַָָָ

חד  אחד .-א הכל  ַָֹ

התיקון שלפני  במה  עסקינן  לא 
אמרי  שאומרים -מה קדמאי חברינו -חברנא ומה  הקדומים ,-בספרי בספרים  ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

רין  מדרגות -א ן תחילה שנבראו -אתריא שאותם  שנבראו מלכים [ז ' ְְְְְִִִִַ

לזה] מתחת זה סולם על כמדרגות סמכא, קיא ,בחד קדישא-ועיקא ועתיקא  ְִִַַָָ

דנקודים] בה[כתר  בהם -אתלי וחדהתגלה  חד ואחד ,-בכל אחד  בכל  ְְְְְִֵַַָ

ניןמפני -מם תיקונים -אן  ק י אשהם  עתיקא-עיקא של  ְְִִִִִִַַָָ

עדנאקדישא . הא הזמן-לאו עכשיו  מין לא  באלה[עסוק]ל -להני ְְִִִֵַַָָָָ



ק יאטז  ז טא  ְִִַָָָארא 

       
       

      
       



       
  

       
       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הנקודים]הדברים  אורות לן,[בענין אמינא  אותם -הא  אמרתי  א ראשהרי  ְְֲִֵָָָָ

ידענאראיתי[שם]ו-וחמינא הקדושא ,[רבא]באדרא-קיא  לא מה  ְְֲִֵַַַַָָָָָ

ידעתי -הכי  שלא  שהוא]מה  כן ה א כך.[לפני  עתה ,-ועד היה-אסים ועד  ְְְִִַַַָָ

מה סתום  הדבר .-לאי  בלחדאי בלבי  אנא  לבדי-והא, אני  ועתה ְְְְֲִִִַָָָָָ

ק י אמעיד -אסהידנא מל א הקדוש ,-ק י המלך  ה יכל [לפני ]ו-וכללפני  ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ

קט  האמת ,[נשמות]אלה -ז אי לממעצדיקי  את- לשמוע מיןשבאו  ְְְְֲִִִֵַַָ

אלו.-א ין  דברים  ִֵ

ממנו הנוטף  וטלא  בא "א , חיוורתי וי"ג  גולגלתא  א "א . של  גולגלתא 

ח רא[הכתר]הגולגולת -ללא  הלבן-רי א הראש  א"א]של  לאו,[של ְְְִֵַָָָָָ

י- בה דיבוקוסיום .-וסמאהתחלה -רתאאין דקטפי קלטרא ְְְְְִֵַָָָָ

לגולגולת]החוורתי כינוי  הוא  זה וכדלקמן הלבנים , אורות הם  ואתנהיר ,[החוורתי ְְְְִִִַָאתט 

החוורתי  לגולגולת]דיבוק כינוי הוא זה  וכדלקמן הלבנים, אורות הם מתפשט[החוורתי 

ומאיר.

 י מ- דא"א]וממנו רישא דאחורי חוורתי מד' הוא ובפרט ירתן,[מהגולגולת, ְִֵַ

הצדיקים י-ציקא  עלמין ורשים  מאה  עולמות-ארע מאות  ארבע  ְְְִִַַַַָָָ

אתי [שנחמדים]שנכספים -כפין  הבא .-לעלמא קלטראלעולם  מהאי ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

החוורתי,-דקטפא דיבוק ח ראמזה גל לא  הלבנה-היא  הגולגולת  שהיא  ְְְְְִִִַָָָָ

א"א] ט א,[של טל -נטיף  ימא[שפע]נוטף  היום ,-ל זעיר כל  להה א  ְְִֵַַָָָָ

ק יא ז טא  יז ארא  ְִִַָָָ
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אנפין ,-אנין זעיר  ז"א]למקום -לאתרלאותו מים[הוא  הנקרא-א רי ְְְֲִִִֵַַַַָ

זמינין שמים . ,בי-זה]ובו לזמנאהמתים -מתאעתידים [בטל לאח א ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

לבוא.-אתי לעתיד ה מים".שכתוב:-כיבלחיות  מל  האלהים ל "וין  ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ

ירי ז"א ].-ואתמליא [של  ראשו  אנ ין ומתמלא  זעיר  ומאותו-מהה א ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָ

אנפין , חין זעיר  לחקל תפוחין -נטיף  לשדה  חקל,[למלכות]נוטף  וכל  ְֲֲִִַַַַָָ

התפוחין -חין  שדה  טא[המלכות]וכל  מהה א מאותו-נהירין  מאירים  ְִִִֵַַַָ

.[השפע]הטל 

ק יא עיקא  קדישא -האי העתיקא  וגניז ,[א"א]זה וגנוז.-טמיר וחכמתאנסתר ְְְִִִִַַָָָָָָָָ

סתימאה  הסתומה -עאה העליונה  בקרומא והחכמה  סתום שהוא  סתימאה , [מוחא  ְִִָָָָ

גללא,דאוירא] הגולגולת -ההא  האינמצאת .-מכחבאותה  ואי ְְְְְְִַַַַָָָ

העתיקא -ע יקא  בזה אתליא ,[א"א]בודאי  מתגלה -לא ריאלא אא ְְִִֵֶַַָָָָָ

לבדו ,-בלחדי הראש  ריא מפני-גין אלא  לכל ריא  איה- כל הראש  שהוא  ְְְְִִִֵֵָָָ

עאה הראשים . העליונה -חכמתא סתימאה]החכמה  ריא ,[מוחא שהיא-איהי ְְִִִֵָָָָָָ

בגולגולת ], הכלולים  ראשים  משלושה  אחד  לראש  [נחשבת  סתיםראש  י-, סתום בו ִֵָ

ע אה  מחא  העליון,-וארי מוח  סתימא ונקרא  הסתום ,-מחא ד כימוח  מחא ְְְְִִִִֵָָָָָָָ

ושוקט-וקיט  שרגוע  לימוח  ידע אותו,-ולית  שיודע  מי  איה ואין  מלבד-ר  ְְְִִֵֵַַָָ

עצמו ]הוא  את  .[יודע

דא "א  סתימאה  ומוחא  וגולגלתא  דעתיק , רדל "א 
ראשים -רייןלת כתרשלושה  שהיא גולגולתא  דא"א , סתימאה  מוחא  כדלקמן : [הם ְִֵַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יא. ז ,  השירי:קת ועלי  לדדי כח .(י)אני כז, לבראשית  יויממ מי ה מל  האלהי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ



ק יאטז  ז טא  ְִִַָָָארא 

       
       

      
       



       
  

       
       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הנקודים]הדברים  אורות לן,[בענין אמינא  אותם -הא  אמרתי  א ראשהרי  ְְֲִֵָָָָ

ידענאראיתי[שם]ו-וחמינא הקדושא ,[רבא]באדרא-קיא  לא מה  ְְֲִֵַַַַָָָָָ

ידעתי -הכי  שלא  שהוא]מה  כן ה א כך.[לפני  עתה ,-ועד היה-אסים ועד  ְְְִִַַַָָ

מה סתום  הדבר .-לאי  בלחדאי בלבי  אנא  לבדי-והא, אני  ועתה ְְְְֲִִִַָָָָָ

ק י אמעיד -אסהידנא מל א הקדוש ,-ק י המלך  ה יכל [לפני ]ו-וכללפני  ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ

קט  האמת ,[נשמות]אלה -ז אי לממעצדיקי  את- לשמוע מיןשבאו  ְְְְֲִִִֵַַָ

אלו.-א ין  דברים  ִֵ

ממנו הנוטף  וטלא  בא "א , חיוורתי וי"ג  גולגלתא  א "א . של  גולגלתא 

ח רא[הכתר]הגולגולת -ללא  הלבן-רי א הראש  א"א]של  לאו,[של ְְְִֵַָָָָָ

י- בה דיבוקוסיום .-וסמאהתחלה -רתאאין דקטפי קלטרא ְְְְְִֵַָָָָ

לגולגולת]החוורתי כינוי  הוא  זה וכדלקמן הלבנים , אורות הם  ואתנהיר ,[החוורתי ְְְְִִִַָאתט 

החוורתי  לגולגולת]דיבוק כינוי הוא זה  וכדלקמן הלבנים, אורות הם מתפשט[החוורתי 

ומאיר.

 י מ- דא"א]וממנו רישא דאחורי חוורתי מד' הוא ובפרט ירתן,[מהגולגולת, ְִֵַ

הצדיקים י-ציקא  עלמין ורשים  מאה  עולמות-ארע מאות  ארבע  ְְְִִַַַַָָָ

אתי [שנחמדים]שנכספים -כפין  הבא .-לעלמא קלטראלעולם  מהאי ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

החוורתי,-דקטפא דיבוק ח ראמזה גל לא  הלבנה-היא  הגולגולת  שהיא  ְְְְְִִִַָָָָ

א"א] ט א,[של טל -נטיף  ימא[שפע]נוטף  היום ,-ל זעיר כל  להה א  ְְִֵַַָָָָ

ק יא ז טא  יז ארא  ְִִַָָָ

       
  [ י]   

        
  

       
       
        

        
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אנפין ,-אנין זעיר  ז"א]למקום -לאתרלאותו מים[הוא  הנקרא-א רי ְְְֲִִִֵַַַַָ

זמינין שמים . ,בי-זה]ובו לזמנאהמתים -מתאעתידים [בטל לאח א ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

לבוא.-אתי לעתיד ה מים".שכתוב:-כיבלחיות  מל  האלהים ל "וין  ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ

ירי ז"א ].-ואתמליא [של  ראשו  אנ ין ומתמלא  זעיר  ומאותו-מהה א ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָ

אנפין , חין זעיר  לחקל תפוחין -נטיף  לשדה  חקל,[למלכות]נוטף  וכל  ְֲֲִִַַַַָָ

התפוחין -חין  שדה  טא[המלכות]וכל  מהה א מאותו-נהירין  מאירים  ְִִִֵַַַָ

.[השפע]הטל 

ק יא עיקא  קדישא -האי העתיקא  וגניז ,[א"א]זה וגנוז.-טמיר וחכמתאנסתר ְְְִִִִַַָָָָָָָָ

סתימאה  הסתומה -עאה העליונה  בקרומא והחכמה  סתום שהוא  סתימאה , [מוחא  ְִִָָָָ

גללא,דאוירא] הגולגולת -ההא  האינמצאת .-מכחבאותה  ואי ְְְְְְִַַַַָָָ

העתיקא -ע יקא  בזה אתליא ,[א"א]בודאי  מתגלה -לא ריאלא אא ְְִִֵֶַַָָָָָ

לבדו ,-בלחדי הראש  ריא מפני-גין אלא  לכל ריא  איה- כל הראש  שהוא  ְְְְִִִֵֵָָָ

עאה הראשים . העליונה -חכמתא סתימאה]החכמה  ריא ,[מוחא שהיא-איהי ְְִִִֵָָָָָָ

בגולגולת ], הכלולים  ראשים  משלושה  אחד  לראש  [נחשבת  סתיםראש  י-, סתום בו ִֵָ

ע אה  מחא  העליון,-וארי מוח  סתימא ונקרא  הסתום ,-מחא ד כימוח  מחא ְְְְִִִִֵָָָָָָָ

ושוקט-וקיט  שרגוע  לימוח  ידע אותו,-ולית  שיודע  מי  איה ואין  מלבד-ר  ְְְִִֵֵַַָָ

עצמו ]הוא  את  .[יודע

דא "א  סתימאה  ומוחא  וגולגלתא  דעתיק , רדל "א 
ראשים -רייןלת כתרשלושה  שהיא גולגולתא  דא"א , סתימאה  מוחא  כדלקמן : [הם ְִֵַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יא. ז ,  השירי:קת ועלי  לדדי כח .(י)אני כז, לבראשית  יויממ מי ה מל  האלהי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ



ק יאיח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
     
       

 

        
         

         
     [יא]   [יב] 

        

ע"ב רפ"ח ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דעתיק] ג"ר כללות  שהוא אתיידע דלא ורישא אנחקקו-אתגפן ,א"א, מן   לג זה-דא  ְְְִִַָָָ

מזה , אלפנים  מן לעיא  מזה .-ודא למעלה  חדאוזה , אחד ,-ריא חכמתאראש  ְְְְֲִֵֵָָָָָָָ

סתומה-סתימאה  סתימאה]חכמה  מת חא [מוחא ולא  שהתכסתה-דאתיא, ְְְְְְְִִִַַָָָָָ

דאוירא] נפתחת .[בקרומא ואינה  סתימאה , דא הסתומה,-וחכמתא הזו ריאוהחכמה  ְְְִֵָָָָָָָ

ריי הראשים -לכל לכל  ראש  חכמתהיא  החכמות .-דאר שאר  של  ְְְִֵֵַָָ

ע העליון -אהרי א מהראשון]ראש  למעלה השני, ק י א,[הוא  הוא-עיקא ִִִֵַַָָָָָ

קדישא, סתימיןעתיקא  דכל  הסתומים .-סתימא  לכל  רי אהסתום  דכל ראש -רי א ְְְְִִִֵֵָָָָָ

הראשים  כל  הראשים]של  מכל למעלה  השלישי, רי א,[הוא דלאו שאינו-ריא ראש  ְֵֵָָָ

ראש]ראש  בשם לכנותו  ראוי  ידע,[אין ידע-ולא  עצמו ]ולא  אתידע[הוא ולא-ולא ְְְְִַַָָֹ

האחרים]נודע  דא .[לפרצופים ריא  הוי הזה ,-מה  בראש  שיש  לאמה  ְְֲֵֵַַָָָ

נדבק,[מפני ]-אתבק בחכמתאשלא  בחכמה -לא ולא,[דאצילות]לא  ְְְְְִַָָָָֹ

כלתנבבינה -בס א רי.[דאצילות]ולא  האי נקרא -ועל זה  בכתוב]ועל  "רח:[ונרמז ְְְְְְִֵַַָָ

,"ממק אל הכתוב]ל ונרמז נקרא וב ".[וגם  רצא  "והח ת  כן ,-בגין  ועל  ְְְְִֶֶַַָָָ

איןעיקא אקרי  קדישא -קי א אין ,[א"א]עתיקא  איןנקרא  ליא   בי-[ מפני] ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

תלוי  דאצילות]אין [ומלובש]שבו כתר והוא  דא"ק , מלכות שהוא דעתיק ז"ת  .[הוא 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:ותיר  ג ורב יא.(יא)האר כד, מנעבמדבר והה   דאכ ד אמרי ממק אל ל רח ועה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מבד: יד.(יב)ה' א, ה זק:יחזקאל מראה וב רצ א והח ת ְְְִֵַַַַָָָָָ

ק יא ז טא  יטארא  ְִִַָָָ

         
    

        
   

       
       

       

       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דא "א  רישא  שערי 
ערי א ן  השערות -וכל אותם  א"א]וכל  של שברישא  השער אן,[אגודות וכל ְְְִִֵַָָ

הנימים -נימין אותם  לעצמו ]וכל  שער נפקין,[כל סתימאה  הסתום -מחא ממוח  ְְִִִִִָָָָ

עיעין יוצאים .  החלקים -וכ דין]וכולם  ללא שווה[ו ]-לא ,[רכים, במשקל  ְְְְִִִָֻ

שווה] קדלא ,[באורך אתחזי העורף -ולא נראה  ע "יולא  מכוסה  שהוא מפני א"א, [של ְְְֲֵֶַָָ

ראשו ] שמאחורי  השער .ד'

רחמים]הוא [בא"א]הכל -הא א  ימין, עיקאמפני -גין ,[בחינת האי ְְִִַָָָֹ

קדישא ,-ק י א העתיקא  הוישזה  הוא ,-חד  בחיד באחדות  בשמחה ,-א כולו ְְֲִֵֵַַָָֹ

ניא משתנה -ולא  לעלמין ואינו  לעולם .-מרחמי מרחמים  ְְְְֲִֵֵַַָָָ

רחמין  מכילן  ער רחמים ,-תלת של  מידות  עשרה  נמצא-א כח בשלש  הוא ְְְְְֲֲִִִִַַַַָ

דבי מפני ,-גין.[א"א] סתימאה חכמתא  שבו ,-האי  הסתומה  החכמה  שזו  משום  ְְְְְִִֵָָָָָָ

זמנין  לת ר פעמים -מת שלש  הוי"ה]מתחלקת  שמות ארע,[בג' [לארבעה -לארע ְְְְְְְִִִַַַַַַ

אותיות] י "ב הם ובסה "כ שם. שבכל  אותיות  הד' הם עיקא.חלקים, העתיק ,-וה א והוא  ְִַָ

לן  אותם ,-ליל א כולל  על לן  הכל -וליט  על  אותם  יחדומשליט האותיות  [וי "ב ְִִַָָָֹ

העולמות] כל על דיקנא תיקוני הי "ג את  משליט א"א, הוא  והעתיק, י "ג. הם העתיק, .עם ִ◌ְ◌ָ◌

דא "א  דגולגלתא  חיורתא  ארחא 
ארחא אחד ,-חד דערישמאיר -נהירדרך  השערות -פלג תא [שלבאמצע  ְְְְְְִֵַַַָָָָ

א"א] מחאראש מהמוח -דנפקי ארחא,[הסתום]שיוצאות  הדרך ,-ה א נהריןהוא  ְְְְֲִִֵַָָָָ

אתי לעלמא ציקא  י-. הבא לעולם  הצדיקים  בו  שכתוב :-כיבשמאירים  ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

תיב א ועל  ." נג א ר ציקים כתוב :-"וארח זה  יהו'ה".ועל  על תעג "אז  ְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹֹ



ק יאיח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
     
       

 

        
         

         
     [יא]   [יב] 

        

ע"ב רפ"ח ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דעתיק] ג"ר כללות  שהוא אתיידע דלא ורישא אנחקקו-אתגפן ,א"א, מן   לג זה-דא  ְְְִִַָָָ

מזה , אלפנים  מן לעיא  מזה .-ודא למעלה  חדאוזה , אחד ,-ריא חכמתאראש  ְְְְֲִֵֵָָָָָָָ

סתומה-סתימאה  סתימאה]חכמה  מת חא [מוחא ולא  שהתכסתה-דאתיא, ְְְְְְְִִִַַָָָָָ

דאוירא] נפתחת .[בקרומא ואינה  סתימאה , דא הסתומה,-וחכמתא הזו ריאוהחכמה  ְְְִֵָָָָָָָ

ריי הראשים -לכל לכל  ראש  חכמתהיא  החכמות .-דאר שאר  של  ְְְִֵֵַָָ

ע העליון -אהרי א מהראשון]ראש  למעלה השני, ק י א,[הוא  הוא-עיקא ִִִֵַַָָָָָ

קדישא, סתימיןעתיקא  דכל  הסתומים .-סתימא  לכל  רי אהסתום  דכל ראש -רי א ְְְְִִִֵֵָָָָָ

הראשים  כל  הראשים]של  מכל למעלה  השלישי, רי א,[הוא דלאו שאינו-ריא ראש  ְֵֵָָָ

ראש]ראש  בשם לכנותו  ראוי  ידע,[אין ידע-ולא  עצמו ]ולא  אתידע[הוא ולא-ולא ְְְְִַַָָֹ

האחרים]נודע  דא .[לפרצופים ריא  הוי הזה ,-מה  בראש  שיש  לאמה  ְְֲֵֵַַָָָ

נדבק,[מפני ]-אתבק בחכמתאשלא  בחכמה -לא ולא,[דאצילות]לא  ְְְְְִַָָָָֹ

כלתנבבינה -בס א רי.[דאצילות]ולא  האי נקרא -ועל זה  בכתוב]ועל  "רח:[ונרמז ְְְְְְִֵַַָָ

,"ממק אל הכתוב]ל ונרמז נקרא וב ".[וגם  רצא  "והח ת  כן ,-בגין  ועל  ְְְְִֶֶַַָָָ

איןעיקא אקרי  קדישא -קי א אין ,[א"א]עתיקא  איןנקרא  ליא   בי-[ מפני] ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

תלוי  דאצילות]אין [ומלובש]שבו כתר והוא  דא"ק , מלכות שהוא דעתיק ז"ת  .[הוא 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:ותיר  ג ורב יא.(יא)האר כד, מנעבמדבר והה   דאכ ד אמרי ממק אל ל רח ועה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מבד: יד.(יב)ה' א, ה זק:יחזקאל מראה וב רצ א והח ת ְְְִֵַַַַָָָָָ

ק יא ז טא  יטארא  ְִִַָָָ

         
    

        
   

       
       

       

       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דא "א  רישא  שערי 
ערי א ן  השערות -וכל אותם  א"א]וכל  של שברישא  השער אן,[אגודות וכל ְְְִִֵַָָ

הנימים -נימין אותם  לעצמו ]וכל  שער נפקין,[כל סתימאה  הסתום -מחא ממוח  ְְִִִִִָָָָ

עיעין יוצאים .  החלקים -וכ דין]וכולם  ללא שווה[ו ]-לא ,[רכים, במשקל  ְְְְִִִָֻ

שווה] קדלא ,[באורך אתחזי העורף -ולא נראה  ע "יולא  מכוסה  שהוא מפני א"א, [של ְְְֲֵֶַָָ

ראשו ] שמאחורי  השער .ד'

רחמים]הוא [בא"א]הכל -הא א  ימין, עיקאמפני -גין ,[בחינת האי ְְִִַָָָֹ

קדישא ,-ק י א העתיקא  הוישזה  הוא ,-חד  בחיד באחדות  בשמחה ,-א כולו ְְֲִֵֵַַָָֹ

ניא משתנה -ולא  לעלמין ואינו  לעולם .-מרחמי מרחמים  ְְְְֲִֵֵַַָָָ

רחמין  מכילן  ער רחמים ,-תלת של  מידות  עשרה  נמצא-א כח בשלש  הוא ְְְְְֲֲִִִִַַַַָ

דבי מפני ,-גין.[א"א] סתימאה חכמתא  שבו ,-האי  הסתומה  החכמה  שזו  משום  ְְְְְִִֵָָָָָָ

זמנין  לת ר פעמים -מת שלש  הוי"ה]מתחלקת  שמות ארע,[בג' [לארבעה -לארע ְְְְְְְִִִַַַַַַ

אותיות] י "ב הם ובסה "כ שם. שבכל  אותיות  הד' הם עיקא.חלקים, העתיק ,-וה א והוא  ְִַָ

לן  אותם ,-ליל א כולל  על לן  הכל -וליט  על  אותם  יחדומשליט האותיות  [וי "ב ְִִַָָָֹ

העולמות] כל על דיקנא תיקוני הי "ג את  משליט א"א, הוא  והעתיק, י "ג. הם העתיק, .עם ִ◌ְ◌ָ◌

דא "א  דגולגלתא  חיורתא  ארחא 
ארחא אחד ,-חד דערישמאיר -נהירדרך  השערות -פלג תא [שלבאמצע  ְְְְְְִֵַַַָָָָ

א"א] מחאראש מהמוח -דנפקי ארחא,[הסתום]שיוצאות  הדרך ,-ה א נהריןהוא  ְְְְֲִִֵַָָָָ

אתי לעלמא ציקא  י-. הבא לעולם  הצדיקים  בו  שכתוב :-כיבשמאירים  ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

תיב א ועל  ." נג א ר ציקים כתוב :-"וארח זה  יהו'ה".ועל  על תעג "אז  ְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹֹ



ק יאכ  ז טא  ְִִַָָָארא 

  [יג]       
❏[ יד]        

 

      
       
      

   

        
       

         
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ארחא  הדרך ,-מהאי ארחין ומזו  אר ל הדרכים -מתנהרין  שאר  כל  [הםמאירים  ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ

דרכים] אנ ין ,תרי "ג זעיר ב-תלין  של]התלויים  הראש שער אנפין.[אמצע  זעיר ְְְְִִֵַַָ

עילאה ובוצינא  הכתר הוא  א "א 
עיקא העתיק -האי דסבין,[א"א]זה  הזקנים -סבא  וזו "ן]זקן מאו "א  יותר ,[שהוא ְִִַָָָָָ

לעי א עאה , למעלה .-תרא העליון , להכתר  ,י מתערין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ

העטרות -עטרין  כל  בו  וכלשמתעטרים  הדיקנא שבתיקוני  וי"ג שבגולגולת, תיקונים [ז' ְִִִ◌ְ◌ָ◌
התחתונים] מתנהרין.הנאצלים אר .[ממנו ]מאירים [או "א]והכתרים -וכתרין , וכל  ְְְְְֲִִִִַַָ

הנרות -צינין  שאר  זו "ן]וכל  הנרות, ז' מתלהטין,[הם יממנו-ומתנהרין מ ְְְֲֲִִִִִִִֵַַ

הדין]מתלהטים  החסד]ומאירים [מצד עאה.[מצד בצינא הא  ,[א"א]והוא -וה א, ְִִָָָ

העליון , הנר  אתידעהוא  דלא  נודע .-טמירא שאינו  הנסתר  ְְְְִִַָָ

חד והוא  בב ', בג ', נמצא  קדישא  עתיקא  ע "ק ,
עיקא העתיק-האי א "ק]זה  שהוא ריין,[א "ס תלת בשלש [ונגלה]נמצא-אכח ְְְִִִִֵַַַָָ

ריא ראשים , חד  אחד -כלילן בראש  כלוליםוכלולים  ומו "ס, גולגולתא  דא "א , ראשים [ב' ְְִֵַָָ

דעתיק] עאה .ברישא ריא העליון-והה א הראש  לעיא ,[דעתיק]ואותו [הוא]-לעיא ְְְִֵֵֵַָָָָָ

למעלה  מגולגולתא]למעלה  ולמעלה ממו "ס קיאומפני ,-בגין .[למעלה  עיקא ְְִִִַַָָ

קדישא - תלת[א "ק]שעתיקא  בשלושה -אתרים  אלו ]נרשם  הכי,[ראשים גם -אף ְְְִִִִַָ

צינין כך  אר שא-ל  הנרות כל  הספירות]ר  מי[אור ממנו,-נהרין לילןהמאירים  ְְְֲִִִִִֵַַָָ

בשלש -תלת  נה "י ]כלולים  חג"ת, חב"ד, שלש: של בקבוצות .[נסדרו  ְִַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יח.(יג) ד , ה :משלי  נכ עד ואר  ל ה נג אר  יקי צ יד.(יד)וארח  נח , על ישעיה תעג אז ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹֹ

ק יא ז טא  כא ארא  ְִִַָָָ

     
        
         

 

        
        

 

       
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הסבר]-עד  תרין ,[עוד אתרים קדישא -עיקא בשניים .[א "ק]עתיקא נרשם  ְְְִִִִֵַָ

דעיקא  עתיק ,[כי ]-ללא של  הא כללו  בשניים .-תרין דכלהוא  עאה  תרא ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

שהוא]-עאין  א "א  העליונים ,[האחד, כל  של  עליון  רייכתר  דכל [והוא]-רי א ְִִֵֵֵָָָ

הראשים . לכל  אראש  מן  לעיא דהוי דעתיק]-וההא רישא  שהוא[והשני, ההוא  ְְֲִֵֵַַָָ

מ  אתידעזה,[א"א]למעלה  נודע -לא  אתיידע]שלא דלא רישא אר .[רדל"א , ל  ְְְְִַָָָָ

הנרות ,-צינין שאר  כל  תריןכך  בשניים -סתימין  בעיקרסתומים  שנסדרו [הספירות ְְִִִִִֵ

ביניהם] כמכריע  הוא  הרחמים וקו  הדין, וקו  החסד קו קווים, .בשני

הסבר]-עד  ק יא,[עוד קדישא -עיקא  ואסיםא "ק][עתיקא  אתרים ְְְְִִִִִַַַָָ

באחד -חד  ונסתם  הרדל"א]נרשם  שהוא  דעתיק, חד .[רישא  אחד -וה א [פרצוף והוא  ְְַַ

דעתיק] חד,אחד ה א אחד-וכא הוא כתרוהכל  של אחת בחינה  הם ראשים הג' [כל ְַָֹ

צינין .דאצילות] אר ל  - הנרות שאר  כל  נקשרים -מתק רין ,[הספירות]כך  ְְְִִִִַָָָ

כנ"ל] שלוש של  חד [בסדר חד אחת ,[לבחינה]וחוזרים -מתה רין אחד-ואן  והם  ְְְְִִִַַַ

אחד] פרצוף  הם ספירות הט ' .[כל 

דא "א  דרעוין )מצחא  (רעוא

א"א]המצח -מצחא  קי א,[של בעיקא מתגלה-אתלי השערותכשהוא [מן ְְְְְִִִִֵַַָָָ

קדישא ,שעליו ] א ריבעתיקא הוא]-רצן רצון .[אז ריאנקרא  הא  ְְִֵֵָָָ

העליון,-עאה הראש  לעי אשהרי  למעלה ,-סתים אתידעהסתום  שלא-לא  ְְְְְִִִֵַָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ר : ה' י  י אבי יעקב נחלת  י והאכל  אר מתי  על יבוהר ְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה '



ק יאכ  ז טא  ְִִַָָָארא 

  [יג]       
❏[ יד]        

 

      
       
      

   

        
       

         
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא
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הנרות -צינין  שאר  זו "ן]וכל  הנרות, ז' מתלהטין,[הם יממנו-ומתנהרין מ ְְְֲֲִִִִִִִֵַַ

הדין]מתלהטים  החסד]ומאירים [מצד עאה.[מצד בצינא הא  ,[א"א]והוא -וה א, ְִִָָָ

העליון , הנר  אתידעהוא  דלא  נודע .-טמירא שאינו  הנסתר  ְְְְִִַָָ
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ריא ראשים , חד  אחד -כלילן בראש  כלוליםוכלולים  ומו "ס, גולגולתא  דא "א , ראשים [ב' ְְִֵַָָ

דעתיק] עאה .ברישא ריא העליון-והה א הראש  לעיא ,[דעתיק]ואותו [הוא]-לעיא ְְְִֵֵֵַָָָָָ

למעלה  מגולגולתא]למעלה  ולמעלה ממו "ס קיאומפני ,-בגין .[למעלה  עיקא ְְִִִַַָָ
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בשלש -תלת  נה "י ]כלולים  חג"ת, חב"ד, שלש: של בקבוצות .[נסדרו  ְִַ
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ק יא ז טא  כא ארא  ְִִַָָָ

     
        
         

 

        
        

 

       
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא
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ביניהם] כמכריע  הוא  הרחמים וקו  הדין, וקו  החסד קו קווים, .בשני
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דעתיק] חד,אחד ה א אחד-וכא הוא כתרוהכל  של אחת בחינה  הם ראשים הג' [כל ְַָֹ

צינין .דאצילות] אר ל  - הנרות שאר  כל  נקשרים -מתק רין ,[הספירות]כך  ְְְִִִִַָָָ

כנ"ל] שלוש של  חד [בסדר חד אחת ,[לבחינה]וחוזרים -מתה רין אחד-ואן  והם  ְְְְִִִַַַ

אחד] פרצוף  הם ספירות הט ' .[כל 

דא "א  דרעוין )מצחא  (רעוא

א"א]המצח -מצחא  קי א,[של בעיקא מתגלה-אתלי השערותכשהוא [מן ְְְְְִִִִֵַַָָָ

קדישא ,שעליו ] א ריבעתיקא הוא]-רצן רצון .[אז ריאנקרא  הא  ְְִֵֵָָָ

העליון,-עאה הראש  לעי אשהרי  למעלה ,-סתים אתידעהסתום  שלא-לא  ְְְְְִִִֵַָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ר : ה' י  י אבי יעקב נחלת  י והאכל  אר מתי  על יבוהר ְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה '
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הנ"ל]נודע  הרדל"א ט רנא [והלביש]פשט -יט ,[הוא  אחת -חד [היא התפשטות  ְִַָָ

עתיק] של היסוד יאה ,הארת ונאה ,-סימא מצחא מתוקה  במצח -אתליל  שנכלל  ְְְְְְִִִִָָָָ

דא"א] במצח  האיר ומשם דמו"ס, בדעת תחילה נכל דעתיק האי .[יסוד ומפני-בגין , ְְִָ

רעוין [היסוד]שהוא  דכל הרצונות ,-רעוא כל  מצחארצון  במצח ,-אתן נתקן ְְְְְֲֲִִִַַָָָָ

בסיטא המצח ,-ואת ליא  בתואר  מצחאוהתגלה  המצח [לכן]-האי  א ריזה  ְְְְְְִִִִֵַָָָָ

רצון .-רצן  א"א]הרצון -רצן וכאשר -וכד נקרא  של הרצון מצח [הוא ְַָָ

שעליו ]מתגלה -את ליא דרעוין ,[מהשער הרצונות -רעוא  של  רצון]רצון  [עת ְְְֲֲִִַַַָָ

עלמיןנמצא -א כח הכ-. העולמות צלתיןבכל  התפילות-וכל וכל  ְְְְְְְִִִַָָֻ

ישראל]שלמטה -לתא  אנ יומאירים -מתנהרין מתקבלות ,-מתקלין [של ְְְְְֲִִִִִַַַַָ

אנין אנפין -זעיר זעיר של  שבמצח פניו והדינים א"א, ממצח מקבל  שז"א  הארה  [ע "י  ְְִִֵַ

נכנעים] העולמות]והכל -וכא.ז "א א כח,[כל ברחמים .-רחמי וכלנמצאים  ְְְְְֲִֵַַָָֹ

הדינים ,-ינין  ואתפיין וכל  ונכנעים .-אתט רן מסתתרים  ְְְְְִִִִַַָָ

דרעוין רעוא  מתגלה  במנחה  בשבת 
דמנחה בשבת ,-א  דצלתא מנחה ,-ע א תפילת  ען בשעת  שהוא-ה א  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָ

מתערין זמן ינין  מתעוררים -כל הדינים  בשבת]שכל  זו  בשעה כן ואינו החול , ,[בימי ְְֲִִִִָ

מצחא מתגלה-אתליא  המצח -האי א"א]זה ינין .[של  ל כל -ואתפין ונכנעים  ְְְְְְִִִִִַַָָָָָ

רחמין הדינים , כחרחמים -וא עלמין ונמצאים  הכ-. העולמות בגיןבכל  ְְְְְְְֲִִִִַָָֻ

-, כך תומפני  שבת -א כח דינאנמצאת  דין ,-לא לעי אבלא  לא-לא ְְְְִִֵַַָָָָָָ

לתא[בזו "ן]למעלה  למטה -ולא שלמטה]ולא  הדין בעלי אא.[אצל ואפי ְְֲִֶַַָָָ

גיהנם ,-דגיה ם של  אש  אתריואפילו  וניחיןבמקומה,[ונכבית]שוקעת -א קע ְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

נחים .-ח בא והרשעים  ַַָָ

ק יא ז טא  כג ארא  ְִִַָָָ

         
       
       

     

         
       
      
       

 

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שבת  סעודות  שלש 
א זה ,-ועל דחדמתווספת -אסףועל  שמחה-נ מתא  של  נשמה  ְְְְִִֵַַָָ

נבשבת .-בא  בר האדם ,-בעי  סעדתילשמוח -למחדי וצריך  תלת  ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָ

שבת .-ד א  של  סעודות  מהימנ תא שהרי,-האבשלש  האמונה-ל [היא כל  ְְְְֵַַָָָָ

דמהימנ תא ,התורה] ללא  האמונה -וכל כללות  התורה]וכל  ענפי י ,[הם ְְְְִֵֵָָָָ

נמצאים -אכח  נ .[בשבת]בה  בר האדם ,-בעי תרא וצריך  לסדר-לסרא ְְְְִֵַַָָָָָָ

השולחן , דמהימנ תא ולאכול -למיכלאת  סעדתי האמונה-לת של  סעודות  שלש  ְְְְְִֵֵֵָָָָ

בתורה] הרמוזות בה ,[הן בהן.-למח י ולשמוח  ְְֱֵֵ

עליאמר אסהדנא  מע ן: עצמי ,-רי  על  מעיד  הכאאני  א ין  כל -לכל  לפני  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

האדרא]אלה  במעמד ימאי שכאן.[הנוכחים מן  מימי ,-הא  לאשהרי  ְִָָָ◌ַ◌ָ

בטלתי -בטילנא סעדתילא  לת  הסעודות .-אין שלש  אלה  את  ְְְִִֵֵַָָָ

אצטריכנא ובזכותן ,-בגינה ן  הצטרכתי-לא  בא לא  לתענית-לתעניתא  ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

אחרי י בשבת . בימי   אחרים -ואפי בימים  החול]ואפילו אצטריכנא ,[ימי לא-לא  ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

אהצטרכתי , ן בשבת .-ל שכן  בה כל  זכי בהן ,-מאן שזוכה  מי  כי  ְְְְֵֵֶַַָָָָ

לימתא למהימנ תא שלימה -זכי לאמונה  התורה זוכה  כל  את קיים כאלו  [ונחשב ְְְִֵֵֵָָָָ

אמונה] .הנקראת

שבת]אחת -חד  ערב של הראשונה דמטרניתא ,[הסעודה  סעודת-סעדתא היא  ְְְִַַָָָ

בשחרית]ואחת -וחד.[המלכות]המלכה  השנייה דמלא,[הסעודה סעדתא ְְְְַַָָָ
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הנ"ל]נודע  הרדל"א ט רנא [והלביש]פשט -יט ,[הוא  אחת -חד [היא התפשטות  ְִַָָ

עתיק] של היסוד יאה ,הארת ונאה ,-סימא מצחא מתוקה  במצח -אתליל  שנכלל  ְְְְְְִִִִָָָָ

דא"א] במצח  האיר ומשם דמו"ס, בדעת תחילה נכל דעתיק האי .[יסוד ומפני-בגין , ְְִָ

רעוין [היסוד]שהוא  דכל הרצונות ,-רעוא כל  מצחארצון  במצח ,-אתן נתקן ְְְְְֲֲִִִַַָָָָ

בסיטא המצח ,-ואת ליא  בתואר  מצחאוהתגלה  המצח [לכן]-האי  א ריזה  ְְְְְְִִִִֵַָָָָ

רצון .-רצן  א"א]הרצון -רצן וכאשר -וכד נקרא  של הרצון מצח [הוא ְַָָ

שעליו ]מתגלה -את ליא דרעוין ,[מהשער הרצונות -רעוא  של  רצון]רצון  [עת ְְְֲֲִִַַַָָ

עלמיןנמצא -א כח הכ-. העולמות צלתיןבכל  התפילות-וכל וכל  ְְְְְְְִִִַָָֻ

ישראל]שלמטה -לתא  אנ יומאירים -מתנהרין מתקבלות ,-מתקלין [של ְְְְְֲִִִִִַַַַָ

אנין אנפין -זעיר זעיר של  שבמצח פניו והדינים א"א, ממצח מקבל  שז"א  הארה  [ע "י  ְְִִֵַ

נכנעים] העולמות]והכל -וכא.ז "א א כח,[כל ברחמים .-רחמי וכלנמצאים  ְְְְְֲִֵַַָָֹ

הדינים ,-ינין  ואתפיין וכל  ונכנעים .-אתט רן מסתתרים  ְְְְְִִִִַַָָ

דרעוין רעוא  מתגלה  במנחה  בשבת 
דמנחה בשבת ,-א  דצלתא מנחה ,-ע א תפילת  ען בשעת  שהוא-ה א  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָ

מתערין זמן ינין  מתעוררים -כל הדינים  בשבת]שכל  זו  בשעה כן ואינו החול , ,[בימי ְְֲִִִִָ

מצחא מתגלה-אתליא  המצח -האי א"א]זה ינין .[של  ל כל -ואתפין ונכנעים  ְְְְְְִִִִִַַָָָָָ

רחמין הדינים , כחרחמים -וא עלמין ונמצאים  הכ-. העולמות בגיןבכל  ְְְְְְְֲִִִִַָָֻ

-, כך תומפני  שבת -א כח דינאנמצאת  דין ,-לא לעי אבלא  לא-לא ְְְְִִֵַַָָָָָָ

לתא[בזו "ן]למעלה  למטה -ולא שלמטה]ולא  הדין בעלי אא.[אצל ואפי ְְֲִֶַַָָָ

גיהנם ,-דגיה ם של  אש  אתריואפילו  וניחיןבמקומה,[ונכבית]שוקעת -א קע ְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

נחים .-ח בא והרשעים  ַַָָ

ק יא ז טא  כג ארא  ְִִַָָָ

         
       
       

     

         
       
      
       

 

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שבת  סעודות  שלש 
א זה ,-ועל דחדמתווספת -אסףועל  שמחה-נ מתא  של  נשמה  ְְְְִִֵַַָָ

נבשבת .-בא  בר האדם ,-בעי  סעדתילשמוח -למחדי וצריך  תלת  ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָ

שבת .-ד א  של  סעודות  מהימנ תא שהרי,-האבשלש  האמונה-ל [היא כל  ְְְְֵַַָָָָ

דמהימנ תא ,התורה] ללא  האמונה -וכל כללות  התורה]וכל  ענפי י ,[הם ְְְְִֵֵָָָָ

נמצאים -אכח  נ .[בשבת]בה  בר האדם ,-בעי תרא וצריך  לסדר-לסרא ְְְְִֵַַָָָָָָ

השולחן , דמהימנ תא ולאכול -למיכלאת  סעדתי האמונה-לת של  סעודות  שלש  ְְְְְִֵֵֵָָָָ

בתורה] הרמוזות בה ,[הן בהן.-למח י ולשמוח  ְְֱֵֵ

עליאמר אסהדנא  מע ן: עצמי ,-רי  על  מעיד  הכאאני  א ין  כל -לכל  לפני  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

האדרא]אלה  במעמד ימאי שכאן.[הנוכחים מן  מימי ,-הא  לאשהרי  ְִָָָ◌ַ◌ָ

בטלתי -בטילנא סעדתילא  לת  הסעודות .-אין שלש  אלה  את  ְְְִִֵֵַָָָ

אצטריכנא ובזכותן ,-בגינה ן  הצטרכתי-לא  בא לא  לתענית-לתעניתא  ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

אחרי י בשבת . בימי   אחרים -ואפי בימים  החול]ואפילו אצטריכנא ,[ימי לא-לא  ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

אהצטרכתי , ן בשבת .-ל שכן  בה כל  זכי בהן ,-מאן שזוכה  מי  כי  ְְְְֵֵֶַַָָָָ

לימתא למהימנ תא שלימה -זכי לאמונה  התורה זוכה  כל  את קיים כאלו  [ונחשב ְְְִֵֵֵָָָָ

אמונה] .הנקראת

שבת]אחת -חד  ערב של הראשונה דמטרניתא ,[הסעודה  סעודת-סעדתא היא  ְְְִַַָָָ

בשחרית]ואחת -וחד.[המלכות]המלכה  השנייה דמלא,[הסעודה סעדתא ְְְְַַָָָ
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        ע "א רפ"ט  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הקדוש -קיא המלך  סעודת  במנחה]ואחת -וחד.[ז"א]היא  השלישית הסעודה ,[היא ְִַַָ

קיא דעיקא קדישא-סעדתא  עתיקא  סעודת  דכל,[א"א]היא  סתימא  ְְְְִִִַַָָָָָָ

הסתומים .[והוא]-סתימין  כל  של  עלמאסתום  ההוא -בההא העליון]ובעולם  ,[עולם ְְְִִַָָ

לא ין   בה לאלויז-יזי  בהן  הנרמזותכה העליונות הבחינות  אלו  מאורות היורד [לשפע ְְְִִֵֵ

.בסעודות]

הדינים כל  נכפין  א "א  מצח  בגילוי 
רצן הרצון -האי  א"א]זה  של הרצון  אתליא,[מצח מתגלה ,-ד  הוא יניןכאשר  ל ְְִִִַַָָָָ

נכנעים -אתפין  הדינים  בשלשלאות .-מלליהן כל  כמו קשורים  מהיותם  ְְְְִִֵַָ

ק יא דעיקא  קדישא ,-נא עתיקא  של  חד התיקון תנא נתקן-אתקן  ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

אחד , נין בתיקון דכל התיקונים .-ללא  כל  את  כולל  עאה,שהוא  חכמה  והיא  ְְְְִִִִָָָָָָָ

סתומה ,-סתימאה עליונה, חכמה  ארוהיא דכל  השאר-ללא  לכל  [החכמותכוללת  ְְְְִַָָָָָ

ממנה] סתימאה]וזה -והאי.שלמטה  מוחא היא הסתומה , עאה,[החכמה  עדן  ארי  ְְִִֵֵֶָָָ

הסתום ,-סתימאה העליון עדן  ק י אנקרא  דעיקא מחא של -וה א המוח  והוא  ְְְִִִַַָָָָָ

קדישא  לגרון]עתיקא  ירדה הבינה  בחינת  כי א"א, של המוח הוא החכמה  הוא ְָוהאי.[רק

עיברהמוח ,[השפעת]וזה-מחא לכל צד-אתט לכל  מי .[בפרצופים]מתפשט ְְִִֵֵַָָָָ

מתפשט,-אתט אחראממנו  אחר-עדן  לאו"א עדן המזלות דרך מתפשט [שהוא  ְֲִֵֶַַָָ

התחתון] עדן  הנקראים אתלף .עילאין  עדן , העדן -מהאי  מוחא ומזה העליון, [עדן ְְִֵֵֶַָ

או "א]נחקק סתימאה] של התחתון .[העדן

סתימאוההא  הסתום -ריא הראש  דעתיק]וההוא  דלא,[רדל "א דע יקא  דברי א ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

עתיק [מתלבש]ה-אתידע  של  נודע [א"א]בראש  בתוכו ]שלא  מתלבש ד,[מה  ְְִַָ

ק יא ז טא  כהארא  ְִִַָָָ

        
      
        
        
        

      

       
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פשט-יט  ט רנא [והלביש]כאשר  אחת -חד שלהתפשטות  היסוד הארת [היא ְִַָָ

לאתנהרא,עתיק] מת ן  עתיק]שהיה -הוה של הארה [היסוד לקבל  [מחסדמתוקן  ְְְְֲֲִִַַָָָ

א"א] בגולגולת המלובש דעתיק]הכה -ט,דעתיק ואתלף [היסוד מחא, בזה-האי  ְְְְִַַָָָ

דא"א]המוח  סתימאה ונחקק [מוחא דעתיק], ליסוד קיבול בית  להיות ְְְִִואתנהיר .[המו "ס

נה רין הארות ,[המו "ס]והאיר -כה ,[עתיק]הוציא [אז]ו-וא יק בהרבה  ְְְִִַַָ

שלו ]ורשם -וארים היסוד הארת דא,[את זה -בציטא  במו "ס]כתואר  שנחקק [כמו  ְְְִִַָָ

מצחא המצח -בהאי  א"א]בזה  נה רא.[של חד  ,י בו-ואתרים רשום  ונהיה  ְְְְְְִִִֵַָָָ

אחד [במצח] עתיק]אור  של היסוד רצ ן,[של  רצון .-א רי רצ ןשנקרא  וזה-והאי ְְְִֵָָָ

עתיק]הרצון של בדקנא ,[היסוד לת א בזקן-אתט למטה א"א]התפשט  עד,[של ְְְְִִַַַָָָ

בדקנא  מתיבא  אתר שהתיישב -הה א המקום  אותו  דעתיק]עד  וא ריבזקן.[היסוד ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָ

עאה  דעתיק]ונקרא -חסד  החסד עם דעתיק  עליון ,[היסוד "נ צר חסד  איה ודא  ְִִֵֶֶָָָ

דעתיק]וזה-חסד" החסד עם דעתיק מידות]הוא [היסוד י "ג של בכתוב חסד[הנקרא נוצר  ֶֶ

הדיקנא] תיקוני  מי"ג השמיני רצן .[התיקון הרצון -בהאי דעתיק]ובזה ד,[יסוד ִ◌ְ◌ָ◌ְַָָ

מתגלה -אתליא הוא  א"א]כאשר  דדינא,[במצח מארי  בעלי-מסלין  מסתכלים  ְְְְְִִִִֵַַָָָ

ונכנעים .-מתפין הדין , ְְִַָ

א "א  עיני

ק י אהעינים ,[שתי ]-עיני דעיקא קדישא -רי א עתיקא  של  ,[א"א]שבראש  ְְִִֵֵַַָָָ

קילן  חד  אחת -רין  נחשבות  רחמים]שתיהן  של שווה אחת  .[בחינה ְְְִֵַָ

דירא  תמיד ,-אחין משגיחות נאים אשר  ישן.[א"א]ו-ולא שכתוב :-כיב לא  ְְְְְְִִִִִַָָָ

קיא יראל  י ראל", מר יין ולא  ינ ם הקדוש -"לא  שא"א ישראל  ז "א, [הוא  ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ



ק יאכד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
   

       

       
        
        
        

 

        ע "א רפ"ט  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הקדוש -קיא המלך  סעודת  במנחה]ואחת -וחד.[ז"א]היא  השלישית הסעודה ,[היא ְִַַָ

קיא דעיקא קדישא-סעדתא  עתיקא  סעודת  דכל,[א"א]היא  סתימא  ְְְְִִִַַָָָָָָ

הסתומים .[והוא]-סתימין  כל  של  עלמאסתום  ההוא -בההא העליון]ובעולם  ,[עולם ְְְִִַָָ

לא ין   בה לאלויז-יזי  בהן  הנרמזותכה העליונות הבחינות  אלו  מאורות היורד [לשפע ְְְִִֵֵ

.בסעודות]

הדינים כל  נכפין  א "א  מצח  בגילוי 
רצן הרצון -האי  א"א]זה  של הרצון  אתליא,[מצח מתגלה ,-ד  הוא יניןכאשר  ל ְְִִִַַָָָָ

נכנעים -אתפין  הדינים  בשלשלאות .-מלליהן כל  כמו קשורים  מהיותם  ְְְְִִֵַָ

ק יא דעיקא  קדישא ,-נא עתיקא  של  חד התיקון תנא נתקן-אתקן  ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

אחד , נין בתיקון דכל התיקונים .-ללא  כל  את  כולל  עאה,שהוא  חכמה  והיא  ְְְְִִִִָָָָָָָ

סתומה ,-סתימאה עליונה, חכמה  ארוהיא דכל  השאר-ללא  לכל  [החכמותכוללת  ְְְְִַָָָָָ

ממנה] סתימאה]וזה -והאי.שלמטה  מוחא היא הסתומה , עאה,[החכמה  עדן  ארי  ְְִִֵֵֶָָָ

הסתום ,-סתימאה העליון עדן  ק י אנקרא  דעיקא מחא של -וה א המוח  והוא  ְְְִִִַַָָָָָ

קדישא  לגרון]עתיקא  ירדה הבינה  בחינת  כי א"א, של המוח הוא החכמה  הוא ְָוהאי.[רק

עיברהמוח ,[השפעת]וזה-מחא לכל צד-אתט לכל  מי .[בפרצופים]מתפשט ְְִִֵֵַָָָָ

מתפשט,-אתט אחראממנו  אחר-עדן  לאו"א עדן המזלות דרך מתפשט [שהוא  ְֲִֵֶַַָָ

התחתון] עדן  הנקראים אתלף .עילאין  עדן , העדן -מהאי  מוחא ומזה העליון, [עדן ְְִֵֵֶַָ

או "א]נחקק סתימאה] של התחתון .[העדן

סתימאוההא  הסתום -ריא הראש  דעתיק]וההוא  דלא,[רדל "א דע יקא  דברי א ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

עתיק [מתלבש]ה-אתידע  של  נודע [א"א]בראש  בתוכו ]שלא  מתלבש ד,[מה  ְְִַָ

ק יא ז טא  כהארא  ְִִַָָָ

        
      
        
        
        

      

       
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פשט-יט  ט רנא [והלביש]כאשר  אחת -חד שלהתפשטות  היסוד הארת [היא ְִַָָ

לאתנהרא,עתיק] מת ן  עתיק]שהיה -הוה של הארה [היסוד לקבל  [מחסדמתוקן  ְְְְֲֲִִַַָָָ

א"א] בגולגולת המלובש דעתיק]הכה -ט,דעתיק ואתלף [היסוד מחא, בזה-האי  ְְְְִַַָָָ

דא"א]המוח  סתימאה ונחקק [מוחא דעתיק], ליסוד קיבול בית  להיות ְְְִִואתנהיר .[המו "ס

נה רין הארות ,[המו "ס]והאיר -כה ,[עתיק]הוציא [אז]ו-וא יק בהרבה  ְְְִִַַָ

שלו ]ורשם -וארים היסוד הארת דא,[את זה -בציטא  במו "ס]כתואר  שנחקק [כמו  ְְְִִַָָ

מצחא המצח -בהאי  א"א]בזה  נה רא.[של חד  ,י בו-ואתרים רשום  ונהיה  ְְְְְְִִִֵַָָָ

אחד [במצח] עתיק]אור  של היסוד רצ ן,[של  רצון .-א רי רצ ןשנקרא  וזה-והאי ְְְִֵָָָ

עתיק]הרצון של בדקנא ,[היסוד לת א בזקן-אתט למטה א"א]התפשט  עד,[של ְְְְִִַַַָָָ

בדקנא  מתיבא  אתר שהתיישב -הה א המקום  אותו  דעתיק]עד  וא ריבזקן.[היסוד ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָ

עאה  דעתיק]ונקרא -חסד  החסד עם דעתיק  עליון ,[היסוד "נ צר חסד  איה ודא  ְִִֵֶֶָָָ

דעתיק]וזה-חסד" החסד עם דעתיק מידות]הוא [היסוד י "ג של בכתוב חסד[הנקרא נוצר  ֶֶ

הדיקנא] תיקוני  מי"ג השמיני רצן .[התיקון הרצון -בהאי דעתיק]ובזה ד,[יסוד ִ◌ְ◌ָ◌ְַָָ

מתגלה -אתליא הוא  א"א]כאשר  דדינא,[במצח מארי  בעלי-מסלין  מסתכלים  ְְְְְִִִִֵַַָָָ

ונכנעים .-מתפין הדין , ְְִַָ

א "א  עיני

ק י אהעינים ,[שתי ]-עיני דעיקא קדישא -רי א עתיקא  של  ,[א"א]שבראש  ְְִִֵֵַַָָָ

קילן  חד  אחת -רין  נחשבות  רחמים]שתיהן  של שווה אחת  .[בחינה ְְְִֵַָ

דירא  תמיד ,-אחין משגיחות נאים אשר  ישן.[א"א]ו-ולא שכתוב :-כיב לא  ְְְְְְִִִִִַָָָ

קיא יראל  י ראל", מר יין ולא  ינ ם הקדוש -"לא  שא"א ישראל  ז "א, [הוא  ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ



ק יאכו ז טא  ְִִַָָָארא 

[טו]          
  

       
      

[טז]        
 

       
        

       [יז]  
   

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

תמיד] עליו  .שומר כך ,-גין  לי מפני  אית לו-לא עינאאין על גבות-בינין  ְְִִִִֵֵַָָָ

העיניים , סתאעל  כיסוי -ולא  עפעפיים]ולא .[של ְְָָ

מח ההוא-אההא  סתימאה]המוח  שלו ]נחקק-אתגליף ,[מוחא חב"ד חלקי ונהיר ,[לג' ְְְִִִַָָ

עינא והאיר - חרין שבעין.-תלת לבן  גווני חדא בשלושה  אחד ,-חרא  בלובן  ְְְֲִִִִֵַָָָָָ

בעצמם]רוחצים -מתסחין  אנ ין [ומאירים זעיר  אנפין .-עינין  זעיר  של  העיניים  ְְְְְִִִִֵַַַָ

קדמאהשכתוב :-כיב חרא הא  חלב", הראשון.-"רחצת הלובן אר שהוא  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

הלבן ,-ח רין  גווני  צינין ומאירים -ונהרין רוחצים ,-אסחין ושאר  לשאר-לאר ְְְְֲִִִִִִַַַָָ

ז"א]הנרות  של הספירות .[לשאר 

א"א]המוח -מחא  של סתימאה  דברכתא ,[מוחא  נביעא  המבוע -א רי [מקורנקרא  ְְְְִִִֵָָָָ

הברכות .הנביעה] אכחשל   ימ רכאן כל  מ -נביעא, הברכות  שכל  מנוהמבוע ְְְְְִִִִֵָָָָ

מחאנמצאות . האי המוח -בגין, שזה  ח ריןמאיר-להיטומפני תלת ְְְִִִִִַָָָָ

שבעין .-עינא  הלבן גווני  ברכתא בשלושה   בי לי בה-עינא , תלויה  בעין, ְְְִֵֵֵֵָָָָָ

מחא שכתוב :-כיבהברכה . הא , ."ריב ה א  עין  במוח -"ט ב תליןשהרי ְְְְְִִִַַָָָָ

דעינא שבעין.-חרי הלובן  גווני  ְִֵֵָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד .(טו) קכא, ראל :תהלי י מר  יי ולא   ינ לא יב.(טז )הה  ה, השירי על שיר ני י עיניו ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹ
מאת: על  יבת בחלב רחצ ת מי ט .(יז )אפיקי כב, ל ל :משלי חמ מ  נת י  יבר הא עי טב ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ק יא ז טא  כז ארא  ְִִַָָָ

         
          

    

       
          
        
       

        
        

 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

עינא  העין -האי א"א]זו  אנין ,[של  זעיר א ח  משגיחה -ד [ומאירה]כשהיא  ְְְִִֵֵַַַַָָ

אנפין, הבזעיר  אנ ין בי"ע]הפנים -זעיר בעולמות הפרצופים כולם [של ְְְִִֵַֻ

דאבשמחה .-בחיד העין,-עינא  ימינאזו  כא ימין-ה א כולה עיניו היא  [שתי  ְְִֵֵָָָָֹ

רחמים] של ימין, צד כבחינת  נחשבות כאחת, הנחשבות א "א  מאלא,של  [כי ]-לית  ְֵָָָ

בו  בחינת]אין  לתא שמאל .[בא "א  שלמטה [אבל]-עיינין  ז"א]עיניים  מינאי,[של ְְְִִִַַָָ

בהן]-מאלא ושמאל .[יש גוניןימין תרי  גוונים -רי , בשני  העיניים , [בשתישתי ְְְְִִֵֵַָָ

דין] של ושמאל רחמים של  ימין .בחינות,

אליפנא  ספרא , למדנו ,-צניעתא דצניעותא  יו"ד[יש]שהנה-הא בספרא  ְְְְְִִִִָָָָ

אה  יו"ד  תחתונה .-עאה, יו"ד  עליונה, ת אה יו "ד  ה "א עאה, ה"א-ה "א  ִִַַָָָָָָָָ

תחתונה. ה "א  תאהעליונה, וא"ו עאה, תחתונה.-וא"ו וא "ו  עליונה , אןוא "ו  ל ִִַָָָָָ

אלה-עאין  יה "ו ]כל  האותיות תלין העליונות ,[בחינות  תלויות-עיקא בעתיק ְִִִַַַָָָ

דא"א] סתימאה במוחא שהן חב"ד, של יה "ו ]-ת אין.[יה"ו האותיות  בחינות אלה  [וכל ִַָ

א ן התחתונות , אנ ין  הן -זעיר אנפין  ז"א]בזעיר  של  במוחין שהן חב "ד, של  .[יה "ו ְְִִִֵַ

לין  שבז"א]-לאו התחתונות  יה"ו  אותיות  תלויות ,[ואלה מאינן  אן אלא-א א ְִֶַַָָָָ

ממש  בז"א]הן התגלותן תלין .[עיקר קיא תלויות-בע יקא  קדישא  ובעתיקא  ְְִִַַַָָָ

בלבד] שורשן הוא שם כי תלויות, הן דעיקא ,[שבא "א  מא  של -הא השם  שהרי  ְְְִַָָָ

מא עתיק  מהכל -אתסיא מכוסה]מכוסה  א"א א כח ,[ששם נמצא-ולא ולא  ְְְְְִִִַַָָָֹ

אחת] פעם רק בתורה, נזכר אתון.[ולא  א ין  האותיות -אבל אלו העליונות]אבל  ,[יה "ו  ְֲִֵַָָ

עיקא בעתיק,-תלין  יתקמןשתלויות  שיתקיימו -גין אןבכדי  ְְְְְְִִִִַַַַָָ

יה "ו ]אלו -לתא הכי.[בז"א]שלמטה [האותיות  לאו כן ,-אי לא  לאשאם  ְְִִִַָָָָ

יתקיימו.-יתקימן  לא  ְְִַ



ק יאכו ז טא  ְִִַָָָארא 

[טו]          
  

       
      

[טז]        
 

       
        

       [יז]  
   

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

תמיד] עליו  .שומר כך ,-גין  לי מפני  אית לו-לא עינאאין על גבות-בינין  ְְִִִִֵֵַָָָ

העיניים , סתאעל  כיסוי -ולא  עפעפיים]ולא .[של ְְָָ

מח ההוא-אההא  סתימאה]המוח  שלו ]נחקק-אתגליף ,[מוחא חב"ד חלקי ונהיר ,[לג' ְְְִִִַָָ

עינא והאיר - חרין שבעין.-תלת לבן  גווני חדא בשלושה  אחד ,-חרא  בלובן  ְְְֲִִִִֵַָָָָָ

בעצמם]רוחצים -מתסחין  אנ ין [ומאירים זעיר  אנפין .-עינין  זעיר  של  העיניים  ְְְְְִִִִֵַַַָ

קדמאהשכתוב :-כיב חרא הא  חלב", הראשון.-"רחצת הלובן אר שהוא  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

הלבן ,-ח רין  גווני  צינין ומאירים -ונהרין רוחצים ,-אסחין ושאר  לשאר-לאר ְְְְֲִִִִִִַַַָָ

ז"א]הנרות  של הספירות .[לשאר 

א"א]המוח -מחא  של סתימאה  דברכתא ,[מוחא  נביעא  המבוע -א רי [מקורנקרא  ְְְְִִִֵָָָָ

הברכות .הנביעה] אכחשל   ימ רכאן כל  מ -נביעא, הברכות  שכל  מנוהמבוע ְְְְְִִִִֵָָָָ

מחאנמצאות . האי המוח -בגין, שזה  ח ריןמאיר-להיטומפני תלת ְְְִִִִִַָָָָ

שבעין .-עינא  הלבן גווני  ברכתא בשלושה   בי לי בה-עינא , תלויה  בעין, ְְְִֵֵֵֵָָָָָ

מחא שכתוב :-כיבהברכה . הא , ."ריב ה א  עין  במוח -"ט ב תליןשהרי ְְְְְִִִַַָָָָ

דעינא שבעין.-חרי הלובן  גווני  ְִֵֵָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד .(טו) קכא, ראל :תהלי י מר  יי ולא   ינ לא יב.(טז )הה  ה, השירי על שיר ני י עיניו ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹ
מאת: על  יבת בחלב רחצ ת מי ט .(יז )אפיקי כב, ל ל :משלי חמ מ  נת י  יבר הא עי טב ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ק יא ז טא  כז ארא  ְִִַָָָ

         
          

    

       
          
        
       

        
        

 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

עינא  העין -האי א"א]זו  אנין ,[של  זעיר א ח  משגיחה -ד [ומאירה]כשהיא  ְְְִִֵֵַַַַָָ

אנפין, הבזעיר  אנ ין בי"ע]הפנים -זעיר בעולמות הפרצופים כולם [של ְְְִִֵַֻ

דאבשמחה .-בחיד העין,-עינא  ימינאזו  כא ימין-ה א כולה עיניו היא  [שתי  ְְִֵֵָָָָֹ

רחמים] של ימין, צד כבחינת  נחשבות כאחת, הנחשבות א "א  מאלא,של  [כי ]-לית  ְֵָָָ

בו  בחינת]אין  לתא שמאל .[בא "א  שלמטה [אבל]-עיינין  ז"א]עיניים  מינאי,[של ְְְִִִַַָָ

בהן]-מאלא ושמאל .[יש גוניןימין תרי  גוונים -רי , בשני  העיניים , [בשתישתי ְְְְִִֵֵַָָ

דין] של ושמאל רחמים של  ימין .בחינות,

אליפנא  ספרא , למדנו ,-צניעתא דצניעותא  יו"ד[יש]שהנה-הא בספרא  ְְְְְִִִִָָָָ

אה  יו"ד  תחתונה .-עאה, יו"ד  עליונה, ת אה יו "ד  ה "א עאה, ה"א-ה "א  ִִַַָָָָָָָָ

תחתונה. ה "א  תאהעליונה, וא"ו עאה, תחתונה.-וא"ו וא "ו  עליונה , אןוא "ו  ל ִִַָָָָָ

אלה-עאין  יה "ו ]כל  האותיות תלין העליונות ,[בחינות  תלויות-עיקא בעתיק ְִִִַַַָָָ

דא"א] סתימאה במוחא שהן חב"ד, של יה "ו ]-ת אין.[יה"ו האותיות  בחינות אלה  [וכל ִַָ

א ן התחתונות , אנ ין  הן -זעיר אנפין  ז"א]בזעיר  של  במוחין שהן חב "ד, של  .[יה "ו ְְִִִֵַ

לין  שבז"א]-לאו התחתונות  יה"ו  אותיות  תלויות ,[ואלה מאינן  אן אלא-א א ְִֶַַָָָָ

ממש  בז"א]הן התגלותן תלין .[עיקר קיא תלויות-בע יקא  קדישא  ובעתיקא  ְְִִַַַָָָ

בלבד] שורשן הוא שם כי תלויות, הן דעיקא ,[שבא "א  מא  של -הא השם  שהרי  ְְְִַָָָ

מא עתיק  מהכל -אתסיא מכוסה]מכוסה  א"א א כח ,[ששם נמצא-ולא ולא  ְְְְְִִִַַָָָֹ

אחת] פעם רק בתורה, נזכר אתון.[ולא  א ין  האותיות -אבל אלו העליונות]אבל  ,[יה "ו  ְֲִֵַָָ

עיקא בעתיק,-תלין  יתקמןשתלויות  שיתקיימו -גין אןבכדי  ְְְְְְִִִִַַַַָָ

יה "ו ]אלו -לתא הכי.[בז"א]שלמטה [האותיות  לאו כן ,-אי לא  לאשאם  ְְִִִַָָָָ

יתקיימו.-יתקימן  לא  ְְִַ



ק יאכח ז טא  ְִִַָָָארא 

        
       

         
       

  

      
      
        

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 כן -בגין בא"א]ועל  הוא ז "א של המוחין ששורש קיא ,[ומשום השם -מא  ְְִִַָָָ

וגליא,[הוי"ה]הקדוש  וגלוי .-סתים דסתיםסתום  סתום ,-הה א שהוא  לקבלי זה  ְְְְֳִִֵַַָָָָ

ק י א קדישא ,[הוא]-דעיקא העתיקא  דכאכנגד  ונעלם [שהוא]-סתימא סתום  ְְְִִִַַָָָָֹ

דאתגליאמהכל . גלוי ,-והה א שהוא  אניןוזה  אנפין .[הוא]-בזעיר בגיןבזעיר  ְְְְְְְִִִִֵַַַָ

-, כן רכאן ועל  הברכות ,-ל  וגליא כל  סתים בנוסח]צריכות -עין  [להיאמר ְְְְִִַַָָָָָָ

וגלוי  א"א]סתום  כנגד – נסתר  – קדשנו אשר ז "א . כנגד  גלוי , – אתה  אתון.[ברוך  ְִֵַָא ין 

האותיות [שהרי ]-סתימן  קיא הסתומות ,[יה "ו ]אלה  עיקא שתלויות-תלין ְְְְִִִַַַָָָָ

קדישא  תלויות.[א"א]בעתיקא למה  לין  בא "א ]אאי שורשן להיות  ליא?[שיצטרך ְְֲַַָָָ

יו"ד -יו"ד בא"א]תלה שורשה לתא,[שיהיה יו"ד  שלמטה-לקמא  יו "ד  לקיים  כדי  ְְְִַַָָ

בז"א] לקיימן כדי  בא "א  שורשן  וא"ו , ה"א, אותיות בשאר הוא וכן .[בז "א.

דא "א  חוטם 

ח טמא [בא"א]החוטם -ח טמא . החוטם ,-האי  דפרקאבזה  נ קבא  ְְְְְְַַָָָָָָָ

 שבו -דבי החלול  הצינור  ימין]בנקב  שבצד רחאנושב -נ יב,[זה ְִֵָָ

חיים -דחי אנ ין רוח  אנפין.-לזעיר חטמאלזעיר החוטם ,-בהאי נ קאובזה  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

החלול -דפרקא הצינור שמאל]בנקב  ה "א,[בצד ה "א -ליא ה"א תלויה  אות [היא  ְְְְַַַָָ

עתיק] של המלכות בחינת שהיא הוי "ה , שבשם אחרא,אחרונה ה"א  ְְֲַַָָלקמא

שלמטה[כדי ]-דלתא  אחרת  ה "א שללקיים  מלכות בחינת שהיא ה"א אות את [לקיים ְִַָ

רחא.ז"א] הרוח ,-ודא  סתימאהוזו  מחא  א"א ,-נפיק  של  סתימאה  ממוחא  יוצאת  ְְִִִָָָָָָ

דחי רחא החיים -וארי  רוח  רחא.[כנ"ל]ונקרא הרוח -בהאי  שמאל]ובזו  ,[שבנקב ְְְְִֵֵַָָָ

חכמתא [ישראל]עתידים -זמינין  החכמה -למנדע את  זמנא,[שבתורה]לדעת  ְְְְְְְִִִִַָָָ

ק יא ז טא  כטארא  ְִִַָָָ

       
 ❏  [ יח] 

        
       [יט] 

    [ כ] 

        
         
       
         

    
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מיחא  המשיח .-דמלא מלך  של  יהו'התוב:שכ-כיב בזמן  רח עליו "ונחה ְְְְְִִִַַָָָָָָ

בינה". חכמה  ְִַָָָרח

חטמא החוטם ,-האי סטריןזה  מל משפיע]-חין  הצדדים [הוא מכל  [משניחיים  ְִִִִַָָָָ

והשמאל] הימין  לימא ,נקביו ,  משפיע]-חיד שלימה ,[והוא רח שמחה  נחת-נחת  ְֵֵַַַָ

אניןרפואה.-אסוותארוח , דזעיר אנפין ,-ח טמא  זעיר  של  כתוב :-תיבבחוטם  ְְְְְִִִֵַַָָָָ

תיב והכא ."א ען א"א]וכאן -"עלה של  ל".כתוב :[בחוטם אחטם "תה תי  ְְְְֱִִִֶַָָָָָָָָָ

דאדא  האגדה-בספרא  סבא ובספר ייבא  רב ייבא-דבי רב  של  מדרשו  בית  של  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

פמאהעמיד ,-אקיםסבא , אות]-ה "א מתלבשת]ה"א [כי דעתיק המלכות  בפה[של ְִָ

א"א] הכי .[של מתקמא לא כך -והכא, מתקיים  לא  ה"א וכאן אות  כי  מבואר, לעיל [כי  ְְְִִַָָָָָ

השמ  בנקב מתלבשת דעתיק  מלכות א"א]של חוטם של  אצטרפא,אלי מצטרפת-ולא ולא  ְְְִָָָ

כאן] שלמדנו למה  מצטרפת לא אפילו  דאגדתא ספרא ב.[שדעת על פי ,-ואף  על  ואף  ְַַַ

דאגדתא]אחת [כוונה]שב-בחד  ספרא אכןעולה -סלקא [דעת כי  כאן, הנלמד [עם ְְִַַָ

בפה] וגם בחוטם גם  מתפשטות  בה"א .הגבורות  ב-אא , ינאה "א ,[אות]אלא  ְִֵֶָָ

תלוי.-תליא תליאהדין  חטמא תלוי.-ודינא, בחוטם  שכתוב :-כיבוהדין , ְְְְְִִִַַָָָָָ

תימא  ואי ."א ען  תאמר ,-"עלה  תיבואם  כתוב :-הא אכל".הרי מיו וא" ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

דרגזא הרוגז.-ערא  תליאעיקר  תלוי-חטמא מגבורותבחוטם  יורד הדין עיקר [כי  ְְְְִַָָָָָָ

הפה] אל מתפשט הוא  החוטם ודרך .שבדעת,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(יח) יא, ה':ישעיה ויראת  עת רח גברה  עצה  רח  בינה חכמה רח ה ' רח עליו שמואל(יט)ונחה  ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ט. כב, מ נ:ב ער  חלי אכל מיו וא א ע ט.(כ)עלה מח, אארי ישעיה מי  למע ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

:הכרית לבל י ל  אחט תהתי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָאי



ק יאכח ז טא  ְִִַָָָארא 

        
       

         
       

  

      
      
        

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 כן -בגין בא"א]ועל  הוא ז "א של המוחין ששורש קיא ,[ומשום השם -מא  ְְִִַָָָ

וגליא,[הוי"ה]הקדוש  וגלוי .-סתים דסתיםסתום  סתום ,-הה א שהוא  לקבלי זה  ְְְְֳִִֵַַָָָָ

ק י א קדישא ,[הוא]-דעיקא העתיקא  דכאכנגד  ונעלם [שהוא]-סתימא סתום  ְְְִִִַַָָָָֹ

דאתגליאמהכל . גלוי ,-והה א שהוא  אניןוזה  אנפין .[הוא]-בזעיר בגיןבזעיר  ְְְְְְְִִִִֵַַַָ

-, כן רכאן ועל  הברכות ,-ל  וגליא כל  סתים בנוסח]צריכות -עין  [להיאמר ְְְְִִַַָָָָָָ

וגלוי  א"א]סתום  כנגד – נסתר  – קדשנו אשר ז "א . כנגד  גלוי , – אתה  אתון.[ברוך  ְִֵַָא ין 

האותיות [שהרי ]-סתימן  קיא הסתומות ,[יה "ו ]אלה  עיקא שתלויות-תלין ְְְְִִִַַַָָָָ

קדישא  תלויות.[א"א]בעתיקא למה  לין  בא "א ]אאי שורשן להיות  ליא?[שיצטרך ְְֲַַָָָ

יו"ד -יו"ד בא"א]תלה שורשה לתא,[שיהיה יו"ד  שלמטה-לקמא  יו "ד  לקיים  כדי  ְְְִַַָָ

בז"א] לקיימן כדי  בא "א  שורשן  וא"ו , ה"א, אותיות בשאר הוא וכן .[בז "א.

דא "א  חוטם 

ח טמא [בא"א]החוטם -ח טמא . החוטם ,-האי  דפרקאבזה  נ קבא  ְְְְְְַַָָָָָָָ

 שבו -דבי החלול  הצינור  ימין]בנקב  שבצד רחאנושב -נ יב,[זה ְִֵָָ

חיים -דחי אנ ין רוח  אנפין.-לזעיר חטמאלזעיר החוטם ,-בהאי נ קאובזה  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

החלול -דפרקא הצינור שמאל]בנקב  ה "א,[בצד ה "א -ליא ה"א תלויה  אות [היא  ְְְְַַַָָ

עתיק] של המלכות בחינת שהיא הוי "ה , שבשם אחרא,אחרונה ה"א  ְְֲַַָָלקמא

שלמטה[כדי ]-דלתא  אחרת  ה "א שללקיים  מלכות בחינת שהיא ה"א אות את [לקיים ְִַָ

רחא.ז"א] הרוח ,-ודא  סתימאהוזו  מחא  א"א ,-נפיק  של  סתימאה  ממוחא  יוצאת  ְְִִִָָָָָָ

דחי רחא החיים -וארי  רוח  רחא.[כנ"ל]ונקרא הרוח -בהאי  שמאל]ובזו  ,[שבנקב ְְְְִֵֵַָָָ

חכמתא [ישראל]עתידים -זמינין  החכמה -למנדע את  זמנא,[שבתורה]לדעת  ְְְְְְְִִִִַָָָ

ק יא ז טא  כטארא  ְִִַָָָ

       
 ❏  [ יח] 

        
       [יט] 

    [ כ] 

        
         
       
         

    
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מיחא  המשיח .-דמלא מלך  של  יהו'התוב:שכ-כיב בזמן  רח עליו "ונחה ְְְְְִִִַַָָָָָָ

בינה". חכמה  ְִַָָָרח

חטמא החוטם ,-האי סטריןזה  מל משפיע]-חין  הצדדים [הוא מכל  [משניחיים  ְִִִִַָָָָ

והשמאל] הימין  לימא ,נקביו ,  משפיע]-חיד שלימה ,[והוא רח שמחה  נחת-נחת  ְֵֵַַַָ

אניןרפואה.-אסוותארוח , דזעיר אנפין ,-ח טמא  זעיר  של  כתוב :-תיבבחוטם  ְְְְְִִִֵַַָָָָ

תיב והכא ."א ען א"א]וכאן -"עלה של  ל".כתוב :[בחוטם אחטם "תה תי  ְְְְֱִִִֶַָָָָָָָָָ

דאדא  האגדה-בספרא  סבא ובספר ייבא  רב ייבא-דבי רב  של  מדרשו  בית  של  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

פמאהעמיד ,-אקיםסבא , אות]-ה "א מתלבשת]ה"א [כי דעתיק המלכות  בפה[של ְִָ

א"א] הכי .[של מתקמא לא כך -והכא, מתקיים  לא  ה"א וכאן אות  כי  מבואר, לעיל [כי  ְְְִִַָָָָָ

השמ  בנקב מתלבשת דעתיק  מלכות א"א]של חוטם של  אצטרפא,אלי מצטרפת-ולא ולא  ְְְִָָָ

כאן] שלמדנו למה  מצטרפת לא אפילו  דאגדתא ספרא ב.[שדעת על פי ,-ואף  על  ואף  ְַַַ

דאגדתא]אחת [כוונה]שב-בחד  ספרא אכןעולה -סלקא [דעת כי  כאן, הנלמד [עם ְְִַַָ

בפה] וגם בחוטם גם  מתפשטות  בה"א .הגבורות  ב-אא , ינאה "א ,[אות]אלא  ְִֵֶָָ

תלוי.-תליא תליאהדין  חטמא תלוי.-ודינא, בחוטם  שכתוב :-כיבוהדין , ְְְְְִִִַַָָָָָ

תימא  ואי ."א ען  תאמר ,-"עלה  תיבואם  כתוב :-הא אכל".הרי מיו וא" ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

דרגזא הרוגז.-ערא  תליאעיקר  תלוי-חטמא מגבורותבחוטם  יורד הדין עיקר [כי  ְְְְִַָָָָָָ

הפה] אל מתפשט הוא  החוטם ודרך .שבדעת,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(יח) יא, ה':ישעיה ויראת  עת רח גברה  עצה  רח  בינה חכמה רח ה ' רח עליו שמואל(יט)ונחה  ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ט. כב, מ נ:ב ער  חלי אכל מיו וא א ע ט.(כ)עלה מח, אארי ישעיה מי  למע ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

:הכרית לבל י ל  אחט תהתי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָאי



ק יאל  ז טא  ְִִַָָָארא 

       
       

  [כא]        
         

       
       

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נין התיקונים -ל  ק י אכל  קדישא -עיקא קיט,[א"א]שבעתיקא  מחא  ְְִִִִִַַָָָָָ

וסתום -וסתים שקט  ונעלבמוח  שוקטות  בו שהגבורות  סתימאה, הם -מתנן מות][מוחא  ְְְִִַָָ

אנ ין נתקנים . זעיר נין  אנפין ,-וכל  שבזעיר התיקונים  תאהוכל  חכמה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

נתקנים .-מתנן תחתונה  עית".שכתוב :-כיבבחכמה  חכמה "ם ְְְְְִִִִַָָָָָָֻ

ואי,[המלכות]ה "א[אות]ו-וה "א דכא בודאי[היא]-ללא הכל  של  מקבלתכלל  [היא ְְְַָָָָֹ

שעליה] מט"ס הבאות ההשפעות כל את  כוללת היא לה "א.וע "כ ה "א ין  [ההבדל]מה -מה  ְֵַ

ה "א התחתונה]בין המלכות עתיק]לה "א[של דהכא?[של שכאן-ה"א  [התחתונה,ה "א  ְָָ

המלכות] מ,של אתער ממנה .-ינא מתעורר ה "א]ו-דהכא הדין  [שלשכאן[אות ְְִִִָָָָָ

דעתיק] רחמי,מלכות  ג רחמים -רחמי תוך  גמורים]רחמים  רחמים מליאה  .[היא  ֲֲֵֵַַ

ושלשה  שמיני תיקוני הם  מזלין, מוחין -תרין נותנים שהם דא"א , דיקנא תיקוני מי"ג  עשר
לאו"א

קיא אדקנ  קדישא -דעיקא העתיקא  של  ייר,[א"א]בזקן  ל תלוי-תליא ְְְְְִִִִַַַָָָָָ

הכבוד הכל -דכאכל  הפרצופים]של  א רי.[כל דכא , של -מלא  מזל  ְְְִֵַָָָָֹֹ

נקרא  והשפעה]הכל , נזילה מלשון  יובן מזל, א"א. של הזקן דקנא .[כך  הזה-מהאי מהזקן  ְִֵָָ

א"א] יירין ,[של  דכל  יירא היקרים -ממזלא  מכל  היקר  הדיקנא,מהמזל  מכל  [לא  ְְִִִִִַַַָָָ◌ְ◌ָ◌
השלוש  ומזל השמיני מזל  שבו , המזלות משני  דווקא  שבכתוב-אלא במידות הנרמזים עשרה 

הפרצופים] מכל יקרים הם וע"כ המוחין, את המשפיעים  שהם 'ונקה ', נוזלים -מזלי,'נוצר' ְֵָ

ה,.[לזו "ן]ותחתונים -ותאי[לאו "א]עליונים -עאי[המוחין]ונמשכים  ְְִֵֵַָָֻ

מסתכלים -מיחין מלאכולם  ההוא-להה א לקבללמזל  כדי הללו  המזלות [לשני ְְִִַַַָָ

המוחין] את דכא.מהם ח י תליא  מלא, הכל ,-האי של  החיים  תלויים  הזה, במזל  ְְְֵַַַָָָָָֹ

דכא  הכל .[ו ]-מזני של  וארעאהמזונות  מא  תלין  מלא, הזה ,-בהאי במזל  ְְְְְְְֵַַַַָָָָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כד.(כא) קד, תהלי:קנינ האר מלאה  עית חכמה  ה ' ימע  ר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻמה

ק יא ז טא  לא ארא  ְִִַָָָ

          
        

     
       

         
       

         
       
        

         

ע"ב רפ"ט ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

וארץ, שמים  רעואתלויים  רצון .[ו ]-מין  אח תאגשמי  מלא, האי ְְְְֲִִַַַָָָָָָ

הכל .-דכא השגחת  הזה, חילין במזל  ל לין  מלא, תלויים -האי  הזה , במזל  ְְְְִַַַָָָָָָֹ

הצבאות  ותאין כל  והתחתונים .-עאין העליונים  ְִִִַָָ

 נביעין ער בתוכם -לת שנובעים  חלולים  צינורות  עשר  התיקוניםשלשה  [י "ג ְְֲִִַַ

א"א] של הדיקנא  טבא ,שבשערות דרבתא  וטוב ,-דמחא חשוב  שמן  ליןשל  ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִַָָָָָ

בזקן,-דקנא דאתלויים  יירא הזה .[שהוא]-מלא היקר  וכה,המזל  ְְְְְִִַַָָָָָֻ

יוצאים -נפקין אניןוכולם  אנפין-לזעיר ה.[לפעמים]לזעיר תימא, אל -לא ְְְְִִִִֵַָָָֻ

כולם  בז"א]תאמר , תמיד מאירים דא"א, הדיקנא תיקוני הי "ג תעה,[כל אא ִ◌ְ◌ָ◌ְִֶָָ

 יהמהם -מ תשעה  אנ ין אלא  זעיר אנ-מכחן בזעיר  מי"גפין נמצאים  [תשעה ְְְְְִִִִֵַַַָ

בז"א] תמיד מאירים דא "א, דיקנא  דינין ,תיקוני הדינים .[כדי ]-לאכיא  את  להכניע  ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִַַָ

מלא האי המזל -וכד זה ונקה]וכאשר  נוצר הנ "ל, המזלות  תלויים -תליא,[שני ְְַַַָָָָ

שווה -בלא  טרא במשקל  הטבור -עד  דא"א]עד  דלבא  קי,[טבורא  ל ְִִֵַַָָָ

הקודשים -קין  קדש  דאו "א]כל  הקודש [וגם]-ק דא [מוחין  דזו "ן]של  ,[מוחין ְְִִָ

בו תלין   י[הזה מ לא תלויים .[במזל המזל ,-האי  [השתלשלהתפשט -יט בזה  ְְִֵַַָָָָָ

עאה והאיר] קטרא העליון-יט תא  הקשר  של  והחסדהתפשטות  דעתיק  [היסוד ְְְִִָָָָ

ונקה] נוצר  המזלות בשני והאירו התפשטו  והם  יחד, קשורים שהם דכל.שבו, רי א ְֵַָָהה א

הראשים -ריין  כל  של  הראש  הראש אותו  שהוא עתיק, מכוח באה  ההתפשטות [כל ִֵ

הנ"ל] ראשין מתלת אתידע ,למעלה  ידוע [עתיק]שהוא -לא ולא,[לעצמו ]איננו  ְְְְִָָָ

נודע -אמדע ותאין ,[לא"א]ולא עאין ידעין עליונים -ולא יודעים  ,[או "א]ולא  ְְְְְִִִִִַַָָָָ

.[זו "ן]ותחתונים  כך ,-גין העולם]הכל -אמפני  ענייני  מלא,[כל האי ְְִַָָָָָֹ

תלוי .-תליא המזל  בזה  ְַָ



ק יאל  ז טא  ְִִַָָָארא 

       
       

  [כא]        
         

       
       

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נין התיקונים -ל  ק י אכל  קדישא -עיקא קיט,[א"א]שבעתיקא  מחא  ְְִִִִִַַָָָָָ

וסתום -וסתים שקט  ונעלבמוח  שוקטות  בו שהגבורות  סתימאה, הם -מתנן מות][מוחא  ְְְִִַָָ

אנ ין נתקנים . זעיר נין  אנפין ,-וכל  שבזעיר התיקונים  תאהוכל  חכמה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

נתקנים .-מתנן תחתונה  עית".שכתוב :-כיבבחכמה  חכמה "ם ְְְְְִִִִַָָָָָָֻ

ואי,[המלכות]ה "א[אות]ו-וה "א דכא בודאי[היא]-ללא הכל  של  מקבלתכלל  [היא ְְְַָָָָֹ

שעליה] מט"ס הבאות ההשפעות כל את  כוללת היא לה "א.וע "כ ה "א ין  [ההבדל]מה -מה  ְֵַ

ה "א התחתונה]בין המלכות עתיק]לה "א[של דהכא?[של שכאן-ה"א  [התחתונה,ה "א  ְָָ

המלכות] מ,של אתער ממנה .-ינא מתעורר ה "א]ו-דהכא הדין  [שלשכאן[אות ְְִִִָָָָָ

דעתיק] רחמי,מלכות  ג רחמים -רחמי תוך  גמורים]רחמים  רחמים מליאה  .[היא  ֲֲֵֵַַ

ושלשה  שמיני תיקוני הם  מזלין, מוחין -תרין נותנים שהם דא"א , דיקנא תיקוני מי"ג  עשר
לאו"א

קיא אדקנ  קדישא -דעיקא העתיקא  של  ייר,[א"א]בזקן  ל תלוי-תליא ְְְְְִִִִַַַָָָָָ

הכבוד הכל -דכאכל  הפרצופים]של  א רי.[כל דכא , של -מלא  מזל  ְְְִֵַָָָָֹֹ

נקרא  והשפעה]הכל , נזילה מלשון  יובן מזל, א"א. של הזקן דקנא .[כך  הזה-מהאי מהזקן  ְִֵָָ

א"א] יירין ,[של  דכל  יירא היקרים -ממזלא  מכל  היקר  הדיקנא,מהמזל  מכל  [לא  ְְִִִִִַַַָָָ◌ְ◌ָ◌
השלוש  ומזל השמיני מזל  שבו , המזלות משני  דווקא  שבכתוב-אלא במידות הנרמזים עשרה 

הפרצופים] מכל יקרים הם וע"כ המוחין, את המשפיעים  שהם 'ונקה ', נוזלים -מזלי,'נוצר' ְֵָ

ה,.[לזו "ן]ותחתונים -ותאי[לאו "א]עליונים -עאי[המוחין]ונמשכים  ְְִֵֵַָָֻ

מסתכלים -מיחין מלאכולם  ההוא-להה א לקבללמזל  כדי הללו  המזלות [לשני ְְִִַַַָָ

המוחין] את דכא.מהם ח י תליא  מלא, הכל ,-האי של  החיים  תלויים  הזה, במזל  ְְְֵַַַָָָָָֹ

דכא  הכל .[ו ]-מזני של  וארעאהמזונות  מא  תלין  מלא, הזה ,-בהאי במזל  ְְְְְְְֵַַַַָָָָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כד.(כא) קד, תהלי:קנינ האר מלאה  עית חכמה  ה ' ימע  ר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻמה

ק יא ז טא  לא ארא  ְִִַָָָ

          
        

     
       

         
       

         
       
        

         

ע"ב רפ"ט ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

וארץ, שמים  רעואתלויים  רצון .[ו ]-מין  אח תאגשמי  מלא, האי ְְְְֲִִַַַָָָָָָ

הכל .-דכא השגחת  הזה, חילין במזל  ל לין  מלא, תלויים -האי  הזה , במזל  ְְְְִַַַָָָָָָֹ

הצבאות  ותאין כל  והתחתונים .-עאין העליונים  ְִִִַָָ

 נביעין ער בתוכם -לת שנובעים  חלולים  צינורות  עשר  התיקוניםשלשה  [י "ג ְְֲִִַַ

א"א] של הדיקנא  טבא ,שבשערות דרבתא  וטוב ,-דמחא חשוב  שמן  ליןשל  ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִַָָָָָ

בזקן,-דקנא דאתלויים  יירא הזה .[שהוא]-מלא היקר  וכה,המזל  ְְְְְִִַַָָָָָֻ

יוצאים -נפקין אניןוכולם  אנפין-לזעיר ה.[לפעמים]לזעיר תימא, אל -לא ְְְְִִִִֵַָָָֻ

כולם  בז"א]תאמר , תמיד מאירים דא"א, הדיקנא תיקוני הי "ג תעה,[כל אא ִ◌ְ◌ָ◌ְִֶָָ

 יהמהם -מ תשעה  אנ ין אלא  זעיר אנ-מכחן בזעיר  מי"גפין נמצאים  [תשעה ְְְְְִִִִֵַַַָ

בז"א] תמיד מאירים דא "א, דיקנא  דינין ,תיקוני הדינים .[כדי ]-לאכיא  את  להכניע  ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִַַָ

מלא האי המזל -וכד זה ונקה]וכאשר  נוצר הנ "ל, המזלות  תלויים -תליא,[שני ְְַַַָָָָ

שווה -בלא  טרא במשקל  הטבור -עד  דא"א]עד  דלבא  קי,[טבורא  ל ְִִֵַַָָָ

הקודשים -קין  קדש  דאו "א]כל  הקודש [וגם]-ק דא [מוחין  דזו "ן]של  ,[מוחין ְְִִָ

בו תלין   י[הזה מ לא תלויים .[במזל המזל ,-האי  [השתלשלהתפשט -יט בזה  ְְִֵַַָָָָָ

עאה והאיר] קטרא העליון-יט תא  הקשר  של  והחסדהתפשטות  דעתיק  [היסוד ְְְִִָָָָ

ונקה] נוצר  המזלות בשני והאירו התפשטו  והם  יחד, קשורים שהם דכל.שבו, רי א ְֵַָָהה א

הראשים -ריין  כל  של  הראש  הראש אותו  שהוא עתיק, מכוח באה  ההתפשטות [כל ִֵ

הנ"ל] ראשין מתלת אתידע ,למעלה  ידוע [עתיק]שהוא -לא ולא,[לעצמו ]איננו  ְְְְִָָָ

נודע -אמדע ותאין ,[לא"א]ולא עאין ידעין עליונים -ולא יודעים  ,[או "א]ולא  ְְְְְִִִִִַַָָָָ

.[זו "ן]ותחתונים  כך ,-גין העולם]הכל -אמפני  ענייני  מלא,[כל האי ְְִַָָָָָֹ

תלוי .-תליא המזל  בזה  ְַָ



ק יאלב ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  

         
       

        
       ❏  

❏[כב]        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דא  הזה -דקנא  א"א]בזקן אמינא ,[של  ריין שאמרתי-לת הראשים  שלשת ְְְֲִִֵֵַַָָָ

ומו "ס] גולגולתא  רדל "א , דא"א]מתפשטים -מתטן ,[והם, בדיקנא .[ומאירים ְְִִַָ◌ְ◌ָ◌
 ההללו ]וכולם -וכ הראשים שלושת של האורות  מלא ,[כל  האי  מתחברים -מתחרן  ְְְְְִַַָָָָֻ

המזל , י בזה  בו .-מכחין  ונמצאים  כך ,-בגין  דיירתאומפני ירי ל ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

שביקר - היקר  וזו "ן]כל  דאו "א תליא,[מוחין מלא תלוי .-האי המזל  בזה  ְְַַָָָָ

א ין  אלה -ל הנ"האותיות -אתון כל  עיקא,ל][יה "ו האי בזה-תלין שתלויות  ְְְְִִֵַַַָָָָָ

בא"א]העתיק מו"ס של  דקנא,[בחב"ד האי  תלין   לה-הזקן בזה  תלויות  [היוצא כולן  ְְְְִַָָָֻ

מלא ,מהמו "ס] האי  המזל -מתחרן  בזה  ונקה]ומתחברות  נוצר המזלות, ותלין.[שני ְְְְְִַַַָָָָָ

י- בו הזה]ותלויות  אחרין לקיים [כדי ]-לקימא ,[במזל אחרות-אתון  אותיות  ְְְֲִֵַַַַָָ

ז"א] של במוחין חב"ד של יה "ו  אותות .[את

לא היו -אלמלי לא  עיקאעולות -סלקיןשאם  אתון  האותיות -א ין  [יה"ו,אלה  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

מושרשות] קימין בעתיק,להיות מתקיימות -לא היו אחרנין לא  האחרות-אין  אלה  ְֲִִִֵַַַָ

ז"א] של שבמוחין יה "ו  .[האותיות  כך-בגין  והןומפני  בא"א עלו יה"ו  שאותיות [כיוון  ְִָ

שבז"א] יה "ו  אותיות  את מה ,מקיימות  משה -אמר הפסוק]אמר  ד[את ֶַַָֹ

צריך :-אצטרי היה  זמניכאשר  רי יהו'ה", | פעמים ,-"יהו'ה  שני  ה ', פסיקה ' ְְְְִִִִֵֵָ

 בגויה ביניהם -טעמא  טעם  בז "א והפסיק  הראשון  האזכרות , שתי  בין הבדל  שיש [משום ְְְַַַָ

הללו ] השם אותיות ע"י  לז"א , מא "א  הארה  להמשיך  כדי בא "א , במלא .והשני שהרי-הא, ְְַָָָ

דא"א]במזל  כא[שבדיקנא  הכל .-תליא מלאתלוי  המזל ,-מהאי מזה  ִ◌ְ◌ָ◌ְֵַַָָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

וז.(כב) לד , נצר שמות  ואמת : חסד  ורב יא אר  וח   רח אל ה' | ה' וקרא ניו על ה ' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹועבר
לאל  י חסד על  בני ני  ועל   ני על  אבת  ע קד  ינה  לא ונה וחאה  ופ ע  ע נא   פי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

: עיר ְִִֵַועל

ק יא ז טא  לג ארא  ְִִַָָָ

       
    

        
        

         
  

      
        

       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ות אי מתביישים -מתפי  ותחתונים -עאי שבהם]עליונים  הדין מתפין,[בחינת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

י מלפניו .-ק חלקיונכנעים  חלקו,-ז אה  שזוכהאשרי מי של להאי  זכי מאן  ְְֵֵֵַַָָָָָָ

בז"א,לזה  הדיקנא תיקוני ט' אל שבא"א דיקנא תיקוני מי "ג  הארה  בתפילתו  להמשיך  שזכה ְְִִָָ[מי

דיקנא ] תיקוני  בי "ג ז"א את גם .להשלים ְִָ

דא "א  סתימאה  במוחא  דעתיק  ויסוד  חסד  התלבשות 
קדישא האי העתיקא זה ק י א סימין ,א "א ][עיקא  כל מכל -סימא  הסתום  ְְְִִִִִַַָָָָָ

אד רהסתומים , נזכר -לא אכח ,[בתורה]לא  נמצא -ולא  לפרצופיםולא  מושג [ולא ְְְְִִַָָָ
עאין[א"א]שהוא -איהומפני,-בגין.שתחתיו ] לכל  עאה  העליון-ריא הראש  ְְְִִִִִֵָָָָָ

העליונים  לאו "א]לכל  כתר הוא אדר[שא "א  נזכר -לא  חדא,[בא"א]לא  רי א רק-ר ְֲִֵַַָָָ
אחד , גפא ראש  את]בלי -לא מכוסה,הגוף [להזכיר בא "א  הגוף שבחינת [משום ְָָ

עליו ] וזו"ן או "א  כא ,בהתלבשות הכל -לקמא והוא לקיים  א "א  של  הראש  שנזכר [מה ְַָָָֹ
שמתחתיו ] הפרצופים כל  את ויקיים שיאיר מנת על הוא  מכוסה , ולא  [הראש וזה -והאי .ניכר  ְָ

א"א] מא וסתום ,-וסתיםנסתר ,-טמיר,של  מכל -וגניז שתחתיו ]וגנוז .[הפרצופים ְְִִִִָָָָֹ

בא"א]תיקוניו-ני המוחין  של  ראשים השלש נתקנו-אתנן ,[התלבשות ְְִִַָ

דכא[בתחילה] סתימאה מ חא מוחא -הה א א"א]באותו  מהכל .[של הסתום  ְְְִַָָָָֹ

א התפשט ,[ואז]-אתט הכל -ואתן אורו ונתקן  התפשט כי העולמות . [כל ְְְְִִַַָָָֹ

ולהתקן] מאורו לקבל  כן גם הפרצופים יכלו ואז הזקן, ושער הראש בשער עבר, .בכל
דא"א]ויצא -ונפיק סתימאה  המוחא  ותאה,[ע "י עאה עליון -חסד  עתיקחסד  [של ְְִִֶֶַָָָָָ

א"א] של בגלגולתא תחתון [וגם],המלובש מוחא חסד של בדעת  המלובש עתיק של [שביסוד
א"א] של  עאה .סתימאה העליון ,-וחסד  ואתן והחסד  ונתקן-אתט  התפשט  ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

סתימאה] דמוחא  בדעת מלובש ממילא כבר תחתון וחסד סתימאה . ְְְִִואתליל.[במוחא

הכל -א והחסדים]ונכלל  הראש אורות  א,[כל סתימאה סתימאה-במחא  במוחא  ְְִָָָָָֹ

ובפרצופים]זה  בדיקנא לתקן הארתם ירדה  .[שאז ִ◌ְ◌ָ◌



ק יאלב ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  

         
       

        
       ❏  

❏[כב]        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דא  הזה -דקנא  א"א]בזקן אמינא ,[של  ריין שאמרתי-לת הראשים  שלשת ְְְֲִִֵֵַַָָָ

ומו "ס] גולגולתא  רדל "א , דא"א]מתפשטים -מתטן ,[והם, בדיקנא .[ומאירים ְְִִַָ◌ְ◌ָ◌
 ההללו ]וכולם -וכ הראשים שלושת של האורות  מלא ,[כל  האי  מתחברים -מתחרן  ְְְְְִַַָָָָֻ

המזל , י בזה  בו .-מכחין  ונמצאים  כך ,-בגין  דיירתאומפני ירי ל ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

שביקר - היקר  וזו "ן]כל  דאו "א תליא,[מוחין מלא תלוי .-האי המזל  בזה  ְְַַָָָָ

א ין  אלה -ל הנ"האותיות -אתון כל  עיקא,ל][יה "ו האי בזה-תלין שתלויות  ְְְְִִֵַַַָָָָָ

בא"א]העתיק מו"ס של  דקנא,[בחב"ד האי  תלין   לה-הזקן בזה  תלויות  [היוצא כולן  ְְְְִַָָָֻ

מלא ,מהמו "ס] האי  המזל -מתחרן  בזה  ונקה]ומתחברות  נוצר המזלות, ותלין.[שני ְְְְְִַַַָָָָָ

י- בו הזה]ותלויות  אחרין לקיים [כדי ]-לקימא ,[במזל אחרות-אתון  אותיות  ְְְֲִֵַַַַָָ

ז"א] של במוחין חב"ד של יה "ו  אותות .[את

לא היו -אלמלי לא  עיקאעולות -סלקיןשאם  אתון  האותיות -א ין  [יה"ו,אלה  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

מושרשות] קימין בעתיק,להיות מתקיימות -לא היו אחרנין לא  האחרות-אין  אלה  ְֲִִִֵַַַָ

ז"א] של שבמוחין יה "ו  .[האותיות  כך-בגין  והןומפני  בא"א עלו יה"ו  שאותיות [כיוון  ְִָ

שבז"א] יה "ו  אותיות  את מה ,מקיימות  משה -אמר הפסוק]אמר  ד[את ֶַַָֹ

צריך :-אצטרי היה  זמניכאשר  רי יהו'ה", | פעמים ,-"יהו'ה  שני  ה ', פסיקה ' ְְְְִִִִֵֵָ

 בגויה ביניהם -טעמא  טעם  בז "א והפסיק  הראשון  האזכרות , שתי  בין הבדל  שיש [משום ְְְַַַָ

הללו ] השם אותיות ע"י  לז"א , מא "א  הארה  להמשיך  כדי בא "א , במלא .והשני שהרי-הא, ְְַָָָ

דא"א]במזל  כא[שבדיקנא  הכל .-תליא מלאתלוי  המזל ,-מהאי מזה  ִ◌ְ◌ָ◌ְֵַַָָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

וז.(כב) לד , נצר שמות  ואמת : חסד  ורב יא אר  וח   רח אל ה' | ה' וקרא ניו על ה ' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹועבר
לאל  י חסד על  בני ני  ועל   ני על  אבת  ע קד  ינה  לא ונה וחאה  ופ ע  ע נא   פי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

: עיר ְִִֵַועל

ק יא ז טא  לג ארא  ְִִַָָָ

       
    

        
        

         
  

      
        

       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ות אי מתביישים -מתפי  ותחתונים -עאי שבהם]עליונים  הדין מתפין,[בחינת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

י מלפניו .-ק חלקיונכנעים  חלקו,-ז אה  שזוכהאשרי מי של להאי  זכי מאן  ְְֵֵֵַַָָָָָָ

בז"א,לזה  הדיקנא תיקוני ט' אל שבא"א דיקנא תיקוני מי "ג  הארה  בתפילתו  להמשיך  שזכה ְְִִָָ[מי

דיקנא ] תיקוני  בי "ג ז"א את גם .להשלים ְִָ

דא "א  סתימאה  במוחא  דעתיק  ויסוד  חסד  התלבשות 
קדישא האי העתיקא זה ק י א סימין ,א "א ][עיקא  כל מכל -סימא  הסתום  ְְְִִִִִַַָָָָָ

אד רהסתומים , נזכר -לא אכח ,[בתורה]לא  נמצא -ולא  לפרצופיםולא  מושג [ולא ְְְְִִַָָָ
עאין[א"א]שהוא -איהומפני,-בגין.שתחתיו ] לכל  עאה  העליון-ריא הראש  ְְְִִִִִֵָָָָָ

העליונים  לאו "א]לכל  כתר הוא אדר[שא "א  נזכר -לא  חדא,[בא"א]לא  רי א רק-ר ְֲִֵַַָָָ
אחד , גפא ראש  את]בלי -לא מכוסה,הגוף [להזכיר בא "א  הגוף שבחינת [משום ְָָ

עליו ] וזו"ן או "א  כא ,בהתלבשות הכל -לקמא והוא לקיים  א "א  של  הראש  שנזכר [מה ְַָָָֹ
שמתחתיו ] הפרצופים כל  את ויקיים שיאיר מנת על הוא  מכוסה , ולא  [הראש וזה -והאי .ניכר  ְָ

א"א] מא וסתום ,-וסתיםנסתר ,-טמיר,של  מכל -וגניז שתחתיו ]וגנוז .[הפרצופים ְְִִִִָָָָֹ

בא"א]תיקוניו-ני המוחין  של  ראשים השלש נתקנו-אתנן ,[התלבשות ְְִִַָ

דכא[בתחילה] סתימאה מ חא מוחא -הה א א"א]באותו  מהכל .[של הסתום  ְְְִַָָָָֹ

א התפשט ,[ואז]-אתט הכל -ואתן אורו ונתקן  התפשט כי העולמות . [כל ְְְְִִַַָָָֹ

ולהתקן] מאורו לקבל  כן גם הפרצופים יכלו ואז הזקן, ושער הראש בשער עבר, .בכל
דא"א]ויצא -ונפיק סתימאה  המוחא  ותאה,[ע "י עאה עליון -חסד  עתיקחסד  [של ְְִִֶֶַָָָָָ

א"א] של בגלגולתא תחתון [וגם],המלובש מוחא חסד של בדעת  המלובש עתיק של [שביסוד
א"א] של  עאה .סתימאה העליון ,-וחסד  ואתן והחסד  ונתקן-אתט  התפשט  ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

סתימאה] דמוחא  בדעת מלובש ממילא כבר תחתון וחסד סתימאה . ְְְִִואתליל.[במוחא

הכל -א והחסדים]ונכלל  הראש אורות  א,[כל סתימאה סתימאה-במחא  במוחא  ְְִָָָָָֹ

ובפרצופים]זה  בדיקנא לתקן הארתם ירדה  .[שאז ִ◌ְ◌ָ◌



ק יאלד ז טא  ְִִַָָָארא 

         
      
       

 

        
   

       
  

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ובינה לחכמה  שמתחבר במזלא  מאיר דא "א  סתימאה מוחא 
אתקן נתקן-ד א[והתלבש]כאשר  זה-ח רא לבן המלובש אור עתיק של [חסד  ְִִַַָָָָ

א"א] של  א,בכתר זה-בנהיר א"א]באור  של  סתימאה בט,[מוחא מאן  ט-הכה ְְִִַַַָָָ

שהכה  עתיק]מי  של היסוד מחא [הוא המוח -האי סתימאה]בזה  ,[מוחא  ְָָ

מלובשתוהאיר -ואתנהיר הייתה כבר עתיק של  והגבורה  בחסדים, גם האיר סתימאה  [מוחא ְְְִִ

יירא[ונתקן]ונתלה -ותליא.בו ] היקר -מלא נוצרמהמזל  המזלות שני  א"א. [של ְְִִַַַָָָָ

הנ"ל] אחרא ,ונקה  אחר -מחא  בה]מוח  שכלולה  הבינה עם האצילות, דעולם חכמה ,[הוא ֲַָָ

ונהיר ומאיר -את ט בילין שמתפשט  תרין  ושתיים -לתלתין  לשלושים  ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

בחינתשבילים  והבינה לעצמו , זכר בחינת החכמה  נמצא  התפשטה , דאצילות חכמה  [כאשר
בראשית] במעשה  הידועים אלהי "ם ל"ב בבינה  התגלו  ואז  לעצמה, ַד.נקבה

מאירים -אתנהיר י ירא,[או "א]כאשר  מלא  היקר .[הם]-נהיר מהמזל  מאירים  ְְִִִִִַַָָָָ

סתימאה]והאירו -ואתנהיר מהמוחא עאין ,[עוד ריין ראשים -לת שלושה  ְְְְִִִִִֵַָ

ריין עליונים . ראשים -רין  לן ,[או "א]שני  כליל  שכולל -וחד  [הוא אותם ואחד  ְְְִִֵֵַָ

או "א] קומת כל על ומכסה  דלבא  טבורא עד  יורד הוא כי  לין.המזלא, ובמזל -במלא  ְְַַָָָ

או "א] יתלוים ,[הם בו.[ומלובשים]ונכללים -ואתלילן  ְְְִִֵָ

דא"א]-מאן שבדיקנא נוצר, שמיני , ממזל המוחין את  המקבל ארי,[מאבא ִִָ◌ְ◌ָ◌ֵָ

להתגלות -לאתגליא  דקנא מתחילים   יר הזקן -י של  מזלהיקר  כאשר גדולה [הארה ְְְְְִִִַַָָ

ונקה] עשרה , שלש במזל מתלבש  נוצר, סתימאה ,שמיני , מלא  איה- המזל שהוא  ְְִִַָָָָ

י,[או "א]והם -ואן הסתום .[השמיני ] בו -מת קנן המוחיןנתקנים  את קבלתם [ע"י  ְְְִִֵַָ

כנ"ל] .מהמזלות

ק יא ז טא  להארא  ְִִַָָָ

        
         

     
         

         
          

        
      [כג] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קיא  עיקא קדישא -מה  שעתיקא דעתיק]כמו  רדל"א  רי ין ,[הוא שלש -לת ְְְִִִֵַַַָָָ

סתימאה]ראשים  והמוחא והגולגלתא  עצמו , הרדל "א י [והם  בו ,-מתערין  מתעטרים  ְְִִֵַ

א כל -הכי  נכללים]כך  הפרצופים  ריין[שאר ראשים -תלת או"א בשלש  [והם , ְִִִֵַָָֹ

בהם] המשפיעה ואימא זו"ן וכן בהם, המשפיע אתנהרן .והמזלא הם -וכד [השלש וכאשר  ְְֲִַַָ

הפרצופים] ושאר קדישא שבעתיקא  א"סמאירים ראשים מאור בהם המאיר המוחין  [מאור
לה,ב"ה] הם]תלויים -לין  בדאכולם [ומתחברים בזה -א המוחין]זה  תלת[ע "י ְְְְִַַָָָֻ

ראשים -ריין באימא,בשלש  זו "ן העליונים, הראשים  שלש ע"י בזה זה מתחברים [שהם ִֵ

א"א] של העליונים הראשים בשלש  והמזלא במזלא, ואימא סטרין.ואבא  מתרין  [וכך -רין ְְְִִִֵֵ

הפרצופים] כל צדדים [או "א]שניים נסדרו א"א]משני  של ושמאל  [הוא ואחד -וחד,[ימין  ְַ

לן המזלא] אותם .-כליל שכולל  ְִָ

תימא תאמר -ואי שניואם  וגם כך, נקרא בכללות א"א וגם קדישא, עתיקא  נקרא א"ק [הנה ְִִָ

כן] אם כך , נקראים שבו ק יא,ראשים ע יקא  קדישא[הוא]מי-מאן  [זה עתיקא  ִִַַָָָ

בו ] תלוי  חזי?שהמזל  וראה ,-א לעיאבוא  למעלה[כי ]-לעיא ממוחא למעלה [הן  ְְֲֵֵֵָָָ

מהגולגלתא] והן אתידע,סתימאה לא  עתיק]יש -אית נודע [פרצוף [הרדל "א שלא ְְְִִָָ

א מדע,שלו ] מושג -ולא  לא"א]ולא  אתרים,[אפילו נרשם -ולא  [אפילו ואינו  ְְְְְְִִִָָָ

הוי"ה] בשם יו "ד של בקצו א.לא  ליל  הכל -וה א, כולל  העולמות]והוא  כל .[את  ְִָָֹ

רי ין  ראשים -תרין  א"א]ושני  של סתימאה ומוחא  לילן ,[גולגלתא י- כלולים בו ְְִִֵֵֵָ

א"א] של סתימאה במוחא מתלבשת  שלו  והגבורה  א"א, של בכתר מתלבש שלו שחסד .[ע"י 
אתקן ואז,-כדין  הכי  נתקן -א כך  בכלהכל  מאירים עתיק של תחתונות  הז' [שכל ְְִִֵַָָָֹ

א"א] של עתיק]והוא -והה א.הגוף  של  מנינא,[הפרצוף  במנין-לאו ספירותלא  [העשר ְְְִַָָָ

האצילות] עולם כללא,של בכללות -ולא  נוסף ולא  ואיננו חמש רק  שהם [הפרצופים, ְְִָָָ

בחן,עליהם] בחשבון -ולא  אבי"ע]ולא  עולמות ארבע ברעתאא,[של א  ְְְְִֶָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(כג) לט , לנגדי:תהלי רע עד מחס לפי אמרה בלני  מחט א דרכי  אמרה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאמרי



ק יאלד ז טא  ְִִַָָָארא 

         
      
       

 

        
   

       
  

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ובינה לחכמה  שמתחבר במזלא  מאיר דא "א  סתימאה מוחא 
אתקן נתקן-ד א[והתלבש]כאשר  זה-ח רא לבן המלובש אור עתיק של [חסד  ְִִַַָָָָ

א"א] של  א,בכתר זה-בנהיר א"א]באור  של  סתימאה בט,[מוחא מאן  ט-הכה ְְִִַַַָָָ

שהכה  עתיק]מי  של היסוד מחא [הוא המוח -האי סתימאה]בזה  ,[מוחא  ְָָ

מלובשתוהאיר -ואתנהיר הייתה כבר עתיק של  והגבורה  בחסדים, גם האיר סתימאה  [מוחא ְְְִִ

יירא[ונתקן]ונתלה -ותליא.בו ] היקר -מלא נוצרמהמזל  המזלות שני  א"א. [של ְְִִַַַָָָָ

הנ"ל] אחרא ,ונקה  אחר -מחא  בה]מוח  שכלולה  הבינה עם האצילות, דעולם חכמה ,[הוא ֲַָָ

ונהיר ומאיר -את ט בילין שמתפשט  תרין  ושתיים -לתלתין  לשלושים  ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

בחינתשבילים  והבינה לעצמו , זכר בחינת החכמה  נמצא  התפשטה , דאצילות חכמה  [כאשר
בראשית] במעשה  הידועים אלהי "ם ל"ב בבינה  התגלו  ואז  לעצמה, ַד.נקבה

מאירים -אתנהיר י ירא,[או "א]כאשר  מלא  היקר .[הם]-נהיר מהמזל  מאירים  ְְִִִִִַַָָָָ

סתימאה]והאירו -ואתנהיר מהמוחא עאין ,[עוד ריין ראשים -לת שלושה  ְְְְִִִִִֵַָ

ריין עליונים . ראשים -רין  לן ,[או "א]שני  כליל  שכולל -וחד  [הוא אותם ואחד  ְְְִִֵֵַָ

או "א] קומת כל על ומכסה  דלבא  טבורא עד  יורד הוא כי  לין.המזלא, ובמזל -במלא  ְְַַָָָ

או "א] יתלוים ,[הם בו.[ומלובשים]ונכללים -ואתלילן  ְְְִִֵָ

דא"א]-מאן שבדיקנא נוצר, שמיני , ממזל המוחין את  המקבל ארי,[מאבא ִִָ◌ְ◌ָ◌ֵָ

להתגלות -לאתגליא  דקנא מתחילים   יר הזקן -י של  מזלהיקר  כאשר גדולה [הארה ְְְְְִִִַַָָ

ונקה] עשרה , שלש במזל מתלבש  נוצר, סתימאה ,שמיני , מלא  איה- המזל שהוא  ְְִִַָָָָ

י,[או "א]והם -ואן הסתום .[השמיני ] בו -מת קנן המוחיןנתקנים  את קבלתם [ע"י  ְְְִִֵַָ

כנ"ל] .מהמזלות

ק יא ז טא  להארא  ְִִַָָָ

        
         

     
         

         
          

        
      [כג] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קיא  עיקא קדישא -מה  שעתיקא דעתיק]כמו  רדל"א  רי ין ,[הוא שלש -לת ְְְִִִֵַַַָָָ

סתימאה]ראשים  והמוחא והגולגלתא  עצמו , הרדל "א י [והם  בו ,-מתערין  מתעטרים  ְְִִֵַ

א כל -הכי  נכללים]כך  הפרצופים  ריין[שאר ראשים -תלת או"א בשלש  [והם , ְִִִֵַָָֹ

בהם] המשפיעה ואימא זו"ן וכן בהם, המשפיע אתנהרן .והמזלא הם -וכד [השלש וכאשר  ְְֲִַַָ

הפרצופים] ושאר קדישא שבעתיקא  א"סמאירים ראשים מאור בהם המאיר המוחין  [מאור
לה,ב"ה] הם]תלויים -לין  בדאכולם [ומתחברים בזה -א המוחין]זה  תלת[ע "י ְְְְִַַָָָֻ

ראשים -ריין באימא,בשלש  זו "ן העליונים, הראשים  שלש ע"י בזה זה מתחברים [שהם ִֵ

א"א] של העליונים הראשים בשלש  והמזלא במזלא, ואימא סטרין.ואבא  מתרין  [וכך -רין ְְְִִִֵֵ

הפרצופים] כל צדדים [או "א]שניים נסדרו א"א]משני  של ושמאל  [הוא ואחד -וחד,[ימין  ְַ

לן המזלא] אותם .-כליל שכולל  ְִָ

תימא תאמר -ואי שניואם  וגם כך, נקרא בכללות א"א וגם קדישא, עתיקא  נקרא א"ק [הנה ְִִָ

כן] אם כך , נקראים שבו ק יא,ראשים ע יקא  קדישא[הוא]מי-מאן  [זה עתיקא  ִִַַָָָ

בו ] תלוי  חזי?שהמזל  וראה ,-א לעיאבוא  למעלה[כי ]-לעיא ממוחא למעלה [הן  ְְֲֵֵֵָָָ

מהגולגלתא] והן אתידע,סתימאה לא  עתיק]יש -אית נודע [פרצוף [הרדל "א שלא ְְְִִָָ

א מדע,שלו ] מושג -ולא  לא"א]ולא  אתרים,[אפילו נרשם -ולא  [אפילו ואינו  ְְְְְְִִִָָָ

הוי"ה] בשם יו "ד של בקצו א.לא  ליל  הכל -וה א, כולל  העולמות]והוא  כל .[את  ְִָָֹ

רי ין  ראשים -תרין  א"א]ושני  של סתימאה ומוחא  לילן ,[גולגלתא י- כלולים בו ְְִִֵֵֵָ

א"א] של סתימאה במוחא מתלבשת  שלו  והגבורה  א"א, של בכתר מתלבש שלו שחסד .[ע"י 
אתקן ואז,-כדין  הכי  נתקן -א כך  בכלהכל  מאירים עתיק של תחתונות  הז' [שכל ְְִִֵַָָָֹ

א"א] של עתיק]והוא -והה א.הגוף  של  מנינא,[הפרצוף  במנין-לאו ספירותלא  [העשר ְְְִַָָָ

האצילות] עולם כללא,של בכללות -ולא  נוסף ולא  ואיננו חמש רק  שהם [הפרצופים, ְְִָָָ

בחן,עליהם] בחשבון -ולא  אבי"ע]ולא  עולמות ארבע ברעתאא,[של א  ְְְְִֶָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(כג) לט , לנגדי:תהלי רע עד מחס לפי אמרה בלני  מחט א דרכי  אמרה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאמרי
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בכללות-דל א ונחשב  דא "ק , מלכות  הוא כי  כלל , בעתיק  בו להשיג  אפשר  אי  [כי  ְִָ

הלב . ברצון אלא  בו ] להשיג  אפשר  ולכן  ב "ה, אתמרהא "ס  א נאמר :-על זה  על  ְִַַָ

בלני". מחטא רכי אמרה  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ"אמרי

בז "א  ומאירה  באימא , מתלבשת  האצילות , לפרצופי  המאירה  חכמה 
רתא  התחלת -אתר מעיקא[ומשתלשל]נמצא -אכח ,[הגילוי ]מקום  ְְְֲִִֵַַַָָָ

א"א]-ק י א מלא,[הוא המקום]-אתנהיר מהמזל [הוא  אבא שמאיר  [לחכמה, ְְִִִִַַָָָָ

חכמתא .דאצילות]  נהיר החכמה ,-ה א אור לתלתיןשמתפשט -מתט הוא  ְְְְְְְְִִִִָָָָ

עיבר צדדים -תרין ושתיים  ז"א]לשלושים  של  בחכמה הוא  ל"ב במספר גילויים .[ועיקר ְֵֵַ

לחכמה]ויוצא -ונפקא  המאיר המזל של זה סתימאה ,[אור מחא מוחא-מההא  מאותו ְְְִֵַָָָָָ

א"א]סתימאה  דבי,[של הירהמאיר]מאור -מ עתיק של העליון שבו.[החסד ְְִִֵ

ק יא עיקא  קדישא -מה שעתיקא  קדמיתא[א"א]ומה  בהתחלה-נהיר מאיר  ְְְִִִִַַַַָָָָ

גילויו ] הא ,[של הוא -א צדדיםזה לל"ב אבא  שבפרצוף החכמה  באור [התפשטותו  ָ

ז"א] של בחכמה  אתגליא .המתגלים מה  היא]ו-ורתא, שהתגלה .[זו ממה  ההתחלה  ְְְְִִַַָָָ

רייןנעשה ,[הוא]ו-ואתעביד הראשים .[אחד]ל -לתלת חדאמשלש  וראש -וריא  ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

לן,[מהם]אחד  אותם -ליל  אותם]כולל  הכולל המזלא עם או "א , מראשי  ואין.[אחד ְִִֵָ

השלושה-לת והמזלא]ואלו אנ ין ,[או "א לזעיר מוחין]מתפשטים -מתטן [לתלת ְְְְְִִִֵַַַָ

אנפין . א,[המוחין]ומאלה -מא ין לזעיר  כולם -נהרין  שלמאירים  הספירת [כל ֲִִֵֵַָֹ

שבו ] הנקבה וגם .ז"א ,

שנה"י  ע"י לז "א, מאו "א המוחין המשכת  סדר את לבאר  כלא. נהרין תלת מאלין  איך והולך מפרש "עכשיו 
ז "א" של בראש  החב"ד כלי חללי אל נכנסים הם  ואז  ז"א, של החב "ד מתלבשים ובהם מתרוקנים, או "א של 

אתר ) על  הרקח  ביין זיע "א פתיא  יהודא  מרבי .(הקדמה 

חכמתא האי החכמה -אתגליף  זאת  שבו,נחקקה  הנצח בספירת נחקק אבא  של  [החכמה  ְְְְִִָָָ

הנצח] אור נהראוהוציא -וא יק,והתרוקן אחד -חד הוציאה נהר  אבא  של [שחכמה ְֲִַַַָ

ז"א] של  חכמה  אור שהוא אחר נהר שהתרוקן, הנצח  בכלי  ונפיקשנמשך -נגיד ,להלביש ְְִִָָ

ק יא ז טא  לז ארא  ְִִַָָָ

       
        

       
 [ כד] 

      
   

        
      

  [כה]     
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נתא  הגן-לא קאה את  להשקות  אורונכנס-ועייל.[ז"א]ויוצא  עם הנצח [כלי ְְְְֲִִַָָָ

אנ ין החכמה] זעיר  הימני ]ב-ריא  אנפין ,[חלל זעיר של  חדבראש  ואתעביד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָ

אחד -מחא מוח  בז"א]ונעשה  החכמה  שלומשם -מן.[מוח בראש  חכמה [ממוח ִַָָ

ונגיד,ז"א] יונמשך -אתמ פא[להאיר]יורד  הגוף -כל ז"א]בכל  של  ימין ,[בקו ְְְְִִִָָָ

נטיעאןומשקה -וא קי אן  הנטיעות -כל אותם  כל  שלאת  ונצח בחסד [משפיע ְְְִִֵַָָ

דכתיב.ז"א] ה א שכתוב :-הדא הוא  הן".זה  את לה קת  מעדן יצא  "ונהר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

-, חכמתא עוד האי החכמה-אתגליף  זאת  בספירתנחקקה  נחקק אבא של [החכמה  ְְְְִִָָָ

ההוד] אור והתרוקן שבו , ההוד]ונכנס-ועיילונמשך -ואתמ,ההוד ריא[כלי  ְְְְְֲִִֵָָ

אנ ין  השמאל]ב-זעיר אנפין,[חלל זעיר  של  אחרא בראש  מחא  ונעשה-ואתעביד ְְְְֲֲִִִִֵַַָָ

אחר  ומשפיעמוח  ז"א, של השמאל  בקו  להאיר ומתפשט נמשך  אשר ז "א, של הבינה  [מוח
שבו ] ובהוד .בגבורה

אחרא  האחר -הה א ז"א]זה  של הדעת נהיר ,[מוח אור -הא דאתמהוא ְְְֲִִַַַַָ

 יהמהם -מ אימא]הנמשך  של  והיסוד אבא של  מיכן.[מהיסוד רין  ואלו-ואין ְְְְִִִֵֵָָ

ההמשכות  או "א]שתי  של היסודות  באו "א]נחקקו -מתגלפן,[של היסוד כלי  ,[שהתרוקנו  ְְִַָ

ריאומתחברים -מתחרן  אחד -חד  דביראבראש  הבאר-דעמיקא עומק  של  ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ש  היסוד אשר אימא, של  היסוד בו ][שהוא מולבש אבא  "דעשכתוב:-כיב.ל ְְְִִַ

ועייל ."נבקע שבו ]ונכנס-ה מת אבא  של  היסוד עם אימא של  היסוד ריא,[כלי ְְְְֲִִֵָָ

אנין האמצעי ]ב-זעיר אנפין ,[חלל זעיר של  אחראבראש  מחא  ונעשה-ואתעביד  ְְְְֲֲִִִִֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

י.(כד) ב , ראי :בראשית  לארעה  והיה  י רד  מ  ה את לה קת  מעד יצא משלי (כה)ונהר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
כ. טל :ג, ירעפ חקי נבקע ה מת דעְְְְְְֲִִִַָָָ



ק יאלו ז טא  ְִִַָָָארא 
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בכללות-דל א ונחשב  דא "ק , מלכות  הוא כי  כלל , בעתיק  בו להשיג  אפשר  אי  [כי  ְִָ
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בלני". מחטא רכי אמרה  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ"אמרי

בז "א  ומאירה  באימא , מתלבשת  האצילות , לפרצופי  המאירה  חכמה 
רתא  התחלת -אתר מעיקא[ומשתלשל]נמצא -אכח ,[הגילוי ]מקום  ְְְֲִִֵַַַָָָ

א"א]-ק י א מלא,[הוא המקום]-אתנהיר מהמזל [הוא  אבא שמאיר  [לחכמה, ְְִִִִַַָָָָ

חכמתא .דאצילות]  נהיר החכמה ,-ה א אור לתלתיןשמתפשט -מתט הוא  ְְְְְְְְִִִִָָָָ

עיבר צדדים -תרין ושתיים  ז"א]לשלושים  של  בחכמה הוא  ל"ב במספר גילויים .[ועיקר ְֵֵַ

לחכמה]ויוצא -ונפקא  המאיר המזל של זה סתימאה ,[אור מחא מוחא-מההא  מאותו ְְְִֵַָָָָָ

א"א]סתימאה  דבי,[של הירהמאיר]מאור -מ עתיק של העליון שבו.[החסד ְְִִֵ

ק יא עיקא  קדישא -מה שעתיקא  קדמיתא[א"א]ומה  בהתחלה-נהיר מאיר  ְְְִִִִַַַַָָָָ

גילויו ] הא ,[של הוא -א צדדיםזה לל"ב אבא  שבפרצוף החכמה  באור [התפשטותו  ָ

ז"א] של בחכמה  אתגליא .המתגלים מה  היא]ו-ורתא, שהתגלה .[זו ממה  ההתחלה  ְְְְִִַַָָָ

רייןנעשה ,[הוא]ו-ואתעביד הראשים .[אחד]ל -לתלת חדאמשלש  וראש -וריא  ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

לן,[מהם]אחד  אותם -ליל  אותם]כולל  הכולל המזלא עם או "א , מראשי  ואין.[אחד ְִִֵָ

השלושה-לת והמזלא]ואלו אנ ין ,[או "א לזעיר מוחין]מתפשטים -מתטן [לתלת ְְְְְִִִֵַַַָ

אנפין . א,[המוחין]ומאלה -מא ין לזעיר  כולם -נהרין  שלמאירים  הספירת [כל ֲִִֵֵַָֹ

שבו ] הנקבה וגם .ז"א ,

שנה"י  ע"י לז "א, מאו "א המוחין המשכת  סדר את לבאר  כלא. נהרין תלת מאלין  איך והולך מפרש "עכשיו 
ז "א" של בראש  החב"ד כלי חללי אל נכנסים הם  ואז  ז"א, של החב "ד מתלבשים ובהם מתרוקנים, או "א של 

אתר ) על  הרקח  ביין זיע "א פתיא  יהודא  מרבי .(הקדמה 

חכמתא האי החכמה -אתגליף  זאת  שבו,נחקקה  הנצח בספירת נחקק אבא  של  [החכמה  ְְְְִִָָָ

הנצח] אור נהראוהוציא -וא יק,והתרוקן אחד -חד הוציאה נהר  אבא  של [שחכמה ְֲִַַַָ

ז"א] של  חכמה  אור שהוא אחר נהר שהתרוקן, הנצח  בכלי  ונפיקשנמשך -נגיד ,להלביש ְְִִָָ

ק יא ז טא  לז ארא  ְִִַָָָ
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  [כה]     
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נתא  הגן-לא קאה את  להשקות  אורונכנס-ועייל.[ז"א]ויוצא  עם הנצח [כלי ְְְְֲִִַָָָ

אנ ין החכמה] זעיר  הימני ]ב-ריא  אנפין ,[חלל זעיר של  חדבראש  ואתעביד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָ

אחד -מחא מוח  בז"א]ונעשה  החכמה  שלומשם -מן.[מוח בראש  חכמה [ממוח ִַָָ

ונגיד,ז"א] יונמשך -אתמ פא[להאיר]יורד  הגוף -כל ז"א]בכל  של  ימין ,[בקו ְְְְִִִָָָ

נטיעאןומשקה -וא קי אן  הנטיעות -כל אותם  כל  שלאת  ונצח בחסד [משפיע ְְְִִֵַָָ

דכתיב.ז"א] ה א שכתוב :-הדא הוא  הן".זה  את לה קת  מעדן יצא  "ונהר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

-, חכמתא עוד האי החכמה-אתגליף  זאת  בספירתנחקקה  נחקק אבא של [החכמה  ְְְְִִָָָ

ההוד] אור והתרוקן שבו , ההוד]ונכנס-ועיילונמשך -ואתמ,ההוד ריא[כלי  ְְְְְֲִִֵָָ

אנ ין  השמאל]ב-זעיר אנפין,[חלל זעיר  של  אחרא בראש  מחא  ונעשה-ואתעביד ְְְְֲֲִִִִֵַַָָ

אחר  ומשפיעמוח  ז"א, של השמאל  בקו  להאיר ומתפשט נמשך  אשר ז "א, של הבינה  [מוח
שבו ] ובהוד .בגבורה

אחרא  האחר -הה א ז"א]זה  של הדעת נהיר ,[מוח אור -הא דאתמהוא ְְְֲִִַַַַָ

 יהמהם -מ אימא]הנמשך  של  והיסוד אבא של  מיכן.[מהיסוד רין  ואלו-ואין ְְְְִִִֵֵָָ

ההמשכות  או "א]שתי  של היסודות  באו "א]נחקקו -מתגלפן,[של היסוד כלי  ,[שהתרוקנו  ְְִַָ

ריאומתחברים -מתחרן  אחד -חד  דביראבראש  הבאר-דעמיקא עומק  של  ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ש  היסוד אשר אימא, של  היסוד בו ][שהוא מולבש אבא  "דעשכתוב:-כיב.ל ְְְִִַ

ועייל ."נבקע שבו ]ונכנס-ה מת אבא  של  היסוד עם אימא של  היסוד ריא,[כלי ְְְְֲִִֵָָ

אנין האמצעי ]ב-זעיר אנפין ,[חלל זעיר של  אחראבראש  מחא  ונעשה-ואתעביד  ְְְְֲֲִִִִֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

י.(כד) ב , ראי :בראשית  לארעה  והיה  י רד  מ  ה את לה קת  מעד יצא משלי (כה)ונהר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
כ. טל :ג, ירעפ חקי נבקע ה מת דעְְְְְְֲִִִַָָָ



ק יאלח ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  [כו] 

       
         

          
   

       
         

ע"א  ר"צ  ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אחר הדעת]מוח  מוח ז"א]ומשם -מן .[הוא  של הדעת אתמי,[ממוח ְְִִִַָ

ונכנס-ועייל פא[להאיר]נמשך  הגוף .-לג אןוממלא,-מליאבתוך  כל -ל  ְְְֲִִַָָָ

החדרים -ארין אותם  שלפני  נה "י ]המקומות  החדרים -ואכסדרין [הם חג"ת]כל  [הם ְְְִִִַַָ

הגוף-גפא  ז"א]של  דכתיב.[של ה א שכתוב :-הדא הוא  חדריםזה  "בדעת ְְְֲִִִַַָָָָ

."לא ְִָי

בז "א  דא "א  מזלא  הארת 
ז"א]ואלה -ואין של המוחין הםמאירים -נהרין,[שלושת עוד מאו "א , הארתם [מלבד ְֲִִֵַ

סתימאה מהאור -מהיר,מאירים] עאה  מחא העליון-ההא  מוח  אותו  של  ְְְִִִִַָָָָָ

א"א]הסתום  סתימאה]שמאיר -נהיר,[של ק י א[המוחא עיקא במזל -מלא ְְְִִִַַַָָָָָ

קדישא  העתיקא  ז"א]של  של במזל  מאיר והוא א"א, הפרצופים]וכולם -וכא.[במזל ,[כל  ְָֹ

תלין  בדא תלויים .-א בזה פרצוף]ומתקשר -ואתקרזה  ודא,[כל בדא, א ְְְְְְְִַָָָָָָָ

בזה-בדא וזה  בזה, דא"א]זה  במזלא ואו "א באו "א , קשורים כא,[זו "ן ימדע עד  ְְְְְִַַָָֹ

אחד .-חד שכולם  שנודע  עיקאעד  ה א עתיקא -וכא  הוא מאירוכולם  [שבכולם ְִַַָָֹ

אחד] להיות הפרצופים כל את  המחבר והוא ל ם,א"א ימ ראת נפרד-ולא  ולא  ְְְְִִֵָָ

מהטבורכלום [מא"א]ממנו  וזו "ן  הטבור, עד מהגרון או "א  עליו, מלבישים הפרצופים [שכל
רגליו ] .ועד

נה רין  לת השל -אין אורות אלו ז"א]ש  של אחרין ,[חב"ד  לתלת  מאירים -נהרין ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַ

אבהן אחרות ,[ספירות]לשלוש  אבות -א רן  ז"א]שנקראים  של חג"ת  ואין,.[הם ְְְֲִִֵָָ

לבנין לבנים -נהרין  מאירים  ז"א]ואלה  של  נה "י  ז "א,וכולם -וכא.[הם פרצוף  [כל ְְֲִִִַָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד.(כו) כד , ונעי :משלי  יקר  ה ל לא י  חדרי ְְְֲִִִַַָָָָָָבדעת 

ק יא ז טא  לטארא  ְִִַָָָ

        
 

        
       
         
        
        

   [כז] 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

והבנים] האבות חד,המוחין מאתר הארתם]מוארים -נהיר את  אחד[מקבלים ממקום  ֲִֵַַָ

ז"א] של  במוחין המאיר אתליא.[מהמזלא התגלה[כי ]-ד עיקאכאשר  זה-האי ְְִִַַַָָָ

דרעוין,[א"א]העתיק הרצונות [הוא]-רעוא  עתיק ,רצון  של  החסד התגלה [כאשר ְֲֲִַַָ

דא"א] שבדיקנא  המזל אל ומשם א"א, של במצח עתיק, של  ביסוד נהיר,המלובש הכל -א  ִ◌ְ◌ָ◌ִָָֹ

ז"א]הואר  של ונה "י וחג"ת חב"ד ז"א]והכל -וכא .[כל של השמאלי הצד א כח,[אפילו  ְְְִַָֹ

לימתא  חד-. שלימה בשמחה נמצא  ְְֵֵָָ

באצילות  הגילוי התחלת  היא  חכמה 
חכמתא החכמה -האי האצילות]זו כללות של עדן ,[אבא [נקראתעדן נקראת-א רי ְְְִֵֵֶָָָ

דאצילות] מאבא יוצא – מעדן יוצא ז "א, של חכמה  הוא  – נהר מעדן ", יוצא  "ונהר .בפסוק
עדן  העדן -והאי דאצילות]וזה עאה ,[אבא מעדן  העליון-אתמ מעדן נמשך  ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

סתימאה] מוחא  שהיא א"א, של  סתימין,[מחכמה כל  [באו "א]סתום [שהוא]-סתימאה  ְְְִִִָָָ

הסתומים  כל  עדן .[זו "ן]של  העדן ,-מהאי  רתא ומזה  ההתחלה-ארי נקראת  ְִֵֵֵֶָָָ

והגילוי ] התיקון א רי.[של  לא בעתיק -בעיקא, התחלה [א"א]כי  נקרא  [שללא  ְְִִִֵַָָ

וס מא,הגילוי ] רתא הוי ההתחלה -ולא נהיה  הגילוי ]ולא  בגין,הסיום .[לא]ו[של ְְְֲִִֵָָָָ

 בי הוי בו-לא נהיה  שלא  וסמא[בא"א]ומפני  ו-רתא  הסיום ,[לא]ההתחלה  ְְֲִֵֵָָָָ

א ה  ארי  'אתה '-לא  נקרא  ונוכח]לא  גלוי  אתסיא .[בלשון שהוא-גין  מפני ְְְְְִִִֵַַָָָ

שלו ]סה מכו[א"א] סתימאה  מוחא  על מכסה דאוירא את ליא ,[שהקרומא  ואיננו-ולא ְְְִַָָ

שמתחתיו ]מתגלה  ה א.[לפרצופים 'הוא '[ולכן]-וארי, נסתר]נקרא  מאתר .[בלשון ְְֲִֵֵַ

א כח נמצאת [אבל]-רתא שההתחלה  התחלתממקום  שבו האצילות של  [מאבא ְְְִַָָ

א ה ,הגילוי ] 'אתה ',-ארי  אבנקרא  אב -וא רי אתונקרא מוליד שהוא  [משום  ְְְִִֵֵַָָ

שמתחתיו ] אבינ".שכתוב :-כיב.העולמות אה  "י ְִִִִַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז.(כז ) סג, מעל ישעיה  אלנ אבינ ה ' אה  ירנ י לא ויראל  ידענ לא   אברה י אבינ א ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹי
:מְֶ



ק יאלח ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  [כו] 

       
         

          
   

       
         

ע"א  ר"צ  ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אחר הדעת]מוח  מוח ז"א]ומשם -מן .[הוא  של הדעת אתמי,[ממוח ְְִִִַָ

ונכנס-ועייל פא[להאיר]נמשך  הגוף .-לג אןוממלא,-מליאבתוך  כל -ל  ְְְֲִִַָָָ

החדרים -ארין אותם  שלפני  נה "י ]המקומות  החדרים -ואכסדרין [הם חג"ת]כל  [הם ְְְִִִַַָ

הגוף-גפא  ז"א]של  דכתיב.[של ה א שכתוב :-הדא הוא  חדריםזה  "בדעת ְְְֲִִִַַָָָָ

."לא ְִָי

בז "א  דא "א  מזלא  הארת 
ז"א]ואלה -ואין של המוחין הםמאירים -נהרין,[שלושת עוד מאו "א , הארתם [מלבד ְֲִִֵַ

סתימאה מהאור -מהיר,מאירים] עאה  מחא העליון-ההא  מוח  אותו  של  ְְְִִִִַָָָָָ

א"א]הסתום  סתימאה]שמאיר -נהיר,[של ק י א[המוחא עיקא במזל -מלא ְְְִִִַַַָָָָָ

קדישא  העתיקא  ז"א]של  של במזל  מאיר והוא א"א, הפרצופים]וכולם -וכא.[במזל ,[כל  ְָֹ

תלין  בדא תלויים .-א בזה פרצוף]ומתקשר -ואתקרזה  ודא,[כל בדא, א ְְְְְְְִַָָָָָָָ

בזה-בדא וזה  בזה, דא"א]זה  במזלא ואו "א באו "א , קשורים כא,[זו "ן ימדע עד  ְְְְְִַַָָֹ

אחד .-חד שכולם  שנודע  עיקאעד  ה א עתיקא -וכא  הוא מאירוכולם  [שבכולם ְִַַָָֹ

אחד] להיות הפרצופים כל את  המחבר והוא ל ם,א"א ימ ראת נפרד-ולא  ולא  ְְְְִִֵָָ

מהטבורכלום [מא"א]ממנו  וזו "ן  הטבור, עד מהגרון או "א  עליו, מלבישים הפרצופים [שכל
רגליו ] .ועד

נה רין  לת השל -אין אורות אלו ז"א]ש  של אחרין ,[חב"ד  לתלת  מאירים -נהרין ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַ

אבהן אחרות ,[ספירות]לשלוש  אבות -א רן  ז"א]שנקראים  של חג"ת  ואין,.[הם ְְְֲִִֵָָ

לבנין לבנים -נהרין  מאירים  ז"א]ואלה  של  נה "י  ז "א,וכולם -וכא.[הם פרצוף  [כל ְְֲִִִַָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד.(כו) כד , ונעי :משלי  יקר  ה ל לא י  חדרי ְְְֲִִִַַָָָָָָבדעת 

ק יא ז טא  לטארא  ְִִַָָָ

        
 

        
       
         
        
        

   [כז] 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

והבנים] האבות חד,המוחין מאתר הארתם]מוארים -נהיר את  אחד[מקבלים ממקום  ֲִֵַַָ

ז"א] של  במוחין המאיר אתליא.[מהמזלא התגלה[כי ]-ד עיקאכאשר  זה-האי ְְִִַַַָָָ

דרעוין,[א"א]העתיק הרצונות [הוא]-רעוא  עתיק ,רצון  של  החסד התגלה [כאשר ְֲֲִַַָ

דא"א] שבדיקנא  המזל אל ומשם א"א, של במצח עתיק, של  ביסוד נהיר,המלובש הכל -א  ִ◌ְ◌ָ◌ִָָֹ

ז"א]הואר  של ונה "י וחג"ת חב"ד ז"א]והכל -וכא .[כל של השמאלי הצד א כח,[אפילו  ְְְִַָֹ

לימתא  חד-. שלימה בשמחה נמצא  ְְֵֵָָ

באצילות  הגילוי התחלת  היא  חכמה 
חכמתא החכמה -האי האצילות]זו כללות של עדן ,[אבא [נקראתעדן נקראת-א רי ְְְִֵֵֶָָָ

דאצילות] מאבא יוצא – מעדן יוצא ז "א, של חכמה  הוא  – נהר מעדן ", יוצא  "ונהר .בפסוק
עדן  העדן -והאי דאצילות]וזה עאה ,[אבא מעדן  העליון-אתמ מעדן נמשך  ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

סתימאה] מוחא  שהיא א"א, של  סתימין,[מחכמה כל  [באו "א]סתום [שהוא]-סתימאה  ְְְִִִָָָ

הסתומים  כל  עדן .[זו "ן]של  העדן ,-מהאי  רתא ומזה  ההתחלה-ארי נקראת  ְִֵֵֵֶָָָ

והגילוי ] התיקון א רי.[של  לא בעתיק -בעיקא, התחלה [א"א]כי  נקרא  [שללא  ְְִִִֵַָָ

וס מא,הגילוי ] רתא הוי ההתחלה -ולא נהיה  הגילוי ]ולא  בגין,הסיום .[לא]ו[של ְְְֲִִֵָָָָ

 בי הוי בו-לא נהיה  שלא  וסמא[בא"א]ומפני  ו-רתא  הסיום ,[לא]ההתחלה  ְְֲִֵֵָָָָ

א ה  ארי  'אתה '-לא  נקרא  ונוכח]לא  גלוי  אתסיא .[בלשון שהוא-גין  מפני ְְְְְִִִֵַַָָָ

שלו ]סה מכו[א"א] סתימאה  מוחא  על מכסה דאוירא את ליא ,[שהקרומא  ואיננו-ולא ְְְִַָָ

שמתחתיו ]מתגלה  ה א.[לפרצופים 'הוא '[ולכן]-וארי, נסתר]נקרא  מאתר .[בלשון ְְֲִֵֵַ

א כח נמצאת [אבל]-רתא שההתחלה  התחלתממקום  שבו האצילות של  [מאבא ְְְִַָָ

א ה ,הגילוי ] 'אתה ',-ארי  אבנקרא  אב -וא רי אתונקרא מוליד שהוא  [משום  ְְְִִֵֵַָָ

שמתחתיו ] אבינ".שכתוב :-כיב.העולמות אה  "י ְִִִִַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז.(כז ) סג, מעל ישעיה  אלנ אבינ ה ' אה  ירנ י לא ויראל  ידענ לא   אברה י אבינ א ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹי
:מְֶ



ק יאמ ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       
         
        
       

[ כח]     

   [כט]   
         

       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

סבאולמדנו -ותנינן  ייבא רב בי  סבא :-א ד א ייבא  רב בית  של  האגדה  בספר ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָ

כא  הכל ,-ללא  א ה כלל  א רי אנין 'אתה '.-זעיר נקרא  אנפין עיקאזעיר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ

את סיא קדישא [ו ]-ק י א מכוסה [א"א]עתיקא  ה אשהוא  'הוא '.-ארי  נקרא  ְְְְִִִֵַַָָ

להם]ויפה -ויר ידוע שהיה  במה  שאמרו מה שאנו ועתה -וה א.[יפה  [עכשיו  ְְְִַַָ

אבא] פרצוף על ,יודעים אה קרינן  אכח , רתא  א , במקום -אתר קוראים  אנו  ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ

דאצילות]זה  אבא  'אתה '.[של נמצאת , אתסיאשההתחלה  ב  על פי-אף  על  אף  ְְְִַַַַָ

המזל]מכוסה [אבא]שהוא  הארת  רתא,[תחת  הוי יההתחלה .-מ נהיית  ממנו  ֲִֵֵָָ

אב אב -וארי התחתונים]ונקרא  ולכל לזו"ן לאבהן ,[אב אב [אבא והוא -וה א ְְְֲִֵַָָָָ

ז"א]אב דאצילות] של החב"ד אורות ג' ונולדים יוצאים שממנו  החב"דלאבות [ע"י  [שהם
ז"א] של  לחג"ת  אבות אב.נקראים האב -והאי  דאצילות]וזה מעיקא,[אבא נפיק  ְִִֵַָָָָ

קדישא-קיא מעתיקא  המזל]יוצא  ע"י  מאיןשכתוב :-כיב.[מא"א "והחכמה  ְְְִִִִֵַַַָָָ

 בגין כך -צא ". ונעלם]ומשום  מאוד נעלה  א מדע,[ששורשו  ידוע .-לא  אינו ְְְִִִֵַָָָ

חזי וראה,-א מכתוב :-תיבבוא  "ר" ,"ר הבין  שהוא -"אלהים [שז"א  ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

בו ] החכמה  שבילי ל"ב התפשטות של ממש הדרך את הבין את.אלהי "ם, ידע "וה א ְֲֶַָָאבל ,

"משנאמר]אבל -מק א"א]'והוא '[מה  מ,[שהוא  "מממש -"מק מקומו את  ְְַָָָ

באו "א] להתגלות ומתחיל מתלבש שהוא יודע , "ר ",[הוא ן  שכן -וכל  [שא"א וכל  ְְֵֶַָָ

את] בז"א]דרכה מבין שבילים בל "ב המתפשטת  החכמה ן.[של שא"א -וכל שכן  [וכל ְֵֶָ

את] סתימא,יודע  חכמה  סתימאה -ההיא חכמה  סתימאה]אותה  מוחא י ,[הוא ְְִִִֵַָָָ

קיא קדישא [בעצמו ]שבו -עיקא .[א"א]בעתיקא  ְִִַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יב.(כח) כח, ינה:איוב מק זה  ואי צא מאי כג .(כט)והחכמה כח , ראיוב  הבי  אלהי ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
: מ מק את ידע ְְֶַָָוה א

ק יא ז טא  מא ארא  ְִִַָָָ

       
       
        
        

         
   [ל] 

         
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חכמה  החכמה -האי דאצילות]זו  כא ,[אבא  הכל -רתא  של  כלההתחלה  [של ְְָָָָָָֹ

ז"א]מתפשטים -מתטן ,[מכוחו ]ממנו-מי.הפרצופים] של תרין[בחכמה  לתין  ְְְְִִִֵֵַָָ

שבילים .-בילין ושתיים  שביליבהם -ה והתורה ,-וארייתאשלושים  [בל "ב ְְְְִִַָ

אתוןנכללת ,-תאתלילהחכמה] תרין  אותיות -ערין  ושתיים  [כ"בבעשרים  ְְְְְְִִִֵֶַַָ

באבא] נכללת והיא באימא , ששורשן אמירן ,האותיות אמירות -וער [עשרה ועשר  ְֲִֶֶָ

והמלכות] ז "א של  ספירות תשעה  שהם  העולם, נברא  שבהם חכמה .מאמרות זו-האי ְָָָ

לאבהן,[אבא]החכמה ל -אב אב  נקראים]היא שהם ז "א, של שבז"א]אבות [חב"ד .[לחג"ת ֲַָָָ

חכמה  החכמה-בהאי אכח,[אבא]ובזו  וסמא ז"א]ההתחלה-רתא  גילוי  [של ְְְְְִִַָָָָָָ

המלכות]והסיום  גילוי  נמצא .[של  זה ,-בגין  חכמהומפני  עאה , חכמה  ְְְִִָָָָָָָ

עליונה [יש]-תאה תחתונה [ויש],[אבא]חכמה אתט.[הנקבה]חכמה  ד ְִַַַָָָ

התפשט -חכמה  אימא החכמה [אור]כאשר  היא הבינה, והתגלתה התפשט אבא [כאשר ְָָ

ז"א] של החב"ד את  הולידו  הם בו , לאבהן ,שכלולה אב  לאבות[אבא]נקרא -ארי  אב  ְֲִֵַָָָ

של החג"ת אבא]כל -א.ז"א][שהם שתחת  אתליל,[הפרצוים  נכללים ,-לא אאלא ְְִִֶָָָֹ

בזה -האי עית".שכתוב :-כיב.[באבא]אלא  חכמה  "ם ְְְְִִִָָָָָָֻ

מעלה]הרים -זקף  יד י[כלפי  מען  ידיו ,-רי  את  שמעון  אמר,ושמח .-וחדירבי  ְְְִִִֵַַַָָ

ה א ען  בודאי -ואי זמן [עתה]אמר , שמגלה לגלות -לגאה[ראוי ]הוא  תורה [סתרי  ְִַַָָָָ

קדישא] זוטא  באדרא אצטרי .עתה צריך -וכא, דא[לגלות]והכל  בשעה-עתא ְְְְְִִַָָָֹ

פטירתו ]זו  .[בטרם

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כד.(ל) קד, תהלי:קנינ האר מלאה עית חכמה  ה ' ימע ר י.(לא)מה  יד, מיהושע ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻ
: ב לי עיפ ב ילכ קי וצ ה ' רכי  רי י י  וידע נב אה  ויב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָחכ



ק יאמ ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       
         
        
       

[ כח]     

   [כט]   
         

       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

סבאולמדנו -ותנינן  ייבא רב בי  סבא :-א ד א ייבא  רב בית  של  האגדה  בספר ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָ

כא  הכל ,-ללא  א ה כלל  א רי אנין 'אתה '.-זעיר נקרא  אנפין עיקאזעיר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ

את סיא קדישא [ו ]-ק י א מכוסה [א"א]עתיקא  ה אשהוא  'הוא '.-ארי  נקרא  ְְְְִִִֵַַָָ

להם]ויפה -ויר ידוע שהיה  במה  שאמרו מה שאנו ועתה -וה א.[יפה  [עכשיו  ְְְִַַָ

אבא] פרצוף על ,יודעים אה קרינן  אכח , רתא  א , במקום -אתר קוראים  אנו  ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ

דאצילות]זה  אבא  'אתה '.[של נמצאת , אתסיאשההתחלה  ב  על פי-אף  על  אף  ְְְִַַַַָ

המזל]מכוסה [אבא]שהוא  הארת  רתא,[תחת  הוי יההתחלה .-מ נהיית  ממנו  ֲִֵֵָָ

אב אב -וארי התחתונים]ונקרא  ולכל לזו"ן לאבהן ,[אב אב [אבא והוא -וה א ְְְֲִֵַָָָָ

ז"א]אב דאצילות] של החב"ד אורות ג' ונולדים יוצאים שממנו  החב"דלאבות [ע"י  [שהם
ז"א] של  לחג"ת  אבות אב.נקראים האב -והאי  דאצילות]וזה מעיקא,[אבא נפיק  ְִִֵַָָָָ

קדישא-קיא מעתיקא  המזל]יוצא  ע"י  מאיןשכתוב :-כיב.[מא"א "והחכמה  ְְְִִִִֵַַַָָָ

 בגין כך -צא ". ונעלם]ומשום  מאוד נעלה  א מדע,[ששורשו  ידוע .-לא  אינו ְְְִִִֵַָָָ

חזי וראה,-א מכתוב :-תיבבוא  "ר" ,"ר הבין  שהוא -"אלהים [שז"א  ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

בו ] החכמה  שבילי ל"ב התפשטות של ממש הדרך את הבין את.אלהי "ם, ידע "וה א ְֲֶַָָאבל ,

"משנאמר]אבל -מק א"א]'והוא '[מה  מ,[שהוא  "מממש -"מק מקומו את  ְְַָָָ

באו "א] להתגלות ומתחיל מתלבש שהוא יודע , "ר ",[הוא ן  שכן -וכל  [שא"א וכל  ְְֵֶַָָ

את] בז"א]דרכה מבין שבילים בל "ב המתפשטת  החכמה ן.[של שא"א -וכל שכן  [וכל ְֵֶָ

את] סתימא,יודע  חכמה  סתימאה -ההיא חכמה  סתימאה]אותה  מוחא י ,[הוא ְְִִִֵַָָָ

קיא קדישא [בעצמו ]שבו -עיקא .[א"א]בעתיקא  ְִִַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יב.(כח) כח, ינה:איוב מק זה  ואי צא מאי כג .(כט)והחכמה כח , ראיוב  הבי  אלהי ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
: מ מק את ידע ְְֶַָָוה א

ק יא ז טא  מא ארא  ְִִַָָָ

       
       
        
        

         
   [ל] 

         
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חכמה  החכמה -האי דאצילות]זו  כא ,[אבא  הכל -רתא  של  כלההתחלה  [של ְְָָָָָָֹ

ז"א]מתפשטים -מתטן ,[מכוחו ]ממנו-מי.הפרצופים] של תרין[בחכמה  לתין  ְְְְִִִֵֵַָָ

שבילים .-בילין ושתיים  שביליבהם -ה והתורה ,-וארייתאשלושים  [בל "ב ְְְְִִַָ

אתוןנכללת ,-תאתלילהחכמה] תרין  אותיות -ערין  ושתיים  [כ"בבעשרים  ְְְְְְִִִֵֶַַָ

באבא] נכללת והיא באימא , ששורשן אמירן ,האותיות אמירות -וער [עשרה ועשר  ְֲִֶֶָ

והמלכות] ז "א של  ספירות תשעה  שהם  העולם, נברא  שבהם חכמה .מאמרות זו-האי ְָָָ

לאבהן,[אבא]החכמה ל -אב אב  נקראים]היא שהם ז "א, של שבז"א]אבות [חב"ד .[לחג"ת ֲַָָָ

חכמה  החכמה-בהאי אכח,[אבא]ובזו  וסמא ז"א]ההתחלה-רתא  גילוי  [של ְְְְְִִַָָָָָָ

המלכות]והסיום  גילוי  נמצא .[של  זה ,-בגין  חכמהומפני  עאה , חכמה  ְְְִִָָָָָָָ

עליונה [יש]-תאה תחתונה [ויש],[אבא]חכמה אתט.[הנקבה]חכמה  ד ְִַַַָָָ

התפשט -חכמה  אימא החכמה [אור]כאשר  היא הבינה, והתגלתה התפשט אבא [כאשר ְָָ

ז"א] של החב"ד את  הולידו  הם בו , לאבהן ,שכלולה אב  לאבות[אבא]נקרא -ארי  אב  ְֲִֵַָָָ

של החג"ת אבא]כל -א.ז"א][שהם שתחת  אתליל,[הפרצוים  נכללים ,-לא אאלא ְְִִֶָָָֹ

בזה -האי עית".שכתוב :-כיב.[באבא]אלא  חכמה  "ם ְְְְִִִָָָָָָֻ

מעלה]הרים -זקף  יד י[כלפי  מען  ידיו ,-רי  את  שמעון  אמר,ושמח .-וחדירבי  ְְְִִִֵַַַָָ

ה א ען  בודאי -ואי זמן [עתה]אמר , שמגלה לגלות -לגאה[ראוי ]הוא  תורה [סתרי  ְִַַָָָָ

קדישא] זוטא  באדרא אצטרי .עתה צריך -וכא, דא[לגלות]והכל  בשעה-עתא ְְְְְִִַָָָֹ

פטירתו ]זו  .[בטרם

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כד.(ל) קד, תהלי:קנינ האר מלאה עית חכמה  ה ' ימע ר י.(לא)מה  יד, מיהושע ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻ
: ב לי עיפ ב ילכ קי וצ ה ' רכי  רי י י  וידע נב אה  ויב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָחכ



ק יאמב ז טא  ְִִַָָָארא 

      
       

       
  

       
        
        

 

       
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואימא  אבא  פרצופי סוד  גילוי

ק יאלמדנו:-אנא עיקא  קדישא -עא שעתיקא  סתימא,[א"א]בשעה  ְְְְִִִַַַָָָָָָ

סתימין  או "א]הסתום -כל הסתומים [תוך כל  זו "ן]של  עא,[בתוך  ְְִִָָָ

לתקן-לאתקנא האצילות]רצה  א,[עולם הכל ,-אתקין  ונקבאתקן  כר כעין-עין  ְְְְְְְִֵַַָָָָָֹ

ונקבה . אתלילזכר  שנכללו [ו ]-אתר ונקבאבמקום  [בפרצוף-כר ונקבה  זכר  ְְְְְְֲִִַַָָ

ונקבה ], מזכר  הכלול  אתקמאבא , התקיימו -לא  או "א]לא  התלבשו  בק מא[לא ְְְִִָָָ

אחר -אחרא  ז"א]אלא -אא ,[בז"א]בקיום  גם שנתקן ונ קבא [עד ונקבה .-דכר בזכר  ְְְֲִֶַָָָָ

חכמה  החכמה -והאי כא,[אבא]וזו  הכל ,[שהיא]-ללא נפקאכלל  כאשר-ד ְְְְְַָָָָָָָָֹ

א "א ], של  מהאוירא  [נאצלה קיא יצאה  מע יקא  מהעתיקא-ואתנהיר והאירה  ְְְִִִִֵַַָָ

המזל]קדישא  דרך  לאבא הבא א "א  של שבגולגלתא  אתנהיר,[מחסד האיר -לא  [אבא]לא ְְִִָ

ונקבא דכר בזכר -אא  בו ]ונקבה אלא  כלולים יחד חכמה.[כששניהם זו-האי ְְְְִֶָָָָָָ

ינה התפשט ,-אתט ,[אבא]החכמה   ימ [היא-ואיק הבינה  את  ממנו והוציא  ְְִִִִֵַַָָ

בו ]. הכלולה  ה אונמצא ,-וא כחאימא  ונקבא בסוד]-דכר  ונקבה[שאבא  זכר  ְְְְְְִִַָָ

אםהוא . ינה  אב, אימא .[כי ]-חכמה  היא  ובינה אבא , היא  חכמה  ְִֵָָָָ

בינה  ואימא ,[בחינות]-חכמה  מתקלאאבא  אחד -חד נשקלו-אקלבמשקל  ְְְְְִִַַָָָָָ

בקומתם] שווים ונ קבא ,[הם בבחינת]-כר הם  מקום ונקבה .[ומכל זכר ְְְָָ

 בגיניה- עצמו ]ובשבילם בפני כפרצוף  מהם אחד וכל ונקבה , זכר כעין שהם או"א ,[בשביל ְְִַ

והנמצאים]כל -כא ונקבא[הפרצופים דכר ונקבה .-אתקם בזכר  התקיימו  ְְְְְִִָָָָֹ

האי  לא-אלמלא ונקבה]שאם  בזכר הפרצופים  בסוד  או"א תחילה  לא,[נתקנו ְְִֵָָָ

ק יא ז טא  מג ארא  ְִִַָָָ

         
       

          
        

          
   

      
 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מתקיימים -מתקמין  הא לא  את לקבל יכולים התחתונים הפרצופים שאר  היו העליון[לא ור ְְִִַ

רק להתקן יכלו שהם המלכים , שבעת של השבירה בסוד עוד ומבואר מתקיימים . היו  ולא 
והנקודה  זכר בחינת הם בז"א  קצוות הו' כאשר ונקבה , זכר  בחינות בגילוי  מ "ה , שם יצא כאשר

נקבה] בחינת  היא  .השביעית 

א  זו-רתא לכא ,[אבא]התחלה  לכל [היא]-אב ממנו אב  שלמטה  [העולמות ְָָָָָֹ

מאבא] המוחין את אבהן.המקבלים הלכ אפילו ]-אב, האבות [והיא לכל  [אפילו אב  ְְֲָָָֻ

ז"א] של  ולחג"ת בדא .לחב"ד א רבזה ,[או "א]-אתח זה  אהתחברו נהיר ְְִִַָָָָָ

בזה-בדא  זה לאימא]והאירו דצלם המוחין טיפת את נתן אתחר .[אבא וכאשר-ד ְְִַַָָ

ז"א]הולידו-א ליד התחברו ,[או "א] של הצלם  בחינת ואתט,[את  ְְִִַַ

האמונה -מהימנתא ז"א]והתפשטה  פרצוף  כל  בתוך התפשטו  האמונה , שהם .[המוחין ְְֵָ

האגדה -א ד א סבאבספר  ייבא רב סבא -בי ייבא  רב  בית  אנישל  כך-הכי ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ

בינהלמדנו: בינה -מה בהרבה מהי  כי  בינה , בשם לפעמים בתורה אימא נקראת למה  [פי' ִָָ

תבונה] בשם מזכירה  הכתוב  אתח ר?מקומות ד  התחברו-א א, כאשר  אאלא , ְֲִֶַָָָ

בזה -בדא  ה"י ,[או "א]זה יו"ד -י"ד  ה "י [אבא]אות  ,[אימא]באות  ְְֵָ

ז"א]התעברה -אתערת של  המוחין מצלם או ואלידת,[מזו "ן ן , והוציאה-וא יקת ְְְֲִִִֵַַַַָ

והולידה ז"א]בן , .[את כך ,-בגין  ארי ומשום  נקראת .-ינה  היא  י"דבינה ן , ְְִִִֵֵָָ

ה "י [נוטריקון]-ה "י י וֹ "ד  או "א]בן  רמז  הם ה "י, לי וֹ "ד דכא .[בן [ובשם-לימתא ֵֵ◌ֵ◌ְְִָָֹ

הכל .בינה] בינה]נמצאו -אכחשלימות  מתחרן [בשם  רויה- [או "א]שניהם ְְְְְְְִִַַַָָ

מחוברים  א"א]שהם  בשמאל ואימא א"א בימין גויה ,[אבא באמצעם .[ז"א]והבן -בן  ְְֵַַ

כא הכל ,-ללא פרצו בתיקונם -תניהכלל  בשני שנתקנו או "א זכר[של  פים ְְְְִַָָָֹ

כא,ונקבה] לימתא  הכל -אכח שלימות  ן.[באצילות]נמצא  ואם, אב ְְְְִִֵֵַָָָָֹ

הוי"ה]-בת שם  אותיות  ארבע בסוד בבחינות ארבע .[כל ַ



ק יאמב ז טא  ְִִַָָָארא 

      
       

       
  

       
        
        

 

       
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואימא  אבא  פרצופי סוד  גילוי

ק יאלמדנו:-אנא עיקא  קדישא -עא שעתיקא  סתימא,[א"א]בשעה  ְְְְִִִַַַָָָָָָ

סתימין  או "א]הסתום -כל הסתומים [תוך כל  זו "ן]של  עא,[בתוך  ְְִִָָָ

לתקן-לאתקנא האצילות]רצה  א,[עולם הכל ,-אתקין  ונקבאתקן  כר כעין-עין  ְְְְְְְִֵַַָָָָָֹ

ונקבה . אתלילזכר  שנכללו [ו ]-אתר ונקבאבמקום  [בפרצוף-כר ונקבה  זכר  ְְְְְְֲִִַַָָ

ונקבה ], מזכר  הכלול  אתקמאבא , התקיימו -לא  או "א]לא  התלבשו  בק מא[לא ְְְִִָָָ

אחר -אחרא  ז"א]אלא -אא ,[בז"א]בקיום  גם שנתקן ונ קבא [עד ונקבה .-דכר בזכר  ְְְֲִֶַָָָָ

חכמה  החכמה -והאי כא,[אבא]וזו  הכל ,[שהיא]-ללא נפקאכלל  כאשר-ד ְְְְְַָָָָָָָָֹ

א "א ], של  מהאוירא  [נאצלה קיא יצאה  מע יקא  מהעתיקא-ואתנהיר והאירה  ְְְִִִִֵַַָָ

המזל]קדישא  דרך  לאבא הבא א "א  של שבגולגלתא  אתנהיר,[מחסד האיר -לא  [אבא]לא ְְִִָ

ונקבא דכר בזכר -אא  בו ]ונקבה אלא  כלולים יחד חכמה.[כששניהם זו-האי ְְְְִֶָָָָָָ

ינה התפשט ,-אתט ,[אבא]החכמה   ימ [היא-ואיק הבינה  את  ממנו והוציא  ְְִִִִֵַַָָ

בו ]. הכלולה  ה אונמצא ,-וא כחאימא  ונקבא בסוד]-דכר  ונקבה[שאבא  זכר  ְְְְְְִִַָָ

אםהוא . ינה  אב, אימא .[כי ]-חכמה  היא  ובינה אבא , היא  חכמה  ְִֵָָָָ

בינה  ואימא ,[בחינות]-חכמה  מתקלאאבא  אחד -חד נשקלו-אקלבמשקל  ְְְְְִִַַָָָָָ

בקומתם] שווים ונ קבא ,[הם בבחינת]-כר הם  מקום ונקבה .[ומכל זכר ְְְָָ

 בגיניה- עצמו ]ובשבילם בפני כפרצוף  מהם אחד וכל ונקבה , זכר כעין שהם או"א ,[בשביל ְְִַ

והנמצאים]כל -כא ונקבא[הפרצופים דכר ונקבה .-אתקם בזכר  התקיימו  ְְְְְִִָָָָֹ

האי  לא-אלמלא ונקבה]שאם  בזכר הפרצופים  בסוד  או"א תחילה  לא,[נתקנו ְְִֵָָָ

ק יא ז טא  מג ארא  ְִִַָָָ

         
       

          
        

          
   

      
 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מתקיימים -מתקמין  הא לא  את לקבל יכולים התחתונים הפרצופים שאר  היו העליון[לא ור ְְִִַ

רק להתקן יכלו שהם המלכים , שבעת של השבירה בסוד עוד ומבואר מתקיימים . היו  ולא 
והנקודה  זכר בחינת הם בז"א  קצוות הו' כאשר ונקבה , זכר  בחינות בגילוי  מ "ה , שם יצא כאשר

נקבה] בחינת  היא  .השביעית 

א  זו-רתא לכא ,[אבא]התחלה  לכל [היא]-אב ממנו אב  שלמטה  [העולמות ְָָָָָֹ

מאבא] המוחין את אבהן.המקבלים הלכ אפילו ]-אב, האבות [והיא לכל  [אפילו אב  ְְֲָָָֻ

ז"א] של  ולחג"ת בדא .לחב"ד א רבזה ,[או "א]-אתח זה  אהתחברו נהיר ְְִִַָָָָָ

בזה-בדא  זה לאימא]והאירו דצלם המוחין טיפת את נתן אתחר .[אבא וכאשר-ד ְְִַַָָ

ז"א]הולידו-א ליד התחברו ,[או "א] של הצלם  בחינת ואתט,[את  ְְִִַַ

האמונה -מהימנתא ז"א]והתפשטה  פרצוף  כל  בתוך התפשטו  האמונה , שהם .[המוחין ְְֵָ

האגדה -א ד א סבאבספר  ייבא רב סבא -בי ייבא  רב  בית  אנישל  כך-הכי ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ

בינהלמדנו: בינה -מה בהרבה מהי  כי  בינה , בשם לפעמים בתורה אימא נקראת למה  [פי' ִָָ

תבונה] בשם מזכירה  הכתוב  אתח ר?מקומות ד  התחברו-א א, כאשר  אאלא , ְֲִֶַָָָ

בזה -בדא  ה"י ,[או "א]זה יו"ד -י"ד  ה "י [אבא]אות  ,[אימא]באות  ְְֵָ

ז"א]התעברה -אתערת של  המוחין מצלם או ואלידת,[מזו "ן ן , והוציאה-וא יקת ְְְֲִִִֵַַַַָ

והולידה ז"א]בן , .[את כך ,-בגין  ארי ומשום  נקראת .-ינה  היא  י"דבינה ן , ְְִִִֵֵָָ

ה "י [נוטריקון]-ה "י י וֹ "ד  או "א]בן  רמז  הם ה "י, לי וֹ "ד דכא .[בן [ובשם-לימתא ֵֵ◌ֵ◌ְְִָָֹ

הכל .בינה] בינה]נמצאו -אכחשלימות  מתחרן [בשם  רויה- [או "א]שניהם ְְְְְְְִִַַַָָ

מחוברים  א"א]שהם  בשמאל ואימא א"א בימין גויה ,[אבא באמצעם .[ז"א]והבן -בן  ְְֵַַ

כא הכל ,-ללא פרצו בתיקונם -תניהכלל  בשני שנתקנו או "א זכר[של  פים ְְְְִַָָָֹ

כא,ונקבה] לימתא  הכל -אכח שלימות  ן.[באצילות]נמצא  ואם, אב ְְְְִִֵֵַָָָָֹ

הוי"ה]-בת שם  אותיות  ארבע בסוד בבחינות ארבע .[כל ַ



ק יאמד ז טא  ְִִַָָָארא 
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אין  אלה ,-מין לג אה דברים  אתיהיב נתנו -לא לקיילגלות ,[ברשות]לא  ר ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

עליונים -עלי נין לקדושים  גמורים]רק  לצדיקים ונפק,[רמז עאל-ויצאו שנכנסו  ְְְְִֶָָ

התורה] חכמת בפרד"ס ה א.[כראוי   ברי קד א ארח י של -וידעין  דרכיו ויודעים  ְְְְְְִִָָָֻ

הוא, ברוך  ה הקדוש  סטאן בהם [הם]ש -לא נוטים  ול מאלא לא  לימין-לימינא  ְְְְִִִָָָָָָ

זאהשכתוב:-כיבולשמאל . בם". ילכ וציקים  יהו'ה רכי י רים "י ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

 לקי חלקו ,-ח זכיאשרי  שזוכה -מאן  מי  א רחישל  דרכיו -למנ ע [שללדעת  ְְְְְִֵֵַָָָ

סטי,הקב"ה] בה נוטה ולא -ולא  יטעי בהם .-ולא  יטעה  ולא  ְְְְִֵֵָָָ

א ין  הדברים -מין הפרצופים]ׁש אלה  סוד  אן ,[של הם .-סתימין וקייסתומים  ְְִִִֵ◌ֵ◌ֶ◌ְְִִִִֵַ

העליונים [אפילו ]ו-עלינין  ה הקדושים  מאןבהם ,[ומשיגים]מאירים -נהירין  ְְְְִִִֶָ

שמאיר -נהיר דבצינא כמי  הירהנר -מ מעט]מאור  מין.[אור אתמסר לא ְְְְְִִִִִִִָָָָ

אלו,-אין  דברים  נמסרו  ונפק לא  עאל למאן ויצא -א א שנכנס  למי  [כראויאלא  ְְְִֵֶָָָָָ

התורה] חכמת מי -מאן .בפרד"ס ונפק כי  עאל ויצא -לא נכנס טב,[כראוי ]שלא  ְְְָָָָָָ

ארי לא   נברא .-לי שלא  לו גליאטוב  גלוי -הא, עיקאשהרי  ק י ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

קדישא -ק יא עתיקא  סתימין ,[א"א]לפני  כל הסתומים ,-סתימא  כל  של  הסתום  ְְְִִִִַָָָ

א ין  האלו ,-מין ל אישהדברים  בלבי ,[וברורים]מאירים -נהרין  ְְֲִִִִִֵַָ

ה אבשלימות -אלמתא  ברי קד א דחיל והיראה-רחימ תא האהבה  של  ְְְְְְְִִִִַָָָָ

הוא. ברוך  הקדוש  הכאשל  ני שכאן -ואין הבנים  היושביםואלה קדישא [החבורא  ְְִֵַָָָ

זוטא] בה ,באדרא בהם -ידענא ונפק ידעתי  עאל ויצאו -הא  נכנסו  [כראוישהנה  ְְְְְְַָָָָ

התורה] חכמת מין [והבינו ]והאירו -ואתנהירן ,בפרד"ס הדברים -אין [שלבאלה ְְְְִִִִִֵָ

ק יא ז טא  מהארא  ְִִַָָָ

       
     

       
         

         
 

        
        

        

ע"ב  ר"צ ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

או "א] בכלה ,פרצופי  בכולם -ולא היטב]ולא  באר או "א  סודות את יודעים היו  לא  .[אבל ְְְָֻ

להם]ועתה -וה א  ולימד גילה  שרשב"י לימתא[והבינו ]האירו -אתנהיר ,[לאחר ְְְְְִִִִַָָ

אצטרי שצריך -מה  כמו  עה ן .[כראוי ]בשלימות  ח לקי  חלקי-זאה אשרי  ְְְְְִִִִַָָָָ

עלמאעימהם , ההוא -ההא  הבא]בעולם  .[עולם ְְַָָ

אמינאאמר מה  ל מען: שאמרתי -רי  מה  קיאכל  העתיקא-עיקא  של  ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

ואו "א]קדישא א"א כמו באצילות, פרצופים כמה  זעיר ,[שיש אמינא  מה  ְְֲִֵֵַָָָוכל

אנפין-אנ ין  הזעיר  של  שאמרתי מה הנקבה]וכל  ופרצוף  אנפין  זעיר פרצוף  א,[שיש ְִַָֹ

פרצוף]הכל -חד  מה אחד .[נחשבים חד  ה א אחד -א עניין  הוא  שהםהכל  [מפני  ִַַָָֹ

א"א] על  זה , על  זה  יחד, מלבישים רדא לא ,כולם בי בו -תליא תלוי  [בא"א]לא  ְֵֵַָָָ

כלל]פירוד א"א על המלבישים הפרצופים בין פירוד מי.[שאין ברי ה א רי-ברוך ְְְִִֵ

שמו , ברוך  עלמין הוא  לעלמי עולמים .-לעלם ולעולמי  לעולם  ְְְְִֵַָָָ

חזי וראה,-א אבוא  זו-רתא  הגילוי ]התחלה אב[של אב-ארי הנקראת  ְְֲִֵֵָָָָָ

דאצילות] י"ד,[אבא  יו"ד -את ליל באות  הוי"ה]כלולה  מלא[משם תליא ְְְְְִִִַַָָָ

הקדוש -ק י א ממזל  תיקונהתלויה  מי "ג השמיני  הדיקנא][מזל .י ומשום -בגין ִִַָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

אחריןכך , אתון ליל אחרות [אות]-י"ד , אותיות  כוללת  ייו "ד  ויובן ,-[במילואה ו"ד. ְֲִִַַַָָ

תחתונה  י' ואות עליונה  י' כאות הנרשמת א', אות בסוד הוא דא "א הדיקנא של השמיני  מזל ◌ָ◌ְ◌ִכי
בינהם] המחברת ו' אחרן.ואות אתון  כל  סתימא  יו"ד-י"ד , של [היא]אות  סתומה  ְְְֲִַַָָָָ

האותיות  גםהאחרות [ו"ד]כל  אבל לאבא, רק הרומזת פשוטה , כי וֹ "ד נזכרת היו"ד [שאות 
שאות נמצא  לאימא. הרומזת ה' אות ציור יחד מהם שנעשה  ו"ד, המילוי באותיות כלולה  אימא

לאימא] הרמז את האותיות במילוי  בהיעלמה  וכוללת  סותמת אבא של וספא.י' ריא  ְֵָָי "ד,

היא]יו"ד [ואות]-דכא הכל [המלאה, של  וסוף  האצילותראש  פרצופי לכל רומזת [שהיא ְָֹ

לנקבה] וד' לז "א רומז  ו ' אבא, עם אימא את כולל הי ' קוץ לאבא, רומזת פשוטה  י' .כך,



ק יאמד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

      ❏ 
  [לא]      

     

        
        
          
        
      
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אין  אלה ,-מין לג אה דברים  אתיהיב נתנו -לא לקיילגלות ,[ברשות]לא  ר ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

עליונים -עלי נין לקדושים  גמורים]רק  לצדיקים ונפק,[רמז עאל-ויצאו שנכנסו  ְְְְִֶָָ

התורה] חכמת בפרד"ס ה א.[כראוי   ברי קד א ארח י של -וידעין  דרכיו ויודעים  ְְְְְְִִָָָֻ

הוא, ברוך  ה הקדוש  סטאן בהם [הם]ש -לא נוטים  ול מאלא לא  לימין-לימינא  ְְְְִִִָָָָָָ

זאהשכתוב:-כיבולשמאל . בם". ילכ וציקים  יהו'ה רכי י רים "י ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

 לקי חלקו ,-ח זכיאשרי  שזוכה -מאן  מי  א רחישל  דרכיו -למנ ע [שללדעת  ְְְְְִֵֵַָָָ

סטי,הקב"ה] בה נוטה ולא -ולא  יטעי בהם .-ולא  יטעה  ולא  ְְְְִֵֵָָָ

א ין  הדברים -מין הפרצופים]ׁש אלה  סוד  אן ,[של הם .-סתימין וקייסתומים  ְְִִִֵ◌ֵ◌ֶ◌ְְִִִִֵַ

העליונים [אפילו ]ו-עלינין  ה הקדושים  מאןבהם ,[ומשיגים]מאירים -נהירין  ְְְְִִִֶָ

שמאיר -נהיר דבצינא כמי  הירהנר -מ מעט]מאור  מין.[אור אתמסר לא ְְְְְִִִִִִִָָָָ

אלו,-אין  דברים  נמסרו  ונפק לא  עאל למאן ויצא -א א שנכנס  למי  [כראויאלא  ְְְִֵֶָָָָָ

התורה] חכמת מי -מאן .בפרד"ס ונפק כי  עאל ויצא -לא נכנס טב,[כראוי ]שלא  ְְְָָָָָָ

ארי לא   נברא .-לי שלא  לו גליאטוב  גלוי -הא, עיקאשהרי  ק י ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

קדישא -ק יא עתיקא  סתימין ,[א"א]לפני  כל הסתומים ,-סתימא  כל  של  הסתום  ְְְִִִִַָָָ

א ין  האלו ,-מין ל אישהדברים  בלבי ,[וברורים]מאירים -נהרין  ְְֲִִִִִֵַָ

ה אבשלימות -אלמתא  ברי קד א דחיל והיראה-רחימ תא האהבה  של  ְְְְְְְִִִִַָָָָ

הוא. ברוך  הקדוש  הכאשל  ני שכאן -ואין הבנים  היושביםואלה קדישא [החבורא  ְְִֵַָָָ

זוטא] בה ,באדרא בהם -ידענא ונפק ידעתי  עאל ויצאו -הא  נכנסו  [כראוישהנה  ְְְְְְַָָָָ

התורה] חכמת מין [והבינו ]והאירו -ואתנהירן ,בפרד"ס הדברים -אין [שלבאלה ְְְְִִִִִֵָ

ק יא ז טא  מהארא  ְִִַָָָ

       
     

       
         

         
 

        
        

        

ע"ב  ר"צ ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

או "א] בכלה ,פרצופי  בכולם -ולא היטב]ולא  באר או "א  סודות את יודעים היו  לא  .[אבל ְְְָֻ

להם]ועתה -וה א  ולימד גילה  שרשב"י לימתא[והבינו ]האירו -אתנהיר ,[לאחר ְְְְְִִִִַָָ

אצטרי שצריך -מה  כמו  עה ן .[כראוי ]בשלימות  ח לקי  חלקי-זאה אשרי  ְְְְְִִִִַָָָָ

עלמאעימהם , ההוא -ההא  הבא]בעולם  .[עולם ְְַָָ

אמינאאמר מה  ל מען: שאמרתי -רי  מה  קיאכל  העתיקא-עיקא  של  ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

ואו "א]קדישא א"א כמו באצילות, פרצופים כמה  זעיר ,[שיש אמינא  מה  ְְֲִֵֵַָָָוכל

אנפין-אנ ין  הזעיר  של  שאמרתי מה הנקבה]וכל  ופרצוף  אנפין  זעיר פרצוף  א,[שיש ְִַָֹ

פרצוף]הכל -חד  מה אחד .[נחשבים חד  ה א אחד -א עניין  הוא  שהםהכל  [מפני  ִַַָָֹ

א"א] על  זה , על  זה  יחד, מלבישים רדא לא ,כולם בי בו -תליא תלוי  [בא"א]לא  ְֵֵַָָָ

כלל]פירוד א"א על המלבישים הפרצופים בין פירוד מי.[שאין ברי ה א רי-ברוך ְְְִִֵ

שמו , ברוך  עלמין הוא  לעלמי עולמים .-לעלם ולעולמי  לעולם  ְְְְִֵַָָָ

חזי וראה,-א אבוא  זו-רתא  הגילוי ]התחלה אב[של אב-ארי הנקראת  ְְֲִֵֵָָָָָ

דאצילות] י"ד,[אבא  יו"ד -את ליל באות  הוי"ה]כלולה  מלא[משם תליא ְְְְְִִִַַָָָ

הקדוש -ק י א ממזל  תיקונהתלויה  מי "ג השמיני  הדיקנא][מזל .י ומשום -בגין ִִַָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

אחריןכך , אתון ליל אחרות [אות]-י"ד , אותיות  כוללת  ייו "ד  ויובן ,-[במילואה ו"ד. ְֲִִַַַָָ

תחתונה  י' ואות עליונה  י' כאות הנרשמת א', אות בסוד הוא דא "א הדיקנא של השמיני  מזל ◌ָ◌ְ◌ִכי
בינהם] המחברת ו' אחרן.ואות אתון  כל  סתימא  יו"ד-י"ד , של [היא]אות  סתומה  ְְְֲִַַָָָָ

האותיות  גםהאחרות [ו"ד]כל  אבל לאבא, רק הרומזת פשוטה , כי וֹ "ד נזכרת היו"ד [שאות 
שאות נמצא  לאימא. הרומזת ה' אות ציור יחד מהם שנעשה  ו"ד, המילוי באותיות כלולה  אימא

לאימא] הרמז את האותיות במילוי  בהיעלמה  וכוללת  סותמת אבא של וספא.י' ריא  ְֵָָי "ד,

היא]יו"ד [ואות]-דכא הכל [המלאה, של  וסוף  האצילותראש  פרצופי לכל רומזת [שהיא ְָֹ

לנקבה] וד' לז "א רומז  ו ' אבא, עם אימא את כולל הי ' קוץ לאבא, רומזת פשוטה  י' .כך,



ק יאמו ז טא  ְִִַָָָארא 

         
        
        

   [לב]      
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ונפיק נגיד  נהר ויוצא -וההא  הנמשך  הנהר עלמא,[הבינה]ואותו ארי ְְְְְִִִֵַָָָָָָ

הבא ,-אתי  עולם  סיק נקרא  ולא תדיר נפסק-אתי ולא  תמיד  בא  [הבינה שהוא ְְְֲֲִִֵֵָָָ

אפילו  כלל, נפסקת אינה מהבינה , הבאה העולמות  חיות  של והיחוד לתחתונים, משפיעה  תמיד
החורבן] לאחר ציקא.לא ענא  הא  הוא -והאי, הבינה]וזה של [הנהר, התענוג  ְְִִַַָָָ

אתי הצדיקים , עלמא להאי הבא ,-לז אה  העולם  לזה  תדיר לזכות  א קי  ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָ

הבינה]שמשקה -לגנתא לגן [הנהר , ז"א]תמיד  סיק,[הוא מפסיק-ולא [חיותולא  ְְְִִָָָ

כנ"ל] תיב.העולמות  הבינה]עליו-עלי הנהר, לאכתוב :[על  א ר מים "כמצא ְְֲֲִִֵֶַָֹ

אתי עלמא והה א מימיו". בהבא-יכ עולם  הבינה]ואותו  בי "ד,[היא נברא-ארי  ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָ

האות]ב של התחתון דכיביו"ד .[קוץ ה א שכתוב :-הדא  הוא  מעדןזה  י צא "ונהר ְְִִֵֵֵֶָָָָ

הן". את ְְֶַַָלה קת 

לת וי "ו אתון , רין  ליל ו דּ לת -י "ד, וי "ו  אותיות  שתי  כוללת  לזו "ן.יו"ד  רמז  [שהם ְְִֵֶַָָָָָ◌ָ◌ֶ◌
וכו ' ונהר הפסוק על  לשאול  כוונתו כי  או"א -ומבואר את באותיותיה כוללת  יו"ד שאות מכיוון

וגן אימא , שהיא  ועדן  אבא , שהוא  לנהר רק הרמז מובא וכו' יוצא  ונהר  בפסוק  מדוע  וזו "ן,
כלל ?] נזכרה  לא הנקבה ואילו ז "א, .שהוא

האגדה -אד א  סבאבספר  ייבא רב סבא -בי  ייבא  רב  בית  למדנו-נינן של  ְְְֵֵֵַַַָָָָָָ

לשאלה] תשובה י",[והיא לילן  לת וי"ו כלולות[אותיות]למה -דא אי ו דּ לת  וי "ו  ְְֲִֶָָָָָ◌ָ◌ֶ◌
בהם]יו "ד [אות]ב נרמז פרצוף איזה א?[מברר נ א  נטיעה  של -א א, הנטיעה  אלא , ְְְִִֶָָָָ

זו אימא]גינה  בתוך בעיבור הנטוע וי "ו,[ז "א וי"ו-ארי  דּ לתנקראת  באות רמוז ז"א  [כי ְִֵָָ◌ָ◌ֶ◌
הוי"ה] אחרא.בשם נ א אחרת -ואית גינה המלכות]יש  לת,[היא שהיא-דאיהי ְְְֲִִִִֶַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

י.(לב) נח, מי ישעיה כמ צא רוה   ג והיית יחלי ועצמתי נפ צחצח ת והיע מיד  ה ' ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹונח
מימי ביכ לא י.(לג)ו:אר ב, לארעהבראשית והיה  י רד    מ  ה את להקת  מעד יצא ונהר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

: יִָרא

ק יא ז טא  מז ארא  ְִִַָָָ

       
        
         

         
 

        
     [ לד]   

 [לה] 

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פניםדּ לת [נקראת] כשהיא  אבל ז "א, עם באחור אחור שהיא כיוון דּ לת באות רמוזה  [שהיא ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
הוי"ה] בשם אחרונה ה ' באות  נרמזת היא  וי"ו.בפנים וי"ו,-מהאי אתקיאומזו  ֵַָָ◌ְְִַָ

דּ לת -לת שפעה]נשקית  את המלכות מקבלת דכיב.[שמז "א רזא  הסוד-והיינ וזהו ֶָָ◌ֶ◌ְְְִִַָָ

"עדן "שכתוב : ה א מאן  מעדן ". יצא  עדן -"ונהר הוא  בכתוב]מי  חכמה?[הנזכר א  ְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

עליונה -עאה  חכמה  י"ד ,[אבא]זו  יו "ד -ודא או"א וזו  את כוללת היא  [שבמלואה  ְִָָָ

א .וזו "ן] ה ן ", את וי "ו"לה ק ת שנאמר]-ה א  מה  זה[ויבואר  הגן", את  "להשקות  ְְֶַַָָָ

ו ' ז"א]הוא  ל"ת .[הוא  היא  א רא ים", לארעה והיה ירד  מה -"מם  [ויבואר ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָ

דּ לת שנאמר] הוא  זה  ראשים ", לארבעה  והיה יפרד  כשהיא "ומשם  הנקבה , רמוזה  [ובה ָ◌ֶ◌
ז"א] עם י"ד .אח"א כליל ב[נמצא]ו-וכא כלול  יו "ד .[אות]הכל  ְְִָָֹ

 כך ,-בגין לכאומשום  אב לכולם [אבא]נקרא -ארי שלמטה אב  עולמות [לכל  ְְְִִֵָָָֹ

לאבהן,ממנו ] נקרא]-אב לאבות [והוא שלאב  וחג"ת  חב"ד שהם, אבות  הנקראים [לאלה ֲַָָָ

כא ,ז"א] נקרא]-רתא  הכל [והוא של  פשוטה התחלה יוֹ "ד באות רמוז אבא  [כי  ְָָָֹ

האצילות] עולם תחילת כא,שהיא הכל -יתא של  אימא הבית  שם על בית נקרא [אבא ְֵָָֹ

עמו ] כתיבשכתוב :-כיב.הכלולה  בית". י נה חכמהוכתוב :-"חכמה  "ם ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻ

ִָָעית".

 אתרי- בחכמה]במקומו אבא אתידע,[של ולא אתגליא, נודע-לא ולא  התגלה  לא ְְְְְְְִִֵַַָָָָ

יו  אות בה אין כי  'חכמה ', בתיבת נודע  ולא  מתגלה לא רומזת[שאבא וה "א  ה"א , אות רק "ד
בזה  ונכלל ממנו  שלמעלה המזל עם מחובר הוא  כי נזכר לא אבא  אבל באבא, הכלולה  לאימא

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(לד) כד, יתנ:משלי בתבנה ית ינה  כד .(לה)חכמה  קד , תהלי  ה ' ימע ר מה  ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ
:קנינ האר מלאה  עית ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָחכמה



ק יאמו ז טא  ְִִַָָָארא 

         
        
        

   [לב]      
        [לג] 

    

         
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ונפיק נגיד  נהר ויוצא -וההא  הנמשך  הנהר עלמא,[הבינה]ואותו ארי ְְְְְִִִֵַָָָָָָ

הבא ,-אתי  עולם  סיק נקרא  ולא תדיר נפסק-אתי ולא  תמיד  בא  [הבינה שהוא ְְְֲֲִִֵֵָָָ

אפילו  כלל, נפסקת אינה מהבינה , הבאה העולמות  חיות  של והיחוד לתחתונים, משפיעה  תמיד
החורבן] לאחר ציקא.לא ענא  הא  הוא -והאי, הבינה]וזה של [הנהר, התענוג  ְְִִַַָָָ

אתי הצדיקים , עלמא להאי הבא ,-לז אה  העולם  לזה  תדיר לזכות  א קי  ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָ

הבינה]שמשקה -לגנתא לגן [הנהר , ז"א]תמיד  סיק,[הוא מפסיק-ולא [חיותולא  ְְְִִָָָ

כנ"ל] תיב.העולמות  הבינה]עליו-עלי הנהר, לאכתוב :[על  א ר מים "כמצא ְְֲֲִִֵֶַָֹ

אתי עלמא והה א מימיו". בהבא-יכ עולם  הבינה]ואותו  בי "ד,[היא נברא-ארי  ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָ

האות]ב של התחתון דכיביו"ד .[קוץ ה א שכתוב :-הדא  הוא  מעדןזה  י צא "ונהר ְְִִֵֵֵֶָָָָ

הן". את ְְֶַַָלה קת 

לת וי "ו אתון , רין  ליל ו דּ לת -י "ד, וי "ו  אותיות  שתי  כוללת  לזו "ן.יו"ד  רמז  [שהם ְְִֵֶַָָָָָ◌ָ◌ֶ◌
וכו ' ונהר הפסוק על  לשאול  כוונתו כי  או"א -ומבואר את באותיותיה כוללת  יו"ד שאות מכיוון

וגן אימא , שהיא  ועדן  אבא , שהוא  לנהר רק הרמז מובא וכו' יוצא  ונהר  בפסוק  מדוע  וזו "ן,
כלל ?] נזכרה  לא הנקבה ואילו ז "א, .שהוא

האגדה -אד א  סבאבספר  ייבא רב סבא -בי  ייבא  רב  בית  למדנו-נינן של  ְְְֵֵֵַַַָָָָָָ

לשאלה] תשובה י",[והיא לילן  לת וי"ו כלולות[אותיות]למה -דא אי ו דּ לת  וי "ו  ְְֲִֶָָָָָ◌ָ◌ֶ◌
בהם]יו "ד [אות]ב נרמז פרצוף איזה א?[מברר נ א  נטיעה  של -א א, הנטיעה  אלא , ְְְִִֶָָָָ

זו אימא]גינה  בתוך בעיבור הנטוע וי "ו,[ז "א וי"ו-ארי  דּ לתנקראת  באות רמוז ז"א  [כי ְִֵָָ◌ָ◌ֶ◌
הוי"ה] אחרא.בשם נ א אחרת -ואית גינה המלכות]יש  לת,[היא שהיא-דאיהי ְְְֲִִִִֶַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

י.(לב) נח, מי ישעיה כמ צא רוה   ג והיית יחלי ועצמתי נפ צחצח ת והיע מיד  ה ' ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹונח
מימי ביכ לא י.(לג)ו:אר ב, לארעהבראשית והיה  י רד    מ  ה את להקת  מעד יצא ונהר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

: יִָרא

ק יא ז טא  מז ארא  ְִִַָָָ

       
        
         

         
 

        
     [ לד]   

 [לה] 

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פניםדּ לת [נקראת] כשהיא  אבל ז "א, עם באחור אחור שהיא כיוון דּ לת באות רמוזה  [שהיא ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
הוי"ה] בשם אחרונה ה ' באות  נרמזת היא  וי"ו.בפנים וי"ו,-מהאי אתקיאומזו  ֵַָָ◌ְְִַָ

דּ לת -לת שפעה]נשקית  את המלכות מקבלת דכיב.[שמז "א רזא  הסוד-והיינ וזהו ֶָָ◌ֶ◌ְְְִִַָָ

"עדן "שכתוב : ה א מאן  מעדן ". יצא  עדן -"ונהר הוא  בכתוב]מי  חכמה?[הנזכר א  ְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

עליונה -עאה  חכמה  י"ד ,[אבא]זו  יו "ד -ודא או"א וזו  את כוללת היא  [שבמלואה  ְִָָָ

א .וזו "ן] ה ן ", את וי "ו"לה ק ת שנאמר]-ה א  מה  זה[ויבואר  הגן", את  "להשקות  ְְֶַַָָָ

ו ' ז"א]הוא  ל"ת .[הוא  היא  א רא ים", לארעה והיה ירד  מה -"מם  [ויבואר ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָ

דּ לת שנאמר] הוא  זה  ראשים ", לארבעה  והיה יפרד  כשהיא "ומשם  הנקבה , רמוזה  [ובה ָ◌ֶ◌
ז"א] עם י"ד .אח"א כליל ב[נמצא]ו-וכא כלול  יו "ד .[אות]הכל  ְְִָָֹ

 כך ,-בגין לכאומשום  אב לכולם [אבא]נקרא -ארי שלמטה אב  עולמות [לכל  ְְְִִֵָָָֹ

לאבהן,ממנו ] נקרא]-אב לאבות [והוא שלאב  וחג"ת  חב"ד שהם, אבות  הנקראים [לאלה ֲַָָָ

כא ,ז"א] נקרא]-רתא  הכל [והוא של  פשוטה התחלה יוֹ "ד באות רמוז אבא  [כי  ְָָָֹ

האצילות] עולם תחילת כא,שהיא הכל -יתא של  אימא הבית  שם על בית נקרא [אבא ְֵָָֹ

עמו ] כתיבשכתוב :-כיב.הכלולה  בית". י נה חכמהוכתוב :-"חכמה  "ם ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻ

ִָָעית".

 אתרי- בחכמה]במקומו אבא אתידע,[של ולא אתגליא, נודע-לא ולא  התגלה  לא ְְְְְְְִִֵַַָָָָ

יו  אות בה אין כי  'חכמה ', בתיבת נודע  ולא  מתגלה לא רומזת[שאבא וה "א  ה"א , אות רק "ד
בזה  ונכלל ממנו  שלמעלה המזל עם מחובר הוא  כי נזכר לא אבא  אבל באבא, הכלולה  לאימא

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(לד) כד, יתנ:משלי בתבנה ית ינה  כד .(לה)חכמה  קד , תהלי  ה ' ימע ר מה  ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ
:קנינ האר מלאה  עית ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָחכמה



ק יאמח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
         

     

        
        
        

       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קדישא] אי א.בעתיקא אתרמיזבאימא ,[אבא]משהתחבר -מאתחר ְְְְְִִִִִַַָ

באימא-אי א 'בינה']נרמז שבתיבת יו "ד באות  נרמז .[אבא כך ,-בגין ומשום  ְְִִָָ

כא  כללא  הכל [היא]אימא -איא  כיכוללת  הפרצופים, כל את כולל בינה  [ששם ְְִָָָָֹ

עמו ] והנקבה  לז "א רמז  ב"ן ואותיות לאו "א , רמז  הם שבבינה  י "ה ב,אותיות אתידע, ְְִָָָ

ובה [אבא]נודע [בבינה]בה -אתרמיז  שבבינה]נרמז[בבינה], יו "ד  אות בסוד .[אבא ְְִִ

א רי חכמה  דכא , וס מא כן]-רתא פי על בחכמה[ואף  הכל  וסיום  התחלת  ְְְְִִִָָָָָָֹ

אלא נקראת  אינם באצילות  הפרצופים כל וסיום  התחלת אבל לאבא, רומזת שאימא  [אע"פ 
א ,באבא] סתים ב- באבא]שבה הכל [בחכמה , סתומיםסתום  אבא של [שביו"ד ְִָָָֹ

כנ"ל] האצילות פרצופי  כל  כא ,ברמז  היא]-ללא  אבא , זו , הכל [וחכמה  [כוללתכלל  ְְָָָֹ

האצילות] פרצופי  כל קיא :,את נקראת]-מא אבא, החכמה , הקדוש [והיא השם  ְִַָָ

אותיות בארבע רמוזים הם כך  האצילות, פרצופי  לכל רומזת החכמה  של שיו"ד כשם [הוי "ה,
הוי"ה] הקדוש .השם

ה א  שמעון]-עד  רבי  עכשיו[ואמר היום]עד  עד הראשונים רמזתי-רמיזנא ,[בימים ְְִַַָָָ

או "א] י מין ,[בפרצופי א ין  ל אמינא אמרתי -ולא או "א]ולא  בפרצופי כל [בהרחבה  ְֲִִֵֵָָָ

הימים . סטרין ,[היום]ועתה -והאנא אלה  הצדדים -מתגלפין פרטינפתחים  [בהבנת ְְְְִִִִִַָָָ

או "א] חכמה.פרצופי  האי ליל הוי"ה]יו "ד[אות]-יו"ד, החכמה[משם  בזו  כלולה , ְְִָָָָ

מתגלה  החכמה מקום מכל  א "א , של הדיקנא  במזל למעלה הוא החכמה ששורש ◌ָ◌ְ◌ִ[אע"פ 
הוי"ה] משם יו "ד באות  גם  ינה.בשורשה וקרינן  איא, א אימא ,[אות]-ה "א, היא  ה "א  ְִִֵָָָָָ

בינה . אותה  ניןוקוראים  רין  אין בנים [אותיות]-ו"ה , שני אלה לבןו"ה , [הכוונה ְְִִֵֵ

ונקבה] ז"א  והם ואימא, אבא של מאיא,ובת אתשמתעטרים -מתערן  [מקבלים ְְְִִֵַָָ

שלהם] תנינן מאימא .המוחין למדנו -והא ה',והרי באות רמוזה שאימא שאמרנו [אע"פ ְֵָָָ

למדנו ] מקום א:מכל מאבינה  מהכל -תליל נכללת  אותיותשבינה  ארבע [מכל  ְְְִִִִָָֹ

באיא .הוי"ה] מתחרא אבא]יו "ד [אות]-י"ד , העליון ,שמתחברת [של  היחוד [בסוד ְְְְִִַָָ

ק יא ז טא  מטארא  ְִִַָָָ

          

       
        

          
          

 

       
     [לו]    

     
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של  זרע  טיפת  ן באימא.ונותנת זו "ן.ב "ן [או "א]ומוציאים -מיקין  את [מולידים ִִֵַ

אבא כי  הוי "ה, אותיות  ארבע מכל נכללת  בינה כי  למדנו בה-וכך מחובר י ', ה'-אות -אות
זו "ן את העיבור בסוד בקרבה כוללת  והיא היחוד , ו"ה -בסוד לצאת]-אותיות ,העתידים

ינה בלשון]ולכן -והיינ נקראת אימא  י "הבינה .[היא א ן  וא"ם  ואם [כי ]-א "ב אב  ְְְִִֵַָָָ

אותיות]שהם  בינה]י"ה[בסוד גיה,[שבתיבת בתיבתובן-בן  הנותרים ב"ן [אותיות ְְֵַַ

שעמו ] והנקבה לז"א  רומזים שהם באמצעם .בינה,
לאס לא אית  להתבונן.-הא, יש  בנהעתה  וא רי בינה ,[בבחינת]-ינה , ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

היא]ו תבונה .[בתורה בינהנקראת  ולא  בנה , ארי תבונה-אמאי נקראת  היא  למה  ְְְֲִִֵָָָָ

בינה ? ארי ולא  בנה  נקראת ,-אא, היא  תבונה ינקא אלא , בשעה-עא ְְְְְְִֵֶַָָָָָ

נין [ומשפיעה]מניקה [היא]ש  בנים .-לתרין  ו"ה לשני  אן  ב"ת , בן[הם]-"ן  ְְְִִִֵֵַ

שהם  באותיות]ובת , עאו "ה .[נרמזים השעה,-וההיא בנהואותה היא-א רי ְְְְִִֵַַָָ

תבונה .[הבינה] ונקבה]שהכל -כא נקראת  אתון ,[ז"א אלין  באלה-ליל  כלול  ְְְִִֵַָָָֹ

'תבונה']האותיות  תיבת של ו"ה .[באותיות א ן ב"ת, ו "ה -"ן הם  וב "ת , [תיבתב "ן  ִֵַ

ואותיות פעמיים. משמשת ב' אות כאשר 'וב"ת', ל'ב"ן' נוטריקון באותיותיה  רומזת 'תבונה'
הוי"ה] שם באותיות לזו "ן רמז  הם  הנותרות ללא .ו "ה חד הוא]והכל -וכא, [בתבונה, ְְַָָָֹ

אחד  יחד]כלל  שנכללים ב נה .[זו"ן ,נקראת]ולכן -והיינ תבונה .[בינה  ְְְַָ

כלה נקראת  והנוקבא  רעיה, נקראת  אימא 
אמר  סבא המנ נא  רב אמר :-ספרא סבא, המנונא  רב  בית  של  למהבספר  ְְְְְִִַַַָָָָָֹֹ

המלך ,-מלא  שלמה  ואמרכי דג י קדמאה  ואמר :-נא שגילה הראשון התיקון  ְְְְִֵַַַַָָָָָ

רעיתי" יפה   א -"ה פסוקים ד' פרק בשיה "ש בתיבת-[כאן , הראשון התיקון נרמז  ז, ְִִַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(לו) א, השירי יני :שיר עיני יפה   ה רעיתי יפה  ְִִִִִֵַַָָָָָָָה



ק יאמח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
         

     

        
        
        

       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קדישא] אי א.בעתיקא אתרמיזבאימא ,[אבא]משהתחבר -מאתחר ְְְְְִִִִִַַָ

באימא-אי א 'בינה']נרמז שבתיבת יו "ד באות  נרמז .[אבא כך ,-בגין ומשום  ְְִִָָ

כא  כללא  הכל [היא]אימא -איא  כיכוללת  הפרצופים, כל את כולל בינה  [ששם ְְִָָָָֹ

עמו ] והנקבה  לז "א רמז  ב"ן ואותיות לאו "א , רמז  הם שבבינה  י "ה ב,אותיות אתידע, ְְִָָָ

ובה [אבא]נודע [בבינה]בה -אתרמיז  שבבינה]נרמז[בבינה], יו "ד  אות בסוד .[אבא ְְִִ

א רי חכמה  דכא , וס מא כן]-רתא פי על בחכמה[ואף  הכל  וסיום  התחלת  ְְְְִִִָָָָָָֹ

אלא נקראת  אינם באצילות  הפרצופים כל וסיום  התחלת אבל לאבא, רומזת שאימא  [אע"פ 
א ,באבא] סתים ב- באבא]שבה הכל [בחכמה , סתומיםסתום  אבא של [שביו"ד ְִָָָֹ

כנ"ל] האצילות פרצופי  כל  כא ,ברמז  היא]-ללא  אבא , זו , הכל [וחכמה  [כוללתכלל  ְְָָָֹ

האצילות] פרצופי  כל קיא :,את נקראת]-מא אבא, החכמה , הקדוש [והיא השם  ְִַָָ

אותיות בארבע רמוזים הם כך  האצילות, פרצופי  לכל רומזת החכמה  של שיו"ד כשם [הוי "ה,
הוי"ה] הקדוש .השם

ה א  שמעון]-עד  רבי  עכשיו[ואמר היום]עד  עד הראשונים רמזתי-רמיזנא ,[בימים ְְִַַָָָ

או "א] י מין ,[בפרצופי א ין  ל אמינא אמרתי -ולא או "א]ולא  בפרצופי כל [בהרחבה  ְֲִִֵֵָָָ

הימים . סטרין ,[היום]ועתה -והאנא אלה  הצדדים -מתגלפין פרטינפתחים  [בהבנת ְְְְִִִִִַָָָ

או "א] חכמה.פרצופי  האי ליל הוי"ה]יו "ד[אות]-יו"ד, החכמה[משם  בזו  כלולה , ְְִָָָָ

מתגלה  החכמה מקום מכל  א "א , של הדיקנא  במזל למעלה הוא החכמה ששורש ◌ָ◌ְ◌ִ[אע"פ 
הוי"ה] משם יו "ד באות  גם  ינה.בשורשה וקרינן  איא, א אימא ,[אות]-ה "א, היא  ה "א  ְִִֵָָָָָ

בינה . אותה  ניןוקוראים  רין  אין בנים [אותיות]-ו"ה , שני אלה לבןו"ה , [הכוונה ְְִִֵֵ

ונקבה] ז"א  והם ואימא, אבא של מאיא,ובת אתשמתעטרים -מתערן  [מקבלים ְְְִִֵַָָ

שלהם] תנינן מאימא .המוחין למדנו -והא ה',והרי באות רמוזה שאימא שאמרנו [אע"פ ְֵָָָ

למדנו ] מקום א:מכל מאבינה  מהכל -תליל נכללת  אותיותשבינה  ארבע [מכל  ְְְִִִִָָֹ

באיא .הוי"ה] מתחרא אבא]יו "ד [אות]-י"ד , העליון ,שמתחברת [של  היחוד [בסוד ְְְְִִַָָ

ק יא ז טא  מטארא  ְִִַָָָ

          

       
        

          
          

 

       
     [לו]    

     
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של  זרע  טיפת  ן באימא.ונותנת זו "ן.ב "ן [או "א]ומוציאים -מיקין  את [מולידים ִִֵַ

אבא כי  הוי "ה, אותיות  ארבע מכל נכללת  בינה כי  למדנו בה-וכך מחובר י ', ה'-אות -אות
זו "ן את העיבור בסוד בקרבה כוללת  והיא היחוד , ו"ה -בסוד לצאת]-אותיות ,העתידים

ינה בלשון]ולכן -והיינ נקראת אימא  י "הבינה .[היא א ן  וא"ם  ואם [כי ]-א "ב אב  ְְְִִֵַָָָ

אותיות]שהם  בינה]י"ה[בסוד גיה,[שבתיבת בתיבתובן-בן  הנותרים ב"ן [אותיות ְְֵַַ

שעמו ] והנקבה לז"א  רומזים שהם באמצעם .בינה,
לאס לא אית  להתבונן.-הא, יש  בנהעתה  וא רי בינה ,[בבחינת]-ינה , ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

היא]ו תבונה .[בתורה בינהנקראת  ולא  בנה , ארי תבונה-אמאי נקראת  היא  למה  ְְְֲִִֵָָָָ

בינה ? ארי ולא  בנה  נקראת ,-אא, היא  תבונה ינקא אלא , בשעה-עא ְְְְְְִֵֶַָָָָָ

נין [ומשפיעה]מניקה [היא]ש  בנים .-לתרין  ו"ה לשני  אן  ב"ת , בן[הם]-"ן  ְְְִִִֵֵַ

שהם  באותיות]ובת , עאו "ה .[נרמזים השעה,-וההיא בנהואותה היא-א רי ְְְְִִֵַַָָ

תבונה .[הבינה] ונקבה]שהכל -כא נקראת  אתון ,[ז"א אלין  באלה-ליל  כלול  ְְְִִֵַָָָֹ

'תבונה']האותיות  תיבת של ו"ה .[באותיות א ן ב"ת, ו "ה -"ן הם  וב "ת , [תיבתב "ן  ִֵַ

ואותיות פעמיים. משמשת ב' אות כאשר 'וב"ת', ל'ב"ן' נוטריקון באותיותיה  רומזת 'תבונה'
הוי"ה] שם באותיות לזו "ן רמז  הם  הנותרות ללא .ו "ה חד הוא]והכל -וכא, [בתבונה, ְְַָָָֹ

אחד  יחד]כלל  שנכללים ב נה .[זו"ן ,נקראת]ולכן -והיינ תבונה .[בינה  ְְְַָ

כלה נקראת  והנוקבא  רעיה, נקראת  אימא 
אמר  סבא המנ נא  רב אמר :-ספרא סבא, המנונא  רב  בית  של  למהבספר  ְְְְְִִַַַָָָָָֹֹ

המלך ,-מלא  שלמה  ואמרכי דג י קדמאה  ואמר :-נא שגילה הראשון התיקון  ְְְְִֵַַַַָָָָָ

רעיתי" יפה   א -"ה פסוקים ד' פרק בשיה "ש בתיבת-[כאן , הראשון התיקון נרמז  ז, ְִִַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(לו) א, השירי יני :שיר עיני יפה   ה רעיתי יפה  ְִִִִִֵַַָָָָָָָה



ק יאנ  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        
        
        

  [לז]     
         

        
           

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הא ,'רעייתי '] או "א]זה [ענין]מ -מהאי  על  לומדים  תנינא הוא .[שאנו  והתיקון-ותנא  ְְִִֵָָָָ

"כה "השני, כלה [אימא]-ארי וכו',נקראת  כלה  מלבנון אתי ח', מפסוק שם [בשיה "ש  ְִֵַָ

'כלה'] דלתא,בתיבת נ קבא  שלמטה -איהי  הנקבה  מז"א]שהיא  .[למטה ְְְִִִַָָ

אמרי שאומרים -ואן  אחרת]ואלה  המפרשים [שניששניהם -תרויה,[החכמים ְְְְְְִֵַַָ

וכלה] רעייתי  אן התיקונים, דלתא נ קבא הם -להאי שלמטה הנקבה  שללזו  [לנקבה  ְְְִִַָָָ

מכוונים] הם הכי,ז"א כן-לאו כדבריהם]לא  העיקר קדמאה .[אין ה"א-ה "א כי ְְִֵַָָָָ

כה,[בהוי"ה]ראשונה  א רי כלה.-לא נקראת  בתראהלא אחרונה-וה "א וה "א ְְְִֵֵַַָָָָ

ז"א] של הנקבה שהיא  ל,[בהוי "ה, כה , ידיעין ארי ידועים .-זמנין לזמנים  כלה , נקראת  ְְְְִִִִִֵַָ

אן  סיאין זמנין הם ,-הא רבים  זמנים  אתחר [ז"א]שהזכר-דכרא שהרי  לא  ְְְְִִִִִִִַַָָָָ

עימה -ע מתחבר  הנקבה]לא מ,[עם בעוונותיהםומסתלק -ואסק נפרד [וז"א  ְְִִִַָָָ

ישראל] כתיב.[מהנקבה]ממנהשל זמנא  כתוב :-ההא  הזמן  נ תבאותו  א ה "ואל ְְְְְִִִִֶַַָָ

נק א אתד את עא  תקרב ". לא  מאתהנקבה -ט שנטהרת  [מאחיזתבשעה  ְְְְְְְִִַַַַָָָָָֹ

ע,החיצונים] לאתח רא עי עמה,[ז"א]והזכר -דכרא להתחבר  א רירוצה דין  ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

כלה.-כ"ה  נקראת  היא  אתיאאז מ באה .[כי ]-"ה, היא  ממש  ככלה  ְְַַַַָָָָ

איא האי האימא -אבל, זו  הנ "לאבל , הראשון  התיקון שהיא  ראשונה, בה ' [הרמוזה ֲִָָָ

רעייתי ] יפה  הנך אפסיק,בפסוק נפסק-לא לעלמין לא  דתרויה של -רעתא רצון  ְְְְְְְִִַַַָָָ

ואימא]שניהם  נפקין לעולם .[אבא יוצאים -חד הם  מא"א]ביחד  נאצלו הם חד,[ביחד ְְְִַַָ

שרויים -רין בפנים]ביחד  פנים זה  עם זה שרויים הם א.[ביחד מן  א אפסיק  לא-לא ְְִִַַָָָָ

או "א]נפסק בין מזה,[היחוד  א זה  מן א  אס ק הסתלק-ולא שלולא  [היחוד ְְְִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יט.(לז ) יח, ערות :ויקרא לגת  תקרב לא  טמאת נת אה  ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻואל 

ק יא ז טא  נא ארא  ְִִַָָָ

          
          

       
       
        

        
        

  

        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מזה .שניהם] תיבזה   כתוב :-בגין  כך , מעדן "ומשום  יצא [היא ונהר -"ונהר ְְְִִֵֵֵֶָָָֹ

מעדן אימא] אבא]יוצא סיק.[הוא ולא  דיר, שלהם]-"יצא", תמיד ,[והשפע  יוצא  ְִִֵָָָ

נפסק  העולמות]ולא חיות את שמקיים היחוד הוא  שלהם השפע כתיב.[כי ה א  זה-הדא  ְִִָָ

שכתוב : הוא  בגין מימיו". ביכ לא אר מים כך ,-"כמצא  תיבומשום  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

"רעיתי "-"רעיתי" לאימא]כתוב  דווקא  מכוון והוא השירים, משיר הנ"ל רעתא,[בפסוק ְְִִַָָ

רין או "א]-אחוה  שרויים ,[כי הם  אחוה של  לימתאברצון באחדות[ו ]-אחדתא  ְְְְֲֲִַַַָָָָָ

הכא שלימה . כאן -אבל וכו']אבל  כלה  מלבנון אתי  בפסוק הנזכר השני  א רי,[בתיקון ְֲִֵָָָ

כלה .[הנקבה]היא -כה  כרא נקראת  אתא  הזכר -כד  בא  ,[ז"א]שכאשר  ְְֲַַָָָ

ע עמה ,-לאתח רא כה להתייחד  אתיאכלה .[הנקבה]היא -היא איהי ה , ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

ממש :[כי ]-מ באה  היא  תלוייםככלה  ובזה השירים, בשיר רמז  אפילו אין אימא  [ליסוד ַָ

והיובל] .חירות כך ,-בגין ת נין ומשום  תיקונים -רי  הנקבים -נ קבי שני  של  ְְְְִִִֵֵָ

נקבה] ושל אימא  של למה,[היסודות  רי- המלך שלמה  ולא פירש  הללו, [בפסוקים ְִָֹֹ

כנ"ל] שאמרו החכמים כדעת סתימא .אחד קדמיתא , הראשונה-נא של  התיקון ְְְִִִַָָָ

אימא] סתימאסתום ,[של  איהי סתומה -גין  שהיא  בתוך מפני  סתום שלה [היסוד  ְְְִִִִָ

היסוד על ברמז  רק והזכיר רעיתי' יפה  'כולך כללית  בלשון בכתוב אותה  ששבח וזהו  ז"א ,
'כל'] בתיבת תניינא .שלה השני-ות נא הנקבה]והתיקון יתיר,[של  רי- מפורש ְְִִִִָָָָָ

הנקבה]יותר  של היסוד על הרומז  וכו' נעול' 'גן שנאמר במה  בכתוב, בה הנזכר ְָולא,[בשבח

האי י כך -סתים כל  סתום  באימא]ולא  .[כמו  ִֵָָ

הנקבה]ולאחר -לבתר  ועל אימא על הללו התיקונים שני את המלך  שלמה שאמר ,[לאחר ְַָ

בחא  ל השבח ,[ופירש]תלה -לי כל  דלעיא את  שלמעלה-ההיא  באותה  ְְְִִֵֵַָָָָָ

אימא] והיא  שלמעלה  לי לד".שכתוב :-כיב.[בפרצוף היא  רה  לא היא "אחת  ְְְְִִִִִַַַָָָָ



ק יאנ  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        
        
        

  [לז]     
         

        
           

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הא ,'רעייתי '] או "א]זה [ענין]מ -מהאי  על  לומדים  תנינא הוא .[שאנו  והתיקון-ותנא  ְְִִֵָָָָ

"כה "השני, כלה [אימא]-ארי וכו',נקראת  כלה  מלבנון אתי ח', מפסוק שם [בשיה "ש  ְִֵַָ

'כלה'] דלתא,בתיבת נ קבא  שלמטה -איהי  הנקבה  מז"א]שהיא  .[למטה ְְְִִִַָָ

אמרי שאומרים -ואן  אחרת]ואלה  המפרשים [שניששניהם -תרויה,[החכמים ְְְְְְִֵַַָ

וכלה] רעייתי  אן התיקונים, דלתא נ קבא הם -להאי שלמטה הנקבה  שללזו  [לנקבה  ְְְִִַָָָ

מכוונים] הם הכי,ז"א כן-לאו כדבריהם]לא  העיקר קדמאה .[אין ה"א-ה "א כי ְְִֵַָָָָ

כה,[בהוי"ה]ראשונה  א רי כלה.-לא נקראת  בתראהלא אחרונה-וה "א וה "א ְְְִֵֵַַָָָָ

ז"א] של הנקבה שהיא  ל,[בהוי "ה, כה , ידיעין ארי ידועים .-זמנין לזמנים  כלה , נקראת  ְְְְִִִִִֵַָ

אן  סיאין זמנין הם ,-הא רבים  זמנים  אתחר [ז"א]שהזכר-דכרא שהרי  לא  ְְְְִִִִִִִַַָָָָ

עימה -ע מתחבר  הנקבה]לא מ,[עם בעוונותיהםומסתלק -ואסק נפרד [וז"א  ְְִִִַָָָ

ישראל] כתיב.[מהנקבה]ממנהשל זמנא  כתוב :-ההא  הזמן  נ תבאותו  א ה "ואל ְְְְְִִִִֶַַָָ

נק א אתד את עא  תקרב ". לא  מאתהנקבה -ט שנטהרת  [מאחיזתבשעה  ְְְְְְְִִַַַַָָָָָֹ

ע,החיצונים] לאתח רא עי עמה,[ז"א]והזכר -דכרא להתחבר  א רירוצה דין  ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

כלה.-כ"ה  נקראת  היא  אתיאאז מ באה .[כי ]-"ה, היא  ממש  ככלה  ְְַַַַָָָָ

איא האי האימא -אבל, זו  הנ "לאבל , הראשון  התיקון שהיא  ראשונה, בה ' [הרמוזה ֲִָָָ

רעייתי ] יפה  הנך אפסיק,בפסוק נפסק-לא לעלמין לא  דתרויה של -רעתא רצון  ְְְְְְְִִַַַָָָ

ואימא]שניהם  נפקין לעולם .[אבא יוצאים -חד הם  מא"א]ביחד  נאצלו הם חד,[ביחד ְְְִַַָ

שרויים -רין בפנים]ביחד  פנים זה  עם זה שרויים הם א.[ביחד מן  א אפסיק  לא-לא ְְִִַַָָָָ

או "א]נפסק בין מזה,[היחוד  א זה  מן א  אס ק הסתלק-ולא שלולא  [היחוד ְְְִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יט.(לז ) יח, ערות :ויקרא לגת  תקרב לא  טמאת נת אה  ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻואל 

ק יא ז טא  נא ארא  ְִִַָָָ

          
          

       
       
        

        
        

  

        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מזה .שניהם] תיבזה   כתוב :-בגין  כך , מעדן "ומשום  יצא [היא ונהר -"ונהר ְְְִִֵֵֵֶָָָֹ

מעדן אימא] אבא]יוצא סיק.[הוא ולא  דיר, שלהם]-"יצא", תמיד ,[והשפע  יוצא  ְִִֵָָָ

נפסק  העולמות]ולא חיות את שמקיים היחוד הוא  שלהם השפע כתיב.[כי ה א  זה-הדא  ְִִָָ

שכתוב : הוא  בגין מימיו". ביכ לא אר מים כך ,-"כמצא  תיבומשום  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

"רעיתי "-"רעיתי" לאימא]כתוב  דווקא  מכוון והוא השירים, משיר הנ"ל רעתא,[בפסוק ְְִִַָָ

רין או "א]-אחוה  שרויים ,[כי הם  אחוה של  לימתאברצון באחדות[ו ]-אחדתא  ְְְְֲֲִַַַָָָָָ

הכא שלימה . כאן -אבל וכו']אבל  כלה  מלבנון אתי  בפסוק הנזכר השני  א רי,[בתיקון ְֲִֵָָָ

כלה .[הנקבה]היא -כה  כרא נקראת  אתא  הזכר -כד  בא  ,[ז"א]שכאשר  ְְֲַַָָָ

ע עמה ,-לאתח רא כה להתייחד  אתיאכלה .[הנקבה]היא -היא איהי ה , ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

ממש :[כי ]-מ באה  היא  תלוייםככלה  ובזה השירים, בשיר רמז  אפילו אין אימא  [ליסוד ַָ

והיובל] .חירות כך ,-בגין ת נין ומשום  תיקונים -רי  הנקבים -נ קבי שני  של  ְְְְִִִֵֵָ

נקבה] ושל אימא  של למה,[היסודות  רי- המלך שלמה  ולא פירש  הללו, [בפסוקים ְִָֹֹ

כנ"ל] שאמרו החכמים כדעת סתימא .אחד קדמיתא , הראשונה-נא של  התיקון ְְְִִִַָָָ

אימא] סתימאסתום ,[של  איהי סתומה -גין  שהיא  בתוך מפני  סתום שלה [היסוד  ְְְִִִִָ

היסוד על ברמז  רק והזכיר רעיתי' יפה  'כולך כללית  בלשון בכתוב אותה  ששבח וזהו  ז"א ,
'כל'] בתיבת תניינא .שלה השני-ות נא הנקבה]והתיקון יתיר,[של  רי- מפורש ְְִִִִָָָָָ

הנקבה]יותר  של היסוד על הרומז  וכו' נעול' 'גן שנאמר במה  בכתוב, בה הנזכר ְָולא,[בשבח

האי י כך -סתים כל  סתום  באימא]ולא  .[כמו  ִֵָָ

הנקבה]ולאחר -לבתר  ועל אימא על הללו התיקונים שני את המלך  שלמה שאמר ,[לאחר ְַָ

בחא  ל השבח ,[ופירש]תלה -לי כל  דלעיא את  שלמעלה-ההיא  באותה  ְְְִִֵֵַָָָָָ

אימא] והיא  שלמעלה  לי לד".שכתוב :-כיב.[בפרצוף היא  רה  לא היא "אחת  ְְְְִִִִִַַַָָָָ



ק יאנב ז טא  ְִִַָָָארא 

   [ לח]     
         

          
       [לט] 

[ מ]        
         

[מא]         
 

      [מב]   ע"א  רצ"א ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

איא  האי  האימא -בגין , שזו  שלה]מתעטרת -מתערא ומפני המוחין את  [ומקבלת ְְְְִִִַָָָ

כה  הכל -עטרא של  האצילות]בעטרות  לכל כתר שהוא  רעתא,[מא"א, ְְְְִָָָֹ

יו "ד -די"ד  של  אבא]והרצון לעלמין [הוא  מ אפסיק לעולם ,-לא  ממנה מפסיק לא  ְְְְִִִַָָָ

תר ברשותה [ולכן]-אתיהיב  אימא]ניתן דעב ין [של חר של -ל החירות  כל  ְְְְְִִִִֵַָָ

עבד]העבדים  הנקרא מ"ט מלאך ממונה שבו  היצירה , לעולם השפע יורד  חר,[שמאימא ֵָל

כולם -דכא של  החירות  לכל  השפע יורד העולמות][ומאימא שאר חר,כל  ל  ְֵָָֹ

החייבים -דחיבא  של  החירות  חירותכל  לקבל הרשעים לכל השפע יורד [מאימא  ְַַָָ

לכא,מעונשם] כולם -לדאה את  אימא]לטהר מבחינת הנשפעת התשובה  מצוות .[ע "י  ְְַָָָֹ

כתיבשכתוב:-כיב עליכם". יכר ה ה  בים נתוכתוב:-"י את "וקם  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

"י בל" מאי  היא ". "יבל רר". קראתם נה המלה]מה -החמים יובל ?[פירוש ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

אמר דא אומר :-מה  שאתה  הה אכמו  מם ריו". יח  יבל  "ועל ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ

הנהר -נהר אותו  ונפיק ,[אימא]מפני  ונגיד ויוצא -אתי ונמשך  אתשבא , [להביא ְְְֲִִֵָָָָ

תמיד] מאבא ת יר ,השפע  תמיד ,-אתי סיקובא  נפסק-ולא  נקראתולא  אימא  [ולכן ְֲִִֵָָָ

נפסק] ואינו  תמיד הזורם המים כיובל 'יובל', .כאן

זו "ן רק  ובתבונה : וז "א , או "א  נכללים : בינה  בשם 
ק וֹ ל ."כתוב :-תיב  ּת ּת ן  ל ּת ב וּ נה  תקרא  ל בּ ינה  אם  אמר"כּ י  שאמר-יון  מכיוון  ְִִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְֵַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(לח) ו, השירי ויארהשיר בנת ראה לדלי היא רה לא היא אחת ת תי ינתי  היא ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָאחת 
ויהללה:  יפילג ל .(לט)מלכת  טז, חאתיכ ויקרא מל אתכ לטהר עליכ יכ ר הה   ב י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

: טהר ה' י.(מ)לפני  כה, י ביהויקרא לכל  אר רר קראת נה יהחמ נת את  וק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
:ב חמ אל ואי תאח אל אי  בו לכ היה הוא ח.(מא)יבל  יז , ע ירמיה והיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

ידאג  לא רת  בנת  רענ עלה והיה  ח יבא י יראה ולא ריו יח  יבל ועל מי על  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹת ל 
רי: מעת ימי ג.(מב)ולא ב, קל :משלי   ל בנה תקרא  ל ינה א י  ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ק יא ז טא  נג ארא  ְִִַָָָ

         
        

           
          
       
         

      

          
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ל ינה",[בפסוק] אם בינה]-"י בשם לאימא "ל בנה",[וקרא אתלמה -אמאי [שינה ְֲִִִַַַָָ

דאמינאלתבונה ?שמה] מה  א  שאמרנו -אא , כמו  הכל  או"א אלא , כאשר [כנ "ל, ְֲֵֶַָָָָֹ

תבונה] נקראת היא זו"ן את מניקה היא וכאשר בינה, נקראת היא זו "ן הבן את להוליד .מיחדים
עאה  יהמ מהן [שואל]-הי ותבונה]איזו  מבנהעליונה ?[מבינה  עאה בינה-ינה ְְִִִִִֵַָָָָָָ

מהתבונה . בןעליונה ואם אב ובן .[כוללת]בינה [כי ]-ינה, ואם  אבאב  ה"א , י "ד ִֵֵֵָָָָ

 יה ג בן באותיותיה]-ואם, נרמז  ה "א [וכך ו[הם]יו "ד  ואם , רמזאב  הם  ב"ן [אותיות ְְֵֵַָָ

בחינת] שהם באמצעם .לזו "ן , ה "אבן  וי"ו בת, ן דבנין, ללא  כא  [אבל]-בנה , ְְְִִֵֵַָָָָָֹ

כוללת כולה  רק]תבונה, ובת[באותיותיה בן  הבנים , זו "ן]את  בשם,[שהם רמוזים [והם
באותיות] ואםו "ה .הוי"ה אב אכח  נמצא -ולא ואם ,[רמז]ולא  אאאב ְְְִֵֶָָָָָ

בבינה -ינה  ולאלא  בינה, הנקראת בתבונה][באימא רביעא.א ואי תבנה, ְְְִִִַָָָָ

נקראת]כי-עליה אימא עליהם [כאשר רובצת  היא בודאי  זו "ן]תבונה , ולא,[על ְְֲַָ

עצמה]ו-אתליא מתגלה[היא בתבונה]לא  רמז לאימא אין דתרין.[לכן כללא  אכח, ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

בנה א רי הבנים -נין , שני  של  שהכללות  תבונה .[זו "ן]נמצא , נקראת  דאב, כללא ְְְְְִִֵָָָָ

ינה ארי בן, האם -ואם האב והבן[או "א]וכללות  בינה .[ז"א], נקראת  עי, וכד  ְְִִֵֵֵֵַָָָ

את ליל האי כא, הכל -לאכללא את  לכלול  רוצה וזו "ן]וכאשר  נכללים [או "א בזה , ְְְְְִִַָָָָֹ

בתבונה] ולא ביחד  נכללים הם  .[בבינה

מישסו "ת  חו "ג , חו "ב  מוחין : מקבל  ז"א 
בן  ואם  אב האב-והאי ינה,[ז"א]והבן[אימא]והאם [אבא]ואלו  חכמה  ארן ְְְִִֵֵָָָָָָ

ודעת -ודעת  בינה חכמה , האצילות]נקראים  כללות  ן .[של  האי שזה-גין , ומפני  ְְִֵַָָָ

וא י[ז"א]הבן אבי  סמנין  ואמו-נטיל אביו  של  הסימנים  את  מאו"א לוקח  [מקבל ְֲִִִִֵַָָ

שלו ] ובינה  חכמה  עת ,את  ז"א]-ארי דעת ,[לכן  סהד תאנקרא  הא  ְְֲִֵַַַָ



ק יאנב ז טא  ְִִַָָָארא 

   [ לח]     
         

          
       [לט] 

[ מ]        
         

[מא]         
 

      [מב]   ע"א  רצ"א ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

איא  האי  האימא -בגין , שזו  שלה]מתעטרת -מתערא ומפני המוחין את  [ומקבלת ְְְְִִִַָָָ

כה  הכל -עטרא של  האצילות]בעטרות  לכל כתר שהוא  רעתא,[מא"א, ְְְְִָָָֹ

יו "ד -די"ד  של  אבא]והרצון לעלמין [הוא  מ אפסיק לעולם ,-לא  ממנה מפסיק לא  ְְְְִִִַָָָ

תר ברשותה [ולכן]-אתיהיב  אימא]ניתן דעב ין [של חר של -ל החירות  כל  ְְְְְִִִִֵַָָ

עבד]העבדים  הנקרא מ"ט מלאך ממונה שבו  היצירה , לעולם השפע יורד  חר,[שמאימא ֵָל

כולם -דכא של  החירות  לכל  השפע יורד העולמות][ומאימא שאר חר,כל  ל  ְֵָָֹ

החייבים -דחיבא  של  החירות  חירותכל  לקבל הרשעים לכל השפע יורד [מאימא  ְַַָָ

לכא,מעונשם] כולם -לדאה את  אימא]לטהר מבחינת הנשפעת התשובה  מצוות .[ע "י  ְְַָָָֹ

כתיבשכתוב:-כיב עליכם". יכר ה ה  בים נתוכתוב:-"י את "וקם  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

"י בל" מאי  היא ". "יבל רר". קראתם נה המלה]מה -החמים יובל ?[פירוש ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

אמר דא אומר :-מה  שאתה  הה אכמו  מם ריו". יח  יבל  "ועל ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ

הנהר -נהר אותו  ונפיק ,[אימא]מפני  ונגיד ויוצא -אתי ונמשך  אתשבא , [להביא ְְְֲִִֵָָָָ

תמיד] מאבא ת יר ,השפע  תמיד ,-אתי סיקובא  נפסק-ולא  נקראתולא  אימא  [ולכן ְֲִִֵָָָ

נפסק] ואינו  תמיד הזורם המים כיובל 'יובל', .כאן

זו "ן רק  ובתבונה : וז "א , או "א  נכללים : בינה  בשם 
ק וֹ ל ."כתוב :-תיב  ּת ּת ן  ל ּת ב וּ נה  תקרא  ל בּ ינה  אם  אמר"כּ י  שאמר-יון  מכיוון  ְִִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְֵַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(לח) ו, השירי ויארהשיר בנת ראה לדלי היא רה לא היא אחת ת תי ינתי  היא ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָאחת 
ויהללה:  יפילג ל .(לט)מלכת  טז, חאתיכ ויקרא מל אתכ לטהר עליכ יכ ר הה   ב י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

: טהר ה' י.(מ)לפני  כה, י ביהויקרא לכל  אר רר קראת נה יהחמ נת את  וק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
:ב חמ אל ואי תאח אל אי  בו לכ היה הוא ח.(מא)יבל  יז , ע ירמיה והיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

ידאג  לא רת  בנת  רענ עלה והיה  ח יבא י יראה ולא ריו יח  יבל ועל מי על  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹת ל 
רי: מעת ימי ג.(מב)ולא ב, קל :משלי   ל בנה תקרא  ל ינה א י  ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ק יא ז טא  נג ארא  ְִִַָָָ

         
        

           
          
       
         

      

          
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ל ינה",[בפסוק] אם בינה]-"י בשם לאימא "ל בנה",[וקרא אתלמה -אמאי [שינה ְֲִִִַַַָָ

דאמינאלתבונה ?שמה] מה  א  שאמרנו -אא , כמו  הכל  או"א אלא , כאשר [כנ "ל, ְֲֵֶַָָָָֹ

תבונה] נקראת היא זו"ן את מניקה היא וכאשר בינה, נקראת היא זו "ן הבן את להוליד .מיחדים
עאה  יהמ מהן [שואל]-הי ותבונה]איזו  מבנהעליונה ?[מבינה  עאה בינה-ינה ְְִִִִִֵַָָָָָָ

מהתבונה . בןעליונה ואם אב ובן .[כוללת]בינה [כי ]-ינה, ואם  אבאב  ה"א , י "ד ִֵֵֵָָָָ

 יה ג בן באותיותיה]-ואם, נרמז  ה "א [וכך ו[הם]יו "ד  ואם , רמזאב  הם  ב"ן [אותיות ְְֵֵַָָ

בחינת] שהם באמצעם .לזו "ן , ה "אבן  וי"ו בת, ן דבנין, ללא  כא  [אבל]-בנה , ְְְִִֵֵַָָָָָֹ

כוללת כולה  רק]תבונה, ובת[באותיותיה בן  הבנים , זו "ן]את  בשם,[שהם רמוזים [והם
באותיות] ואםו "ה .הוי"ה אב אכח  נמצא -ולא ואם ,[רמז]ולא  אאאב ְְְִֵֶָָָָָ

בבינה -ינה  ולאלא  בינה, הנקראת בתבונה][באימא רביעא.א ואי תבנה, ְְְִִִַָָָָ

נקראת]כי-עליה אימא עליהם [כאשר רובצת  היא בודאי  זו "ן]תבונה , ולא,[על ְְֲַָ

עצמה]ו-אתליא מתגלה[היא בתבונה]לא  רמז לאימא אין דתרין.[לכן כללא  אכח, ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

בנה א רי הבנים -נין , שני  של  שהכללות  תבונה .[זו "ן]נמצא , נקראת  דאב, כללא ְְְְְִִֵָָָָ

ינה ארי בן, האם -ואם האב והבן[או "א]וכללות  בינה .[ז"א], נקראת  עי, וכד  ְְִִֵֵֵֵַָָָ

את ליל האי כא, הכל -לאכללא את  לכלול  רוצה וזו "ן]וכאשר  נכללים [או "א בזה , ְְְְְִִַָָָָֹ

בתבונה] ולא ביחד  נכללים הם  .[בבינה

מישסו "ת  חו "ג , חו "ב  מוחין : מקבל  ז"א 
בן  ואם  אב האב-והאי ינה,[ז"א]והבן[אימא]והאם [אבא]ואלו  חכמה  ארן ְְְִִֵֵָָָָָָ

ודעת -ודעת  בינה חכמה , האצילות]נקראים  כללות  ן .[של  האי שזה-גין , ומפני  ְְִֵַָָָ

וא י[ז"א]הבן אבי  סמנין  ואמו-נטיל אביו  של  הסימנים  את  מאו"א לוקח  [מקבל ְֲִִִִֵַָָ

שלו ] ובינה  חכמה  עת ,את  ז"א]-ארי דעת ,[לכן  סהד תאנקרא  הא  ְְֲִֵַַַָ



ק יאנד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
[מג]        

         
          

   

        
         
        

     
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 שניהם .[ז"א]שהוא -דתרויה של  כרא עדות  א רי  ן , הבן -והאי נקרא[ז"א]וזה , ְְְְְְִֵֵַָָָ

לנקבה]בכור  קודם ראשון נולד שז "א בגין,שכתוב :-כיב .[מפני יראל ". בכרי  "ני ְְְְְִִִִִִֵָ

כרא ש -ארי  בכור ,[ז"א]ומפני  חלקין נקרא  רין חלקים -נטיל  שני  נוטל  הוא ְְְְִִִֵֵָָָ

ומאימא] מאבא מוחין מקבל  בעטרי .[ז "א אתרי  בעטרות-וכד  ז "א  התרבה  וכאשר  ְְְְִִֵַַ

מאו "א]שלו  שקבל ובינה  חכמה ח לקין,[שהם לת חלקים -נטיל שלושה  לוקח  הוא  ְִִַָָ

מאו "א] עליון דעת את גם  לוקח  הוא לאו"א .[בנוסף  בין   כך -בין [שלוקח ובין  ֵֵָָ

מאו "א] כך חו"ב ובין  מאו "א], החב"ד את חד,[שלוקח א  ח לקין תלת  ח לקין  ְְִִֵַָָָָֹרין

אחד.-מה  דבר  הכל  חלקים , ושלושה  חלקים  הוישני  הכי  והאי, [חו"ב]וזה -והאי ְְֲִִֵָָָָ

הוא ,[חב"ד]וזה  יריתכך  י וא דאבי  הוא -ירתא ואמו אביו  ירושת  יורש [ז"א]את  ְְְֲִִֵָָ

מא"א] או"א שקבלו  ממה .[מהם,

ירתא הירושה -מאי ז"א]מהי  של למוחין ירושה  קורא דאבי?[למה  אחסנא א  ְְְֲַַַָָָָ

י ואמו -וא אביו של  הנחלה  מא"א]זו  וקבלו ירשו  שהם גניזין.[מה הו עטרין  תרין  ְְְְֲִִִִִֵֵַ

 יהג-[אבל] עטרות ז"א]ושתי של הדעת הם הדעת, של תחתונות  ה' גנוזים [הם שהיו  , ְְַַ

או "א]בתוכם  עטרא,,[בתוך חד  יג גניז  הוה דאבי , מטרא א, לבן   ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואחסינ

חסד  בתוכו -ארי גנוזה היתה אביו, של  ז"א]מצדו של הדעת אחת ,[בתוך  עטרה  ְְִֵֶֶ

חסד . גברה שנקראת  דא רי עטרא חד דאיא, אימא ,-מ טרא של  [הייתה ומצדה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ז"א] של בדעת גבורה .גנוזה  שנקראת  אחת , ריי עטרה מתערין   הוכולם -וכ ְְְְְִִֵֵַֻ

מאו "א] החב"ד מתעטרים [כל כמוחין], ז"א]בראשו[מתפשטים לן,[של [ז"א]ו-ואחיד  ְֳִ

בהם  בראשו ]אוחז החב "ד כל .[את

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כב.(מג) ד, י ראל :שמות  בכרי ני  ה' אמר  ה רעה  אל   ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹואמר

ק יא ז טא  נהארא  ְִִַָָָ

         
          

         
         

       [ מד] 

         

       
 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נהרין  מאירים -וכד ובינה]וכאשר  חכמה של המוחין עלי[בנתינת ואם אב אלה-אין ְֲֲִִֵֵֵַַָָ

ז"א , על  ריא או "א  פין  א רן   ה- ראש של  תפילין  נקראים  המוחין ,כולם  [כל ְְְְִִִֵָֻ

שבתפילין הפרשיות  ד' הם הדעת, של וגבורה חסד וגם דאו"א חו "ב ראש]גם .של
דגבורות]והכל -וכא  עטרא וגם הדעת  וגם חו "ב גם המוחין , א ,[כל ן לוקח -נטיל ְִֵָָָֹ

זה א .[ז"א]בן הכל ,-וירית פא ויורש  כל המוחין]ו-ואתט מתפשטים [הם ְְְְִִַָָָָָֹ

הגוף  ז"א]בכל  לבר א.[של יהיב ן , הבן -והאי דגבורות]נותן [ז"א]וזה  העיטרא  [את  ְְִִֵַָָָ

א זן ,[לנקבה]לבת ימ בקומתה]ניזונת[מז"א]ממנו[הנקבה]והבת-ברא .[ונבנית ְְִִֵַָָ

נים ל אופן ,-ועל בראובכל  ולא ירית  רא כי ]מכאן -מ אן , יורש [למדנו הבן ְְְְִִִַַָָָָָָָ

מאו "א] המוחין  את  ומקבל יורש הבת [ז"א  ולא.[הנקבה]ולא  ,י לא לאבי  ירית  ְְְֲִִֵַָָָרא 

הבת [ז"א]הבן -ברא  ולא  ואמו , אביו  את רא .[הנקבה]יורש  א זן  ,ימ-וממנו ְְְִִֵַַַָָ

הבת [מז"א] כיב.[הנקבה]ניזונת  שכתוב :-מה  בי"כמו  לכא  לכל -"מזן  ומזון ְְְִִֵָָָֹ

לבי"ע]בו  וגם לנקבה גם לכל, ז "א , הוא באילן, יש שפע של .[ומזון

ואם אב והאם -ה י  האב  סבא אלה  ישראל  בחינת ישסו"ת, והם לז "א, מוחין [הנותנים ֵֵַָָ

בדא ,ותבונה] א  מתחרן בזה -לילן  זה ומתחברים  המוחיןנכללים  את  לתת [כדי ְְְְִִַָָָָ

ייר.לז"א] טמיר יותר -ואב, נעלם  .[מאימא]והאב  ְִִָָָ

ק י א מעיקא אחיד  ואימא]וכולם -וכא , השפע]אחוזים [אבא את  מעתיקא[ויונקים ְִִִֵַַָָָָֹ

קיא.[א"א]קדישא  מלא  הקדוש [ונמשכים]ותלויים -ותליא, משנימהמזל  [כנ"ל, ְְִִַַַָָָָ

דא"א] הדיקנא  של ונקה , נצר עשרה, ושלש  שמיני י ירין,המזלות , דכל ירשל -י יקר  ִ◌ְ◌ָ◌ְִִִַַָ

היקרים  היקרים]כל  דיקנא התיקוני  י "ג מכל יותר יקר  ערכם המזלות שני .[הוא ִ◌ְ◌ָ◌

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.)(מד  ד , ידרדניאל בענפהי רא חיות טלל  חת הי   ב לכא מז יא  ואנ יר ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֻעפי
רא: ל   זיי מ מא  ְְְֲִִִִִֵֵַָָָצרי 
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קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 שניהם .[ז"א]שהוא -דתרויה של  כרא עדות  א רי  ן , הבן -והאי נקרא[ז"א]וזה , ְְְְְְִֵֵַָָָ

לנקבה]בכור  קודם ראשון נולד שז "א בגין,שכתוב :-כיב .[מפני יראל ". בכרי  "ני ְְְְְִִִִִִֵָ

כרא ש -ארי  בכור ,[ז"א]ומפני  חלקין נקרא  רין חלקים -נטיל  שני  נוטל  הוא ְְְְִִִֵֵָָָ

ומאימא] מאבא מוחין מקבל  בעטרי .[ז "א אתרי  בעטרות-וכד  ז "א  התרבה  וכאשר  ְְְְִִֵַַ

מאו "א]שלו  שקבל ובינה  חכמה ח לקין,[שהם לת חלקים -נטיל שלושה  לוקח  הוא  ְִִַָָ

מאו "א] עליון דעת את גם  לוקח  הוא לאו"א .[בנוסף  בין   כך -בין [שלוקח ובין  ֵֵָָ

מאו "א] כך חו"ב ובין  מאו "א], החב"ד את חד,[שלוקח א  ח לקין תלת  ח לקין  ְְִִֵַָָָָֹרין

אחד.-מה  דבר  הכל  חלקים , ושלושה  חלקים  הוישני  הכי  והאי, [חו"ב]וזה -והאי ְְֲִִֵָָָָ

הוא ,[חב"ד]וזה  יריתכך  י וא דאבי  הוא -ירתא ואמו אביו  ירושת  יורש [ז"א]את  ְְְֲִִֵָָ

מא"א] או"א שקבלו  ממה .[מהם,

ירתא הירושה -מאי ז"א]מהי  של למוחין ירושה  קורא דאבי?[למה  אחסנא א  ְְְֲַַַָָָָ

י ואמו -וא אביו של  הנחלה  מא"א]זו  וקבלו ירשו  שהם גניזין.[מה הו עטרין  תרין  ְְְְֲִִִִִֵֵַ

 יהג-[אבל] עטרות ז"א]ושתי של הדעת הם הדעת, של תחתונות  ה' גנוזים [הם שהיו  , ְְַַ

או "א]בתוכם  עטרא,,[בתוך חד  יג גניז  הוה דאבי , מטרא א, לבן   ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואחסינ

חסד  בתוכו -ארי גנוזה היתה אביו, של  ז"א]מצדו של הדעת אחת ,[בתוך  עטרה  ְְִֵֶֶ

חסד . גברה שנקראת  דא רי עטרא חד דאיא, אימא ,-מ טרא של  [הייתה ומצדה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ז"א] של בדעת גבורה .גנוזה  שנקראת  אחת , ריי עטרה מתערין   הוכולם -וכ ְְְְְִִֵֵַֻ

מאו "א] החב"ד מתעטרים [כל כמוחין], ז"א]בראשו[מתפשטים לן,[של [ז"א]ו-ואחיד  ְֳִ

בהם  בראשו ]אוחז החב "ד כל .[את

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כב.(מג) ד, י ראל :שמות  בכרי ני  ה' אמר  ה רעה  אל   ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹואמר

ק יא ז טא  נהארא  ְִִַָָָ

         
          

         
         

       [ מד] 

         

       
 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נהרין  מאירים -וכד ובינה]וכאשר  חכמה של המוחין עלי[בנתינת ואם אב אלה-אין ְֲֲִִֵֵֵַַָָ

ז"א , על  ריא או "א  פין  א רן   ה- ראש של  תפילין  נקראים  המוחין ,כולם  [כל ְְְְִִִֵָֻ

שבתפילין הפרשיות  ד' הם הדעת, של וגבורה חסד וגם דאו"א חו "ב ראש]גם .של
דגבורות]והכל -וכא  עטרא וגם הדעת  וגם חו "ב גם המוחין , א ,[כל ן לוקח -נטיל ְִֵָָָֹ

זה א .[ז"א]בן הכל ,-וירית פא ויורש  כל המוחין]ו-ואתט מתפשטים [הם ְְְְִִַָָָָָֹ

הגוף  ז"א]בכל  לבר א.[של יהיב ן , הבן -והאי דגבורות]נותן [ז"א]וזה  העיטרא  [את  ְְִִֵַָָָ

א זן ,[לנקבה]לבת ימ בקומתה]ניזונת[מז"א]ממנו[הנקבה]והבת-ברא .[ונבנית ְְִִֵַָָ

נים ל אופן ,-ועל בראובכל  ולא ירית  רא כי ]מכאן -מ אן , יורש [למדנו הבן ְְְְִִִַַָָָָָָָ

מאו "א] המוחין  את  ומקבל יורש הבת [ז"א  ולא.[הנקבה]ולא  ,י לא לאבי  ירית  ְְְֲִִֵַָָָרא 

הבת [ז"א]הבן -ברא  ולא  ואמו , אביו  את רא .[הנקבה]יורש  א זן  ,ימ-וממנו ְְְִִֵַַַָָ

הבת [מז"א] כיב.[הנקבה]ניזונת  שכתוב :-מה  בי"כמו  לכא  לכל -"מזן  ומזון ְְְִִֵָָָֹ

לבי"ע]בו  וגם לנקבה גם לכל, ז "א , הוא באילן, יש שפע של .[ומזון

ואם אב והאם -ה י  האב  סבא אלה  ישראל  בחינת ישסו"ת, והם לז "א, מוחין [הנותנים ֵֵַָָ

בדא ,ותבונה] א  מתחרן בזה -לילן  זה ומתחברים  המוחיןנכללים  את  לתת [כדי ְְְְִִַָָָָ

ייר.לז"א] טמיר יותר -ואב, נעלם  .[מאימא]והאב  ְִִָָָ

ק י א מעיקא אחיד  ואימא]וכולם -וכא , השפע]אחוזים [אבא את  מעתיקא[ויונקים ְִִִֵַַָָָָֹ

קיא.[א"א]קדישא  מלא  הקדוש [ונמשכים]ותלויים -ותליא, משנימהמזל  [כנ"ל, ְְִִַַַָָָָ

דא"א] הדיקנא  של ונקה , נצר עשרה, ושלש  שמיני י ירין,המזלות , דכל ירשל -י יקר  ִ◌ְ◌ָ◌ְִִִַַָ

היקרים  היקרים]כל  דיקנא התיקוני  י "ג מכל יותר יקר  ערכם המזלות שני .[הוא ִ◌ְ◌ָ◌

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.)(מד  ד , ידרדניאל בענפהי רא חיות טלל  חת הי   ב לכא מז יא  ואנ יר ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֻעפי
רא: ל   זיי מ מא  ְְְֲִִִִִֵֵַָָָצרי 



ק יאנו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  [מה]      [מו]  
        

         
       
        

      [מז]   
        

   
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואם אב  והאם -וא ין  האב  יתא,[ישסו "ת]ואלה  המוחין]מתקנים -מתנין  נתינת [ע"י  ְְְִִֵֵֵַָָָ

הבית  ז"א]את כיב,[קומת  דאמינא . שכתוב :-מה  שאמרנו ינהכמו  "חכמה  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

כתיב ונעים". יקר ה ן ל לא י חדרים בדעת יתנן , בתבנה  "יוכתוב :-ית ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָָָ

דכא כללא הי ." בטנ מרם י  או "א]אלה -נעים פרצופי  הכל [שני  כוללים  הם  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ

האצילות] דאמינא ,[כל שאמרתי .-מה י ירא כמו  קי א מלא  ותלויים -ותלין, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

היקר [ויונקים] הקדוש  הנ"ל]מהמזל  המזלות .[משני

כאאמר גלינא  לא ארא מע ן , הכל .[רבא]באדרא -רי  גליתי  הנילא  וכל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

הענינים ,-מין  אלה  ה א וכל  עד הו לאי היו-טמירין  בלבי נסתרים  ְְְֲִִִִִַַָָ

עתה, דאתיעד לעלמא לן  לאטמרא ל -בעינא  אותם  להסתיר  ב]ורציתי  עולם [גלותם ְְְְְְֲֵֵַָָָָָ

תן הבא . ששם -מם  הבא]מפני  לנא ,[בעולם איל אותנו-אלא  שואל  שאלה  ְְְִִִַָָָָָ

הזה] בעולם שגילה התורה  בסודות  חידוש  על הבא , בעולם המתיבתא  ְָמה.[ראש 

שנאמר :-דכיב בעיןכמו וחכמה ודעת ". חכמה  יעת  חסן  ע אמנת "והיה ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

ממני .ו-מי יבקשו  בחיים]ועתה-והאחכמה  ה א,[בעודי ברי דקד א רעתא  ְְְְְְִִִַָָָ

בזה -בהאי הקב "ה  כפא.[שאגלה]רצון  בלא בושה ,[בודאי ]הרי -הא איעלבלא  ְְִִָָָָ

לטר י חדריו -ק י לפני עדן]אבוא  .[לגן ְְֵַַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

גד.(מה) כד , ונעי :משלי יקר   ה ל לא י  חדרי בדעת : נ ית בתבנה ית ינה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָחכמה
יח .(מו) כב, פתי:משלי  על יחו ני בטנ  מרת י נעי ו.(מז )י  לג, אמנתישעיה והיה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

: צרא היא ה ' יראת ודעת חכמת  י עת חס י ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹע

ק יא ז טא  נז ארא  ְִִַָָָ

   ❏     
        

         
        

     ❏[ מח]  
        

       [מט] 
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

"דעת ": בשם  ז"א  נקרא  למה  טעם לתת  בא  עכשיו  דז"א . תחתון  ודעת  עליון  דעת 
ואיכתוב :-תיב עת יהו'ה", עת אל בודאי -"י  דעות  דעתשתי בז "א. [יש ְִִֵֵֵַָ

הדעת] של חו "ג בין המכריע  תחתון ודעת חו "ב, בין המכריע העת.עליון ז"א]-ה א, [לכן ַַַ

אתמליןבדעת,[כי ]-דעתדעת .[נקרא]הוא  לטרוי  מתמלאים .-ל החדרים  כל  ְְְְְִַַַַָָֹ

שכתוב :-כיב בגין  ."לאי חדרים כן -"בדעת  התחתוןועל  שדעת [ומפני  ְְְְֲִִִִִַַָָָ

ז"א] של  הו"ק כל את  למלאת  הספיק אתליא ,לבדו  לא  אחרא אחר-עת [דעתדעת  ְְֲִַַַַָָָ

התגלה עליון] ז"א]לא של בו"ק התפשט טמירא .[לא העליון]שהרי -הא [הדעת  ְְִָָ

גיהנסתר  התחתון]בתוכו [ומתפשט]הולך -אזיל דעת י,[של ונכלל -ואתליל ְְְְִִִֵֵַָ

תחתון]בו  לדעת  נשמה  נעשה עליון התחתון]-עת.[שדעת מחין,[דעת מאיר-נהיר ְִִַַָ

ז"א]במוחין  של בכחב"ד חוזר אור בסוד מאיר כא,[שהוא מחא ומתפשט-ואתט  ְְְִַָָָֹ

כולם  המוחיןבמוחין בכל מאירים והם החסדים, של קווים ג' בכל  מתפשט תחתון [שדעת
ז"א] .של

תנינן א ד א למדנו-ספרא  האגדה  הפסוק]בספר  ביאור את אחר אל:[באופן "י  ְְְְִִֵֵַַָָָָ

עד ת אא  "עת", קרי  אל יהו'ה ". שנאמר]-עת  תקרא[מה אל  ה', דעות  אל  כי  ְִֵֵֵֵֶַָ

עדות . אלא  דכאדעות , סהד תא רומז]-הא , זה הכל ,[ז"א]שהוא [ולימוד עדות  ְְֲַָָֹ

חלקין  דתרין  החלקים -סהד תא  שני של  מאו "א]עדות  אמר.[חו "ב דא כמו-מה  ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

אומר : מה שאתה  האי  ב , על ואף  יעקב ". עדת  המלה-"וקם שזו  פי  על  ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

יעקב] השם דצניעתא א[של ספרא דצניעותא -קמה  בספרא  בגונאביארוה  ְְְְְְִִִַָָָָ

אחר ,-אחרא ליםבאופן  אתרי במקומו -התם  אתשלם [הביאור]שם  ביארו  [שם ְְְֲִֵַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(מח) ב, א' עללת:שמואל  ננת  ול ה ' עת אל  י  יכמ עתק יצא גבהה  בהה  ר תד  ר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאל 
ה.(מט) עח , תהלי: לבניה דיע לה תינאב את  צה  אר י ראל   ותרה  יעקב עד ת  קְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹו



ק יאנו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  [מה]      [מו]  
        

         
       
        

      [מז]   
        

   
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואם אב  והאם -וא ין  האב  יתא,[ישסו "ת]ואלה  המוחין]מתקנים -מתנין  נתינת [ע"י  ְְְִִֵֵֵַָָָ

הבית  ז"א]את כיב,[קומת  דאמינא . שכתוב :-מה  שאמרנו ינהכמו  "חכמה  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

כתיב ונעים". יקר ה ן ל לא י חדרים בדעת יתנן , בתבנה  "יוכתוב :-ית ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָָָ

דכא כללא הי ." בטנ מרם י  או "א]אלה -נעים פרצופי  הכל [שני  כוללים  הם  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ

האצילות] דאמינא ,[כל שאמרתי .-מה י ירא כמו  קי א מלא  ותלויים -ותלין, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

היקר [ויונקים] הקדוש  הנ"ל]מהמזל  המזלות .[משני

כאאמר גלינא  לא ארא מע ן , הכל .[רבא]באדרא -רי  גליתי  הנילא  וכל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

הענינים ,-מין  אלה  ה א וכל  עד הו לאי היו-טמירין  בלבי נסתרים  ְְְֲִִִִִַַָָ

עתה, דאתיעד לעלמא לן  לאטמרא ל -בעינא  אותם  להסתיר  ב]ורציתי  עולם [גלותם ְְְְְְֲֵֵַָָָָָ

תן הבא . ששם -מם  הבא]מפני  לנא ,[בעולם איל אותנו-אלא  שואל  שאלה  ְְְִִִַָָָָָ

הזה] בעולם שגילה התורה  בסודות  חידוש  על הבא , בעולם המתיבתא  ְָמה.[ראש 

שנאמר :-דכיב בעיןכמו וחכמה ודעת ". חכמה  יעת  חסן  ע אמנת "והיה ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

ממני .ו-מי יבקשו  בחיים]ועתה-והאחכמה  ה א,[בעודי ברי דקד א רעתא  ְְְְְְִִִַָָָ

בזה -בהאי הקב "ה  כפא.[שאגלה]רצון  בלא בושה ,[בודאי ]הרי -הא איעלבלא  ְְִִָָָָ

לטר י חדריו -ק י לפני עדן]אבוא  .[לגן ְְֵַַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

גד.(מה) כד , ונעי :משלי יקר   ה ל לא י  חדרי בדעת : נ ית בתבנה ית ינה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָחכמה
יח .(מו) כב, פתי:משלי  על יחו ני בטנ  מרת י נעי ו.(מז )י  לג, אמנתישעיה והיה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

: צרא היא ה ' יראת ודעת חכמת  י עת חס י ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹע

ק יא ז טא  נז ארא  ְִִַָָָ

   ❏     
        

         
        

     ❏[ מח]  
        

       [מט] 
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

"דעת ": בשם  ז"א  נקרא  למה  טעם לתת  בא  עכשיו  דז"א . תחתון  ודעת  עליון  דעת 
ואיכתוב :-תיב עת יהו'ה", עת אל בודאי -"י  דעות  דעתשתי בז "א. [יש ְִִֵֵֵַָ

הדעת] של חו "ג בין המכריע  תחתון ודעת חו "ב, בין המכריע העת.עליון ז"א]-ה א, [לכן ַַַ

אתמליןבדעת,[כי ]-דעתדעת .[נקרא]הוא  לטרוי  מתמלאים .-ל החדרים  כל  ְְְְְִַַַַָָֹ

שכתוב :-כיב בגין  ."לאי חדרים כן -"בדעת  התחתוןועל  שדעת [ומפני  ְְְְֲִִִִִַַָָָ

ז"א] של  הו"ק כל את  למלאת  הספיק אתליא ,לבדו  לא  אחרא אחר-עת [דעתדעת  ְְֲִַַַַָָָ

התגלה עליון] ז"א]לא של בו"ק התפשט טמירא .[לא העליון]שהרי -הא [הדעת  ְְִָָ

גיהנסתר  התחתון]בתוכו [ומתפשט]הולך -אזיל דעת י,[של ונכלל -ואתליל ְְְְִִִֵֵַָ

תחתון]בו  לדעת  נשמה  נעשה עליון התחתון]-עת.[שדעת מחין,[דעת מאיר-נהיר ְִִַַָ

ז"א]במוחין  של בכחב"ד חוזר אור בסוד מאיר כא,[שהוא מחא ומתפשט-ואתט  ְְְִַָָָֹ

כולם  המוחיןבמוחין בכל מאירים והם החסדים, של קווים ג' בכל  מתפשט תחתון [שדעת
ז"א] .של

תנינן א ד א למדנו-ספרא  האגדה  הפסוק]בספר  ביאור את אחר אל:[באופן "י  ְְְְִִֵֵַַָָָָ

עד ת אא  "עת", קרי  אל יהו'ה ". שנאמר]-עת  תקרא[מה אל  ה', דעות  אל  כי  ְִֵֵֵֵֶַָ

עדות . אלא  דכאדעות , סהד תא רומז]-הא , זה הכל ,[ז"א]שהוא [ולימוד עדות  ְְֲַָָֹ

חלקין  דתרין  החלקים -סהד תא  שני של  מאו "א]עדות  אמר.[חו "ב דא כמו-מה  ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

אומר : מה שאתה  האי  ב , על ואף  יעקב ". עדת  המלה-"וקם שזו  פי  על  ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

יעקב] השם דצניעתא א[של ספרא דצניעותא -קמה  בספרא  בגונאביארוה  ְְְְְְִִִַָָָָ

אחר ,-אחרא ליםבאופן  אתרי במקומו -התם  אתשלם [הביאור]שם  ביארו  [שם ְְְֲִֵַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(מח) ב, א' עללת:שמואל  ננת  ול ה ' עת אל  י  יכמ עתק יצא גבהה  בהה  ר תד  ר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאל 
ה.(מט) עח , תהלי: לבניה דיע לה תינאב את  צה  אר י ראל   ותרה  יעקב עד ת  קְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹו



ק יאנח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
  

         
        

          
 

         
      

          
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

במקומו ] כך לבארו הוא וראוי התפארת  על  ברמז יעקב  יר ,השם א הכל -הכא כאן  ִַָָָֹ

ז"א]יפה על לבארו ראוי  כאן הוי ,[אבל ופירוש]והכל -וכא  פירוש כד[ראוי ]נהיה[כל  ְֲֵַָֹ

מה  המלה .-אסים סתומה  כאשר  ְִִַָ

ואם אב והאם -האי האב לילן,[או "א]זה   בה  ה- בו [כמוחיןכלולים [בזו "ן]כולם  ְְְִֵָָָָֻ

סתימן.שלו ]  ה , ה- או "א]כולם של  סתימןסתומים .[בזו "ן]בו [נה"י  והם -וא ן , ְְְְְִִִָָֻ

קיאסתומים [או "א] הקדוש -מלא  המזלות ,במזל  שני  של השערות בחינת [תחת ְִַַָָָ

דא"א] שבדיקנא ונקה , עיקין.נצר דכל  א"א]עתיק -ע יקא  העתיקים [הוא כל  של  ִ◌ְ◌ָ◌ְִִִַַָָ

לז"א] עתיקים שהם או "א , סתימן ,[הם י- או "א]בו הם לילן סתומים ,[בא "א , י-בו ְְִִֵֵָָ

או "א] הם ה אנכללים .[בא"א, האצילות]הכל -א בא"א]הוא [כל א,[נכלל ָָֹֹ

נהיה -הוי משפיעיםהכל  או"א והם לאו "א , מוחין להמשיך מא "א , נהיה השפע משיכת [כל  ֲֵ

לזו "ן] עלמין.מוחין לעלמי  לעלם ,מי  רי הא, רי- הוא ברוך[א"א]ברוך  , ְְְְְְְִִִֵֵָָָָ

האצילות]שמו  עולם עולמים [כנגד ולעולמי  לעולם  בי"ע], עולמות  .[כנגד

יא ת א רא  מין האדרא -ל דברי  שכאן]כל  זוטא כראוי ,[האדרא מיןהם   הוכ ְְְִִִִִָָָָֻ

קדושים -ק יין  דברים  הם  הקודש]וכולם  ברוח  לימינא,[שנאמרו  סטאן  לא מין ְִִִִִִַָָָָ

ולשמאל .-ולמאלא לימין נוטים  שלא  סימיןדברים  מין , ה- דברים הם  כולם  ְְְְִִִִִִָָֻ

אדם]סתומים  ונפק ,[מבני עאל לאן לאלה -ואתגלין  מתגלים  [החברים]והם  ְְְְְְְִִַָָָ

ויצאו  החכמה]שנכנסו ה א.[מפרדס  הכי  הוא -וכא, כך  והאדרא והכל  הזוהר דברי  [גם ְִָָֹ

קדושים] דברים הם מת סין.רבא הו ה א , מ ין ועד  מכוסים -אין  היו  עתה  ועד  ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

הדברים , לגאהאלה  לגלות-דחילנא  חששתי  ועונש כי  נזק זה  מגילוי  יימשך שלא [כדי ְְְִַָָָָ

אתגלין .ח "ו ] התגלו .-והא, קיאועתה  עיקא  מלא  קי לפני-וגלי וגלוי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

ק יא ז טא  נטארא  ְִִַָָָ

        
         
         
        

       
  

         
         
        
       

ע"ב רצ"א ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קדישא  עתיקא  עבידנא ,[א"א]המלך  אא דבית דילי ליקרא  לא  לא-הא שהרי  ְְְֲִִִִֵַָָָָָָ

ו עצמי  לכבוד]לכבוד  עשיתי[לא אבי כאן]בית  האדרא סודות  בגין ,[בגילוי  אלא-א א ְִֶָ

כפאבעבור  אעל  בבושה -לא אבוא  עבידנאשלא  לטרי חדריו-ק י לפני  ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

עדן] עשיתי[גן  ח "ו ], מנזק ירא  אינני ולכן כאן, האדרא סודות את  שגיליתי ְועד.[במה 
זה]- מגילוי לנזק לחשוש שלא  סיבה חמינא,[עוד ראיתי ,-הא ברישהנה  קד א ְְְְֲִֵָָָ

מ כחן  הכא  קט  זאי ה י וכל שכאן-הא , האמת  צדיקי  אלה  וכל  שהקב "ה, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ

ידינמצאים , על מסמין  ה-ידי על  מסכימים  חמינא.[לגלות]כולם  שהנה-הא ְְְְֲִִִֵַַָָָֻ

רואה , דיליאני הלא האי חדאן  הכ-. שלי השמחה  בזו  שמחים  וכהשכולם  ְְְְְִִִָָָָֻֻ

מזומנים -זמינין עלמאוכולם  העולם -ההא  הבא]באותו  הי לא,[עולם ְְְְִִִַָָָ

ולשמוח]-דילי שלי ,[להשתתף חלקיבשמחה  חלקי .-ז אה  אשרי  ִִִַָָָ

דאאמר מה  סים ד  אא : כאשר-רי  אבא , רבי זה ,[רשב"י ]אמר  דבר  סיים  ִִִִֵַַַָָָָ

קיא הקדוש ,[הוא]-צינא  עאה המאור  העליון ,[הוא]-צינא המאור  ִִִִַָָָָָ

יד י ידיו -ארים את  לגלות]ובכה -בכה[בתפילה]הרים  רשות לו נתנו  שלא וחיי,.[על ְְֲִִָָָ

חדא  מה לגאה  דבר -עא לגלות  רצה  כי  דא,אחד .[סוד]ושחק , מה אמר: ְְֲִִַַָָָָָָָָָ

ימאי כל בדבר -אצטערנא הצטערתי [סוד]אמר , ימי .[להבינו ]זה לאכל  וה א, ְְְְִַַָָָָָָ

רתא  לי רשות -יהבין  לי  נותנים  לא  לחברים]ועתה, אתף,.[לגלותו  ְְֲִִִַַָָ

וישב .-ויתיב  פותיהתחזק בשפתיו-ורחי לגלות .ולחש  שבקש הסוד דבר [את  ְְְְִִִֵָָָ

עוד] לגלות רשות  לבקש  תפילה בשפתיו לחש זמנין,או , לת שלש -וסגיד  והשתחוה  ְְְִִִַָ



ק יאנח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
  

         
        

          
 

         
      

          
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

במקומו ] כך לבארו הוא וראוי התפארת  על  ברמז יעקב  יר ,השם א הכל -הכא כאן  ִַָָָֹ

ז"א]יפה על לבארו ראוי  כאן הוי ,[אבל ופירוש]והכל -וכא  פירוש כד[ראוי ]נהיה[כל  ְֲֵַָֹ

מה  המלה .-אסים סתומה  כאשר  ְִִַָ

ואם אב והאם -האי האב לילן,[או "א]זה   בה  ה- בו [כמוחיןכלולים [בזו "ן]כולם  ְְְִֵָָָָֻ

סתימן.שלו ]  ה , ה- או "א]כולם של  סתימןסתומים .[בזו "ן]בו [נה"י  והם -וא ן , ְְְְְִִִָָֻ

קיאסתומים [או "א] הקדוש -מלא  המזלות ,במזל  שני  של השערות בחינת [תחת ְִַַָָָ

דא"א] שבדיקנא ונקה , עיקין.נצר דכל  א"א]עתיק -ע יקא  העתיקים [הוא כל  של  ִ◌ְ◌ָ◌ְִִִַַָָ

לז"א] עתיקים שהם או "א , סתימן ,[הם י- או "א]בו הם לילן סתומים ,[בא "א , י-בו ְְִִֵֵָָ

או "א] הם ה אנכללים .[בא"א, האצילות]הכל -א בא"א]הוא [כל א,[נכלל ָָֹֹ

נהיה -הוי משפיעיםהכל  או"א והם לאו "א , מוחין להמשיך מא "א , נהיה השפע משיכת [כל  ֲֵ

לזו "ן] עלמין.מוחין לעלמי  לעלם ,מי  רי הא, רי- הוא ברוך[א"א]ברוך  , ְְְְְְְִִִֵֵָָָָ

האצילות]שמו  עולם עולמים [כנגד ולעולמי  לעולם  בי"ע], עולמות  .[כנגד

יא ת א רא  מין האדרא -ל דברי  שכאן]כל  זוטא כראוי ,[האדרא מיןהם   הוכ ְְְִִִִִָָָָֻ

קדושים -ק יין  דברים  הם  הקודש]וכולם  ברוח  לימינא,[שנאמרו  סטאן  לא מין ְִִִִִִַָָָָ

ולשמאל .-ולמאלא לימין נוטים  שלא  סימיןדברים  מין , ה- דברים הם  כולם  ְְְְִִִִִִָָֻ

אדם]סתומים  ונפק ,[מבני עאל לאן לאלה -ואתגלין  מתגלים  [החברים]והם  ְְְְְְְִִַָָָ

ויצאו  החכמה]שנכנסו ה א.[מפרדס  הכי  הוא -וכא, כך  והאדרא והכל  הזוהר דברי  [גם ְִָָֹ

קדושים] דברים הם מת סין.רבא הו ה א , מ ין ועד  מכוסים -אין  היו  עתה  ועד  ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

הדברים , לגאהאלה  לגלות-דחילנא  חששתי  ועונש כי  נזק זה  מגילוי  יימשך שלא [כדי ְְְִַָָָָ

אתגלין .ח "ו ] התגלו .-והא, קיאועתה  עיקא  מלא  קי לפני-וגלי וגלוי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

ק יא ז טא  נטארא  ְִִַָָָ

        
         
         
        

       
  

         
         
        
       

ע"ב רצ"א ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קדישא  עתיקא  עבידנא ,[א"א]המלך  אא דבית דילי ליקרא  לא  לא-הא שהרי  ְְְֲִִִִֵַָָָָָָ

ו עצמי  לכבוד]לכבוד  עשיתי[לא אבי כאן]בית  האדרא סודות  בגין ,[בגילוי  אלא-א א ְִֶָ

כפאבעבור  אעל  בבושה -לא אבוא  עבידנאשלא  לטרי חדריו-ק י לפני  ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

עדן] עשיתי[גן  ח "ו ], מנזק ירא  אינני ולכן כאן, האדרא סודות את  שגיליתי ְועד.[במה 
זה]- מגילוי לנזק לחשוש שלא  סיבה חמינא,[עוד ראיתי ,-הא ברישהנה  קד א ְְְְֲִֵָָָ

מ כחן  הכא  קט  זאי ה י וכל שכאן-הא , האמת  צדיקי  אלה  וכל  שהקב "ה, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ

ידינמצאים , על מסמין  ה-ידי על  מסכימים  חמינא.[לגלות]כולם  שהנה-הא ְְְְֲִִִֵַַָָָֻ

רואה , דיליאני הלא האי חדאן  הכ-. שלי השמחה  בזו  שמחים  וכהשכולם  ְְְְְִִִָָָָֻֻ

מזומנים -זמינין עלמאוכולם  העולם -ההא  הבא]באותו  הי לא,[עולם ְְְְִִִַָָָ

ולשמוח]-דילי שלי ,[להשתתף חלקיבשמחה  חלקי .-ז אה  אשרי  ִִִַָָָ

דאאמר מה  סים ד  אא : כאשר-רי  אבא , רבי זה ,[רשב"י ]אמר  דבר  סיים  ִִִִֵַַַָָָָ

קיא הקדוש ,[הוא]-צינא  עאה המאור  העליון ,[הוא]-צינא המאור  ִִִִַָָָָָ

יד י ידיו -ארים את  לגלות]ובכה -בכה[בתפילה]הרים  רשות לו נתנו  שלא וחיי,.[על ְְֲִִָָָ

חדא  מה לגאה  דבר -עא לגלות  רצה  כי  דא,אחד .[סוד]ושחק , מה אמר: ְְֲִִַַָָָָָָָָָ

ימאי כל בדבר -אצטערנא הצטערתי [סוד]אמר , ימי .[להבינו ]זה לאכל  וה א, ְְְְִַַָָָָָָ

רתא  לי רשות -יהבין  לי  נותנים  לא  לחברים]ועתה, אתף,.[לגלותו  ְְֲִִִַַָָ

וישב .-ויתיב  פותיהתחזק בשפתיו-ורחי לגלות .ולחש  שבקש הסוד דבר [את  ְְְְִִִֵָָָ

עוד] לגלות רשות  לבקש  תפילה בשפתיו לחש זמנין,או , לת שלש -וסגיד  והשתחוה  ְְְִִִַָ



ק יאס  ז טא  ְִִַָָָארא 

         
        
        

      

       
         

       
        
        
        

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שלפניו ]פעמים  השכינה באתרי.[כנגד לאסלא  רנ יכיל הוה  היה-ולא  ולא  ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ

במקומו להסתכל  אדם  רשב"י ]יכול  י,[של  ן בו-ל שכן  להסתכלוכל  יכלו [שלא ֵֵֶָ

א.ברשב"י ] א, פה,-אמר: פה  האיאמר , לכל זה,-זכית לכל  לאשזכית  ְְִַָָָָָָָ

עמ  מקורך .-אנגיב מימי יבשו  פסיקלא  ולא נפיק, עיצאו-מ מקורך  מימי  ְְִִִִַַָָָָָ

פסקו . קרינןולא  קוראים -על אנו  הכתוב]עליך  מעדן".:[את יצא "ונהר ְֲֵֵֵֵֶָָָָָ

מימיו".וכתוב :-כתיב ביכ לא א ר מים "כמצא  ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הזה-האדנא הזה]היום  מהעולם ההסתלקות עלי,[קודם עצמי ,-אסהדנא  על  מעיד  אני  ְְִַַָָָָָָ

קאימנא י מין  שעמדתי -כל הימים  הזה]שכל  העולם הייתי-איבנא,[בחיי ְְְְִִִָָָָָ

דאמשתוקק  ימא  את -למחמי  אל]לראות  להגיע  הזה.[לזכות  רעתי,היום  סליק  ולא ְְְֱִִֵֵָָָָ

האדנא  הזה .-ר היום  רק רצוני , נשלם  דא שהרי ,-הא ולא  זו-עטרא  בעטרה  ְְְִִַָָָָָָ

אלו ] תורה סתרי ימא [בגילוי  האי  היום .-מתער  זה  [לפניועתה-וה א מתעטר  ְְְֲִַָָָָ

הזה] העולם  מן מין,ההסתלקות לג אה  דברים -עינא לגלות  תורה]רצוני קי [סתרי  ְִִֵֵַַָָָָ

ה א  ברי הקב "ה.-דקדא  רייה לפני  מתערן   ה כולם -הא , [כלשהרי ְְְְְְְְִִֵֵַָָָֻֻ

התורה] סתרי  בראשו אלו  עטרות  הקב"ה]יהיו י מא.[של היום ,-והאי יתרחקובזה  לא ְְְִָָָָ

יכלד יתרחק -למיעל תמהר]לא  לא למקומה [השמש ימא,[לשקוע]לבוא  ְְְְֵֵַָ

אחר .-אחרא ביום  קימאכמו ברתי דא ימא  ל  הזה-הא , היום  כל  שהרי ְְְֲִִַַָָָָָָ

נמצא . מין ברשותי  לג אה  רינא דברים ,-והא, לגלות  אתחיל  לאועתה גין  ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

דאתי לעלמא  כפא הבא .-אעל לעולם  בבושה  אבוא  שלא  רינאכדי והא, ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָ

לומר .-אימא אתחיל  והנה  ֵָ

ק יא ז טא  סא ארא  ְִִַָָָ

   [נ]    
       
       
       
       
        

         

       
          

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לאו "א, דא"א, לדיקנא למו"ס, דעתיק: גבורה  השתלשלות סדר ומקדים  ומשפט . צדק הנקראים זו"ן דרוש
א"א  מתלבש  ובכולם – ולזו"ן

חימא כתוב:-תיב מאן  ." סא מכן  מט החכם ,-"צדק יסלמי  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

בזה -האי הפסוק]יתבונן את ארחי,[להבין דרכיו-למחמי את  הנהגתו ]לראות  [דרכי  ְְְֱֵֶָָ

עאה העליון-דקיא  הקדוש  קט.[א"א]של  כולם]-ינין של [שהם דינים  ְְִִִִִַָָָ

ע אין אמת , כתרין  מתערן עליונים -ינין  בכתרים  שמתעטרים  או"א דינים  [הם ְְְְְִִִִִִִַָָ

לזו "ן] כתרים והם מא"א , במוחין אמינא .המעטרים אמרתי,-הא  כהשהרי  ְְְֲֵָָֻ

המאורות -בצינין  זו "ן]שכל  של עאה [ספירות מצינא מהמאור-נהרין  מאירים  ֲִִִִִִַָָָ

טמירין,[א"א]העליון  דכל או "א]נסתר -טמירא בתוך  הנסתרים [א "א  מכל  בתוך , [או"א  ְְְִִִָָ

לאתנהרא .זו "ן] רין  , ה- המדרגות צריכים]כל  או"א מוארים [של .[מא"א]להיות  ְְְְֲִִַַָֻ

ודרא  רא  דבכל נה רא האור -בההא  שמתפשט]ובאותו  א "א ודרגה[של דרגה  בכל  ְְְְְְִַַַָָָָ

האצילות] פרצופי לכל מוחין דאתגליא,[בסוד מה  שמתגלה-אתגליא  מה מתגלה ְְְְְִִַַַָָ

נכפים] הם בו  בא"א לא  אבל  הללו, האצילות פרצופי  בכל מתגלים הנ "ל, והדינים .[הגבורת
נה רין   ההאורות -וכ מא"א]וכל  בהם  שהתפשטו המוחין נה ראאחוזים .-אחידן ,[עם ְְְְֲִִָָֻ

דא  נהרא  באור [פרצוף]אור -דא , דא זה .[א"א]זה  נהרא  דא , זה-נה רא ואור ְְְִִָָָָָָָ

א"א] זה [של פרצוף]באור  כל בדא.[של א בזה ,-ונהרין  זה  מת רןומאירים  ולא ְְְְְֲִִַָָָָָ

א מן מזה .-א זה נפרדים  ולא  ִָָ

הפנימי ]אור -נה רא בצינא[האור צינא ומאור -דכל מאור  כל  האורשל  [בתוך ְְִִָָָָ

וספירה] ספירה כל מלא ,של ת ני אקר- המלך תיקוני  תרי,[א"א]הנקראים  ְְְְִִִֵֵַָ

המלך -מלא של  וחד,[א"א]הכתרים  חד  ואחד -ל אחד  האורות]כל  נהיר [מאלו  ְְִַַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(נ) פט, תהלי:פני  מיק ואמת  חסד סא  מכ מט  ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָצדק



ק יאס  ז טא  ְִִַָָָארא 

         
        
        

      

       
         

       
        
        
        

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שלפניו ]פעמים  השכינה באתרי.[כנגד לאסלא  רנ יכיל הוה  היה-ולא  ולא  ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ

במקומו להסתכל  אדם  רשב"י ]יכול  י,[של  ן בו-ל שכן  להסתכלוכל  יכלו [שלא ֵֵֶָ

א.ברשב"י ] א, פה,-אמר: פה  האיאמר , לכל זה,-זכית לכל  לאשזכית  ְְִַָָָָָָָ

עמ  מקורך .-אנגיב מימי יבשו  פסיקלא  ולא נפיק, עיצאו-מ מקורך  מימי  ְְִִִִַַָָָָָ

פסקו . קרינןולא  קוראים -על אנו  הכתוב]עליך  מעדן".:[את יצא "ונהר ְֲֵֵֵֵֶָָָָָ

מימיו".וכתוב :-כתיב ביכ לא א ר מים "כמצא  ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הזה-האדנא הזה]היום  מהעולם ההסתלקות עלי,[קודם עצמי ,-אסהדנא  על  מעיד  אני  ְְִַַָָָָָָ

קאימנא י מין  שעמדתי -כל הימים  הזה]שכל  העולם הייתי-איבנא,[בחיי ְְְְִִִָָָָָ

דאמשתוקק  ימא  את -למחמי  אל]לראות  להגיע  הזה.[לזכות  רעתי,היום  סליק  ולא ְְְֱִִֵֵָָָָ

האדנא  הזה .-ר היום  רק רצוני , נשלם  דא שהרי ,-הא ולא  זו-עטרא  בעטרה  ְְְִִַָָָָָָ

אלו ] תורה סתרי ימא [בגילוי  האי  היום .-מתער  זה  [לפניועתה-וה א מתעטר  ְְְֲִַָָָָ

הזה] העולם  מן מין,ההסתלקות לג אה  דברים -עינא לגלות  תורה]רצוני קי [סתרי  ְִִֵֵַַָָָָ

ה א  ברי הקב "ה.-דקדא  רייה לפני  מתערן   ה כולם -הא , [כלשהרי ְְְְְְְְִִֵֵַָָָֻֻ

התורה] סתרי  בראשו אלו  עטרות  הקב"ה]יהיו י מא.[של היום ,-והאי יתרחקובזה  לא ְְְִָָָָ

יכלד יתרחק -למיעל תמהר]לא  לא למקומה [השמש ימא,[לשקוע]לבוא  ְְְְֵֵַָ

אחר .-אחרא ביום  קימאכמו ברתי דא ימא  ל  הזה-הא , היום  כל  שהרי ְְְֲִִַַָָָָָָ

נמצא . מין ברשותי  לג אה  רינא דברים ,-והא, לגלות  אתחיל  לאועתה גין  ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

דאתי לעלמא  כפא הבא .-אעל לעולם  בבושה  אבוא  שלא  רינאכדי והא, ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָ

לומר .-אימא אתחיל  והנה  ֵָ

ק יא ז טא  סא ארא  ְִִַָָָ

   [נ]    
       
       
       
       
        

         

       
          

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לאו "א, דא"א, לדיקנא למו"ס, דעתיק: גבורה  השתלשלות סדר ומקדים  ומשפט . צדק הנקראים זו"ן דרוש
א"א  מתלבש  ובכולם – ולזו"ן

חימא כתוב:-תיב מאן  ." סא מכן  מט החכם ,-"צדק יסלמי  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

בזה -האי הפסוק]יתבונן את ארחי,[להבין דרכיו-למחמי את  הנהגתו ]לראות  [דרכי  ְְְֱֵֶָָ

עאה העליון-דקיא  הקדוש  קט.[א"א]של  כולם]-ינין של [שהם דינים  ְְִִִִִַָָָ

ע אין אמת , כתרין  מתערן עליונים -ינין  בכתרים  שמתעטרים  או"א דינים  [הם ְְְְְִִִִִִִַָָ

לזו "ן] כתרים והם מא"א , במוחין אמינא .המעטרים אמרתי,-הא  כהשהרי  ְְְֲֵָָֻ

המאורות -בצינין  זו "ן]שכל  של עאה [ספירות מצינא מהמאור-נהרין  מאירים  ֲִִִִִִַָָָ

טמירין,[א"א]העליון  דכל או "א]נסתר -טמירא בתוך  הנסתרים [א "א  מכל  בתוך , [או"א  ְְְִִִָָ

לאתנהרא .זו "ן] רין  , ה- המדרגות צריכים]כל  או"א מוארים [של .[מא"א]להיות  ְְְְֲִִַַָֻ

ודרא  רא  דבכל נה רא האור -בההא  שמתפשט]ובאותו  א "א ודרגה[של דרגה  בכל  ְְְְְְִַַַָָָָ

האצילות] פרצופי לכל מוחין דאתגליא,[בסוד מה  שמתגלה-אתגליא  מה מתגלה ְְְְְִִַַַָָ

נכפים] הם בו  בא"א לא  אבל  הללו, האצילות פרצופי  בכל מתגלים הנ "ל, והדינים .[הגבורת
נה רין   ההאורות -וכ מא"א]וכל  בהם  שהתפשטו המוחין נה ראאחוזים .-אחידן ,[עם ְְְְֲִִָָֻ

דא  נהרא  באור [פרצוף]אור -דא , דא זה .[א"א]זה  נהרא  דא , זה-נה רא ואור ְְְִִָָָָָָָ

א"א] זה [של פרצוף]באור  כל בדא.[של א בזה ,-ונהרין  זה  מת רןומאירים  ולא ְְְְְֲִִַָָָָָ

א מן מזה .-א זה נפרדים  ולא  ִָָ

הפנימי ]אור -נה רא בצינא[האור צינא ומאור -דכל מאור  כל  האורשל  [בתוך ְְִִָָָָ

וספירה] ספירה כל מלא ,של ת ני אקר- המלך תיקוני  תרי,[א"א]הנקראים  ְְְְִִִֵֵַָ

המלך -מלא של  וחד,[א"א]הכתרים  חד  ואחד -ל אחד  האורות]כל  נהיר [מאלו  ְְִַַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(נ) פט, תהלי:פני  מיק ואמת  חסד סא  מכ מט  ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָצדק



ק יאסב ז טא  ְִִַָָָארא 

          
          

       
        

      
       
       

 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואוחז,-ואחיד לגמאיר  דלג נהרא  האור -ההא  א"א]באותו  בתוך[של שהוא  ְְְְְֲִִַָ

שלהם]בתוך  העצמות ובתוך האצילות, ספירת לבר,[בתוך רמת שלו-ולא  זה  [אור ְְְְִַָָ

חוץא"א] אל  נפרד  .[מהם]לא  אס ּת ּל ק-בגין  דּ ר גּ א  בחד  כּ ּל א כך , כולם -ומשום  ְִָָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עולים  אחת  אחת]בדרגה  בדרגה ונחשבים עולים בעצמו, א"א וגם האצילות פרצופי  ,[גם 

אתע ר מה בחד  אחד -וכא בדבר  אחד]וכולם  הוי "ה מתרמתעטרים ,[בשם ולא  ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

א מן  מזה.-א זה נפרד  ה אולא  חד ,מי  ושמו [א"א]הוא [כי ]-איה [ספירת, ְִִֵַָָ

הוי"ה] בשם  הרמוזים  הם .האצילות  אחד  ,

דאתגליא  שמתגלה -נה רא הספירות]האור  גוף  מלא ,[אור לב י נקרא-א רי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָ

המלך  מא"א]לבוש  המתפשט  הפנימי  לאור לג.[לבוש  דל המוחיןהאור -נה רא [אור ְְְִָ

מא"א] בתוך הנמשכים שהוא  סתים,[זו "ן]בתוך [או "א], סתום [הוא]-נהרא  [בתוך אור  ְִָָ

הספירות] הספירות]ובו-בי.אור א"א]אותו-הה א שורה -ריא ,[באור דלא[אור ְֵֶַָ◌ְַ◌ָ◌
את גּ ליא  ולא  מפורש -את ּפ ר ׁש  מתגלה [בתורה]שלא  האצילות]ולא  .[לפרצופי ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 הציני וכהמאורות -ב האצילות]וכל  ספירות גוף של נה רין ,[האור הוכל -וכ ְְְְְִִֵֻֻ

עצמם]האורות  הספירות עצמות ק י א,[של  מעיקא מעתיקא-נהרין מאירים  ֲִִִֵַַַָָ

סתימין,[א"א]קדישא  דכל  א"א]-סתימא  הסתומים ,[שהוא  כל  של  צינאסתום  ְְְִִִִָָָ

העליון.-עאה מסלןהמאור  מסתכלים -וכד  שורשם]וכאשר את למצוא [מסתכלים ְְְִִַַָָָ

מתטן נה רין   ה-[של] המתפשטים האורות  אכח,[מא"א]כל  לא-לא  ְְְְְְְִִִַַָָֻ

מקורם]ימצאו  את ימצאו  עאה ,[לא צינא העליון,[אלא]-ר המאור  את  אר רק ְִִִַַָָָָ

אתגליא האצילות]הנסתר -ולא פרצופי בתוך ו[כנשמה  מתגלה [לכן], .[להם]אינו  ְְְִַָָ

ק יא ז טא  סג ארא  ְִִַָָָ

       
      
      

        
     

     [נא]   
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

"צדק  הנ "ל  הפסוק  כוונת  את  לפרש  רשב "י  בא  עתה העולמות . כל  שמחת  הוא  זו "ן  זיווג 
כסאך " מכון  ומשפט 

יקר לבין  כבוד -א ן  של  לבושים  א"א באותם  על המלבישים האצילות פרצופי  [הם ְְִִִָ

בתוכם] קט ,המתפשט אמת [הם]-לבי מהגרוןלבושי  א"א על המלבישים לאו "א [רמז ְְֵ

החזה] קט ,ועד אמת [והם]-ני מהחזה תיקוני  א"א על המלבישים לישסו "ת  [רמז  ְִֵ

הטבור] ק ט ,עד האמת -ציני  ולמטה]ומאורי מהטבור א"א על  המלבישים לזו "ן ,[רמז  ְִֵ

כחהללו ]נמצאים -א הכבוד צינין [בלבוש  מאורות -תרין  זו "ן]שני  נא,[הם  ְְְִִִִֵָָ

דמלא  המלך [שהם]-דכרסיא  כסא  של  הלבשתםתיקון  מקום  כי לא"א, כסא [בחינת  ְְְְְַָָ

הכסא] על האדם מושב כמקום הוא  ולמטה מהטבור א"א  מט .על צדק [הם]ו-וארן , ְְְִִֶֶָ

ומשפט צדק  ז"א]הנקראים  הוא  ומשפט מלכות, הוא  ר תא.[צדק  [זו "ן]והם -ואן , ְִָָ

האצילות]ההתחלה  עולם של למעלה  ממטה מהימנתא[ההתחלה דכל [הם]ו-לימתא  ְְְְֵֵָָָ

האמונה בכל  כיהשלימות  האמונה. עולמות הנקראים העליונים העולמות  כל  של  הסיום [הם
בי"ע] הפירוד עולמות מתחילים ולמטה  ינין,[בזו "ן]ובהם -בה י.משם ל מתערין  ְְְִִִִֵַַָ

ותא ש [ומתלבשים]מתעטרים -לעיא  הדינים  דעתיק ,למעלה [שורשם]כל  [בגבורה ְְִֵַָָ

א"א] של  סתימאה במוחא  ושלמטההמלובש וישסו "ת], באו "א  [כלוהכל -וכא.[המתפשט  ְָֹ

הנקבה] חלק שהם הדעת של גבורות החמש  אפילו בּ ּמ ׁש ּפ ט הדינים, סתים  סתום -, ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תחילה] לנקבה]במשפט[מתלבשים נותנם והוא  א זן .[בז "א, מט  מהאי  וצדק-וצדק, ְְְִִֵֶֶָָָ

הנקבה] המשפט [הוא מזה שפעה]ניזונית [ז"א], את .[לקבל

ל קרינן לה -לזמנין  קוראים  אנו צד:[לנקבה]ולפעמים  ד"מלי לם". מל ק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מט ינין  ׁש לם']-מתערין   מל' נקראת הנקבה מתי דינים [מפרש  מתעוררים  כאשר  , ְְֲִִִִִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
לדיניממשפט  שביחס ז"א של בדינים ומתערבבים דין, בחינת שהם המלכות של [דינים 

רחמים] בחינת הם רחמי,הנקבה ה- הנקבה]כולם הצדק , דיני רחמים ,[גם ההם  ְְֲֵַֻֻ

לימהם]כולם -ב הנקבה דיני  ורחמים]בשלימות [גם דין עםשזה-האי .[של  [הז "א ְְִִָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יח .(נא) יד , עלי:בראשית לאל  כה והא  ויי  לח ה ציא ל מל צדק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמל י



ק יאסב ז טא  ְִִַָָָארא 

          
          

       
        

      
       
       

 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואוחז,-ואחיד לגמאיר  דלג נהרא  האור -ההא  א"א]באותו  בתוך[של שהוא  ְְְְְֲִִַָ

שלהם]בתוך  העצמות ובתוך האצילות, ספירת לבר,[בתוך רמת שלו-ולא  זה  [אור ְְְְִַָָ

חוץא"א] אל  נפרד  .[מהם]לא  אס ּת ּל ק-בגין  דּ ר גּ א  בחד  כּ ּל א כך , כולם -ומשום  ְִָָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עולים  אחת  אחת]בדרגה  בדרגה ונחשבים עולים בעצמו, א"א וגם האצילות פרצופי  ,[גם 

אתע ר מה בחד  אחד -וכא בדבר  אחד]וכולם  הוי "ה מתרמתעטרים ,[בשם ולא  ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

א מן  מזה.-א זה נפרד  ה אולא  חד ,מי  ושמו [א"א]הוא [כי ]-איה [ספירת, ְִִֵַָָ

הוי"ה] בשם  הרמוזים  הם .האצילות  אחד  ,

דאתגליא  שמתגלה -נה רא הספירות]האור  גוף  מלא ,[אור לב י נקרא-א רי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָ

המלך  מא"א]לבוש  המתפשט  הפנימי  לאור לג.[לבוש  דל המוחיןהאור -נה רא [אור ְְְִָ

מא"א] בתוך הנמשכים שהוא  סתים,[זו "ן]בתוך [או "א], סתום [הוא]-נהרא  [בתוך אור  ְִָָ

הספירות] הספירות]ובו-בי.אור א"א]אותו-הה א שורה -ריא ,[באור דלא[אור ְֵֶַָ◌ְַ◌ָ◌
את גּ ליא  ולא  מפורש -את ּפ ר ׁש  מתגלה [בתורה]שלא  האצילות]ולא  .[לפרצופי ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 הציני וכהמאורות -ב האצילות]וכל  ספירות גוף של נה רין ,[האור הוכל -וכ ְְְְְִִֵֻֻ

עצמם]האורות  הספירות עצמות ק י א,[של  מעיקא מעתיקא-נהרין מאירים  ֲִִִֵַַַָָ

סתימין,[א"א]קדישא  דכל  א"א]-סתימא  הסתומים ,[שהוא  כל  של  צינאסתום  ְְְִִִִָָָ

העליון.-עאה מסלןהמאור  מסתכלים -וכד  שורשם]וכאשר את למצוא [מסתכלים ְְְִִַַָָָ

מתטן נה רין   ה-[של] המתפשטים האורות  אכח,[מא"א]כל  לא-לא  ְְְְְְְִִִַַָָֻ

מקורם]ימצאו  את ימצאו  עאה ,[לא צינא העליון,[אלא]-ר המאור  את  אר רק ְִִִַַָָָָ

אתגליא האצילות]הנסתר -ולא פרצופי בתוך ו[כנשמה  מתגלה [לכן], .[להם]אינו  ְְְִַָָ

ק יא ז טא  סג ארא  ְִִַָָָ

       
      
      

        
     

     [נא]   
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

"צדק  הנ "ל  הפסוק  כוונת  את  לפרש  רשב "י  בא  עתה העולמות . כל  שמחת  הוא  זו "ן  זיווג 
כסאך " מכון  ומשפט 

יקר לבין  כבוד -א ן  של  לבושים  א"א באותם  על המלבישים האצילות פרצופי  [הם ְְִִִָ

בתוכם] קט ,המתפשט אמת [הם]-לבי מהגרוןלבושי  א"א על המלבישים לאו "א [רמז ְְֵ

החזה] קט ,ועד אמת [והם]-ני מהחזה תיקוני  א"א על המלבישים לישסו "ת  [רמז  ְִֵ

הטבור] ק ט ,עד האמת -ציני  ולמטה]ומאורי מהטבור א"א על  המלבישים לזו "ן ,[רמז  ְִֵ

כחהללו ]נמצאים -א הכבוד צינין [בלבוש  מאורות -תרין  זו "ן]שני  נא,[הם  ְְְִִִִֵָָ

דמלא  המלך [שהם]-דכרסיא  כסא  של  הלבשתםתיקון  מקום  כי לא"א, כסא [בחינת  ְְְְְַָָ

הכסא] על האדם מושב כמקום הוא  ולמטה מהטבור א"א  מט .על צדק [הם]ו-וארן , ְְְִִֶֶָ

ומשפט צדק  ז"א]הנקראים  הוא  ומשפט מלכות, הוא  ר תא.[צדק  [זו "ן]והם -ואן , ְִָָ

האצילות]ההתחלה  עולם של למעלה  ממטה מהימנתא[ההתחלה דכל [הם]ו-לימתא  ְְְְֵֵָָָ

האמונה בכל  כיהשלימות  האמונה. עולמות הנקראים העליונים העולמות  כל  של  הסיום [הם
בי"ע] הפירוד עולמות מתחילים ולמטה  ינין,[בזו "ן]ובהם -בה י.משם ל מתערין  ְְְִִִִֵַַָ

ותא ש [ומתלבשים]מתעטרים -לעיא  הדינים  דעתיק ,למעלה [שורשם]כל  [בגבורה ְְִֵַָָ

א"א] של  סתימאה במוחא  ושלמטההמלובש וישסו "ת], באו "א  [כלוהכל -וכא.[המתפשט  ְָֹ

הנקבה] חלק שהם הדעת של גבורות החמש  אפילו בּ ּמ ׁש ּפ ט הדינים, סתים  סתום -, ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תחילה] לנקבה]במשפט[מתלבשים נותנם והוא  א זן .[בז "א, מט  מהאי  וצדק-וצדק, ְְְִִֵֶֶָָָ

הנקבה] המשפט [הוא מזה שפעה]ניזונית [ז"א], את .[לקבל

ל קרינן לה -לזמנין  קוראים  אנו צד:[לנקבה]ולפעמים  ד"מלי לם". מל ק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מט ינין  ׁש לם']-מתערין   מל' נקראת הנקבה מתי דינים [מפרש  מתעוררים  כאשר  , ְְֲִִִִִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
לדיניממשפט  שביחס ז"א של בדינים ומתערבבים דין, בחינת שהם המלכות של [דינים 

רחמים] בחינת הם רחמי,הנקבה ה- הנקבה]כולם הצדק , דיני רחמים ,[גם ההם  ְְֲֵַֻֻ

לימהם]כולם -ב הנקבה דיני  ורחמים]בשלימות [גם דין עםשזה-האי .[של  [הז "א ְְִִָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יח .(נא) יד , עלי:בראשית לאל  כה והא  ויי  לח ה ציא ל מל צדק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמל י



ק יאסד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

 

      
        
       
        
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שלו ] צדק,הדינים להאי  הצדק-מבם  לזה  הנקבה]ממתיק  של ודינין,[לדינים ְְְִִֵֶֶַָ

התחתונים]והדינים -מתנין  הדינים]וכולם -וכה נתקנים .[של נחתין[וכל  ְְְְֲִִִַָֻ

לעולם -לעלמא רחמי,[הזה]יורדים  ,לימ-, מעורבים]בשלימות ברחמים .[כשהם ְְְְֲִִֵַָָ

ממותקים]ואז-כדין כשהם  לעולם יורדים כר ,[כשהדינים דמתחרן  עא  ארי  ְְְְְְְִִִֵַַַָָ

ונקבה -ונ קבא זכר  שמתחברים  השעה זו "ן]נקראת  יחוד עלמין.[שעת וכל ְְְְִָָָ

 ה- כולם העולמות  התחתון]וכל  הזה  עולם בחדותא,[אפילו [מתעוררים-רחמי , ְְְְֲֵֶַָָֻ

ובשמחה .ושרויים] ברחמים 

רח "ל  הפורענות  יסוד  והוא  זו "ן , לפירוד  ח "ו  גורם  התחתונים  חטא 

 יאאס מתרבים -וכד  עלמאוכאשר  העולם ,-חבי  ואסאבתעוונות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָ

המקדש -מקא החיצונים]ונטמא אחיזת  ע"י  נטמאת מן,[המלכות  אתרחק דכרא  ְְְְִִַַָָָ

מהנקבה [ז"א]והזכר -נ קבא  מתרחק ריא,[המלכות], יפא  וחויא  ְְְְִַַַָָָָ

החזק -לאתערא הטמאה]והנחש  הקליפה  של הנקבה להתעורר [הוא [משוםמתחיל  ְְֲִָ

שהתרבו ] העוונות בגלל מהקדושה  לינוק רשות לה לעלמא,שניתן לעולם ,[אז]-וי אוי  ְְַָָ

זמנא  ההא שפע]שניזון-מזן  הזמן[ומקבל צדק באותו  צדק-מהאי  מזה  ְְְְִִֵֶֶַָָָ

עליה] קשים בדינים  נמצאת  השעה באותה  כשהיא  טריקין.[מהמלכות חבילי הרבה-מה  ְֲִִִֵַָ

משחיתים , עלמאחבורות  בעולם [אז]-מתערין  מבחיניםמתעוררים  ואינם [להעניש, ְְְֲִִָָ

לצדיק] רשע מעלמא .בין מסקין זאין , צד-מה  מסתלקים הרבה  מן[אז]יקים  ְְְִִִֵַַַָָָָ

לההעולם . , למה -וכל כך , כדי  יכוליםועד  שהם כך כדי  עד רשות להם ניתנה [ולמה  ְָָָָ

לצדיק] רשע  בין להבחין  מבלי  נ קבא?להעניש מן  כרא אתרחק  משום -בגין , ְְְְְִִִַָָָ

הזכר  זו "ן]מהנקבה [ז"א]שהתרחק  יחוד שאין משום צדק.[המלכות. קרב לא ְְִֵֶֶָָָמט,

מתקרב[ז"א]ו 'משפט '-א  הדינים]לא  את זה[להמתיק 'צדק ' האי.[המלכות]אל  ועל ְַָָ

ק יא ז טא  סהארא  ְִִַָָָ

     [נב]    
      

          
  [נג]      

       
         
        

   

       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

כתוב :-כתיב זה  מהאיועל  אתרחק  מט , מט ". בלא  נסה  וי" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

'צדק '[ז"א]ש 'משפט '-צדק מזה  אתמא,[המלכות]התרחק  ממתיק[ז"א]ו-ולא לא  ְְְִֶֶַָָ

המלכות]אותה  דיני  אחרא .[את מאתר ינקא [שפע]יונקת [המלכות]צדק[לכן]ו-וצדק, ְְֲֲֵֶֶַַָָָ

אחר  קשים]ממקום  במלכות שבה הדינים ולכן עצמה , .[מאימא

מל א למה  אמר א , המלך :-ועל שלמה  אמר  זה  הבליועל  ימי  ראיתי ה ל "את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

דא  "הבלי " ."צדק א בד ציק זה -י בכתוב]הבל  הנזכר חדא ,[זה  [הוא]-הבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָ

אחד לעיאהבל  שלמעלה-מהבלים בפסוקמההבלים  הנזכרים הבלים שבעה [מאותם ְֲִִֵֵָָ

לזו "ן] הרומזים ב ', פסוק א' פרק מלא,לעיל, אנ י המלך[הם]ש -ארן פני  נקראים  ְְְְִֵַַָ

א"א] פני מאור הארה  מקבלים ההבלים שבעת  שהם מלכתא.[מפני  איה ְְִַָָודא,

ההבלים]וזו-ק י א משבעת האחרון הקדושה .[ההבל  המלכות  היא  מתערא, היא  כד  ְְֲִִִַַָָ

בדיניה -בדינ י מתעוררת  היא  הקשים]שכאשר  בדינים זה]-תיב,[לשלוט כתוב :[על ְְִִ

טעמא  מאי ." צדק אבד  ציק הטעם ?-"י אתרחקמה  מט  מם  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

ש 'משפט'-מדק מ 'צדק'[ז"א]משום  ארי.[המלכות]התרחק , ומשום -בגין  ְְִִִֵֶֶָ

נקרא : זה מט".כך  בלא  נסה  וי"ְְְְִִֵֶָֹ

צדקה ונעשה  הצד "ק  דיני וממתק  דורו , על  מגין  הצדיק 
חזי וראה ,-א בעלמאבוא  עאה  זאה  אכח  נעלה-ד  צדיק  נמצא כאשר  ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ

ה אבעולם , ברי דקד א הקב"ה ,-רחימא של  צדקאהובו  אתער כד אפי ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כג.(נב) יג, מ ט:משלי לא נסה  וי  ירא ניר  אכל טו.(נג)רב ז , ימיקהלת  ראיתי הל  את  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ



ק יאסד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

 

      
        
       
        
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שלו ] צדק,הדינים להאי  הצדק-מבם  לזה  הנקבה]ממתיק  של ודינין,[לדינים ְְְִִֵֶֶַָ

התחתונים]והדינים -מתנין  הדינים]וכולם -וכה נתקנים .[של נחתין[וכל  ְְְְֲִִִַָֻ

לעולם -לעלמא רחמי,[הזה]יורדים  ,לימ-, מעורבים]בשלימות ברחמים .[כשהם ְְְְֲִִֵַָָ

ממותקים]ואז-כדין כשהם  לעולם יורדים כר ,[כשהדינים דמתחרן  עא  ארי  ְְְְְְְִִִֵַַַָָ

ונקבה -ונ קבא זכר  שמתחברים  השעה זו "ן]נקראת  יחוד עלמין.[שעת וכל ְְְְִָָָ

 ה- כולם העולמות  התחתון]וכל  הזה  עולם בחדותא,[אפילו [מתעוררים-רחמי , ְְְְֲֵֶַָָֻ

ובשמחה .ושרויים] ברחמים 

רח "ל  הפורענות  יסוד  והוא  זו "ן , לפירוד  ח "ו  גורם  התחתונים  חטא 

 יאאס מתרבים -וכד  עלמאוכאשר  העולם ,-חבי  ואסאבתעוונות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָ

המקדש -מקא החיצונים]ונטמא אחיזת  ע"י  נטמאת מן,[המלכות  אתרחק דכרא  ְְְְִִַַָָָ

מהנקבה [ז"א]והזכר -נ קבא  מתרחק ריא,[המלכות], יפא  וחויא  ְְְְִַַַָָָָ

החזק -לאתערא הטמאה]והנחש  הקליפה  של הנקבה להתעורר [הוא [משוםמתחיל  ְְֲִָ

שהתרבו ] העוונות בגלל מהקדושה  לינוק רשות לה לעלמא,שניתן לעולם ,[אז]-וי אוי  ְְַָָ

זמנא  ההא שפע]שניזון-מזן  הזמן[ומקבל צדק באותו  צדק-מהאי  מזה  ְְְְִִֵֶֶַָָָ

עליה] קשים בדינים  נמצאת  השעה באותה  כשהיא  טריקין.[מהמלכות חבילי הרבה-מה  ְֲִִִֵַָ

משחיתים , עלמאחבורות  בעולם [אז]-מתערין  מבחיניםמתעוררים  ואינם [להעניש, ְְְֲִִָָ

לצדיק] רשע מעלמא .בין מסקין זאין , צד-מה  מסתלקים הרבה  מן[אז]יקים  ְְְִִִֵַַַָָָָ

לההעולם . , למה -וכל כך , כדי  יכוליםועד  שהם כך כדי  עד רשות להם ניתנה [ולמה  ְָָָָ

לצדיק] רשע  בין להבחין  מבלי  נ קבא?להעניש מן  כרא אתרחק  משום -בגין , ְְְְְִִִַָָָ

הזכר  זו "ן]מהנקבה [ז"א]שהתרחק  יחוד שאין משום צדק.[המלכות. קרב לא ְְִֵֶֶָָָמט,

מתקרב[ז"א]ו 'משפט '-א  הדינים]לא  את זה[להמתיק 'צדק ' האי.[המלכות]אל  ועל ְַָָ

ק יא ז טא  סהארא  ְִִַָָָ

     [נב]    
      

          
  [נג]      

       
         
        

   

       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

כתוב :-כתיב זה  מהאיועל  אתרחק  מט , מט ". בלא  נסה  וי" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

'צדק '[ז"א]ש 'משפט '-צדק מזה  אתמא,[המלכות]התרחק  ממתיק[ז"א]ו-ולא לא  ְְְִֶֶַָָ

המלכות]אותה  דיני  אחרא .[את מאתר ינקא [שפע]יונקת [המלכות]צדק[לכן]ו-וצדק, ְְֲֲֵֶֶַַָָָ

אחר  קשים]ממקום  במלכות שבה הדינים ולכן עצמה , .[מאימא

מל א למה  אמר א , המלך :-ועל שלמה  אמר  זה  הבליועל  ימי  ראיתי ה ל "את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

דא  "הבלי " ."צדק א בד ציק זה -י בכתוב]הבל  הנזכר חדא ,[זה  [הוא]-הבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָ

אחד לעיאהבל  שלמעלה-מהבלים בפסוקמההבלים  הנזכרים הבלים שבעה [מאותם ְֲִִֵֵָָ

לזו "ן] הרומזים ב ', פסוק א' פרק מלא,לעיל, אנ י המלך[הם]ש -ארן פני  נקראים  ְְְְִֵַַָ

א"א] פני מאור הארה  מקבלים ההבלים שבעת  שהם מלכתא.[מפני  איה ְְִַָָודא,

ההבלים]וזו-ק י א משבעת האחרון הקדושה .[ההבל  המלכות  היא  מתערא, היא  כד  ְְֲִִִַַָָ

בדיניה -בדינ י מתעוררת  היא  הקשים]שכאשר  בדינים זה]-תיב,[לשלוט כתוב :[על ְְִִ

טעמא  מאי ." צדק אבד  ציק הטעם ?-"י אתרחקמה  מט  מם  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

ש 'משפט'-מדק מ 'צדק'[ז"א]משום  ארי.[המלכות]התרחק , ומשום -בגין  ְְִִִֵֶֶָ

נקרא : זה מט".כך  בלא  נסה  וי"ְְְְִִֵֶָֹ

צדקה ונעשה  הצד "ק  דיני וממתק  דורו , על  מגין  הצדיק 
חזי וראה ,-א בעלמאבוא  עאה  זאה  אכח  נעלה-ד  צדיק  נמצא כאשר  ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ

ה אבעולם , ברי דקד א הקב"ה ,-רחימא של  צדקאהובו  אתער כד אפי ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כג.(נב) יג, מ ט:משלי לא נסה  וי  ירא ניר  אכל טו.(נג)רב ז , ימיקהלת  ראיתי הל  את  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ



ק יאסו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

        
  

    ❏[ נד]  
         

       [נה]  
        

      [נו] 

         

ע "א רצ "ב ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לבדו -לח די  צדק מתעורר  כאשר  לבדם]אפילו  הנקבה  לאזבא,[דיני  עלמא  יכיל ְְְְְִִִָָָָָ

בעבורו -בגיני להינצל  העולם  הזה]יכול  הצדיק של  עי.[בזכותו  ה א, ברי וקד א ְְְְִִֵֵָָֻ

בכבודו -ביקרי רוצה  אהובו ]והקב"ה  הצדיק  זה מספי ,[של  [הצדיק]ו-ינא מןולא ְְִִִִֵֵַָָָ

הדין . מן  ירא  בקי מיוכאשר [אבל]-וכד לא  קימא לא ז אה  לא-הה א  צדיק אותו ְְְְִֵַַַַָָָָ

בצדקו  חטא]עומד לידי שבא מט ,[מפני  אפיל ממשפט[הוא]-מספי אפילו ירא  ְְֲִִִִֵַָ

ז"א] של  י,[מדינים למיקם  יכיל בהם ,-ולא  לעמוד  יכול  צדקולא  ן  כל -ל  ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

הנקראת]שכן  המלכות, של  הקשים  הדינים את ולסבול לעמוד יכול צדק.[שאינו 

מלא  המלך -וד אמרדוד אמר :-בקדמיתא האבהתחלה  ונ ני ". יהו'ה "חנני  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

אני ,-אנא ינין שהרי מל מס פינא הדינים .-לא מכל  ירא  מהאילא  אפי ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ

מזה -צדק של]אפילו  האלה הקשים אחידנא,[המלכות]צדק[הדינים ן  וכל ְְֲִֵֶֶֶַָָ

שכן -בי מפני ]וכל  ירא , להיות  לי  המלכות .[שאין  בבחינת  אחוז כתיבשאני  מה-מה  ְִֵַ

ואי כתוב ? "צדק" ," פני אחזה  צדק  שהוא -"אני  המלכות  כוח את  הזכיר דוד [לכן ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָ

ואמר] בה , בודאי ,אחוז דינ יב 'צדק' למיקם מספינא  בדינים -לא לעמוד ירא  אינני  ְְְִִֵֵַָָָ

המלכות] חב.[של שחטא ,[אבל]-תר מספיאחרי מט  אפילו-אפי ְְְֲִִִִֵַַָָָ

ירא  היה  ז"א]מ 'משפט ' של עב".שכתוב :-כיב.[מהדינים את  במט בא "ואל ְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

חזי וראה ,-א  מטבוא  צדק האי  מת סמא צדק-ד  זו  מתמתקת  כאשר  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

בדיניה] צדקה ,[מז"א]מ 'משפט '[המלכות ארי היא -דין  צדקה .[המלכות]אז נקראת  ְְְִֵֵָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:רעת  מארי רע וי צדק אבד צ יק י ב.(נד)הבלי  כו,  תיתהליכלי צרפה  ונני  ה ' חנני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
טו.(נה)ולי: יז, תהלי:נתמ בהקי אעה  פני אחזה  צדק ב.(נו)אני קמג, ואל תהלי ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ק יא ז טא  סז ארא  ְִִַָָָ

      
   ❏ [נז] 

        
        

  [ נח] 

         
         

   

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בחסד  מתמא  שבעולם]והעולם -ועלמא, בחסד,[הדינים מתמתק  ואתמליא, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָ

יהעולם]ממנו[העולם]ומתמלא -מ לכל הנמשך ז "א של שכתוב :-כיב.[מחסד ְִִִֵ

הארץ". מלאה  יהו'ה  חסד  מט צדקה  ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָ"אהב

עלי  רשב"י ]-אסהדנא  עצמי ,[אמר על  מעיד  ימאי אני  חיי ,-דכל ימי הוינאשכל  ְְְֲֲֵַָָָָָָ

עלמא על העולם -מצטער על  מצטער  יערעהייתי  יפגע -דלא  דינ ישלא  ְְְְְִִִֵַַָָָָ

צדק -דצדק  של  יקיד ,[המלכות]בדינים  ישרוף -ולא ישרוף]ולא  שלא עלמא[כדי ְְְִֶֶָָָ

אש -לה בי בשלהבות  העולם  המלכות]את  של  הקשים דכיב.[הדינים כמו-מה  ְְְְִִַָ

פיה".שכתוב : מחתה  ְֲִָָָָָ"אכלה 

להלאה  והלאה[אבל]-מאן  רשב"י ]מכאן  של  ההסתלקות חד ,[אחר ל כפי-פם  ְְְִַָָָָ

של] המעשים אחד [זכות  ועונש]כל  לשכר עמו  ינהגו  עמקא .[כך  ירא, [כמשל-פם  ְְִִָָ

דאוהאעומקו.[כך]הבאר ,[גובה]כפי האומר] הזה ,-בדרא  בדור  י והנה  אית ְְִֵָָָָ

צדיקים -ז אין בו  הדור]יש  על להגן  הראויים  א ן,[צדיקים אותם-זעירין [אבל ְִִִִַָ

שבדור] הללו  הם הצדיקים מספיקה]קטנים  זכותם לאגנא,[שאין להגן-יקמן  שיקומו ְִַָָ

עלמא  העולם ,-על ענא על  הצאן-ועל קדושים]ועל  צאן שנקראים ישראל ,[עם ְְַַָָָָ

זוין צדדים -מארעה בגלותם.מארבעה  מפוזרים היו שישראל העולם כנפות [מארבע ְְִֵַָָָ

מלכויות] ארבע לשעבוד רמז בו .ועוד

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

חי: כל  לפני יצ ק לא י עב את במט  ה .(נז )בא לג, חסדתהלי מ ט צדקה  אהב ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
:האר מלאה  יהו'ה חסד  מט צדקה  אהב  :האר מלאה כ.(נח)יהו'ה  ל, אהמשלי ר   ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

:או פעלי  לא ואמרה  פיה מחתה אכלה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹמנאפת



ק יאסו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

        
  

    ❏[ נד]  
         

       [נה]  
        

      [נו] 

         

ע "א רצ "ב ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לבדו -לח די  צדק מתעורר  כאשר  לבדם]אפילו  הנקבה  לאזבא,[דיני  עלמא  יכיל ְְְְְִִִָָָָָ

בעבורו -בגיני להינצל  העולם  הזה]יכול  הצדיק של  עי.[בזכותו  ה א, ברי וקד א ְְְְִִֵֵָָֻ

בכבודו -ביקרי רוצה  אהובו ]והקב"ה  הצדיק  זה מספי ,[של  [הצדיק]ו-ינא מןולא ְְִִִִֵֵַָָָ

הדין . מן  ירא  בקי מיוכאשר [אבל]-וכד לא  קימא לא ז אה  לא-הה א  צדיק אותו ְְְְִֵַַַַָָָָ

בצדקו  חטא]עומד לידי שבא מט ,[מפני  אפיל ממשפט[הוא]-מספי אפילו ירא  ְְֲִִִִֵַָ

ז"א] של  י,[מדינים למיקם  יכיל בהם ,-ולא  לעמוד  יכול  צדקולא  ן  כל -ל  ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

הנקראת]שכן  המלכות, של  הקשים  הדינים את ולסבול לעמוד יכול צדק.[שאינו 

מלא  המלך -וד אמרדוד אמר :-בקדמיתא האבהתחלה  ונ ני ". יהו'ה "חנני  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

אני ,-אנא ינין שהרי מל מס פינא הדינים .-לא מכל  ירא  מהאילא  אפי ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ

מזה -צדק של]אפילו  האלה הקשים אחידנא,[המלכות]צדק[הדינים ן  וכל ְְֲִֵֶֶֶַָָ

שכן -בי מפני ]וכל  ירא , להיות  לי  המלכות .[שאין  בבחינת  אחוז כתיבשאני  מה-מה  ְִֵַ

ואי כתוב ? "צדק" ," פני אחזה  צדק  שהוא -"אני  המלכות  כוח את  הזכיר דוד [לכן ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָ

ואמר] בה , בודאי ,אחוז דינ יב 'צדק' למיקם מספינא  בדינים -לא לעמוד ירא  אינני  ְְְִִֵֵַָָָ

המלכות] חב.[של שחטא ,[אבל]-תר מספיאחרי מט  אפילו-אפי ְְְֲִִִִֵַַָָָ

ירא  היה  ז"א]מ 'משפט ' של עב".שכתוב :-כיב.[מהדינים את  במט בא "ואל ְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

חזי וראה ,-א  מטבוא  צדק האי  מת סמא צדק-ד  זו  מתמתקת  כאשר  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

בדיניה] צדקה ,[מז"א]מ 'משפט '[המלכות ארי היא -דין  צדקה .[המלכות]אז נקראת  ְְְִֵֵָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:רעת  מארי רע וי צדק אבד צ יק י ב.(נד)הבלי  כו,  תיתהליכלי צרפה  ונני  ה ' חנני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
טו.(נה)ולי: יז, תהלי:נתמ בהקי אעה  פני אחזה  צדק ב.(נו)אני קמג, ואל תהלי ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ק יא ז טא  סז ארא  ְִִַָָָ

      
   ❏ [נז] 

        
        

  [ נח] 

         
         

   

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בחסד  מתמא  שבעולם]והעולם -ועלמא, בחסד,[הדינים מתמתק  ואתמליא, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָ

יהעולם]ממנו[העולם]ומתמלא -מ לכל הנמשך ז "א של שכתוב :-כיב.[מחסד ְִִִֵ

הארץ". מלאה  יהו'ה  חסד  מט צדקה  ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָ"אהב

עלי  רשב"י ]-אסהדנא  עצמי ,[אמר על  מעיד  ימאי אני  חיי ,-דכל ימי הוינאשכל  ְְְֲֲֵַָָָָָָ

עלמא על העולם -מצטער על  מצטער  יערעהייתי  יפגע -דלא  דינ ישלא  ְְְְְִִִֵַַָָָָ

צדק -דצדק  של  יקיד ,[המלכות]בדינים  ישרוף -ולא ישרוף]ולא  שלא עלמא[כדי ְְְִֶֶָָָ

אש -לה בי בשלהבות  העולם  המלכות]את  של  הקשים דכיב.[הדינים כמו-מה  ְְְְִִַָ

פיה".שכתוב : מחתה  ְֲִָָָָָ"אכלה 

להלאה  והלאה[אבל]-מאן  רשב"י ]מכאן  של  ההסתלקות חד ,[אחר ל כפי-פם  ְְְִַָָָָ

של] המעשים אחד [זכות  ועונש]כל  לשכר עמו  ינהגו  עמקא .[כך  ירא, [כמשל-פם  ְְִִָָ

דאוהאעומקו.[כך]הבאר ,[גובה]כפי האומר] הזה ,-בדרא  בדור  י והנה  אית ְְִֵָָָָ

צדיקים -ז אין בו  הדור]יש  על להגן  הראויים  א ן,[צדיקים אותם-זעירין [אבל ְִִִִַָ

שבדור] הללו  הם הצדיקים מספיקה]קטנים  זכותם לאגנא,[שאין להגן-יקמן  שיקומו ְִַָָ

עלמא  העולם ,-על ענא על  הצאן-ועל קדושים]ועל  צאן שנקראים ישראל ,[עם ְְַַָָָָ

זוין צדדים -מארעה בגלותם.מארבעה  מפוזרים היו שישראל העולם כנפות [מארבע ְְִֵַָָָ

מלכויות] ארבע לשעבוד רמז בו .ועוד

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

חי: כל  לפני יצ ק לא י עב את במט  ה .(נז )בא לג, חסדתהלי מ ט צדקה  אהב ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
:האר מלאה  יהו'ה חסד  מט צדקה  אהב  :האר מלאה כ.(נח)יהו'ה  ל, אהמשלי ר   ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

:או פעלי  לא ואמרה  פיה מחתה אכלה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹמנאפת



ק יאסח ז טא  ְִִַָָָארא 

        
       
        
       
       
        

 [נט] 

        
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז "א  לדרוש  הקדמה 
אן  כאן]-עד  ועד האדרא בדא,[מתחילת  דא  מי בזה -אחידן  זה  דבריי  [כפימקושרים  ְֲִִַָָָָָ

מזה] למטה זה האצילות  פרצופי  השתלשלות סתימן ,סדר מין ומתבארים -מתרן  ְְְִִִִִָָָ

הסתומים  ק י אדברים  אנפין]-עיקא אריך סתימין ,[הוא דכל הסתום -סתימא ְְְְִִִִִַַָָָָ

שהם] הסתומים [באו "א  כל  זו "ן]של  א,[בתוך  אלין אחידן [הפרצופים]ואיך -ין והי ְְֲִִִֵֵֵָ

באלו .[ומלבישים]נאחזים  להלאה אלו ואין-מ אן  ואו"א בא "א  שדברנו  לאחר  [ועתה , ְְִָָָ

ואילך , מכאן  בהם ] להרחיב  עוד  אנ ין צורך  זעיר אנפין[נבאר]-מין זעיר  של  דברים  ְְִִִִֵַ

ז"א] א רא ,[תיקון אתגלין לא באדרא [סודות]אותם -אן  התגלו אן,.[רבא]שלא  ְְְְִִִִַָָָָ

לאי סתימן  הו- בלבי ,[סודות]אותם סתומים  את קנ שהיו  לא לא-ות ן ושם  ְְְְֲִִִַַַָָָָָ

האדרא]נתקנו  בלימוד נסדרו ואתגלין .[לא   קנאת ההסתלקות]עתה -ה א , ,[קודם ְְְְְִִַַַָָָ

ומתגלים  הז"א]נתקנו  תיקון סתימין.[סודות מין  ההם]וכולם -וכ הללו הסודות [כל ְְְִִִִֻ

סתומים , ה דברים  כולם [אבל]-ברירין להבינם]ברורים  שראוי זאה.[למי ְְִִַָָֻ

חלקי-ח לקי  לגלותם]אשרי  דא ,[שזכיתי  ירתא ירת שירשו[אשרי ]ו-ואן אותם  ְְְְִִָָָָ

זו. ".שכתוב :-כיבירושה  כה  העם  "ארי  ְְִִֵֶַָָָָ

דא קימנא  שביארנו -האי אחידן ,[לעיל]זה  עיקא ואם בעתיקא[כי ]-אב ואם  אב  ְְְֲִִִֵַָָָָָָ

ואימא בתיקוניו -תני נאחזים [א"א] שמיני במזל אבא  דיקנא, תיקוני  בשני א"א. [של ְִִ◌ְ◌ָ◌
י "ג] הא ,במזל  הוא -הכי סתימיןשהרי ,-הא .[האמת]כן דכל סתימאה  מחא  ְְְְִִִִִָָָָָָ

סתימאה -לין  א"א]ממוחא  תלויים [של הם  הסתומים , כל  מתאחדן,[ויונקים]של  ְְִַַָָָ

י- בו מי .[בא"א]ונאחזים  כל  יס לן  דבריי-וכד  בכל  יסתכלו  וכאשר  ְְְְִִֵַַָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(נט) קמד , אלהיו:תהלי ה' הע ארי  כה   הע ְְֱֱֵֵֶַַָָָָָָָֹארי

ק יא ז טא  סטארא  ְִִַָָָ

          
          
       
       

        
         

    ❏[ ס] 

        
 ❏    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בלח די ,[שגיליתי ] עיקא ה א האצילות]הכל -א עולם עתיקא [כל הוא  [א"א], ְִִַָָֹ

האצילות]לבדו עולם כל בתוך  נשמה הוא  א "א  הוי.[כי הווה -הא  הווה הוא  א "א  [הוא ֲֵ

וזו "ן] באו "א בהתמדה ומתלבש יהא,וקיים יהיה -וה א לעתיד,והוא  קיים יהיה  א"א [הוא  ְְֵ

שבא"א] מזל ימשכו  הם חדשים, מוחין שיימשכו  פעם י וכ.שבכל  תנין , הני  ל ְִִֵֵַָ

התיקונים -אחידן  אלה  וזו "ן]וכל  בו [או"א בא"א]הם  מחא.[אחוזים מהאי ואם, אב ֲִֵֵָָָָָ

 המוחא -נפק מזה ואם  א"א]אבא של  במלאיצאו,[סתימאה לילבמזל -ואת נכללו  ְְְְְִִַָָָ

כנ"ל] דא"א שבדיקנא  המזלות לין ,[בשני י- א"א]ובו של מזלות [או "א]הם [בשני  ִ◌ְ◌ָ◌ְֵַָ

אחידןתלויים , בי- הם]ובו הטבור]נאחזים [בא"א עד מהגרון א "א  את מלבישים  .[או "א ֲִֵָ

אנין אנפין ,[וכן]-זעיר ואחידזעיר  תליא ק י א קדישא -עיקא [א"א]בעתיקא ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ואחוז א"א תלוי  על ומלביש א"א, של ראשו שמאחורי החוורתי  שערות מארבע  יונק ז"א [כי 
ולמטה] בארא.מהטבור  מי אקימנא דבריי [כבר]והנה -והא, את  ז "א העמדתי  [על ְְְִִִָָָָָ

א"א] על .[רבא]באדרא המלביש
 לקי ח חלקו,-ז אה  ונפקאשרי  עאל ויוצא-מאן  שנכנס  מי  סודשל  [בפרדס ְְְֵַַָָָָָָ

ארחין .התורה] הסוד ,-וינ ע דרכי את  ול מאלא וידע  לימינא  יסטי יטה-לא שלא  ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָ

האמת] ולשמאל .[מקו  ונפק לימין  עאל  לא ויצא -מאן  נכנס שלא  בשלימות]ומי  ,[כראוי  ְְַָָָָ

ארי לא  לי שלא -טב לו יהו'ה".וכתוב :-כתיבנברא .[היה]טוב  רכי  ירים "י ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

קרא אמר האי ימאי ל הוינא מסל מען : חיי-רי ימי  כל  הייתי  מסתכל  ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

הפסוק,[להבין] ענויםשכתוב :-כיבבזה  מעי נפי תה ל "יהו'ה  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָ

והאדנא  ."מחא ועתה ,-ויכ קרא כולו.[והתבאר]התקיים -אתקם הפסוק  ְְְְְְִִִָָָָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

י.(ס) יד , ב :הושע ל י עי פ ב ילכ  קי וצ ה ' רכי ריי י  וידע נב אה   ויב  חכ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמי



ק יאסח ז טא  ְִִַָָָארא 

        
       
        
       
       
        

 [נט] 

        
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז "א  לדרוש  הקדמה 
אן  כאן]-עד  ועד האדרא בדא,[מתחילת  דא  מי בזה -אחידן  זה  דבריי  [כפימקושרים  ְֲִִַָָָָָ

מזה] למטה זה האצילות  פרצופי  השתלשלות סתימן ,סדר מין ומתבארים -מתרן  ְְְִִִִִָָָ

הסתומים  ק י אדברים  אנפין]-עיקא אריך סתימין ,[הוא דכל הסתום -סתימא ְְְְִִִִִַַָָָָ

שהם] הסתומים [באו "א  כל  זו "ן]של  א,[בתוך  אלין אחידן [הפרצופים]ואיך -ין והי ְְֲִִִֵֵֵָ

באלו .[ומלבישים]נאחזים  להלאה אלו ואין-מ אן  ואו"א בא "א  שדברנו  לאחר  [ועתה , ְְִָָָ

ואילך , מכאן  בהם ] להרחיב  עוד  אנ ין צורך  זעיר אנפין[נבאר]-מין זעיר  של  דברים  ְְִִִִֵַ

ז"א] א רא ,[תיקון אתגלין לא באדרא [סודות]אותם -אן  התגלו אן,.[רבא]שלא  ְְְְִִִִַָָָָ

לאי סתימן  הו- בלבי ,[סודות]אותם סתומים  את קנ שהיו  לא לא-ות ן ושם  ְְְְֲִִִַַַָָָָָ

האדרא]נתקנו  בלימוד נסדרו ואתגלין .[לא   קנאת ההסתלקות]עתה -ה א , ,[קודם ְְְְְִִַַַָָָ

ומתגלים  הז"א]נתקנו  תיקון סתימין.[סודות מין  ההם]וכולם -וכ הללו הסודות [כל ְְְִִִִֻ

סתומים , ה דברים  כולם [אבל]-ברירין להבינם]ברורים  שראוי זאה.[למי ְְִִַָָֻ

חלקי-ח לקי  לגלותם]אשרי  דא ,[שזכיתי  ירתא ירת שירשו[אשרי ]ו-ואן אותם  ְְְְִִָָָָ

זו. ".שכתוב :-כיבירושה  כה  העם  "ארי  ְְִִֵֶַָָָָ

דא קימנא  שביארנו -האי אחידן ,[לעיל]זה  עיקא ואם בעתיקא[כי ]-אב ואם  אב  ְְְֲִִִֵַָָָָָָ

ואימא בתיקוניו -תני נאחזים [א"א] שמיני במזל אבא  דיקנא, תיקוני  בשני א"א. [של ְִִ◌ְ◌ָ◌
י "ג] הא ,במזל  הוא -הכי סתימיןשהרי ,-הא .[האמת]כן דכל סתימאה  מחא  ְְְְִִִִִָָָָָָ

סתימאה -לין  א"א]ממוחא  תלויים [של הם  הסתומים , כל  מתאחדן,[ויונקים]של  ְְִַַָָָ

י- בו מי .[בא"א]ונאחזים  כל  יס לן  דבריי-וכד  בכל  יסתכלו  וכאשר  ְְְְִִֵַַָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טו.(נט) קמד , אלהיו:תהלי ה' הע ארי  כה   הע ְְֱֱֵֵֶַַָָָָָָָֹארי

ק יא ז טא  סטארא  ְִִַָָָ

          
          
       
       

        
         

    ❏[ ס] 

        
 ❏    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בלח די ,[שגיליתי ] עיקא ה א האצילות]הכל -א עולם עתיקא [כל הוא  [א"א], ְִִַָָֹ

האצילות]לבדו עולם כל בתוך  נשמה הוא  א "א  הוי.[כי הווה -הא  הווה הוא  א "א  [הוא ֲֵ

וזו "ן] באו "א בהתמדה ומתלבש יהא,וקיים יהיה -וה א לעתיד,והוא  קיים יהיה  א"א [הוא  ְְֵ

שבא"א] מזל ימשכו  הם חדשים, מוחין שיימשכו  פעם י וכ.שבכל  תנין , הני  ל ְִִֵֵַָ

התיקונים -אחידן  אלה  וזו "ן]וכל  בו [או"א בא"א]הם  מחא.[אחוזים מהאי ואם, אב ֲִֵֵָָָָָ

 המוחא -נפק מזה ואם  א"א]אבא של  במלאיצאו,[סתימאה לילבמזל -ואת נכללו  ְְְְְִִַָָָ

כנ"ל] דא"א שבדיקנא  המזלות לין ,[בשני י- א"א]ובו של מזלות [או "א]הם [בשני  ִ◌ְ◌ָ◌ְֵַָ

אחידןתלויים , בי- הם]ובו הטבור]נאחזים [בא"א עד מהגרון א "א  את מלבישים  .[או "א ֲִֵָ

אנין אנפין ,[וכן]-זעיר ואחידזעיר  תליא ק י א קדישא -עיקא [א"א]בעתיקא ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ואחוז א"א תלוי  על ומלביש א"א, של ראשו שמאחורי החוורתי  שערות מארבע  יונק ז"א [כי 
ולמטה] בארא.מהטבור  מי אקימנא דבריי [כבר]והנה -והא, את  ז "א העמדתי  [על ְְְִִִָָָָָ

א"א] על .[רבא]באדרא המלביש
 לקי ח חלקו,-ז אה  ונפקאשרי  עאל ויוצא-מאן  שנכנס  מי  סודשל  [בפרדס ְְְֵַַָָָָָָ

ארחין .התורה] הסוד ,-וינ ע דרכי את  ול מאלא וידע  לימינא  יסטי יטה-לא שלא  ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָ

האמת] ולשמאל .[מקו  ונפק לימין  עאל  לא ויצא -מאן  נכנס שלא  בשלימות]ומי  ,[כראוי  ְְַָָָָ

ארי לא  לי שלא -טב לו יהו'ה".וכתוב :-כתיבנברא .[היה]טוב  רכי  ירים "י ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

קרא אמר האי ימאי ל הוינא מסל מען : חיי-רי ימי  כל  הייתי  מסתכל  ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

הפסוק,[להבין] ענויםשכתוב :-כיבבזה  מעי נפי תה ל "יהו'ה  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָ

והאדנא  ."מחא ועתה ,-ויכ קרא כולו.[והתבאר]התקיים -אתקם הפסוק  ְְְְְְִִִָָָָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

י.(ס) יד , ב :הושע ל י עי פ ב ילכ  קי וצ ה ' רכי ריי י  וידע נב אה   ויב  חכ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמי



ק יאע  ז טא  ְִִַָָָארא 

[סא]     ❏ 
        
     
        
        

      ❏  
 [סב] 

       
[סג]         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואי  נפי", תה ל שנאמר]-"יהו'ה  בודאי [מה  נפשי , תתהלל  הא.[הוא]בה ' ְְְִִֵַַַַָָ

אחידא  י בו-נ מתי, נשמתי  להטא אחוזה,[בקב"ה]שהרי  י-[בקב"ה]בו ְֲֲִִִֵֵַָָָ

אתד קת,[נשמתי ]לוהטת   י-לת[נשמתי ]דבוקה[בקב"ה]בוומשתדלת-וא ְְְִִֵַַַָָָ

בתורתו ] לאתרהא.[עמלה ס ק דא , תעלה -באדלתא  זו  [נשמתי ]ובהשתדלות  ְְְְְֲִִַַָָָָָָ

הבא]למקומה  וי מח".[בעולם ענוים מע הנוכחים-"י את לעורר זה בפסוק [פונה ְְְְֲִִִָָ

ציקא,באדרא] הני הצדיקים -ל אלה  עדן]כל  מגן שבאו הצדיקים של  ,[נשמותיהם ִֵַַַָָ

קיא מתיבא ני הקדושה -וכל הישיבה  בני  רשב"י ]וכל  [עוד]ו-וז אין.[תלמידי ְְְְְִִִֵַַָָָָ

האצדיקים  עתה ,-אתיין ה אשבאו  ברי ק דא  הקב "ה.-עם כהעם  ְְְְְְֲִִַָָָֻ

מי דבריי-מעין אל  שומעים  באדרא]כולם  כאן  גיןושמחים .-וחדאן,[שגליתי  ְְְֲִִִַָָ

- כן ואומר]ועל  הנוכחים  אל יחיו".:[פונה מ נרממה  אי ליהו'ה ל" ְְְְְִִַַַָָָ

דז "א  מלכים  בז ' והתיקון  השבירה 
ואמר ואמר -תח בפסוק]כתוב -תיב,[רשב"י ]התחיל  האמור את לפרש כדי  :[שואל  ְְִַַָָ

אדם " ארץ  מלכ אר הלכים הם-"ואה מלכים, ז' בחינת סוד את  לבאר [בא  ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָ

היו  המלכים אלה האצילות . בעולם עליונות רוחניות בחינות שהם 'המלכים', בתואר הרמוזים
בגוון הנרמזים הדינים שם על אדום', 'ארץ בכינוי  הנרמזת שהיא  עליונה, באימא  העיבור בסוד
באימא  העיבור בסוד רק  היו והם 'מלכים', נקראים הם הכיצד ושואל, ממנה . היוצאים האדום,

יצאו?] לא  דכתיב .ועדיין ה א שכתוב -הדא הוא בפסוק]זה  מהנאמר ומבאר "י:[משיב ְִִִָָ

אתר באן  ," עדנ" יח יו". עבר  עדנ הלכים מקום [שואל]-ה ה  באיזה  נועדו, ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

ועל יחד. להיות התחברו  המלכים ז' כי  שמשמעותה  בכתוב, נועדו  מלת  לבאר שואל [רשב"י

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(סא) לד, תהלי:מחוי ענוי מעי נפי  תה ל  ד .(סב)ה ' לד, יתהליא לה ' ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
יחו: מ לא.(סג)נרממה לו, לבניבראשית מל מל לפני   אד אר מלכ אר לכי ה ואה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ְִֵָי ראל :

ק יא ז טא  עא ארא  ְִִַָָָ

[ סד]        
 

    [סה]    
       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

"רשות בחינת בסוד נקראים הם כך ועל מזה זה נפרדו אימא מבטן כשיצאו והלא  שואל, זה
'נועדו'] שנאמר מה הוא  היכן וא"כ מתאחדין?הרבים". דינין  אתר אדם", ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַ"ארץ 

שם [ומשיב]-ן  מתאחדים  שהדינים  במקום  אדום , למרותבארץ 'מלכים' נקראים [הם ַָ

כבר הם העיבור  בסוד בהיותם שגם מפני אדום', 'ארץ הנקראת באימא העיבור בסוד היותם
'מלכים'] נקראים הם כן  ועל או "א , ויחוד פב"פ להחזרת גרמו זה  ידי ועל מ "ן, .העלו

יח יו" יחדיו']-"עבר 'עברו  שנאמר הוא]-כיב,[ומה  ומלשכתוב:[זה "ומת  ְְְְִִִַַַָָָָ

של-תח יו" בכלים  להתלבש אורותיהם ירדו המלכים, ז ' אלה  השבירה . סוד את לבאר [בא  ְַָ

וזהו  למלוך, כדי  הדעת בספירת מלכים הז' של אורותיהם כל ביחד להיכנס והחלו הספירות .
הא  ובכניסת יחדיו'. 'עברו  יכולשכתוב היה  לא הכלי  אך  מעט, מלכו הם הדעת לכלי ורות

הכלי של זו  ירידה הבריאה. לעולם וירד נשבר הוא כן ועל שלהם, האורות  ריבוי  את  לסבול
ומ "ש  'וימת'. כאן שנאמר וזהו מיתה, בעבורו הנחשבת היא  הבריאה לעולם האצילות  מעולם
מעט ומלכו למלוך , כדי שתחתיו  החסד לכלי יחד נכנסו האורות ששאר תחתיו ', 'וימלוך  אח "כ 
בעת המלכים ז' לכל  אירע  וכך הבריאה, לעולם וירדו  להכילם החסד כלי  יכל לא שוב אבל

הכלים] בשאר ונכנסו יחד  נחז".שבאו  נבהל  מה ן  רא שכתוב]-"ה ה  'המה[ומה ְְֲִֵֵֶָָָָָ

נחפזו ' נבהלו תמהו  כן בתוכםראו האורות שנכנסו  כן, ראו  הכלים. המה , הכתוב: [כוונת
לרדת נחפזו, מריבויים. נבהלו , הראוי . כסדר  באו  שלא האורות על תמהו  אז תמהו , יחדיו .

ונשברו ] אותם להכיל יכלו לא כי  אתריה,לבי "ע מאתק התקיימו[מבאר]-לא שלא  ְְְְְְֲִָָָ

נשברו ]במקומם [הכלים] אתנ.[משום לא מלא תקנין  שהתיקונים -גין, משום  ְְְְְִִִִַַָָָ

המלך  ולמטה]של  מהטבור לא "ק המלביש האצילות  עולם שהוא  א"ק של לא[הלבוש ,
קיא נתקנו . הקדושה-וקרא ונעשו ועיר  ירדו שלה  ז "ת שהארת א"ק, של [המלכות  ְְִַַָָ

האצילות] של למלכו חומותיה-רי,עתיק חומה בבחינת שהוא  א"א הקדושה , העיר [של

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

מח.(סד) תהלי אחזת רעדה  :ז נח  נבהל מה   רא ה ה  יחו: עבר עדנ לכי ה ה ה  י  ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָהט.
 אלהינ עיר צבא ת ה' עיר  ראינ  מענ אר :יר אנת ר קדי רח לדה: חיל ְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

סלה:  לע עד יכננה טל.(סה)אלהילב לו נהבה:בראשית עיר  ו ער   לע    אד מלו ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
 מ זרח   י בב  חיו  מלו לע ח  ומת ו מת ה ימני: מאר  ח ח יו  מלו י בב ו מת צרה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

מלה ח יו מלו הדד ומת  עוית: עיר  ו מאב דה  מדי את הה דד   הדד ח יו  מלְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹו
עכ ר :  חנ על ח יו מלו א ל  ומת ההר: מרחבת אל ח יו מלו מלה ומת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמרקה :



ק יאע  ז טא  ְִִַָָָארא 

[סא]     ❏ 
        
     
        
        

      ❏  
 [סב] 

       
[סג]         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואי  נפי", תה ל שנאמר]-"יהו'ה  בודאי [מה  נפשי , תתהלל  הא.[הוא]בה ' ְְְִִֵַַַַָָ

אחידא  י בו-נ מתי, נשמתי  להטא אחוזה,[בקב"ה]שהרי  י-[בקב"ה]בו ְֲֲִִִֵֵַָָָ

אתד קת,[נשמתי ]לוהטת   י-לת[נשמתי ]דבוקה[בקב"ה]בוומשתדלת-וא ְְְִִֵַַַָָָ

בתורתו ] לאתרהא.[עמלה ס ק דא , תעלה -באדלתא  זו  [נשמתי ]ובהשתדלות  ְְְְְֲִִַַָָָָָָ

הבא]למקומה  וי מח".[בעולם ענוים מע הנוכחים-"י את לעורר זה בפסוק [פונה ְְְְֲִִִָָ

ציקא,באדרא] הני הצדיקים -ל אלה  עדן]כל  מגן שבאו הצדיקים של  ,[נשמותיהם ִֵַַַָָ

קיא מתיבא ני הקדושה -וכל הישיבה  בני  רשב"י ]וכל  [עוד]ו-וז אין.[תלמידי ְְְְְִִִֵַַָָָָ

האצדיקים  עתה ,-אתיין ה אשבאו  ברי ק דא  הקב "ה.-עם כהעם  ְְְְְְֲִִַָָָֻ

מי דבריי-מעין אל  שומעים  באדרא]כולם  כאן  גיןושמחים .-וחדאן,[שגליתי  ְְְֲִִִַָָ

- כן ואומר]ועל  הנוכחים  אל יחיו".:[פונה מ נרממה  אי ליהו'ה ל" ְְְְְִִַַַָָָ

דז "א  מלכים  בז ' והתיקון  השבירה 
ואמר ואמר -תח בפסוק]כתוב -תיב,[רשב"י ]התחיל  האמור את לפרש כדי  :[שואל  ְְִַַָָ

אדם " ארץ  מלכ אר הלכים הם-"ואה מלכים, ז' בחינת סוד את  לבאר [בא  ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָ

היו  המלכים אלה האצילות . בעולם עליונות רוחניות בחינות שהם 'המלכים', בתואר הרמוזים
בגוון הנרמזים הדינים שם על אדום', 'ארץ בכינוי  הנרמזת שהיא  עליונה, באימא  העיבור בסוד
באימא  העיבור בסוד רק  היו והם 'מלכים', נקראים הם הכיצד ושואל, ממנה . היוצאים האדום,

יצאו?] לא  דכתיב .ועדיין ה א שכתוב -הדא הוא בפסוק]זה  מהנאמר ומבאר "י:[משיב ְִִִָָ

אתר באן  ," עדנ" יח יו". עבר  עדנ הלכים מקום [שואל]-ה ה  באיזה  נועדו, ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

ועל יחד. להיות התחברו  המלכים ז' כי  שמשמעותה  בכתוב, נועדו  מלת  לבאר שואל [רשב"י

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(סא) לד, תהלי:מחוי ענוי מעי נפי  תה ל  ד .(סב)ה ' לד, יתהליא לה ' ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
יחו: מ לא.(סג)נרממה לו, לבניבראשית מל מל לפני   אד אר מלכ אר לכי ה ואה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ְִֵָי ראל :

ק יא ז טא  עא ארא  ְִִַָָָ

[ סד]        
 

    [סה]    
       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

"רשות בחינת בסוד נקראים הם כך ועל מזה זה נפרדו אימא מבטן כשיצאו והלא  שואל, זה
'נועדו'] שנאמר מה הוא  היכן וא"כ מתאחדין?הרבים". דינין  אתר אדם", ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַ"ארץ 

שם [ומשיב]-ן  מתאחדים  שהדינים  במקום  אדום , למרותבארץ 'מלכים' נקראים [הם ַָ

כבר הם העיבור  בסוד בהיותם שגם מפני אדום', 'ארץ הנקראת באימא העיבור בסוד היותם
'מלכים'] נקראים הם כן  ועל או "א , ויחוד פב"פ להחזרת גרמו זה  ידי ועל מ "ן, .העלו

יח יו" יחדיו']-"עבר 'עברו  שנאמר הוא]-כיב,[ומה  ומלשכתוב:[זה "ומת  ְְְְִִִַַַָָָָ

של-תח יו" בכלים  להתלבש אורותיהם ירדו המלכים, ז ' אלה  השבירה . סוד את לבאר [בא  ְַָ

וזהו  למלוך, כדי  הדעת בספירת מלכים הז' של אורותיהם כל ביחד להיכנס והחלו הספירות .
הא  ובכניסת יחדיו'. 'עברו  יכולשכתוב היה  לא הכלי  אך  מעט, מלכו הם הדעת לכלי ורות

הכלי של זו  ירידה הבריאה. לעולם וירד נשבר הוא כן ועל שלהם, האורות  ריבוי  את  לסבול
ומ "ש  'וימת'. כאן שנאמר וזהו מיתה, בעבורו הנחשבת היא  הבריאה לעולם האצילות  מעולם
מעט ומלכו למלוך , כדי שתחתיו  החסד לכלי יחד נכנסו האורות ששאר תחתיו ', 'וימלוך  אח "כ 
בעת המלכים ז' לכל  אירע  וכך הבריאה, לעולם וירדו  להכילם החסד כלי  יכל לא שוב אבל

הכלים] בשאר ונכנסו יחד  נחז".שבאו  נבהל  מה ן  רא שכתוב]-"ה ה  'המה[ומה ְְֲִֵֵֶָָָָָ

נחפזו ' נבהלו תמהו  כן בתוכםראו האורות שנכנסו  כן, ראו  הכלים. המה , הכתוב: [כוונת
לרדת נחפזו, מריבויים. נבהלו , הראוי . כסדר  באו  שלא האורות על תמהו  אז תמהו , יחדיו .

ונשברו ] אותם להכיל יכלו לא כי  אתריה,לבי "ע מאתק התקיימו[מבאר]-לא שלא  ְְְְְְֲִָָָ

נשברו ]במקומם [הכלים] אתנ.[משום לא מלא תקנין  שהתיקונים -גין, משום  ְְְְְִִִִַַָָָ

המלך  ולמטה]של  מהטבור לא "ק המלביש האצילות  עולם שהוא  א"ק של לא[הלבוש ,
קיא נתקנו . הקדושה-וקרא ונעשו ועיר  ירדו שלה  ז "ת שהארת א"ק, של [המלכות  ְְִַַָָ

האצילות] של למלכו חומותיה-רי,עתיק חומה בבחינת שהוא  א"א הקדושה , העיר [של

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

מח.(סד) תהלי אחזת רעדה  :ז נח  נבהל מה   רא ה ה  יחו: עבר עדנ לכי ה ה ה  י  ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָהט.
 אלהינ עיר צבא ת ה' עיר  ראינ  מענ אר :יר אנת ר קדי רח לדה: חיל ְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

סלה:  לע עד יכננה טל.(סה)אלהילב לו נהבה:בראשית עיר  ו ער   לע    אד מלו ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
 מ זרח   י בב  חיו  מלו לע ח  ומת ו מת ה ימני: מאר  ח ח יו  מלו י בב ו מת צרה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

מלה ח יו מלו הדד ומת  עוית: עיר  ו מאב דה  מדי את הה דד   הדד ח יו  מלְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹו
עכ ר :  חנ על ח יו מלו א ל  ומת ההר: מרחבת אל ח יו מלו מלה ומת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמרקה :



ק יאעב ז טא  ְִִַָָָארא 

       ❏ 
 [סו]     

       
         

     [סז]     
 

       
         [ סח] 

        
   [סט]    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

א "ק] אזנשל הזדמנו -לא א "ק ,לא  של  מלכות  עבור מוכנים היו  לא א"א [שהארות ְִַָָ

נשברו ] הם דכתיב.ולכן הא  שכתוב -הדא  הוא  המלכיםזה  שאמרים זה  [וביאר, ְִִָָ

מע :התחתונים] אלהינו"אר עיר צבאת  יהו'ה עיר   ראינ ן   שמענו,-נ [כאשר ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

לנו ] גם שאירע ראינו , כן העליונים. המלכים של הכלים לא.שנשברו  ה ְְָָֻהא,

מכולם -אתק המלכים]שהרי שבעת התקיימו.[כל לא  ְְִָ

ה א אתקמת א "ק]והיא -והיא, של עתה [מלכות התקיימה  דדכרא, בצד-בסטרא  ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

זכר]הזכר בחינת שהוא החדש מ"ה שם ע,[כשיצא  החדש]ש -ריא  מ"ה ששרה[הוא ְְִַָָ

המלכות .[והתחבר] דכתיבעם  ה א שכתוב :-הדא הוא  וםזה  הדר, תחיו מלו" ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ואי  זהב", "מי  זהב". מי ת  מטרד ת מהיטבאל א ום , ע  זהב ',-עיר 'מי  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ונתקנו בודאי  ב"ן של  הדין עם נכלו  החדש מ "ה  של  החסד כי  ומבאר דין, – זהב חסד, – [מי
קומתם] באדרא.בכל דאקימנא  באדרא -מה שביארנו .[רבא]כמה ְְְְִִָָָָ

אתמרוהרי -והא  סבא המנ נא  רב אדא המנונא-בספרא  רב  של  האגדה  בספר  ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָ

נאמר : ואי סבא, "הדר " הדר", תח יו מלבודאי ]-"ו 'הדר', שנאמר דא.[מה מה ְְְְְֲֲִַַַַָָָָָ

אומר :-אמר שאתה  מהיטבאל"כמו   א "ום  הדר". עץ  שנאמר]-"רי ושם [ומה  ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

מהיטבאל , אמראשתו  דא אומר :-מה שאתה  כתיב כמו מרים ". וכתוב :-"ת ְְְְְִִֵַַָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

זהב: מי  ת  מטרד ת מהיטבאל  א ו ע עיר ו הדר  ח יו מלו עכר   חנ על ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹומת
ט.(סו) מח, תהילי לע עד יכננה אלהי  אלהינ עיר צבאת יהו'ה  עיר  ראינ   מענ ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאר 

טל.(סז )סלה: לו, אבראשית  ו ע עיר  ו הדר חיו מלו עכר   חנ על ומת  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
זהב: מי ת מטרד ת ְְְֵֵֵֵַַַַָָמהיטבאל

ק יא ז טא  עג ארא  ְִִַָָָ

       
          

  [ע] 

       
         

  

         
       

ע"ב רצ"ב ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ונ קבא  דכר  איהי יפרח", מר שנאמר]-"ציק שהוא[ומה יפרח ', כתמר 'צדיק ְְְְְִִִִַַַָָָָ

כולל] .['מהיטבאל']והנקבה ['הדר']הזכר [היסוד

'מהיטבאל']זו-האי הנקראת מטרד",[הנקבה "ת מטרד '.-אתקריאת 'בת  נקראת  ְְְֲִִֵַַָ

אתר מהה א מקום -"ת", מאותו  כולם -א[ורודפים]שטרודים -טרדין'בת ', ְְֲִֵַַַָָֹ

הפרצופים] העליונים, העולמות בו-לאת קא,[כל שפע]להדבק הוא  מהמקום .[לקבל  ְְִַַָ

אב אב -וארי  דא "ק]ונקרא  ע "ב בחינת  הוא ההוא ידע וכתוב :-כתיב.[והמקום "לא  ְְְִִֵַָָֹ

החים". ארץ  צא ולא  ער ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹאנ

אחר מטרד]-בר  בת נקראת שמהיטבאל למה פירוש מאיא ,[עוד היא]-"ת" בת[כי  ִֵֵַַָָָ

א "ק]מאימא  של  הבינה  שהוא דא "ק, מס"ג יצאה מהיטבאל היא מתאחדין,[כי  ְְְֲִִִִַָָמטרהא 

אימא]שמצידה -ינין הדינים ,[של  להעניש]שמטרידים -טרדיןנאחזים  [ורודפים ְְִִִָ

ופרצוף]לכולם -לכא פרצוף  זהב".[לכל מי נקראת]-"ת שמהיטבאל זהב ,[ומה מי ְֵַָָָֹ

אנ ין  בתרין  פנים -ינקא בשני  דא "ק]שיונקת  ס"ג ומשם דא "ק ע"ב משם יונקת ,[שהיא  ְְְְִִֵַָָ

ונין בתרין  א "ק]ש -נהירא  של וס"ג ע"ב גוונים [הם, בשני בחינות]מאירים  ,[בשתי ְְְִִִִֵַָ

וּ בדינא  ובדין.-בּ חסד  בחסד  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עלמא  א רי לא  העולם -עד נברא  שלא  עדיןעד  כאשר התיקון, עולם  שנברא [קודם ְְִֵַָָָ

הנקודים] עולם מיחין ,היה הו היו -לא אנין[ומסתכלים]משגיחים [או "א]לא  ְְֲִִִַַָ

בפנים -אנ ין  אב"א]פנים  בבחינת  עדיין  היו  .[כי  כך,-בגין  קדמאיומשום  עלמין ְְְְְִִִֵַַָָָ

ראשונים -אתחרב הנקודים]עולמות  קדמאי נחרבו .[עולם ועולמות-ועלמין ְְְְֲִִֵַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

מ .(סח) כג , נחל ויקרא וערבי עבת  ע וענ  מרי ת הדר ע רי  הרא    לכ  לקחְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
: ימי בעת אלהיכ ה ' לפני  מח(סט).יג צב, ה:תהלי י  בנ ארז  יפרח מר צ יק ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יג.(ע) כח, החי :איוב אר תצא ולא ער אנ ידע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא



ק יאעב ז טא  ְִִַָָָארא 

       ❏ 
 [סו]     

       
         

     [סז]     
 

       
         [ סח] 

        
   [סט]    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

א "ק] אזנשל הזדמנו -לא א "ק ,לא  של  מלכות  עבור מוכנים היו  לא א"א [שהארות ְִַָָ

נשברו ] הם דכתיב.ולכן הא  שכתוב -הדא  הוא  המלכיםזה  שאמרים זה  [וביאר, ְִִָָ

מע :התחתונים] אלהינו"אר עיר צבאת  יהו'ה עיר   ראינ ן   שמענו,-נ [כאשר ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

לנו ] גם שאירע ראינו , כן העליונים. המלכים של הכלים לא.שנשברו  ה ְְָָֻהא,

מכולם -אתק המלכים]שהרי שבעת התקיימו.[כל לא  ְְִָ

ה א אתקמת א "ק]והיא -והיא, של עתה [מלכות התקיימה  דדכרא, בצד-בסטרא  ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

זכר]הזכר בחינת שהוא החדש מ"ה שם ע,[כשיצא  החדש]ש -ריא  מ"ה ששרה[הוא ְְִַָָ

המלכות .[והתחבר] דכתיבעם  ה א שכתוב :-הדא הוא  וםזה  הדר, תחיו מלו" ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ואי  זהב", "מי  זהב". מי ת  מטרד ת מהיטבאל א ום , ע  זהב ',-עיר 'מי  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ונתקנו בודאי  ב"ן של  הדין עם נכלו  החדש מ "ה  של  החסד כי  ומבאר דין, – זהב חסד, – [מי
קומתם] באדרא.בכל דאקימנא  באדרא -מה שביארנו .[רבא]כמה ְְְְִִָָָָ

אתמרוהרי -והא  סבא המנ נא  רב אדא המנונא-בספרא  רב  של  האגדה  בספר  ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָ

נאמר : ואי סבא, "הדר " הדר", תח יו מלבודאי ]-"ו 'הדר', שנאמר דא.[מה מה ְְְְְֲֲִַַַַָָָָָ

אומר :-אמר שאתה  מהיטבאל"כמו   א "ום  הדר". עץ  שנאמר]-"רי ושם [ומה  ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

מהיטבאל , אמראשתו  דא אומר :-מה שאתה  כתיב כמו מרים ". וכתוב :-"ת ְְְְְִִֵַַָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

זהב: מי  ת  מטרד ת מהיטבאל  א ו ע עיר ו הדר  ח יו מלו עכר   חנ על ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹומת
ט.(סו) מח, תהילי לע עד יכננה אלהי  אלהינ עיר צבאת יהו'ה  עיר  ראינ   מענ ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאר 

טל.(סז )סלה: לו, אבראשית  ו ע עיר  ו הדר חיו מלו עכר   חנ על ומת  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
זהב: מי ת מטרד ת ְְְֵֵֵֵַַַַָָמהיטבאל

ק יא ז טא  עג ארא  ְִִַָָָ
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ע"ב רצ"ב ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ונ קבא  דכר  איהי יפרח", מר שנאמר]-"ציק שהוא[ומה יפרח ', כתמר 'צדיק ְְְְְִִִִַַַָָָָ

כולל] .['מהיטבאל']והנקבה ['הדר']הזכר [היסוד

'מהיטבאל']זו-האי הנקראת מטרד",[הנקבה "ת מטרד '.-אתקריאת 'בת  נקראת  ְְְֲִִֵַַָ

אתר מהה א מקום -"ת", מאותו  כולם -א[ורודפים]שטרודים -טרדין'בת ', ְְֲִֵַַַָָֹ

הפרצופים] העליונים, העולמות בו-לאת קא,[כל שפע]להדבק הוא  מהמקום .[לקבל  ְְִַַָ

אב אב -וארי  דא "ק]ונקרא  ע "ב בחינת  הוא ההוא ידע וכתוב :-כתיב.[והמקום "לא  ְְְִִֵַָָֹ

החים". ארץ  צא ולא  ער ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹאנ

אחר מטרד]-בר  בת נקראת שמהיטבאל למה פירוש מאיא ,[עוד היא]-"ת" בת[כי  ִֵֵַַָָָ

א "ק]מאימא  של  הבינה  שהוא דא "ק, מס"ג יצאה מהיטבאל היא מתאחדין,[כי  ְְְֲִִִִַָָמטרהא 

אימא]שמצידה -ינין הדינים ,[של  להעניש]שמטרידים -טרדיןנאחזים  [ורודפים ְְִִִָ

ופרצוף]לכולם -לכא פרצוף  זהב".[לכל מי נקראת]-"ת שמהיטבאל זהב ,[ומה מי ְֵַָָָֹ

אנ ין  בתרין  פנים -ינקא בשני  דא "ק]שיונקת  ס"ג ומשם דא "ק ע"ב משם יונקת ,[שהיא  ְְְְִִֵַָָ

ונין בתרין  א "ק]ש -נהירא  של וס"ג ע"ב גוונים [הם, בשני בחינות]מאירים  ,[בשתי ְְְִִִִֵַָ

וּ בדינא  ובדין.-בּ חסד  בחסד  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עלמא  א רי לא  העולם -עד נברא  שלא  עדיןעד  כאשר התיקון, עולם  שנברא [קודם ְְִֵַָָָ

הנקודים] עולם מיחין ,היה הו היו -לא אנין[ומסתכלים]משגיחים [או "א]לא  ְְֲִִִַַָ

בפנים -אנ ין  אב"א]פנים  בבחינת  עדיין  היו  .[כי  כך,-בגין  קדמאיומשום  עלמין ְְְְְִִִֵַַָָָ

ראשונים -אתחרב הנקודים]עולמות  קדמאי נחרבו .[עולם ועולמות-ועלמין ְְְְֲִִֵַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

מ .(סח) כג , נחל ויקרא וערבי עבת  ע וענ  מרי ת הדר ע רי  הרא    לכ  לקחְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
: ימי בעת אלהיכ ה ' לפני  מח(סט).יג צב, ה:תהלי י  בנ ארז  יפרח מר צ יק ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יג.(ע) כח, החי :איוב אר תצא ולא ער אנ ידע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא



ק יאעד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        
       
       

        
 

        
        
       

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

המלכים]ראשונים  אתעביד,[שבעת תנא  נעשו -לא תיקון  נעשו בלי  לא [עדיין  ְְֲִִִָָ

ימין בלי  אחד קו  בבחינת  מזה זה נפרדים יצאו  אלא קווים , ג' בסוד אדם בפרצוף  מתוקנים
בת נא.ושמאל] הוה  דלא המלכים]ואותם -והה א , שבעת בתיקון ,[העולמות , היו  שלא  ְְְֲִַָָָ

נ צין  זיקין  אש .-ארי של  ניצוצות  אנא נקראים  האומן -האי זה  ברזל]כמו  [חרש ְְִִִִִֵָָָ

הסדן]המרדד -מרפא  על ברזל אכ,[טסי  מכה -ד דפרזלא כאשר בכלי-מנא ְְְְְְְַַַַַָָָָ

ברזל , עיברשל  לכל זיקין  צד .-איק לכל  אש  ניצוצי נפקין מוציא  זיקין  ואלו-וא ן  ְְְְִִִִִִִֵַַָָ

שיוצאים , האש  נהיריןניצוצי  להיטין ומאירים ,-נפקין  לוהטים  ודעכיןיוצאים  ְְְְֲִִִִִִַָ

מיד .-לאלר קדמאיונכבים  עלמין  ארן  זה]ואלו -ואין , משל  נקראים [וכדמיון ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ראשונים . עולמות  כך ,-בגין  אתקמומשום  ולא   התקיימו ,-אתחרב ולא  נחרבו  ְְְְֲִִִַָָָָ

ק י א עיקא אתקן  קדישא-עד עתיקא  שנתקן א"א]עד  אנא,[הוא ונפיק  ְְְִִִִַַַַָָָָָָ

 תינלאומנותו -לא האומן  יצא  סודוגם  שהוא  דקרדנותא  לבוצינא רמז הוא  [האומן ְֵָ

הניצוצות באותם לבטוש הראשונה, לאומנותו שיצאה הבינה, במעי  הגנוזות עתיק של הגבורות
להתקיים] המלכים שבעת  יכלו כך  ידי  ועל והקלי', הסיגים את  מהם להפריד כדי  .שנבררו 

האי זה -ועל  ניצוצין]ועל  בבחינת המלכים ז' שהיו השבירה סוד במתניתא,[על נינא ְְְִֵַַָָָָ

שלנו ,-דילן  בברייתא בוצינא שהניצוץ-נצא למדנו  בחי ' שהם שבבינה  [הגבורות  ְִִָָ

זיקין דקרדנותא] נצוצות -איק שנשברו ]הוציא  מלכים הז ' לוהטים -זיקין [הם ְִִִִִַ

עיברומתנוצצים , וערין  מאה  ועשרים -לתלת מאות  ואןצדדים .[ש"ך]לשלש  ְְְְִִִֵֵֶַָָ

ארן הניצוצות,[ש"ך]ואלו-זיקין  קדמאי נקראו-עלמין ראשונים  [עולםעולמות  ְְְִִִִֵַָָ

לאלרמ,הנקודים]  מיד -ית וירדו ומתו  ונשברו, להכילם, הכלים יכלו לא  כשנכנסו , [מיד  ְְִַָ

הבריאה] לעולם כך ,-לבתר.מהאצילות  לאנ תי ואחר  אנא  האומן-נפיק  יצא ְְִֵַָָָָָ

הקדושים]לאומנותו  מהניצוצות הסיגים את להפריד דקרדנותא הבוצינא ְְִַָואתן,[יצא 

ק יא ז טא  עהארא  ְִִַָָָ

      
       

 

         
        
      
       

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ונ קבא  ונקבה -דכר בזכר  ומהיטבאל]ונתקן  הדר הם ונקבה , זכר בסוד נתקנו  המלכים .[ז ' ְְְִַָ

זיקין  הניצוצות ,-והי מיתואלו עכאת- ומתו ,[בהתחלה]ש אתקםנכבו  הא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

הכל -א התקיים  והתקיימו ]עתה  נתקנו  מלכים הז ' .[כל  ָֹ

קרינ תא החזק -מצינא מוחא מהמאור  בתוך המלובש עתיק  של  גבורה  [הוא ְְִִִַָָ

אימא] של ליסוד שנתנו  גבורות ה ' בסוד הדינים, כל שורש והוא א"א, של  ַָנפק,סתימאה

ניצוץ-נצא  אימא]יצא  במעי  הגנוז  הגבורה תיפא ,[כח  חזק ,-טיא כפטיש  ִִִַַָָָ

 בט-, יק שהכה קדמאי והוציא -וא עלמין  העולמות-זיקין  של  הניצוצות  את  ְְְְִִִִֵַַַָָָ

לבריאה]הראשונים  שנפלו  מלכים ז' הניצוצות]ו-מתערבי.[הם א יראמתערבים ,[אלו ְְֲִֵֵַָָ

הטהור-דכיא  נמשך באויר  שממנו א"א, של הגולגלתא שבתוך עתיק של החסד כח [הוא  ְַָ

לאבא] בדא,כח דא מ דעתיק]ונמתקו -ואת החסד בכח בזה .[הניצוצות זה  ְְְִַָָָ

ואיא  אא  ראתח או"א -ד התחברו  אזכאשר  ז "א , את להוציא או"א [כשהתחברו ְְֲִִַַַָָ

דכיא] באוירא והתערבו  דקרדנותא  מבוצינא שיצאו  הניצוצות של  ההמתקה  ְַוהה א,הייתה

האב ,-אב  י מין וזה עיק גניז רחא יומין -ה א בעתיק  הגנוז רוח  אבא הוא  [הוא  ְְִִִַָָָ

דעתיק] חסד שהוא אוי 'ר של י' באות כאן  ונרמז  הוי"ה , של  בי' האי,הרמוז את ניז  יְְִִֵָ

האויר [באבא]בו -אוירא זה  עתיק]נגנז של חסד לנ צא,[הוא כלל [אבא]ו-ואכליל ְְְֲִִִֵָָ

הניצוץ הגבורה]את  קרינ תא[הוא  מצינא החזק ,-דנפיק  מהמאור  גניזשיצא  ְְְְִִִִִַָָָָ

אי א אימא .-מעי  במעי  תרויה שנגנז ראתח שניהם -וכד  התחברו  וכאשר ְְְְְְִִִַַַַָָ

בדא ,[או "א] דא לילבזה -ואת זה אבונכללו  של בחסד אימא של גבורה א,[שנכללה ְְְְִִָָ

ז"א] של לתיקון הניצוצות תיפא,והתבררו חדא  לגלא אחת-נפיק גולגולת  יצאה  ְְֲִִַַָָָָ

ז"א]חזקה של הראש  בסטרי,[היא בצדדיו-ואתטא  או"א והתפשט  שטיפת [כיוון ְְְְְִִַָ

צדדים, לשני התפשט כן גם ז"א של הראש כשנתקן אזי  וגבורה , וחסד ובינה, מחכמה כלולה 
ושמאל] דא.ימין בסטרא  זה -א  בצד  דדעתזה  חסד  של ועטרה החכמה  של  [מוח  ְְִָָָ

ימין] לצד דא,התפשטו בסטרא  זה -וא  בצד  דדעתוזה  גבורה של ועטרה  הבינה [ומוח ְְְִָָָ

שמאל] לצד .התפשטוו 



ק יאעד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        
       
       

        
 

        
        
       

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

המלכים]ראשונים  אתעביד,[שבעת תנא  נעשו -לא תיקון  נעשו בלי  לא [עדיין  ְְֲִִִָָ

ימין בלי  אחד קו  בבחינת  מזה זה נפרדים יצאו  אלא קווים , ג' בסוד אדם בפרצוף  מתוקנים
בת נא.ושמאל] הוה  דלא המלכים]ואותם -והה א , שבעת בתיקון ,[העולמות , היו  שלא  ְְְֲִַָָָ

נ צין  זיקין  אש .-ארי של  ניצוצות  אנא נקראים  האומן -האי זה  ברזל]כמו  [חרש ְְִִִִִֵָָָ

הסדן]המרדד -מרפא  על ברזל אכ,[טסי  מכה -ד דפרזלא כאשר בכלי-מנא ְְְְְְְַַַַַָָָָ

ברזל , עיברשל  לכל זיקין  צד .-איק לכל  אש  ניצוצי נפקין מוציא  זיקין  ואלו-וא ן  ְְְְִִִִִִִֵַַָָ

שיוצאים , האש  נהיריןניצוצי  להיטין ומאירים ,-נפקין  לוהטים  ודעכיןיוצאים  ְְְְֲִִִִִִַָ

מיד .-לאלר קדמאיונכבים  עלמין  ארן  זה]ואלו -ואין , משל  נקראים [וכדמיון ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ראשונים . עולמות  כך ,-בגין  אתקמומשום  ולא   התקיימו ,-אתחרב ולא  נחרבו  ְְְְֲִִִַָָָָ

ק י א עיקא אתקן  קדישא-עד עתיקא  שנתקן א"א]עד  אנא,[הוא ונפיק  ְְְִִִִַַַַָָָָָָ

 תינלאומנותו -לא האומן  יצא  סודוגם  שהוא  דקרדנותא  לבוצינא רמז הוא  [האומן ְֵָ

הניצוצות באותם לבטוש הראשונה, לאומנותו שיצאה הבינה, במעי  הגנוזות עתיק של הגבורות
להתקיים] המלכים שבעת  יכלו כך  ידי  ועל והקלי', הסיגים את  מהם להפריד כדי  .שנבררו 

האי זה -ועל  ניצוצין]ועל  בבחינת המלכים ז' שהיו השבירה סוד במתניתא,[על נינא ְְְִֵַַָָָָ

שלנו ,-דילן  בברייתא בוצינא שהניצוץ-נצא למדנו  בחי ' שהם שבבינה  [הגבורות  ְִִָָ

זיקין דקרדנותא] נצוצות -איק שנשברו ]הוציא  מלכים הז ' לוהטים -זיקין [הם ְִִִִִַ

עיברומתנוצצים , וערין  מאה  ועשרים -לתלת מאות  ואןצדדים .[ש"ך]לשלש  ְְְְִִִֵֵֶַָָ

ארן הניצוצות,[ש"ך]ואלו-זיקין  קדמאי נקראו-עלמין ראשונים  [עולםעולמות  ְְְִִִִֵַָָ

לאלרמ,הנקודים]  מיד -ית וירדו ומתו  ונשברו, להכילם, הכלים יכלו לא  כשנכנסו , [מיד  ְְִַָ

הבריאה] לעולם כך ,-לבתר.מהאצילות  לאנ תי ואחר  אנא  האומן-נפיק  יצא ְְִֵַָָָָָ

הקדושים]לאומנותו  מהניצוצות הסיגים את להפריד דקרדנותא הבוצינא ְְִַָואתן,[יצא 

ק יא ז טא  עהארא  ְִִַָָָ
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ונ קבא  ונקבה -דכר בזכר  ומהיטבאל]ונתקן  הדר הם ונקבה , זכר בסוד נתקנו  המלכים .[ז ' ְְְִַָ

זיקין  הניצוצות ,-והי מיתואלו עכאת- ומתו ,[בהתחלה]ש אתקםנכבו  הא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

הכל -א התקיים  והתקיימו ]עתה  נתקנו  מלכים הז ' .[כל  ָֹ

קרינ תא החזק -מצינא מוחא מהמאור  בתוך המלובש עתיק  של  גבורה  [הוא ְְִִִַָָ

אימא] של ליסוד שנתנו  גבורות ה ' בסוד הדינים, כל שורש והוא א"א, של  ַָנפק,סתימאה

ניצוץ-נצא  אימא]יצא  במעי  הגנוז  הגבורה תיפא ,[כח  חזק ,-טיא כפטיש  ִִִַַָָָ

 בט-, יק שהכה קדמאי והוציא -וא עלמין  העולמות-זיקין  של  הניצוצות  את  ְְְְִִִִֵַַַָָָ

לבריאה]הראשונים  שנפלו  מלכים ז' הניצוצות]ו-מתערבי.[הם א יראמתערבים ,[אלו ְְֲִֵֵַָָ

הטהור-דכיא  נמשך באויר  שממנו א"א, של הגולגלתא שבתוך עתיק של החסד כח [הוא  ְַָ

לאבא] בדא,כח דא מ דעתיק]ונמתקו -ואת החסד בכח בזה .[הניצוצות זה  ְְְִַָָָ

ואיא  אא  ראתח או"א -ד התחברו  אזכאשר  ז "א , את להוציא או"א [כשהתחברו ְְֲִִַַַָָ

דכיא] באוירא והתערבו  דקרדנותא  מבוצינא שיצאו  הניצוצות של  ההמתקה  ְַוהה א,הייתה

האב ,-אב  י מין וזה עיק גניז רחא יומין -ה א בעתיק  הגנוז רוח  אבא הוא  [הוא  ְְִִִַָָָ

דעתיק] חסד שהוא אוי 'ר של י' באות כאן  ונרמז  הוי"ה , של  בי' האי,הרמוז את ניז  יְְִִֵָ

האויר [באבא]בו -אוירא זה  עתיק]נגנז של חסד לנ צא,[הוא כלל [אבא]ו-ואכליל ְְְֲִִִֵָָ

הניצוץ הגבורה]את  קרינ תא[הוא  מצינא החזק ,-דנפיק  מהמאור  גניזשיצא  ְְְְִִִִִַָָָָ

אי א אימא .-מעי  במעי  תרויה שנגנז ראתח שניהם -וכד  התחברו  וכאשר ְְְְְְִִִַַַַָָ

בדא ,[או "א] דא לילבזה -ואת זה אבונכללו  של בחסד אימא של גבורה א,[שנכללה ְְְְִִָָ

ז"א] של לתיקון הניצוצות תיפא,והתבררו חדא  לגלא אחת-נפיק גולגולת  יצאה  ְְֲִִַַָָָָ

ז"א]חזקה של הראש  בסטרי,[היא בצדדיו-ואתטא  או"א והתפשט  שטיפת [כיוון ְְְְְִִַָ

צדדים, לשני התפשט כן גם ז"א של הראש כשנתקן אזי  וגבורה , וחסד ובינה, מחכמה כלולה 
ושמאל] דא.ימין בסטרא  זה -א  בצד  דדעתזה  חסד  של ועטרה החכמה  של  [מוח  ְְִָָָ

ימין] לצד דא,התפשטו בסטרא  זה -וא  בצד  דדעתוזה  גבורה של ועטרה  הבינה [ומוח ְְְִָָָ

שמאל] לצד .התפשטוו 
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ק יא עיקא  קדישא -מה שבעתיקא  א כח,[א"א]כמו  רי ין  לת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

הראשים -בחד  סתימאה]שלשת  ומוחא  והגולגולת הרדל"א, ביחד ,[הם נמצאים  ְַָ

הכל -א  וזו "ן]כך  או "א  רי ין [גם  תלת  ראשים -אז מן בשלושה  עםהזדמן  [או "א  ְְִִִֵַַָָֹ

שלושה  בחינת הם באימא שורשם עם וזו"ן ראשים, שלושה בחינת  הם א"א במזל שורשם
דאמינא,ראשים] שאמרתי -מה  ע "ב]כמו  רפ"ח דף  .[לעיל ְֲֵַָָ

דז "א  לרישא  מא "א  הנמשך  טל 
אנין  דזעיר ג לל א אנפין ,-האי  זעיר  של  הגולגולת  ט א בזו  טל -נטיף  נוטף  ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

יה " בו  שיש  דא"א, סתימאה מוחא הארת ט"ל][הוא שמספרו דאלפי "ן ֵֵָמריאו

הלבן-חרא  שלמהראש  הראש עד א"א ראש אחורי  של  חוורתי מד' יורד הטל א"א. [של  ִָָ

ט א.ז"א] הטל ,-והה א גוניואותו  בתרי גוונים -אתחזי בשני  בהיותו נראה לבן [בגוון ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

ז"א] של בראש יושב כשהוא אדום ובגוון ז"א]וממנו -מי.א"א שבראש הזה ,[מהטל  ִֵ

ז "א ניזון-מזן  באחורי  העומדת  הנקבה ראש אל ז "א, של מחוורתי עוד יורד הזה  [שהטל ְִָ

ולמטה] ק י ין מהחזה דתחין הקדושים -חקלא התפוחים  של  הנקבה השדה  [הוא ְְִִִַַַָ

ז"א] דא.של  גלגלא  ט א זו-מהאי  גולגולת  של  הזה  ז"א]ומהטל  טחנין,[של  ְְְֲִֵַַַָָָָ

מן-מא  אתי טוחנים  לעלמא  הבא -לציק א בעולם  המתים,לצדיקים  תחיית  [אחר ְְְְֲִֵַַַָָָָ

הצדיקים] קברי  על  הנקבה מראש ירד הטל לאחיא .כי  מתא זמינין ,בי- עתידים ובו  ְֲִִֵֵַַַָָ

לחיות . המתים 

מא  אז מן מן-ולא הזדמן טא ולא  מהאי הטל ,-דנפל מזה  השנפל  ה אר ְְִַַָָָָ◌ְֵַַַַָָָ

הזמן,-זמנא באותו  מד רארק  יראל  אזל במדבר ,-זמנא ישראל  שהלכו  בעת  ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָ

דכא  עיקא  לה מכל -וזן  העתיק אותם  אתרוזן  המקום -מהאי  דרך מזה  אותם [זן ְְְֲִֵַַָָָָֹ

א"א] מראש היורד הטל  מאותו  לבתר,ז "א א כח דלא כך-מה  אחר  נמצא  שלא  מה  ְְְְִַַַָָ

ק יא ז טא  עז ארא  ְִִַָָָ

   [עא]       

 [עב] 

       
     [עג]    

         
    [ עד]    
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השנים במשך כן  שאין מה  ז"א , דרך  השפע  ירד ישראל בימי כי  השנים, במשך כן היה  [שלא 
הנקבה] דרך רק הפשע  דכתיב.יורד הא  שכתוב :-הדא הוא  לכםזה ממטיר "הנני  ְְְִִִִִֶַָָָ

ה מים" מן  לז"א]-לחם רמז הוא השמים, מן הטל. המן אמר.[הלחם,  דא כמו-מה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

אומר : ה מים"שאתה  מל  האלהים ל שמים]-"וי ן הנקרא  ז "א של מהטל, לך  .[יתן  ְְֱִִִִֶַַַָָֹ

זמנא  הה א רק]זה -האי , הזמן [היה  בזכותבאותו  רק היה  העליון מטל  המן [ירידת ְְִַָָ

המדבר] בדור תנינן.משה אחרא , למדנו:-לזמנא אחר , אדםלזמן ל מז נתיו "קים ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

הא "  ברי קד א צריכה -ק י שהיא  וכיוון  דין , שהיא  למלכות  רמז  קשים, [מבאר, ְְִֵַָ

לאחר דווקא וזהו  לה. קשה זה  כן על  רחמים, שהוא העליון מהמזל שקבלה ממה להשפיע
ז "א  לפני העומדת המלכות  לפני  קב"ה, קמי  העליון . מהטל היורד השמים, מן המן שפסק

ממנו ] תליא .ולמטה  מלא  תלויים -והא  במזל  האדם]והרי  של מלא?[מזונותיו ְְְְַַַָָָָָָ

בודאי -ואי הגשמיים]במזל  השמים מערכת של במזלות ולא  א"א, של  ועל.[ובמזל  ְַַָ

חז"ל]-ן  מז ני:[אמרו  חיי  מ ּל תא-"ני תליא  בזכ וּ תא לאו ומזונות , חיים  לא-בנים , ְְֵֵֵֵַָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הדבר  תלוי  ז"א]בזכות  של  הגבורה שהוא הזכות, היכל  ביד נמסרים בּ מ זּ לא[אינם א ּל א  ,ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מ ּל תא " במזל -תליא הדבר .[העליון]אלא  והתחתונים]והכל -וכאתלוי  העליונים ,[כל ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְָֹ

מלא האי המזל -תלין  בזה דאקימנא,[העליון]תלויים  שאמרנו-כמה  כמו  ְְְְְִַַָָָָָָ

.[וביארנו ]

לז "א  מא "א  הנמשכים  ונהורין , מוחין  חוורתי, תשעה 
ז "א  של  רישא  של  האחרים  החוורתי ט ' ענין  מבאר 

רא אלפין רבוא -עה  אלפים  וכיווןתשעת  א "א . גולגולת שעל  מי"ג החוורתי  ט' [הם ְְִִִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד .(עא) טז, י שמות  בר  ולקט  הע ויצא מי ה  מ לח לכ ממטיר הנני מה אל ה ' ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹואמר
לא:  א ת רתי  היל  אנ למע  מי(עב).כח כז, ממיבראשית   מי ה מל  האלהי ל  וי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

:ותיר  ג ורב א.(עג)האר קיח, א.(עד)פסחי כח, קט מועד  ְְִֶָָָָֹ
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ק יא עיקא  קדישא -מה שבעתיקא  א כח,[א"א]כמו  רי ין  לת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

הראשים -בחד  סתימאה]שלשת  ומוחא  והגולגולת הרדל"א, ביחד ,[הם נמצאים  ְַָ

הכל -א  וזו "ן]כך  או "א  רי ין [גם  תלת  ראשים -אז מן בשלושה  עםהזדמן  [או "א  ְְִִִֵַַָָֹ

שלושה  בחינת הם באימא שורשם עם וזו"ן ראשים, שלושה בחינת  הם א"א במזל שורשם
דאמינא,ראשים] שאמרתי -מה  ע "ב]כמו  רפ"ח דף  .[לעיל ְֲֵַָָ

דז "א  לרישא  מא "א  הנמשך  טל 
אנין  דזעיר ג לל א אנפין ,-האי  זעיר  של  הגולגולת  ט א בזו  טל -נטיף  נוטף  ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

יה " בו  שיש  דא"א, סתימאה מוחא הארת ט"ל][הוא שמספרו דאלפי "ן ֵֵָמריאו

הלבן-חרא  שלמהראש  הראש עד א"א ראש אחורי  של  חוורתי מד' יורד הטל א"א. [של  ִָָ

ט א.ז"א] הטל ,-והה א גוניואותו  בתרי גוונים -אתחזי בשני  בהיותו נראה לבן [בגוון ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

ז"א] של בראש יושב כשהוא אדום ובגוון ז"א]וממנו -מי.א"א שבראש הזה ,[מהטל  ִֵ

ז "א ניזון-מזן  באחורי  העומדת  הנקבה ראש אל ז "א, של מחוורתי עוד יורד הזה  [שהטל ְִָ

ולמטה] ק י ין מהחזה דתחין הקדושים -חקלא התפוחים  של  הנקבה השדה  [הוא ְְִִִַַַָ

ז"א] דא.של  גלגלא  ט א זו-מהאי  גולגולת  של  הזה  ז"א]ומהטל  טחנין,[של  ְְְֲִֵַַַָָָָ

מן-מא  אתי טוחנים  לעלמא  הבא -לציק א בעולם  המתים,לצדיקים  תחיית  [אחר ְְְְֲִֵַַַָָָָ

הצדיקים] קברי  על  הנקבה מראש ירד הטל לאחיא .כי  מתא זמינין ,בי- עתידים ובו  ְֲִִֵֵַַַָָ

לחיות . המתים 

מא  אז מן מן-ולא הזדמן טא ולא  מהאי הטל ,-דנפל מזה  השנפל  ה אר ְְִַַָָָָ◌ְֵַַַַָָָ

הזמן,-זמנא באותו  מד רארק  יראל  אזל במדבר ,-זמנא ישראל  שהלכו  בעת  ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָ

דכא  עיקא  לה מכל -וזן  העתיק אותם  אתרוזן  המקום -מהאי  דרך מזה  אותם [זן ְְְֲִֵַַָָָָֹ

א"א] מראש היורד הטל  מאותו  לבתר,ז "א א כח דלא כך-מה  אחר  נמצא  שלא  מה  ְְְְִַַַָָ

ק יא ז טא  עז ארא  ְִִַָָָ

   [עא]       

 [עב] 

       
     [עג]    

         
    [ עד]    
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השנים במשך כן  שאין מה  ז"א , דרך  השפע  ירד ישראל בימי כי  השנים, במשך כן היה  [שלא 
הנקבה] דרך רק הפשע  דכתיב.יורד הא  שכתוב :-הדא הוא  לכםזה ממטיר "הנני  ְְְִִִִִֶַָָָ

ה מים" מן  לז"א]-לחם רמז הוא השמים, מן הטל. המן אמר.[הלחם,  דא כמו-מה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

אומר : ה מים"שאתה  מל  האלהים ל שמים]-"וי ן הנקרא  ז "א של מהטל, לך  .[יתן  ְְֱִִִִֶַַַָָֹ

זמנא  הה א רק]זה -האי , הזמן [היה  בזכותבאותו  רק היה  העליון מטל  המן [ירידת ְְִַָָ

המדבר] בדור תנינן.משה אחרא , למדנו:-לזמנא אחר , אדםלזמן ל מז נתיו "קים ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

הא "  ברי קד א צריכה -ק י שהיא  וכיוון  דין , שהיא  למלכות  רמז  קשים, [מבאר, ְְִֵַָ

לאחר דווקא וזהו  לה. קשה זה  כן על  רחמים, שהוא העליון מהמזל שקבלה ממה להשפיע
ז "א  לפני העומדת המלכות  לפני  קב"ה, קמי  העליון . מהטל היורד השמים, מן המן שפסק

ממנו ] תליא .ולמטה  מלא  תלויים -והא  במזל  האדם]והרי  של מלא?[מזונותיו ְְְְַַַָָָָָָ

בודאי -ואי הגשמיים]במזל  השמים מערכת של במזלות ולא  א"א, של  ועל.[ובמזל  ְַַָ

חז"ל]-ן  מז ני:[אמרו  חיי  מ ּל תא-"ני תליא  בזכ וּ תא לאו ומזונות , חיים  לא-בנים , ְְֵֵֵֵַָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הדבר  תלוי  ז"א]בזכות  של  הגבורה שהוא הזכות, היכל  ביד נמסרים בּ מ זּ לא[אינם א ּל א  ,ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מ ּל תא " במזל -תליא הדבר .[העליון]אלא  והתחתונים]והכל -וכאתלוי  העליונים ,[כל ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְָֹ

מלא האי המזל -תלין  בזה דאקימנא,[העליון]תלויים  שאמרנו-כמה  כמו  ְְְְְִַַָָָָָָ

.[וביארנו ]

לז "א  מא "א  הנמשכים  ונהורין , מוחין  חוורתי, תשעה 
ז "א  של  רישא  של  האחרים  החוורתי ט ' ענין  מבאר 

רא אלפין רבוא -עה  אלפים  וכיווןתשעת  א "א . גולגולת שעל  מי"ג החוורתי  ט' [הם ְְִִִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ד .(עא) טז, י שמות  בר  ולקט  הע ויצא מי ה  מ לח לכ ממטיר הנני מה אל ה ' ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹואמר
לא:  א ת רתי  היל  אנ למע  מי(עב).כח כז, ממיבראשית   מי ה מל  האלהי ל  וי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

:ותיר  ג ורב א.(עג)האר קיח, א.(עד)פסחי כח, קט מועד  ְְִֶָָָָֹ



ק יאעח ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

    

       
       [עה]  
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ורבבות] באלפים  נערכים הם בא"א  נעלמים]עולמות -עלמיןשהם עליונים אורת ,[הם  ְִָ

לגלאיורדים [הם]-נטלין  האי על הגולגולת -וסמכין  זו  על  ז"א]ונסמכים  .[של ְְְְְִִַַָָָָ

לז "א  הנמשכים  המוחין ענין  מבאר 
דכיא אוירא הטהור -והאי האויר  חסדים]וזה מה ' הכלולה  אבא של  החסד ,[טיפת  ְְֲֵַָָָ

כא בכל -אתליל אימא]נכלל  שבטיפת הגבורות ה ' בכל אתליל.[נכלל הא  וכיון  ְְְְְְְִִִִֵָָֹ

מהכל -א נכלל  שהוא  הגבורות]וכיוון בכל נכללים החסדים אתליל,[שהם וכא ְְְְִִָָֹֹ

 י- בו נכלל  כמוחיןוהכל  התפשטו  או "א טיפות זה, ובכל  בחסד. בו  נכללים הגבורות [וכל ֵ

סטרין ,בז"א] לתרין אנ י  טפניו [לכן]-את ז"א]התפשטו  [לימין[של צדדים  לשני  ְְְְִִִִֵַַָ

מ אולשמאל ], לילן  נהרין מהכל -תרי  הכלולים  אורות  שהםבשני אורות [בשני ְְְִִִִֵָָֹ

שמאל] בצד הדעת של דגבורות ועטרה  ובינה המין , בצד  הדעת של דחסדים ועטרה  .חכמה
אנ י  לאס פניו -וכד  מסתכלים  ז"א]וכאשר  קיא ,[של עיקא בפניו-אנ ין ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָ

קדישא  עתיקא  א"א]של  של  במצח ארי ,[בפניו, אים" אר" אפיים -א ארך  הכל , ְִִֵֶֶַַָֹ

ש"ענקרא  מאירים ז"א של בפניו  גם א"א , מצח מאורות ומואר מסתכל  ז"א  שכאשר  [מפני
ז"א] בפני  כלל  בדרך  המאירים אורות מק"ן יותר א"א , של בפניו  כמו "אר.אורות ֶֶָמאי 

אפיים -אים " ארך  הקב"ה]מהו  כלפי  פירושו  תנינן?[מה הכי למדנו:-אא  כך  אלא ִִֵֶַַָָָָ

לח יּ ב יּ א -גין  א ּפ י ּה   דּ ארי אפו -מפני, שישובו לחוטאים [וכעסו ]שמאריך  [עד ְְִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אים ".בתשובה] אר" אפיים -אבל ארך  הסוד]אבל  לפי  מובנו  מה אסותא,[מבאר  ְֲִֶֶַַַָָָ

בעלמא מהפנים .[הנמשכת]רפואה -דאנ ין  אסותא אכח  לא לא-הא, שהרי  ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָ

בעולם , רפואה אנ יןנמצאת  אנ ין  אחין בזמנא שמשגיחים -א א בזמן  אלא  ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וא"א] בפנים [ז"א א"א]פנים  ממצח  הארה  מקבלים ז"א  פני  כאשר .[כנזכר,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

"...(עה) א: קיא, אתהסנהדרי ואי רואה , אתה  פרעה במלחמת לפרעה. אעשה  אשר (את) תראה  עתה 
ב חנינא רבי משה ? ראה  מה  וישתחו. ארצה  ויקוד  משה וימהר .מלכי ואחד  שלשי במלחמת רואה
כשעלה דתניא, ראה.  אפי אר דאמר  כמא תניא, ראה: אמת אמרי,  ורבנ ראה . אפי אר אמר, גמלא

ק יא ז טא  עטארא  ְִִַָָָ
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דז "א  חב"ד 
הגולגולת -ג לגלאחללא של  ז"א]בחלל  של  הגולגולת  חללי נהרין,[בשלושת  ְְְְֲֲִַַָָָ

נה רין  אורות -לת שלושה  חב"ד]מאירים  של מוחין ג' תימא.[הם ואי ְְְִִֵַָ

שלש -תלת תאמר  בתמיהה]ואם  אמרנו , אן ,[איך  הם ?[והרי ]-ארע מהארבע  ְְְִַַַָ

זו ]-דאמינא בשאלה כוונתו לבאר  שאמרתי [וממשיך הם]כמו  דאבי,[שהרי  אחסנ א  ְְְֲֵַַַָָָ

י ואמו -וא אביו  או "א]ירושת  של  ממוחין שהם ז "א של  ובינה  ניזין.[חכמה תרין  ְְְִִִֵֵ

בהם [חלקים]ושני -ילה ן  מא"א הגנוזים  חלקו  שהוא ז "א, של דעת  של  וגברה  [חסד ְִ

באו "א] בריי,הגנוז   ה כולם -מתערן ז"א]שמתעטרים  של וחו "ג בראשו[חו"ב ְְְְְִֵֵַָֻ

ז"א] של  בראש מוחין בסוד רי א.[הם פין ראש [סוד]והם -ואן, של  [כיתפילין ְְְִִִֵָ

יש  זו  הארה ומכח ז"א , של  במצח  תפילין בסוד ומאירה לחוץ יוצאת הפנימיים המוחין הארת 
שיש  אמרנו  ואיך  מוחין, ד' ז"א של בפנים יש הנה כנ "ל, תמה כן, ואם פרשיות. ד' בתפילין 

מוחין] סטרי ?שלש  מתחרן  בצדדיו [ומשיב]-לבתר מתחברים  כך , בתחילה אחר  [כי  ְְְְְִִַַָָ

בנה"י מתלבשים מוחין הד' כאשר כך, אחר אבל נפרדים. מוחין ד' היו  הם המוחין לידת בשעת
אימא] של ביסוד כאחד שניהם ומתלבשים מתחברים הדעת של וגבורה  החסד ,דתבונה,

אימא]ומאירים -ונהרין של  ביסוד יחד מאירים הם המוחין]ועולים -ועאלין,[כנ"ל, [כל ְְֲִִַָ

גלגלא  חללי  הגולגולת -תלת  של  החללים  ימיןבשלשת  בחלל כאשר ז "א , [של  ְְְְֲִֵַַָָ

והגבו  החסד יחד נכנסים האמצעי ובחלל הבינה , שמאל  ובחלל  המלובשיםהחכמה , דדעת רה 
אימא] של סטרי,ביסוד חד ל שלו -ונפקין  בצד  אחד  כל  בז "א,יוצאים  [מתפשטים ְְְְִִַָָ

ז"א] של  בבג"ה מתפשט הבינה ומוח ז "א, של בחח"ן מתפשט החכמה  מוח ְְִִַמתטין,כאשר

פא הגוף -כל בכל  שלו ]ומתפשטים  הנה"י עד ז "א, .[של ְָָ

מאו "א]ואלו -וא ין  הנמשכות מחי ,[חו "ב  תרי מוחין-מתח רין  בשני  מתחברים  ְְְְִִִִֵֵֵַ

ז"א] של ליתאה .[בחו "ב השלישי -מחא הדעת]ומוח  מוח  לן ,[הוא כולל -ליל  ְִִָָָָ

ביניהם]אותם  מכריע  הדעת שמוח סטרא ,[משום בהאי סטרא האי ואוחז-ואחיד  ְְְְְֲִִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

 אפי אר , עול של  רבונו לפניו, אמר  .אפי אר וכותב שיושב הוא  ברו להקדוש מצאו , למרו משה
.ל דמבעי מאי חזית השתא ליה, אמר  יאבדו. רשעי ליה , אמר .לרשעי א לו, אמר  .לצדיקי
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ורבבות] באלפים  נערכים הם בא"א  נעלמים]עולמות -עלמיןשהם עליונים אורת ,[הם  ְִָ

לגלאיורדים [הם]-נטלין  האי על הגולגולת -וסמכין  זו  על  ז"א]ונסמכים  .[של ְְְְְִִַַָָָָ

לז "א  הנמשכים  המוחין ענין  מבאר 
דכיא אוירא הטהור -והאי האויר  חסדים]וזה מה ' הכלולה  אבא של  החסד ,[טיפת  ְְֲֵַָָָ

כא בכל -אתליל אימא]נכלל  שבטיפת הגבורות ה ' בכל אתליל.[נכלל הא  וכיון  ְְְְְְְִִִִֵָָֹ

מהכל -א נכלל  שהוא  הגבורות]וכיוון בכל נכללים החסדים אתליל,[שהם וכא ְְְְִִָָֹֹ

 י- בו נכלל  כמוחיןוהכל  התפשטו  או "א טיפות זה, ובכל  בחסד. בו  נכללים הגבורות [וכל ֵ

סטרין ,בז"א] לתרין אנ י  טפניו [לכן]-את ז"א]התפשטו  [לימין[של צדדים  לשני  ְְְְִִִִֵַַָ

מ אולשמאל ], לילן  נהרין מהכל -תרי  הכלולים  אורות  שהםבשני אורות [בשני ְְְִִִִֵָָֹ

שמאל] בצד הדעת של דגבורות ועטרה  ובינה המין , בצד  הדעת של דחסדים ועטרה  .חכמה
אנ י  לאס פניו -וכד  מסתכלים  ז"א]וכאשר  קיא ,[של עיקא בפניו-אנ ין ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָ

קדישא  עתיקא  א"א]של  של  במצח ארי ,[בפניו, אים" אר" אפיים -א ארך  הכל , ְִִֵֶֶַַָֹ

ש"ענקרא  מאירים ז"א של בפניו  גם א"א , מצח מאורות ומואר מסתכל  ז"א  שכאשר  [מפני
ז"א] בפני  כלל  בדרך  המאירים אורות מק"ן יותר א"א , של בפניו  כמו "אר.אורות ֶֶָמאי 

אפיים -אים " ארך  הקב"ה]מהו  כלפי  פירושו  תנינן?[מה הכי למדנו:-אא  כך  אלא ִִֵֶַַָָָָ

לח יּ ב יּ א -גין  א ּפ י ּה   דּ ארי אפו -מפני, שישובו לחוטאים [וכעסו ]שמאריך  [עד ְְִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אים ".בתשובה] אר" אפיים -אבל ארך  הסוד]אבל  לפי  מובנו  מה אסותא,[מבאר  ְֲִֶֶַַַָָָ

בעלמא מהפנים .[הנמשכת]רפואה -דאנ ין  אסותא אכח  לא לא-הא, שהרי  ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָ

בעולם , רפואה אנ יןנמצאת  אנ ין  אחין בזמנא שמשגיחים -א א בזמן  אלא  ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וא"א] בפנים [ז"א א"א]פנים  ממצח  הארה  מקבלים ז"א  פני  כאשר .[כנזכר,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

"...(עה) א: קיא, אתהסנהדרי ואי רואה , אתה  פרעה במלחמת לפרעה. אעשה  אשר (את) תראה  עתה 
ב חנינא רבי משה ? ראה  מה  וישתחו. ארצה  ויקוד  משה וימהר .מלכי ואחד  שלשי במלחמת רואה
כשעלה דתניא, ראה.  אפי אר דאמר  כמא תניא, ראה: אמת אמרי,  ורבנ ראה . אפי אר אמר, גמלא

ק יא ז טא  עטארא  ְִִַָָָ

       
     
       
       
        

       
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דז "א  חב"ד 
הגולגולת -ג לגלאחללא של  ז"א]בחלל  של  הגולגולת  חללי נהרין,[בשלושת  ְְְְֲֲִַַָָָ

נה רין  אורות -לת שלושה  חב"ד]מאירים  של מוחין ג' תימא.[הם ואי ְְְִִֵַָ

שלש -תלת תאמר  בתמיהה]ואם  אמרנו , אן ,[איך  הם ?[והרי ]-ארע מהארבע  ְְְִַַַָ

זו ]-דאמינא בשאלה כוונתו לבאר  שאמרתי [וממשיך הם]כמו  דאבי,[שהרי  אחסנ א  ְְְֲֵַַַָָָ

י ואמו -וא אביו  או "א]ירושת  של  ממוחין שהם ז "א של  ובינה  ניזין.[חכמה תרין  ְְְִִִֵֵ

בהם [חלקים]ושני -ילה ן  מא"א הגנוזים  חלקו  שהוא ז "א, של דעת  של  וגברה  [חסד ְִ

באו "א] בריי,הגנוז   ה כולם -מתערן ז"א]שמתעטרים  של וחו "ג בראשו[חו"ב ְְְְְִֵֵַָֻ

ז"א] של  בראש מוחין בסוד רי א.[הם פין ראש [סוד]והם -ואן, של  [כיתפילין ְְְִִִֵָ

יש  זו  הארה ומכח ז"א , של  במצח  תפילין בסוד ומאירה לחוץ יוצאת הפנימיים המוחין הארת 
שיש  אמרנו  ואיך  מוחין, ד' ז"א של בפנים יש הנה כנ "ל, תמה כן, ואם פרשיות. ד' בתפילין 

מוחין] סטרי ?שלש  מתחרן  בצדדיו [ומשיב]-לבתר מתחברים  כך , בתחילה אחר  [כי  ְְְְְִִַַָָ

בנה"י מתלבשים מוחין הד' כאשר כך, אחר אבל נפרדים. מוחין ד' היו  הם המוחין לידת בשעת
אימא] של ביסוד כאחד שניהם ומתלבשים מתחברים הדעת של וגבורה  החסד ,דתבונה,

אימא]ומאירים -ונהרין של  ביסוד יחד מאירים הם המוחין]ועולים -ועאלין,[כנ"ל, [כל ְְֲִִַָ

גלגלא  חללי  הגולגולת -תלת  של  החללים  ימיןבשלשת  בחלל כאשר ז "א , [של  ְְְְֲִֵַַָָ

והגבו  החסד יחד נכנסים האמצעי ובחלל הבינה , שמאל  ובחלל  המלובשיםהחכמה , דדעת רה 
אימא] של סטרי,ביסוד חד ל שלו -ונפקין  בצד  אחד  כל  בז "א,יוצאים  [מתפשטים ְְְְִִַָָ

ז"א] של  בבג"ה מתפשט הבינה ומוח ז "א, של בחח"ן מתפשט החכמה  מוח ְְִִַמתטין,כאשר

פא הגוף -כל בכל  שלו ]ומתפשטים  הנה"י עד ז "א, .[של ְָָ

מאו "א]ואלו -וא ין  הנמשכות מחי ,[חו "ב  תרי מוחין-מתח רין  בשני  מתחברים  ְְְְִִִִֵֵֵַ

ז"א] של ליתאה .[בחו "ב השלישי -מחא הדעת]ומוח  מוח  לן ,[הוא כולל -ליל  ְִִָָָָ

ביניהם]אותם  מכריע  הדעת שמוח סטרא ,[משום בהאי סטרא האי ואוחז-ואחיד  ְְְְְֲִִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

 אפי אר , עול של  רבונו לפניו, אמר  .אפי אר וכותב שיושב הוא  ברו להקדוש מצאו , למרו משה
.ל דמבעי מאי חזית השתא ליה, אמר  יאבדו. רשעי ליה , אמר .לרשעי א לו, אמר  .לצדיקי



ק יאפ  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

    [עו]      
       
        

      [עז] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הצד  ובזה הצד  עטרא בזה  וע "י  ימין, בצד החכמה מוח עם דחסד עטרא ע"י  אוחז  [הדע
שמאל] בצד הבינה  במוח  פא,דגבורה כל  הגוף -מתט בכל  ז "א,ומתפשט  [של  ְְִַָָָ

ז"א] של דת"י בחינות שהוא  האמצעי  בקו  גם מתפשט הדעת ְְֲִִואתעביד.שמוח

 יממנו-מ ז"א]ונעשה  של הגוף בתוך  נעשה חדא,[מהדעת לילן  גוני שני-רי  ְְְֲִִֵֵֵַַָָ

ודין]גוונים  כאחד .[חסד אנ ימהאיכלולים  נהיר הדעת]ומזה -, פניו[ממוח מאירים  ְִֵַָָ

ז"א] דאנ י ,[של גוני  ואיא א א פניו -ואסהיד גווני  באו"א  הגווניםומעידות [ששני  ְְְְְְְִִֵַַַַָָ

המוחין] את מאו "א  קבל  שהוא  המעידים הם ז"א  של בפניו  א רי.המאירים ְְִֵוה א,

כאן]והוא -דעת בו  עוסקים שנו המוחין דעת .[זה נקרא  ַַ

דז "א  תחתון  ודעת  עליון  ודעת  חו "ג 
כתיב ז"א]בזה -דא של  ה '"כתוב :[הדעת  עת  אל בפסוק-"י שנזכר מה לבאר [בא  ְְִִֵֵָ

רבים] בלשון 'דעות' גוני-בגין.מלת בתרי  דּ איהוּ  כלול]שהוא -ומשום , ז "א של [דעת ְְִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
גוונים  וגבורה]בשני חסד עליל ת",[הם נ נת בוא"ו.-"ל לו  וקרי  באל"ף , 'לא' [כתיב ְְֲִִ

פועל הוא לכן מחו"ג, כלול שהוא  שמפני  לז"א, ורומז וא"ו , באות  'לו ' נאמר הקרי  כי ומבאר
הגבורה] ומצד  החסד מצד משונות סתימאה.פעולות קיא לעיקא אבל -אבל ְְֲִִִַַָָָָָ

הסתום  קדישא  נת נ,[א"א]לעתיקא  א"א -לא  על  לרמוז  באל "ף , לא  בפסוק הכתיב [לכן  ְְִָ

ברחמים] פעולותיו  כל אלא משונות פעולות פועל להאי .שאינו "נ נת" טעמא מה-מאי ְְְְִַָָָ

ש 'נתכנו ' משונות]הטעם  ?[ז"א]לזה [פעולות  חלקין גין, רין שהוא-ירית  משום  ְְְְִִִֵָ

חלקים  שני  שליורש  בחינות בשתי  פועל הוא  כך ידי  ועל  מאו"א, מוחין שני מקבל [שהוא
אימא] מצד וגבורה אבא  מצד מיםוכתוב :-כתיב.חסד ר עם תחד  חסיד "עם ְְִִִִִִִַָָָ

הגבורה]-ם" לצד גבור, עם החסד, לצד חסיד עם הצדדים, לשני בכתוב רמז  .[מבאר, ִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

 כ ולא , עול של רבונו לפניו, אמר . לצדיקי  אפי אר לי אמרת כ לא לו, אמר ישראל  כשחטאו
לאמר". דברת כאשר ה ' כח  נא יגדל ועתה  דכתיב והיינו , לרשעי א לי ב,(עו)אמרת  א' שמואל

עללת:ג. ננת ול ה' עת אל י יכמ עתק יצא גבהה בהה  ר תד  ר ב(עז )אל שמואל  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
כו.  :כב, מי ר ע תח ד חסיד  ְִִִִִִִַַָָָָע

ק יא ז טא  פא ארא  ְִִַָָָ

      
   [ עח]      

         
         

        
    

       
       
         

ע "א רצ "ג  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חברא קימא בק ט  החברים ,-והא ביארו באמת  "ודשכתוב :[מה]-כיבוהרי ְְְְִִִִֵַַַַָָ

"וד "יעקב  ה א". אביה  אחי י שנאמר]-לרחל אקמ,[מה  ביארוהו ,-הא הרי  ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

דחכמתא רזא  הוא]שהכל -כא  החכמה .[רמוז רבקה",סוד  "בן  ה א", רבקה  בן  "וכי  ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ

יצחק ן  כתיב עוד]-ולא  שנאמר  הוא ,[ומה  רבקה בן  לומר]וכי  הכתוב רבקה ,[ודייק בן  ְְְִִֶָָ

רמז יצחק. בן  הוא]-ולא  זה  בחכמתארמז.[גם רמיזא בחכמה .-וכא, רמוז והכל  ֶ◌ֶ◌ְְְְְִָָָָֹ

האי זה-ועל מחו "ועל  כן  גם הכלול בז"א  ורמז וגבורה, מחסד  כלול א רי,ג][שיעקב ְְִֵַָ

כא בכל -לים  שלם  בכל]נקרא שלם  כן גם שנקרא  בז"א ורמז בכל, שלם נקרא  .[יעקב ְִָָֹ

מהימנתא אתחזי ,בי- האמונה נראית  מצדובו  בז"א  מתגלה אמונה , הנקראת [הנקבה ְְְֲִֵֵֵָ

הגבורה] בחינת שהוא הנקבה , חלק את  גם בו .שיש כך -בגין  שיש ומשום  ללמד [כדי ְִָ

בחכמה] סוד ואמר,כאן  כתיב ולא  יעקב", "וד יעקב -תיב: ויגד  אגדה,כתוב [לשון ְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

החכמה] לסוד ויאמר רמז כתוב ולא  פשוטה], אמירה  לשון .[שהוא

גוני  ז"א]הגוונים [שני ]אלה-ה י  של בדעת חו "ג עטרא,[שהם דנהרין  מה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ

ש -דריא הראש [הם]כמו  של  בעטרה  שבכתר]מאירים  חללי,[בשורשם ועאלין ְְֲִֵֵַַָָ

הגולגלת [ונכנסים]ובאים -דגלגלא  הדעת]בחללי  מוח כל,[של מת טין הכי ְְְְְְִִִַַָָָ

הגוף [הם]כך -פא בכל  ז"א]מתפשטים  ה,[של  אתאחיד ז"א]והגוף -וגפא  [של  ְְְֲִִָָ

בהם  כנ"ל]נאחז עלילות פועל  הוא  כן ועל בחו "ג , בהם, נשרש קיא.[ז"א  לעיקא ְֲִִַַָָָאבל

הסתום -סתימא קדישא  לעתיקא נת נ,[א"א]אבל  'לא -לא בכתיב נתכנו '[נרמז  ְְְִִָָ

רחמים] של  פעולות רק  אלא  עלילות, פועל אינו  א"א כי לי,באל "ף, יאן  [הדינים]ו-ולא  ְֵָָָ

לו נאים  א כח .[לא"א]לא  בחד כא כולו-הא א"א]שהרי  נמצא [כל  באחד  [הוא , ְְְְִַַָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יב.(עח) כט, לאביה:בראשית  וד  רו ה א רבקה   ב וכי ה א אביה אחי י לרחל יעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוד



ק יאפ  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

    [עו]      
       
        

      [עז] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הצד  ובזה הצד  עטרא בזה  וע "י  ימין, בצד החכמה מוח עם דחסד עטרא ע"י  אוחז  [הדע
שמאל] בצד הבינה  במוח  פא,דגבורה כל  הגוף -מתט בכל  ז "א,ומתפשט  [של  ְְִַָָָ

ז"א] של דת"י בחינות שהוא  האמצעי  בקו  גם מתפשט הדעת ְְֲִִואתעביד.שמוח

 יממנו-מ ז"א]ונעשה  של הגוף בתוך  נעשה חדא,[מהדעת לילן  גוני שני-רי  ְְְֲִִֵֵֵַַָָ

ודין]גוונים  כאחד .[חסד אנ ימהאיכלולים  נהיר הדעת]ומזה -, פניו[ממוח מאירים  ְִֵַָָ

ז"א] דאנ י ,[של גוני  ואיא א א פניו -ואסהיד גווני  באו"א  הגווניםומעידות [ששני  ְְְְְְְִִֵַַַַָָ

המוחין] את מאו "א  קבל  שהוא  המעידים הם ז"א  של בפניו  א רי.המאירים ְְִֵוה א,

כאן]והוא -דעת בו  עוסקים שנו המוחין דעת .[זה נקרא  ַַ

דז "א  תחתון  ודעת  עליון  ודעת  חו "ג 
כתיב ז"א]בזה -דא של  ה '"כתוב :[הדעת  עת  אל בפסוק-"י שנזכר מה לבאר [בא  ְְִִֵֵָ

רבים] בלשון 'דעות' גוני-בגין.מלת בתרי  דּ איהוּ  כלול]שהוא -ומשום , ז "א של [דעת ְְִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
גוונים  וגבורה]בשני חסד עליל ת",[הם נ נת בוא"ו.-"ל לו  וקרי  באל"ף , 'לא' [כתיב ְְֲִִ

פועל הוא לכן מחו"ג, כלול שהוא  שמפני  לז"א, ורומז וא"ו , באות  'לו ' נאמר הקרי  כי ומבאר
הגבורה] ומצד  החסד מצד משונות סתימאה.פעולות קיא לעיקא אבל -אבל ְְֲִִִַַָָָָָ

הסתום  קדישא  נת נ,[א"א]לעתיקא  א"א -לא  על  לרמוז  באל "ף , לא  בפסוק הכתיב [לכן  ְְִָ

ברחמים] פעולותיו  כל אלא משונות פעולות פועל להאי .שאינו "נ נת" טעמא מה-מאי ְְְְִַָָָ

ש 'נתכנו ' משונות]הטעם  ?[ז"א]לזה [פעולות  חלקין גין, רין שהוא-ירית  משום  ְְְְִִִֵָ

חלקים  שני  שליורש  בחינות בשתי  פועל הוא  כך ידי  ועל  מאו"א, מוחין שני מקבל [שהוא
אימא] מצד וגבורה אבא  מצד מיםוכתוב :-כתיב.חסד ר עם תחד  חסיד "עם ְְִִִִִִִַָָָ

הגבורה]-ם" לצד גבור, עם החסד, לצד חסיד עם הצדדים, לשני בכתוב רמז  .[מבאר, ִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

 כ ולא , עול של רבונו לפניו, אמר . לצדיקי  אפי אר לי אמרת כ לא לו, אמר ישראל  כשחטאו
לאמר". דברת כאשר ה ' כח  נא יגדל ועתה  דכתיב והיינו , לרשעי א לי ב,(עו)אמרת  א' שמואל

עללת:ג. ננת ול ה' עת אל י יכמ עתק יצא גבהה בהה  ר תד  ר ב(עז )אל שמואל  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
כו.  :כב, מי ר ע תח ד חסיד  ְִִִִִִִַַָָָָע

ק יא ז טא  פא ארא  ְִִַָָָ

      
   [ עח]      

         
         

        
    

       
       
         

ע "א רצ "ג  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חברא קימא בק ט  החברים ,-והא ביארו באמת  "ודשכתוב :[מה]-כיבוהרי ְְְְִִִִֵַַַַָָ

"וד "יעקב  ה א". אביה  אחי י שנאמר]-לרחל אקמ,[מה  ביארוהו ,-הא הרי  ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

דחכמתא רזא  הוא]שהכל -כא  החכמה .[רמוז רבקה",סוד  "בן  ה א", רבקה  בן  "וכי  ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ

יצחק ן  כתיב עוד]-ולא  שנאמר  הוא ,[ומה  רבקה בן  לומר]וכי  הכתוב רבקה ,[ודייק בן  ְְְִִֶָָ

רמז יצחק. בן  הוא]-ולא  זה  בחכמתארמז.[גם רמיזא בחכמה .-וכא, רמוז והכל  ֶ◌ֶ◌ְְְְְִָָָָֹ

האי זה-ועל מחו "ועל  כן  גם הכלול בז"א  ורמז וגבורה, מחסד  כלול א רי,ג][שיעקב ְְִֵַָ

כא בכל -לים  שלם  בכל]נקרא שלם  כן גם שנקרא  בז"א ורמז בכל, שלם נקרא  .[יעקב ְִָָֹ

מהימנתא אתחזי ,בי- האמונה נראית  מצדובו  בז"א  מתגלה אמונה , הנקראת [הנקבה ְְְֲִֵֵֵָ

הגבורה] בחינת שהוא הנקבה , חלק את  גם בו .שיש כך -בגין  שיש ומשום  ללמד [כדי ְִָ

בחכמה] סוד ואמר,כאן  כתיב ולא  יעקב", "וד יעקב -תיב: ויגד  אגדה,כתוב [לשון ְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

החכמה] לסוד ויאמר רמז כתוב ולא  פשוטה], אמירה  לשון .[שהוא

גוני  ז"א]הגוונים [שני ]אלה-ה י  של בדעת חו "ג עטרא,[שהם דנהרין  מה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ

ש -דריא הראש [הם]כמו  של  בעטרה  שבכתר]מאירים  חללי,[בשורשם ועאלין ְְֲִֵֵַַָָ

הגולגלת [ונכנסים]ובאים -דגלגלא  הדעת]בחללי  מוח כל,[של מת טין הכי ְְְְְְִִִַַָָָ

הגוף [הם]כך -פא בכל  ז"א]מתפשטים  ה,[של  אתאחיד ז"א]והגוף -וגפא  [של  ְְְֲִִָָ

בהם  כנ"ל]נאחז עלילות פועל  הוא  כן ועל בחו "ג , בהם, נשרש קיא.[ז"א  לעיקא ְֲִִַַָָָאבל

הסתום -סתימא קדישא  לעתיקא נת נ,[א"א]אבל  'לא -לא בכתיב נתכנו '[נרמז  ְְְִִָָ

רחמים] של  פעולות רק  אלא  עלילות, פועל אינו  א"א כי לי,באל "ף, יאן  [הדינים]ו-ולא  ְֵָָָ

לו נאים  א כח .[לא"א]לא  בחד כא כולו-הא א"א]שהרי  נמצא [כל  באחד  [הוא , ְְְְִַַָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יב.(עח) כט, לאביה:בראשית  וד  רו ה א רבקה   ב וכי ה א אביה אחי י לרחל יעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוד



ק יאפב ז טא  ְִִַָָָארא 

          
      

       
     
       
       
       
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

רחמים] של והיא אחת , בבחינה רק לכא,פועל משפיע]-חיד א"א לכל [שכן שמחה ְֵָֹ

לכא ,[העולמות] לכל [ו ]-חים דינא .[הנבראים]חיים  ,בי תליא בו-לא תלוי לא  ְְִִֵַַָָָָֹ

האי דין.[בא"א] בזה-אבל ואי ,[ז"א]אבל  עלילת", ננת שנאמר]-"ל לו[מה  ְְְֲֲִִַָָָ

עלילות  בוא "ו ]נתכנו  'לו' בודאי [וקרי  עלילות, פועל ז"א  כן ועל  בו, תלוי  והדין לז "א , [נאה
.משונות]

דז "א  גולגלתא  שערי
הראש -דרי אגלגלא  של  ז"א]בגולגלת  ל[משתלשלות]תלויות -תלין,[של  ְְְְְֵַַָָָָ

ואלפין  רון ואלפים -אן  רבבות  אותם  ד ערין כל  האגודות-קצי ְְְְְִִִִֵַַָ

השערות , א מין של  שחורות -אן  שורש שהן נמצא ז"א, של  אלו שבשערות [משום ְִִָֻ

הקלי '] בדא.אחיזת א השערות]ו-מסכין בזו ,[הן  זו  אמסובכות  אחידן  ְְְֲִִִַָָָָ

בזו .[והן]-בדא זו עאה אחוזות  נהיר העליון-אחידן באור [מבארשאחוזות  ְְֲִִִִַָָָָ

שהן משום א"א, שערות כמו נפרדות ואינן בזו , זו ואחוזות מסובכות ז"א של השערות שלכן
העליון] באור אחוז  ז"א של ריי,השערות בראשו -מתער העליוןשמתעטר  [האור ְְְִֵֵַָ

ז"א] של בראשו מאא .מתעטר דאתנהיר מחא שמאיר-מא א, ומהמוח  מאבא , ְְְִִִֵֵַַָָָ

מתעטרמאבא  והוא החכמה . מוח הוא  מאבא, מאבא , ז"א  של בראשו  מתעטר העליון [האור 
שבכתר] החכמה  ממוח הארה  המקבל התחתון  החכמה  ממוח כך-לבתר .גם [לאחראחר  ְַָ

החכמה] ממוח  השערות נימין ,שצמחו  על נימין וצומחות]יוצאות -נפקין  [השערות , ְִִִִִַָ

נימין , רי יבהרבה דמתער הירבראשו -מ שמתעטר  ז"א]מאור מאיא,[של  ְְְְִִִִֵֵֵַָָ

מחי ו-מאר שבכתר . הבינה ממוח  המוחות [גם]מאימא , הבינה משאר ממוח [גם ְִֵַ

והדעת]וכולן-וכה.התחתון] הבינה של  השערות מסכי ,[כל  אחוזות-אחידן ְְְְֲִִֵַָֻ

מאא ומסובכות  דאחידן  ערי מאבא -אן  שאחוזת  השערות  [באותןבאותן ְְֲִִֵֵַַַָָ

אבא] ממוח בתחילה שצמחו א נּ וּ ן [ו ]-גין.השערות השערותשהן -משום , שכל  [משום ְִִ◌

ק יא ז טא  פג ארא  ְִִַָָָ

        
  

      
       

      ❏[עט] 
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חב"ד] של המוחין ג' מכח בדאצומחות א מסכין  בדא, א  [לכן-מתערבין ְְְְְְִִִִַָָָָָ

בזו .השערות] זו ומסובכות  בזו, זו מחימתערבבות   ההמוחין-וכ חב"דוכל  [של ְְֵֻ

עאה,התחתונות] במחא גלגלא העליון -אחידן  במוח  בגולגולת , [בשרשיאחוזות  ְְְְֲִִַָָָָָֻ

שבכתר] .חב "ד

מיכן  האלו -וכ ע "א המשוכות [השערות]וכל  קלו  דף באד"ר ומבואר ועלו. [שנמשכו ְְְִָֻ

ג' באורות  גם פוגעות הן לעלות חוזרות  וכשהן חוזר , אור מבחינת הן השערות  שאורות 
יחד] הללו  האורות ג ' מכל ומאירות החב"ד, באורות  וגם חללי,החללים מלת ְְְְֲִִֵַַָָאתמכן 

המוח -דמחא  חללי  משלשת  ז"א]נמשכו  של בראש וצמחו החב"ד ,[מחללי  ְָ

כולם]מעורבים -מתערבן מעורבים החללים ואור המוחין  ואור חוזר דכיא[האור ְְְְִַָָָ

ובטהרה-במסאבא  באד"רבטומאה  ומבואר שבתורה . וטהרה טומאה  ענייני של [בטעמים ְֲִָָ

וטעמי ז "א, של ראשו  של  דשערי  בפלוגתא נאחזים המצוות תרי"ג שורש כי  ע "א, קלו דף
שורש  הן ימין שבצד הראש שערות כן, ועל  ז"א . של  הראש בשערות מושרשות המצוות תרי "ג

הטומאה] אזהרת לענייני  שורש  הן שמאל  שבצד ואלה הטהרה , אן,ענייני  ְִָכל

הטעמים [וגם]-טעמין אותם  חייבבכל  ואסור, מותר ופסול, כשר התורה, ענייני  [של  ֲִַ

סתימן,וזכאי ] של]ו-ורזין  הטעמים סתומים ,[גם  שלו-מתגליןסודות  טעמים [גם ְְְְִִִַָָָ

שהם] התורה נגלים .ענייני  כך -בגין  תרי"גומשום  של הטעמים ששורש שלמדנו  [לפי  ְִָ

ואם הגולגולת. חללי  וג' שבכתר מהמוחין נמשכות השערות  והנה , הראש. בשערות הוא  מצוות 
שבכתר] מהמוחין  נמשך  המצוות טעמי  של השורש גם יהו'ה,כן , "אנכי רמיזי , מחי הְְְִִֵֵָֹֻ

"הדברות [לכן]-אלהי בעשרת  רמוזים  המוחין  יתרו,כל  פרשת של הדברות [בעשרת ֱֶֹ

חכמ"ה  התיבות : שלש  שגם  והרמז , התורה. לכל  מוחין בבחינת והן אותיות, כת"ר בהן שיש
כת "ר] בגימ' מספרם עולה החיבור, וא"ו עם ו 'דעת , עטרא,בינ"ה דנהרין  ְְְְֲִִַָָמה 

הראש -דרי א של  בעטרה שמאירים  בכתרכמו  בשורשם מאירים שהמוחין [כמו ְֵָ

ג לגלא,שבראש] חללי המוחין]ו-ועאלין ענפי שהם ב[כמו חללי[שלשת]עולים  ְְְְֲִֵַַָָָ

הגולגולת .

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(עט) כ, עבדי :שמות מית  מצרי מאר  צאתיה אר אלהי ה ' ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאנכי



ק יאפב ז טא  ְִִַָָָארא 

          
      

       
     
       
       
       
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

רחמים] של והיא אחת , בבחינה רק לכא,פועל משפיע]-חיד א"א לכל [שכן שמחה ְֵָֹ

לכא ,[העולמות] לכל [ו ]-חים דינא .[הנבראים]חיים  ,בי תליא בו-לא תלוי לא  ְְִִֵַַָָָָֹ

האי דין.[בא"א] בזה-אבל ואי ,[ז"א]אבל  עלילת", ננת שנאמר]-"ל לו[מה  ְְְֲֲִִַָָָ

עלילות  בוא "ו ]נתכנו  'לו' בודאי [וקרי  עלילות, פועל ז"א  כן ועל  בו, תלוי  והדין לז "א , [נאה
.משונות]

דז "א  גולגלתא  שערי
הראש -דרי אגלגלא  של  ז"א]בגולגלת  ל[משתלשלות]תלויות -תלין,[של  ְְְְְֵַַָָָָ

ואלפין  רון ואלפים -אן  רבבות  אותם  ד ערין כל  האגודות-קצי ְְְְְִִִִֵַַָ

השערות , א מין של  שחורות -אן  שורש שהן נמצא ז"א, של  אלו שבשערות [משום ְִִָֻ

הקלי '] בדא.אחיזת א השערות]ו-מסכין בזו ,[הן  זו  אמסובכות  אחידן  ְְְֲִִִַָָָָ

בזו .[והן]-בדא זו עאה אחוזות  נהיר העליון-אחידן באור [מבארשאחוזות  ְְֲִִִִַָָָָ

שהן משום א"א, שערות כמו נפרדות ואינן בזו , זו ואחוזות מסובכות ז"א של השערות שלכן
העליון] באור אחוז  ז"א של ריי,השערות בראשו -מתער העליוןשמתעטר  [האור ְְְִֵֵַָ

ז"א] של בראשו מאא .מתעטר דאתנהיר מחא שמאיר-מא א, ומהמוח  מאבא , ְְְִִִֵֵַַָָָ

מתעטרמאבא  והוא החכמה . מוח הוא  מאבא, מאבא , ז"א  של בראשו  מתעטר העליון [האור 
שבכתר] החכמה  ממוח הארה  המקבל התחתון  החכמה  ממוח כך-לבתר .גם [לאחראחר  ְַָ

החכמה] ממוח  השערות נימין ,שצמחו  על נימין וצומחות]יוצאות -נפקין  [השערות , ְִִִִִַָ

נימין , רי יבהרבה דמתער הירבראשו -מ שמתעטר  ז"א]מאור מאיא,[של  ְְְְִִִִֵֵֵַָָ

מחי ו-מאר שבכתר . הבינה ממוח  המוחות [גם]מאימא , הבינה משאר ממוח [גם ְִֵַ

והדעת]וכולן-וכה.התחתון] הבינה של  השערות מסכי ,[כל  אחוזות-אחידן ְְְְֲִִֵַָֻ

מאא ומסובכות  דאחידן  ערי מאבא -אן  שאחוזת  השערות  [באותןבאותן ְְֲִִֵֵַַַָָ

אבא] ממוח בתחילה שצמחו א נּ וּ ן [ו ]-גין.השערות השערותשהן -משום , שכל  [משום ְִִ◌

ק יא ז טא  פג ארא  ְִִַָָָ

        
  

      
       

      ❏[עט] 
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חב"ד] של המוחין ג' מכח בדאצומחות א מסכין  בדא, א  [לכן-מתערבין ְְְְְְִִִִַָָָָָ

בזו .השערות] זו ומסובכות  בזו, זו מחימתערבבות   ההמוחין-וכ חב"דוכל  [של ְְֵֻ

עאה,התחתונות] במחא גלגלא העליון -אחידן  במוח  בגולגולת , [בשרשיאחוזות  ְְְְֲִִַָָָָָֻ

שבכתר] .חב "ד

מיכן  האלו -וכ ע "א המשוכות [השערות]וכל  קלו  דף באד"ר ומבואר ועלו. [שנמשכו ְְְִָֻ

ג' באורות  גם פוגעות הן לעלות חוזרות  וכשהן חוזר , אור מבחינת הן השערות  שאורות 
יחד] הללו  האורות ג ' מכל ומאירות החב"ד, באורות  וגם חללי,החללים מלת ְְְְֲִִֵַַָָאתמכן 

המוח -דמחא  חללי  משלשת  ז"א]נמשכו  של בראש וצמחו החב"ד ,[מחללי  ְָ

כולם]מעורבים -מתערבן מעורבים החללים ואור המוחין  ואור חוזר דכיא[האור ְְְְִַָָָ

ובטהרה-במסאבא  באד"רבטומאה  ומבואר שבתורה . וטהרה טומאה  ענייני של [בטעמים ְֲִָָ

וטעמי ז "א, של ראשו  של  דשערי  בפלוגתא נאחזים המצוות תרי"ג שורש כי  ע "א, קלו דף
שורש  הן ימין שבצד הראש שערות כן, ועל  ז"א . של  הראש בשערות מושרשות המצוות תרי "ג

הטומאה] אזהרת לענייני  שורש  הן שמאל  שבצד ואלה הטהרה , אן,ענייני  ְִָכל

הטעמים [וגם]-טעמין אותם  חייבבכל  ואסור, מותר ופסול, כשר התורה, ענייני  [של  ֲִַ

סתימן,וזכאי ] של]ו-ורזין  הטעמים סתומים ,[גם  שלו-מתגליןסודות  טעמים [גם ְְְְִִִַָָָ

שהם] התורה נגלים .ענייני  כך -בגין  תרי"גומשום  של הטעמים ששורש שלמדנו  [לפי  ְִָ

ואם הגולגולת. חללי  וג' שבכתר מהמוחין נמשכות השערות  והנה , הראש. בשערות הוא  מצוות 
שבכתר] מהמוחין  נמשך  המצוות טעמי  של השורש גם יהו'ה,כן , "אנכי רמיזי , מחי הְְְִִֵֵָֹֻ

"הדברות [לכן]-אלהי בעשרת  רמוזים  המוחין  יתרו,כל  פרשת של הדברות [בעשרת ֱֶֹ

חכמ"ה  התיבות : שלש  שגם  והרמז , התורה. לכל  מוחין בבחינת והן אותיות, כת"ר בהן שיש
כת "ר] בגימ' מספרם עולה החיבור, וא"ו עם ו 'דעת , עטרא,בינ"ה דנהרין  ְְְְֲִִַָָמה 

הראש -דרי א של  בעטרה שמאירים  בכתרכמו  בשורשם מאירים שהמוחין [כמו ְֵָ

ג לגלא,שבראש] חללי המוחין]ו-ועאלין ענפי שהם ב[כמו חללי[שלשת]עולים  ְְְְֲִֵַַָָָ

הגולגולת .

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(עט) כ, עבדי :שמות מית  מצרי מאר  צאתיה אר אלהי ה ' ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאנכי



ק יאפד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
     ❏ [ פ] 

       
        

   

     
     

 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

א מן ק צין  א ן  שחורות -ל  אגודות  אותן  ז"א]כל  של בראש  השחורות  השערות ,[של  ִִָָָ

דאדנין מכוסות ,-חפין  לסטרא  האוזניים -ותלין  לצד  שלפעמיםותלויות  ז "א. [של  ְְְְְְְִִַַָָָ

שלא  כדי  ז "א , של האוזניים בחינת את ומכסות השערות נמשכות התחתונים , עוונות בגלל
ישראל] תפילות אצלו יתקבלו  ולא  אקימנא.יכנסו  ביארנו -והא קלו והרי  דף [באד"ר, ְְִָָ

תיב.ע"א]  כתוב:-בגין  כך  מאןשמשום  מע". אזנ יהו'ה "ה ה  ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ביארנו ,-אקימנא בעימכאן  שרוצה-מאן  א דנימי מלא המלך-דירין שיטה  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אוזניו [ז"א] תפילתו ]למולו -לקבליאת  את דמלא ,[לשמוע ירי יסדר-יסלסל ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָ

המלך  של  במקומן]בראשו  ז"א שבראש השערות את לסדר התפילה  בייחודי  ְְֶַויפנה,[יכוון

אדנ י  מעל  אוזניו-ערי מעל  השערות  את  העורף ויפנה  מאחורי למקומם [שיחזירם ְְֵֵַַ

האזניים] שיתגלו מל א.כדי לי המלך [אז]ו-וימע לו  מהכל,[ז"א]ישמע  ְְְְִֵַַַָָ

שרצה -דבעי מה בתפילתו ]בכל  שבקש  .[מה  ְֵָ

דז "א  גולגלתא  שבאמצע  ארחא 

השערות -ד עריפלתא  ז"א]באמצע  של  [שבזה נאחז-מתאחדא,[שבראשו ְְְְְֲִֵַַַָָ

בז"א] מאיר שא "א  ההארה ארחאעיקר אחת -חד  באמצעדרך  מקום של [קו  ְַָ

משערות] הפנוי ז"א  של י מין .הראש עיק  יומין-ארחא  עתיק של  [בקו בדרך  ְְְִִַָָ

משערות] הפנוי א "א  של ראשו  מי.שבאמצע ממנו -מתרן  מאורח ונחלקות  [יוצאות  ְְִִֵָָ

ז"א] של שבראשו  ארחי,זה הדרכים -ל אריתאכל  התורה-דפ די מצוות  של  ְְְִֵַָָָ

ז"א] של שבראשו  זה באורח  מושרשות המצוות תרי"ג  .[שהן

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז .(פ ) יט, ב' מלכי לח א ר  סנחריב ברי את  מע  ראה עיני ה ' קח  מע אזנ ה' ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהה
חי:  אלהי ְֱִֵָָֹלחר

ק יא ז טא  פהארא  ְִִַָָָ

        
        

   [פא]     
    

     
    ❏ [פב] 

        
     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דז "א  רישא  שערי מיני בג ' הנאחזים  מלאכים 
מאריה ן  הדינים -ל בעלי  המלכיםכל  ז' של הכלים מבירורי  שנבראו  המלאכים [בחינת ֵָָ

השברים -יבבאשמתו ] החסד]של  כלי מבירורי  שנבראו [של]ו-ויללא,[המלאכים ִִָָָָ

הגבורה]התרועה  כלי  מבירורי  שנבראו  ויונקים]תלויים -לין ,[המלאכים כל[נאחזים ְְַָָ

וקצא  וקוץ-ק צא קוץ ז"א]בכל  של בראש השער שבאגודות קוץ מפריין.[כל וא ן , ְְְִִִַָָ

רשת -רא פורסים  אן,[להענישם]לחוטאים -לחבאוהם  ידעין לא ְְְְִִִַַָָָָָ

הדרכים -ארחין אלה  את  ידעו דרכישלא  את  לדעת רצו  לא  החוטאים שאותם [בגלל ְִָ

דכיב.התורה] הא  שכתוב :-הדא הוא  א ין זה  וכל אפלה". רעים ר"- וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ

התרועה]אלה ובעלי  השברים בעלי ויונקים]תלויים -לין,[המלאכים, ק צין[נאחזים ְְִַָ

קשים -יפין הבינה]בקוצין של מהמוח היוצאות אלה  הקשות, השערות  בגין.[באגודות ְִִִַ

-, כך תיפין ומשום   ה- קשים בדיניםכולם  פועלים הם  המלאכים אלה  כל [אלה ְִִַָֻ

.קשים]
ע"א]וביארנו-ואקימנא קלו דף עיען ,[באד"ר החלקות[השערות]באותן-אן  ְְְְִִִָָ

רכות] הן כן ועל  החכמה, ממוח היוצאות מתקלאנאחזים .-אתאחדן [השערות מאריה ן ְְְְֲִֵַַָָָ

הדינים -דרחימתא האהבה [המלאכים]בעלי  משקל  כלפישל  להטות  הממונים [המלאכים ְִִָ

שכתוב:-כיב .חסד] וכל ואמת ". חסד  יהו'ה ארחת שהשתנו -"ל [והטעם ְְְֱִִֶֶֶֶָָָָ

המטים מתקלא בעלי  מהם ויש לדין, המטים ויללה  יבבה בעלי  מהם שיש כך , כל המלאכים 
מכין,לחסד] מושכים -גין שהם  שפע]משום  ומקבלים  [הםמהמוחין -מחין[יונקים ְְְִִִִָ

ז"א] בראש חב"ד של המוחין דמחאג' רהיטי  המוח -סתימין , כלי  בתוך  [בראש הסתומים  ְְְִִִִֵָ

אימא של הנה "י והם ז"א . מלך של מקדש  וכ"כ רהטים . רה, ערך יעקב קהלות וע "ע שעה. (יפה 
א) קסא , דף  ויצא  ז"א]לזוהר של לחב"ד הכלים שהם המוחין, חללי  ג' על  המשפיעים ְִבגין.,

-, כך חד ומשום  כל  אחד -מכחי כל  א רחי נמצאים  שורשו.[פועל]-פם כפי  ְְְְִֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יט.(פא) ד , יל :משלי  ה  ידע לא אפלה  עי ר ר(פב).י כה, חסדתהלי ה ' ארחת ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ



ק יאפד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
     ❏ [ פ] 

       
        

   

     
     

 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

א מן ק צין  א ן  שחורות -ל  אגודות  אותן  ז"א]כל  של בראש  השחורות  השערות ,[של  ִִָָָ

דאדנין מכוסות ,-חפין  לסטרא  האוזניים -ותלין  לצד  שלפעמיםותלויות  ז "א. [של  ְְְְְְְִִַַָָָ

שלא  כדי  ז "א , של האוזניים בחינת את ומכסות השערות נמשכות התחתונים , עוונות בגלל
ישראל] תפילות אצלו יתקבלו  ולא  אקימנא.יכנסו  ביארנו -והא קלו והרי  דף [באד"ר, ְְִָָ

תיב.ע"א]  כתוב:-בגין  כך  מאןשמשום  מע". אזנ יהו'ה "ה ה  ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ביארנו ,-אקימנא בעימכאן  שרוצה-מאן  א דנימי מלא המלך-דירין שיטה  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אוזניו [ז"א] תפילתו ]למולו -לקבליאת  את דמלא ,[לשמוע ירי יסדר-יסלסל ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָ

המלך  של  במקומן]בראשו  ז"א שבראש השערות את לסדר התפילה  בייחודי  ְְֶַויפנה,[יכוון

אדנ י  מעל  אוזניו-ערי מעל  השערות  את  העורף ויפנה  מאחורי למקומם [שיחזירם ְְֵֵַַ

האזניים] שיתגלו מל א.כדי לי המלך [אז]ו-וימע לו  מהכל,[ז"א]ישמע  ְְְְִֵַַַָָ

שרצה -דבעי מה בתפילתו ]בכל  שבקש  .[מה  ְֵָ

דז "א  גולגלתא  שבאמצע  ארחא 

השערות -ד עריפלתא  ז"א]באמצע  של  [שבזה נאחז-מתאחדא,[שבראשו ְְְְְֲִֵַַַָָ

בז"א] מאיר שא "א  ההארה ארחאעיקר אחת -חד  באמצעדרך  מקום של [קו  ְַָ

משערות] הפנוי ז"א  של י מין .הראש עיק  יומין-ארחא  עתיק של  [בקו בדרך  ְְְִִַָָ

משערות] הפנוי א "א  של ראשו  מי.שבאמצע ממנו -מתרן  מאורח ונחלקות  [יוצאות  ְְִִֵָָ

ז"א] של שבראשו  ארחי,זה הדרכים -ל אריתאכל  התורה-דפ די מצוות  של  ְְְִֵַָָָ

ז"א] של שבראשו  זה באורח  מושרשות המצוות תרי"ג  .[שהן

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז .(פ ) יט, ב' מלכי לח א ר  סנחריב ברי את  מע  ראה עיני ה ' קח  מע אזנ ה' ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהה
חי:  אלהי ְֱִֵָָֹלחר

ק יא ז טא  פהארא  ְִִַָָָ

        
        

   [פא]     
    

     
    ❏ [פב] 

        
     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דז "א  רישא  שערי מיני בג ' הנאחזים  מלאכים 
מאריה ן  הדינים -ל בעלי  המלכיםכל  ז' של הכלים מבירורי  שנבראו  המלאכים [בחינת ֵָָ

השברים -יבבאשמתו ] החסד]של  כלי מבירורי  שנבראו [של]ו-ויללא,[המלאכים ִִָָָָ

הגבורה]התרועה  כלי  מבירורי  שנבראו  ויונקים]תלויים -לין ,[המלאכים כל[נאחזים ְְַָָ

וקצא  וקוץ-ק צא קוץ ז"א]בכל  של בראש השער שבאגודות קוץ מפריין.[כל וא ן , ְְְִִִַָָ

רשת -רא פורסים  אן,[להענישם]לחוטאים -לחבאוהם  ידעין לא ְְְְִִִַַָָָָָ

הדרכים -ארחין אלה  את  ידעו דרכישלא  את  לדעת רצו  לא  החוטאים שאותם [בגלל ְִָ

דכיב.התורה] הא  שכתוב :-הדא הוא  א ין זה  וכל אפלה". רעים ר"- וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ

התרועה]אלה ובעלי  השברים בעלי ויונקים]תלויים -לין,[המלאכים, ק צין[נאחזים ְְִַָ

קשים -יפין הבינה]בקוצין של מהמוח היוצאות אלה  הקשות, השערות  בגין.[באגודות ְִִִַ

-, כך תיפין ומשום   ה- קשים בדיניםכולם  פועלים הם  המלאכים אלה  כל [אלה ְִִַָֻ

.קשים]
ע"א]וביארנו-ואקימנא קלו דף עיען ,[באד"ר החלקות[השערות]באותן-אן  ְְְְִִִָָ

רכות] הן כן ועל  החכמה, ממוח היוצאות מתקלאנאחזים .-אתאחדן [השערות מאריה ן ְְְְֲִֵַַָָָ

הדינים -דרחימתא האהבה [המלאכים]בעלי  משקל  כלפישל  להטות  הממונים [המלאכים ְִִָ

שכתוב:-כיב .חסד] וכל ואמת ". חסד  יהו'ה ארחת שהשתנו -"ל [והטעם ְְְֱִִֶֶֶֶָָָָ

המטים מתקלא בעלי  מהם ויש לדין, המטים ויללה  יבבה בעלי  מהם שיש כך , כל המלאכים 
מכין,לחסד] מושכים -גין שהם  שפע]משום  ומקבלים  [הםמהמוחין -מחין[יונקים ְְְִִִִָ

ז"א] בראש חב"ד של המוחין דמחאג' רהיטי  המוח -סתימין , כלי  בתוך  [בראש הסתומים  ְְְִִִִֵָ

אימא של הנה "י והם ז"א . מלך של מקדש  וכ"כ רהטים . רה, ערך יעקב קהלות וע "ע שעה. (יפה 
א) קסא , דף  ויצא  ז"א]לזוהר של לחב"ד הכלים שהם המוחין, חללי  ג' על  המשפיעים ְִבגין.,

-, כך חד ומשום  כל  אחד -מכחי כל  א רחי נמצאים  שורשו.[פועל]-פם כפי  ְְְְִֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יט.(פא) ד , יל :משלי  ה  ידע לא אפלה  עי ר ר(פב).י כה, חסדתהלי ה ' ארחת ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ



ק יאפו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
    ❏  

       
         

          
   

        
      

     

      
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מחא האחד -מחד  החכמה]מהמוח  מוח  עיען ,[הוא  ק צין  אגודות-א ן  באותן ְְִִִֵַָָ

דרחימתאנמשכים -אתמכןהחלקות,[השער] מתקלא הדינים -מאריה ן  בעלי  ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

החסד. משקל  מחאשכתוב:-כיבשל  ואמת ". חסד יהו'ה  ארחת  "ל ְְֱִִִֶֶֶֶָָָ

השני -תנינא הבינה]מהמוח  מוח  יפין ,[הוא קצין אגודות -אן [שער]באותן  ְְִִִִִַָָ

ויללא ותלויים -ותלין נמשכים -אתמכן הקשות , יבבא  הדינים -מאריה ן בעלי  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

התרועה . ושל  השברים  ה של  בהם :-כתיב ידע שכתוב  לא  אפלה רעים ר" ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

מיירי קא מאי  ."ל י הכתוב ?[שואל]-ה  כוונת  ידע"מה  "לא [מה אלא-א א ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידעו,שנאמר] ידעין לא  לא יודעים ,-למר לא  למנעביאורו , בעאן  [הכוונה ו-ולא  ְְְְְִִַָָָָָָ

שהם] לדעת .משום  רוצים  לא 

"לי שנאמר]-"ה יכשלו ,[ומה י לבמה אי א אא  "בה", קרי אל -אל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הכתוב]תקרא  אלא [כלשון של]'במה ', הרומזת במשמעות יכשלו.[תלמד באימא 
דאיא  סטרא מתאחדין  אימא .-א ן , של  בצד הנאחזים  סטראבאותם  מאי ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָ

אימא?[שואל]-דאיא של  הצד  תיפאמהו  קשה ,-ברה  מגבורה  ְְְִִִַָָָָ

ויללא יבבא מאריה ן השברים -מתאחדין  של  הדינים  בעלי  נאחזים  ממנה  ְֲִִִִֵַָָָָָ

נכשליםוהתרועה  בהם הקשים, לדינים השורש שבו אימא, של במוח נאחזים [שהם
החוטאים] אלה .ונענשים

תליתאה  השלישי -מחא הדעת]מהמוח  מוח אן,[הוא ק צין  אן  ְְְִִִִִָָָ

אגודות -אמצעיתא  באמצע ,[שער]באותן  ותלויים -ותלין נמשכים -אתמכן שהן ְְְְְְִִֶַַָָָָ

ק יא ז טא  פז ארא  ְִִַָָָ

    [פג]     
 

      
      

   
     

       
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מין  בדין -מאריה ן המכריעים  הדינים  לפיבעלי  בדין להכריע הממונים מלאכים  [הם ְִִֵָ

שבדעת] הגבורה  לצד ופעמים שבדעת, החסד  לצד פעמים אדם, בני [הם]ו-וארן .מעשי  ְְִ

נהירין נקראים , ולא נהירין  מאירים -אנין החסד]פנים  מאירים [מצד ולא  [מצד, ְְְְִִִִִַָ

תיב.הגבורה] וכאכתוב :[המלאכים]ובאלה-בהני ."רגלי מעל [כלוכולם -"ס ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ

ז"א] של  חב"ד מוחין מג' הנמשכים המלאכים וערינמצאים -אכח,אלה ק צין  אן  ְְְְְִִִֵַַ

הראש -דרי א שערות  של  אגודות  ז"א]באותם  של שבראשו  השערות בחינות .[מג ' ְֵָ

דז "א  מצחא 
גלגלא הגולגולת -מצחא של  ז"א]המצח  של  חבא,[בראש לאתדא  [הוא]-מצחא  ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

החוטאים  את  לפקוד  עבדיהן מצח  מעשיהם .-על אתגליאעל  מצחא האי וכאשר-וכד ְְְְִִֵַַַָָָָ

המצח  ז"א]זה עליו ]מתגלה[של המשתלשלות  הראש משערות מתגלה  המצח  ,[כאשר
דינין מאריהן  הדינים -מתערין  בעלי  להעניש]מתעוררים  לא,[מתעוררים לא ן  ְְְְֲִִִִִֵָָ

עבדיה ן  במעשיהם .[החוטאים]לאלה -מתפין מתביישים  שלא  ְְְִִֵַָ

מצחא המצח -האי המצח]זה  של הנגלה כורא,[העור כשושנה -סקא  [כך אדום  ְְְִַָָָָָ

שבו ] קשים דינים על ומורה  שלו , דאתגליא .הגוון שמתגלה -בעא מצחאובשעה  ְְְְְֲִִַַָָָ

העתיק -דעיקא של  מצחא,][א"א המצח  המצח -האי ז"א]בזה ,[של ְְְִִַָָָ

ז"א]חוזר -אתהדרת של כתלא[המצח כשלג [להיות]-חרא  מצ "ח לבן  כעין [והוא  ְְְֲִִַַַָָָ

וחסד] ברחמים נמצא שהא  להורות עא .א "א , השעה,-וההיא רצן "ואותה  "עת ְְִֵַַָָ

נקראת -ארי רצון  תתקבללכולם -לכא עת  זו  רצון בעת  ותשובתם לרשעים, [אפילו  ְְִֵָֹ

א"א, של המצח מתגלה אז  שבת, של  מנחה  בשעת מתקיימת השעה  אותה כי  מבואר, לרצון.
'ואני פסוק אז לומר התפילה בסדר תקנו  ולכן שבו. הדינים כל  ונמתקים  ז"א, של  במצח ומאיר

רצון'] עת ה ' לך .תפילתי 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ועדתיו: ברית לנצרי כו.(פג)ואמת ד, י נ:משלי רכי וכל   רגל מע לס ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ



ק יאפו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
    ❏  

       
         

          
   

        
      

     

      
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מחא האחד -מחד  החכמה]מהמוח  מוח  עיען ,[הוא  ק צין  אגודות-א ן  באותן ְְִִִֵַָָ

דרחימתאנמשכים -אתמכןהחלקות,[השער] מתקלא הדינים -מאריה ן  בעלי  ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

החסד. משקל  מחאשכתוב:-כיבשל  ואמת ". חסד יהו'ה  ארחת  "ל ְְֱִִִֶֶֶֶָָָ

השני -תנינא הבינה]מהמוח  מוח  יפין ,[הוא קצין אגודות -אן [שער]באותן  ְְִִִִִַָָ

ויללא ותלויים -ותלין נמשכים -אתמכן הקשות , יבבא  הדינים -מאריה ן בעלי  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

התרועה . ושל  השברים  ה של  בהם :-כתיב ידע שכתוב  לא  אפלה רעים ר" ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

מיירי קא מאי  ."ל י הכתוב ?[שואל]-ה  כוונת  ידע"מה  "לא [מה אלא-א א ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידעו,שנאמר] ידעין לא  לא יודעים ,-למר לא  למנעביאורו , בעאן  [הכוונה ו-ולא  ְְְְְִִַָָָָָָ

שהם] לדעת .משום  רוצים  לא 

"לי שנאמר]-"ה יכשלו ,[ומה י לבמה אי א אא  "בה", קרי אל -אל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הכתוב]תקרא  אלא [כלשון של]'במה ', הרומזת במשמעות יכשלו.[תלמד באימא 
דאיא  סטרא מתאחדין  אימא .-א ן , של  בצד הנאחזים  סטראבאותם  מאי ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָ

אימא?[שואל]-דאיא של  הצד  תיפאמהו  קשה ,-ברה  מגבורה  ְְְִִִַָָָָ

ויללא יבבא מאריה ן השברים -מתאחדין  של  הדינים  בעלי  נאחזים  ממנה  ְֲִִִִֵַָָָָָ

נכשליםוהתרועה  בהם הקשים, לדינים השורש שבו אימא, של במוח נאחזים [שהם
החוטאים] אלה .ונענשים

תליתאה  השלישי -מחא הדעת]מהמוח  מוח אן,[הוא ק צין  אן  ְְְִִִִִָָָ

אגודות -אמצעיתא  באמצע ,[שער]באותן  ותלויים -ותלין נמשכים -אתמכן שהן ְְְְְְִִֶַַָָָָ

ק יא ז טא  פז ארא  ְִִַָָָ

    [פג]     
 

      
      

   
     

       
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מין  בדין -מאריה ן המכריעים  הדינים  לפיבעלי  בדין להכריע הממונים מלאכים  [הם ְִִֵָ

שבדעת] הגבורה  לצד ופעמים שבדעת, החסד  לצד פעמים אדם, בני [הם]ו-וארן .מעשי  ְְִ

נהירין נקראים , ולא נהירין  מאירים -אנין החסד]פנים  מאירים [מצד ולא  [מצד, ְְְְִִִִִַָ

תיב.הגבורה] וכאכתוב :[המלאכים]ובאלה-בהני ."רגלי מעל [כלוכולם -"ס ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ

ז"א] של  חב"ד מוחין מג' הנמשכים המלאכים וערינמצאים -אכח,אלה ק צין  אן  ְְְְְִִִֵַַ

הראש -דרי א שערות  של  אגודות  ז"א]באותם  של שבראשו  השערות בחינות .[מג ' ְֵָ

דז "א  מצחא 
גלגלא הגולגולת -מצחא של  ז"א]המצח  של  חבא,[בראש לאתדא  [הוא]-מצחא  ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

החוטאים  את  לפקוד  עבדיהן מצח  מעשיהם .-על אתגליאעל  מצחא האי וכאשר-וכד ְְְְִִֵַַַָָָָ

המצח  ז"א]זה עליו ]מתגלה[של המשתלשלות  הראש משערות מתגלה  המצח  ,[כאשר
דינין מאריהן  הדינים -מתערין  בעלי  להעניש]מתעוררים  לא,[מתעוררים לא ן  ְְְְֲִִִִִֵָָ

עבדיה ן  במעשיהם .[החוטאים]לאלה -מתפין מתביישים  שלא  ְְְִִֵַָ

מצחא המצח -האי המצח]זה  של הנגלה כורא,[העור כשושנה -סקא  [כך אדום  ְְְִַָָָָָ

שבו ] קשים דינים על ומורה  שלו , דאתגליא .הגוון שמתגלה -בעא מצחאובשעה  ְְְְְֲִִַַָָָ

העתיק -דעיקא של  מצחא,][א"א המצח  המצח -האי ז"א]בזה ,[של ְְְִִַָָָ

ז"א]חוזר -אתהדרת של כתלא[המצח כשלג [להיות]-חרא  מצ "ח לבן  כעין [והוא  ְְְֲִִַַַָָָ

וחסד] ברחמים נמצא שהא  להורות עא .א "א , השעה,-וההיא רצן "ואותה  "עת ְְִֵַַָָ

נקראת -ארי רצון  תתקבללכולם -לכא עת  זו  רצון בעת  ותשובתם לרשעים, [אפילו  ְְִֵָֹ

א"א, של המצח מתגלה אז  שבת, של  מנחה  בשעת מתקיימת השעה  אותה כי  מבואר, לרצון.
'ואני פסוק אז לומר התפילה בסדר תקנו  ולכן שבו. הדינים כל  ונמתקים  ז"א, של  במצח ומאיר

רצון'] עת ה ' לך .תפילתי 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ועדתיו: ברית לנצרי כו.(פג)ואמת ד, י נ:משלי רכי וכל   רגל מע לס ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ



ק יאפח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
         

    [ פד] 
       

         
   

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אמר סבא , ייבא  רב דבי דאדא  רב-ספרא  של  מדרשו  בית  של  האגדה  בספר  ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

אמר : סבא , כדלקמן]-מצחייבא  מח"צ, אותיות גם היא מצ"ח שתיבת מצח,.[רומז זכי  ֵֶֶַַָ

דעיקא עתיק -מצחא  של  מצח  המצח , נעשותזכה אזי  ז"א , של המצח  זכה [אם ְְִִַָָ

הדינים ומתבטלים ז "א , של במצח המאיר  א "א  של מצח  על לרמוז מצ "ח , של צירוף  האותיות
לאו.שבו ] לא -ואי בו ]ואם  א"א  מצח להארת  ז "א של מצח  זכה  לא  ין,[אם חי"ת א די  ְְִֵֵֵַָ

אתון  האותיות [אות]מוטלת -רין שתי  בין  אותיותחי "ת  שתי  בין  חי "ת אות [תיכנס ְְֵֵַָ◌ֵ◌
מח"ץ] תיבת ותהיה המצח , של  אמר.מ"צ   דא אומר :-מה שאתה  אתיכמו "מחץ  ְְְֲֵֵַַַָָָ

ָמאב".

ייבא וביארנו -וא קימנא רב שאמר  ממה  שונה  והוא  ביארנו . אנחנו  אבל  אומר, שמעון [רבי ְְִָ

ביאר רשב"י אבל הדין, מיד על לרמוז  למח"צ מצ"ח אותיות את צירף  סבא  ייבא  רב כי סבא.
ע "ב] קלו  דף באד"ר והוא אחר, נצח,באופן נצ"ח [מצח]ש -ארי שהמצח נקרא  [לרמוז  ְְִֵֶַ

הדין] את רצפין ,נוצח רצופות -אתון הרצופה באותיות  נ' באות מ', האות  [בהחלפת  ְְְִַָ

מתלבש  שהוא אימא, של ליסוד שפע מריק אימא של  נצח כי  החילוף, טעם ומבואר  אחריה.
ז "א. של  המצח נמצא מבחוץ הדעת  וכנגד ז "א , של פנימיים במוחין  הוא  הדעת ז "א . של בדעת 

מבפנים] הנצח  אורות גילוי  שם על שבחוץ, המצח  נקרא כן הו.על נצחים ויש -וכה  ְְֲִַָָ

נצחים  פרקיםכמה לג' מתחלק הוא אך ז "א, של הגוף בכל מתפשט אימא  של נצח  [אמנם
נצחים] כמה  שיש נחשב  ולכן ז "א , של בחח"ן  ב.המתפשטים על פי ,-ואף  על  נצחואף ְְֶַַַַ

אחר -אחרא אימא]שנצח  של נצח  של עליון אס ק,[פרק  אחרא  אחר-נצח בנצח  ְְְֲֲִֶַַַָָָ

שלעולה  והחכמה ונ', מ ' אותיות בהחלפת נצח הנקרא  ז "א מצח  הוא  אחר, בנצח [מבואר,
שפע ומוריק ז "א, של בחכמה  המתלבש  דאימא דנצח עליון פרק והוא מתלבש, עולה, ז"א .
והוא  ז "א, של במוחין בפנים נמצא הדעת והוא ז"א. של  בדעת  המלובש אימא  של  ליסוד 

ז"א] של מצח כנגד אחרין,מבחוץ נצחים דאימא,]-אית  דנצח העליון מפרק חוץ [ולכן, ְֲִִִַַָ

אחרים , נצחים  פא יש  כל הגוף -מתטין  בכל  פרקיםהמתפשטים  ששני ז "א. [של ְְְְִִַָָ

דאימא  נצח של  העליון  הפרק מלבד ז "א , של ונצח בחסד מתפשטים אימא, של דנצח  אחרים
ז"א] של במצח  ומתגלה כנ "ל .המתלבש 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יז .(פד) כד, מח במדבר מראל בט וק מ עקב כב ר קרב  ולא  ר א עה  ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארא

ק יא ז טא  פטארא  ְִִַָָָ

       
        

  

        
        

 [פה] 

      
        

ע"ב  רצ "ג ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בא שבשבת ,-בגין , דמנחה וכדי  דצלתא מנחה ,-עתא תפילת  בשעת  ְְְְְְְְִִִִַַָָָָ

ינין יתערן  לא  דינים -גין  יתעוררו  שלא  בימיכדי  מנחה בשעת המתעוררים [דינים  ְְְֲִִִִָ

קדי אמגלה[לכן]-ליא,החול] א "א-ע יקא  דיליהוא  שלו[את]-מצחא המצח  ְְִִִִֵַַַָָָָ

ז"א] של במצח  מצחו  הארת את  מגלה  אתפין,[א"א ינין  נכפים -וכל הדינים  [במצח וכל  ְְְִִִַָָ

ז"א] אתעבידונכבים ,-ואככ,של  פועלים -ולא  בעולמות]ולא דינים  פועלים .[אינם ְְְְְֲִִִָָ

ז "א  שבמצח  דינין  בתי כ "ד 
מצחא  המצח -האי ז"א]בזה תלויים -לין ,[של  וע רין  דינין ארע עשרים -י  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

דינים  בתי  גבורותוארבעה  מה ' הנמשכים הדין בחינות הם הללו  הדינים בתי  כי [מבואר,
שם פעמים חמש בסוד אימא  של גבורות ה' הם  כי כ"ד, ונמנו  ז"א . במצח המלובש שבדעת ,
נמשך  ומהם כ"ד. נמצאים ז"א, במצח שמושרשים שבמלכות דין  בית מיתות ד' ועוד אהי "ה,

לתחתונים] והעונש  עבדיה ן ,הדין חיפין אן את]ל -לכל  אותם [העניש כל  ְְְִִִֵַָָ

במעשיהם . דכיבהחצופים  שכתוב:-מה  עהכמו וי אל ידע  איכה ואמר" ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָ

אלה -בעלין " על לרמוז כ"ד , ר"ת ב'עליון, ד'עה ו 'יש א'ל י'דע א'יכה הרשעים . הם [ואמרו, ְְֶ

והעונש] הדין נמשך שמהם הדינים בתי .כ"ד

אן  ערים הם [שואל]-והא עשרים  גבורותוהרי ה ' מצד במניינם כנ"ל דינים, [הבתי  ְְִִֶָ

אהי"ה] שם פעמים ה' בסוד שהם למה-להארע ,דאימא בתורארבע , לעיל [נזכרו ְַַָָ

דלתא ?כ"ד] דינא י  מיתת ארע הם]-לקבליהן  הארבע כי ארבע[משיב, כנגד  ְְְְֳִִִֵֵַַַָָָ

שלמטה דין בית  אדנ "ימיתות  שם אותיות מד' נמשך ששורשם עונשים שהם [מבואר,
מעיא,שבמלכות] מלמעלה -דתלין ז"א]שתלויות  של ממצח  למעלה ,[שנמשכות  ְְְִֵַָָ

ערין אר עשר-וא ועונשיםים ונשארו משפטים הם דין  בית מיתות שארבע [לאחר ְְְְֲִִֶ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ת: ני  ל וקרקר מ אב יא.(פה)אתי עג, תהלי:בעלי עה   וי אל  ידע איכה  ואמר ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ



ק יאפח ז טא  ְִִַָָָארא 

         
         

    [ פד] 
       

         
   

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אמר סבא , ייבא  רב דבי דאדא  רב-ספרא  של  מדרשו  בית  של  האגדה  בספר  ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

אמר : סבא , כדלקמן]-מצחייבא  מח"צ, אותיות גם היא מצ"ח שתיבת מצח,.[רומז זכי  ֵֶֶַַָ

דעיקא עתיק -מצחא  של  מצח  המצח , נעשותזכה אזי  ז"א , של המצח  זכה [אם ְְִִַָָ

הדינים ומתבטלים ז "א , של במצח המאיר  א "א  של מצח  על לרמוז מצ "ח , של צירוף  האותיות
לאו.שבו ] לא -ואי בו ]ואם  א"א  מצח להארת  ז "א של מצח  זכה  לא  ין,[אם חי"ת א די  ְְִֵֵֵַָ

אתון  האותיות [אות]מוטלת -רין שתי  בין  אותיותחי "ת  שתי  בין  חי "ת אות [תיכנס ְְֵֵַָ◌ֵ◌
מח"ץ] תיבת ותהיה המצח , של  אמר.מ"צ   דא אומר :-מה שאתה  אתיכמו "מחץ  ְְְֲֵֵַַַָָָ

ָמאב".

ייבא וביארנו -וא קימנא רב שאמר  ממה  שונה  והוא  ביארנו . אנחנו  אבל  אומר, שמעון [רבי ְְִָ

ביאר רשב"י אבל הדין, מיד על לרמוז  למח"צ מצ"ח אותיות את צירף  סבא  ייבא  רב כי סבא.
ע "ב] קלו  דף באד"ר והוא אחר, נצח,באופן נצ"ח [מצח]ש -ארי שהמצח נקרא  [לרמוז  ְְִֵֶַ

הדין] את רצפין ,נוצח רצופות -אתון הרצופה באותיות  נ' באות מ', האות  [בהחלפת  ְְְִַָ

מתלבש  שהוא אימא, של ליסוד שפע מריק אימא של  נצח כי  החילוף, טעם ומבואר  אחריה.
ז "א. של  המצח נמצא מבחוץ הדעת  וכנגד ז "א , של פנימיים במוחין  הוא  הדעת ז "א . של בדעת 

מבפנים] הנצח  אורות גילוי  שם על שבחוץ, המצח  נקרא כן הו.על נצחים ויש -וכה  ְְֲִַָָ

נצחים  פרקיםכמה לג' מתחלק הוא אך ז "א, של הגוף בכל מתפשט אימא  של נצח  [אמנם
נצחים] כמה  שיש נחשב  ולכן ז "א , של בחח"ן  ב.המתפשטים על פי ,-ואף  על  נצחואף ְְֶַַַַ

אחר -אחרא אימא]שנצח  של נצח  של עליון אס ק,[פרק  אחרא  אחר-נצח בנצח  ְְְֲֲִֶַַַָָָ

שלעולה  והחכמה ונ', מ ' אותיות בהחלפת נצח הנקרא  ז "א מצח  הוא  אחר, בנצח [מבואר,
שפע ומוריק ז "א, של בחכמה  המתלבש  דאימא דנצח עליון פרק והוא מתלבש, עולה, ז"א .
והוא  ז "א, של במוחין בפנים נמצא הדעת והוא ז"א. של  בדעת  המלובש אימא  של  ליסוד 

ז"א] של מצח כנגד אחרין,מבחוץ נצחים דאימא,]-אית  דנצח העליון מפרק חוץ [ולכן, ְֲִִִַַָ

אחרים , נצחים  פא יש  כל הגוף -מתטין  בכל  פרקיםהמתפשטים  ששני ז "א. [של ְְְְִִַָָ

דאימא  נצח של  העליון  הפרק מלבד ז "א , של ונצח בחסד מתפשטים אימא, של דנצח  אחרים
ז"א] של במצח  ומתגלה כנ "ל .המתלבש 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יז .(פד) כד, מח במדבר מראל בט וק מ עקב כב ר קרב  ולא  ר א עה  ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארא

ק יא ז טא  פטארא  ְִִַָָָ

       
        

  

        
        

 [פה] 

      
        

ע"ב  רצ "ג ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בא שבשבת ,-בגין , דמנחה וכדי  דצלתא מנחה ,-עתא תפילת  בשעת  ְְְְְְְְִִִִַַָָָָ

ינין יתערן  לא  דינים -גין  יתעוררו  שלא  בימיכדי  מנחה בשעת המתעוררים [דינים  ְְְֲִִִִָ

קדי אמגלה[לכן]-ליא,החול] א "א-ע יקא  דיליהוא  שלו[את]-מצחא המצח  ְְִִִִֵַַַָָָָ

ז"א] של במצח  מצחו  הארת את  מגלה  אתפין,[א"א ינין  נכפים -וכל הדינים  [במצח וכל  ְְְִִִַָָ

ז"א] אתעבידונכבים ,-ואככ,של  פועלים -ולא  בעולמות]ולא דינים  פועלים .[אינם ְְְְְֲִִִָָ

ז "א  שבמצח  דינין  בתי כ "ד 
מצחא  המצח -האי ז"א]בזה תלויים -לין ,[של  וע רין  דינין ארע עשרים -י  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

דינים  בתי  גבורותוארבעה  מה ' הנמשכים הדין בחינות הם הללו  הדינים בתי  כי [מבואר,
שם פעמים חמש בסוד אימא  של גבורות ה' הם  כי כ"ד, ונמנו  ז"א . במצח המלובש שבדעת ,
נמשך  ומהם כ"ד. נמצאים ז"א, במצח שמושרשים שבמלכות דין  בית מיתות ד' ועוד אהי "ה,

לתחתונים] והעונש  עבדיה ן ,הדין חיפין אן את]ל -לכל  אותם [העניש כל  ְְְִִִֵַָָ

במעשיהם . דכיבהחצופים  שכתוב:-מה  עהכמו וי אל ידע  איכה ואמר" ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָ

אלה -בעלין " על לרמוז כ"ד , ר"ת ב'עליון, ד'עה ו 'יש א'ל י'דע א'יכה הרשעים . הם [ואמרו, ְְֶ

והעונש] הדין נמשך שמהם הדינים בתי .כ"ד

אן  ערים הם [שואל]-והא עשרים  גבורותוהרי ה ' מצד במניינם כנ"ל דינים, [הבתי  ְְִִֶָ

אהי"ה] שם פעמים ה' בסוד שהם למה-להארע ,דאימא בתורארבע , לעיל [נזכרו ְַַָָ

דלתא ?כ"ד] דינא י  מיתת ארע הם]-לקבליהן  הארבע כי ארבע[משיב, כנגד  ְְְְֳִִִֵֵַַַָָָ

שלמטה דין בית  אדנ "ימיתות  שם אותיות מד' נמשך ששורשם עונשים שהם [מבואר,
מעיא,שבמלכות] מלמעלה -דתלין ז"א]שתלויות  של ממצח  למעלה ,[שנמשכות  ְְְִֵַָָ

ערין אר עשר-וא ועונשיםים ונשארו משפטים הם דין  בית מיתות שארבע [לאחר ְְְְֲִִֶ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ת: ני  ל וקרקר מ אב יא.(פה)אתי עג, תהלי:בעלי עה   וי אל  ידע איכה  ואמר ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ



ק יאצ  ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       

     

        
       [פו] 

         [פז] 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

את השופטים דין בתי  שהם עשרים לעיל, הנמנים מהכ"ד  נשארו  הנה לתחתונים , הניתנים
.החוטאים] כך ,-בגין עאה ומשום  דינא  י מעניין דין-לא  בית  מענישים  לא  ְֲִִִִִֵַָָָָָ

ז"א]העליון נין,[של לערין  וסליק י לים שישלים -עד  ויעלה[האדם]עד  ְְְְְְִִִִֶַַָ

שנים  ב"ה לעשרים  אדנ"י  הוי "ה של שמות עשרים לכל ח "ו  פוגם שהחוטא (דמשק[עד
דינא ,]אליעזר) י  ערין הדין -לקבליה ן  בתי  עשרים  שלכנגד  במצח  [הנמצאים ְְְֳִִֵֵֶָָָ

נינן.ז"א] דילן סתימאה למדנו-מתניתא  שלנו  הסתומה  עודבברייתא  לבאר [בא  ְְְִִִֵַָָָָָָ

שהם] משום דינים, בתי  נקראים הכ"ד וע ריןכנגד -לקבליהן :למה  ארע ְְְְְֳִֵֶַַָ

ספרים ,-ספרים וארבעה  אריתאעשרים  בתורה -אתלילן  [להעניש שנכללים  ְְְְְְִִִַָָָ

בתורה  כלולים הדינים כל והם ספרים. בכ"ד הנמצאים התורה  דיני על העוברים לחוטאים,
בתורה] רמיזי דלא מידי  דליכא ט ', תענית .כמ"ש 

ז "א  עיני
שבראש -ריאעינין התחתונים]העיניים  מעשי על  המשגיחים ז"א  של  אן,[בראש ְְִִֵַָ

עיניים ,-עינין  חבאהם  יהמ מסרן החוטאים -לא מהם  נזהרים  שלא  ְְְְְִִִַַַַַָָָָ

בסוד הם וטועים י'ה. יראה  לא המקולקלת , דעתם לפי  אומרים החוטאים כי [מבואר ,
כדלקמן] ז "א, של בעיניים השינה ענין סוד שהיא ולא.הדורמיטא , נימין ְְְְִִַַָעינין ,

ישנות -נימין ולא  שישנות , שלעיניים  בעיניים  הנראית השינה, היא  הדורמיטא, סוד  [זהו  ְִַ

באותה  כי וזאת  בדורמיטא, הם ז"א שעיני זמן יש כי  ישנות. אינן  אבל  כישנות נראות שהן ז"א ,
ובזמן יותר. מעולים חדשים מוחין  לז"א  ונמשכים לו, שהיו המוחין ממנו  מסתלקים העת
משגיחה  והיא בנקבה נכנסים  בז"א שהיו המוחין כי ישנה, לא הנקבה אפילו הדורמיטא 

.בעולם] כך -בגין  דורמיטא]ומשום  של עניין  בז"א  שיש נקראים -ארי ,[משום ְְִִֵָ

ז"א] "ינים":[עיני  מאי ינים". ז"א]מה-"עיניו עיני  של הדימוי  ליונים ?[משמעות ְִִֵָָ

אמר דא אומר :-מה שאתה  עמית"כמו את   אי  נת נראה -"ולא שז"א [משום ְְְְֲִִֵֶַָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יב.(פו) ה, השירי מאת:שיר על י בת בחלב רחצ ת מי אפיקי  על  ניי כה,(פז )עיניו ויקרא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
אלהיכ :יז. ה' אני  י מאלהי ויראת  עמית את  אי נת ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹולא

ק יא ז טא  צא ארא  ְִִַָָָ

      [ פח]    
      [פט] 

       
       

      

        
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מלשון יונים בשם לז"א קורא לכן יש. אינו  אבל כישן בעיניו נראה  הוא  כי ומטעה, כמאנה 
'כיונים'] ואומר הדמיון בכ' ז"א  עיני את שמכנה  וזהו  כתיב.אונאה, א כתוב :-ועל זה  ועל  ְְִַָ

" י יראה לא  אמרז"א]-"ו כנגד החוטאים לומר שטועים למה  רומז הכתוב כי  .[מבאר, ְְִֶַָֹֹ

ייט"וכתוב :-כתיב הלא עין יצר אם ימע הלא  אזן טעות-"הנ טע כי  [מבאר, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָֹֹֹ

כי עמו , ישראל על משגיח ז"א הוא  הדורמיטא  בעת אפילו  אבל הנ "ל, בטענם החוטאים ביד
ישראל על  והשגחה הארה  יש ואז לנוקבא  מז "א המוחין נכנסים אלא ישינה איננה  הנוקבא 

במתמ"ד ) וכ"כ וייה"ר, יפ "ש רי "מ משם האדרא  בשערי .](כ"כ 

עינא דעל  העין -נא  שעל  גבות]התיקון הנקראות העין שמעל  ערי[שערות ְְִֵֵַַָָ

לים יערא שווה -מתערן  בשיעור  הנמדדות  שערות שווה]הם  מאן.[באורך ְְְְֲִִִִֵָָָ

לין  תלויים -ערין , השערות דאח תא מאותן מארי אלפי מאה שבע-בע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ההשגחה  בעלי אלפי  התחתונים]מאות  מעשי על להשגיח הממונים ְַָָלאחא,[מלאכים

מלחמה -קרבא ה']לעשות  רצון על  העוברים בחוטאים [לאחרואז-כדין.[להילחם ְְֵָָ

החוטאים] את ומענישים נפרעים הגבות , בשער התלויים הללו הדינים ְֵַקימי,שבעלי 

 הכולם -כ הדינים]עומדים  בעלי עינימהשתלשלותם -מללהן [כל  את [המכסה ְְִֵָֻ

לחוטאים] להעניש בדין שפעלו בשעה  מכוסות, ז"א  עיני היו  וכך ְְִִַמת חין,ז "א .

העיניים -עינין  להשגיח ונפקחים  ולשוב הללו , הדינים  בעלי כוח את  להחליש  ז"א, [של  ְִַ

התחתונים] מעשי  .על

 ס עינין על  העיניים -תא שעל  העפעפיים]הכיסוי מתאחדן,[הם בינין  ְְְְְֲִִִִַַַָָ

 ה-[שערות]. בהם נאחזות  רון הגבות  מאה  וארע מאות-ואלף וארבע  ואלף  ְְְְְִֵֶֶַַָָ

תריסין רבבות  מגינים -מארי דינים]בעלי  בעלי  ה ,[מלאכים בהם -מתאחדן  נאחזים  ְְְֲִִִֵַָָ

העפעפיים] דעינין .[באלו סתא ארן , העיניים -וא ן  של  כסוי  נקראים  [גםוהם  ְְְְְִִִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ז.(פח) צד, יעקב:תהלי אלהי  יבי ולא  יראה לא אמרט.(פט)ו צד, הלאתהילי  אז הנטע ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֹ



ק יאצ  ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       

     

        
       [פו] 

         [פז] 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

את השופטים דין בתי  שהם עשרים לעיל, הנמנים מהכ"ד  נשארו  הנה לתחתונים , הניתנים
.החוטאים] כך ,-בגין עאה ומשום  דינא  י מעניין דין-לא  בית  מענישים  לא  ְֲִִִִִֵַָָָָָ

ז"א]העליון נין,[של לערין  וסליק י לים שישלים -עד  ויעלה[האדם]עד  ְְְְְְִִִִֶַַָ

שנים  ב"ה לעשרים  אדנ"י  הוי "ה של שמות עשרים לכל ח "ו  פוגם שהחוטא (דמשק[עד
דינא ,]אליעזר) י  ערין הדין -לקבליה ן  בתי  עשרים  שלכנגד  במצח  [הנמצאים ְְְֳִִֵֵֶָָָ

נינן.ז"א] דילן סתימאה למדנו-מתניתא  שלנו  הסתומה  עודבברייתא  לבאר [בא  ְְְִִִֵַָָָָָָ

שהם] משום דינים, בתי  נקראים הכ"ד וע ריןכנגד -לקבליהן :למה  ארע ְְְְְֳִֵֶַַָ

ספרים ,-ספרים וארבעה  אריתאעשרים  בתורה -אתלילן  [להעניש שנכללים  ְְְְְְִִִַָָָ

בתורה  כלולים הדינים כל והם ספרים. בכ"ד הנמצאים התורה  דיני על העוברים לחוטאים,
בתורה] רמיזי דלא מידי  דליכא ט ', תענית .כמ"ש 

ז "א  עיני
שבראש -ריאעינין התחתונים]העיניים  מעשי על  המשגיחים ז"א  של  אן,[בראש ְְִִֵַָ

עיניים ,-עינין  חבאהם  יהמ מסרן החוטאים -לא מהם  נזהרים  שלא  ְְְְְִִִַַַַַָָָָ

בסוד הם וטועים י'ה. יראה  לא המקולקלת , דעתם לפי  אומרים החוטאים כי [מבואר ,
כדלקמן] ז "א, של בעיניים השינה ענין סוד שהיא ולא.הדורמיטא , נימין ְְְְִִַַָעינין ,

ישנות -נימין ולא  שישנות , שלעיניים  בעיניים  הנראית השינה, היא  הדורמיטא, סוד  [זהו  ְִַ

באותה  כי וזאת  בדורמיטא, הם ז"א שעיני זמן יש כי  ישנות. אינן  אבל  כישנות נראות שהן ז"א ,
ובזמן יותר. מעולים חדשים מוחין  לז"א  ונמשכים לו, שהיו המוחין ממנו  מסתלקים העת
משגיחה  והיא בנקבה נכנסים  בז"א שהיו המוחין כי ישנה, לא הנקבה אפילו הדורמיטא 

.בעולם] כך -בגין  דורמיטא]ומשום  של עניין  בז"א  שיש נקראים -ארי ,[משום ְְִִֵָ

ז"א] "ינים":[עיני  מאי ינים". ז"א]מה-"עיניו עיני  של הדימוי  ליונים ?[משמעות ְִִֵָָ

אמר דא אומר :-מה שאתה  עמית"כמו את   אי  נת נראה -"ולא שז"א [משום ְְְְֲִִֵֶַָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יב.(פו) ה, השירי מאת:שיר על י בת בחלב רחצ ת מי אפיקי  על  ניי כה,(פז )עיניו ויקרא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
אלהיכ :יז. ה' אני  י מאלהי ויראת  עמית את  אי נת ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹולא

ק יא ז טא  צא ארא  ְִִַָָָ

      [ פח]    
      [פט] 

       
       

      

        
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מלשון יונים בשם לז"א קורא לכן יש. אינו  אבל כישן בעיניו נראה  הוא  כי ומטעה, כמאנה 
'כיונים'] ואומר הדמיון בכ' ז"א  עיני את שמכנה  וזהו  כתיב.אונאה, א כתוב :-ועל זה  ועל  ְְִַָ

" י יראה לא  אמרז"א]-"ו כנגד החוטאים לומר שטועים למה  רומז הכתוב כי  .[מבאר, ְְִֶַָֹֹ

ייט"וכתוב :-כתיב הלא עין יצר אם ימע הלא  אזן טעות-"הנ טע כי  [מבאר, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָֹֹֹ

כי עמו , ישראל על משגיח ז"א הוא  הדורמיטא  בעת אפילו  אבל הנ "ל, בטענם החוטאים ביד
ישראל על  והשגחה הארה  יש ואז לנוקבא  מז "א המוחין נכנסים אלא ישינה איננה  הנוקבא 

במתמ"ד ) וכ"כ וייה"ר, יפ "ש רי "מ משם האדרא  בשערי .](כ"כ 

עינא דעל  העין -נא  שעל  גבות]התיקון הנקראות העין שמעל  ערי[שערות ְְִֵֵַַָָ

לים יערא שווה -מתערן  בשיעור  הנמדדות  שערות שווה]הם  מאן.[באורך ְְְְֲִִִִֵָָָ

לין  תלויים -ערין , השערות דאח תא מאותן מארי אלפי מאה שבע-בע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ההשגחה  בעלי אלפי  התחתונים]מאות  מעשי על להשגיח הממונים ְַָָלאחא,[מלאכים

מלחמה -קרבא ה']לעשות  רצון על  העוברים בחוטאים [לאחרואז-כדין.[להילחם ְְֵָָ

החוטאים] את ומענישים נפרעים הגבות , בשער התלויים הללו הדינים ְֵַקימי,שבעלי 

 הכולם -כ הדינים]עומדים  בעלי עינימהשתלשלותם -מללהן [כל  את [המכסה ְְִֵָֻ

לחוטאים] להעניש בדין שפעלו בשעה  מכוסות, ז"א  עיני היו  וכך ְְִִַמת חין,ז "א .

העיניים -עינין  להשגיח ונפקחים  ולשוב הללו , הדינים  בעלי כוח את  להחליש  ז"א, [של  ְִַ

התחתונים] מעשי  .על

 ס עינין על  העיניים -תא שעל  העפעפיים]הכיסוי מתאחדן,[הם בינין  ְְְְְֲִִִִַַַָָ

 ה-[שערות]. בהם נאחזות  רון הגבות  מאה  וארע מאות-ואלף וארבע  ואלף  ְְְְְִֵֶֶַַָָ

תריסין רבבות  מגינים -מארי דינים]בעלי  בעלי  ה ,[מלאכים בהם -מתאחדן  נאחזים  ְְְֲִִִֵַָָ

העפעפיים] דעינין .[באלו סתא ארן , העיניים -וא ן  של  כסוי  נקראים  [גםוהם  ְְְְְִִִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ז.(פח) צד, יעקב:תהלי אלהי  יבי ולא  יראה לא אמרט.(פט)ו צד, הלאתהילי  אז הנטע ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֹ



ק יאצב ז טא  ְִִַָָָארא 

    ❏     
        
       
      
       
       

    [ צ] 

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

העפעפיים] כמו  העיניים, כסוי  נקראים הללו אן.המלאכים אלה-וכל שזכרוכל  [המלאכים ְִָ

העיניים] גווני מג' יוצאים שהם לקמן, יהו'ה "רשב"י  "עיני ה '-ארן 'עיני  הנקראים  ְְִֵֵ

ז"א] בעיני  אחוזים הם פקחין,[כי נפקחים ,-לא מתעריןאינם  מתעוררים -ולא  ואינם  ְְְֲִִִָָָ

התחתונים] על להשגיח מתעוררים זמנא,[אינם בזמן-ר סתירק  דאין  ְְְְִִֵֵַָ

ש -דגבינין הכיסויים  העפעפיים]גבות [נקראים]שאלו אי[הם אי ן  מתרן  ְְְִִִִִֵַַָָ

מהעליונים .-מעאי התחתונים  אלה  דאתר ןנפרדים  שנפרדים -בע א ובשעה  ְְְְְִִֵֵַַָָָ

מעאי  תאי מהעליונים ,[העפעפיים]הגבות -ביני אתרהתחתונים  ונותנים -ויהבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

התחתונים]להשגיח -לאחא[לעיניים]מקום  עינין,[על  העינים -מת קחין נפקחים  ְְְְְִִִַַַָָ

ז"א] מנ י[העינים]ונראות -ואתחי,[של אתער משנתו-מאן  שהתעורר כמי ְְְְְְֲִִִִֵֵַָ

כלל] לפניו  שינה  אין באמת אבל שהתעורר, כמי  עינין .[רק חרמסתובבות[ואז]-ואס ְְְְֲִִַ

פקיחאהעיניים , לעינא  הפקוחה-וחמאן  לעין  פקוחה ורואות  שהיא  א"א של [העין  ְְְֲִֵָָָ

ונטהרות]ונרחצות -ואסחן,תדיר] שבהן מהדינים נרחצות ז"א חורא[עיני ְְְִִַָָָ

שלו -דילי רחמים]בלובן  שכולו  א "א , של שעין החיצון הלבן וכד.[בגוון ְִֵַ

נרחצות -אתסחין  ז"א]וכאשר  עיני  דינין,[ונטהרות מאריהן  אתפין ְְְְְִִִִֵַַָָָ

לישראל -ליראל הדינים  בעלי ישראל]נכנעים  על המקטרגים הדינים .[בעלי  בגין  ְְְִִֵָָ

כתוב :-תיב כך הקיצה".ומשום  אדני  תין  לה  "ערה  ְֲִִִַָָָָָָֹ

ז "א  שבעיני גונין  תלת 
גוונים -ונין ארע גווןארבעה  ועוד שחור. ירוק אדום שלושה, הם ז "א שבעיני [מבואר, ְְִַַַ

כנ"ל] ז"א , לעיני מא"א נמשך לבן, שהוא אן[מאירים]נראים -אתחזין,רביעי  ְְְִִַָ

העיניים -עינין  ז"א]באותם  נהרין ,[של אורות -מאן ימאותם  ארע ְְֲִִִֵֵַַַַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ייט: הלא עי יצר א כד.(צ)ימע מד, לנצח:תהלי זנח  אל  הקיצה אדני  תי ל ה ערה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ק יא ז טא  צג ארא  ְִִַָָָ

   

        
       

[צא]     

      
  ❏  [צב]  
     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

התפילין[של]-דתפלין  של  בתים  התפיליןארבע  בתי  שבתוך הפרשיות שארבע [מבואר , ְִִִ

המוחין] חללי שהם לכלים רומזים חללים לארבע החלוקים והבתים המוחין, סוד ְֲִַנהרין,הם 

מחא המוחין-רהיטי חללי  שם  בכלים  ז "א שמאירים  של העיניים שהארת [מבואר, ְִִֵָ

בעיקר נמשכים הם שבעיניים הגוונים מקום, ומכל ז "א. של שבראש  המוחין מד' נמשכת
הדעת] במוח המלובשים  דאימא נה "י של .מהכלים

דאחתא ה ' עיני  ארן  ההשגחה -בעה, של  ה ' עיני  הנקראים  [שבעה שבעה ְְְְְִִֵֵַָָָ

התחתונים] מעשי  על להשגיח הממונים דעינאיוצאים -נפקי,מלאכים אמא מגוון-מון ְְִֵֵָָָָָָֻ

העיניים  של  והוא שחור  הדעת . מוח מהארת  נמשך  השחור הגוון כי  מבואר, ז "א. עיני [של 
ומשגיח] הראיה  כוח יוצא שממנה עין , מהבת בארא ,יוצא  דא קימנא  כמו-מה  ְְְְִִָָָָ

באדרא  ואן,שכתוב :-כיב.[רבא]שביארנו עינים". בעה  אחת אבן  "על  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

גוונים -ונין השחור]ואותם  הגוון סטריה[של [ומאירים]מתלהטים -מתלהטין  ְְְְְֲִִִִַַַ

שלהם  מלאכים]בצדדים  שבעה .[של

שלהאדום [גוון]מ -ממקא  בינה  מהארת נמשך האדום הגוון כי  מבואר, ז"א . עיני  [של  ִָָֻ

אחרין,ז"א] אחרים -נפקין  אחרים]יוצאים  מלאכים דא ח תא[שבעה בעלי-מארי  ְְְֲִִֵַַַָָָָ

התחתונים]ההשגחה  מעשי  על  להשגיח הם גם הדיןלדין -לדינא,[הממונים את [להביא  ְִָ

מעלה] של דין בית  לפני  התחתונים מעשי  א רן .של  נקראים :-ואן  יהו'הוהם  "עיני ְְִִֵֵ

מטטים ולא "מטט ת", הארץ ". כל בלשוןמשוטטות ,-מטט ת שכתוב [כמו ְְְְְְְְִֶָָָֹ

משוטטים נקבה] ולא  זכר], בלשון דינא ,[ולא   הכ דין -גין שכולם  השבעה [משום  כל  ְְְִִָֻ

אימא] בחינת הם הללו  האחרים .מלאכים

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(צא) ג, ח זכריה  מפח הנני  עיני בעה  אחת  אב על יה ע לפני נת י א ר  האב הה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻי
אחד:  י ההיא האר  ע את מי צבאת ה '  ט.(צב)נא טז, ב' הימי עיניו דברי  ה ' י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מלחמת: ע י מעה  י זאת על לנס אליו ל לבב ע להתחק האר כל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמטטת 



ק יאצב ז טא  ְִִַָָָארא 

    ❏     
        
       
      
       
       

    [ צ] 

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

העפעפיים] כמו  העיניים, כסוי  נקראים הללו אן.המלאכים אלה-וכל שזכרוכל  [המלאכים ְִָ

העיניים] גווני מג' יוצאים שהם לקמן, יהו'ה "רשב"י  "עיני ה '-ארן 'עיני  הנקראים  ְְִֵֵ

ז"א] בעיני  אחוזים הם פקחין,[כי נפקחים ,-לא מתעריןאינם  מתעוררים -ולא  ואינם  ְְְֲִִִָָָ

התחתונים] על להשגיח מתעוררים זמנא,[אינם בזמן-ר סתירק  דאין  ְְְְִִֵֵַָ

ש -דגבינין הכיסויים  העפעפיים]גבות [נקראים]שאלו אי[הם אי ן  מתרן  ְְְִִִִִֵַַָָ

מהעליונים .-מעאי התחתונים  אלה  דאתר ןנפרדים  שנפרדים -בע א ובשעה  ְְְְְִִֵֵַַָָָ

מעאי  תאי מהעליונים ,[העפעפיים]הגבות -ביני אתרהתחתונים  ונותנים -ויהבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

התחתונים]להשגיח -לאחא[לעיניים]מקום  עינין,[על  העינים -מת קחין נפקחים  ְְְְְִִִַַַָָ

ז"א] מנ י[העינים]ונראות -ואתחי,[של אתער משנתו-מאן  שהתעורר כמי ְְְְְְֲִִִִֵֵַָ

כלל] לפניו  שינה  אין באמת אבל שהתעורר, כמי  עינין .[רק חרמסתובבות[ואז]-ואס ְְְְֲִִַ

פקיחאהעיניים , לעינא  הפקוחה-וחמאן  לעין  פקוחה ורואות  שהיא  א"א של [העין  ְְְֲִֵָָָ

ונטהרות]ונרחצות -ואסחן,תדיר] שבהן מהדינים נרחצות ז"א חורא[עיני ְְְִִַָָָ

שלו -דילי רחמים]בלובן  שכולו  א "א , של שעין החיצון הלבן וכד.[בגוון ְִֵַ

נרחצות -אתסחין  ז"א]וכאשר  עיני  דינין,[ונטהרות מאריהן  אתפין ְְְְְִִִִֵַַָָָ

לישראל -ליראל הדינים  בעלי ישראל]נכנעים  על המקטרגים הדינים .[בעלי  בגין  ְְְִִֵָָ

כתוב :-תיב כך הקיצה".ומשום  אדני  תין  לה  "ערה  ְֲִִִַָָָָָָֹ

ז "א  שבעיני גונין  תלת 
גוונים -ונין ארע גווןארבעה  ועוד שחור. ירוק אדום שלושה, הם ז "א שבעיני [מבואר, ְְִַַַ

כנ"ל] ז"א , לעיני מא"א נמשך לבן, שהוא אן[מאירים]נראים -אתחזין,רביעי  ְְְִִַָ

העיניים -עינין  ז"א]באותם  נהרין ,[של אורות -מאן ימאותם  ארע ְְֲִִִֵֵַַַַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ייט: הלא עי יצר א כד.(צ)ימע מד, לנצח:תהלי זנח  אל  הקיצה אדני  תי ל ה ערה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ק יא ז טא  צג ארא  ְִִַָָָ

   

        
       

[צא]     

      
  ❏  [צב]  
     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

התפילין[של]-דתפלין  של  בתים  התפיליןארבע  בתי  שבתוך הפרשיות שארבע [מבואר , ְִִִ

המוחין] חללי שהם לכלים רומזים חללים לארבע החלוקים והבתים המוחין, סוד ְֲִַנהרין,הם 

מחא המוחין-רהיטי חללי  שם  בכלים  ז "א שמאירים  של העיניים שהארת [מבואר, ְִִֵָ

בעיקר נמשכים הם שבעיניים הגוונים מקום, ומכל ז "א. של שבראש  המוחין מד' נמשכת
הדעת] במוח המלובשים  דאימא נה "י של .מהכלים

דאחתא ה ' עיני  ארן  ההשגחה -בעה, של  ה ' עיני  הנקראים  [שבעה שבעה ְְְְְִִֵֵַָָָ

התחתונים] מעשי  על להשגיח הממונים דעינאיוצאים -נפקי,מלאכים אמא מגוון-מון ְְִֵֵָָָָָָֻ

העיניים  של  והוא שחור  הדעת . מוח מהארת  נמשך  השחור הגוון כי  מבואר, ז "א. עיני [של 
ומשגיח] הראיה  כוח יוצא שממנה עין , מהבת בארא ,יוצא  דא קימנא  כמו-מה  ְְְְִִָָָָ

באדרא  ואן,שכתוב :-כיב.[רבא]שביארנו עינים". בעה  אחת אבן  "על  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

גוונים -ונין השחור]ואותם  הגוון סטריה[של [ומאירים]מתלהטים -מתלהטין  ְְְְְֲִִִִַַַ

שלהם  מלאכים]בצדדים  שבעה .[של

שלהאדום [גוון]מ -ממקא  בינה  מהארת נמשך האדום הגוון כי  מבואר, ז"א . עיני  [של  ִָָֻ

אחרין,ז"א] אחרים -נפקין  אחרים]יוצאים  מלאכים דא ח תא[שבעה בעלי-מארי  ְְְֲִִֵַַַָָָָ

התחתונים]ההשגחה  מעשי  על  להשגיח הם גם הדיןלדין -לדינא,[הממונים את [להביא  ְִָ

מעלה] של דין בית  לפני  התחתונים מעשי  א רן .של  נקראים :-ואן  יהו'הוהם  "עיני ְְִִֵֵ

מטטים ולא "מטט ת", הארץ ". כל בלשוןמשוטטות ,-מטט ת שכתוב [כמו ְְְְְְְְִֶָָָֹ

משוטטים נקבה] ולא  זכר], בלשון דינא ,[ולא   הכ דין -גין שכולם  השבעה [משום  כל  ְְְִִָֻ

אימא] בחינת הם הללו  האחרים .מלאכים

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(צא) ג, ח זכריה  מפח הנני  עיני בעה  אחת  אב על יה ע לפני נת י א ר  האב הה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻי
אחד:  י ההיא האר  ע את מי צבאת ה '  ט.(צב)נא טז, ב' הימי עיניו דברי  ה ' י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מלחמת: ע י מעה  י זאת על לנס אליו ל לבב ע להתחק האר כל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמטטת 



ק יאצד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
      [צג]    

❏[ צד]     
    

        
        

  

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שלהירוק[גוון]מ -מרקא החכמה  מהארת נמשך הירוק הגוון כי  מבואר, ז "א. עיני [של ְִָ

אחרין,ז"א] אחרים -נפקין  אחרים]יוצאים  מלאכים  לגאה,[שבעה  קימין  ְְְְֲִִִַַַָָָָ

לגלות -עבדין  התחתונים]המעשים [את]העומדים  י [של בין טב טוב ,-ין  בין ִִֵֵָָ

רע . ארן שכתוב :-כיבובין  ואין ." אי רכי על עיניו נקראים :-"י ואלה  ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָ

מטטת  ולא "מטטים", מטטים". יהו'ה בלשוןמשוטטים -"עיני שכתוב [כמו ְְְְְְְִִֵֵֹ

משוטוטות זכר] ולא  נקבה], בלשון סטרין ,[ולא  לתרין אן  שהם -גין  [ממוניםמשום  ְְְְִִִִִֵ

צדדים ,להשגיח] לבי לשני  ולרע .-לטב לטוב , ְְִַ

א"א]הלבן[גוון]מ -מח רא עיני של  הלבן  מאור נמשך הלבן הגוון כי מבואר, ז"א . עיני  ,[של ִֵָָ

רחמייוצאים -נפקין  אן  אותם -ל מכחירחמים ,[מלאכי ]כל  טבאן א ן  ל  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

בעולם ,-עלמא  הנמצאות  הטובות  אותן  ליראל כל  לה להם -לא טבא  להיטיב  ְְְְְְִֵָָָָָ

העולם]לישראל  לאומות ולא לישראל, מסתכלותואז-כדין .[דווקא ז"א עיני כאשר [כנ"ל , ְֵ

א"א] ונינרחצים -מתסחין,בעיני לת אן גוונים -ל שלושה אותם  [שבעיניכל  ְְְְִִֵַַַָָ

רחמים] בחינת לבנים, נעשים גוונים הארבע  כל  זה  ידי  ועל עליה ,ז "א , לרחם -לרחמא ְְֲֲַַָ

הטובים]עליהם  מעשיהם או  תפילותיהם ידי על לזה  שגרמו ישראל , על .[לרחם

מקיף – ועליו ירוק . גוון מקיף  – ועליו שחור . גוון הוא – עין הבת זה : באופן הוא ולחוץ מבפנים הגוונים סדר 
הוא  כן ועל והאדום, השחור  הגוון בין באמצע עומד – הירוק הגוון זה : באופן מחברו כלול גוון כל אדום. גוון
– שחור  חוט מקיף האדום הגוון על וכן אדום, חוט עליו מקיף – השחור  הגוון בו. והם בהם ומעורב כלול

בזה  זה לכוללם מנת  ועל מזה , זה  מרוחקים  והאדום שהשחור  מכיוון נהיה זה מתוק וסדר בעל  ע "פ  (הקדמה 
ע "א ) קלז דף  רבא  מאדרא  .מדבש

ונין  הגוונים -אין  ז"א]אלה שבעיני  הגוונים בדא ,[שלש א זה-מתערבין מעורבים  ְְְְִִִִֵַָָָ

בדא בזה , א בזה.-ומתקן  זה  חד ודבוקים  אחד -ל הגוונים]כל  א זיף,[מאלה ְְְְִִַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כא.(צג) לד, יראה:איוב צעדיו וכל אי רכי על  עיניו י.(צד)י ד, קטתזכריה לי בז מי י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ק יא ז טא  צהארא  ְִִַָָָ

        
          

        
      

 

        
         
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 לחברו -לחברי האחרים]משאיל  הגוונים לשני  משאיל מהגוונים אחד מונא[כל ְְְִֵַַָ

 שלו -דילי בזה]מהגוון  זה  ודבוקים מעורבים להיות מחורא .[כדי מהלבן-ר חוץ ִִֵֵַָָ

דא"א] מעינא  נמשך הלבן זה  אבל ז "א , של ממוחין נמשכים שהשלושה לילן,[משום  הכְְְִָֻ

 י- גוונים]שכולם השלושה בו[כל  הלבן]כלולים  אצטרי.[בגוון צריך-ד  כאשר  ְְִִֵַ

התחתונים] על  רחמים ולעורר הדינים, את א,[למתק על  חפי הלבן]והוא -ה א ,[הגוון ֵַַָֹ

כולם  על  להיותמכסה  הופכים וכולם ממנו נרחצים השלושה  כאשר גוונים. השלושה  כל  [על
רחמים] בחינת לבן, בגוון עמו  לתא .יחד ונין  שלמטה -ל הגוונים  [הנמצאיםכל  ְְִִַַָָ

הזה] עלמא ,בעולם ני ל יכלין אדם ,-לא בני יכולים  חורא לא לן  להפוך-לאסחרא ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ל  לירקאלבן ,[בחינת]אותם  לסקא ולירוק -לאמא , לאדום , אלה לשחור , [את ְְְָָָָָָֻ

לבן ולהחזירו  וכל מכל  שלהם הגוון  את להסיר אפשר אי הזה , בעולם הגוונים כל כמו  הגוונים,
ז"א]וכאן -והכא .כשלג] שבעיני הגוונים חד ,[בשלשת  אחת-אחתא  בהשגחה  ְְְַַָָָָ

א"א] בעיני  ומסתכל  עיניו, את מגביה שז "א אחת אתאחדן ,[בהסתכלות  ה- כלכולם] ְְֲִַָֻ

גוונים] חרא נאחזים ,השלושה  ב-ואתסחין  לגווןהלבן[גוון]ומתרחצים  חוזרים [וכולם ְְְְִִַָָָ

הרחמים] בחינת שהוא .הלבן ,

ז"א]עפעפיו-ביני  עיני  מככין ,[של נחים -לא  סודלא  הוא בז "א כי [מבואר, ְְְִִִַָ

ז "א. בעיני מאירים אינם א"א שעיני מכוח באה  הווייתה  שעיקר כנ "ל, השינה, הדורמיטא ,
עפעפיו  מהשנה, מתעורר ז"א וכאשר עליהם. מכסים עפעפיו  כי סתומים  עיניו  ישן , ז"א כאשר

תמיד] פתוחים להיות  נחים ואינם ונסגרים , עיןרק -ר,נפתחים רוצים -ד וניןכאשר  ְְִַַַַָ

להשגיח -לא חא אזהגוונים  א"א, בעיני להסתכל רוצים ז"א  שבעיני הגוונים [כאשר ְְַָָ

הזמן] אותו כל פתוחים ועיניו נחים ז"א  של עיניו משום ,-גין .עפעפי ְִ

נפתחים]שהעפעפיים -גבינין כשהם ז "א. לאחא[של אתר מקום -יהבין נותנים  ְְְֲֲִִִִַַָָָ

א"א]להסתכל  וני[בעיני  ההגוונים .-לכ הם -א ןואילכל  שלואם  עיניו [עפעפי  ְְְְִִֵַֻ

אתרז"א] יהבין  מקום -לא נותנים  נסגרים]לא  יכלין,[כשהם יכולים -לא  [כללא  ְֲֲִִַָָָָ



ק יאצד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
      [צג]    

❏[ צד]     
    

        
        

  

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שלהירוק[גוון]מ -מרקא החכמה  מהארת נמשך הירוק הגוון כי  מבואר, ז "א. עיני [של ְִָ

אחרין,ז"א] אחרים -נפקין  אחרים]יוצאים  מלאכים  לגאה,[שבעה  קימין  ְְְְֲִִִַַַָָָָ

לגלות -עבדין  התחתונים]המעשים [את]העומדים  י [של בין טב טוב ,-ין  בין ִִֵֵָָ

רע . ארן שכתוב :-כיבובין  ואין ." אי רכי על עיניו נקראים :-"י ואלה  ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָ

מטטת  ולא "מטטים", מטטים". יהו'ה בלשוןמשוטטים -"עיני שכתוב [כמו ְְְְְְְִִֵֵֹ

משוטוטות זכר] ולא  נקבה], בלשון סטרין ,[ולא  לתרין אן  שהם -גין  [ממוניםמשום  ְְְְִִִִִֵ

צדדים ,להשגיח] לבי לשני  ולרע .-לטב לטוב , ְְִַ

א"א]הלבן[גוון]מ -מח רא עיני של  הלבן  מאור נמשך הלבן הגוון כי מבואר, ז"א . עיני  ,[של ִֵָָ

רחמייוצאים -נפקין  אן  אותם -ל מכחירחמים ,[מלאכי ]כל  טבאן א ן  ל  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

בעולם ,-עלמא  הנמצאות  הטובות  אותן  ליראל כל  לה להם -לא טבא  להיטיב  ְְְְְְִֵָָָָָ

העולם]לישראל  לאומות ולא לישראל, מסתכלותואז-כדין .[דווקא ז"א עיני כאשר [כנ"ל , ְֵ

א"א] ונינרחצים -מתסחין,בעיני לת אן גוונים -ל שלושה אותם  [שבעיניכל  ְְְְִִֵַַַָָ

רחמים] בחינת לבנים, נעשים גוונים הארבע  כל  זה  ידי  ועל עליה ,ז "א , לרחם -לרחמא ְְֲֲַַָ

הטובים]עליהם  מעשיהם או  תפילותיהם ידי על לזה  שגרמו ישראל , על .[לרחם

מקיף – ועליו ירוק . גוון מקיף  – ועליו שחור . גוון הוא – עין הבת זה : באופן הוא ולחוץ מבפנים הגוונים סדר 
הוא  כן ועל והאדום, השחור  הגוון בין באמצע עומד – הירוק הגוון זה : באופן מחברו כלול גוון כל אדום. גוון
– שחור  חוט מקיף האדום הגוון על וכן אדום, חוט עליו מקיף – השחור  הגוון בו. והם בהם ומעורב כלול

בזה  זה לכוללם מנת  ועל מזה , זה  מרוחקים  והאדום שהשחור  מכיוון נהיה זה מתוק וסדר בעל  ע "פ  (הקדמה 
ע "א ) קלז דף  רבא  מאדרא  .מדבש

ונין  הגוונים -אין  ז"א]אלה שבעיני  הגוונים בדא ,[שלש א זה-מתערבין מעורבים  ְְְְִִִִֵַָָָ

בדא בזה , א בזה.-ומתקן  זה  חד ודבוקים  אחד -ל הגוונים]כל  א זיף,[מאלה ְְְְִִַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כא.(צג) לד, יראה:איוב צעדיו וכל אי רכי על  עיניו י.(צד)י ד, קטתזכריה לי בז מי י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ק יא ז טא  צהארא  ְִִַָָָ

        
          

        
      

 

        
         
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 לחברו -לחברי האחרים]משאיל  הגוונים לשני  משאיל מהגוונים אחד מונא[כל ְְְִֵַַָ

 שלו -דילי בזה]מהגוון  זה  ודבוקים מעורבים להיות מחורא .[כדי מהלבן-ר חוץ ִִֵֵַָָ

דא"א] מעינא  נמשך הלבן זה  אבל ז "א , של ממוחין נמשכים שהשלושה לילן,[משום  הכְְְִָֻ

 י- גוונים]שכולם השלושה בו[כל  הלבן]כלולים  אצטרי.[בגוון צריך-ד  כאשר  ְְִִֵַ

התחתונים] על  רחמים ולעורר הדינים, את א,[למתק על  חפי הלבן]והוא -ה א ,[הגוון ֵַַָֹ

כולם  על  להיותמכסה  הופכים וכולם ממנו נרחצים השלושה  כאשר גוונים. השלושה  כל  [על
רחמים] בחינת לבן, בגוון עמו  לתא .יחד ונין  שלמטה -ל הגוונים  [הנמצאיםכל  ְְִִַַָָ

הזה] עלמא ,בעולם ני ל יכלין אדם ,-לא בני יכולים  חורא לא לן  להפוך-לאסחרא ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ל  לירקאלבן ,[בחינת]אותם  לסקא ולירוק -לאמא , לאדום , אלה לשחור , [את ְְְָָָָָָֻ

לבן ולהחזירו  וכל מכל  שלהם הגוון  את להסיר אפשר אי הזה , בעולם הגוונים כל כמו  הגוונים,
ז"א]וכאן -והכא .כשלג] שבעיני הגוונים חד ,[בשלשת  אחת-אחתא  בהשגחה  ְְְַַָָָָ

א"א] בעיני  ומסתכל  עיניו, את מגביה שז "א אחת אתאחדן ,[בהסתכלות  ה- כלכולם] ְְֲִַָֻ

גוונים] חרא נאחזים ,השלושה  ב-ואתסחין  לגווןהלבן[גוון]ומתרחצים  חוזרים [וכולם ְְְְִִַָָָ

הרחמים] בחינת שהוא .הלבן ,

ז"א]עפעפיו-ביני  עיני  מככין ,[של נחים -לא  סודלא  הוא בז "א כי [מבואר, ְְְִִִַָ

ז "א. בעיני מאירים אינם א"א שעיני מכוח באה  הווייתה  שעיקר כנ "ל, השינה, הדורמיטא ,
עפעפיו  מהשנה, מתעורר ז"א וכאשר עליהם. מכסים עפעפיו  כי סתומים  עיניו  ישן , ז"א כאשר

תמיד] פתוחים להיות  נחים ואינם ונסגרים , עיןרק -ר,נפתחים רוצים -ד וניןכאשר  ְְִַַַַָ

להשגיח -לא חא אזהגוונים  א"א, בעיני להסתכל רוצים ז"א  שבעיני הגוונים [כאשר ְְַָָ

הזמן] אותו כל פתוחים ועיניו נחים ז"א  של עיניו משום ,-גין .עפעפי ְִ

נפתחים]שהעפעפיים -גבינין כשהם ז "א. לאחא[של אתר מקום -יהבין נותנים  ְְְֲֲִִִִַַָָָ

א"א]להסתכל  וני[בעיני  ההגוונים .-לכ הם -א ןואילכל  שלואם  עיניו [עפעפי  ְְְְִִֵַֻ

אתרז"א] יהבין  מקום -לא נותנים  נסגרים]לא  יכלין,[כשהם יכולים -לא  [כללא  ְֲֲִִַָָָָ



ק יאצו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  [צה] 

      [צו] 
   ❏   [צז] 

       [ צח]  
       [צט] 

  
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

יכולים] אינם ז "א שבעיני  לאסלא הגוונים ולהסתכל -לאחא א"א]להשגיח , .[בעיני  ְְְְִַַָָָָ

ז"א]העפעפיים -בינין עיני קימין,[של  עומדים -לא מתעורראינם  ז"א [כאשר ְְִִִָָ

אחת] בבחינה  עומדים אינם עפעפיו  אז  מככין ,מהדורמיטא נחים -ולא [להיותואינם  ְְְִִַָ

לימאפתוחים] חדא שלימה ,-ע א אחת  סתמיןשעה  וסתמין , פקחין  א א ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

ז"א]אלא ,-פקחין  עפעפי  ונפתחים .[הם נסגרים  ונסגרים , עינאנפתחים  מם, ְִִֵָָ

הפקוחה -קיחא העין א"א]משום  עליה[של עליהם -דקאי  הפקוחה העומדת  [העין ְְְֲִֵַָָ

ז"א] עיני על  מסתכלת  א "א  של תיב.תמיד א  כתוב:-ועל זה  רצאועל  "והחת ְְְִַַַָָ

ָוב".

אקימנא ביארנו -והא ע"א]והרי  קלז  דף רבא  ראנהכתוב:-תיב,[באדרא  עיני" ְְְְִִִֵֶֶָָָ

כתיב  אנן ". נוה  ה נה".וכתוב :-ירלים מר ית  אלהי יהו 'ה  עיני  "מיד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

כן  עיא  ירלים כן-הא, צריכה  ירושלים  והיא שהרי  המלכות, בחינת היא [ירושלים ְְְִֵַַָָָ

א"א] מעיני  או  ז "א מעיני  או דיניה, את להמתיק עילאה מעינא השגחה  .צריכה 
"שכתוב :-כיב ילין  דין]-"צדק בחינת היא 'צדק' כי .[ומבואר, ומשום -בגין ְְִִִִֶֶָָָ

צן כך , ולא  כי-"ירלים ", ציון, כתוב ולא 'ירושלים ', הפסוק  בסוף  כתוב כן [שעל ְְִִַָָ

עליונים] מעיניים השגחה צריכה היא כן ועל דין, בחינת והיא המלכות היא .ירושלים
שכתוב]שכתוב -כתיב מה דה ":[אבל ט 'ציון']-"צן  נזכר שכאן כא,[מה ְְְְִִִִִֶָָָֹ

רחמים [משום]-רחמי רחמים]שהכל  בחינת  היא ציון  כי  .[ומבואר, ֲֵַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:האר כל  טטימ הה ה' עיני א ה  בעה  זר בל יד הדיל  האב את  ורא מחיחזקאל(צה)ו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
יד. ה זק:א, מראה וב רצ א כ.(צו)והחת  לג , תראינהישעיה עיני עדנמ קרית   צ חזה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

:תקי ל  חבליו וכל  לנצח  יתדתיו יע ל  יצע ל אהל   אנ נוה  ליב.(צז )יר יא, דברי אר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נה: אחרית ועד הנה מרית   אלהי ה ' עיני מיד  את ר אלהי ה' א,(צח)אר ישעיה ְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

מר חי :כא. ועה   ילי צדק מ ט מלאתי  נאמנה קריה לזנה  היתה כז.(צט)איכה  א, ישעיה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ק יא ז טא  צז ארא  ְִִַָָָ

       
  ❏     

        
 [ ק]      

  [קא] 

 ❏     
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

" ירושלים']-"עיני תראינה 'עיניך בפסוק שכתוב מה  לבאר תיב,[בא  "עינך ,-"עינ ְִֵֵֶֶ

יחיד]כתוב ד.[בלשון קדיאעינא על]-עיקא  קדישא[לרמוז  העתיקא  של  העין  ְִִֵַַָָָ

דכא,[א"א] מהכל -סתימא בחינתו ]הסתום  את מלהשיג סתום שהוא .[כנ"ל , ְְִָָֹ

לעתידעכשיו -ה א יהיה  זה – רחמים כולה שהיא  א "א  עיני הארת על  לעיל , שאמר [מה ְַָ

שמפרש] כמו ז"א  בעיני  ההארה  תתקיים עכשיו  אבל ",לבוא. אלהי יהו'ה  [כאן-"עיני ֱֵֵֶָֹ

רבים] בלשון 'עיני ' לבי,נאמר ולרע -לטב לרע]לטוב  שמאל ובעין לטוב, ימין ,[בעין  ְְִַ

אתחזי שראוי -מה וגבורה]כמו מחסד כלול  שהוא  לז "א, .[כראוי  כך ,-גין משום  ְְְְֲִִֵָָ

מאתק התקיימו -לא  תדירלא  תמידי -בקמא התקיימו בקיום  שלא ישראל על [רומז ְְִִִַָָָָ

בירושלים] משגיחה  הייתה  לא  א"א  שעין משום תמידי , בקיום ושם -והתם.בירושלים ְָָ

השלימה] הגאולה בגמן לבוא  ירלים",[לעתיד ראינה   זמן-"עינ על נאמר זה [פסוק ְְִִֵֶֶַָָ

עליה  תשגיח א"א של ועין הדין. בבחינת  המלכות שהיא  'ירושלים', בו  ונזכרה הגאולה,
דיניה] את לטב,להמתיק טוב -א  ויהיה הכל  תשגיח א"א עין כי טוב, הכל  יהיה  [שאז ְַָֹ

לטובה] ברחמי,הכל רחמים -א  לבוא]הכל  לעתיד יהיה שכתוב :-כתיב.[כן ְְֲִִֵַָֹ

."צ אק ד לים ְְְֲֲִִֵַַ"ברחמים

ה נה " מרא ית  אלהי יהו'ה עיני  המלכות .-"מיד  'בה' ז "א . ה ' 'עיני  [מבואר, ֱִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

במלכות] המשגיחים ז"א לעיני  רא ית.רומז ולא  תיב, אל"ף  חסר ְְִִִֵֵֵֵֶָָָ"מרית",

מלא -אל "ף  בכתיב מראשית נכתבה  ולא א', האות  בלי 'מרשית ' המלה נכתבה  הזה  [בפסוק ְֶָ

א"א  אור א"א. לאור רומזת א' והאות לאימא, רומזת 'מרשית' המלה כי ומבואר, א '. האות עם
א'] האות נחסרת ולכן א"א, מאור מקבלת איננה  המלכות אבל  בה, ומאיר באימא ָמאן.גנוז 

היא-היא  א']מי  אות החסר הפסוק, מדבר דלתא ?[במי שלמטה-ה "א אותה "א [ן, ְִִֵַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

צדקה: וביה דה  מ ט   כ.(ק)צ לג, ירל ישעיה תראינה   עיני עדנ מ קרית  צ  חזה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:תקי ל חבליו וכל לנצח יתדתיו י ע ל  יצע ל אהל אנ ז.(קא)נוה  נד , קטישעיה רגע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ



ק יאצו ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  [צה] 

      [צו] 
   ❏   [צז] 

       [ צח]  
       [צט] 

  
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

יכולים] אינם ז "א שבעיני  לאסלא הגוונים ולהסתכל -לאחא א"א]להשגיח , .[בעיני  ְְְְִַַָָָָ

ז"א]העפעפיים -בינין עיני קימין,[של  עומדים -לא מתעורראינם  ז"א [כאשר ְְִִִָָ

אחת] בבחינה  עומדים אינם עפעפיו  אז  מככין ,מהדורמיטא נחים -ולא [להיותואינם  ְְְִִַָ

לימאפתוחים] חדא שלימה ,-ע א אחת  סתמיןשעה  וסתמין , פקחין  א א ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

ז"א]אלא ,-פקחין  עפעפי  ונפתחים .[הם נסגרים  ונסגרים , עינאנפתחים  מם, ְִִֵָָ

הפקוחה -קיחא העין א"א]משום  עליה[של עליהם -דקאי  הפקוחה העומדת  [העין ְְְֲִֵַָָ

ז"א] עיני על  מסתכלת  א "א  של תיב.תמיד א  כתוב:-ועל זה  רצאועל  "והחת ְְְִַַַָָ

ָוב".

אקימנא ביארנו -והא ע"א]והרי  קלז  דף רבא  ראנהכתוב:-תיב,[באדרא  עיני" ְְְְִִִֵֶֶָָָ

כתיב  אנן ". נוה  ה נה".וכתוב :-ירלים מר ית  אלהי יהו 'ה  עיני  "מיד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

כן  עיא  ירלים כן-הא, צריכה  ירושלים  והיא שהרי  המלכות, בחינת היא [ירושלים ְְְִֵַַָָָ

א"א] מעיני  או  ז "א מעיני  או דיניה, את להמתיק עילאה מעינא השגחה  .צריכה 
"שכתוב :-כיב ילין  דין]-"צדק בחינת היא 'צדק' כי .[ומבואר, ומשום -בגין ְְִִִִֶֶָָָ

צן כך , ולא  כי-"ירלים ", ציון, כתוב ולא 'ירושלים ', הפסוק  בסוף  כתוב כן [שעל ְְִִַָָ

עליונים] מעיניים השגחה צריכה היא כן ועל דין, בחינת והיא המלכות היא .ירושלים
שכתוב]שכתוב -כתיב מה דה ":[אבל ט 'ציון']-"צן  נזכר שכאן כא,[מה ְְְְִִִִִֶָָָֹ

רחמים [משום]-רחמי רחמים]שהכל  בחינת  היא ציון  כי  .[ומבואר, ֲֵַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:האר כל  טטימ הה ה' עיני א ה  בעה  זר בל יד הדיל  האב את  ורא מחיחזקאל(צה)ו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
יד. ה זק:א, מראה וב רצ א כ.(צו)והחת  לג , תראינהישעיה עיני עדנמ קרית   צ חזה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

:תקי ל  חבליו וכל  לנצח  יתדתיו יע ל  יצע ל אהל   אנ נוה  ליב.(צז )יר יא, דברי אר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נה: אחרית ועד הנה מרית   אלהי ה ' עיני מיד  את ר אלהי ה' א,(צח)אר ישעיה ְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

מר חי :כא. ועה   ילי צדק מ ט מלאתי  נאמנה קריה לזנה  היתה כז.(צט)איכה  א, ישעיה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ק יא ז טא  צז ארא  ְִִַָָָ

       
  ❏     

        
 [ ק]      

  [קא] 

 ❏     
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

" ירושלים']-"עיני תראינה 'עיניך בפסוק שכתוב מה  לבאר תיב,[בא  "עינך ,-"עינ ְִֵֵֶֶ

יחיד]כתוב ד.[בלשון קדיאעינא על]-עיקא  קדישא[לרמוז  העתיקא  של  העין  ְִִֵַַָָָ

דכא,[א"א] מהכל -סתימא בחינתו ]הסתום  את מלהשיג סתום שהוא .[כנ"ל , ְְִָָֹ

לעתידעכשיו -ה א יהיה  זה – רחמים כולה שהיא  א "א  עיני הארת על  לעיל , שאמר [מה ְַָ

שמפרש] כמו ז"א  בעיני  ההארה  תתקיים עכשיו  אבל ",לבוא. אלהי יהו'ה  [כאן-"עיני ֱֵֵֶָֹ

רבים] בלשון 'עיני ' לבי,נאמר ולרע -לטב לרע]לטוב  שמאל ובעין לטוב, ימין ,[בעין  ְְִַ

אתחזי שראוי -מה וגבורה]כמו מחסד כלול  שהוא  לז "א, .[כראוי  כך ,-גין משום  ְְְְֲִִֵָָ

מאתק התקיימו -לא  תדירלא  תמידי -בקמא התקיימו בקיום  שלא ישראל על [רומז ְְִִִַָָָָ

בירושלים] משגיחה  הייתה  לא  א"א  שעין משום תמידי , בקיום ושם -והתם.בירושלים ְָָ

השלימה] הגאולה בגמן לבוא  ירלים",[לעתיד ראינה   זמן-"עינ על נאמר זה [פסוק ְְִִֵֶֶַָָ

עליה  תשגיח א"א של ועין הדין. בבחינת  המלכות שהיא  'ירושלים', בו  ונזכרה הגאולה,
דיניה] את לטב,להמתיק טוב -א  ויהיה הכל  תשגיח א"א עין כי טוב, הכל  יהיה  [שאז ְַָֹ

לטובה] ברחמי,הכל רחמים -א  לבוא]הכל  לעתיד יהיה שכתוב :-כתיב.[כן ְְֲִִֵַָֹ

."צ אק ד לים ְְְֲֲִִֵַַ"ברחמים

ה נה " מרא ית  אלהי יהו'ה עיני  המלכות .-"מיד  'בה' ז "א . ה ' 'עיני  [מבואר, ֱִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

במלכות] המשגיחים ז"א לעיני  רא ית.רומז ולא  תיב, אל"ף  חסר ְְִִִֵֵֵֵֶָָָ"מרית",

מלא -אל "ף  בכתיב מראשית נכתבה  ולא א', האות  בלי 'מרשית ' המלה נכתבה  הזה  [בפסוק ְֶָ

א"א  אור א"א. לאור רומזת א' והאות לאימא, רומזת 'מרשית' המלה כי ומבואר, א '. האות עם
א'] האות נחסרת ולכן א"א, מאור מקבלת איננה  המלכות אבל  בה, ומאיר באימא ָמאן.גנוז 

היא-היא  א']מי  אות החסר הפסוק, מדבר דלתא ?[במי שלמטה-ה "א אותה "א [ן, ְִִֵַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

צדקה: וביה דה  מ ט   כ.(ק)צ לג, ירל ישעיה תראינה   עיני עדנ מ קרית  צ  חזה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:תקי ל חבליו וכל לנצח יתדתיו י ע ל  יצע ל אהל אנ ז.(קא)נוה  נד , קטישעיה רגע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ



ק יאצח ז טא  ְִִַָָָארא 

      [קב]  
       

[קג]      

       
❏        

         
         

    [ קד]    

ע"א  רצ"ד  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של לנקבה  רומזת והיא הוי"ה , אותיות בארבע האחרונה  כתיב .ה ' ולמעלה-לעיא  ְְִֵָ

הא']כתוב  אות בחסרון לעיל מהנרמז גדול  יותר ענין בז"א, ארץ:[למעלה ממים ליה"ְִִִִֶֶַָ

י ראל" ישראל'-פארת 'תפארת למלכות, רמז 'ארץ' לתפארת, רמז 'שמים' כי [מבואר, ְְִִֵֶֶָ

בו ] מחוברת  מלהיות  והרחיקה  המלכות את  שלו מהתפארת  השליך ז"א  לז"א . ָמאי.רמז
ארץ " ממים  לי ה" הטעם -טעמא, שנאמר]מה  ארץ[במה משמים  [לבארהשליך  ְְִִִִֶֶַַָָ

זו ] השלכה  הייתה  כיב?למה שכתוב :-מם קדרת""אלי משום  [וכך -מים ְְְִִִִִַַַָ

הפסוק] ז"א]והעיניים -ועינין .פירוש קודרים -קדרתא [של גונא,[כהים]נעשו  ְְְְְְִַַַָָ

אתח התכסו[כי ]-אמא הם  שחור  שכהו בגוון  ז "א בעיני הנרמז הדינים תוקף [מפני ְִַָָֻ

ז"א] עם מחוברת מלהיות  המלכות  להרחקת גרם וזה אותם , שכסה השחור הגוון .מפני
ה נה" הוא -"מרית א', האות בו ונחסרה  'מראשית' בפסוק שנאמר מה כי לבאר, [שב ִֵֵַָָ

ללמדנו ] אתר,כדי  מקום -מאן רוחנית]מאיזה  מדרגה מאיזו  מסלין,[ללמדנו  ְְֲִִֵַַָ

יהו'ה " "עיני אין וכן-ירלים ירושלים', תראינה  'עיניך הפסוק לעיל שנאמר מה [כי ְִִִֵֵֵַָ

בירושלים הסתכלות בהם ונזכר  בה', אלהיך  ה ' עיני  'תמיד שאלה -הפסוק ללמדנו, בא זה  כל 
'ירושלים'] ברמז  הנקראת הנקבה על בהשגחה  המסתכלים ז "א עיני והם ה', עיני ַָחזר ?הם

ה נה " "מרית ,פיר- אומר]ומפרש ,[הכתוב]חזר שהוא השנה ',[במה  'מרשית  ִֵֵֵַַָָ

אל"ף  בלא דינא בלי [הכוונה]-ה א דין , דין ,אל "ף [אות]שהוא  בבחינת הנקבה [שהיא  ְְִֶָָָָ◌ֶ◌
א"א  מאור הארה  קבלה  לא  שהנקבה  וכיוון א "א . להארת  הרומזת אל "ף  האות  בלי  שהיא ◌ֶ◌ָמפני

'מרשית'] במלה נחסרה א ' האות כן ועל  דין, בבחינת היא  אתאחד.לפיכך  ְְֲִִַָודינא ,

בצדה -סטרהא נאחז בנקבה]והדין נאחזים עדיין החיצונים זה  ב.[שמפני על אף-אף  ְְִַַַָָ

פי, מעל  דינא הא  ממש -לאו דין  לא  הוא  לגמרישזה  דין  בבחינת  איננה  [שהנקבה ְִַָָָ

הדין] של  מעטה אחיזה בה  יש שעדין רק בגדלות, היא נה ".כי אחרית שעוד-"ועד [ומה ְֲִַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:צאק  דלי ברחמי יא.(קב)עזב ב, ממי איכה לי ה   צ ת את  אדני א יעיב איכה  ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
:א י רגליו הד זכר ולא יראל פארת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאר

ק יא ז טא  צטארא  ְִִַָָָ

       
        
      
       
      
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שנה ,נאמר] אחרית  אכחועד  דינא  ואי נה " בודאי-"אחרית שנה ', 'אחרית  ְְֲִִִַַַָָָָ

ימצא  תרדהדין  שהיא בעת כך, הנקראת למלכות  רומז  שנה', 'אחרית שנאמר מה כי [מבאר,
קטנה] נקודה  לבחינת ותחזור המדרגות כל  תיב.לסוף  כתוב :-הא יליןשהרי  "צדק ְְִִֶֶָָ

הנה  אחרית היא  ,"-'השנה 'אחרית  שהיא בה , ילין  הדין ,צדק סוד שהוא ['צדק ' ְֲִִַַָָָ

ירידתה  מדרגות ובכל קשים, דינים בה  שיש האחרונה למדרגה  שתרד בעת המלכות על נאמר
הדינים] מפני  עליה  משגיחות ז "א עיני .יהיו 

חזי וראה ,-א לחד יבוא  לבדו [אות]-אל"ף  א',אל "ף, באות הנרמז  א"א [כאשר ְֲִֵֶָָ

באו "א] להתלבש מבלי  האצילות פרצופי בכל מאיר הוא כר,לבדו  רא ן, נקרא-א רי ְְִִֵַ

זכר  בו ראשון , ואין זכר , בחינת רק הוא  כי  'ראשית ', ולא זכר לשון 'ראשון' נקרא  א "א  [אז 
וזו "ן] או"א כמו  נקבה אל"ף]אל "ף [אות]ב-אל "ף .בחינת באות  הנרמז  סתים,[בא "א  ְִֶָָ

וגנוז -וגניז  אתידעסתום  לא אתיידע]-מה  דלא  רישא רדל"א  הנקרא  ד.[עתיק ְְְְִִַַַָָ

אחרא אתר אל"ף , האי אחר -אתחר במקום  אל "ף זה  מתחבר  הנרמזכאשר  [א "א  ְֲֲֲִֶַַַַָָָ

גנוז יהיה ואורו או "א , עם יתחבר שא "א  שגרם הראשון אדם  לחטא  כאן  ורומז אל"ף. באות
א"א] של  כוחו נחלש  כן ועל  "רא ית",בתוכם, 'ראשית '-ארי כשא"א ונקרא  [ואז  ְִִֵֵ

נקבה] בחינת 'ראשית' נקרא הוא או "א , עם אתחרא.התחבר תימא תאמר ,-ואי  ואם  ְְְִִֵַָָָ

חיבור  או "א]שנהיה  עם היחוד בסוד התחבר א"א כי  תחשוב ואם שואל, [הוא -לא?[הוא ָ

באו "א] א"א של התחברות זו הייתה לא  לא. בי,משיב, אתגליא בו-אא מתגלה  אלא  ְְִֵֶַָָ

באו "א] אורו  התגלות  בבחינת רק  זה היה או"א עם התחבר א "א  לי,[כאשר ומאיר-ונהיר  ְִֵָ

באו "א]לו מאיר  רק "רא ית".[א"א א רי 'ראשית '-כדין , נקרא  א"א ואז כאשר  [ואז ְְִִֵֵֵ

' נקרא  א"א הוא באו "א , כך נקבה]התחבר בלשון  "ראית".ראשית ' בהאי ואפילו-ואפי ְֲִִֵַָ

'ראשית ' 'ראשית']בזו  ונקרא באו "א  האיר שא"א זו בבחינה א ח,[ואפילו ְַַָלא 

בירושלים -ירלים משגיח  ירושלים]לא  הנקראת המלכות, על משגיח  אינו  .[א "א  ְִִַָ

האי הות בזו -אלמלי הייתה  אכן הגנוזשאם  מא"א שפע תקבל המלכות אכן [שאם ְְְֲִֵַָָ

ז"א] דרך  ולא  דירא ,באו "א, תמיד -אתקמת מא"א תתקיים  שפעה תקבל  המלכות  [שאם ְִִַַָָָ

וגלות] חורבן יהיו  ולא גבוהה, במדרגה תמיד קיימת תהיה  היא אזי  באו "א, ֲָאבל,.הגנוז

תיב  כתוב -"מראית" 'מרשית ' ורומזאבל  אל "ף , חסר 'מרשית' בפסוק  כתוב [אבל ְִִֵֵ



ק יאצח ז טא  ְִִַָָָארא 

      [קב]  
       

[קג]      

       
❏        

         
         

    [ קד]    

ע"א  רצ"ד  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של לנקבה  רומזת והיא הוי"ה , אותיות בארבע האחרונה  כתיב .ה ' ולמעלה-לעיא  ְְִֵָ

הא']כתוב  אות בחסרון לעיל מהנרמז גדול  יותר ענין בז"א, ארץ:[למעלה ממים ליה"ְִִִִֶֶַָ

י ראל" ישראל'-פארת 'תפארת למלכות, רמז 'ארץ' לתפארת, רמז 'שמים' כי [מבואר, ְְִִֵֶֶָ

בו ] מחוברת  מלהיות  והרחיקה  המלכות את  שלו מהתפארת  השליך ז"א  לז"א . ָמאי.רמז
ארץ " ממים  לי ה" הטעם -טעמא, שנאמר]מה  ארץ[במה משמים  [לבארהשליך  ְְִִִִֶֶַַָָ

זו ] השלכה  הייתה  כיב?למה שכתוב :-מם קדרת""אלי משום  [וכך -מים ְְְִִִִִַַַָ

הפסוק] ז"א]והעיניים -ועינין .פירוש קודרים -קדרתא [של גונא,[כהים]נעשו  ְְְְְְִַַַָָ

אתח התכסו[כי ]-אמא הם  שחור  שכהו בגוון  ז "א בעיני הנרמז הדינים תוקף [מפני ְִַָָֻ

ז"א] עם מחוברת מלהיות  המלכות  להרחקת גרם וזה אותם , שכסה השחור הגוון .מפני
ה נה" הוא -"מרית א', האות בו ונחסרה  'מראשית' בפסוק שנאמר מה כי לבאר, [שב ִֵֵַָָ

ללמדנו ] אתר,כדי  מקום -מאן רוחנית]מאיזה  מדרגה מאיזו  מסלין,[ללמדנו  ְְֲִִֵַַָ

יהו'ה " "עיני אין וכן-ירלים ירושלים', תראינה  'עיניך הפסוק לעיל שנאמר מה [כי ְִִִֵֵֵַָ

בירושלים הסתכלות בהם ונזכר  בה', אלהיך  ה ' עיני  'תמיד שאלה -הפסוק ללמדנו, בא זה  כל 
'ירושלים'] ברמז  הנקראת הנקבה על בהשגחה  המסתכלים ז "א עיני והם ה', עיני ַָחזר ?הם

ה נה " "מרית ,פיר- אומר]ומפרש ,[הכתוב]חזר שהוא השנה ',[במה  'מרשית  ִֵֵֵַַָָ

אל"ף  בלא דינא בלי [הכוונה]-ה א דין , דין ,אל "ף [אות]שהוא  בבחינת הנקבה [שהיא  ְְִֶָָָָ◌ֶ◌
א"א  מאור הארה  קבלה  לא  שהנקבה  וכיוון א "א . להארת  הרומזת אל "ף  האות  בלי  שהיא ◌ֶ◌ָמפני

'מרשית'] במלה נחסרה א ' האות כן ועל  דין, בבחינת היא  אתאחד.לפיכך  ְְֲִִַָודינא ,

בצדה -סטרהא נאחז בנקבה]והדין נאחזים עדיין החיצונים זה  ב.[שמפני על אף-אף  ְְִַַַָָ

פי, מעל  דינא הא  ממש -לאו דין  לא  הוא  לגמרישזה  דין  בבחינת  איננה  [שהנקבה ְִַָָָ

הדין] של  מעטה אחיזה בה  יש שעדין רק בגדלות, היא נה ".כי אחרית שעוד-"ועד [ומה ְֲִַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:צאק  דלי ברחמי יא.(קב)עזב ב, ממי איכה לי ה   צ ת את  אדני א יעיב איכה  ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
:א י רגליו הד זכר ולא יראל פארת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאר

ק יא ז טא  צטארא  ְִִַָָָ

       
        
      
       
      
      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שנה ,נאמר] אחרית  אכחועד  דינא  ואי נה " בודאי-"אחרית שנה ', 'אחרית  ְְֲִִִַַַָָָָ

ימצא  תרדהדין  שהיא בעת כך, הנקראת למלכות  רומז  שנה', 'אחרית שנאמר מה כי [מבאר,
קטנה] נקודה  לבחינת ותחזור המדרגות כל  תיב.לסוף  כתוב :-הא יליןשהרי  "צדק ְְִִֶֶָָ

הנה  אחרית היא  ,"-'השנה 'אחרית  שהיא בה , ילין  הדין ,צדק סוד שהוא ['צדק ' ְֲִִַַָָָ

ירידתה  מדרגות ובכל קשים, דינים בה  שיש האחרונה למדרגה  שתרד בעת המלכות על נאמר
הדינים] מפני  עליה  משגיחות ז "א עיני .יהיו 

חזי וראה ,-א לחד יבוא  לבדו [אות]-אל"ף  א',אל "ף, באות הנרמז  א"א [כאשר ְֲִֵֶָָ

באו "א] להתלבש מבלי  האצילות פרצופי בכל מאיר הוא כר,לבדו  רא ן, נקרא-א רי ְְִִֵַ

זכר  בו ראשון , ואין זכר , בחינת רק הוא  כי  'ראשית ', ולא זכר לשון 'ראשון' נקרא  א "א  [אז 
וזו "ן] או"א כמו  נקבה אל"ף]אל "ף [אות]ב-אל "ף .בחינת באות  הנרמז  סתים,[בא "א  ְִֶָָ

וגנוז -וגניז  אתידעסתום  לא אתיידע]-מה  דלא  רישא רדל"א  הנקרא  ד.[עתיק ְְְְִִַַַָָ

אחרא אתר אל"ף , האי אחר -אתחר במקום  אל "ף זה  מתחבר  הנרמזכאשר  [א "א  ְֲֲֲִֶַַַַָָָ

גנוז יהיה ואורו או "א , עם יתחבר שא "א  שגרם הראשון אדם  לחטא  כאן  ורומז אל"ף. באות
א"א] של  כוחו נחלש  כן ועל  "רא ית",בתוכם, 'ראשית '-ארי כשא"א ונקרא  [ואז  ְִִֵֵ

נקבה] בחינת 'ראשית' נקרא הוא או "א , עם אתחרא.התחבר תימא תאמר ,-ואי  ואם  ְְְִִֵַָָָ

חיבור  או "א]שנהיה  עם היחוד בסוד התחבר א"א כי  תחשוב ואם שואל, [הוא -לא?[הוא ָ

באו "א] א"א של התחברות זו הייתה לא  לא. בי,משיב, אתגליא בו-אא מתגלה  אלא  ְְִֵֶַָָ

באו "א] אורו  התגלות  בבחינת רק  זה היה או"א עם התחבר א "א  לי,[כאשר ומאיר-ונהיר  ְִֵָ

באו "א]לו מאיר  רק "רא ית".[א"א א רי 'ראשית '-כדין , נקרא  א"א ואז כאשר  [ואז ְְִִֵֵֵ

' נקרא  א"א הוא באו "א , כך נקבה]התחבר בלשון  "ראית".ראשית ' בהאי ואפילו-ואפי ְֲִִֵַָ

'ראשית ' 'ראשית']בזו  ונקרא באו "א  האיר שא"א זו בבחינה א ח,[ואפילו ְַַָלא 

בירושלים -ירלים משגיח  ירושלים]לא  הנקראת המלכות, על משגיח  אינו  .[א "א  ְִִַָ

האי הות בזו -אלמלי הייתה  אכן הגנוזשאם  מא"א שפע תקבל המלכות אכן [שאם ְְְֲִֵַָָ

ז"א] דרך  ולא  דירא ,באו "א, תמיד -אתקמת מא"א תתקיים  שפעה תקבל  המלכות  [שאם ְִִַַָָָ

וגלות] חורבן יהיו  ולא גבוהה, במדרגה תמיד קיימת תהיה  היא אזי  באו "א, ֲָאבל,.הגנוז

תיב  כתוב -"מראית" 'מרשית ' ורומזאבל  אל "ף , חסר 'מרשית' בפסוק  כתוב [אבל ְִִֵֵ



ק יאק  ז טא  ְִִַָָָארא 

      
[קה] 

       
       

        
         

   [קו] 

          
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הארה  מקבלת המלכות היא  אלא זו , אל "ף  באות הנרמז מא "א  הארה  מקבלת שאיננה למלכות
ז"א] דרך  תיב.רק אתי כתוב -לעלמא  הבא  שהמלכותולעולם  כתוב הבא  לעולם [אבל ְְְְֲִֵָָ

'ראשון'] בתיבת בפסוק לקמן הנרמז  בעצמו , מא"א אפילו  הארה  תקבל לצ ן:אכן ְִִ"רא ן

הם". ִֵָָה ה 

דז "א  חוטמא 

אנ ין ח טמא  ז"א ,-דזעיר של  דפרצפאהחוטם  הפרצוף[הוא]-נא תיקון  ְְְְִִִֵַַָָָָ

ביופיו ] הפנים פרצוף  את מתקן אמדע.[החוטם י רצפא, כל -ל  ְְְִֵַַָָ

בו הוא]פרצוף  "אין[ש נודע [בחוטם ע"א  קכ  דף יבמות כמחז"ל  – ניכר הפרצוף החוטם ע"י
החוטם"] עם הפנים פרצוף על אלא דא .מעידין זה -ח טמא  ז"א]חוטם  כח טמא,[של לא ְָָָָָָ

סתימין  דכל סתימא  ק יא, מכל -דעיקא  הסתום  קדישא  עתיקא של  כחוטם  אינו  ְְְְִִִִִַַָָָָ

א"א]סתומים  דעיקא.[של  עתיק -חטמא של  חוטם  ח ים,[א"א]כי  ח ים  ְְְִִִַַַָָָ

העולמות ].-לכא לכל  חיים  שהם  חיים , נמשכים  א "א [מחוטם  לכולם  חיים  של  חיים  ְָֹ

נוּ קבין -הא מ ּת רין נקבים -שהרי , הוא]משני  כן שמאלי מנקב ושאפילו א"א. חוטם [של  ְִָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
חין רחין  לכ ּל א -נפקין  חיים , של  רוחות  העולמות]לכל -יוצאות  זעיר .[לכל האי  ְְְִִִַָ◌ָֹ◌ְְֵָ

כתוב -אנ ין  ז "א  ז"א]בזה  של בחוטם כּ תיב [אבל  א".כתוב :-, ען  "עלה  ְְִַ◌ִ◌ְַָָָָ

תננא העשן-האי שלבזה  לחוטם הרומז  באפו', עשן 'עלה בפסוק  הנזכר העשן [בזה  ְְָָָ

י,ז"א] אחידן  וני בו -ל אחוזים  הגוונים  הגוונים.כל  לכל שורש הוא  הזה [שהעשן ְֲִֵֵַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(קג) נ, סת :ישעיה יא וק  קדרת מי יכא.(קד)אל א, לזנהישעיה היתה איכה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ
: חי מר ועה   ילי צדק מט  מלאתי  נאמנה  כז.(קה)קריה  מא, ה  ישעיה ה ה   לצ  רא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

:א מבר  לט.(קו)וליר כב, ב' מ :שמואל  ער חלי אכל מיו וא א  ע עלה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ק יא ז טא  קא ארא  ְִִַָָָ

       
        

❏  [קז]    
   

❏        
         

   

       
❏  [ קח] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הללו ] הגוונים שני בין השלהבת וגווני  בגחלים, הנראה  האדום וגוון בעשן , הנראה השחור .גוון
 ונא  וגוון ,-גונא כל גוון ק יא אחוזים -אחידן בכל  דינא מאריהן  הרבה-מה  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ

קשים  דינים  הרמוזבעלי ה', אף חרון  בזמן  הרשעים, מן להיפרע הממונים המלאכים [הם
ז"א] של תננא,בחוטם ההא  הם]ש -אחידן הנ"ל הגוונים העשן.[אלה באותו  אחוזים  ְְֲִַַָָָ

ה מתב מין כולם -ולא מתמתקין בהם,ולא  הנאחזים הדינים בעלי  וגם הגוונים [שגם ְְְְִִַָֻ

שבהם] הדינים מתוקף נמתקים דלתא,אינם דמדחא בתננא של -אא בעשן  אלא  ְְְְְִִֶַַָָָָָ

שלמטה המקדש המזבח  בבית  המזבח  על הנקרבים מהקרבנות העולה המערכה  אש [בעשן
לכן ז"א, של החוטם מתוקף  היוצא העשן לבבחינת דומה  המערכה  אש שעשן כיוון שלמטה .

המערכה] אש בעשן  נמתק מהחוטם היוצא  הדין תיב.עשן א  כתוב:-ועל זה  "ורחועל  ְְִַַַָָ

"ה יחח " מה ה יחח". ריח את דמארי'הניחוח '?[פירוש]מה -יהו 'ה  את מתא ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ

הדינים ,-דינא בעלי  ר חהמתקת  רוח -נחת לקב"ה]נחת  .[היא  ִַַַָ

ה יחח" ריח את יהו'ה  הפסוק]-"ורח את עוד ומפרש לא,[ממשיך  ה רן  ריח את ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ה יחח" ריח  "את אא בפסוק]-תיב , אלא [הנה  כתוב , לא  הקרבן ' ריח  [כתוב]'את  ְִִֵֶֶַַַָֹ

הניחוח '. ריח  ח טמא 'את  אחידן  בראן  הכ-, בחוטם שאחוזות  הגבורות  שכל  ְְְְֲִַָָָָֻ

 ה אתאחדן  בהם -וכל האחוזים  הנ"ל]וכל  הדינים מתב מן ,[בעלי   ה- כולם ְְְְְְְֲִִַַָָָֻ

שלמטה]נמתקים  המזבח  שעל  הקרבנות בעשן שבהם הדינים בתוקף נמתקים כולם .[שהם

חדא מתאחדן גבראן, ביחד -וכה נאחזות  גבורות  שהוא וכמה בשורשם יחד [נאחזות  ְְְֲֲִַַַָָָָ

ז"א] של ה ת".שכתוב :-כתיב.בחוטם ל ימיע  יהו'ה  ברת ימל  "מי ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כא.(קז ) ח , עבר בראשית  האדמה את  עד לקל אס לא  ל אל ה ' ואמר ה יחח ריח את ה ' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹורח
עיתי: אר  חי ל  את להת עד אס ולא מ עריו רע האד לב יצר י  קו,(קח)האד תהלי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הת:ב. ל  ימיע ה ' ברת ימל  ְְְְִִִֵַַַָָמי



ק יאק  ז טא  ְִִַָָָארא 

      
[קה] 

       
       

        
         

   [קו] 

          
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הארה  מקבלת המלכות היא  אלא זו , אל "ף  באות הנרמז מא "א  הארה  מקבלת שאיננה למלכות
ז"א] דרך  תיב.רק אתי כתוב -לעלמא  הבא  שהמלכותולעולם  כתוב הבא  לעולם [אבל ְְְְֲִֵָָ

'ראשון'] בתיבת בפסוק לקמן הנרמז  בעצמו , מא"א אפילו  הארה  תקבל לצ ן:אכן ְִִ"רא ן

הם". ִֵָָה ה 

דז "א  חוטמא 

אנ ין ח טמא  ז"א ,-דזעיר של  דפרצפאהחוטם  הפרצוף[הוא]-נא תיקון  ְְְְִִִֵַַָָָָ

ביופיו ] הפנים פרצוף  את מתקן אמדע.[החוטם י רצפא, כל -ל  ְְְִֵַַָָ

בו הוא]פרצוף  "אין[ש נודע [בחוטם ע"א  קכ  דף יבמות כמחז"ל  – ניכר הפרצוף החוטם ע"י
החוטם"] עם הפנים פרצוף על אלא דא .מעידין זה -ח טמא  ז"א]חוטם  כח טמא,[של לא ְָָָָָָ

סתימין  דכל סתימא  ק יא, מכל -דעיקא  הסתום  קדישא  עתיקא של  כחוטם  אינו  ְְְְִִִִִַַָָָָ

א"א]סתומים  דעיקא.[של  עתיק -חטמא של  חוטם  ח ים,[א"א]כי  ח ים  ְְְִִִַַַָָָ

העולמות ].-לכא לכל  חיים  שהם  חיים , נמשכים  א "א [מחוטם  לכולם  חיים  של  חיים  ְָֹ

נוּ קבין -הא מ ּת רין נקבים -שהרי , הוא]משני  כן שמאלי מנקב ושאפילו א"א. חוטם [של  ְִָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
חין רחין  לכ ּל א -נפקין  חיים , של  רוחות  העולמות]לכל -יוצאות  זעיר .[לכל האי  ְְְִִִַָ◌ָֹ◌ְְֵָ

כתוב -אנ ין  ז "א  ז"א]בזה  של בחוטם כּ תיב [אבל  א".כתוב :-, ען  "עלה  ְְִַ◌ִ◌ְַָָָָ

תננא העשן-האי שלבזה  לחוטם הרומז  באפו', עשן 'עלה בפסוק  הנזכר העשן [בזה  ְְָָָ

י,ז"א] אחידן  וני בו -ל אחוזים  הגוונים  הגוונים.כל  לכל שורש הוא  הזה [שהעשן ְֲִֵֵַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(קג) נ, סת :ישעיה יא וק  קדרת מי יכא.(קד)אל א, לזנהישעיה היתה איכה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ
: חי מר ועה   ילי צדק מט  מלאתי  נאמנה  כז.(קה)קריה  מא, ה  ישעיה ה ה   לצ  רא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

:א מבר  לט.(קו)וליר כב, ב' מ :שמואל  ער חלי אכל מיו וא א  ע עלה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ק יא ז טא  קא ארא  ְִִַָָָ

       
        

❏  [קז]    
   

❏        
         

   

       
❏  [ קח] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הללו ] הגוונים שני בין השלהבת וגווני  בגחלים, הנראה  האדום וגוון בעשן , הנראה השחור .גוון
 ונא  וגוון ,-גונא כל גוון ק יא אחוזים -אחידן בכל  דינא מאריהן  הרבה-מה  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ

קשים  דינים  הרמוזבעלי ה', אף חרון  בזמן  הרשעים, מן להיפרע הממונים המלאכים [הם
ז"א] של תננא,בחוטם ההא  הם]ש -אחידן הנ"ל הגוונים העשן.[אלה באותו  אחוזים  ְְֲִַַָָָ

ה מתב מין כולם -ולא מתמתקין בהם,ולא  הנאחזים הדינים בעלי  וגם הגוונים [שגם ְְְְִִַָֻ

שבהם] הדינים מתוקף נמתקים דלתא,אינם דמדחא בתננא של -אא בעשן  אלא  ְְְְְִִֶַַָָָָָ

שלמטה המקדש המזבח  בבית  המזבח  על הנקרבים מהקרבנות העולה המערכה  אש [בעשן
לכן ז"א, של החוטם מתוקף  היוצא העשן לבבחינת דומה  המערכה  אש שעשן כיוון שלמטה .

המערכה] אש בעשן  נמתק מהחוטם היוצא  הדין תיב.עשן א  כתוב:-ועל זה  "ורחועל  ְְִַַַָָ

"ה יחח " מה ה יחח". ריח את דמארי'הניחוח '?[פירוש]מה -יהו 'ה  את מתא ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ

הדינים ,-דינא בעלי  ר חהמתקת  רוח -נחת לקב"ה]נחת  .[היא  ִַַַָ

ה יחח" ריח את יהו'ה  הפסוק]-"ורח את עוד ומפרש לא,[ממשיך  ה רן  ריח את ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ה יחח" ריח  "את אא בפסוק]-תיב , אלא [הנה  כתוב , לא  הקרבן ' ריח  [כתוב]'את  ְִִֵֶֶַַַָֹ

הניחוח '. ריח  ח טמא 'את  אחידן  בראן  הכ-, בחוטם שאחוזות  הגבורות  שכל  ְְְְֲִַָָָָֻ

 ה אתאחדן  בהם -וכל האחוזים  הנ"ל]וכל  הדינים מתב מן ,[בעלי   ה- כולם ְְְְְְְֲִִַַָָָֻ

שלמטה]נמתקים  המזבח  שעל  הקרבנות בעשן שבהם הדינים בתוקף נמתקים כולם .[שהם

חדא מתאחדן גבראן, ביחד -וכה נאחזות  גבורות  שהוא וכמה בשורשם יחד [נאחזות  ְְְֲֲִַַַָָָָ

ז"א] של ה ת".שכתוב :-כתיב.בחוטם ל ימיע  יהו'ה  ברת ימל  "מי ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כא.(קז ) ח , עבר בראשית  האדמה את  עד לקל אס לא  ל אל ה ' ואמר ה יחח ריח את ה ' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹורח
עיתי: אר  חי ל  את להת עד אס ולא מ עריו רע האד לב יצר י  קו,(קח)האד תהלי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הת:ב. ל  ימיע ה ' ברת ימל  ְְְְִִִֵַַַָָמי



ק יאקב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

        
   [קט] 

      
        

        
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חטמא החוטם -והאי ז"א]וזה נ קבא,[של אחד -מחד  השמאלי ]מנקב  הנקב [הוא ְְֵַָָָָ

אין אר ל אכלא  אא , האישות-נפיק  שאר  כל  את  שאוכלת  אש  יוצאת  ְְְִִֶֶָָָָָָ

מאוד] קשה  דין על רומז  זה  כי  נ קבא .[ומבואר , אחד -מחד הימני ]ומנקב  הנקב ,[הוא  ְֵַָ

קשה]עשן -ננא שאינו דין על רומז  והוא עשן, והאי.[יוצא וזה -והאי הנקבוזה  [וזה  ְְְָָָָ

הימני ] הנקב וזה דמד חא [נמתקים]נשקטים -מכי ,השמאלי  תננא  באש -באא  ְְְְְְְְִֵֶַָָָָ

המזבח  של  הנקבועשן  של  והדין הקרבנות, באש נמתק השמאלי שבנקב הדין  כי  [מבואר,
הקרבנות] בעשן נמתק קיא .הימיני  עיקא האי העתיקא-ואתגליא זה  ומתגלה  ְְְִִִַַַָָָָ

א"א]קדישא  חוטם א ,[הארת  כ הכל -וא שבחוטםונשקט הדינים כל  [נמתקים  ְְְִַָֹ

שבחוטם] בדינים האחוזים הדינים  בעלי וכל אתמר.ז "א,  שנאמר :-היינ "תה תיזהו  ְְְְִִִַָָ

."ל ֱֶָָאחטם

ק י א דעיקא קדישא -ח טמא  העתיקא  של  [הוא]-ארי ,[א"א]החוטם  ְִִִַַָָָָָ

נהורין ]-מתט ארוך , לש "ע  מתפשט  שהוא [מבואר , "ארומתפשט  וארי ְְְְִִֵֶֶָ

אפיים [הוא]ו-אים" ארך  לש"ענקרא  א "א  חוטם של מההתפשטות כי [מבואר, ִַַ

'ארך  נקרא הוא כן על נהורין. אר"ך לו ונשאר  לז"א, נהורין ק "ן נותן הוא  נהורין,
ח טמא .אפים'] החוטם -והאי ז"א]וזה של  החוטם זה [הוא קטן -זעיר,[אבל ְְֵָָָ

אנפין'] 'זעיר נקרא  הוא כן על  נהורין. ק"ן רק כנ"ל  בו יש כי ננא.קצר, ְְַָָוכד 

מתחיל -רי  העשן מנקביוכאשר  לצאת מתחיל דין , בחינת  שהוא  העשן, [כאשר ֵָ

ז" של בהיל ,א]החוטם  במהירות -נפיק יוצא יוצא  דין , בחינת שהוא  [העשן  ְִִִָ

קצר] הוא  ז"א  של שהחוטם מכיוון עיכוב, ללא במהירות ז"א חוטם ְְֲִִואתעביד,מנקבי

הדין -ינא נמשכה ונעשה שלא זמן כל רק זהו  כי לקמן ויבואר הדין. מתקיים [מיד ִָ

א"א] מחוטם הארה  להאי .עדיין מעב לזה-מאן  מעכב  ז "א ומי  של  [לחוטם ְְֵַָָ

גבורות] ממנו  יצאו  דעיקא ?שלא העתיקא -ח טמא  של  א"א,החוטם  של  [החוטם ְִַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(קט) מח , הכרית:ישעיה לבל י ל  אחט תהתי אי  אארי מי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָלמע

ק יא ז טא  קג ארא  ְִִַָָָ

        
        

    [ קי]    
 [קיא]        



  ❏     
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] אל א "א  מחוטם הארה  נמשכת חוטםוהכל -וכא.כאשר של הזה העניין  [כל ְָֹ

ז"א] וחוטם בא רא,א "א  אמינא באדרא-מה  שאמרתי  דף כמו  – רבא [באדרא ְְֲִֵַָָָָ

ע"א] חברא,קלח החברים -ואתער לבארוהתעוררו  רבא באדרא שם [התעוררו ְְְֲִַַָ

העניין] .את

סבא  המננא דרב סבא -בספרא  המנונא  רב  של  תריביאר ,-א קיםובספרו ה י ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

הנקבים -נ קבי  שני  אחר]אלה  באופן ז "א של החוטם  נקבי שני  של  העניין מחד,.[את ְֵֵַ

ואא  ואש -ננא עשן שהםמאחד , ואש. עשן יוצא  השמאלי, הנקב שהוא  אחד [מנקב ְְֶָָָ

וגב דין טבא.ורה]בחינת  ורחא נייחא טובה -מחד , ורוח  נחת  האחרומאחד , [ומהנקב ְְֵַָָָָָ

חסדים] בחינת שהם טובה, ורוח נחת  יוצאים הימני, הנקב י .הוא  בו -דאית [בחוטםשיש  ְִֵ

ז"א] מאלא ,של ושמאל -ימינא הימניימין  הנקב נקבים, שני  ז "א של בחוטם [שיש ְְִָָָ

גבורות] בחינת השמאלי והנקב חסדים, בנ קבאוכתוב:-כתיב.בחינת  בנ ן ". ל "וריח ְְְְְִֵַַָָ

ז"א]ובנקבה -תיב  הכי כתוב:[של בנ קבא  מה  פחים". א בנקבה-"וריח  ומה  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

נחת]כך  לשון  'כתפוחים' בה ונאמר מז"א , יותר דינים בעלת  שהיא בנקבה  ן,[ואם ֵֶָל 

 י-בו שכן  נחתכל  בודאי  בו  יש  ולכן מז"א , דינים פחות בו שיש עצמו , בז "א שכן [כל ֵ

קאמר.רוח] אמר -ויר שלויפה  זמן בז"א שיש  המנונא, רב ביאר יפה כי  אמר  [רשב"י ְִַַָָ

ז "א  חוטם  של הנקבים משני כלל בדרך  אבל טובה . רוח יוצאת  הימני מנקב כאשר רחמים,
רשב"י ] שביאר וכמו  דינים .יוצאים

אמר שנאמר :-מה תריומה  "היחח", ה יחח ". ריח  את יהו'ה  "ורח ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹ

צדדים -סטרי בשני  כדלקמן]'הניחוח ' צדדים, משני  נחת  על מורה  'הניחוח' תיבת חד.[כי ְִֵַ

אחת -נייחא  לז"א]נחת  דכל,[שיש סתימא קדיא, עיקא אתגליא ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ

קדישא -סתימין  עתיקא  סתומים [א"א]שמתגלה  מכל  הסתום  ומאיר, מתגלה  [כשא "א  ְִִ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ז.(קי) יד, בנ:הושע  ל וריח  ד ה כית ויהי י נקתיו ט.)(קיא ילכ ז, השירי אעלהשיר  אמר י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ



ק יאקב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

        
   [קט] 

      
        

        
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חטמא החוטם -והאי ז"א]וזה נ קבא,[של אחד -מחד  השמאלי ]מנקב  הנקב [הוא ְְֵַָָָָ

אין אר ל אכלא  אא , האישות-נפיק  שאר  כל  את  שאוכלת  אש  יוצאת  ְְְִִֶֶָָָָָָ

מאוד] קשה  דין על רומז  זה  כי  נ קבא .[ומבואר , אחד -מחד הימני ]ומנקב  הנקב ,[הוא  ְֵַָ

קשה]עשן -ננא שאינו דין על רומז  והוא עשן, והאי.[יוצא וזה -והאי הנקבוזה  [וזה  ְְְָָָָ

הימני ] הנקב וזה דמד חא [נמתקים]נשקטים -מכי ,השמאלי  תננא  באש -באא  ְְְְְְְְִֵֶַָָָָ

המזבח  של  הנקבועשן  של  והדין הקרבנות, באש נמתק השמאלי שבנקב הדין  כי  [מבואר,
הקרבנות] בעשן נמתק קיא .הימיני  עיקא האי העתיקא-ואתגליא זה  ומתגלה  ְְְִִִַַַָָָָ

א"א]קדישא  חוטם א ,[הארת  כ הכל -וא שבחוטםונשקט הדינים כל  [נמתקים  ְְְִַָֹ

שבחוטם] בדינים האחוזים הדינים  בעלי וכל אתמר.ז "א,  שנאמר :-היינ "תה תיזהו  ְְְְִִִַָָ

."ל ֱֶָָאחטם

ק י א דעיקא קדישא -ח טמא  העתיקא  של  [הוא]-ארי ,[א"א]החוטם  ְִִִַַָָָָָ

נהורין ]-מתט ארוך , לש "ע  מתפשט  שהוא [מבואר , "ארומתפשט  וארי ְְְְִִֵֶֶָ

אפיים [הוא]ו-אים" ארך  לש"ענקרא  א "א  חוטם של מההתפשטות כי [מבואר, ִַַ

'ארך  נקרא הוא כן על נהורין. אר"ך לו ונשאר  לז"א, נהורין ק "ן נותן הוא  נהורין,
ח טמא .אפים'] החוטם -והאי ז"א]וזה של  החוטם זה [הוא קטן -זעיר,[אבל ְְֵָָָ

אנפין'] 'זעיר נקרא  הוא כן על  נהורין. ק"ן רק כנ"ל  בו יש כי ננא.קצר, ְְַָָוכד 

מתחיל -רי  העשן מנקביוכאשר  לצאת מתחיל דין , בחינת  שהוא  העשן, [כאשר ֵָ

ז" של בהיל ,א]החוטם  במהירות -נפיק יוצא יוצא  דין , בחינת שהוא  [העשן  ְִִִָ

קצר] הוא  ז"א  של שהחוטם מכיוון עיכוב, ללא במהירות ז"א חוטם ְְֲִִואתעביד,מנקבי

הדין -ינא נמשכה ונעשה שלא זמן כל רק זהו  כי לקמן ויבואר הדין. מתקיים [מיד ִָ

א"א] מחוטם הארה  להאי .עדיין מעב לזה-מאן  מעכב  ז "א ומי  של  [לחוטם ְְֵַָָ

גבורות] ממנו  יצאו  דעיקא ?שלא העתיקא -ח טמא  של  א"א,החוטם  של  [החוטם ְִַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(קט) מח , הכרית:ישעיה לבל י ל  אחט תהתי אי  אארי מי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָלמע

ק יא ז טא  קג ארא  ְִִַָָָ

        
        

    [ קי]    
 [קיא]        



  ❏     
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] אל א "א  מחוטם הארה  נמשכת חוטםוהכל -וכא.כאשר של הזה העניין  [כל ְָֹ

ז"א] וחוטם בא רא,א "א  אמינא באדרא-מה  שאמרתי  דף כמו  – רבא [באדרא ְְֲִֵַָָָָ

ע"א] חברא,קלח החברים -ואתער לבארוהתעוררו  רבא באדרא שם [התעוררו ְְְֲִַַָ

העניין] .את

סבא  המננא דרב סבא -בספרא  המנונא  רב  של  תריביאר ,-א קיםובספרו ה י ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

הנקבים -נ קבי  שני  אחר]אלה  באופן ז "א של החוטם  נקבי שני  של  העניין מחד,.[את ְֵֵַ

ואא  ואש -ננא עשן שהםמאחד , ואש. עשן יוצא  השמאלי, הנקב שהוא  אחד [מנקב ְְֶָָָ

וגב דין טבא.ורה]בחינת  ורחא נייחא טובה -מחד , ורוח  נחת  האחרומאחד , [ומהנקב ְְֵַָָָָָ

חסדים] בחינת שהם טובה, ורוח נחת  יוצאים הימני, הנקב י .הוא  בו -דאית [בחוטםשיש  ְִֵ

ז"א] מאלא ,של ושמאל -ימינא הימניימין  הנקב נקבים, שני  ז "א של בחוטם [שיש ְְִָָָ

גבורות] בחינת השמאלי והנקב חסדים, בנ קבאוכתוב:-כתיב.בחינת  בנ ן ". ל "וריח ְְְְְִֵַַָָ

ז"א]ובנקבה -תיב  הכי כתוב:[של בנ קבא  מה  פחים". א בנקבה-"וריח  ומה  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

נחת]כך  לשון  'כתפוחים' בה ונאמר מז"א , יותר דינים בעלת  שהיא בנקבה  ן,[ואם ֵֶָל 

 י-בו שכן  נחתכל  בודאי  בו  יש  ולכן מז"א , דינים פחות בו שיש עצמו , בז "א שכן [כל ֵ

קאמר.רוח] אמר -ויר שלויפה  זמן בז"א שיש  המנונא, רב ביאר יפה כי  אמר  [רשב"י ְִַַָָ

ז "א  חוטם  של הנקבים משני כלל בדרך  אבל טובה . רוח יוצאת  הימני מנקב כאשר רחמים,
רשב"י ] שביאר וכמו  דינים .יוצאים

אמר שנאמר :-מה תריומה  "היחח", ה יחח ". ריח  את יהו'ה  "ורח ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹ

צדדים -סטרי בשני  כדלקמן]'הניחוח ' צדדים, משני  נחת  על מורה  'הניחוח' תיבת חד.[כי ְִֵַ

אחת -נייחא  לז"א]נחת  דכל,[שיש סתימא קדיא, עיקא אתגליא ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ

קדישא -סתימין  עתיקא  סתומים [א"א]שמתגלה  מכל  הסתום  ומאיר, מתגלה  [כשא "א  ְִִ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ז.(קי) יד, בנ:הושע  ל וריח  ד ה כית ויהי י נקתיו ט.)(קיא ילכ ז, השירי אעלהשיר  אמר י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ



ק יאקד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
      

         

       
    [קיב] 

        
        

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של ניחא .בחוטם ה א ז"א]שזה -האי, של בחוטם א "א  נחת[הארת  הוא  , ְְָָָ

לכא להכל -ואת מתא כלוהמתקה  נמתקים ז"א, של בחוטם א"א הארת  ידי [שעל  ְְְִַָָָֹ

מלמעלה  הבאה הארה  ע "י  לז "א שיש אחד מצד נחת  זו  כי  ומבואר , ז "א. של בחוטם  הדינים
שני ]ואחד -וחד.מא"א] מצד לז"א  שיש  דלת א,[ונחת המתקה[היא]-את מתא ְְְְִִַַַָָ

מלמטה , דמד חאהבאה  וא א תננא המזבח -בהה א של  ואש  עשן  [שע "יבאותו  ְְְְְְֶַַָָָָ

מהם עולה  המזבח , גבי על  הקרבנות את  מקריבים וכאשר העולמות. כל מתקשרים הקרבנות
ומתמתקים] ז"א  של  בחוטם ונכנסים לגבורות, הרומזים והאש מרין.העשן  איה ְְְִִִֵבגין,

צדדים -סטרין  משני  שהוא הארתומשום  ידי  על  צדדים, משני  באה  הגבורות [שהמתקת ְִִ

הקרבנות] של והאש העשן ידי ועל "ניחח",א"א 'ניחוח '[לכן]-תיב: כפולה כתוב  [בלשון ְִִַֹ

נחת] הגבורות]והכל -וכא.של  המתקת אתמר,[כל  אנ ין  נאמר-בזעיר אנפין בזעיר  ְְְְִִִֵַַָֹ

רחמים] שכולו בא"א לא  אבל גכבורות, בו שיחש  בז"א  .[דווקא

דז "א  אודנין 
האזניים -אדניןרי ז"א]שני של מהאוזניים אחת בי,[כל טב לשמוע-לממע ְְְְִִִֵַָ

ורע . לחד טוב סלקין  , לאחת -ותרויה עולות  שלושתיהן  האוזניים שתי  [לכן ְְְְְִַַַַ

אחת] לאזן נחשבות  מע".שכתוב :-כיב.ז "א  אזנ אלהי  "הה  ְְְֱֲִִֵַָָָֹ

 לג עליה]לפנים [היא]האוזן-אדנא  החופפים הראש משערות ג,[לפנים ְְְָ

שלה ,-דילי עקימין בפנימיות  ברימין עקומים -ליא  במקומות  [רשימיןתלויה  ְְֲִִִִִִֵַָ

למקומות אליעזר)כינוי דמשק  האזן ,(הרב בנקב הנמצא השביל  הם אלו מעוקלים מקומות  .
למוח] עד ועולה מתעקם קלא,שהוא יתעב הקול -גין  שיתעכב  [הנכנס]בכדי  ְְְִִַָָָ

במחא  מחא במוח .[ולהיכנס]לעלות -לאעלא י [המוח -ויבחין  המוח  בו  ויבחן  ְְְְֲִֵַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

: חי  א וריח פ ה אל ת  די נא ויהי סנסיו אחזה  טז.(קיב)בתמר יט, ב ' מלכי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ק יא ז טא  קהארא  ְִִַָָָ

       
     ❏   

     [קיג]     
         
        
       

       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לא ], או  טוב  קול  הוא  אם  בו  ויבחין  נכנס , שהקול  בבהילידע  במהירות-ולא ולא  ְְִִָ

נקב הוא האזן  מקום לכן  במהירות , הקול יכנס ישר][שלא ולא דהוי.מעוקל  מה  ְֲִֵַָָכל

במהירות ,-בבהיל הנעשה  דבר  לימתא שכל  בחכמתא  הוי בחכמה-לא נעשה  לא  ְְְְְֲִִֵֵָָָָָ

כראוי ]שלימה  נעשה  .[לא 

הקול  את  המעלים גדפין  מארי
אין  אלו -מא דנין  ז"א]מאזניים  של האזניים מאריה ן,[משני ל לין ְְִִֵֵֵַָָָ

הכנפיים -גדפין  בעלי  כל  באדרא תלויים  כמבואר המלאכים , ריבוא אף  מאות שש [הם ְְִַ

ע "ב] קלח דף מעלמא ,רבא  קלא העולם -נטלין מבני הקול  את  קולשלוקחים  [את ְְְִֵָָָָָ

והתפילה] הללו ]וכולם -וכה .התורה המלאכים  יהו'ה ',[כל 'אזני  ארן  כך-הכי ְְְְִִֵָָֻ

ה'" "אזני  שורשם]נקראים  שם על  נקראים ה.[הם בהם -כיב [במלאכיםשכתוב  ְְִִ

האי:הללו ] הל", את  ליי המים עף  "י ה ל". את לי י ה מים עף  ִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ"י

קיא שנאמר]-קרא קשה .[מה הפסוק  זה הקול , את  יוליך  השמים  עוף ה א,כי  ְְְַַָָָ

הכא איא  ק ל כאן -מאי שיש  הקול  מהו  בפסוק]עתה , דקרא?[הנזכר ריא  הא, ְְִִֵָָָָָָָ

הפסוקשה- בתחילת  תיב,כתוב :-תיברי  "עמ" קל ". אל מל עמ "ם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

"במ שנאמר]-"בחדרי  מה כי בסוף כתוב [הוא]'במדעך '[ויבואר, הנאמר על [גם ְְְְִֵַָ

משכבך'הפסוק] מלך']'ובחדרי  במדעך תקלל, אל משכבך 'ובחדרי  כתוב ָמאי.[כאילו 
הטעם -טעמא וכו']מה במדעך' 'גם מצווה  שהכתוב הטעם מה ה מים?[לבאר עף  "י ְִִַַַָָ

הל" את לי שנאמר]-י מה  מפני  הפסוק, בסוף מהנאמר יוליך[עונה השמים  עוף 'כי  ִֶַ

הקול '. קלאאת  הכא  לי א קול -והא , כאן אין משוםוהרי  בפסוק, שקשה מה  כנ "ל [זהו  ְֵָָָָָָ

בלבד] מחשבה  רק אלא לקול ענין כאן אין ?שהרי

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

חי:  אלהי לחר  לח אר סנחריב ברי את מע ראה עיני ה ' קח מע אזנ ה ' ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה ה 
כ.(קיג) י, אתקהלת ליי  מי ה  ע י  עיר קל אל ב מ בחדרי  קל  אל מל עמ  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

בר : ייד נפי בעל ְִִַַַַַָָָה ל



ק יאקד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
      

         

       
    [קיב] 

        
        

      
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של ניחא .בחוטם ה א ז"א]שזה -האי, של בחוטם א "א  נחת[הארת  הוא  , ְְָָָ

לכא להכל -ואת מתא כלוהמתקה  נמתקים ז"א, של בחוטם א"א הארת  ידי [שעל  ְְְִַָָָֹ

מלמעלה  הבאה הארה  ע "י  לז "א שיש אחד מצד נחת  זו  כי  ומבואר , ז "א. של בחוטם  הדינים
שני ]ואחד -וחד.מא"א] מצד לז"א  שיש  דלת א,[ונחת המתקה[היא]-את מתא ְְְְִִַַַָָ

מלמטה , דמד חאהבאה  וא א תננא המזבח -בהה א של  ואש  עשן  [שע "יבאותו  ְְְְְְֶַַָָָָ

מהם עולה  המזבח , גבי על  הקרבנות את  מקריבים וכאשר העולמות. כל מתקשרים הקרבנות
ומתמתקים] ז"א  של  בחוטם ונכנסים לגבורות, הרומזים והאש מרין.העשן  איה ְְְִִִֵבגין,

צדדים -סטרין  משני  שהוא הארתומשום  ידי  על  צדדים, משני  באה  הגבורות [שהמתקת ְִִ

הקרבנות] של והאש העשן ידי ועל "ניחח",א"א 'ניחוח '[לכן]-תיב: כפולה כתוב  [בלשון ְִִַֹ

נחת] הגבורות]והכל -וכא.של  המתקת אתמר,[כל  אנ ין  נאמר-בזעיר אנפין בזעיר  ְְְְִִִֵַַָֹ

רחמים] שכולו בא"א לא  אבל גכבורות, בו שיחש  בז"א  .[דווקא

דז "א  אודנין 
האזניים -אדניןרי ז"א]שני של מהאוזניים אחת בי,[כל טב לשמוע-לממע ְְְְִִִֵַָ

ורע . לחד טוב סלקין  , לאחת -ותרויה עולות  שלושתיהן  האוזניים שתי  [לכן ְְְְְִַַַַ

אחת] לאזן נחשבות  מע".שכתוב :-כיב.ז "א  אזנ אלהי  "הה  ְְְֱֲִִֵַָָָֹ

 לג עליה]לפנים [היא]האוזן-אדנא  החופפים הראש משערות ג,[לפנים ְְְָ

שלה ,-דילי עקימין בפנימיות  ברימין עקומים -ליא  במקומות  [רשימיןתלויה  ְְֲִִִִִִֵַָ

למקומות אליעזר)כינוי דמשק  האזן ,(הרב בנקב הנמצא השביל  הם אלו מעוקלים מקומות  .
למוח] עד ועולה מתעקם קלא,שהוא יתעב הקול -גין  שיתעכב  [הנכנס]בכדי  ְְְִִַָָָ

במחא  מחא במוח .[ולהיכנס]לעלות -לאעלא י [המוח -ויבחין  המוח  בו  ויבחן  ְְְְֲִֵַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

: חי  א וריח פ ה אל ת  די נא ויהי סנסיו אחזה  טז.(קיב)בתמר יט, ב ' מלכי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ק יא ז טא  קהארא  ְִִַָָָ

       
     ❏   

     [קיג]     
         
        
       

       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לא ], או  טוב  קול  הוא  אם  בו  ויבחין  נכנס , שהקול  בבהילידע  במהירות-ולא ולא  ְְִִָ

נקב הוא האזן  מקום לכן  במהירות , הקול יכנס ישר][שלא ולא דהוי.מעוקל  מה  ְֲִֵַָָכל

במהירות ,-בבהיל הנעשה  דבר  לימתא שכל  בחכמתא  הוי בחכמה-לא נעשה  לא  ְְְְְֲִִֵֵָָָָָ

כראוי ]שלימה  נעשה  .[לא 

הקול  את  המעלים גדפין  מארי
אין  אלו -מא דנין  ז"א]מאזניים  של האזניים מאריה ן,[משני ל לין ְְִִֵֵֵַָָָ

הכנפיים -גדפין  בעלי  כל  באדרא תלויים  כמבואר המלאכים , ריבוא אף  מאות שש [הם ְְִַ

ע "ב] קלח דף מעלמא ,רבא  קלא העולם -נטלין מבני הקול  את  קולשלוקחים  [את ְְְִֵָָָָָ

והתפילה] הללו ]וכולם -וכה .התורה המלאכים  יהו'ה ',[כל 'אזני  ארן  כך-הכי ְְְְִִֵָָֻ

ה'" "אזני  שורשם]נקראים  שם על  נקראים ה.[הם בהם -כיב [במלאכיםשכתוב  ְְִִ

האי:הללו ] הל", את  ליי המים עף  "י ה ל". את לי י ה מים עף  ִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ"י

קיא שנאמר]-קרא קשה .[מה הפסוק  זה הקול , את  יוליך  השמים  עוף ה א,כי  ְְְַַָָָ

הכא איא  ק ל כאן -מאי שיש  הקול  מהו  בפסוק]עתה , דקרא?[הנזכר ריא  הא, ְְִִֵָָָָָָָ

הפסוקשה- בתחילת  תיב,כתוב :-תיברי  "עמ" קל ". אל מל עמ "ם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

"במ שנאמר]-"בחדרי  מה כי בסוף כתוב [הוא]'במדעך '[ויבואר, הנאמר על [גם ְְְְִֵַָ

משכבך'הפסוק] מלך']'ובחדרי  במדעך תקלל, אל משכבך 'ובחדרי  כתוב ָמאי.[כאילו 
הטעם -טעמא וכו']מה במדעך' 'גם מצווה  שהכתוב הטעם מה ה מים?[לבאר עף  "י ְִִַַַָָ

הל" את לי שנאמר]-י מה  מפני  הפסוק, בסוף מהנאמר יוליך[עונה השמים  עוף 'כי  ִֶַ

הקול '. קלאאת  הכא  לי א קול -והא , כאן אין משוםוהרי  בפסוק, שקשה מה  כנ "ל [זהו  ְֵָָָָָָ

בלבד] מחשבה  רק אלא לקול ענין כאן אין ?שהרי

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

חי:  אלהי לחר  לח אר סנחריב ברי את מע ראה עיני ה ' קח מע אזנ ה ' ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה ה 
כ.(קיג) י, אתקהלת ליי  מי ה  ע י  עיר קל אל ב מ בחדרי  קל  אל מל עמ  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

בר : ייד נפי בעל ְִִַַַַַָָָה ל



ק יאקו ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       
        

      
       
       

  ❏  [ קיד]  
❏ [קטו] 

         

ע"ב  רצ"ד  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואי בודאי -אא בפסוק]אלא  הנ "ל לקושי  התשובה  נ ,[זו ר חיב מה  כל -ל  ְֲִֶַַַָָָָ

האדם , שחושב  לימה  דיסל מה  בלבו ,-וכל שיתבונן  מה  עבידוכל  לא ְְְְְֲִִִַָָָ

דבר -מה  עושה משפיע]לא  פותי,[איננו ל דאיק אותו-עד שיוציא  עד  ְְְִִִֵַַָָָ

דברים]בשפתיו אינם שבלב דברים י.[כמאחז "ל אתן  לא  איה ב, על  ואף-ואף  ְְְְִִֵַַַָָ

בו  התכוון  לא  שהוא  פי  נחשביםעל  הם כוונה , בלי  בפה הדיבורים את יוציא  שהוא [ואע"פ 
ולפיכך, להוציאםכדיבור. כשלון לידי  לבוא  מאוד עלול הוא  במחשבת, במדעו, לקלל  יתרגל אם

דא יק ,בפיו ] מה  שהוציא -והה א המלה  אירא ואותה באויר-מתע בוקעת  ְְְֲִִִֵַַַַָָָ

הרקיע] באויר מזדככת המלה  הזה. וסלקא,[בעולם ועולה-ואזלא  המלה והולכת  [אותה ְְְְַַָָ

בפיו ] בעלמא שהוציא  בעולם ,-וטסא קלא ומשוטטת  ימ ממנה-ואתעביד ונעשה  ְְְְְֲִִִֵָָָָָָ

רוחני ]קול  קלא.[קול הקול ,-והה א דגדפין ואותו מארי   לי אותו-נטלין  לוקחים  ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הכנפיים  הנ"ל]בעלי  למלא ,[המלאכים לי המלך ,-וסלקין  אל  אותו  ועיילומעלים  ְְְְְֲִִֵַָָ

באוזניו-אדני  לרע]ונכנס  ובין  לטוב בין נכנס, והקול ז"א. אזני  ה א.[כנ "ל, הדא ְְָָ

שכתוב :-דכתיב  הוא  וחר זה  יהו'ה  "ומע  בריכם", ק ל את  יהו'ה  "ומע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ

"וישמע...-א' רע לקול  ואחד דבריכם', 'קול טוב לקול אחד פסוקים, שני  לראיה  [הובאו ַ

אפו'] .ויחר

 כך ,-בגין  בעתא ומשום  צל תא ובקשה ,-ל  תפילה נ כל  בר שמבקש -דבעי ְְְִֵַָָָָָָָ

הא האדם  ברי קד א הקב "ה,-מק י פותימלפני  מין לא קא צריך-עי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כה .(קיד) ה, דברי הע ברי קל  את מעי  אלי ה' ואמר  אלי   רכ ד בריכ קל  את ה ' ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹומע
 בדברי בפסוק דומה  לשו ולא כנ"ל, לטוב הפסוק  (וזה :ר אר ל  היטיב אלי ר אר  ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָה ה 

שלילית). במשמעות  שעניינו לאמר ובע קצו  בריכ ק ל את  ה' ומע לד במדבר(קטו)א, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
א. ה חנה:יא, קצה  ואכל ה ' א  ובער א וחר  ה ' ומע ה ' אזני  רע מתאנני  הע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹויהי 

ק יא ז טא  קז ארא  ְִִַָָָ

         
        
       
        

        
     [קטז]   

       
         

    [קיז]      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בשפתיו . המלים  לן להיוצא  איק לא אותם -אי  יוציא  לא  לאו,[בשפתיו ]שאם  ְִִַָָ

צלתא  תיתפילה-צל תפילתו  נחשבת]לא  תהיה  עתא ,[ולא  תיע ולא-ולאו ְְְֵֵָָָָָ

בקשה נחשבת]בקשתו  תהיה  נפקין .[ולא מין  יוצאות -ויון שהמלים  ,[מפיו ]וכיוון  ְְְִִִֵָָ

אירא באויר -מתקעין  הרקיע]מתבקעות  באוויר וטסין,[מזדכּ כות ועולות-וסלקין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

קלאומשוטטות , לקול .-ואתעביד נטילונעשות מאן לן מי-ונטיל אותן ולוקח  ְְְְִִִִָָָָָָ

הממונה]שלוקח  לן ,[המלאך  תראאותן [ומעלה]ואוחז-ואחיד  לאתר ְְֲֲִִַַָ

הקדוש ,-קיא הכתר  דמלאלמקום  המלך .-רי א של  בראשו  ְְְִֵַַָָָ

דז "א  אודנין  המשך 
דמחי חללי המוח -מלת  חללי ז"א]משלושת של חב"ד של המוחין כלי נטיף,[הם ְְֲִִֵֵַָָ

לא דנין  לאזניים -נטיפא נטיפה  לתוך נוטפת  אורות נוטפות החב"ד כלי [משלושת ְְְִִָ

לאזן , ונמשך אחד נקב  יוצא הבינה  שממוח ע"ב, קלח דף רבא באדרא  כמבואר והוא האזניים.
האזן] אל מהמוח אור נטיפת  נוטפת  שלוהוא -וההא .ודרכו מהמוח  היוצא  הזה  [הנקב ְַ

רית'הבינה] 'נחל  כרית ',-א רי 'נחל  אמרנקרא  דא אומר-מה  שאתה  כמו ְְְְְִִֵֵַַַָָ

ל מר:[בפסוק] רית". 'כּ רית']-"נחל הלשון את  דאדנין ,[מבאר חפירת-רתא  ְְְְְִִַַַָ

באזניים]האזניים  חפירה  כעין  הוא הזה  הה א,[הנשמע]והקול -וקלא .[הנקב עייל  ְְִַָָָ

העקימה -עקימא באותה האזן]נכנס  בתוך המתעקם הזה הנקב ונשאב-וא אב,[דרך ְְְֲִִָָ

הקול] נטיפאבנהר -נהרא[אותו הנטיפה -הה א אותה  ממוח של  היורדת [ההארה ְְְֲִַַָָ

האזן] אל .הבינה  אתעב שם [הקול]ואז,-ן כדין, הנטיפה]מתעכב  נהר ,[באותו  ְְֲִֵַַָ

לבי טב ין  לרע .[בקול]ומבחין-ואת חין טוב  דכיבבין  ה א הוא-הדא  זה  ְְְְְִִִִִֵָָָ

בחן "שכתוב: מין  "אזן  טעמא  מאי בחן". מין אזן מלין-"י 'אזן  הטעם  ומה  ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹ



ק יאקו ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       
        

      
       
       

  ❏  [ קיד]  
❏ [קטו] 

         

ע"ב  רצ"ד  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואי בודאי -אא בפסוק]אלא  הנ "ל לקושי  התשובה  נ ,[זו ר חיב מה  כל -ל  ְֲִֶַַַָָָָ

האדם , שחושב  לימה  דיסל מה  בלבו ,-וכל שיתבונן  מה  עבידוכל  לא ְְְְְֲִִִַָָָ

דבר -מה  עושה משפיע]לא  פותי,[איננו ל דאיק אותו-עד שיוציא  עד  ְְְִִִֵַַָָָ

דברים]בשפתיו אינם שבלב דברים י.[כמאחז "ל אתן  לא  איה ב, על  ואף-ואף  ְְְְִִֵַַַָָ

בו  התכוון  לא  שהוא  פי  נחשביםעל  הם כוונה , בלי  בפה הדיבורים את יוציא  שהוא [ואע"פ 
ולפיכך, להוציאםכדיבור. כשלון לידי  לבוא  מאוד עלול הוא  במחשבת, במדעו, לקלל  יתרגל אם

דא יק ,בפיו ] מה  שהוציא -והה א המלה  אירא ואותה באויר-מתע בוקעת  ְְְֲִִִֵַַַַָָָ

הרקיע] באויר מזדככת המלה  הזה. וסלקא,[בעולם ועולה-ואזלא  המלה והולכת  [אותה ְְְְַַָָ

בפיו ] בעלמא שהוציא  בעולם ,-וטסא קלא ומשוטטת  ימ ממנה-ואתעביד ונעשה  ְְְְְֲִִִֵָָָָָָ

רוחני ]קול  קלא.[קול הקול ,-והה א דגדפין ואותו מארי   לי אותו-נטלין  לוקחים  ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הכנפיים  הנ"ל]בעלי  למלא ,[המלאכים לי המלך ,-וסלקין  אל  אותו  ועיילומעלים  ְְְְְֲִִֵַָָ

באוזניו-אדני  לרע]ונכנס  ובין  לטוב בין נכנס, והקול ז"א. אזני  ה א.[כנ "ל, הדא ְְָָ

שכתוב :-דכתיב  הוא  וחר זה  יהו'ה  "ומע  בריכם", ק ל את  יהו'ה  "ומע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ

"וישמע...-א' רע לקול  ואחד דבריכם', 'קול טוב לקול אחד פסוקים, שני  לראיה  [הובאו ַ

אפו'] .ויחר

 כך ,-בגין  בעתא ומשום  צל תא ובקשה ,-ל  תפילה נ כל  בר שמבקש -דבעי ְְְִֵַָָָָָָָ

הא האדם  ברי קד א הקב "ה,-מק י פותימלפני  מין לא קא צריך-עי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כה .(קיד) ה, דברי הע ברי קל  את מעי  אלי ה' ואמר  אלי   רכ ד בריכ קל  את ה ' ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹומע
 בדברי בפסוק דומה  לשו ולא כנ"ל, לטוב הפסוק  (וזה :ר אר ל  היטיב אלי ר אר  ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָה ה 

שלילית). במשמעות  שעניינו לאמר ובע קצו  בריכ ק ל את  ה' ומע לד במדבר(קטו)א, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
א. ה חנה:יא, קצה  ואכל ה ' א  ובער א וחר  ה ' ומע ה ' אזני  רע מתאנני  הע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹויהי 

ק יא ז טא  קז ארא  ְִִַָָָ

         
        
       
        

        
     [קטז]   

       
         

    [קיז]      

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בשפתיו . המלים  לן להיוצא  איק לא אותם -אי  יוציא  לא  לאו,[בשפתיו ]שאם  ְִִַָָ

צלתא  תיתפילה-צל תפילתו  נחשבת]לא  תהיה  עתא ,[ולא  תיע ולא-ולאו ְְְֵֵָָָָָ

בקשה נחשבת]בקשתו  תהיה  נפקין .[ולא מין  יוצאות -ויון שהמלים  ,[מפיו ]וכיוון  ְְְִִִֵָָ

אירא באויר -מתקעין  הרקיע]מתבקעות  באוויר וטסין,[מזדכּ כות ועולות-וסלקין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

קלאומשוטטות , לקול .-ואתעביד נטילונעשות מאן לן מי-ונטיל אותן ולוקח  ְְְְִִִִָָָָָָ

הממונה]שלוקח  לן ,[המלאך  תראאותן [ומעלה]ואוחז-ואחיד  לאתר ְְֲֲִִַַָ

הקדוש ,-קיא הכתר  דמלאלמקום  המלך .-רי א של  בראשו  ְְְִֵַַָָָ

דז "א  אודנין  המשך 
דמחי חללי המוח -מלת  חללי ז"א]משלושת של חב"ד של המוחין כלי נטיף,[הם ְְֲִִֵֵַָָ

לא דנין  לאזניים -נטיפא נטיפה  לתוך נוטפת  אורות נוטפות החב"ד כלי [משלושת ְְְִִָ

לאזן , ונמשך אחד נקב  יוצא הבינה  שממוח ע"ב, קלח דף רבא באדרא  כמבואר והוא האזניים.
האזן] אל מהמוח אור נטיפת  נוטפת  שלוהוא -וההא .ודרכו מהמוח  היוצא  הזה  [הנקב ְַ

רית'הבינה] 'נחל  כרית ',-א רי 'נחל  אמרנקרא  דא אומר-מה  שאתה  כמו ְְְְְִִֵֵַַַָָ

ל מר:[בפסוק] רית". 'כּ רית']-"נחל הלשון את  דאדנין ,[מבאר חפירת-רתא  ְְְְְִִַַַָ

באזניים]האזניים  חפירה  כעין  הוא הזה  הה א,[הנשמע]והקול -וקלא .[הנקב עייל  ְְִַָָָ

העקימה -עקימא באותה האזן]נכנס  בתוך המתעקם הזה הנקב ונשאב-וא אב,[דרך ְְְֲִִָָ

הקול] נטיפאבנהר -נהרא[אותו הנטיפה -הה א אותה  ממוח של  היורדת [ההארה ְְְֲִַַָָ

האזן] אל .הבינה  אתעב שם [הקול]ואז,-ן כדין, הנטיפה]מתעכב  נהר ,[באותו  ְְֲִֵַַָ

לבי טב ין  לרע .[בקול]ומבחין-ואת חין טוב  דכיבבין  ה א הוא-הדא  זה  ְְְְְִִִִִֵָָָ

בחן "שכתוב: מין  "אזן  טעמא  מאי בחן". מין אזן מלין-"י 'אזן  הטעם  ומה  ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹ



ק יאקח ז טא  ְִִַָָָארא 

      
         

        
         

  

       
       
       
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הקול]תבחן ' את לבחון יכולה האזן מה  ידי  קלא?[על אתעב שמתעכב-מם, מפני  ְְֲִִַָָ

דנטיפאהקול  נהרא הנטיפה ,-ההא של  הנהר  עקימתאבאותו ְְֲֲִִִַַַָָָ

האזניים ,-דאדנין בהילבעקימת עייל נכנס -ולא בגיןבמהירות .[הקול]ולא ְְְְְִִִִִָָ

- לביׁש טב  בּ ין את בּ חין כך , רע .[הקול]נבחן -ומשום  טוב  בין  ִָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לאכל " יטעם  חי" טעמא מאי לאכל ", יטעם  טעם -"וחי זה]מה  בפסוק [האמור ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָ

לאכוֹ ל "? יטעם   ן "חי יתעב ש -גין , שם [המאכל]משום  ולא,[בחיך]יתעכב  ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְְְְֲִִַַָָ

גפא   בהיל לגוף.-עייל במהירות  נכנס  א ולא  יטעם -ועל  זה , ידי  ועל  ְְְִִִִַָָָ◌ְ◌ָ◌
ויבחן -וית בּ חן  המאכל]יטעם  את למריר[החיך מתיקא למר .-ין מתוק בין ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵָ

דא דנין  נ קבא  האזניים ,-האי  של  הנקב  אחר ין בזה  נ קבין נקבים -לין  תלויים  ְְְְְְֲִִִַַַָָָ

הנמשכיםאחרים  וחלולים דקים גידים ע"י  באזניים תלויים והם שבראש. אחרים [נקבים
הללו ] הראש  נקבי שאר אל דעינין,מהאזניים העיניים ,[אל]-נ קבא  נ קבאנקב  ְְְְִַָָ

הפה ,[אל]-דפמא דחטמאנקב  החוטם .[ואל]-נ קבא קלאנקב  מאותו-מהה א ְְְֵַָָָָָָ

ישראל]הקול  עם תפילות  דאדנין [של נ קבא  האזניים ,-דעייל של  בנקב  איהנכנס  ְְְְְֲִִִָ

צריך -אצטרי העולה אם  ישראל  של  צרתם בעת והוא ז"א, רחמי  לעורר מצריך  המצב [אם ְְִִ

תפילותיהם] העיניים -עייל,בקול לנקבי  דרך נכנס  מהאזניים עולה ישראל  תפילות [קול ִָ

ונכנס] דעינין הגידים העיניים ,-לנקבי קלאלנקבי  מהה א  מעין ונובעות-ונבעין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

הקול [בגלל]דמעות  והדיניםאותו שבמוחין, הדינים את להוציא מעוררות הללו  [שהדמעות 
נושעים] וישראל אצטרי .נמתקים, צריך -אי הרשעים,אם  את להעניש מצריך  המצב [אם ְְִִִ

עוונותיהם] עקב הוא נכנס-עייל,והוא הרשעים על  חמס הזועקים ישראל  תפילות [קול  ִָ

ונכנס] הגידים דרך  מהאזנים רקאעולה דח טמא  החוטם -לנ קבא  של  לנקב  ְְְְְְַַָָָָ

ק יא ז טא  קטארא  ְִִַָָָ

        
❏      ❏[ קיח] 

        
         

         
        

 [קיט] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

החלול , וא אבצינור  תננא ואש -מקי  עשן להעניש]ומוציא  כדי דינים מהה א[מוציא ְְְֵֵֶַַָָָ

הדינים -קלא  את  המעוררות  והן  חמס, הזועקות  התפילות  קול  [בגלל  הקול  מאותו ָָ

דכיבשבז"א ]. ה א שכתוב :-הדא  הוא םזה  ו בער , א וחר יהו'ה, "ומע ְְְְִִִִִַַַַַַָָָ

יהו'ה". ֵא

אצטרי צריך -ואי  למוטב]ואם  או  לטוב גזירה לגזור מצריך  המצב הה א,[אם עייל  ְְְִִִִַָ

הקול -קלא אותו  עולה נכנס  והוא ז"א , באזני  הנכנס ישראל תפילות  של הקול [אותו  ָָ

ונכנס] הגידים דרך דפאמהאזנים הפה,-לנ קבא  מיןלנקב  וגזר ומדבר-מיל ְְְְִִִַָָָָ

דיבורים  דיבוריםוגוזר  ולגזור לדבר ז"א את מעורר ז "א, של הפה  בנקב הנכנס [שהקול
ישראל] אל הנבואה את ימסרו שהם כדי הנביאים , אל א.המגיעים קלא , מאותו-מהה א  ֵַָָָֹ

ז"א]הקול  לאזני  המגיע הכל [הקול דא דנין .[תלוי ], קלא ש -מהה א הקול  [נכנס]מאותו  ְְִֵַָָ

פאבאזניים , כל  הגוף[ומתפשט]נכנס-עייל ז"א]בכל  ואתרגי,[של ְְְְִִִָָָ

יוכיוון-מ ז"א . באזני  הנכנס מהקול  כולו  מתנרגש  ז"א  של  [הגוף  ממנו  ומתרגש  ִֵ

נכנס כאשר  עתה  שגם  הרי  לרחמים , דין בין  המכריע  הוא התפארת , בחינת  הוא שהגוף 
למוטב ]. בין  לטוב  בין  מכריע  ממנו  הנרגש  הגוף  הוא  הנה  ז"א , באזני  התחתונים  קול 

אדנא בהאי תליא האזן -א, בזו  תלוי ומכרעיםהכל  תלויים הזה עולם ענייני [שכל  ְְְַָָָָֹ

ז"א] באזני ועולה  הנכנס הקול  אותו  לפי מי .בהשגחתם נטיר מאן  מי-ז אה , אשרי  ְִִַָָָָ

דבורו . את  תיבששומר  א כתוב :-על זה  מר על   פתי מרע נל "נצר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ְִָמרמה".

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג ..(קטז ) יז, א מלכיעו לו ...: רה ני על  אר רית  נחל רונס קדמה  פנית  מה   ל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָה .
:ר ה ני על  אר רית  נחל  וב לו ה' ג .(קיז )דבר  לד, יטע איוב  וח  בח ימ אז י ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ

א.(קיח)לאכל : יא, ה'במדבר  א   ובער א וחר  ה ' ו מע ה' אזני  רע מתאנני הע ויהי  ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ה חנה: קצה  יד.(קיט)ואכל לד, מרמה:תהלי מר  פתי מרע נ ל נצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ



ק יאקח ז טא  ְִִַָָָארא 

      
         

        
         

  

       
       
       
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הקול]תבחן ' את לבחון יכולה האזן מה  ידי  קלא?[על אתעב שמתעכב-מם, מפני  ְְֲִִַָָ

דנטיפאהקול  נהרא הנטיפה ,-ההא של  הנהר  עקימתאבאותו ְְֲֲִִִַַַָָָ

האזניים ,-דאדנין בהילבעקימת עייל נכנס -ולא בגיןבמהירות .[הקול]ולא ְְְְְִִִִִָָ

- לביׁש טב  בּ ין את בּ חין כך , רע .[הקול]נבחן -ומשום  טוב  בין  ִָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לאכל " יטעם  חי" טעמא מאי לאכל ", יטעם  טעם -"וחי זה]מה  בפסוק [האמור ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָ

לאכוֹ ל "? יטעם   ן "חי יתעב ש -גין , שם [המאכל]משום  ולא,[בחיך]יתעכב  ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְְְְֲִִַַָָ

גפא   בהיל לגוף.-עייל במהירות  נכנס  א ולא  יטעם -ועל  זה , ידי  ועל  ְְְִִִִַָָָ◌ְ◌ָ◌
ויבחן -וית בּ חן  המאכל]יטעם  את למריר[החיך מתיקא למר .-ין מתוק בין ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵָ

דא דנין  נ קבא  האזניים ,-האי  של  הנקב  אחר ין בזה  נ קבין נקבים -לין  תלויים  ְְְְְְֲִִִַַַָָָ

הנמשכיםאחרים  וחלולים דקים גידים ע"י  באזניים תלויים והם שבראש. אחרים [נקבים
הללו ] הראש  נקבי שאר אל דעינין,מהאזניים העיניים ,[אל]-נ קבא  נ קבאנקב  ְְְְִַָָ

הפה ,[אל]-דפמא דחטמאנקב  החוטם .[ואל]-נ קבא קלאנקב  מאותו-מהה א ְְְֵַָָָָָָ

ישראל]הקול  עם תפילות  דאדנין [של נ קבא  האזניים ,-דעייל של  בנקב  איהנכנס  ְְְְְֲִִִָ

צריך -אצטרי העולה אם  ישראל  של  צרתם בעת והוא ז"א, רחמי  לעורר מצריך  המצב [אם ְְִִ

תפילותיהם] העיניים -עייל,בקול לנקבי  דרך נכנס  מהאזניים עולה ישראל  תפילות [קול ִָ

ונכנס] דעינין הגידים העיניים ,-לנקבי קלאלנקבי  מהה א  מעין ונובעות-ונבעין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

הקול [בגלל]דמעות  והדיניםאותו שבמוחין, הדינים את להוציא מעוררות הללו  [שהדמעות 
נושעים] וישראל אצטרי .נמתקים, צריך -אי הרשעים,אם  את להעניש מצריך  המצב [אם ְְִִִ

עוונותיהם] עקב הוא נכנס-עייל,והוא הרשעים על  חמס הזועקים ישראל  תפילות [קול  ִָ

ונכנס] הגידים דרך  מהאזנים רקאעולה דח טמא  החוטם -לנ קבא  של  לנקב  ְְְְְְַַָָָָ

ק יא ז טא  קטארא  ְִִַָָָ

        
❏      ❏[ קיח] 

        
         

         
        

 [קיט] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

החלול , וא אבצינור  תננא ואש -מקי  עשן להעניש]ומוציא  כדי דינים מהה א[מוציא ְְְֵֵֶַַָָָ

הדינים -קלא  את  המעוררות  והן  חמס, הזועקות  התפילות  קול  [בגלל  הקול  מאותו ָָ

דכיבשבז"א ]. ה א שכתוב :-הדא  הוא םזה  ו בער , א וחר יהו'ה, "ומע ְְְְִִִִִַַַַַַָָָ

יהו'ה". ֵא

אצטרי צריך -ואי  למוטב]ואם  או  לטוב גזירה לגזור מצריך  המצב הה א,[אם עייל  ְְְִִִִַָ

הקול -קלא אותו  עולה נכנס  והוא ז"א , באזני  הנכנס ישראל תפילות  של הקול [אותו  ָָ

ונכנס] הגידים דרך דפאמהאזנים הפה,-לנ קבא  מיןלנקב  וגזר ומדבר-מיל ְְְְִִִַָָָָ

דיבורים  דיבוריםוגוזר  ולגזור לדבר ז"א את מעורר ז "א, של הפה  בנקב הנכנס [שהקול
ישראל] אל הנבואה את ימסרו שהם כדי הנביאים , אל א.המגיעים קלא , מאותו-מהה א  ֵַָָָֹ

ז"א]הקול  לאזני  המגיע הכל [הקול דא דנין .[תלוי ], קלא ש -מהה א הקול  [נכנס]מאותו  ְְִֵַָָ

פאבאזניים , כל  הגוף[ומתפשט]נכנס-עייל ז"א]בכל  ואתרגי,[של ְְְְִִִָָָ

יוכיוון-מ ז"א . באזני  הנכנס מהקול  כולו  מתנרגש  ז"א  של  [הגוף  ממנו  ומתרגש  ִֵ

נכנס כאשר  עתה  שגם  הרי  לרחמים , דין בין  המכריע  הוא התפארת , בחינת  הוא שהגוף 
למוטב ]. בין  לטוב  בין  מכריע  ממנו  הנרגש  הגוף  הוא  הנה  ז"א , באזני  התחתונים  קול 

אדנא בהאי תליא האזן -א, בזו  תלוי ומכרעיםהכל  תלויים הזה עולם ענייני [שכל  ְְְַָָָָֹ

ז"א] באזני ועולה  הנכנס הקול  אותו  לפי מי .בהשגחתם נטיר מאן  מי-ז אה , אשרי  ְִִַָָָָ

דבורו . את  תיבששומר  א כתוב :-על זה  מר על   פתי מרע נל "נצר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ְִָמרמה".

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג ..(קטז ) יז, א מלכיעו לו ...: רה ני על  אר רית  נחל רונס קדמה  פנית  מה   ל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָה .
:ר ה ני על  אר רית  נחל  וב לו ה' ג .(קיז )דבר  לד, יטע איוב  וח  בח ימ אז י ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ

א.(קיח)לאכל : יא, ה'במדבר  א   ובער א וחר  ה ' ו מע ה' אזני  רע מתאנני הע ויהי  ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ה חנה: קצה  יד.(קיט)ואכל לד, מרמה:תהלי מר  פתי מרע נ ל נצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ



ק יאקי  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

   [ קכ]       
 [קכא]   [קכב]    

    [קכג]   [ קכד]  
  

        
  ❏    [קכה] 

    
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אדנא  האזן -האי ז"א]זו  מיעה ,[של בי בה -קרי  שמיעה .[בחינת]קורא  ְְִֵֵָָָָ

מחי  לת א ן  אתלילן המוחין ,-במיעה , שלושת  אלה  נכללים  דאנ ןובשמיעה ְְְְְִִִִִִֵַָָ

ודעת  בינה  ודעת .-חכמה בינה  חכמה  ישהם  אתליל  בה-חכמה נכלל  חכמה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

שמיעה] מע".שכתוב :-כתיב,[לשון לב לעב  ינה"ונת- בבינה בה  [נכלל  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

שמיעה] אמר,לשון א שנאמר :-מה  מעיםכמו "י  ,"עב מע י "ר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

עת  ." שמיעה]-אנחנ לשון בדעת  בה  אמר,[נכלל  דא שנאמר :-מה "מע כמו  ְְְְְֲֵַַַַַָָ

אמרי", וקח  נאמר]-ני אדנין [ועוד לין  כא  הא , ." א צן  הרי ,-"מצתי  ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ

דחב"ד]הכל  מוחין  ג' באזניים .[גם תלויים 

א דנא האזן -האי ז"א]בזו  בעתין,[של צלתין והבקשות-לין  התפילות  תלויות  ְְְְִִַָָָָ

בה] ופועל ז"א באזן  עולה  והבקשות  התפילות דעינין ,[שקול העיניים -פקיחא ופקיחת  ְְְִִַָ

א"א, בעיני להסתכל  עיניו את  לפקוח ז "א את  לעורר פועל גם ז "א, באזן  העולה [שהקול 
ישראל] על טובה בעין  כיב.ולהשגיח ה א שכתוב :-הדא הוא  אזנ זה  יהו'ה "ה ה  ְְְִִֵַָָָ

תליא בי כא הא, ראה ". עיני קח תלוי -מע בה הכל  ז"א]הרי , .[באזן ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.קכ)( ג, א' אתמלכי ל ט יכל  מי י לרע טב  י  להבי ע את לט  מע לב לעב  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹונת
ה ה: ה בד ט.(קכא)ע ג , א' ואמרשמואל אלי יקרא  א והיה כב  ל ל מ אל עלי ואמר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

:ממק וב מ אל  לו עב מע י  ה ' כו.(קכב)ר  יח, ב' מלכי החלק    אליקי ואמר  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
אזני יה דית  נע דר ואל אנחנ מעי י ארמית  עבדי אל  נא ר רב קה אל ויאח ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹובנה 

החמה: על  א ר   י.(קכג)הע ד, מע משלי : כא [במ "ש : יח נת ל ויר אמרי וקח ני מע ְְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
והוא . בכתובי בנמצא  אינו כי  ,של פסוק זה שאי הלומד  יראה .א  צ מצ תי אמרי. וקח ְְְְֲִִִִַַָָָֹני
הוא  א  צ מצתי ופסוק  י. ד , במשלי הוא אמרי וקח ני  מע :פסוקי חלקי  משני ְְְְְֲִִִִַַַָָָֹמחולק
מ"ש ע"פ  כא וציינו . א צ מצ תי אמרי מר ני א ז , במשלי דומה  פסוק עוד ויש א. ב , ְְְְֲִִִִַָָָֹֹבמשלי

מדבש]. מתוק א.(קכד)בביאור ב, א:משלי  צ מצ תי אמרי ח א מלכי (קכה)ני ְְְֲִִִִִִַַָָָֹ

ק יא ז טא  קיא ארא  ְִִַָָָ

         
         
         
        

     ❏  
[קכו]     

        
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אדנא  האזן -האי ז"א]בזו  עאין ,[של רזין עליונים ,-תלין סודות  לאתלויים  ְְְְִִִַָָָָָָ

לחוץ .-לברנפקין יוצאים  שלא לג וֹ -גין  עקימא  היא  עקומה[האזן]היא -ולכן , ְְְִִִַָָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
פנים  לפנים]כלפי  מבחוץ האזן בנקב מתעקמים האזן סתימין,[ששבילי  דרזין  ְְְִִִָָָורזא

 י- בה סתום  הסודות  הסודותוסוד  את בתוכה לסתום כדי  עקומים האזן שבילי  כן [שעל ֵ

רזין .העליונים] מגה  להה א סודות -וי, שמגלה  למי  התורה אוי , סודות  שמגלה [מי ְְִֶַַַָ

ראוי ] רזין -בגין .לשאינו  כּ ני ׁש  א וּ דנא  דּ האי  האזן -ומפני , ז"א]שזו את[של  מכנסת  ְְִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
לן הסודות , נטיל דלג שבפנים -ועקימתא אותם [האזן]והעקמימות  [שהיא לוקחת  ְֲִִִַָָ

הסודות] את בקרבה רזין,שומרת גלי  מגלה -לא  עקימיןסודות [הקב"ה]לא  לא ן ְֲִִִִֵַַָָ

 ארחיה-, בהתנהגותם עקומים  שהם  מגלה]-אא לאלה  הקב"ה לא[אבל לאן ְְְְְִֶַָָָ

עקומים -עקימין שלא דכיב.[בהתנהגותם]לאלה  הא שכתוב :-הדא  הוא  "סדזה  ְֲִִִִָָ

ארחי נטלי לה דיעם ".  ברית ליראיו דרכיו -יהו'ה הקב"ה]שלוקחים  ונטרי,[של  ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָ

דברים -מין  הסודות]ושומרים  דברי  את .[שומרים ִִ

 ארחיה עקימין  בהתנהגותם ,-וא ן  שעקומים  מין ואלה  דברים -נטלי לוקחים  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

הסודות] דבר בהיל,[את ל ן בבהילות ,-ועילין  אותם  אתר ומכניסים   ה ולית ְְְְְֲִִִֵַָ

להתעכב-לאתעבא מקום  בהם  לאחריםואין  הסודות את לגלות  ממהרים שהם [מפני ְְֲִַָ

כראוי ] אחרין .שלא  נ קבין האחרים -וכל  הנקבים  והחוטם]וכל  העיניים ,[נקבי ְְֲִִַַָ

יה  בו -מתחין שהםנפתחים  כיוון עקומה, שהתנהגותם אלה שלקחו  הסוד  [בדיבור ְְִִֵַ

כראוי ] שלא ולגלותם ולהוציאם הסוד דבורי את להכניס מין ,בהולים נפקין עד-עד ְְִִִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז. יט, אלהי ב' לחר לח אר  סנחריב  ברי את מע ראה עיני ה ' קח מע  אזנ ה ' ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהה
יד.(קכו)חי: כה, תהלי: דיעלה ברית ליראיו ה' סד  ְְִִִֵָָָ



ק יאקי  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

   [ קכ]       
 [קכא]   [קכב]    

    [קכג]   [ קכד]  
  

        
  ❏    [קכה] 

    
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אדנא  האזן -האי ז"א]זו  מיעה ,[של בי בה -קרי  שמיעה .[בחינת]קורא  ְְִֵֵָָָָ

מחי  לת א ן  אתלילן המוחין ,-במיעה , שלושת  אלה  נכללים  דאנ ןובשמיעה ְְְְְִִִִִִֵַָָ

ודעת  בינה  ודעת .-חכמה בינה  חכמה  ישהם  אתליל  בה-חכמה נכלל  חכמה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

שמיעה] מע".שכתוב :-כתיב,[לשון לב לעב  ינה"ונת- בבינה בה  [נכלל  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

שמיעה] אמר,לשון א שנאמר :-מה  מעיםכמו "י  ,"עב מע י "ר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

עת  ." שמיעה]-אנחנ לשון בדעת  בה  אמר,[נכלל  דא שנאמר :-מה "מע כמו  ְְְְְֲֵַַַַַָָ

אמרי", וקח  נאמר]-ני אדנין [ועוד לין  כא  הא , ." א צן  הרי ,-"מצתי  ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ

דחב"ד]הכל  מוחין  ג' באזניים .[גם תלויים 

א דנא האזן -האי ז"א]בזו  בעתין,[של צלתין והבקשות-לין  התפילות  תלויות  ְְְְִִַָָָָ

בה] ופועל ז"א באזן  עולה  והבקשות  התפילות דעינין ,[שקול העיניים -פקיחא ופקיחת  ְְְִִַָ

א"א, בעיני להסתכל  עיניו את  לפקוח ז "א את  לעורר פועל גם ז "א, באזן  העולה [שהקול 
ישראל] על טובה בעין  כיב.ולהשגיח ה א שכתוב :-הדא הוא  אזנ זה  יהו'ה "ה ה  ְְְִִֵַָָָ

תליא בי כא הא, ראה ". עיני קח תלוי -מע בה הכל  ז"א]הרי , .[באזן ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.קכ)( ג, א' אתמלכי ל ט יכל  מי י לרע טב  י  להבי ע את לט  מע לב לעב  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹונת
ה ה: ה בד ט.(קכא)ע ג , א' ואמרשמואל אלי יקרא  א והיה כב  ל ל מ אל עלי ואמר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

:ממק וב מ אל  לו עב מע י  ה ' כו.(קכב)ר  יח, ב' מלכי החלק    אליקי ואמר  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
אזני יה דית  נע דר ואל אנחנ מעי י ארמית  עבדי אל  נא ר רב קה אל ויאח ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹובנה 

החמה: על  א ר   י.(קכג)הע ד, מע משלי : כא [במ "ש : יח נת ל ויר אמרי וקח ני מע ְְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
והוא . בכתובי בנמצא  אינו כי  ,של פסוק זה שאי הלומד  יראה .א  צ מצ תי אמרי. וקח ְְְְֲִִִִַַָָָֹני
הוא  א  צ מצתי ופסוק  י. ד , במשלי הוא אמרי וקח ני  מע :פסוקי חלקי  משני ְְְְְֲִִִִַַַָָָֹמחולק
מ"ש ע"פ  כא וציינו . א צ מצ תי אמרי מר ני א ז , במשלי דומה  פסוק עוד ויש א. ב , ְְְְֲִִִִַָָָֹֹבמשלי

מדבש]. מתוק א.(קכד)בביאור ב, א:משלי  צ מצ תי אמרי ח א מלכי (קכה)ני ְְְֲִִִִִִַַָָָֹ

ק יא ז טא  קיא ארא  ְִִַָָָ

         
         
         
        

     ❏  
[קכו]     

        
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אדנא  האזן -האי ז"א]בזו  עאין ,[של רזין עליונים ,-תלין סודות  לאתלויים  ְְְְִִִַָָָָָָ

לחוץ .-לברנפקין יוצאים  שלא לג וֹ -גין  עקימא  היא  עקומה[האזן]היא -ולכן , ְְְִִִַָָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
פנים  לפנים]כלפי  מבחוץ האזן בנקב מתעקמים האזן סתימין,[ששבילי  דרזין  ְְְִִִָָָורזא

 י- בה סתום  הסודות  הסודותוסוד  את בתוכה לסתום כדי  עקומים האזן שבילי  כן [שעל ֵ

רזין .העליונים] מגה  להה א סודות -וי, שמגלה  למי  התורה אוי , סודות  שמגלה [מי ְְִֶַַַָ

ראוי ] רזין -בגין .לשאינו  כּ ני ׁש  א וּ דנא  דּ האי  האזן -ומפני , ז"א]שזו את[של  מכנסת  ְְִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
לן הסודות , נטיל דלג שבפנים -ועקימתא אותם [האזן]והעקמימות  [שהיא לוקחת  ְֲִִִַָָ

הסודות] את בקרבה רזין,שומרת גלי  מגלה -לא  עקימיןסודות [הקב"ה]לא  לא ן ְֲִִִִֵַַָָ

 ארחיה-, בהתנהגותם עקומים  שהם  מגלה]-אא לאלה  הקב"ה לא[אבל לאן ְְְְְִֶַָָָ

עקומים -עקימין שלא דכיב.[בהתנהגותם]לאלה  הא שכתוב :-הדא  הוא  "סדזה  ְֲִִִִָָ

ארחי נטלי לה דיעם ".  ברית ליראיו דרכיו -יהו'ה הקב"ה]שלוקחים  ונטרי,[של  ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָ

דברים -מין  הסודות]ושומרים  דברי  את .[שומרים ִִ

 ארחיה עקימין  בהתנהגותם ,-וא ן  שעקומים  מין ואלה  דברים -נטלי לוקחים  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

הסודות] דבר בהיל,[את ל ן בבהילות ,-ועילין  אותם  אתר ומכניסים   ה ולית ְְְְְֲִִִֵַָ

להתעכב-לאתעבא מקום  בהם  לאחריםואין  הסודות את לגלות  ממהרים שהם [מפני ְְֲִַָ

כראוי ] אחרין .שלא  נ קבין האחרים -וכל  הנקבים  והחוטם]וכל  העיניים ,[נקבי ְְֲִִַַָ

יה  בו -מתחין שהםנפתחים  כיוון עקומה, שהתנהגותם אלה שלקחו  הסוד  [בדיבור ְְִִֵַ

כראוי ] שלא ולגלותם ולהוציאם הסוד דבורי את להכניס מין ,בהולים נפקין עד-עד ְְִִִַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז. יט, אלהי ב' לחר לח אר  סנחריב  ברי את מע ראה עיני ה ' קח מע  אזנ ה ' ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהה
יד.(קכו)חי: כה, תהלי: דיעלה ברית ליראיו ה' סד  ְְִִִֵָָָ



ק יאקיב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

          
        ❏[קכז]  

         

       
[ קכח]         

        
        
          

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דיבורים  הסודות]שיוצאים  דפא[דבורי הפה -נ קבא כראויבנקב  שלא  מגלים  [שהם ְְְָָ

לאחרים] הסודות דבורי  דרא .את חבי ארן הדור ,-וא ין , רשעי נקראים  נ איוהם  ְְְִִֵֵֵַָָָ

ה א ברי הקב "ה .-דקד א נן שנואי דילן למדנו,-מתניתא שלנו אבברייתא  ְְְְְְְִִִִַָָָָ

ברין  אנשים -קטיל  הרג  ש כאילו  ניתן[שכיוון כך  ידי על כראוי, שלא סודו מגלה הוא  ְִִָ

אדם] בני להרוג לחיצונים זרה ,כוח לעבדה לח  כא-. זרה לעבודה  עובד  וכאילו ְְֲִַָָָָ

קרא  בחד אחד ,[נרמז]והכל -וכא עשכתוב :-כתיבבפסוק  רכיל תל "לא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

דקרא  רי א האי  על עבר מאן  יהו'ה". אני  רע ם על  תעמד  שעבר-לא  מי  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הפסוק , ראש  זה אעל  על עבר  א- הכל על  עבר  בסוף כאילו הנזכר כל [על ְִַַָָֹ

וע"ז] רציחה  לעניין  .הפסוק,

דציקא  חלקיה ן הצדיקים ,-ז אה  של  חלקם  תיב אשרי   כתוב :-דעליה שעליהם  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ואי רח", "נאמן  דבר". מכה רח שנאמר]-"ונאמן בודאי [מה רוח ', [נאמר'נאמן ְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָ

הצדיקים] דילה ן.על רחא  שלהם ,-הא, הרוח  קיאשהרי  עאה מאתר ְְֲִִִֵַַָָָָָ

נחצב .-אליף  וקדוש  עליון  ממקום  כן,-בגין ארן ועל  'נאמן '-"נאמן" ְְְְֱִִִִֶָָ

רוחם]נקראים  שורש  שם על הצדיקים. אקימנא.[הם א ביארנו-וסימן  זה  וסימן  ְְִִָָָ

זו ] מעלה  על רזין :[לראיה דמה סודות ,-הה א שמגלה  דנ מתימי  בידוע-ידע ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

קדי אשנשמתו דמלא  מג פא איהי הקדוש -לאו המלך  מגוף היא  בגין.[מז"א]אין ְְְִִִִִַַָָָָ

-, כן רזאועל   י סוד -לית בו  הסוד]אין  את שומר רזא,[אינו  מאתר ולא ְְֲֵֵֵַָָָָָָ

הוא-ה א הסוד  של  ממקום  הסוד]ולא  ממקום איננה  נשמתו ק.[שורש  ְִַוכד

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז.(קכז ) יט, ה':ויקרא  אני רע   על תעמד לא  יע רכיל  תל יג.(קכח)לא יא, ה למשלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

ק יא ז טא  קיג ארא  ְִִַָָָ

        
          
        

       
   [קכט] 

       
       

       
      

ע"א  רצ"ה ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מתינשמתו,-נ תצא  דמלא וכאשר  בגפא אתקא המלך-לא בגוף תתדבק  לא ְְְְְְִִֵַַָָָָָ

הא ,[ז"א] אתרי לא הוא-דהא  מקומו לא  זה]שהרי, של לנשמתו שורש הסוד .[אין ְְֵַָָ

 נ בר להה א האדם ,-וי לאותו ליאוי  לו,-וי  לנ מתיאוי  לנשמתו.-וי אוי  ְְְִֵֵַַַַַָָ

דציקא חלקיה ן הצדיקים ,-זאה של  חלקם  רזיןאשרי  סודות-דמכין המכסים  ְְִִִִֵַַַַָָָָָ

לחברו ] אדם  בין אפילו  הכללית ה א,[בהנהגתם ברי קד א עאין רזין ן  כל -ל ְְְִִִִֵֶָָָָ

סוד]שכן  מכסים הוא ,[שהם ברוך  הקדוש  של  עליונים  בסודות  מלא, עאין  ְְִִִַָָָרזין

הקדוש -ק י א המלך  של  עליונים  תיב.[ז"א]סודות  הצדיקיםעליהם -עלייה [על ְְֲִִַַָ

סוד] כתוב :המכסים ארץ"., ייר לעלם צדיקים לם וע"ְְְִִִֵֶַַָָָ

דבגביה וסומק  חיוור  וגווני ז "א  אנפי 
ישלו -אנ ז"א]הפנים  של הפנים לחיי  בשני  הצומחים הזקן ושערות ז"א. תרין,[של  ְְִֵַ

בסמא בושם -קרבין  של  ערוגות  א)כשני  קלט, באד"ר מפורש  .(כן ְְְִַָ

 ה- שער]כולם בו  צומח  שלא החלק וגם שער בו  שצומח החלק גם ז"א , של הפנים ,[כל ְֻ

אמינא מה על שאמרתי -סהד תא  מה  על  שלעדות  שהמוחין ע"ב, רצ"ב  דף [לעיל  ְֲֲֵַַַָָ

מעידה  זו  והארה ז "א, של פניו את  ומאירה מתפשטת המוחין והארת מצחו , את  בוקעים ז"א 
כנ"ל] או "א מבחינות חו "ב של מוחין לקבל זכה הוא  כי בה.בפניו  סהד תא ְְֲַָָדהא,

תלויה-תליא בהם  העדות  הפנים]שהרי  סהדתא,[בהארת  תליא  תלויה-בכא ובכל  ְְְֲַַַָָָָֹ

המתפשטת העדות  בהארה  גם  תלויה  עם[העדות אימא  של  הנה"י  כי  ז "א, של הגוף  בכל 
הגוף  שערות  דרך בוקעת והארתם רגליו, סיום עד ז"א גוף  קווי שלוש  בכל מתפשטים המוחין,

ז"א] דבסמא.של תקרבי הני הבושם -אבל  של  הערוגות  אלה  שערותאבל  [בחינת  ְְְֲֵֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

דבר : מכ ה רח  ונאמ ד מגה כא.(קכט)רכיל ס, אר ישעיה  ייר ללע יקיצ   וע ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ



ק יאקיב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

          
        ❏[קכז]  

         

       
[ קכח]         

        
        
          

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דיבורים  הסודות]שיוצאים  דפא[דבורי הפה -נ קבא כראויבנקב  שלא  מגלים  [שהם ְְְָָ

לאחרים] הסודות דבורי  דרא .את חבי ארן הדור ,-וא ין , רשעי נקראים  נ איוהם  ְְְִִֵֵֵַָָָ

ה א ברי הקב "ה .-דקד א נן שנואי דילן למדנו,-מתניתא שלנו אבברייתא  ְְְְְְְִִִִַָָָָ

ברין  אנשים -קטיל  הרג  ש כאילו  ניתן[שכיוון כך  ידי על כראוי, שלא סודו מגלה הוא  ְִִָ

אדם] בני להרוג לחיצונים זרה ,כוח לעבדה לח  כא-. זרה לעבודה  עובד  וכאילו ְְֲִַָָָָ

קרא  בחד אחד ,[נרמז]והכל -וכא עשכתוב :-כתיבבפסוק  רכיל תל "לא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

דקרא  רי א האי  על עבר מאן  יהו'ה". אני  רע ם על  תעמד  שעבר-לא  מי  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הפסוק , ראש  זה אעל  על עבר  א- הכל על  עבר  בסוף כאילו הנזכר כל [על ְִַַָָֹ

וע"ז] רציחה  לעניין  .הפסוק,

דציקא  חלקיה ן הצדיקים ,-ז אה  של  חלקם  תיב אשרי   כתוב :-דעליה שעליהם  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ואי רח", "נאמן  דבר". מכה רח שנאמר]-"ונאמן בודאי [מה רוח ', [נאמר'נאמן ְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָ

הצדיקים] דילה ן.על רחא  שלהם ,-הא, הרוח  קיאשהרי  עאה מאתר ְְֲִִִֵַַָָָָָ

נחצב .-אליף  וקדוש  עליון  ממקום  כן,-בגין ארן ועל  'נאמן '-"נאמן" ְְְְֱִִִִֶָָ

רוחם]נקראים  שורש  שם על הצדיקים. אקימנא.[הם א ביארנו-וסימן  זה  וסימן  ְְִִָָָ

זו ] מעלה  על רזין :[לראיה דמה סודות ,-הה א שמגלה  דנ מתימי  בידוע-ידע ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

קדי אשנשמתו דמלא  מג פא איהי הקדוש -לאו המלך  מגוף היא  בגין.[מז"א]אין ְְְִִִִִַַָָָָ

-, כן רזאועל   י סוד -לית בו  הסוד]אין  את שומר רזא,[אינו  מאתר ולא ְְֲֵֵֵַָָָָָָ

הוא-ה א הסוד  של  ממקום  הסוד]ולא  ממקום איננה  נשמתו ק.[שורש  ְִַוכד

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז.(קכז ) יט, ה':ויקרא  אני רע   על תעמד לא  יע רכיל  תל יג.(קכח)לא יא, ה למשלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

ק יא ז טא  קיג ארא  ְִִַָָָ

        
          
        

       
   [קכט] 

       
       

       
      

ע"א  רצ"ה ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מתינשמתו,-נ תצא  דמלא וכאשר  בגפא אתקא המלך-לא בגוף תתדבק  לא ְְְְְְִִֵַַָָָָָ

הא ,[ז"א] אתרי לא הוא-דהא  מקומו לא  זה]שהרי, של לנשמתו שורש הסוד .[אין ְְֵַָָ

 נ בר להה א האדם ,-וי לאותו ליאוי  לו,-וי  לנ מתיאוי  לנשמתו.-וי אוי  ְְְִֵֵַַַַַָָ

דציקא חלקיה ן הצדיקים ,-זאה של  חלקם  רזיןאשרי  סודות-דמכין המכסים  ְְִִִִֵַַַַָָָָָ

לחברו ] אדם  בין אפילו  הכללית ה א,[בהנהגתם ברי קד א עאין רזין ן  כל -ל ְְְִִִִֵֶָָָָ

סוד]שכן  מכסים הוא ,[שהם ברוך  הקדוש  של  עליונים  בסודות  מלא, עאין  ְְִִִַָָָרזין

הקדוש -ק י א המלך  של  עליונים  תיב.[ז"א]סודות  הצדיקיםעליהם -עלייה [על ְְֲִִַַָ

סוד] כתוב :המכסים ארץ"., ייר לעלם צדיקים לם וע"ְְְִִִֵֶַַָָָ

דבגביה וסומק  חיוור  וגווני ז "א  אנפי 
ישלו -אנ ז"א]הפנים  של הפנים לחיי  בשני  הצומחים הזקן ושערות ז"א. תרין,[של  ְְִֵַ

בסמא בושם -קרבין  של  ערוגות  א)כשני  קלט, באד"ר מפורש  .(כן ְְְִַָ

 ה- שער]כולם בו  צומח  שלא החלק וגם שער בו  שצומח החלק גם ז"א , של הפנים ,[כל ְֻ

אמינא מה על שאמרתי -סהד תא  מה  על  שלעדות  שהמוחין ע"ב, רצ"ב  דף [לעיל  ְֲֲֵַַַָָ

מעידה  זו  והארה ז "א, של פניו את  ומאירה מתפשטת המוחין והארת מצחו , את  בוקעים ז"א 
כנ"ל] או "א מבחינות חו "ב של מוחין לקבל זכה הוא  כי בה.בפניו  סהד תא ְְֲַָָדהא,

תלויה-תליא בהם  העדות  הפנים]שהרי  סהדתא,[בהארת  תליא  תלויה-בכא ובכל  ְְְֲַַַָָָָֹ

המתפשטת העדות  בהארה  גם  תלויה  עם[העדות אימא  של  הנה"י  כי  ז "א, של הגוף  בכל 
הגוף  שערות  דרך בוקעת והארתם רגליו, סיום עד ז"א גוף  קווי שלוש  בכל מתפשטים המוחין,

ז"א] דבסמא.של תקרבי הני הבושם -אבל  של  הערוגות  אלה  שערותאבל  [בחינת  ְְְֲֵֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

דבר : מכ ה רח  ונאמ ד מגה כא.(קכט)רכיל ס, אר ישעיה  ייר ללע יקיצ   וע ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ



ק יאקיד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
      
        

        
❏ [קל] 

       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של הפנים לחיי  בשני  הצומחים  וסקא ,הזקן ואדום -חרא  בשערותלבן  בהן [שיש ְִָָָָֻ

ואיא,הללו ] לאא ואימא -סהדתא  לאבא  עיקרעדות  תלויה הזקן שבשערות  [מפני  ְְֲִַַָָָ

מא"א] שהתקבלו  ואימא, אבא שהם ז "א, של המוחין על [הםעדות -סהדתא .העדות ֲַָ

הללו ] הזקן לן,שערות ואחיד  דירית שירש -לאחסנא ואימא לירושה  אבא  שקבלו [מה  ְְְְֲִִַַָָָ

לז"א] והורישו  בהם מא "א, למוחין]ואוחז לו להיות אותם קבל .[שז "א

א קימנא דילן במתניתא ביארנו ,-והא שלנו  בברייתא  רסיוהרי  מרחק ,-ה  הרבה  ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

לסקא  חרא ל [הגוון]בין -ין  הלבןהאדום [גוון]הלבן  גווני של שורשם כי  [מבואר, ְִֵָָָָֻ

מרחק שהוא גופו , רוחב של מרחק  קיים שמאל לזרוע  ימין זרוע  ובין א"א. זרועות בשני והאדום
העליונות] בבחינות חדא,גדול י כאחד-ואתלילן  בו  ואדוםונכללים  לבן גווני [כאשר  ְְְֲִִֵַָָ

הם אז  מאימא, נמשך האדום והגוון מאבא  נמשך הלבן הגוון ז"א . של  פניו  אל מא "א מאירים
אחד] בגוון  בו  דחרא.נכללים בלבן ,ה[הגוון]בצד-בסטרא נכלל  האדום  [שהגוון לבן  ְְְִִָָָ

הלבן ], הגוון הוא  המתגלה  אתנהירועיקר  מאיר -ד ז"א]כאשר  של נהיר[פניו  מן ְְְִִִִַ

דע יקא  של -דחרא עתיק [הגוון]מהאור  של  [ממתיק]מכסה -חפיא ,[א"א]הלבן  ְְְִִַַָָָָ

סקא  על ח רא על [הגוון]אותו-ההא  א כחהאדום .[הגוון]הלבן נהיר וכא , ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֻ

נמצאים - באור  בגווןוכולם  המתגלה החסדים באור רק מוארים נמצאים ז"א של פניו [כל
האדום] הגוון על מכסה  כשהוא תיב.הלבן, כתוב :-כדין  אלי ".ואז ניו יהו'ה  "יאר ְְִֵֵֵֶָָָ

עלמא ינין לין  בעולם ,-וכד  דינים  תלויים  סגירתאוכאשר  אכחת ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

בכל -בכא  סגירות  אבא,נמצאת  מצד הנמשכים המוחין ממנו  מתכסים כי  בז "א, [סגירות ְָֹ

מא"א] ויורדת הבאה  ההארה  שכן אנ ין .וכל  את ט מתפשט[גוון]ו-וסקא אדום  ְְְְִִַַָָָֻ

ז"א]בפניו חרא ,[של על על -וחפיא  א ׁש ּת כח -כדין הלבן .[הגוון]ומכסה כּ ּל א  ואז, ְְְִֵַַָָָָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
בדין-בּ דינא נמצא לצדהכל  להסכים נאלצים חסדים, שהם אבא שמצד המוחין אפילו  [הכל, ְ◌ִ◌ָ◌

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

להתאר : ידי  מעה  מעי כה.(קל)נצר  ו, ויח:במדבר אלי ניו ה' יאר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ק יא ז טא  קטוארא  ְִִַָָָ

    ❏ [קלא]  
 

       
          

         
        

      
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דין] משניהם ונשפע אימא , של תיב.הדין כתוב :-כדין  רע".ואז עי יהו'ה  "ני ְְְְִֵֵֵָ

תליא  האי תלוי -וכא , בזה ז "א,והכל  של בפניו  רק תלוי  לדין או  לרחמים השינוי  [שכל  ְְְַָָָֹ

לטובה] פנים בהארת  תמיד הוא א "א  כן  שאין  .מה 

בכּל א-בגין הוּ א  דּ סהד וּ תא  בכל -וכיוון , היא  ז"א]שהעדות  של  פניו  ,[בכל ְְִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
תריסין  מארי וכה  מגינים -מה בעלי  וכמה  ממונים]כמה מלאכים ,[הם ְְִִֵַַָָָ

גוני לה י הגוונים -מח אן  לאלה  נרמזו מחכים  וכאן ז"א. של בפניו [המאירים ְְְֵֵַַַָ

דין] לפעול האדום לגוון המחכים גוני ,המלאכים לה י לאלה-מצאן מצפים  ְְְֵֵַַַָ

לפעולהגוונים  הלבן  לגוון המצפים המלאכים נרמזו  וכאן ז"א . של בפניו [המאירים
וני.חסד] נהירין  הגוונים -ד מאירים  הלבן]כאשר  במראה  מאירים ל,[כשהם  ְְִִֵַַָ

בחד  ה בשמחה .-עלמין כולם  העולמות  חראכל  דנהיר בעת-זמנא ְְְְְְִִִִֵָָָָָֻ

גונא הלבן,[הגוון]שמאיר  בההא   אתחז הגוון-כא  באותו  נראים  [כלכולם  ְְְֲִַַָָֹ

בחסדים] מאירים בסקא.העולמות  אתחזי  ב-וכד  נראה  האדום ,[גוון]וכאשר  ְְְֲִֵַָָֻ

גונא בההא   אתחז הכי הגוון -א  באותו  נראים  כך  העולמותכולם  [כל ְְְֲִִַַָָָֹ

בדין] .שרויים

יהוה . הם: ואלו  יח. יד, שלח פרשת  במדבר  בחומש המפורשים ז "א, של זקן תיקוני התשעה את מפרש  ָֹ ְעתה 
 אּפים(א ')אר חסד(ב '), ורב עֹון(ג '), נׂשא ופׁשע(ד '), ינּקה (ה '), לא ונ ּקה  ּבנים(ו'), על אב ֹות ע ֹון ּפקד , ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ַ ֶ ֶ ֵֹ ָ ָ ָ ַ ְ ַ ֵ ְֹ ַ ֶ ֵֹ ֲ ָ ַ ָ ִ 

ׁשּלׁשים (ז') על רּבעים (ח '), ועל :(ט'), ַ ִ ֵ ִ ְ ַ ִ ֵ ִ 

ב סמא קרבין הבושם -אין ערוגות  צומחיםבאלו שבהם ז"א של הפנים לחיי [שני  ְְְְִִֵַָֻ

הזקן] לאתחזאה ,שערות דקנא הזקן -ארי  ז"א]מתחיל  מריאלהיראות [של ְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

האזניים -דאדנין תיקוןמראש  מתחיל ז"א](א')[מכאן של זקן [סדרויורד -ונחית,של ְְְִִָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יז.(קלא) לד , תהלי: זכר מאר להכרית  רע עי  ה' ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹני



ק יאקיד ז טא  ְִִַָָָארא 

       
      
        

        
❏ [קל] 

       
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ז"א] של הפנים לחיי  בשני  הצומחים  וסקא ,הזקן ואדום -חרא  בשערותלבן  בהן [שיש ְִָָָָֻ

ואיא,הללו ] לאא ואימא -סהדתא  לאבא  עיקרעדות  תלויה הזקן שבשערות  [מפני  ְְֲִַַָָָ

מא"א] שהתקבלו  ואימא, אבא שהם ז "א, של המוחין על [הםעדות -סהדתא .העדות ֲַָ

הללו ] הזקן לן,שערות ואחיד  דירית שירש -לאחסנא ואימא לירושה  אבא  שקבלו [מה  ְְְְֲִִַַָָָ

לז"א] והורישו  בהם מא "א, למוחין]ואוחז לו להיות אותם קבל .[שז "א

א קימנא דילן במתניתא ביארנו ,-והא שלנו  בברייתא  רסיוהרי  מרחק ,-ה  הרבה  ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

לסקא  חרא ל [הגוון]בין -ין  הלבןהאדום [גוון]הלבן  גווני של שורשם כי  [מבואר, ְִֵָָָָֻ

מרחק שהוא גופו , רוחב של מרחק  קיים שמאל לזרוע  ימין זרוע  ובין א"א. זרועות בשני והאדום
העליונות] בבחינות חדא,גדול י כאחד-ואתלילן  בו  ואדוםונכללים  לבן גווני [כאשר  ְְְֲִִֵַָָ

הם אז  מאימא, נמשך האדום והגוון מאבא  נמשך הלבן הגוון ז"א . של  פניו  אל מא "א מאירים
אחד] בגוון  בו  דחרא.נכללים בלבן ,ה[הגוון]בצד-בסטרא נכלל  האדום  [שהגוון לבן  ְְְִִָָָ

הלבן ], הגוון הוא  המתגלה  אתנהירועיקר  מאיר -ד ז"א]כאשר  של נהיר[פניו  מן ְְְִִִִַ

דע יקא  של -דחרא עתיק [הגוון]מהאור  של  [ממתיק]מכסה -חפיא ,[א"א]הלבן  ְְְִִַַָָָָ

סקא  על ח רא על [הגוון]אותו-ההא  א כחהאדום .[הגוון]הלבן נהיר וכא , ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֻ

נמצאים - באור  בגווןוכולם  המתגלה החסדים באור רק מוארים נמצאים ז"א של פניו [כל
האדום] הגוון על מכסה  כשהוא תיב.הלבן, כתוב :-כדין  אלי ".ואז ניו יהו'ה  "יאר ְְִֵֵֵֶָָָ

עלמא ינין לין  בעולם ,-וכד  דינים  תלויים  סגירתאוכאשר  אכחת ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

בכל -בכא  סגירות  אבא,נמצאת  מצד הנמשכים המוחין ממנו  מתכסים כי  בז "א, [סגירות ְָֹ

מא"א] ויורדת הבאה  ההארה  שכן אנ ין .וכל  את ט מתפשט[גוון]ו-וסקא אדום  ְְְְִִַַָָָֻ

ז"א]בפניו חרא ,[של על על -וחפיא  א ׁש ּת כח -כדין הלבן .[הגוון]ומכסה כּ ּל א  ואז, ְְְִֵַַָָָָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
בדין-בּ דינא נמצא לצדהכל  להסכים נאלצים חסדים, שהם אבא שמצד המוחין אפילו  [הכל, ְ◌ִ◌ָ◌

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

להתאר : ידי  מעה  מעי כה.(קל)נצר  ו, ויח:במדבר אלי ניו ה' יאר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ק יא ז טא  קטוארא  ְִִַָָָ

    ❏ [קלא]  
 

       
          

         
        

      
    

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דין] משניהם ונשפע אימא , של תיב.הדין כתוב :-כדין  רע".ואז עי יהו'ה  "ני ְְְְִֵֵֵָ

תליא  האי תלוי -וכא , בזה ז "א,והכל  של בפניו  רק תלוי  לדין או  לרחמים השינוי  [שכל  ְְְַָָָֹ

לטובה] פנים בהארת  תמיד הוא א "א  כן  שאין  .מה 

בכּל א-בגין הוּ א  דּ סהד וּ תא  בכל -וכיוון , היא  ז"א]שהעדות  של  פניו  ,[בכל ְְִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
תריסין  מארי וכה  מגינים -מה בעלי  וכמה  ממונים]כמה מלאכים ,[הם ְְִִֵַַָָָ

גוני לה י הגוונים -מח אן  לאלה  נרמזו מחכים  וכאן ז"א. של בפניו [המאירים ְְְֵֵַַַָ

דין] לפעול האדום לגוון המחכים גוני ,המלאכים לה י לאלה-מצאן מצפים  ְְְֵֵַַַָ

לפעולהגוונים  הלבן  לגוון המצפים המלאכים נרמזו  וכאן ז"א . של בפניו [המאירים
וני.חסד] נהירין  הגוונים -ד מאירים  הלבן]כאשר  במראה  מאירים ל,[כשהם  ְְִִֵַַָ

בחד  ה בשמחה .-עלמין כולם  העולמות  חראכל  דנהיר בעת-זמנא ְְְְְְִִִִֵָָָָָֻ

גונא הלבן,[הגוון]שמאיר  בההא   אתחז הגוון-כא  באותו  נראים  [כלכולם  ְְְֲִַַָָֹ

בחסדים] מאירים בסקא.העולמות  אתחזי  ב-וכד  נראה  האדום ,[גוון]וכאשר  ְְְֲִֵַָָֻ

גונא בההא   אתחז הכי הגוון -א  באותו  נראים  כך  העולמותכולם  [כל ְְְֲִִַַָָָֹ

בדין] .שרויים

יהוה . הם: ואלו  יח. יד, שלח פרשת  במדבר  בחומש המפורשים ז "א, של זקן תיקוני התשעה את מפרש  ָֹ ְעתה 
 אּפים(א ')אר חסד(ב '), ורב עֹון(ג '), נׂשא ופׁשע(ד '), ינּקה (ה '), לא ונ ּקה  ּבנים(ו'), על אב ֹות ע ֹון ּפקד , ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ַ ֶ ֶ ֵֹ ָ ָ ָ ַ ְ ַ ֵ ְֹ ַ ֶ ֵֹ ֲ ָ ַ ָ ִ 

ׁשּלׁשים (ז') על רּבעים (ח '), ועל :(ט'), ַ ִ ֵ ִ ְ ַ ִ ֵ ִ 

ב סמא קרבין הבושם -אין ערוגות  צומחיםבאלו שבהם ז"א של הפנים לחיי [שני  ְְְְִִֵַָֻ

הזקן] לאתחזאה ,שערות דקנא הזקן -ארי  ז"א]מתחיל  מריאלהיראות [של ְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

האזניים -דאדנין תיקוןמראש  מתחיל ז"א](א')[מכאן של זקן [סדרויורד -ונחית,של ְְְִִָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יז.(קלא) לד , תהלי: זכר מאר להכרית  רע עי  ה' ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹני



ק יאקטז  ז טא  ְִִַָָָארא 

       
     

     
       

       
      
       

 [קלב] 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הפה] סביב הלחיים דרך  יורד ז "א של הזקן ז "א ועולה -וסליק תיקון של הזקן תיקון [וסדר ְִָ

דבסמאעולה] הבושם -תקרבא שםבערוגת  הפנים, תפוחי  הם הפנים, [בלחיי ְְְְְַָָ

א] קלט, אד"ר  ז "א. של זקן תיקוני  שאר .נמצאים
דז "א  דיקנא  תיקוני תשעה

דדקנאערין הזקן -אמין של  השחורות  ז"א]השערות  יאה,[של תנא  ְְְְִִִִַָָָָָֻ

וטוב -יר  יפה בזה בסידור  זה  מעורבים ואינם  בשורותיהם, סדורים [שהם ִַ

הראש] יר,כשער יף טוב -גר בכוחו  גיבור  הנראה כמו צעיר בחור [כדמיון ְִִִַַַ

כיאה] הזקן של  השחורות השערות סדורות כך עאה.בכוחו , דקנא  דרבת ְְְְִִִִָָָָמחא

עתיק-דעיקא של  העליון  הזקן של  המשחה  שלשמן  השער אור קודש , משחת [שמן ְִַָ

דא"א] זקן תיקוני אתחזי ,תשעה אנ ין  דזעיר דקנא הוא-האי ז"א  של  הזקן  בזה  ְְְְְֲִִִִֵֵַָָ

ז"א]נראה  של הזקן תיקוני  בתשעה  מתגלה  הזקןומאיר -ונהיר,[הוא  תיקוני כך ידי [שעל ְִָ

ומאירים] שבהם, מהגבורות נמתקים ז"א  .של
דקנא  דהאי  יר- הזקן זה  של  ז"א]היופי א כח ,[של תנין  בתשעה-ת עה ְְְְְְִִִִִִַַָָָ

נמצא  ז"א]התיקונים  של זקן תיקוני דרבת.[בתשעה מחא המשחה-וכד , שמן וכאשר  ְְְִִַָ

נביעין ער הנביעות -תלת עשר  שלושה  קיאשל  דעיקא  הזקן-דקנא  של  ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

קדישא  עתיקא דקנא ,[א"א]של  האי הזקן -נהיר בזה  שהוא מאיר  ומבואר ז "א. [של ְְִִָָָ

תשובה] ימי בעשרת או  בתפילה , הרחמים מידות י"ג אמירת  עת תריןא,בכל ערין  כח ְְְְִִֵֶַ

תיקונים -נין  כ"ב י"גנמצאים  הם התיקונים, ושנים  עשרים כל  בז"א מאירים [שיחד ִִ

התורה] אותיות כ "ב שורש והם ז"א . של זקן תיקוני ט' ועוד א"א של הזקן ואז,-כדין .תיקוני  ְֵ

כּ ּל ה וּ  כולם -מת בּ רכין  ברחמים]מתברכים  מאירים תיקונים הכ "ב סבא.[שכל וי ראל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ְְִֵָָָ

ז"א]- בהאי,[הוא  בזה -מתרכא  זקנו מתברך  גם כנ"ל , ברחמים בז"א  מאיר  שהכל [כיוון ְְְִָָָ

סבא] כמראה העליון, הלובן בגוון  י ראל".:[בכתוב]ורמז-וסימן .מאיר יבר " ְְְְִִֵֵָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כ.(קלב) מח , וכמנ הבראשית  אפרי אלהי מי לאמר י ראל  יבר  לאמ ר  ההא   ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹויברכ

ק יא ז טא  קיז ארא  ְִִַָָָ

       
       

      

       
      
        

 

         
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דא  דקנא  נין זה -ל זקן  של  התיקונים  ז"א]כל  של זקן תיקוני ט' א קימנא,[הם ְְְִִִִָָָָ

קיא  קדישא -בארא באדרא  ע"א]ביארנו  קלט דף שם  כמבואר רבא, .[באדרא ְִִַָָָ

 הכ- ז"א]שכולם של  זקן  תיקוני  ט' קדיא,[כל עיקא מת נין  ְְְִִִִִַַָָֻ

נהם -את דא"א  זקן  תיקוני  הארת  [ע "י  נתקנו קדישא  העתיקא  של  מהתיקונים  ְִַָ

ז"א ]. של  בזקן  לגאהנתקנו עינא זוטא]וכאן -והכא, לגלות ,[באדרא  רוצה  מהאני  ְְֵַַָָָָָָ

תן  אתלי שם -לא  התגלה שלא  רבא]מה כפא ,[באדרא  לא  למיעל כדי-גין  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

בושה  בלי  הזה]להיכנס  בעולם לגלות ראוי  שהיה הגילוי חסרון והבושה , הבא. .[לעולם

א ן הם -א בז"א]שש  זקן תיקוני  ששה  רק  היו  אר ן,[בתחילה  תשעה-עה ְְִִִִָָ

ג'נקראים  מאימא  קיבל שז"א שאחר ומבואר, תשעה. נקראים ז"א של  זקן  התיקוני  [אבל
תיקונים] לתשעה  ונשלמו  בו האירו  הם קדמאה.מוחין, ראשון-נא שלתיקון  [בזקן ְִַָָָ

נ צא,ז"א] הה א הניצוץ ,-נפק אותו דקרינ תאיצא  החזק-ב צינא [מבוארהמאור  ְְִִִַַַָָָָ

הדינים, כל שורש והוא  א"א, של סתימאה  מוחא  בתוך  המלובש  עתיק של גבורה שהוא  כנ"ל ,
אימא] של ליסוד שנתנו  גבורות  ה' החזק]והכה -בט,בסוד מהמאור הניצוץ  תחת:[זה  ְִַָ

דריא  הראש -ערא  שער  במקוםמתחת הפנים, מפנימיות הכה החזק מהמאור [הניצוץ ְְֵַָָ

הראש] שער סיום תחת א דנין שהוא  על  קצין שעל -מחת השער  קוצי מתחת  ְְְִִִַ

בפניםהאזניים  בחוץ, הנ "ל הניצוץ אור התנוצץ ההכאה שמכוח ומבואר , הראש . פאות [מתחת
ז"א] של  בזקן  שהתגלה הראשון התיקון וזהו ז"א . הראשון]וירד -ונחית,של התיקון [שער ְִָ

דאדנין תחא האזניים ,-מ י פתח  דפא מלפני  ריא הפה -עד  ראש  [ששערעד  ְְְְִִִֵֵַַָָָ

העליונות] השפתיים שערות ראשי עד יורד ז "א  של בזקן הראשון .התיקון

דא  תנא זה-הא תיקון ז"א]הנה  של זקן של הראשון לא,[התיקון קדי א מעיקא ִִִֵַַָָָָָָ

נמצא -אכח  לא  קדישא א"א]מעתיקא  של זקן מתיקוני  הארה  בו מלא,[אין נגיד  ד ְְִִַַַָָָ

קדיא  קדישא -דעיקא העתיקא  של  המזלא  מושך  מושך כאשר  א "א  של [כשהמזלא  ְִִַַָָ



ק יאקטז  ז טא  ְִִַָָָארא 

       
     

     
       

       
      
       

 [קלב] 
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הפה] סביב הלחיים דרך  יורד ז "א של הזקן ז "א ועולה -וסליק תיקון של הזקן תיקון [וסדר ְִָ

דבסמאעולה] הבושם -תקרבא שםבערוגת  הפנים, תפוחי  הם הפנים, [בלחיי ְְְְְַָָ

א] קלט, אד"ר  ז "א. של זקן תיקוני  שאר .נמצאים
דז "א  דיקנא  תיקוני תשעה

דדקנאערין הזקן -אמין של  השחורות  ז"א]השערות  יאה,[של תנא  ְְְְִִִִַָָָָָֻ

וטוב -יר  יפה בזה בסידור  זה  מעורבים ואינם  בשורותיהם, סדורים [שהם ִַ

הראש] יר,כשער יף טוב -גר בכוחו  גיבור  הנראה כמו צעיר בחור [כדמיון ְִִִַַַ

כיאה] הזקן של  השחורות השערות סדורות כך עאה.בכוחו , דקנא  דרבת ְְְְִִִִָָָָמחא

עתיק-דעיקא של  העליון  הזקן של  המשחה  שלשמן  השער אור קודש , משחת [שמן ְִַָ

דא"א] זקן תיקוני אתחזי ,תשעה אנ ין  דזעיר דקנא הוא-האי ז"א  של  הזקן  בזה  ְְְְְֲִִִִֵֵַָָ

ז"א]נראה  של הזקן תיקוני  בתשעה  מתגלה  הזקןומאיר -ונהיר,[הוא  תיקוני כך ידי [שעל ְִָ

ומאירים] שבהם, מהגבורות נמתקים ז"א  .של
דקנא  דהאי  יר- הזקן זה  של  ז"א]היופי א כח ,[של תנין  בתשעה-ת עה ְְְְְְִִִִִִַַָָָ

נמצא  ז"א]התיקונים  של זקן תיקוני דרבת.[בתשעה מחא המשחה-וכד , שמן וכאשר  ְְְִִַָ

נביעין ער הנביעות -תלת עשר  שלושה  קיאשל  דעיקא  הזקן-דקנא  של  ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

קדישא  עתיקא דקנא ,[א"א]של  האי הזקן -נהיר בזה  שהוא מאיר  ומבואר ז "א. [של ְְִִָָָ

תשובה] ימי בעשרת או  בתפילה , הרחמים מידות י"ג אמירת  עת תריןא,בכל ערין  כח ְְְְִִֵֶַ

תיקונים -נין  כ"ב י"גנמצאים  הם התיקונים, ושנים  עשרים כל  בז"א מאירים [שיחד ִִ

התורה] אותיות כ "ב שורש והם ז"א . של זקן תיקוני ט' ועוד א"א של הזקן ואז,-כדין .תיקוני  ְֵ

כּ ּל ה וּ  כולם -מת בּ רכין  ברחמים]מתברכים  מאירים תיקונים הכ "ב סבא.[שכל וי ראל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ְְִֵָָָ

ז"א]- בהאי,[הוא  בזה -מתרכא  זקנו מתברך  גם כנ"ל , ברחמים בז"א  מאיר  שהכל [כיוון ְְְִָָָ

סבא] כמראה העליון, הלובן בגוון  י ראל".:[בכתוב]ורמז-וסימן .מאיר יבר " ְְְְִִֵֵָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כ.(קלב) מח , וכמנ הבראשית  אפרי אלהי מי לאמר י ראל  יבר  לאמ ר  ההא   ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹויברכ

ק יא ז טא  קיז ארא  ְִִַָָָ
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דא  דקנא  נין זה -ל זקן  של  התיקונים  ז"א]כל  של זקן תיקוני ט' א קימנא,[הם ְְְִִִִָָָָ

קיא  קדישא -בארא באדרא  ע"א]ביארנו  קלט דף שם  כמבואר רבא, .[באדרא ְִִַָָָ

 הכ- ז"א]שכולם של  זקן  תיקוני  ט' קדיא,[כל עיקא מת נין  ְְְִִִִִַַָָֻ

נהם -את דא"א  זקן  תיקוני  הארת  [ע "י  נתקנו קדישא  העתיקא  של  מהתיקונים  ְִַָ

ז"א ]. של  בזקן  לגאהנתקנו עינא זוטא]וכאן -והכא, לגלות ,[באדרא  רוצה  מהאני  ְְֵַַָָָָָָ

תן  אתלי שם -לא  התגלה שלא  רבא]מה כפא ,[באדרא  לא  למיעל כדי-גין  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

בושה  בלי  הזה]להיכנס  בעולם לגלות ראוי  שהיה הגילוי חסרון והבושה , הבא. .[לעולם

א ן הם -א בז"א]שש  זקן תיקוני  ששה  רק  היו  אר ן,[בתחילה  תשעה-עה ְְִִִִָָ

ג'נקראים  מאימא  קיבל שז"א שאחר ומבואר, תשעה. נקראים ז"א של  זקן  התיקוני  [אבל
תיקונים] לתשעה  ונשלמו  בו האירו  הם קדמאה.מוחין, ראשון-נא שלתיקון  [בזקן ְִַָָָ

נ צא,ז"א] הה א הניצוץ ,-נפק אותו דקרינ תאיצא  החזק-ב צינא [מבוארהמאור  ְְִִִַַַָָָָ

הדינים, כל שורש והוא  א"א, של סתימאה  מוחא  בתוך  המלובש  עתיק של גבורה שהוא  כנ"ל ,
אימא] של ליסוד שנתנו  גבורות  ה' החזק]והכה -בט,בסוד מהמאור הניצוץ  תחת:[זה  ְִַָ

דריא  הראש -ערא  שער  במקוםמתחת הפנים, מפנימיות הכה החזק מהמאור [הניצוץ ְְֵַָָ

הראש] שער סיום תחת א דנין שהוא  על  קצין שעל -מחת השער  קוצי מתחת  ְְְִִִַ

בפניםהאזניים  בחוץ, הנ "ל הניצוץ אור התנוצץ ההכאה שמכוח ומבואר , הראש . פאות [מתחת
ז"א] של  בזקן  שהתגלה הראשון התיקון וזהו ז"א . הראשון]וירד -ונחית,של התיקון [שער ְִָ

דאדנין תחא האזניים ,-מ י פתח  דפא מלפני  ריא הפה -עד  ראש  [ששערעד  ְְְְִִִֵֵַַָָָ

העליונות] השפתיים שערות ראשי עד יורד ז "א  של בזקן הראשון .התיקון

דא  תנא זה-הא תיקון ז"א]הנה  של זקן של הראשון לא,[התיקון קדי א מעיקא ִִִֵַַָָָָָָ

נמצא -אכח  לא  קדישא א"א]מעתיקא  של זקן מתיקוני  הארה  בו מלא,[אין נגיד  ד ְְִִַַַָָָ

קדיא  קדישא -דעיקא העתיקא  של  המזלא  מושך  מושך כאשר  א "א  של [כשהמזלא  ְִִַַָָ
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מי,הארה] ממנו -ותליא דחכמתאותלוי  מעא החכמה-הה א של  המבוע  אותו  ְְְְְִֵַַַָָָָ

להאיר סתימאה מוחא של  האור נמשך שממנה  הארה, מושך א"א של  המזלא כאשר [מבואר,
ח ' בשאר רק אלא ז "א של  זקן תיקוני של א ' בהארה  מאיר איננו  אזי  ז "א, של  זקן בתיקוני 

הזקן] אתמכתאבל -אא .תיקוני  אי א נמשכת -כד אימא  שלכאשר  נה"י [כאשר ְְִִֶַַַָָ

מוחין] בבחינת  בז "א להיכנס  נמשכים דכיא ,אימא  אוירא נכללת-ואתלילת והיא ְְְְֲִִֵַַַָָ

הטהור  אבא]באויר  של במוחין ח רא,[נכללת  הלבןהלבן [הגוון]אותו -הה א [הגוון ִַָָ

מאבא] אי א,המאיר אימא -נקיט  שללוקחת  במוחין  מתלבשים אבא  של [שהמוחין ִִָָ

דאימא]וניצוץ-וניצא ,אימא] מוחין שהוא הניצוץ הארת [לתוך נכנסת -עאלת [שאז  ְִַָָ

מוחין] בבחינת  ז "א של  שערותויוצאת -ונפקתהראש תחת יוצאת דאימא  ממוחין [שהארה ְְַָ

ז"א] של בדא,הראש  א בזה -ואתאחד זה  מתאחדתומתאחד  דאימא ממוחין זו [שהארה  ְְְֲִַָָ

ז"א] של זקן מתיקוני  ראשון תיקון נא,עם חד  אחד -ואתעביד תיקון [וכך ונעשה ְְֲִִִַָ

ז"א] של זקן מתיקוני הראשון תיקון של  אור  .נעשה 

לרחמים]צריך -אצטרי וכאשר -וכד צריך א,[העולם על דא על -סלקא זה  עולה  ְְְְִִַַַָָָ

אימא]זה  של המוחין על עולים אבא  של  חד,[המוחין מי חד  זה-ואתסיא  ומתכסה  ְְְִִֵַַַַָ

זה  שהםמלפני  אבא של המוחין מלפני  שבו, הדינים ונכפים אימא של המוחין  [שמתכסה
בעולם] רחמים לפעול כדי  חסד, .בחינת  אצטרי -בגין  כּ ּל א  צריך -ולכן , [שמכיווןהכל  ְִָָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

להתלבש  צריכים אימא  של המוחין וגם אבא  של המוחין  גם לכן בעולם, רחמים לפעול שצריך
ז"א] של נקמין .בראש  למעד  נקמות -חד לעשות  כדי  צריכיםאחד , אימא של [שמוחין  ְְְִֶַָ

שב הדין שבכוח כדי ז"א , של בראש הזה]להתלבש בעולם החוטאים את יעניש ז "א ְַוחד,הם,

לרחמים -לרחמא שבכוח ואחד , כדי  ז"א, של בראש להתלבש  צריכים אבא של [שמוחין ְֲַָ

בעולם] רחמים יעורר ז "א שבהם, האי .החסד זה-ועל ז "א ועל  של זקן שתיקוני  כך [על ְַָ

דאימא] המוחין מכוח  מגבורות, גם דקנאחשק -איב,כלולים הזקן -להאי [לקבללזה ְְִִָָָ

רחמים] רק שכולו דא "א  מדיקנא ולא  דווקא , ז"א של  מדיקנא מל אהארה  המלך-וד  דוד  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְִַָָ

שונאי נגד  ה' מלחמות ללחום  גבורה  כוח צריך שהיה מפני המלך דוד חשק שלזה [מבואר ,
אקימנא ,ישראל] שביארנו-מה ב]כמו  קלט, דף רבא באדרא .[והוא ְְְִָָ

ק יא ז טא  קיטארא  ְִִַָָָ
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דקנא  הזקן-האי ז"א]בזה אכח ,[של תנין  נמצאים -עה  תיקונים  תשעה  ְְְְְִִִִִַָָָ

א"א] של דיקנא מתיקוני הארות  ה .[ט' תלין  רבון בהן-א  שתלויות  רבבות  שש  ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִַָָָ

תיקוני בשש והאירו שנתלו  לאחר א"א, של  דיקנא  מתיקוני הארות  שש  והן  שערות, ◌ָ◌ְ◌ִ[שש
ברבבות] הנמדדת  בא"א בחינה כל לערך הוא כנודע, הרבבות  מנין ז "א. של מתטין,דיקנא  ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִַ

פא  הגוף -כל בכל  ז"א]ומתפשטים  של  קצוות  דתלין .[בו ' א השש -ואין ואלו  ְְְְִִֵַָָָָ

ז"א]שתלויות  של  דיקנא תיקוני  בשש  והאירו שנתלו  א "א , של  דיקנא מתיקוני  הארות  ,[שש ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הארתם]תלויים -לין  דב סמין [שעיקר קרבא דתחת שמתחת-ערי בשער  ְְְְְְְְִִֵַַַָָ

הבושם  עדלערוגות  ומשתלשל היורד  הזקן עובי והוא הפנים, לתפוחי  שמתחת [השער
תיקון והם נוזלים. מים בדמיון  שהוא היורד השער שם על  מזלות , שני נקראים והם  החזה .

ז"א] של דיקנא תיקוני  במנין תשיעי  ותיקון סטרא .ששי  מהאי הצד-לת מזה  שלש  ִ◌ְ◌ָ◌ְְִֵַָָ

עצמו ] בעובי ולא  הזקן, עובי  של הימין בצד מתלבשות  השש  מתוך הארות ְַתלת,[שלש

סטרא  הצד -מהאי מזה  השמאלושלש  בצד מתלבשות השש מתוך  הנוספות  הארות [ושלש ְִֵָָ

עצמו ] בעובי  ולא הזקן , עובי דדקנא.של  הזקן -ביירתא של  הכבוד  [באמצעובמקום  ְְְִִַָָ

הזקן] הדרת מקום  שהוא אחרין ,הפנים, לת אחרות -לין  שלש  [תלויותתלויות  ְְֲִַַַַָ

א"א] של הדיקנא תיקוני  מט' אחרות הארות שלש עוד לעיא,ומתלבשות  חד ִ◌ְ◌ָ◌ְֵַָ

בשפתיים -פון  למעלה  בשפתיים,אחד , שלמעלה בשערות  מתלבשת מהן אחת [הארה  ְְִָ

ז"א] של  דיקנא מתיקוני ב' תיקון ט רא,והיא  עד  תלין  ערין  אן ושניים -תרין ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְְִִֵַַַַָָ

הטבור  עד  שתלויות  השערות  בשניבאלה מתלבשות מהן, הנוספות ההארות  שתי  [ועוד
טבור] הנקרא ז"א , של  החזה למקום עד היורדות הזקן שערות שהן הנוספות , .המזלות 

א  הי השש -וכל אלה  א"א]וכל  של  הדיקנא תיקוני  הארות  תלת,[שש מאן  לת ְִִֵַָָ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

מכאן-מאן הימין]שלושה  מכאן[בצד ושלושה  השמאל], ותלין,[בצד אתמכן  ְְְְִִַַָָָ

 ה- כולן ותלויות  ונכללות]נמשכות  נמשכות  ההארות  ערי ,[שהן באותן-אן  ְְְִֵַֻ

החזה]השערות  למקום עד היורדות המזלות כל[שער מתטן ְְְְְִַַַָָדתלין

הגוף -פא בכל  ומתפשטות  מתפשטתשתלויות  א"א, של הדיקנא תיקוני אלה [שהארת ִָ◌ְ◌ָ◌
ז "א, של דיקנא תיקוני  בט' המאירים דא"א דיקנא תיקוני  ט' כי  ומבואר, ז"א. של הגוף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבכל
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מי,הארה] ממנו -ותליא דחכמתאותלוי  מעא החכמה-הה א של  המבוע  אותו  ְְְְְִֵַַַָָָָ

להאיר סתימאה מוחא של  האור נמשך שממנה  הארה, מושך א"א של  המזלא כאשר [מבואר,
ח ' בשאר רק אלא ז "א של  זקן תיקוני של א ' בהארה  מאיר איננו  אזי  ז "א, של  זקן בתיקוני 

הזקן] אתמכתאבל -אא .תיקוני  אי א נמשכת -כד אימא  שלכאשר  נה"י [כאשר ְְִִֶַַַָָ

מוחין] בבחינת  בז "א להיכנס  נמשכים דכיא ,אימא  אוירא נכללת-ואתלילת והיא ְְְְֲִִֵַַַָָ

הטהור  אבא]באויר  של במוחין ח רא,[נכללת  הלבןהלבן [הגוון]אותו -הה א [הגוון ִַָָ

מאבא] אי א,המאיר אימא -נקיט  שללוקחת  במוחין  מתלבשים אבא  של [שהמוחין ִִָָ

דאימא]וניצוץ-וניצא ,אימא] מוחין שהוא הניצוץ הארת [לתוך נכנסת -עאלת [שאז  ְִַָָ

מוחין] בבחינת  ז "א של  שערותויוצאת -ונפקתהראש תחת יוצאת דאימא  ממוחין [שהארה ְְַָ

ז"א] של בדא,הראש  א בזה -ואתאחד זה  מתאחדתומתאחד  דאימא ממוחין זו [שהארה  ְְְֲִַָָ

ז"א] של זקן מתיקוני  ראשון תיקון נא,עם חד  אחד -ואתעביד תיקון [וכך ונעשה ְְֲִִִַָ

ז"א] של זקן מתיקוני הראשון תיקון של  אור  .נעשה 

לרחמים]צריך -אצטרי וכאשר -וכד צריך א,[העולם על דא על -סלקא זה  עולה  ְְְְִִַַַָָָ

אימא]זה  של המוחין על עולים אבא  של  חד,[המוחין מי חד  זה-ואתסיא  ומתכסה  ְְְִִֵַַַַָ

זה  שהםמלפני  אבא של המוחין מלפני  שבו, הדינים ונכפים אימא של המוחין  [שמתכסה
בעולם] רחמים לפעול כדי  חסד, .בחינת  אצטרי -בגין  כּ ּל א  צריך -ולכן , [שמכיווןהכל  ְִָָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

להתלבש  צריכים אימא  של המוחין וגם אבא  של המוחין  גם לכן בעולם, רחמים לפעול שצריך
ז"א] של נקמין .בראש  למעד  נקמות -חד לעשות  כדי  צריכיםאחד , אימא של [שמוחין  ְְְִֶַָ

שב הדין שבכוח כדי ז"א , של בראש הזה]להתלבש בעולם החוטאים את יעניש ז "א ְַוחד,הם,

לרחמים -לרחמא שבכוח ואחד , כדי  ז"א, של בראש להתלבש  צריכים אבא של [שמוחין ְֲַָ

בעולם] רחמים יעורר ז "א שבהם, האי .החסד זה-ועל ז "א ועל  של זקן שתיקוני  כך [על ְַָ

דאימא] המוחין מכוח  מגבורות, גם דקנאחשק -איב,כלולים הזקן -להאי [לקבללזה ְְִִָָָ

רחמים] רק שכולו דא "א  מדיקנא ולא  דווקא , ז"א של  מדיקנא מל אהארה  המלך-וד  דוד  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְִַָָ

שונאי נגד  ה' מלחמות ללחום  גבורה  כוח צריך שהיה מפני המלך דוד חשק שלזה [מבואר ,
אקימנא ,ישראל] שביארנו-מה ב]כמו  קלט, דף רבא באדרא .[והוא ְְְִָָ

ק יא ז טא  קיטארא  ְִִַָָָ

        
        
       
       

     

         
     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דקנא  הזקן-האי ז"א]בזה אכח ,[של תנין  נמצאים -עה  תיקונים  תשעה  ְְְְְִִִִִַָָָ

א"א] של דיקנא מתיקוני הארות  ה .[ט' תלין  רבון בהן-א  שתלויות  רבבות  שש  ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִַָָָ

תיקוני בשש והאירו שנתלו  לאחר א"א, של  דיקנא  מתיקוני הארות  שש  והן  שערות, ◌ָ◌ְ◌ִ[שש
ברבבות] הנמדדת  בא"א בחינה כל לערך הוא כנודע, הרבבות  מנין ז "א. של מתטין,דיקנא  ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִַ

פא  הגוף -כל בכל  ז"א]ומתפשטים  של  קצוות  דתלין .[בו ' א השש -ואין ואלו  ְְְְִִֵַָָָָ

ז"א]שתלויות  של  דיקנא תיקוני  בשש  והאירו שנתלו  א "א , של  דיקנא מתיקוני  הארות  ,[שש ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הארתם]תלויים -לין  דב סמין [שעיקר קרבא דתחת שמתחת-ערי בשער  ְְְְְְְְִִֵַַַָָ

הבושם  עדלערוגות  ומשתלשל היורד  הזקן עובי והוא הפנים, לתפוחי  שמתחת [השער
תיקון והם נוזלים. מים בדמיון  שהוא היורד השער שם על  מזלות , שני נקראים והם  החזה .

ז"א] של דיקנא תיקוני  במנין תשיעי  ותיקון סטרא .ששי  מהאי הצד-לת מזה  שלש  ִ◌ְ◌ָ◌ְְִֵַָָ

עצמו ] בעובי ולא  הזקן, עובי  של הימין בצד מתלבשות  השש  מתוך הארות ְַתלת,[שלש

סטרא  הצד -מהאי מזה  השמאלושלש  בצד מתלבשות השש מתוך  הנוספות  הארות [ושלש ְִֵָָ

עצמו ] בעובי  ולא הזקן , עובי דדקנא.של  הזקן -ביירתא של  הכבוד  [באמצעובמקום  ְְְִִַָָ

הזקן] הדרת מקום  שהוא אחרין ,הפנים, לת אחרות -לין  שלש  [תלויותתלויות  ְְֲִַַַַָ

א"א] של הדיקנא תיקוני  מט' אחרות הארות שלש עוד לעיא,ומתלבשות  חד ִ◌ְ◌ָ◌ְֵַָ

בשפתיים -פון  למעלה  בשפתיים,אחד , שלמעלה בשערות  מתלבשת מהן אחת [הארה  ְְִָ

ז"א] של  דיקנא מתיקוני ב' תיקון ט רא,והיא  עד  תלין  ערין  אן ושניים -תרין ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְְִִֵַַַַָָ

הטבור  עד  שתלויות  השערות  בשניבאלה מתלבשות מהן, הנוספות ההארות  שתי  [ועוד
טבור] הנקרא ז"א , של  החזה למקום עד היורדות הזקן שערות שהן הנוספות , .המזלות 

א  הי השש -וכל אלה  א"א]וכל  של  הדיקנא תיקוני  הארות  תלת,[שש מאן  לת ְִִֵַָָ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

מכאן-מאן הימין]שלושה  מכאן[בצד ושלושה  השמאל], ותלין,[בצד אתמכן  ְְְְִִַַָָָ

 ה- כולן ותלויות  ונכללות]נמשכות  נמשכות  ההארות  ערי ,[שהן באותן-אן  ְְְִֵַֻ

החזה]השערות  למקום עד היורדות המזלות כל[שער מתטן ְְְְְִַַַָָדתלין

הגוף -פא בכל  ומתפשטות  מתפשטתשתלויות  א"א, של הדיקנא תיקוני אלה [שהארת ִָ◌ְ◌ָ◌
ז "א, של דיקנא תיקוני  בט' המאירים דא"א דיקנא תיקוני  ט' כי  ומבואר, ז"א. של הגוף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבכל



ק יאקכ  ז טא  ְִִַָָָארא 

         
         

❏  [קלג]     
        

    

        
      ❏ 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הם ומשם לחזה, עד המשתלשלות  הזקן  שער צדדי  שבשני המזלות שתי באלה  נכללים הם
ז"א] של הגוף  הוא ז"א, של הו"ק בכל  .מתפשטים 

לתא  הני השלושה -בגין  שאלה  השערוכיוון  הנ "ל, ז"א של הדיקנא תיקוני  [שלושת ְְְִִֵַָָ◌ְ◌ָ◌
הזקן] שער צדדי  שבשני  והשער השפתיים  דדקנאשסביב יקיר הכבוד-אן במקום  הם  ְְְִִִַָ

הזקן  המוחיןשל  סוד גם  שהם ומבואר, הזקן. והדרת  כבוד עיקר שהוא במקום שהם [מפני
הדיקנא] מהשל  מכולם -ייר ז"א]יותר  של  הדיקנא תיקוני  משאר ה,[יותר תיב ִ◌ְ◌ָ◌ְִִִַֻ◌ְ◌ָ◌ְְִ

ק י א הקודש [לכן]-מא שם  בהם  רמוזיכתוב  שמות[הם שלושה  נזכרו  שבו  בפסוק ם ְִַָָ

ורצופים] סמוכים יהו'השכתוב :-כיב.קודש , י במרחב ענני ,י קראתי  ה צר "מן  ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

אירא " לא התיקון-לי  – המצר  מן כך: ז"א  של דיקנא התיקוני שלושת נרמזו שכאן [מבואר , ִִִָֹ◌ְ◌ָ◌
אירא  לא העליון. המזל  שהוא  הזקן שברוחב התיקון  – במרחב ענני  השפתיים. שסביב בשער

ורצופים] סמוכים והם קדוש , שם רשום מהם אחד ובכל  התחתון . שבמזל התיקון  ְָוהא.–

בא רא  באדרא -דאקימנא ביארנו קלט ,והרי  דף רבא  באדרא  שמבואר זה  לעניין [שואל ְְְִִָָָ

לאתטא,ב] דקנא רי  מאתר ,"י קראתי הצר הכתוב]-"מן  המצר[כי  'מן  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

להתפשט  הזקן שמתחיל  ממקום  יה', דווקא]קראתי  הראשון לתיקון רומז זה  ,[שפסוק
אדנין מי חיק אתר האוזניים -ה א  מלפני  צר  מקום  עלשהוא  ששואל [והוא ְְֲִִִֵַַָ

ב'] תיקון על מבארים אנו  זוטא באדרא  וכאן א', תיקון  על ביארנו רבא באדרא איך זה , ,פסוק
הא  הוא -יר מפניטוב  וטובים, נכונים הביאורים שני  אכן כי  השאלה, על [שמשיב ִַ

ב'] לתיקון  והן  א ' לתיקון הן מתאימה המצר' 'מן  הכתוב .שלשון

סבא ייבא רב דבי  דאד א ייבא-בספרא רב  של  מדרשו  בית  של  האגדה  ובספר  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

אמרסבא, אמר -הכי עלכך  הוא המצר' 'מן  הפסוק ביאור כי נאמר, זה  אגדה  [שבספר ִַָָ

רבא] באדרא  שמבואר כמו א ', דדקנאביאר :[עוד]ו-ואקיםתיקון שהתחלת-רתא  ְְְְִִָָָ

ז"א]הזקן  של הזקן התחלת ע אה ,[שגם העליון -מחסד  מבחינתמהחסד  נמשך [הוא ִֵֶֶָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

מנ ה: לפני  אפרי את  ו.(קלג)וה קיח, לאתהלי לי ה' : י ברחב ענני   קראתי הצר  מ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ק יא ז טא  קכא ארא  ְִִַָָָ

  [ קלד]      
       

       
        

       
       

    
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

התיקוני שאר וכן 'חסד', נקרא בדיקנא א ' ותיקון בו"ק. ועליונה ראשונה בחינה  שהוא  ◌ָ◌ְ◌ִהחסד ,
נה "י ] חג"ת  הו "ק, כסדר נקראים ז "א  של  ה ד להשכתוב :-כתיב.דיקנא יהו'ה  ל" ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִַָ

וה פארת" כי-והגברה  לבאר, עתה ובא האגדה . בספר סבא ייבא  רב דברי  הם כאן [עד  ְְְְִֶֶַַָ

מדובר הפסוק שבפשט פי  על ואף ז"א , של הדיקנא לתיקוני ביחס הו "ק כל  נזכרו  זה  ◌ָ◌ְ◌ִבפסוק 
דיקנא] תיקוני כרמז  ולא ז"א  של הספירות ו ' ה א.על  הכי הוא-וכא, כך  [הכלוהכל  ִ◌ְ◌ָ◌ְִָָֹ

בו ' מסודרים הם כך דיקנא, התיקוני  בבחינת והן  הספירות בבחינת  הן ז"א, של ◌ָ◌ְ◌ִבבחינות 
ארי ,קצוות] מתחיל -והכי דיקנא,וכך  בתיקני והן בספירות  הן בהם, הסדר מתחיל [כך ְִִֵָָ◌ְ◌ָ◌

באות הוא ז "א שורש כי קצוות . ו' של בסדר הוא  ועיקרו  החסד מבחינת דווקא מתחיל שהוא 
שלו ] דיקנא בתיקוני  וגם בגופו גם הוא וכך  הג"ר, לו נוספים ואח"כ הוי"ה, שם של .ו' ִ◌ְ◌ָ◌

א"א]-ותעה  של  הדיקנא תיקוני דקנא ,[ט' ותלין  בזקן-אתמכן  ותלויים  נמשכים  ְְִִָ◌ְ◌ָ◌ְְְְְְִִַַָָָ

ז"א . ארישל  הכי  א דנין , מתחיל -מי  כך  האזניים  הדיקנא ומלפני  של א' [תיקון  ְִִִִֵֵַָָ◌ְ◌ָ◌
החסד] מבחינת דווקא  מתחיל  הוא כך האזניים, מלפני .המתחיל 

ז"א]וקיום -וקמא של דיקנא תיקוני  הט' מתקמין,[קיום מתקיימים ,-לא אאלא  ְִִָ◌ְ◌ָ◌ְְִִֶַָָ

אחרא  אחר -באתר במקום  א"א]אלא  של הדיקנא  תיקוני ט ' הארת מה,[ע"י  ֲֲִַָָ◌ְ◌ָ◌ְָ

שביארנו .-דאקימנא לרחמיכמו עלמא אצטרי לרחמים -וכד העולם  צריך  וכאשר  ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָ

ישראל] על  קדי א,[לרחם מלא הקדוש -אתליא המזל  הוא מתגלה  הקדוש [מזל  ְְִִַַַָָָָ

הנרמזים עשר, השלושה  ומזל השמיני  מזל  א"א, של הזקן תיקוני  מי"ג המזלות שני  הארת 
ז"א] של בזקן ומאירה ו'נקה', 'נצר' במלים תנין,בפסוק הני  אלה[אז]ו-וכל  כל  ְִִֵַָ

אניןהתיקונים  דזעיר י ירא  ז"א ,-בדקנא של  הנכבד  בזקן [גםכולם -האשר  ְְְְְִִִִִֵַַָָֻ

שבהם] הגבורות  מכחיבחינת נמצאים .-רחמי לדינאברחמים  אצטרי וכאשר-וכד  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

לדין  בעולם]צריך דין דינא ,[לפעול  דין -מתחזיא  בבחינתנראה  ומתגלה נראה הזקן [שכל ְְִִַָָ

י ראל.דין] לנאיה ן  נ קמין עבדין  של -כדין , לשונאיהם  נקמות  עושים  ואז ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָ

לה ישראל , עקין להם .-לא ן  המצערים  לאותם  ְְְֲִִ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

: אד לי עה מה יא.(קלד)אירא כט, א' הימי וההדדברי וה צח וה פארת והברה הדה  ה ' ל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ



ק יאקכ  ז טא  ְִִַָָָארא 

         
         

❏  [קלג]     
        

    

        
      ❏ 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הם ומשם לחזה, עד המשתלשלות  הזקן  שער צדדי  שבשני המזלות שתי באלה  נכללים הם
ז"א] של הגוף  הוא ז"א, של הו"ק בכל  .מתפשטים 

לתא  הני השלושה -בגין  שאלה  השערוכיוון  הנ "ל, ז"א של הדיקנא תיקוני  [שלושת ְְְִִֵַָָ◌ְ◌ָ◌
הזקן] שער צדדי  שבשני  והשער השפתיים  דדקנאשסביב יקיר הכבוד-אן במקום  הם  ְְְִִִַָ

הזקן  המוחיןשל  סוד גם  שהם ומבואר, הזקן. והדרת  כבוד עיקר שהוא במקום שהם [מפני
הדיקנא] מהשל  מכולם -ייר ז"א]יותר  של  הדיקנא תיקוני  משאר ה,[יותר תיב ִ◌ְ◌ָ◌ְִִִַֻ◌ְ◌ָ◌ְְִ

ק י א הקודש [לכן]-מא שם  בהם  רמוזיכתוב  שמות[הם שלושה  נזכרו  שבו  בפסוק ם ְִַָָ

ורצופים] סמוכים יהו'השכתוב :-כיב.קודש , י במרחב ענני ,י קראתי  ה צר "מן  ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

אירא " לא התיקון-לי  – המצר  מן כך: ז"א  של דיקנא התיקוני שלושת נרמזו שכאן [מבואר , ִִִָֹ◌ְ◌ָ◌
אירא  לא העליון. המזל  שהוא  הזקן שברוחב התיקון  – במרחב ענני  השפתיים. שסביב בשער

ורצופים] סמוכים והם קדוש , שם רשום מהם אחד ובכל  התחתון . שבמזל התיקון  ְָוהא.–

בא רא  באדרא -דאקימנא ביארנו קלט ,והרי  דף רבא  באדרא  שמבואר זה  לעניין [שואל ְְְִִָָָ

לאתטא,ב] דקנא רי  מאתר ,"י קראתי הצר הכתוב]-"מן  המצר[כי  'מן  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

להתפשט  הזקן שמתחיל  ממקום  יה', דווקא]קראתי  הראשון לתיקון רומז זה  ,[שפסוק
אדנין מי חיק אתר האוזניים -ה א  מלפני  צר  מקום  עלשהוא  ששואל [והוא ְְֲִִִֵַַָ

ב'] תיקון על מבארים אנו  זוטא באדרא  וכאן א', תיקון  על ביארנו רבא באדרא איך זה , ,פסוק
הא  הוא -יר מפניטוב  וטובים, נכונים הביאורים שני  אכן כי  השאלה, על [שמשיב ִַ

ב'] לתיקון  והן  א ' לתיקון הן מתאימה המצר' 'מן  הכתוב .שלשון

סבא ייבא רב דבי  דאד א ייבא-בספרא רב  של  מדרשו  בית  של  האגדה  ובספר  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

אמרסבא, אמר -הכי עלכך  הוא המצר' 'מן  הפסוק ביאור כי נאמר, זה  אגדה  [שבספר ִַָָ

רבא] באדרא  שמבואר כמו א ', דדקנאביאר :[עוד]ו-ואקיםתיקון שהתחלת-רתא  ְְְְִִָָָ

ז"א]הזקן  של הזקן התחלת ע אה ,[שגם העליון -מחסד  מבחינתמהחסד  נמשך [הוא ִֵֶֶָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

מנ ה: לפני  אפרי את  ו.(קלג)וה קיח, לאתהלי לי ה' : י ברחב ענני   קראתי הצר  מ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ק יא ז טא  קכא ארא  ְִִַָָָ

  [ קלד]      
       

       
        

       
       

    
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

התיקוני שאר וכן 'חסד', נקרא בדיקנא א ' ותיקון בו"ק. ועליונה ראשונה בחינה  שהוא  ◌ָ◌ְ◌ִהחסד ,
נה "י ] חג"ת  הו "ק, כסדר נקראים ז "א  של  ה ד להשכתוב :-כתיב.דיקנא יהו'ה  ל" ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִַָ

וה פארת" כי-והגברה  לבאר, עתה ובא האגדה . בספר סבא ייבא  רב דברי  הם כאן [עד  ְְְְִֶֶַַָ

מדובר הפסוק שבפשט פי  על ואף ז"א , של הדיקנא לתיקוני ביחס הו "ק כל  נזכרו  זה  ◌ָ◌ְ◌ִבפסוק 
דיקנא] תיקוני כרמז  ולא ז"א  של הספירות ו ' ה א.על  הכי הוא-וכא, כך  [הכלוהכל  ִ◌ְ◌ָ◌ְִָָֹ

בו ' מסודרים הם כך דיקנא, התיקוני  בבחינת והן  הספירות בבחינת  הן ז"א, של ◌ָ◌ְ◌ִבבחינות 
ארי ,קצוות] מתחיל -והכי דיקנא,וכך  בתיקני והן בספירות  הן בהם, הסדר מתחיל [כך ְִִֵָָ◌ְ◌ָ◌

באות הוא ז "א שורש כי קצוות . ו' של בסדר הוא  ועיקרו  החסד מבחינת דווקא מתחיל שהוא 
שלו ] דיקנא בתיקוני  וגם בגופו גם הוא וכך  הג"ר, לו נוספים ואח"כ הוי"ה, שם של .ו' ִ◌ְ◌ָ◌

א"א]-ותעה  של  הדיקנא תיקוני דקנא ,[ט' ותלין  בזקן-אתמכן  ותלויים  נמשכים  ְְִִָ◌ְ◌ָ◌ְְְְְְִִַַָָָ

ז"א . ארישל  הכי  א דנין , מתחיל -מי  כך  האזניים  הדיקנא ומלפני  של א' [תיקון  ְִִִִֵֵַָָ◌ְ◌ָ◌
החסד] מבחינת דווקא  מתחיל  הוא כך האזניים, מלפני .המתחיל 

ז"א]וקיום -וקמא של דיקנא תיקוני  הט' מתקמין,[קיום מתקיימים ,-לא אאלא  ְִִָ◌ְ◌ָ◌ְְִִֶַָָ

אחרא  אחר -באתר במקום  א"א]אלא  של הדיקנא  תיקוני ט ' הארת מה,[ע"י  ֲֲִַָָ◌ְ◌ָ◌ְָ

שביארנו .-דאקימנא לרחמיכמו עלמא אצטרי לרחמים -וכד העולם  צריך  וכאשר  ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָ

ישראל] על  קדי א,[לרחם מלא הקדוש -אתליא המזל  הוא מתגלה  הקדוש [מזל  ְְִִַַַָָָָ

הנרמזים עשר, השלושה  ומזל השמיני  מזל  א"א, של הזקן תיקוני  מי"ג המזלות שני  הארת 
ז"א] של בזקן ומאירה ו'נקה', 'נצר' במלים תנין,בפסוק הני  אלה[אז]ו-וכל  כל  ְִִֵַָ

אניןהתיקונים  דזעיר י ירא  ז"א ,-בדקנא של  הנכבד  בזקן [גםכולם -האשר  ְְְְְִִִִִֵַַָָֻ

שבהם] הגבורות  מכחיבחינת נמצאים .-רחמי לדינאברחמים  אצטרי וכאשר-וכד  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

לדין  בעולם]צריך דין דינא ,[לפעול  דין -מתחזיא  בבחינתנראה  ומתגלה נראה הזקן [שכל ְְִִַָָ

י ראל.דין] לנאיה ן  נ קמין עבדין  של -כדין , לשונאיהם  נקמות  עושים  ואז ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָ

לה ישראל , עקין להם .-לא ן  המצערים  לאותם  ְְְֲִִ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

: אד לי עה מה יא.(קלד)אירא כט, א' הימי וההדדברי וה צח וה פארת והברה הדה  ה ' ל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ



ק יאקכב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
 

        
       

        
       

 

       

ע"ב רצ"ה ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 דדקנא יר י הזקן,-ל  של  הכבוד  אה כל  דתלין ערי  השערות-באן באותם  ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָ

הוא  הזקן]התלויות  צדדי בשני  ומשתלשלות  היורדות המזלות , שני  של  השערות ִמם,[הם
תלין בהאי תלוי -כא בזה  שהכל  ויוצא מכיוון  מתקבץ מהזקן הבא השפע [שכל ְְְַָָָֹ

הללו ] .מהשערות

אנ ין  דזעיר דדקנא ערי ה י ז"א ,-ל  של  הזקן  שערות  אלה  קייןכל   ה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֻ

וחזקים ,-ותיפין  קשים  לדינין כולם  אכין הכ כופים -מם שכולם  מכיוון  ְְְְְְִִִִִַַָֻ

הדינים,לדינים  את ולכפות להתגבר צריכים שהם מכיוון וחזקים, קשים הזקן שערות  כן [שעל
בשורשו ] אלא נמתק הדין שאין הכלל זהו אתלי,כי  קיא  דמלא בשעה-עא ְְְְִִֵַַַַָָָָ

מתגלה  הקדוש  מתגלה שהמזל  א"א של המזל  כאשר הדינים, כפיית של  רצון העת הוא [שאז
הדינים] ונכפים ברחמים מתעורר הכל ואז  ז"א , של  בזקן  .ומאיר 

קרבא לאגחא עי ישראל ,[ז"א]וכאשר -וכד של  בשונאיהם  מלחמה  לערוך  רוצה ְְְֲֵַַָָָָ

אתחזי  דקנא  מתראה -האי הזקן  ובמתוקבזה שלו . הזקן  ידי  על מתראה ז"א של [הרצון ְְְֲִִֵָָ

הלשו  כי  ע"ב, קמ דף האד"ר ע "פ ביאר  רקמדבש  שהוא  חלקי, גילוי על  מורה  מתראה  ן
הדיקנא] תיקוני י"ג כל בו  שנשלמים לאחר רק ממש גיבור אינו אך  גיבור, גר ,מתראה  ִ◌ְ◌ָ◌ְִָ

קרבא נצחן  מארי  במלחמות .-יף  נצחון בעל  חזק  [כשז "א ואז-כדיןכגיבור  ְְְִִֵֵַַָָָָ

מלחמה] לערוך לבוא  מריט,מתראה  מאן  שתולש -מריט  מי שז "א תולש  בעת  [שאז ְִִָָָ

ישראל] שונאי  אלה  את לגמרי ועוקר תולש הוא  פעמים מלחמה, מאן,עורך  ְְִַָואגלי

אגלי- שמגלח מי  עוקרומגלח  אינו  אך  ישראל משונאי  חלק ומאבד מגלח ז "א [ופעמים ְְִַ

לגמרי ] .אותם

תנין  ת עה התיקונים -ה י ט ' ז"א]אלה של הזקן תיקוני זמנא,[ט' מה אמרן ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

שנית -תנינא משה אותם  תיקוניאמר י "ג את העגל חטא אחר אמר משה  ראשונה  [בפעם ְִָָ

ק יא ז טא  קכג ארא  ְִִַָָָ

        
         
        

      [קלה]    
        

          
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חטא  אחר אמרם משה  ובשנית, ז"א . של הזקן תיקוני  לי "ג הארה  מהם  והמשיך  א"א של הזקן
הללו ] מהתיקונים תשעה רק והזכיר  שלח, בפרשת אצטרי,המרגלים, בשעה-עא ְְְְְִִַָ

צריך לןשהיה אותם -לאהדרא שיאירו להחזיר  שבא"א הזקן תיקוני כל  את [להחזיר ְְַָָ

רחמילז"א]  ה- רחמים ישראל]כולם  על ברחמים  התיקונים  כל  על.[שיתעוררו אף ְְֲֵַַַֻ

פי ,[ושואל]-ב על  נין ואף  תיקונים -תליסר ה א שי "ג  אמרן  אמרם -לא  לא  ְְֲִִִֵַַָָָָָ

שבתיקוניעכשיו הדינים את להמתיק  יכל איך  שואל זה  ועל  מהם. תשעה  רק כנ "ל הזכיר [כי 
לז"א] מא "א  המאירים התיקונים י "ג כל את הזכיר כשלא ז "א, של  תליא,הזקן  ְְַַָָָכנא

הדבר .-מתא  תלוי  יעל שהרי ,-הא בכוונה  ייכנס -לא ה י[משה]לא  ְְְִֵֵַָָָ

התיקונים -תנין ז"א]באלה  של  הזקן ולעוררלהזכיר -לאד רא[תיקוני  סתם [להזכירם ְְִִַָָ

דלקמן] שיבאר כפי רחמים, לעורר כדי לכתחילה  בכך  התכוון ובודאי במלא,דינים, ְֶַָָָא א

התכוון -את ן במזל  ממנו אלא  להמשיך א "א, של במזל  מכוון היה מלכתחילה [משה  ְִַָ

ברחמים] להמתיקם מנת על ז "א של הזקן לתיקני  לי ,הארה  להם -ואד ר [ואחרוהזכיר  ְְֵַַ

הזקן] תיקוני תשעת  את  הזכיר א"א, של במזל  דכיב.שכוון  ה א שכתוב :-הדא  הוא  זה  ְִִָָ

אדני" "ח  מאן  אדני". ח  נא יג ל  אדנ"י '-"ועה  'כּ ח  הוא בז "א מי  הכוח  הוא  [מי ְְֲֲִַַַַָָָָָֹֹֹֹ

'אדנ"י '] קיא ?הנקרא מלא ארי הקדוש -ההא  מזל  שנקרא  הוא אותו  בז "א [הכח ְְִִֵַַַָָָ

כך] הנקראים א"א של הזקן  תיקוני  סתימין ,הארת דכל כל [בא"א]הסתום -סתימא של  , ְְְִִִָָ

דא .[בז"א]הסתומים  נהיר דא, זו-חילא  והארה  זה  הדיקנא פחד  תיקוני בט' זה [כח ְְִִֵָָָ◌ְ◌ָ◌
רחמים] להשפיע  הארה בו ויש שבז"א , הדינים את  להמתיק  פחד של צד בו  שיש  ז "א , ,של

תלי תלוי -מלא  א"א]מהמזל  של הקדוש מהמזל תלוי  בז"א זה  מה.[כח אמר וכיון  ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ

זה -דא משה שאמר  אדנ"י ']וכיוון  כח נא יגדל  'ועתה  הזה הפסוק את  אמר  ואד ר ,[משה ְְַָָ

זה -דא א"א]והזכיר  של הקדוש המזל כח את י [הזכיר בו -ואתן  [והתכווןוהתכוון  ְְִֵַָָ

ז"א] תיקוני  אל הארה  ממנו להמשיך  שבא"א המזלא ת נין .בכוח ת עה ה י  אמר-אמר ְִִִֵַַָָ

התיקונים , ט' אלה  אנין את  זעיר  בז"א ,-תלין  כההתלויים  ינהיר כדי-גין  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָֻ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:לרא לכל וה תנ א ה מלכה  ה ' ל באר מי כל  יזיח .(קלה)י יד, נאבמדבר  יגל ועה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ



ק יאקכב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
 

        
       

        
       

 

       

ע"ב רצ"ה ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

 דדקנא יר י הזקן,-ל  של  הכבוד  אה כל  דתלין ערי  השערות-באן באותם  ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָ

הוא  הזקן]התלויות  צדדי בשני  ומשתלשלות  היורדות המזלות , שני  של  השערות ִמם,[הם
תלין בהאי תלוי -כא בזה  שהכל  ויוצא מכיוון  מתקבץ מהזקן הבא השפע [שכל ְְְַָָָֹ

הללו ] .מהשערות

אנ ין  דזעיר דדקנא ערי ה י ז"א ,-ל  של  הזקן  שערות  אלה  קייןכל   ה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֻ

וחזקים ,-ותיפין  קשים  לדינין כולם  אכין הכ כופים -מם שכולם  מכיוון  ְְְְְְִִִִִַַָֻ

הדינים,לדינים  את ולכפות להתגבר צריכים שהם מכיוון וחזקים, קשים הזקן שערות  כן [שעל
בשורשו ] אלא נמתק הדין שאין הכלל זהו אתלי,כי  קיא  דמלא בשעה-עא ְְְְִִֵַַַַָָָָ

מתגלה  הקדוש  מתגלה שהמזל  א"א של המזל  כאשר הדינים, כפיית של  רצון העת הוא [שאז
הדינים] ונכפים ברחמים מתעורר הכל ואז  ז"א , של  בזקן  .ומאיר 

קרבא לאגחא עי ישראל ,[ז"א]וכאשר -וכד של  בשונאיהם  מלחמה  לערוך  רוצה ְְְֲֵַַָָָָ

אתחזי  דקנא  מתראה -האי הזקן  ובמתוקבזה שלו . הזקן  ידי  על מתראה ז"א של [הרצון ְְְֲִִֵָָ

הלשו  כי  ע"ב, קמ דף האד"ר ע "פ ביאר  רקמדבש  שהוא  חלקי, גילוי על  מורה  מתראה  ן
הדיקנא] תיקוני י"ג כל בו  שנשלמים לאחר רק ממש גיבור אינו אך  גיבור, גר ,מתראה  ִ◌ְ◌ָ◌ְִָ

קרבא נצחן  מארי  במלחמות .-יף  נצחון בעל  חזק  [כשז "א ואז-כדיןכגיבור  ְְְִִֵֵַַָָָָ

מלחמה] לערוך לבוא  מריט,מתראה  מאן  שתולש -מריט  מי שז "א תולש  בעת  [שאז ְִִָָָ

ישראל] שונאי  אלה  את לגמרי ועוקר תולש הוא  פעמים מלחמה, מאן,עורך  ְְִַָואגלי

אגלי- שמגלח מי  עוקרומגלח  אינו  אך  ישראל משונאי  חלק ומאבד מגלח ז "א [ופעמים ְְִַ

לגמרי ] .אותם

תנין  ת עה התיקונים -ה י ט ' ז"א]אלה של הזקן תיקוני זמנא,[ט' מה אמרן ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

שנית -תנינא משה אותם  תיקוניאמר י "ג את העגל חטא אחר אמר משה  ראשונה  [בפעם ְִָָ

ק יא ז טא  קכג ארא  ְִִַָָָ

        
         
        

      [קלה]    
        

          
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

חטא  אחר אמרם משה  ובשנית, ז"א . של הזקן תיקוני  לי "ג הארה  מהם  והמשיך  א"א של הזקן
הללו ] מהתיקונים תשעה רק והזכיר  שלח, בפרשת אצטרי,המרגלים, בשעה-עא ְְְְְִִַָ

צריך לןשהיה אותם -לאהדרא שיאירו להחזיר  שבא"א הזקן תיקוני כל  את [להחזיר ְְַָָ

רחמילז"א]  ה- רחמים ישראל]כולם  על ברחמים  התיקונים  כל  על.[שיתעוררו אף ְְֲֵַַַֻ

פי ,[ושואל]-ב על  נין ואף  תיקונים -תליסר ה א שי "ג  אמרן  אמרם -לא  לא  ְְֲִִִֵַַָָָָָ

שבתיקוניעכשיו הדינים את להמתיק  יכל איך  שואל זה  ועל  מהם. תשעה  רק כנ "ל הזכיר [כי 
לז"א] מא "א  המאירים התיקונים י "ג כל את הזכיר כשלא ז "א, של  תליא,הזקן  ְְַַָָָכנא

הדבר .-מתא  תלוי  יעל שהרי ,-הא בכוונה  ייכנס -לא ה י[משה]לא  ְְְִֵֵַָָָ

התיקונים -תנין ז"א]באלה  של  הזקן ולעוררלהזכיר -לאד רא[תיקוני  סתם [להזכירם ְְִִַָָ

דלקמן] שיבאר כפי רחמים, לעורר כדי לכתחילה  בכך  התכוון ובודאי במלא,דינים, ְֶַָָָא א

התכוון -את ן במזל  ממנו אלא  להמשיך א "א, של במזל  מכוון היה מלכתחילה [משה  ְִַָ

ברחמים] להמתיקם מנת על ז "א של הזקן לתיקני  לי ,הארה  להם -ואד ר [ואחרוהזכיר  ְְֵַַ

הזקן] תיקוני תשעת  את  הזכיר א"א, של במזל  דכיב.שכוון  ה א שכתוב :-הדא  הוא  זה  ְִִָָ

אדני" "ח  מאן  אדני". ח  נא יג ל  אדנ"י '-"ועה  'כּ ח  הוא בז "א מי  הכוח  הוא  [מי ְְֲֲִַַַַָָָָָֹֹֹֹ

'אדנ"י '] קיא ?הנקרא מלא ארי הקדוש -ההא  מזל  שנקרא  הוא אותו  בז "א [הכח ְְִִֵַַַָָָ

כך] הנקראים א"א של הזקן  תיקוני  סתימין ,הארת דכל כל [בא"א]הסתום -סתימא של  , ְְְִִִָָ

דא .[בז"א]הסתומים  נהיר דא, זו-חילא  והארה  זה  הדיקנא פחד  תיקוני בט' זה [כח ְְִִֵָָָ◌ְ◌ָ◌
רחמים] להשפיע  הארה בו ויש שבז"א , הדינים את  להמתיק  פחד של צד בו  שיש  ז "א , ,של

תלי תלוי -מלא  א"א]מהמזל  של הקדוש מהמזל תלוי  בז"א זה  מה.[כח אמר וכיון  ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ

זה -דא משה שאמר  אדנ"י ']וכיוון  כח נא יגדל  'ועתה  הזה הפסוק את  אמר  ואד ר ,[משה ְְַָָ

זה -דא א"א]והזכיר  של הקדוש המזל כח את י [הזכיר בו -ואתן  [והתכווןוהתכוון  ְְִֵַָָ

ז"א] תיקוני  אל הארה  ממנו להמשיך  שבא"א המזלא ת נין .בכוח ת עה ה י  אמר-אמר ְִִִֵַַָָ

התיקונים , ט' אלה  אנין את  זעיר  בז"א ,-תלין  כההתלויים  ינהיר כדי-גין  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָֻ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:לרא לכל וה תנ א ה מלכה  ה ' ל באר מי כל  יזיח .(קלה)י יד, נאבמדבר  יגל ועה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ



ק יאקכד ז טא  ְִִַָָָארא 

          

        
        

         
    [קלו] 

         
  [קלז]     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

כולם  א"א]שיאירו  של המזלא מהארת ז "א תיקוני  הט' כל י כח,[שיאירו  ְְְִַָולא

דין -ינא יימצא  ז"א]ולא  של בדיקנא יימצא  א.[שלא  זה -ועל זה ועל  'ומפני  [כמו  ִִָ◌ְ◌ָ◌ְַָ

אומרים'] תלי,אנו  במלא  תלוי -כא  במזלא  דא"א]הכל  דיקנא  של .[במזלא ְִֵַָָָָֹ◌ְ◌ָ◌

דקנא  הזקן -האי ז"א]זה  של  ראן ,[הזקן  מתחילים -ד  השערות-ערי כאשר  ְְִֵַַָָָָ

הזקן] ז"א]להתעורר-לאתערא[של של  בפנים ז"א]מתראה-אתחזי,[לצמוח  של  [הזקן ַ◌ָ◌ָ◌ְְְֲֲִִֵָ

יף  חזק ,-כגר קרביןכגיבור  נצח מארי במלחמות .-גר נצחון  בעל  כגיבור  ְְְִִִִֵַַָָָָָ

דקנא הזקן-האי  ז"א]בזה  של  שבזקןנמשך -נגיד ,[הזקן  הדינים את להמתיק מנת [על ְְִִָָָ

ז"א] רבתשל המשחה -מח הדיקנא]שמן תיקוני ט' מעיקא[הארת  ְְִִָ◌ְ◌ָ◌ִֵַָ

הסתום -סתימא  אמר.[מא"א]מהעתיק   דא אומר :-מה  שאתה  ה בכמו  "מן  ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

אהרן". זקן  הקן  על י רד  הרא ְֲֵַַַַַָָָֹֹעל

דז "א  ופומא  שפוון 
ערי השערות -א ין  מהשפתיים]אלה  שלמעלה ב' תיקון של ח,[השערות  לא-פיןלא ְְִֵֵַַָָ

פוןמכסים  השפתיים -על שהשערותעל  ז', תיקון ע"א קמא דף רבא באדרא  [ומבואר ְִַָ

ממנו  ויהנו עיכוב ללא יצא הפה שהבל  מנת  על  הפה, את  מכסות אינן העליונה השפה  שעל
ה .מיד] כולם ,-ופון  וראוהשפתיים  כשושנה -סקין  שגווןאדומים  [ומבואר, ְְְְְִִַָָָֻֻ

השפתיים] דרך ועוברים היורדים שבחוטם המרובים הדינים מפני  אדום, .השפתיים
פון שכתוב :-כיב ים". כדלקמןהשפתיים -"פתתיו מביעות שהן [יבואר, ְְְִִִִִַָָ

ז"א] של בפה  הגנוזים דעת של וגבורה החסד ברה,מצד גבורה-מרחן  מדברות ְְֲַָָ

שבדעת] הגבורות  מצד שהן וגזירות, גבורות  בעניין מדברות השפתים ְֲַָמרח ן,[לפעמים

חכמה-חכמתא מצדמדברות  שהיא התורה, חכמת בעניין מדברות השפתים [ולפעמים ְְָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

על  אבת  ע קד  ינ ה  לא ונה  ופע ע נא חסד ורב  יא אר ה ' לאמר: ר אר אדני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹח 
: עיר ועל  י על  ני(קלו).ב קלג, תהליאהר  זק ק ה על ירד הרא על ה ב מ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

מ תיו: י על  יג.(קלז )רד ה, השירי פתתיו שיר  מרקחי מגל ת    ה ער גת לחיו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ק יא ז טא  קכהארא  ְִִַָָָ

         
       

        
  [ קלח] 

       
[קלט]        

          
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שבדעת] פון .החסד השפתיים [כי ]-אן מתאבאלו  חי  , בי טב  תלויים -לין , ְְְִִִֵַַָָָָ

ומות . חיים  ורע , פוןטוב  השפתיים ,-מא ין  מאריה ןמאלה לין  ְְִִֵֵֵַָָָ

ההתעוררות -אתערתא בעלי אלו תלויים  דיבורים ידי על  המתעוררים המלאכים [הם ְְֲִָ

ז"א] שפתי  פון.של אין מרחין השפת-כד  אלו  מדברים  [כאןיים שכאשר  ְְְֲִִֵַַַָ

דין] וגוזרות  גבורות, מדברות א ,השפתיים כולם -מתערין למגזר מתעוררים  ְְְֲִִִָָֹ

דין-ינא דיניןלגזור  תי  הדין-בכל בתי  הזכות]בכל  היכל של הדין ארן,[בתי  ְְְִִִִֵָָָ

עירין-"עירין" 'עירין']הנקראים  נקראים שם "גזרתשכתוב :-כיב.[שהמלאכים  ְְִִִִִֵַ

תמא". ְִִִָָעירין 

'עיר' 'עיר'-מאי 'עירין']מהו  שבכתוב  רבים בלשון הנזכר עיר, הנקרא הוא  ספרא?[מי ְְִִָָ

מהמבואר]-דאדא  האגדה [ומשיב אמרבספר  דא מה  אומר :-תנינן , שאתה כמו  ְְְְְֵֵַַַָָָָָ

ינין  מתערין  ."ער דינים ,-"ויהי אתרחימשמתעוררים  לא  לאן  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָ

למעלה .-לעי א אהובים  שאינם  לאותם  איןולכן,-גין  מתעוררים -מתערין  ְְְֲִִִִֵֵָָ

הנזכרים]אלה  'עירין ' לה,[מלאכי דבב מארי להם -אן  שנאה  בעלי [שמלאכישהם  ְְְִֵָָ

למעלה] אהובים שאינם למי  שונאים הם אלה א .עירין ל זה -ועם כל  [ואע "פ ועם  ְִָָ

דינים] בעלי הם העירין  גוני,שמלאכי גוונים -תרי בהיכלבשני דנים העירין מלאכי [הם ְְִֵֵַ

דין] דרכי  בשתי  ודינא,הזכות  ובדין-רחמי  לרשעים]ברחמים  ובדין לצדיקים, .[ברחמים ְְֲִֵַָ

א  זה-ועל דרכים]ועל  בשתי  דנים העירין מלאכי  שהם זה  "עיר ,[על ארן ְְִִַָ

"יוקדיש '-וק 'עיר כך]נקראים  הכתוב בלשון  נקראים הם ורחמי,[שלכן  דין-ינא ְְֲִִֵַַָ

הרחמים]ורחמים  מצד 'קדיש ' ונקראים  הדין, מצד 'עיר' נקראים .[הם

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

עבר : מר נטפת י(קלח).יד ד , ברתדניאל  עד  אלתא ייק מאמר  תגמא  עירי גזרת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹ
ח ע ינ על:י   יקי יאנ פל ני יצא י   למ אנא  מלכת עאה יט י א ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

טז.(קלט) כח, א ער :שמואל ויהי  מעלי סר וה ' אלני ול ה מ אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואמר



ק יאקכד ז טא  ְִִַָָָארא 

          

        
        

         
    [קלו] 

         
  [קלז]     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

כולם  א"א]שיאירו  של המזלא מהארת ז "א תיקוני  הט' כל י כח,[שיאירו  ְְְִַָולא

דין -ינא יימצא  ז"א]ולא  של בדיקנא יימצא  א.[שלא  זה -ועל זה ועל  'ומפני  [כמו  ִִָ◌ְ◌ָ◌ְַָ

אומרים'] תלי,אנו  במלא  תלוי -כא  במזלא  דא"א]הכל  דיקנא  של .[במזלא ְִֵַָָָָֹ◌ְ◌ָ◌

דקנא  הזקן -האי ז"א]זה  של  ראן ,[הזקן  מתחילים -ד  השערות-ערי כאשר  ְְִֵַַָָָָ

הזקן] ז"א]להתעורר-לאתערא[של של  בפנים ז"א]מתראה-אתחזי,[לצמוח  של  [הזקן ַ◌ָ◌ָ◌ְְְֲֲִִֵָ

יף  חזק ,-כגר קרביןכגיבור  נצח מארי במלחמות .-גר נצחון  בעל  כגיבור  ְְְִִִִֵַַָָָָָ

דקנא הזקן-האי  ז"א]בזה  של  שבזקןנמשך -נגיד ,[הזקן  הדינים את להמתיק מנת [על ְְִִָָָ

ז"א] רבתשל המשחה -מח הדיקנא]שמן תיקוני ט' מעיקא[הארת  ְְִִָ◌ְ◌ָ◌ִֵַָ

הסתום -סתימא  אמר.[מא"א]מהעתיק   דא אומר :-מה  שאתה  ה בכמו  "מן  ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

אהרן". זקן  הקן  על י רד  הרא ְֲֵַַַַַָָָֹֹעל

דז "א  ופומא  שפוון 
ערי השערות -א ין  מהשפתיים]אלה  שלמעלה ב' תיקון של ח,[השערות  לא-פיןלא ְְִֵֵַַָָ

פוןמכסים  השפתיים -על שהשערותעל  ז', תיקון ע"א קמא דף רבא באדרא  [ומבואר ְִַָ

ממנו  ויהנו עיכוב ללא יצא הפה שהבל  מנת  על  הפה, את  מכסות אינן העליונה השפה  שעל
ה .מיד] כולם ,-ופון  וראוהשפתיים  כשושנה -סקין  שגווןאדומים  [ומבואר, ְְְְְִִַָָָֻֻ

השפתיים] דרך ועוברים היורדים שבחוטם המרובים הדינים מפני  אדום, .השפתיים
פון שכתוב :-כיב ים". כדלקמןהשפתיים -"פתתיו מביעות שהן [יבואר, ְְְִִִִִַָָ

ז"א] של בפה  הגנוזים דעת של וגבורה החסד ברה,מצד גבורה-מרחן  מדברות ְְֲַָָ

שבדעת] הגבורות  מצד שהן וגזירות, גבורות  בעניין מדברות השפתים ְֲַָמרח ן,[לפעמים

חכמה-חכמתא מצדמדברות  שהיא התורה, חכמת בעניין מדברות השפתים [ולפעמים ְְָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

על  אבת  ע קד  ינ ה  לא ונה  ופע ע נא חסד ורב  יא אר ה ' לאמר: ר אר אדני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹח 
: עיר ועל  י על  ני(קלו).ב קלג, תהליאהר  זק ק ה על ירד הרא על ה ב מ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

מ תיו: י על  יג.(קלז )רד ה, השירי פתתיו שיר  מרקחי מגל ת    ה ער גת לחיו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ק יא ז טא  קכהארא  ְִִַָָָ

         
       

        
  [ קלח] 

       
[קלט]        

          
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שבדעת] פון .החסד השפתיים [כי ]-אן מתאבאלו  חי  , בי טב  תלויים -לין , ְְְִִִֵַַָָָָ

ומות . חיים  ורע , פוןטוב  השפתיים ,-מא ין  מאריה ןמאלה לין  ְְִִֵֵֵַָָָ

ההתעוררות -אתערתא בעלי אלו תלויים  דיבורים ידי על  המתעוררים המלאכים [הם ְְֲִָ

ז"א] שפתי  פון.של אין מרחין השפת-כד  אלו  מדברים  [כאןיים שכאשר  ְְְֲִִֵַַַָ

דין] וגוזרות  גבורות, מדברות א ,השפתיים כולם -מתערין למגזר מתעוררים  ְְְֲִִִָָֹ

דין-ינא דיניןלגזור  תי  הדין-בכל בתי  הזכות]בכל  היכל של הדין ארן,[בתי  ְְְִִִִֵָָָ

עירין-"עירין" 'עירין']הנקראים  נקראים שם "גזרתשכתוב :-כיב.[שהמלאכים  ְְִִִִִֵַ

תמא". ְִִִָָעירין 

'עיר' 'עיר'-מאי 'עירין']מהו  שבכתוב  רבים בלשון הנזכר עיר, הנקרא הוא  ספרא?[מי ְְִִָָ

מהמבואר]-דאדא  האגדה [ומשיב אמרבספר  דא מה  אומר :-תנינן , שאתה כמו  ְְְְְֵֵַַַָָָָָ

ינין  מתערין  ."ער דינים ,-"ויהי אתרחימשמתעוררים  לא  לאן  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָ

למעלה .-לעי א אהובים  שאינם  לאותם  איןולכן,-גין  מתעוררים -מתערין  ְְְֲִִִִֵֵָָ

הנזכרים]אלה  'עירין ' לה,[מלאכי דבב מארי להם -אן  שנאה  בעלי [שמלאכישהם  ְְְִֵָָ

למעלה] אהובים שאינם למי  שונאים הם אלה א .עירין ל זה -ועם כל  [ואע "פ ועם  ְִָָ

דינים] בעלי הם העירין  גוני,שמלאכי גוונים -תרי בהיכלבשני דנים העירין מלאכי [הם ְְִֵֵַ

דין] דרכי  בשתי  ודינא,הזכות  ובדין-רחמי  לרשעים]ברחמים  ובדין לצדיקים, .[ברחמים ְְֲִֵַָ

א  זה-ועל דרכים]ועל  בשתי  דנים העירין מלאכי  שהם זה  "עיר ,[על ארן ְְִִַָ

"יוקדיש '-וק 'עיר כך]נקראים  הכתוב בלשון  נקראים הם ורחמי,[שלכן  דין-ינא ְְֲִִֵַַָ

הרחמים]ורחמים  מצד 'קדיש ' ונקראים  הדין, מצד 'עיר' נקראים .[הם

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

עבר : מר נטפת י(קלח).יד ד , ברתדניאל  עד  אלתא ייק מאמר  תגמא  עירי גזרת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹ
ח ע ינ על:י   יקי יאנ פל ני יצא י   למ אנא  מלכת עאה יט י א ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

טז.(קלט) כח, א ער :שמואל ויהי  מעלי סר וה ' אלני ול ה מ אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואמר



ק יאקכו ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

     ❏  

        
        

  

       
      [ קמ] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פון השפתיים -באין ז"א]ובאלה  פא,[של הפה -אתחזי  כדמתראה  ְְְֲִִִֵֵַָָ

א[ההבל]הרוח -ר חאנפתח .[הוא]כאשר -את ח מן  הפה ,-דנפיק  מן  היוצא  ְְְִִִַָָָ

מתלין  י- מתלבשים ורוןבו אלף  ורבבות -ה אלף  מלאכיםכמה [המוני  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

הפה] מהבל אתט .הניזונים מתפשט -וכד  עדוכאשר  מתפשט ז "א  של הפה  [כשהבל ְְִַַַ

הנקבה] של  והוד נצח ועד  שלו , והוד נצח  י,בחינות  בו-מתלין [מקבליםמתלבשים  ְְִִֵַ

מהימניממנו ] האמת .-נביאן  הנביאים]וכולם -וכהנביאי ארן,[כל יהו 'ה " "פי ְְְְְְִִִֵֵָֻ

נקראים - ה '" היוצא "פה  מההבל נבואתם את  מקבלים שהם לפי  כן נקראים האמת  [שנביאי
ז"א] של .מהפה 

נפקיןכאשר -ד יוצאים -מין  אדיבורים  הפה -מן  יוצא מן שהדיבור [ומבואר, ְִִִִַָָ

שבפה  חב"ד בחינות הם והלשון והגרון החיך כי  הלשון. ידי  על וגרון חיך  מיחוד ז "א של בפה 
דנשיקין יחוד  הנקרא  הוא  זה ויחוד לקמן. שיזכיר כפי וגיכ "ק אחה"ע אותיות  סוד והם ז "א. של

תחתון] ליחוד פון,הגורם בשפתיים -מתרחן  ז"א]ומדוברים  ,[של ְְְֲִִַָָ

תחתון]מאירים -מנהרין  ליחוד גורמים זה  ידי עלמין [ועל אלפי סרי  תמני   הלכל -ל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֻ

עולמות  אלפי  עשרה  העולמים]שמונה ח"י  הנקרא ז"א  של  היסוד ַעד,[בחינת
שמתקשרים -מתק רין חדאעד   ה-כאחד א כולם  הח"י  עולמות[כל  לפי ְְְְֲִִַַָֻ

ביחד] בילין ,מתקשרים ארחין  ושבילים -תמניסר דרכים  עשר  בשמונה  ְְְְִִִֵַָָ

דרכים]הנודעים -אמדען  של בחינות ח"י  יש בה  שגם הנקבה, של ביסוד .[הנודעים ְְְְִָ

זו "ן]והכל -וכא של היסודות  דא,[כל  לפא זה-מחאן לפה  ליחודמחכים  [מחכים ְְְַָָָָֹ

ז"א] של בפה  המתקיים דנשיקין, יחוד הוא רברבן,תחתון, ממל המדבר-לין  בלשון ְְְְִֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז.(קמ) ה, השירי ירל :שיר נת  רעי וזה דדי  זה   ימחמ וכ יממת  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻח

ק יא ז טא  קכז ארא  ְִִַָָָ

        
[קמא]        

     

     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הבחינותגדולות את מייחדת גדולות, מדברת הלשון דנשיקין . ליחוד רמז שהוא [מבואר,
והגרון] החיך  ביחוד ובינה  חכמה  של  בעטרא ,הגדולות דטהרא  של -קטרא  בקשר  ְְְְְֲִִָָָ

החיך]החסדים  הגבורות [שבסוד עם  הגרון], כתיב.[שבסוד דא  כתוב -ועל זה  [עלועל  ְְִַָ

הזה] הפסוק כתוב שבחיך, בחסדים שבגרון הדינים נמתקים שבו  זה ממים".:יחוד ח"ְִִַַ

ואי ממתיקים-"ממים", שבחיך שהחסדים מפני  הוא. בודאי 'ממתקים', שנאמר [מה  ְִַַַַַ◌ְ◌ַ◌
שבגרון] "ח ".לדינים 'חכו'-מאי הכתוב,מהו  בלשון עוד ומבאר בא ביאורו, דקדוק [ולפי ִָ

'חכו'] שנאמר אמר?מהו  דא מהכתוב]-מה  בראיה  אומר :[ומשיב שאתה  "וחכמו  ְְְְֵֵַָָ

לאכל" שכוונתו -יטעם היטב יובן  מהפה][וכאן  היוצא לדיבור ולא  ממש , "וכ.לחיך ְְֱִֶַֻ

את-מחמ ים " תכלול 'כלו ' שמלת ויובן מחמדים', 'וכלו  עוד שנאמר מה לבאר [וממשיך  ֲִַַ

'מחמדים'] נאמר זה יחוד ועל ביחודם, והגרון מים,החיך   והגרון ,-א החיך סוד כי  [ומבאר, ִֵַ

במלת רמוזים והם מים. יקראו  והחסדים אש, יקראו  הגבורות  כי ו'מים', 'אש' נקראים
ושניהם למים, מפורשים מי "ם ואותיות חמה, שהיא  לאש רמז  ח"מ אותיות כי  'מחמדי "ם',

הלשון] ידי על  מתיחדים  הם כמו  אחת  ויאן .בתיבה  מתנין  מא ומים -אא  אש  ְְְִִֶַַָָָָ

יפה  ז"א]בציורו -צרינתקנים  של הלבןהגוונים -גונישהרי -הא,[במראהו [גוון ְְְִֵַָ

שבגבורות] האדום וגוון חדאשבחסדים, כאחד -מתח רן ידימתחברים  על [מתחברים ְְֲֲִַָָ

דנשיקין] ביחוד ונמתקים .הלשון

וחיך  שבגרון  וגיכ "ק  אחה "ע 
" חכו']-"ח' שנאמר מה לבאר , רימן ,[ובא  רשומות -אתון  שהןבאותיות  [מבואר, ְְְִִַָָ

גיכ "ק] החיך הגרון[שעלבעטרות -עטרישנחקקות -מתפןאותיות אותיות ידי ְְְְְִִַָ

שבגרון] הגבורות של  העטרות  שהן גיכ"קנגלדות -לידין ,אחה "ע , החיך שאותיות [מבואר, ְִִ

הברת תחילת  כי  אחה "ע . הגרון אותיות שנחקקות  ידי  על  הפועל, אל מהכוח יוצאות  נגלדות ,
אל הללו האותיות של ההבל יוצא ומהגרון אחה "ע. אותיות נחקקות שם בגרון, היא  הקול

גיכ "ק] באותיות ומתגלם בחיך  נגלד ההבל ושם  .החיך ,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(קמא) לד, לאכל :איוב  יטע  וח בח י מ אז ְְְֱִִִִִֵֶֶַָֹֹי 



ק יאקכו ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

     ❏  

        
        

  

       
      [ קמ] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פון השפתיים -באין ז"א]ובאלה  פא,[של הפה -אתחזי  כדמתראה  ְְְֲִִִֵֵַָָ

א[ההבל]הרוח -ר חאנפתח .[הוא]כאשר -את ח מן  הפה ,-דנפיק  מן  היוצא  ְְְִִִַָָָ

מתלין  י- מתלבשים ורוןבו אלף  ורבבות -ה אלף  מלאכיםכמה [המוני  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

הפה] מהבל אתט .הניזונים מתפשט -וכד  עדוכאשר  מתפשט ז "א  של הפה  [כשהבל ְְִַַַ

הנקבה] של  והוד נצח ועד  שלו , והוד נצח  י,בחינות  בו-מתלין [מקבליםמתלבשים  ְְִִֵַ

מהימניממנו ] האמת .-נביאן  הנביאים]וכולם -וכהנביאי ארן,[כל יהו 'ה " "פי ְְְְְְִִִֵֵָֻ

נקראים - ה '" היוצא "פה  מההבל נבואתם את  מקבלים שהם לפי  כן נקראים האמת  [שנביאי
ז"א] של .מהפה 

נפקיןכאשר -ד יוצאים -מין  אדיבורים  הפה -מן  יוצא מן שהדיבור [ומבואר, ְִִִִַָָ

שבפה  חב"ד בחינות הם והלשון והגרון החיך כי  הלשון. ידי  על וגרון חיך  מיחוד ז "א של בפה 
דנשיקין יחוד  הנקרא  הוא  זה ויחוד לקמן. שיזכיר כפי וגיכ "ק אחה"ע אותיות  סוד והם ז "א. של

תחתון] ליחוד פון,הגורם בשפתיים -מתרחן  ז"א]ומדוברים  ,[של ְְְֲִִַָָ

תחתון]מאירים -מנהרין  ליחוד גורמים זה  ידי עלמין [ועל אלפי סרי  תמני   הלכל -ל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֻ

עולמות  אלפי  עשרה  העולמים]שמונה ח"י  הנקרא ז"א  של  היסוד ַעד,[בחינת
שמתקשרים -מתק רין חדאעד   ה-כאחד א כולם  הח"י  עולמות[כל  לפי ְְְְֲִִַַָֻ

ביחד] בילין ,מתקשרים ארחין  ושבילים -תמניסר דרכים  עשר  בשמונה  ְְְְִִִֵַָָ

דרכים]הנודעים -אמדען  של בחינות ח"י  יש בה  שגם הנקבה, של ביסוד .[הנודעים ְְְְִָ

זו "ן]והכל -וכא של היסודות  דא,[כל  לפא זה-מחאן לפה  ליחודמחכים  [מחכים ְְְַָָָָֹ

ז"א] של בפה  המתקיים דנשיקין, יחוד הוא רברבן,תחתון, ממל המדבר-לין  בלשון ְְְְִֵַַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

טז.(קמ) ה, השירי ירל :שיר נת  רעי וזה דדי  זה   ימחמ וכ יממת  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻח

ק יא ז טא  קכז ארא  ְִִַָָָ

        
[קמא]        

     

     

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

הבחינותגדולות את מייחדת גדולות, מדברת הלשון דנשיקין . ליחוד רמז שהוא [מבואר,
והגרון] החיך  ביחוד ובינה  חכמה  של  בעטרא ,הגדולות דטהרא  של -קטרא  בקשר  ְְְְְֲִִָָָ

החיך]החסדים  הגבורות [שבסוד עם  הגרון], כתיב.[שבסוד דא  כתוב -ועל זה  [עלועל  ְְִַָ

הזה] הפסוק כתוב שבחיך, בחסדים שבגרון הדינים נמתקים שבו  זה ממים".:יחוד ח"ְִִַַ

ואי ממתיקים-"ממים", שבחיך שהחסדים מפני  הוא. בודאי 'ממתקים', שנאמר [מה  ְִַַַַַ◌ְ◌ַ◌
שבגרון] "ח ".לדינים 'חכו'-מאי הכתוב,מהו  בלשון עוד ומבאר בא ביאורו, דקדוק [ולפי ִָ

'חכו'] שנאמר אמר?מהו  דא מהכתוב]-מה  בראיה  אומר :[ומשיב שאתה  "וחכמו  ְְְְֵֵַָָ

לאכל" שכוונתו -יטעם היטב יובן  מהפה][וכאן  היוצא לדיבור ולא  ממש , "וכ.לחיך ְְֱִֶַֻ

את-מחמ ים " תכלול 'כלו ' שמלת ויובן מחמדים', 'וכלו  עוד שנאמר מה לבאר [וממשיך  ֲִַַ

'מחמדים'] נאמר זה יחוד ועל ביחודם, והגרון מים,החיך   והגרון ,-א החיך סוד כי  [ומבאר, ִֵַ

במלת רמוזים והם מים. יקראו  והחסדים אש, יקראו  הגבורות  כי ו'מים', 'אש' נקראים
ושניהם למים, מפורשים מי "ם ואותיות חמה, שהיא  לאש רמז  ח"מ אותיות כי  'מחמדי "ם',

הלשון] ידי על  מתיחדים  הם כמו  אחת  ויאן .בתיבה  מתנין  מא ומים -אא  אש  ְְְִִֶַַָָָָ

יפה  ז"א]בציורו -צרינתקנים  של הלבןהגוונים -גונישהרי -הא,[במראהו [גוון ְְְִֵַָ

שבגבורות] האדום וגוון חדאשבחסדים, כאחד -מתח רן ידימתחברים  על [מתחברים ְְֲֲִַָָ

דנשיקין] ביחוד ונמתקים .הלשון

וחיך  שבגרון  וגיכ "ק  אחה "ע 
" חכו']-"ח' שנאמר מה לבאר , רימן ,[ובא  רשומות -אתון  שהןבאותיות  [מבואר, ְְְִִַָָ

גיכ "ק] החיך הגרון[שעלבעטרות -עטרישנחקקות -מתפןאותיות אותיות ידי ְְְְְִִַָ

שבגרון] הגבורות של  העטרות  שהן גיכ"קנגלדות -לידין ,אחה "ע , החיך שאותיות [מבואר, ְִִ

הברת תחילת  כי  אחה "ע . הגרון אותיות שנחקקות  ידי  על  הפועל, אל מהכוח יוצאות  נגלדות ,
אל הללו האותיות של ההבל יוצא ומהגרון אחה "ע. אותיות נחקקות שם בגרון, היא  הקול

גיכ "ק] באותיות ומתגלם בחיך  נגלד ההבל ושם  .החיך ,

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.(קמא) לד, לאכל :איוב  יטע  וח בח י מ אז ְְְֱִִִִִֵֶֶַָֹֹי 



ק יאקכח ז טא  ְִִַָָָארא 

     [קמב] 
 

       
      

       
      [קמג] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לבארם, התחיל ועכשיו החיך, אותיות הם ומי הגרון  אותיות הם מי הודיענו ולא סתמא אמר  עכשיו "ועד
בגרון" אחה"ע מא )וקאמר  אות סוף ע "ב, רצה  דף הרקח . .(יין

יבואר-רןאחה"ע ובפירוט הגרוניות. האותיות  הן אחה"ע אותיות אלו  כללי , [באופן  ְַַַָ

לאור רומזת ה ' ואות אבא , לאור רומזת  ח' ואות א"א, לאור רומזת  א' אות לקמן:
ז"א] של מפה  היוצאים הבלים שבעים שהם שמות לשבעים רומזת ע' ואות  אות-א'.אימא ,

המלכים]א' מלכי מלך  שהוא א"א לאור רמז שהיא  מאחה"ע, מלכין ,[א ' א ',-טריד  אות  ְְִִַָ

המלכים  את  המלכיםשמגרש  את הגרון, שבאותיות הגבורות בכוח מגרש והוא פעמים [יש
מלכין ",מ כּ סאם] מלכים -"מהעא מממשלתם]ומסיר  "מהקם,[מסירם ִ◌ְְְְִֵֵַַָ

מלכים -מלכין" אורומקים  מכוח  מלכים וממנה  מקים לא"א, הרומז א' שאות פעמים [ויש ְִַ

רחמים] כולו שהוא עצמו  .א"א
ח '-ח ' אבא]אות  שהוא החכמה לאור רמז  שהיא  מאחה"ע, ונחית,[ח ' שמגרש -טריד  ְְִִָָ

מגדולתם][מענישומוריד  אותם ומוריד ומגרש  מעשיהם, על ועשירים ְִָוסליק,נכבדים

ומעטר -ועטיר וכבוד]ומעלה  בעושר אותם ומעטר שפלים , ומגביה בי,[מעלה ְִִָָ

באש -אא  הנכבדיםכובש  את  מוריד שהוא עד שבו, הגבורה באש ורודה ומושל [כובש ְֶָ

מכבודם] רחא,שסרחו  ברוח -ליד  אותםמחזק שמעלה עד השפלים את ברצונו [מחזק ְִַָ

וכבוד] .לגדולה 
ה '-ה ' אימא]אות  לאור רמז  שהיא מאחה "ע, דאיא ,[ה' אימא-יניקא  של  היניקה  ְְִִָָ

שפע מניקה ואח "כ בז "א מתלבשת אימא שתחילה  אימא, של היניקה  בחינת היא  ה' [שהאות
לנ קבא ,לזו "ן] לנקבה -סטיר ומניקה מצדדת  לנקבה  עצמה , את ומפנה מצדדת [אימא ְְִָָ

רא .לה] לנ קבא  הגדול -אתט  לנקב  הנמצא מתפשטת  הגדול לנקב מתפשטת [אימא  ְְְִַַָָָ

הגבורות] של ההארות עוברות  שדרכו ז"א, של  מתפשטתבחשק-תיאבא ,בחזה [אימא ְְִָ

שלה] משפע  להעניק גדול ורצון ק יאבחשק  הקדושה-קרא  העיר [הנקבה של  ְְִַַָָ

שפע להניק כדי  גדול  בחשק מתפשטת ואימא  ירושלים. הקדש עיר הקדושה ', 'עיר נקראת 
ז"א] עם להתייחד שתוכל כדי  גמור, בפרצוף  הנקבה  את מתק רי ,ולהגדיל  עד-עד  ְְְִֵַַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כא.(קמב) ב, לח ימידניאל חכמתא יהב  מלכי  מהקי מלכי מהעה וזמנא ענא מהנא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָוה א
בינה: לידעי ו.(קמג)מנעא ד, השירי ה ר שיר הר אל לי  א ללי ה ונס  ה פח עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ק יא ז טא  קכטארא  ְִִַָָָ

      
  

       
 

      [ קמד]  
  [קמה]     [קמו] 

    [קמז]   
      [ קמח] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בדאשמתקשרים , א  בזה-אתרין זה יתקשרו המקומות  והנקבה  ז"א  של שהיסודות [עד ְְִַָָ

באלו ] אלו  אמר.ויתיחדו   דא אומר :-מה  שאתה  ה בנה".כמו בעת ה ר "הר ְְְְְִֵַַַַַָָָ

ע '-ע' ז"א]אות  של מהפה היוצאים ההבלים שבעים לאור רמז  שהיא  מאחה"ע , ֲִָטיהרא,[ע'

השלהבת -דטיפסא ז "א,אור  של מהפה  היוצאים הבלים לז' רומזת ע' שהאות [מבואר, ְְִָ

הבלים] שבעים הם והרי  מעשרה, כלול מהם אחד פסא,וכל בשפה-יפא החקוק  ְְְִִָָ

ז"א] של בשפתיים החקוקים הפה  הבלי ענפין,[שבעים הענפים -רהיטין  [שבעיםקורות  ְְְִִִַ

העליון] האילן לסטרי,ענפי  לצדדיו -מתאחדן  העליוןמתקשרים  האילן ענפי [אלו  ְְְֲִִַָ

ז"א] של הפה  הבלי  בשבעים  ונאחזים ליפין ,מתקשרים חקוקים [שהם]-לרחין  לרוחות  ְְִִִ

העולם ]. רוחות  בארבע  חקוקים  העליון, האילן  ענפי  שבעים  [שהם 

דאתוןוהרי ,-והא האותיות -רזי התורה]בסודות מלא[אותיות [בספרו ]-למה ְְְְְְִֵַַָָָָֹֹ

המלך , שלמה  בדא[האירו ]התעטרו -אתערשל  א  אתון זו-אין  האותיות  אלו  ְְְֲִִֵַָָָָ

בארבע ")בזו  "ארבע הגיר' במתמ "ד בדא". "דא  הגיר' בייה "ר בד'. ד' הגיר ' [האירו (בנדפס
גיכ"ק לאותיות גרמו  כך  ידי ועל שבחיך, גיכ"ק אותיות בארבע  שבגרון, אחה"ע  אותיות ארבע

ולהתגלות] .להגליד

 חי בחיך -יכ"ק הן גיכ "ק  בחכמה,אותיות  שורשם שבחיך גיכ"ק שאותיות [מבואר, ִֵַַ

בבינה] ששורשן אחה"ע הגרון לאותיות ממתיקות אמר,והן  דא אומר :-מה  שאתה  כמו ְְְֵַָָ

כתיב מלח". מלי  פל "היאכל לאכל", יטעם  דקהוכתוב :-"וחי ה מעה  "והיה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואי "מתקים" ,' וג מתקים" רב מז מהב  "ה חמדים על-ל ם". [מבואר, ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ה בנה: בעת ג.(קמד)ואל  לד, לאכל :איוב  יטע וח  בח  ימ  אז ו.(קמה)י  ו, היאכל איוב ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
חמת: ריר טע  י א מלח מלי יז .(קמו)פל לב, ועבדתישעיה  ל ה דקה מעה  והיה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

: לע עד ובטח ה קט יא.(קמז )הדקה  יט, ונפתתהלי במ קימת רב מז מהב חמדי ה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
: פייב.(קמח)צ יט, רב:תהילי עקב מר ה נזהר עב   ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ



ק יאקכח ז טא  ְִִַָָָארא 

     [קמב] 
 

       
      

       
      [קמג] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לבארם, התחיל ועכשיו החיך, אותיות הם ומי הגרון  אותיות הם מי הודיענו ולא סתמא אמר  עכשיו "ועד
בגרון" אחה"ע מא )וקאמר  אות סוף ע "ב, רצה  דף הרקח . .(יין

יבואר-רןאחה"ע ובפירוט הגרוניות. האותיות  הן אחה"ע אותיות אלו  כללי , [באופן  ְַַַָ

לאור רומזת ה ' ואות אבא , לאור רומזת  ח' ואות א"א, לאור רומזת  א' אות לקמן:
ז"א] של מפה  היוצאים הבלים שבעים שהם שמות לשבעים רומזת ע' ואות  אות-א'.אימא ,

המלכים]א' מלכי מלך  שהוא א"א לאור רמז שהיא  מאחה"ע, מלכין ,[א ' א ',-טריד  אות  ְְִִַָ

המלכים  את  המלכיםשמגרש  את הגרון, שבאותיות הגבורות בכוח מגרש והוא פעמים [יש
מלכין ",מ כּ סאם] מלכים -"מהעא מממשלתם]ומסיר  "מהקם,[מסירם ִ◌ְְְְִֵֵַַָ

מלכים -מלכין" אורומקים  מכוח  מלכים וממנה  מקים לא"א, הרומז א' שאות פעמים [ויש ְִַ

רחמים] כולו שהוא עצמו  .א"א
ח '-ח ' אבא]אות  שהוא החכמה לאור רמז  שהיא  מאחה"ע, ונחית,[ח ' שמגרש -טריד  ְְִִָָ

מגדולתם][מענישומוריד  אותם ומוריד ומגרש  מעשיהם, על ועשירים ְִָוסליק,נכבדים

ומעטר -ועטיר וכבוד]ומעלה  בעושר אותם ומעטר שפלים , ומגביה בי,[מעלה ְִִָָ

באש -אא  הנכבדיםכובש  את  מוריד שהוא עד שבו, הגבורה באש ורודה ומושל [כובש ְֶָ

מכבודם] רחא,שסרחו  ברוח -ליד  אותםמחזק שמעלה עד השפלים את ברצונו [מחזק ְִַָ

וכבוד] .לגדולה 
ה '-ה ' אימא]אות  לאור רמז  שהיא מאחה "ע, דאיא ,[ה' אימא-יניקא  של  היניקה  ְְִִָָ

שפע מניקה ואח "כ בז "א מתלבשת אימא שתחילה  אימא, של היניקה  בחינת היא  ה' [שהאות
לנ קבא ,לזו "ן] לנקבה -סטיר ומניקה מצדדת  לנקבה  עצמה , את ומפנה מצדדת [אימא ְְִָָ

רא .לה] לנ קבא  הגדול -אתט  לנקב  הנמצא מתפשטת  הגדול לנקב מתפשטת [אימא  ְְְִַַָָָ

הגבורות] של ההארות עוברות  שדרכו ז"א, של  מתפשטתבחשק-תיאבא ,בחזה [אימא ְְִָ

שלה] משפע  להעניק גדול ורצון ק יאבחשק  הקדושה-קרא  העיר [הנקבה של  ְְִַַָָ

שפע להניק כדי  גדול  בחשק מתפשטת ואימא  ירושלים. הקדש עיר הקדושה ', 'עיר נקראת 
ז"א] עם להתייחד שתוכל כדי  גמור, בפרצוף  הנקבה  את מתק רי ,ולהגדיל  עד-עד  ְְְִֵַַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כא.(קמב) ב, לח ימידניאל חכמתא יהב  מלכי  מהקי מלכי מהעה וזמנא ענא מהנא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָוה א
בינה: לידעי ו.(קמג)מנעא ד, השירי ה ר שיר הר אל לי  א ללי ה ונס  ה פח עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ק יא ז טא  קכטארא  ְִִַָָָ

      
  

       
 

      [ קמד]  
  [קמה]     [קמו] 

    [קמז]   
      [ קמח] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

בדאשמתקשרים , א  בזה-אתרין זה יתקשרו המקומות  והנקבה  ז"א  של שהיסודות [עד ְְִַָָ

באלו ] אלו  אמר.ויתיחדו   דא אומר :-מה  שאתה  ה בנה".כמו בעת ה ר "הר ְְְְְִֵַַַַַָָָ

ע '-ע' ז"א]אות  של מהפה היוצאים ההבלים שבעים לאור רמז  שהיא  מאחה"ע , ֲִָטיהרא,[ע'

השלהבת -דטיפסא ז "א,אור  של מהפה  היוצאים הבלים לז' רומזת ע' שהאות [מבואר, ְְִָ

הבלים] שבעים הם והרי  מעשרה, כלול מהם אחד פסא,וכל בשפה-יפא החקוק  ְְְִִָָ

ז"א] של בשפתיים החקוקים הפה  הבלי ענפין,[שבעים הענפים -רהיטין  [שבעיםקורות  ְְְִִִַ

העליון] האילן לסטרי,ענפי  לצדדיו -מתאחדן  העליוןמתקשרים  האילן ענפי [אלו  ְְְֲִִַָ

ז"א] של הפה  הבלי  בשבעים  ונאחזים ליפין ,מתקשרים חקוקים [שהם]-לרחין  לרוחות  ְְִִִ

העולם ]. רוחות  בארבע  חקוקים  העליון, האילן  ענפי  שבעים  [שהם 

דאתוןוהרי ,-והא האותיות -רזי התורה]בסודות מלא[אותיות [בספרו ]-למה ְְְְְְִֵַַָָָָֹֹ

המלך , שלמה  בדא[האירו ]התעטרו -אתערשל  א  אתון זו-אין  האותיות  אלו  ְְְֲִִֵַָָָָ

בארבע ")בזו  "ארבע הגיר' במתמ "ד בדא". "דא  הגיר' בייה "ר בד'. ד' הגיר ' [האירו (בנדפס
גיכ"ק לאותיות גרמו  כך  ידי ועל שבחיך, גיכ"ק אותיות בארבע  שבגרון, אחה"ע  אותיות ארבע

ולהתגלות] .להגליד

 חי בחיך -יכ"ק הן גיכ "ק  בחכמה,אותיות  שורשם שבחיך גיכ"ק שאותיות [מבואר, ִֵַַ

בבינה] ששורשן אחה"ע הגרון לאותיות ממתיקות אמר,והן  דא אומר :-מה  שאתה  כמו ְְְֵַָָ

כתיב מלח". מלי  פל "היאכל לאכל", יטעם  דקהוכתוב :-"וחי ה מעה  "והיה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואי "מתקים" ,' וג מתקים" רב מז מהב  "ה חמדים על-ל ם". [מבואר, ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ה בנה: בעת ג.(קמד)ואל  לד, לאכל :איוב  יטע וח  בח  ימ  אז ו.(קמה)י  ו, היאכל איוב ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
חמת: ריר טע  י א מלח מלי יז .(קמו)פל לב, ועבדתישעיה  ל ה דקה מעה  והיה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

: לע עד ובטח ה קט יא.(קמז )הדקה  יט, ונפתתהלי במ קימת רב מז מהב חמדי ה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
: פייב.(קמח)צ יט, רב:תהילי עקב מר ה נזהר עב   ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ



ק יאקל  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
       
     
      
        
         

❏[קמט]    [קנ] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מאחרים] להמתקה  צריכים ואינם בודאי , עצמם מצד מתוקים שהם שבחיך  גיכ"ק ִָוד.אותיות 
אמר אמר :-מל א המלך  הם".דוד  נזהר  עבד "ם  ְְְְִֶַַַַָָָָ

עלי  עלי-אסהדנא  מעיד  העליונים,אני לפני  כך , עצמו  על ומעיד  רשב"י  שאומר [מבואר, ְְַַָָָ

האדרא] במעמד כאן הנמצאים והנשמות , י מאי ,הצדיקים ימי -כל  אזהרנאשכל  ְְְִַַָָָ

 בהם -בה וגרון]נזהרתי  חיך  של ביחוד לכוין המוחין המשכת אחרי  דלא,[נזהרתי ְְָ

 בה בהם -לאטעאה  לטעות  שביניהם]שלא  ביחוד לטעות חד.[שלא  ימא  חוץ-ר  ְְְֲַַַָָ

אחד , מל אמיום  עטרי  למלך -עטירנא  עטרות  מוחין ,שהכתרתי  להמשיך [שכוונתי  ְְְְֲִִֵַָָ

וגרון] חיך ביחוד לכוון המשיך  לא  ההיא  שבפעם ומבואר, לז "א. עטרות בחינת ְְִַָבמעראשהם

מירון,-מרניא  של  כדיוראיתי -וחמינא במערה  משמים , לו  הראו המראה  [שזה ְְֲִֵַָָ

דאאלהזהירו ] אש -ב צינא של  הדינים]לפיד  להתעוררות רמז  ,[הם  ְִֶָָ

מרניא[באש]מתלהט -מתלהטא מירון ,-אתיא של  השער  ציר  תחת  ְְְְֲִִַַָָָ

והגרון]והזדעזעתי -ואז עזענא  החיך ביחוד לכוון ששכח ממה מהה א.[נחרד ְְְְִֵַַַָ

היום ,-י מא בה מאותו  בדעאי  בהם -אזהרנא  בדעתי  לזכורנזהרתי בדעתי [נזהרתי  ְְְְְֲִַַָָָ

וגרון] חיך  ביחוד בהם, לכוון ל ן,תדיר ביקנא אותם -ולא עזבתי זנחתיולא  [שלא ְְְִָָ

בהם] ימאי מלכוון ימי.-ל חלקיכל  חלקו ,-ז אה  אז הראשרי  [של]-מאן ְְְִֵַַָָָָָָ

שנזהר  דמלאמי המלך -מתיקא של  גבורותבמתיקות  מיתוק ידי  על ז"א, את [למתק ְְְִִַָָ

שבחיך] בחסדים כדקחזי,הגרון  ה כראוי-וטעים בהם  מיתוקוטועם  שיהיה  ידי  [על  ְְְֲִִֵָָ

בעולם] מהם ויהנו החסדים  וישפיעו בחסדים, הגבורות  תיב.של א כתוב :-על זה על  ְִַָ

כתיב יהו'ה". ט ב י   רא בלחמי".וכתוב :-"טעמ לחמ לכ" ְְְְְֲֲִִִַַַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(קמט) לד , בתהליט י רא טעמ: יחסה הבר ארי ה.(קנ)ה ' ט, בלחמימשלי   לחמ לכ ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַ
מסכ י:  יי  תְְְִִַָָ

ק יא ז טא  קלא ארא  ְִִַָָָ

      
        

     
       

       

ע"א  רצ "ו  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דנוקבא  גולגלתא  בנין 
ז"א]הזכר-כרא התפשט-אתט  של היא -בדעת [הגוף ז"א  שהתגדלות  [מבואר , ְְְִַַַָָ

בחזה  המסתיים אימא של ביסוד הוא שבדעת החסדים שורש  שבדעת. החסדים אור ידי על 
ליסוד מגיעים וכשהם הנה"י , בחינות את  וממלאים יורדים הם משם לקמן, וכמבואר ז "א. של
רשב"י ולכן החג"ת. את וממלאים  ז "א את  להגדיל חוזר באור ועולים חוזרים הם ז"א, של
חוזר] באור הוא  הכל כי החג"ת , התמלאות את  ואח"כ הנה "י  התמלאות את  תחילה  ,מזכיר

הדעת]והתמלאו -ואתמלין  החדרים -אכסדרין [מאור שלפני הםהמקומות  [מבואר, ְְְְְִִַַַָ

ז"א] של  ז"א]והחדרים -וא ריןנה"י של  חג"ת הם דגלגלא.[מבואר, מריא ְְְְִִֵֵַָָָ

מתחיל -רי הגולגולת  של  הוא מהראש  הדעת של  והגבורה החסד התפשטות [תחילת ְֵ

שבגולגולת] מהדעת הגולגולת , פא,מראש כל  הגוף -ואתט בכל  [שלומתפשט ְְְִַָָָ

החסדבחזהו -חד י,ז"א] גילוי  אבל שבגולגולת, בדעת היא ההתפשטות  התחלת [שאמנם ְַ

ז"א] של בחזה  הוא  הדעת של שלובזרועותיו-דרעי ,והגבורה החו"ג אור [ממשיך ְ

ז"א] של  זרועותיו בבחינת  ומתפשט  הגוף ובכל -בכאהנדעת  בכל ההתפשטות  [ממשיכה  ְָֹ

ז"א] של הכתר את  גם  להגדיל עולה  שהיא ידי על ז"א .של 

אימא]מאחוריו-מאחרי  של  היסוד מסתיים שם החזה  שכנגד המקום והוא ז"א , ,[מאחורי  ֲֵ

קרינתאניצוץ-ני צאנדבק-אתדק החזק-דבצינא המאור  הגבורותשל  [סוד ְְְְִִִִַַָָָָ

עדולוהט -ולהטא ,דאימא] יורדות אימא  של  מהיסוד הגבורות כי כאש, לוהט הזה [הניצוץ ְֲַָ

ויורדות ונכפפות גדול, בנקב שם ונוקבות ז"א, של החזה  עד עולות הם ומשם ז "א, של היסוד
ז"א] הוציאה]והוציא -וא יק,מאחורי  אימא הזה, הניצוץ התדבקות ידי לגלא[ועל ְְְִַַָ

אחת -חדא  הנקבה]גולגולת  ראש מל ,[היא צדדיה-סטרי סתימא מכל  סגורה ְְֲִִִָָָ

הברואה  האיש של  מזו בשונה  אחת, מעצם שנבראה  האשה של הגולגולת כמו שהיא [מבואר,
עצם עשויה בנקבה  שהגולגולת  טעם לבאר כהונה, מתנות בשם המתמ"ד והביא  חלקים. מכמה
תבקע לא הגדול  כאבם  לחץ מחמת  ושחלילה לה, להיות העתידים לידה חבלי  מפני אחת ,

שלה] מחי.הגולגולת תרי נהיר-המוחין שני  של  ובינה]והאורות  החכמה ,[אורות  ְְִִֵֵ

 בה -ליפן בנקבה חקוקים  ירד  הדעת שמוח  מפני זה  כי ומבואר, שבנקבה. [בגולגלת ְִָָ

תפארת] של העליון בשליש שלה , הכתפיים שני הנקבה ונדבקה-ואתקת.עד של [הגוף ְְִַַָ

דכרא,נדבק] הזכר -סטרי של  אחורבצד  אב"א, נמצאים וז"א והנקבה  ז "א, [באחורי  ְְְִִָ

.באחור] "תתי",:[הנקבה]נקראת -אתקריולכן ,-גין  קרי אל תתי". "ינתי ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ



ק יאקל  ז טא  ְִִַָָָארא 

        
       
     
      
        
         

❏[קמט]    [קנ] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

מאחרים] להמתקה  צריכים ואינם בודאי , עצמם מצד מתוקים שהם שבחיך  גיכ"ק ִָוד.אותיות 
אמר אמר :-מל א המלך  הם".דוד  נזהר  עבד "ם  ְְְְִֶַַַַָָָָ

עלי  עלי-אסהדנא  מעיד  העליונים,אני לפני  כך , עצמו  על ומעיד  רשב"י  שאומר [מבואר, ְְַַָָָ

האדרא] במעמד כאן הנמצאים והנשמות , י מאי ,הצדיקים ימי -כל  אזהרנאשכל  ְְְִַַָָָ

 בהם -בה וגרון]נזהרתי  חיך  של ביחוד לכוין המוחין המשכת אחרי  דלא,[נזהרתי ְְָ

 בה בהם -לאטעאה  לטעות  שביניהם]שלא  ביחוד לטעות חד.[שלא  ימא  חוץ-ר  ְְְֲַַַָָ

אחד , מל אמיום  עטרי  למלך -עטירנא  עטרות  מוחין ,שהכתרתי  להמשיך [שכוונתי  ְְְְֲִִֵַָָ

וגרון] חיך ביחוד לכוון המשיך  לא  ההיא  שבפעם ומבואר, לז "א. עטרות בחינת ְְִַָבמעראשהם

מירון,-מרניא  של  כדיוראיתי -וחמינא במערה  משמים , לו  הראו המראה  [שזה ְְֲִֵַָָ

דאאלהזהירו ] אש -ב צינא של  הדינים]לפיד  להתעוררות רמז  ,[הם  ְִֶָָ

מרניא[באש]מתלהט -מתלהטא מירון ,-אתיא של  השער  ציר  תחת  ְְְְֲִִַַָָָ

והגרון]והזדעזעתי -ואז עזענא  החיך ביחוד לכוון ששכח ממה מהה א.[נחרד ְְְְִֵַַַָ

היום ,-י מא בה מאותו  בדעאי  בהם -אזהרנא  בדעתי  לזכורנזהרתי בדעתי [נזהרתי  ְְְְְֲִַַָָָ

וגרון] חיך  ביחוד בהם, לכוון ל ן,תדיר ביקנא אותם -ולא עזבתי זנחתיולא  [שלא ְְְִָָ

בהם] ימאי מלכוון ימי.-ל חלקיכל  חלקו ,-ז אה  אז הראשרי  [של]-מאן ְְְִֵַַָָָָָָ

שנזהר  דמלאמי המלך -מתיקא של  גבורותבמתיקות  מיתוק ידי  על ז"א, את [למתק ְְְִִַָָ

שבחיך] בחסדים כדקחזי,הגרון  ה כראוי-וטעים בהם  מיתוקוטועם  שיהיה  ידי  [על  ְְְֲִִֵָָ

בעולם] מהם ויהנו החסדים  וישפיעו בחסדים, הגבורות  תיב.של א כתוב :-על זה על  ְִַָ

כתיב יהו'ה". ט ב י   רא בלחמי".וכתוב :-"טעמ לחמ לכ" ְְְְְֲֲִִִַַַ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(קמט) לד , בתהליט י רא טעמ: יחסה הבר ארי ה.(קנ)ה ' ט, בלחמימשלי   לחמ לכ ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַ
מסכ י:  יי  תְְְִִַָָ

ק יא ז טא  קלא ארא  ְִִַָָָ

      
        

     
       

       

ע"א  רצ "ו  ד�

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דנוקבא  גולגלתא  בנין 
ז"א]הזכר-כרא התפשט-אתט  של היא -בדעת [הגוף ז"א  שהתגדלות  [מבואר , ְְְִַַַָָ

בחזה  המסתיים אימא של ביסוד הוא שבדעת החסדים שורש  שבדעת. החסדים אור ידי על 
ליסוד מגיעים וכשהם הנה"י , בחינות את  וממלאים יורדים הם משם לקמן, וכמבואר ז "א. של
רשב"י ולכן החג"ת. את וממלאים  ז "א את  להגדיל חוזר באור ועולים חוזרים הם ז"א, של
חוזר] באור הוא  הכל כי החג"ת , התמלאות את  ואח"כ הנה "י  התמלאות את  תחילה  ,מזכיר

הדעת]והתמלאו -ואתמלין  החדרים -אכסדרין [מאור שלפני הםהמקומות  [מבואר, ְְְְְִִַַַָ

ז"א] של  ז"א]והחדרים -וא ריןנה"י של  חג"ת הם דגלגלא.[מבואר, מריא ְְְְִִֵֵַָָָ

מתחיל -רי הגולגולת  של  הוא מהראש  הדעת של  והגבורה החסד התפשטות [תחילת ְֵ

שבגולגולת] מהדעת הגולגולת , פא,מראש כל  הגוף -ואתט בכל  [שלומתפשט ְְְִַָָָ

החסדבחזהו -חד י,ז"א] גילוי  אבל שבגולגולת, בדעת היא ההתפשטות  התחלת [שאמנם ְַ

ז"א] של בחזה  הוא  הדעת של שלובזרועותיו-דרעי ,והגבורה החו"ג אור [ממשיך ְ

ז"א] של  זרועותיו בבחינת  ומתפשט  הגוף ובכל -בכאהנדעת  בכל ההתפשטות  [ממשיכה  ְָֹ

ז"א] של הכתר את  גם  להגדיל עולה  שהיא ידי על ז"א .של 

אימא]מאחוריו-מאחרי  של  היסוד מסתיים שם החזה  שכנגד המקום והוא ז"א , ,[מאחורי  ֲֵ

קרינתאניצוץ-ני צאנדבק-אתדק החזק-דבצינא המאור  הגבורותשל  [סוד ְְְְִִִִַַָָָָ

עדולוהט -ולהטא ,דאימא] יורדות אימא  של  מהיסוד הגבורות כי כאש, לוהט הזה [הניצוץ ְֲַָ

ויורדות ונכפפות גדול, בנקב שם ונוקבות ז"א, של החזה  עד עולות הם ומשם ז "א, של היסוד
ז"א] הוציאה]והוציא -וא יק,מאחורי  אימא הזה, הניצוץ התדבקות ידי לגלא[ועל ְְְִַַָ

אחת -חדא  הנקבה]גולגולת  ראש מל ,[היא צדדיה-סטרי סתימא מכל  סגורה ְְֲִִִָָָ

הברואה  האיש של  מזו בשונה  אחת, מעצם שנבראה  האשה של הגולגולת כמו שהיא [מבואר,
עצם עשויה בנקבה  שהגולגולת  טעם לבאר כהונה, מתנות בשם המתמ"ד והביא  חלקים. מכמה
תבקע לא הגדול  כאבם  לחץ מחמת  ושחלילה לה, להיות העתידים לידה חבלי  מפני אחת ,

שלה] מחי.הגולגולת תרי נהיר-המוחין שני  של  ובינה]והאורות  החכמה ,[אורות  ְְִִֵֵ

 בה -ליפן בנקבה חקוקים  ירד  הדעת שמוח  מפני זה  כי ומבואר, שבנקבה. [בגולגלת ְִָָ

תפארת] של העליון בשליש שלה , הכתפיים שני הנקבה ונדבקה-ואתקת.עד של [הגוף ְְִַַָ

דכרא,נדבק] הזכר -סטרי של  אחורבצד  אב"א, נמצאים וז"א והנקבה  ז "א, [באחורי  ְְְִִָ

.באחור] "תתי",:[הנקבה]נקראת -אתקריולכן ,-גין  קרי אל תתי". "ינתי ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ



ק יאקלב ז טא  ְִִַָָָארא 

  [קנא]     
 

       
[קנב] 

      
      
       

 

[קנג]       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואי  תא מתי, ז "א -א א היות  על להורות 'תאומתי ', בכתוב דורש  הוא  שכן [מבואר, ְִֶַָָָ

כתאומים] יחד דבוקים .והנקבה 
מז "א  ונסירתה  גבורותיה , חמש  דנוק ', רישא  שער הנוקבא :

דנקבא הנקבה -ערי  ז"א]שערות  ה ,[של בהן -לילן  גוונים -גוניכלולים  ְְְְְְִֵַַָָ

גוונים] מכמה  הכלול  ארגמן בצבע  הם  הנקבא שכתוב :-דכיב.[ששערות "ודתכמו  ְְְִִַַ

ארמן".  ְֵַָָָֹרא

אימא]-ברה נקשרת -אתקטר של בראן ,[גבורה  חמ- גבורות [מבואר,בחמש  ְְְְְִֵַָָָ

בדעת שלה  הגבורות  את נותנת שאימא אבל אחד. הוי"ה  בהשם אחת גבורה היא  באימא  כי
הויו "ת] בחמש והן  לחמש, מתחלקות  שלה הגבורות שם הנקבה , נ קבא.של  ְְְִַַָָואתטת

בצדדיה-בסטרהא הנקבה  מתגדלת]ומתפשטת  הנקבה מאימא, גבורות החמש ידי  ,[על ְְִָָ

דדכרא  סטרי  הזכר -ואת קת בצדדי  בעצמה,ונדבקת  מתגדלת  שהנקבה  פי  על [ואף ְְְְְִִִַַָָ

אב"א] בז "א דבוקה נשארת  היא מטרי.עדין  אתרא  מצדדיו-עד  שפרשה  עד  ְְְְִִִַַָ

הנסירה] ידי על והוא מז "א, נפרדה שהיא  העת בוא עד בז"א, דבוקה הייתה ,[שהנקבה
באה]ובאה-ואתיאת הנקבה הנסירה עי[לאחר עמו-לאתח רא ז"א]להתחבר [עם ְְְְִִֵַַָָָ

אנ ין  בפנים -אנ ין מתחרן .[פב"פ]פנים  מתחברים -וכד הנקבה וכאשר  עם [ז"א  ְְְְְְִִִַַַַָ

נראים]נראים -מתחזין,פב"פ] והנקבה  מ[ז "א פא ממש .-חד  אחד  גוף  ְְִַַַָָָ

גופא  פלג  אקרי נוקבא  בלי  דכר 
אליפנא  למדנו ,-מהכא לח די מכאן לבדו -כר הנקבה]הזכר  בלי  לבדו  [כשז "א ְְְִִֵַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב .(קנא) ה, השירי ראישיר ת תי  ינתי רעיתי  אחתי  לי תחי דפק די  קל  ער  ול י ינה ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹאני
לילה: רסיסי קתי טל ו.(קנב)נמלא ז, השירי מלשיר   מ אר רא וד ת  רמל  עלי רא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

: רהטי גופא (קנג)אסר  פלג נוקבא בלא "דכר ב: ז, ח "ג ויקרא, בזוה "ק  הנעל במדרש  ראה ְִָָָ

ק יא ז טא  קלג ארא  ְִִַָָָ

         
         

         
 

   ❏   
[ קנד]        

       
   

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פא לג גוף .-אתחזי  חצי  נקבאנראה  וכ רחמי,  איה רחמים ,-וכא הוא  וכולו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ

הנקבה  כולה וכך לז"א  ביחס הנקבה  כך  רחמים, כולו  הוא  לנקבה  ביחס  לבדו שז "א [כשם
חדא.גבורות] מתחרן  כאחד -וכד מתחברים  פב"פ]וכאשר  ונוק' כא,[כשז "א  אתחזי ְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹ

מ פא ממש -חד  אחד  גוף הכל  ז "א נראה  מהם, אחד כל נעשה שבהתחברם [מפני ַַָָ

האמיתית] השלימות היא וזו  וגבורה . מחסד כלול ה א.והנקבה , הוא -והכי  הוא וכך  [כן ְִָ

ממש] אחד הם העליון בשורשם ונוק' הכאשז"א כאן -א ף  האצילות]גם  של ,[בזו "ן ָָ

בנקבאכאשר -ד אתחר בנקבה -כר מתחבר  פב"פ]הזכר והנוק' א,[כשז"א  ְְְְִַַַַָָֹ

פא ה א אחד .-חד  גוף הוא  בחדהכל  ה בשמחה -ועלמין  כולם  [כלוהעולמות  ְְְְִֵַָָֻ

בשמחה] שרויים בי "ע בי"ע]כולם -כה שהרי -הא,עולמות  העולמות מפא[כל ְְִָָֻ

שלם -לים וגבורה]מגוף  מחסד כלול  בהיותו שלם נעשה  מתברכים .-מתרכן[שהגוף  ְְְִִָָ

רזא  סוד -והיינ שנאמר]וזהו  ויק ה ".:[מה  ה ת  י ם את יהו'ה   ר ן  "על ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

אשהרי ,-הא הכל -א כח ליםנמצא  פא שלם -בחד  אחד  יוםבגוף  [בכל ְְְְְִִַַָָָֹ

פב"פ] והנקבה  ז "א יחוד מתקיים שבו אתד קתשהרי ,-הא.השבת מטרניתא ְְְִִַַַָָָ

במלך -מלא נדבקת  המלך המלכה  עם פב"פ  ומתיחדת נדבקת הנקבה, שהיא [המלכה  ְְַָ

ז"א] חד,שהוא פא  אחד .-ואכח  הגוף ןונמצא  מכחיןולכן,-ועל רכאן ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

ימא  היום -האי בזה נמצאות  נשפעתהברכות  ממנו כי הברכה, מקור שהוא  השבת  [ביום ְָָ

השבוע] ימי  לכל .הברכה 

ונ קבא ומכאן ,-מהכא כר  א כח לא ונקבה -מאן  זכר  נמצא  שלא [שהוא מי ְְְְְְִֵַַָָָָָ

אשה] בלי לבדו  פא,שרוי פלג גוף'.-א רי 'חצי  ריאנקרא  רכתא ואין-ולית ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יא.(קנד)אתקרי". כ, א ר שמות ל ואת   ה את האר ואת   מי ה את ה' עה  ימי ת  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָי



ק יאקלב ז טא  ְִִַָָָארא 

  [קנא]     
 

       
[קנב] 

      
      
       

 

[קנג]       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

ואי  תא מתי, ז "א -א א היות  על להורות 'תאומתי ', בכתוב דורש  הוא  שכן [מבואר, ְִֶַָָָ

כתאומים] יחד דבוקים .והנקבה 
מז "א  ונסירתה  גבורותיה , חמש  דנוק ', רישא  שער הנוקבא :

דנקבא הנקבה -ערי  ז"א]שערות  ה ,[של בהן -לילן  גוונים -גוניכלולים  ְְְְְְִֵַַָָ

גוונים] מכמה  הכלול  ארגמן בצבע  הם  הנקבא שכתוב :-דכיב.[ששערות "ודתכמו  ְְְִִַַ

ארמן".  ְֵַָָָֹרא

אימא]-ברה נקשרת -אתקטר של בראן ,[גבורה  חמ- גבורות [מבואר,בחמש  ְְְְְִֵַָָָ

בדעת שלה  הגבורות  את נותנת שאימא אבל אחד. הוי"ה  בהשם אחת גבורה היא  באימא  כי
הויו "ת] בחמש והן  לחמש, מתחלקות  שלה הגבורות שם הנקבה , נ קבא.של  ְְְִַַָָואתטת

בצדדיה-בסטרהא הנקבה  מתגדלת]ומתפשטת  הנקבה מאימא, גבורות החמש ידי  ,[על ְְִָָ

דדכרא  סטרי  הזכר -ואת קת בצדדי  בעצמה,ונדבקת  מתגדלת  שהנקבה  פי  על [ואף ְְְְְִִִַַָָ

אב"א] בז "א דבוקה נשארת  היא מטרי.עדין  אתרא  מצדדיו-עד  שפרשה  עד  ְְְְִִִַַָ

הנסירה] ידי על והוא מז "א, נפרדה שהיא  העת בוא עד בז"א, דבוקה הייתה ,[שהנקבה
באה]ובאה-ואתיאת הנקבה הנסירה עי[לאחר עמו-לאתח רא ז"א]להתחבר [עם ְְְְִִֵַַָָָ

אנ ין  בפנים -אנ ין מתחרן .[פב"פ]פנים  מתחברים -וכד הנקבה וכאשר  עם [ז"א  ְְְְְְִִִַַַַָ

נראים]נראים -מתחזין,פב"פ] והנקבה  מ[ז "א פא ממש .-חד  אחד  גוף  ְְִַַַָָָ

גופא  פלג  אקרי נוקבא  בלי  דכר 
אליפנא  למדנו ,-מהכא לח די מכאן לבדו -כר הנקבה]הזכר  בלי  לבדו  [כשז "א ְְְִִֵַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב .(קנא) ה, השירי ראישיר ת תי  ינתי רעיתי  אחתי  לי תחי דפק די  קל  ער  ול י ינה ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹאני
לילה: רסיסי קתי טל ו.(קנב)נמלא ז, השירי מלשיר   מ אר רא וד ת  רמל  עלי רא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

: רהטי גופא (קנג)אסר  פלג נוקבא בלא "דכר ב: ז, ח "ג ויקרא, בזוה "ק  הנעל במדרש  ראה ְִָָָ

ק יא ז טא  קלג ארא  ְִִַָָָ

         
         

         
 

   ❏   
[ קנד]        

       
   

        
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

פא לג גוף .-אתחזי  חצי  נקבאנראה  וכ רחמי,  איה רחמים ,-וכא הוא  וכולו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ

הנקבה  כולה וכך לז"א  ביחס הנקבה  כך  רחמים, כולו  הוא  לנקבה  ביחס  לבדו שז "א [כשם
חדא.גבורות] מתחרן  כאחד -וכד מתחברים  פב"פ]וכאשר  ונוק' כא,[כשז "א  אתחזי ְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹ

מ פא ממש -חד  אחד  גוף הכל  ז "א נראה  מהם, אחד כל נעשה שבהתחברם [מפני ַַָָ

האמיתית] השלימות היא וזו  וגבורה . מחסד כלול ה א.והנקבה , הוא -והכי  הוא וכך  [כן ְִָ

ממש] אחד הם העליון בשורשם ונוק' הכאשז"א כאן -א ף  האצילות]גם  של ,[בזו "ן ָָ

בנקבאכאשר -ד אתחר בנקבה -כר מתחבר  פב"פ]הזכר והנוק' א,[כשז"א  ְְְְִַַַַָָֹ

פא ה א אחד .-חד  גוף הוא  בחדהכל  ה בשמחה -ועלמין  כולם  [כלוהעולמות  ְְְְִֵַָָֻ

בשמחה] שרויים בי "ע בי"ע]כולם -כה שהרי -הא,עולמות  העולמות מפא[כל ְְִָָֻ

שלם -לים וגבורה]מגוף  מחסד כלול  בהיותו שלם נעשה  מתברכים .-מתרכן[שהגוף  ְְְִִָָ

רזא  סוד -והיינ שנאמר]וזהו  ויק ה ".:[מה  ה ת  י ם את יהו'ה   ר ן  "על ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

אשהרי ,-הא הכל -א כח ליםנמצא  פא שלם -בחד  אחד  יוםבגוף  [בכל ְְְְְִִַַָָָֹ

פב"פ] והנקבה  ז "א יחוד מתקיים שבו אתד קתשהרי ,-הא.השבת מטרניתא ְְְִִַַַָָָ

במלך -מלא נדבקת  המלך המלכה  עם פב"פ  ומתיחדת נדבקת הנקבה, שהיא [המלכה  ְְַָ

ז"א] חד,שהוא פא  אחד .-ואכח  הגוף ןונמצא  מכחיןולכן,-ועל רכאן ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

ימא  היום -האי בזה נמצאות  נשפעתהברכות  ממנו כי הברכה, מקור שהוא  השבת  [ביום ְָָ

השבוע] ימי  לכל .הברכה 

ונ קבא ומכאן ,-מהכא כר  א כח לא ונקבה -מאן  זכר  נמצא  שלא [שהוא מי ְְְְְְִֵַַָָָָָ

אשה] בלי לבדו  פא,שרוי פלג גוף'.-א רי 'חצי  ריאנקרא  רכתא ואין-ולית ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יא.(קנד)אתקרי". כ, א ר שמות ל ואת   ה את האר ואת   מי ה את ה' עה  ימי ת  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָי



ק יאקלד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

   

        
  

       
      

         
 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שורה  וחסרא הברכה  פגימא וחסר ,-במה פגום  ליםבדבר  אתר אלא-אא  ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ

שלם . ליםבמקום  שלם ,-מה  מה בדבר  בפלת דבר.-ולא בחצי  פלתולא  ְְְְְְִִִַַָָָ

לעלמין אתק ם לא לעולם ,-מה  מתקיים  לא דבר  לעלמיןוחצי את רכא ולא-ולא  ְְְְְְְְְִִִִִָָָָָָָָ

לעולם . מתברך

בי "ע  הבנים  אם והיא  ז"א , ע "י נבנית  הנוקבא 
דנקבא הנקבה -נ י שהםיופי  מז "א, מקבלת שהיא  החסדים הם הנקבה יופי כי  [מבואר, ְְָ

ביופיה] נראית היא  זה ידי  ועל  שבה, בכח "ב יופיה]הכל -כא,מאירים דדכרא[כל מי ְִִָָֹ

הזכר -הא  מי הם .[ז"א]מיופי  אקימנא הדברים ,-והא את  ביארתי  והנה  ְְִִָָָ

הדברים]ונודעו -וא מדען  חברא[ביאורי שלנו -יני  החברים  קדישא בין  [בחבורא ְְְְְִֵֵַַָָ

רשב"י ] תלמידי .של 

נקבא הנקבה-מהאי האצילות]מזו של  מלכות  אןנאחזים -מתאחדן ,[שהיא  ל ְְֲִִֵַָָָָ

שלמטה-לתא  אלה בי"ע]כל  העולמות מת רכין .[כל ינקין ,יונקים -מ ממנה  ְְְְִִִִִַַָָָ

לכה ומתברכים . אם  אתקריאת  לכולם -והאי, אם  נקראת  בי"ע]והיא  העולמות .[לכל  ְְְְְִִֵַָֻ

לג פא אם אחרא לגוף -מה  אם  שאחרת  עילאה,כמו  אימא שהיא אחר פרצוף [כמו ְְְֲֵַָָָ

נקרא  ז "א כן ועל  ולמטה, מטבורו  לא"א המלביש  ז"א  פרצוף  שהוא  לגוף, אם נחשבת שהיא 
האצילות] של ינקא,גוף  מ פא יונק-וכל ממנה  הגוף פרצוף וכל  שהוא הגוף [וכל ְְִַָָָָ

אימא] ידי על  ונתקן יונק האי,ז"א , - זו האצילות]כך  של אחרין,[הנקבה  הלכ אם ְְֲִֵַַָָֻ

שלמטה -לתא האחרים  לכול  שמתחתיה]אם  בי"ע עולמות  .[לכל ְִַָ

ק יא ז טא  קלהארא  ְִִַָָָ

   [קנה]    
        

       [קנו]   
 

        
         

   [קנז]      
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קטנה אחות  זעירא , חכמה  נקראת  נוקבא 
חכמה כתוב :-תיב ואית חכמה , אית ."א אחתי לחכמה  ח -"אמר ויש יש  כמה , ְְְְְְֱֲִִִִַָָָָָָָ

הנקבה]חכמה שהיא תחתונה חכמה ויש  אבא , שהיא  עליונה חכמה נ קבא .[יש  וזו-והאי ְְָָ

ז"א]הנקבה  זעירא,[של  חכמה קטנה ,-אתקרי חכמה אחראנקראת  לעומת-לגי ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

אבא]האחרת  של העליונה  החכמה כתיב.[לעומת דא כתוב :-ועל זה לנועל  "אחת ְְִַָָָ

הא ."ל אין  ודים אתמשהרי ,-קט ה  בגלתא  נמשכת-דא בגלות [זו זו ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

בי"ע] לעולמות ולהשפיע  להניק יכולה אינה  לכן  התחתונים, בעוונות  בגלות  נמשכת  .הנקבה ,

קט ה ",  לנ אתחזי"אחת "קט ה " נראית -ואי  היא  קטנה  ז "א.בודאי  של [הנקבה  ְְְֲִֵַַַָָָָָ

בסוד שתתמעט לה  הכרח לכן  הבריאה, בעולם להשפיע לרדת צריכה שהנקבה  מכיון ומבואר,
עצמך'] את  ומעטי 'לכי היא.הכתוב רברבא היא -אבל  גדולה  באוראבל  גדולה [היא ְְֲִַָָ

שלה] היא,פנימי היא -וסיאה  האצילות]וגדולה  מעולם היא  כי  ובכליה , דהא,[בגופה ְְִִַָָ

לימ השלימות -היא היא  הפרצופיםשהרי  כל את המשלימה  השלימה, היא  [הנקבה ְִִ

האצילות] מכולם -מאדנטילבעולם וזו שנוטלת  הפרצופים, מכל שפע  מקבלת [שהיא  ְִִָָֹ

לזה] הראוי  גדול קיבול כלי  להיותה דכיב.ראיה  שכתוב :-מה  ודיכמו  ח מה  "אני  ְְְֲִִִַָָָ

"ודי" 'ושדי ']-גלת". שנאמר מה אןשהרי-הא,[לבאר הם -מלין  מלאים  ְְְְִִַַַָָָָ

שפע] מליאה היא  באצילות  בהיותה לכא ,[הנקבה לכולם -לינקא עולמותלהניק  [לכל ְְְָָָֹ

'כמגדלות']-"גלת".בי"ע] שנאמר מה רברביןשהם -אן,[לבאר נהרות-נהרין ְְְְֲִִִִַַַָ

אימא]גדולים  של לנה"י רמז עאה ,[הם מאי א עליונה -נפקי מאימא  [מבואר,שיצאו  ְְִִֵֵָָָָ

'כמגדלות'] שנאמר וזה  ז"א, את מגדילים והם גדולים, הם אימא של .שהנה"י 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:הויק ה ת  י את  ה' ר  על  הביעי  ונח  (קנה).ד ז, אחתימשלי  לחכמה אמר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
תקרא: ל ינה מדע ח.(קנו)א ח, השירי לאחתנ שיר עה  מה  ל  אי  דיו קטה לנ אחת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

: דר ( קנז).י ח ,  השירי ל :שיר מצאת בעיניו הייתי אז גלת ודי ח מה  אני  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ



ק יאקלד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        

   

        
  

       
      

         
 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

שורה  וחסרא הברכה  פגימא וחסר ,-במה פגום  ליםבדבר  אתר אלא-אא  ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ

שלם . ליםבמקום  שלם ,-מה  מה בדבר  בפלת דבר.-ולא בחצי  פלתולא  ְְְְְְִִִַַָָָ

לעלמין אתק ם לא לעולם ,-מה  מתקיים  לא דבר  לעלמיןוחצי את רכא ולא-ולא  ְְְְְְְְְִִִִִָָָָָָָָ

לעולם . מתברך

בי "ע  הבנים  אם והיא  ז"א , ע "י נבנית  הנוקבא 
דנקבא הנקבה -נ י שהםיופי  מז "א, מקבלת שהיא  החסדים הם הנקבה יופי כי  [מבואר, ְְָ

ביופיה] נראית היא  זה ידי  ועל  שבה, בכח "ב יופיה]הכל -כא,מאירים דדכרא[כל מי ְִִָָֹ

הזכר -הא  מי הם .[ז"א]מיופי  אקימנא הדברים ,-והא את  ביארתי  והנה  ְְִִָָָ

הדברים]ונודעו -וא מדען  חברא[ביאורי שלנו -יני  החברים  קדישא בין  [בחבורא ְְְְְִֵֵַַָָ

רשב"י ] תלמידי .של 

נקבא הנקבה-מהאי האצילות]מזו של  מלכות  אןנאחזים -מתאחדן ,[שהיא  ל ְְֲִִֵַָָָָ

שלמטה-לתא  אלה בי"ע]כל  העולמות מת רכין .[כל ינקין ,יונקים -מ ממנה  ְְְְִִִִִַַָָָ

לכה ומתברכים . אם  אתקריאת  לכולם -והאי, אם  נקראת  בי"ע]והיא  העולמות .[לכל  ְְְְְִִֵַָֻ

לג פא אם אחרא לגוף -מה  אם  שאחרת  עילאה,כמו  אימא שהיא אחר פרצוף [כמו ְְְֲֵַָָָ

נקרא  ז "א כן ועל  ולמטה, מטבורו  לא"א המלביש  ז"א  פרצוף  שהוא  לגוף, אם נחשבת שהיא 
האצילות] של ינקא,גוף  מ פא יונק-וכל ממנה  הגוף פרצוף וכל  שהוא הגוף [וכל ְְִַָָָָ

אימא] ידי על  ונתקן יונק האי,ז"א , - זו האצילות]כך  של אחרין,[הנקבה  הלכ אם ְְֲִֵַַָָֻ

שלמטה -לתא האחרים  לכול  שמתחתיה]אם  בי"ע עולמות  .[לכל ְִַָ

ק יא ז טא  קלהארא  ְִִַָָָ

   [קנה]    
        

       [קנו]   
 

        
         

   [קנז]      
        

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

קטנה אחות  זעירא , חכמה  נקראת  נוקבא 
חכמה כתוב :-תיב ואית חכמה , אית ."א אחתי לחכמה  ח -"אמר ויש יש  כמה , ְְְְְְֱֲִִִִַָָָָָָָ

הנקבה]חכמה שהיא תחתונה חכמה ויש  אבא , שהיא  עליונה חכמה נ קבא .[יש  וזו-והאי ְְָָ

ז"א]הנקבה  זעירא,[של  חכמה קטנה ,-אתקרי חכמה אחראנקראת  לעומת-לגי ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

אבא]האחרת  של העליונה  החכמה כתיב.[לעומת דא כתוב :-ועל זה לנועל  "אחת ְְִַָָָ

הא ."ל אין  ודים אתמשהרי ,-קט ה  בגלתא  נמשכת-דא בגלות [זו זו ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

בי"ע] לעולמות ולהשפיע  להניק יכולה אינה  לכן  התחתונים, בעוונות  בגלות  נמשכת  .הנקבה ,

קט ה ",  לנ אתחזי"אחת "קט ה " נראית -ואי  היא  קטנה  ז "א.בודאי  של [הנקבה  ְְְֲִֵַַַָָָָָ

בסוד שתתמעט לה  הכרח לכן  הבריאה, בעולם להשפיע לרדת צריכה שהנקבה  מכיון ומבואר,
עצמך'] את  ומעטי 'לכי היא.הכתוב רברבא היא -אבל  גדולה  באוראבל  גדולה [היא ְְֲִַָָ

שלה] היא,פנימי היא -וסיאה  האצילות]וגדולה  מעולם היא  כי  ובכליה , דהא,[בגופה ְְִִַָָ

לימ השלימות -היא היא  הפרצופיםשהרי  כל את המשלימה  השלימה, היא  [הנקבה ְִִ

האצילות] מכולם -מאדנטילבעולם וזו שנוטלת  הפרצופים, מכל שפע  מקבלת [שהיא  ְִִָָֹ

לזה] הראוי  גדול קיבול כלי  להיותה דכיב.ראיה  שכתוב :-מה  ודיכמו  ח מה  "אני  ְְְֲִִִַָָָ

"ודי" 'ושדי ']-גלת". שנאמר מה אןשהרי-הא,[לבאר הם -מלין  מלאים  ְְְְִִַַַָָָָ

שפע] מליאה היא  באצילות  בהיותה לכא ,[הנקבה לכולם -לינקא עולמותלהניק  [לכל ְְְָָָֹ

'כמגדלות']-"גלת".בי"ע] שנאמר מה רברביןשהם -אן,[לבאר נהרות-נהרין ְְְְֲִִִִַַַָ

אימא]גדולים  של לנה"י רמז עאה ,[הם מאי א עליונה -נפקי מאימא  [מבואר,שיצאו  ְְִִֵֵָָָָ

'כמגדלות'] שנאמר וזה  ז"א, את מגדילים והם גדולים, הם אימא של .שהנה"י 

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

:הויק ה ת  י את  ה' ר  על  הביעי  ונח  (קנה).ד ז, אחתימשלי  לחכמה אמר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
תקרא: ל ינה מדע ח.(קנו)א ח, השירי לאחתנ שיר עה  מה  ל  אי  דיו קטה לנ אחת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

: דר ( קנז).י ח ,  השירי ל :שיר מצאת בעיניו הייתי אז גלת ודי ח מה  אני  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ



ק יאקלו ז טא  ְִִַָָָארא 

      
       

         
      [ קנח] 

       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דז "א  וחג "ת  חו "ב  התפשטות 
-, ראעודכ הזכר-אתט התגדל]התפשט עצמו ז "א גם הדעת, התפשטות [מלבד ְְִַָָ

מאלא ובשמאל -בימינא  ובקו בימין  נצח. חסד חכמה חח"ן, שהוא ימין  קו של  [בבחינה ְִִָָָ

הוד] גבורה בינה בג"ה , שהוא  אחסנא,שמאל נחלה -ירתא שלבירושת  [ההתפשטות ְְֲַָָָָ

מתפשט החכמה מוח כאשר  ואימא, מאבא לו  ירושה  שהם ובינה, חכמה  ידי על  היתה ז"א 
בבג"ה] מתפשט הבינה  ומוח  בינה הגוונים -וניוכאשר -וכד .בחח"ן, חכמה חב"ד, [הם ְְֵַַ

בז"א]התחברו -אתחרודעת] תפארת ,[התחברו  תפארת -ארי  נקרא נקרא  [ז "א ְְְֲִִִֵֶֶַ

הימין , בקו ומתפשט לבן  בגוון החכמה מוח כי בו. הכלולים  בגוונים מפואר מהיותו  תפארת,
בקו  ומתפשט ומאדום מלבן כלול הדעת  ומוח השמאל, בקו  ומתפשט אדום בגוון הבינה  ומוח 

לז"א] תפארת  הם שלושתם וגווני  מתקניםונתקן -ואתן.האמצע, חב"ד של  המוחין [ג' ְְִַָ

פאומגדילים] הגוף-ל ז"א]כל  של  שנתקןונעשה-ואתעביד.[הגוף  לאחר נעשה [ז "א ְְֲִִָָ

ותיףוהתגדל] רברבא  וחזק,-אילנא גדול  ויאהאילן ויפה -יר בחסדיםטוב  [טוב ְְְְִִִֶַַַָָָָ

בגבורות] לכא.ויפה מזן  מא, עפי ידרן בענ הי רא, חיות טליל  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻתחתהי

י-[כך וביאורו  ט. ד, בדניאל  לנאמר קרוב  לשון השדה ,[הוא  חיית  תחסה  תחתיו ֵ

בו לכול  ומזון השמים , עופי  ידורו  לאחרובענפיו  ז"א לקומת רמז הוא שהכל [מבואר,
השדה חית כולו . יורדת-שנתקן שהיא  וכיון ולמטה , מחזה  ז"א  על המלבישה לנקבה רמז

השמים עופי  השדה. חית נקראת היא לכן לבריאה להשפיע לאצילות  לנשמות-מחוץ רמז הם
ומתפשטות וגבורה מחסד נמשכות שהן  וזה  הצדיקים. ושל  מלאכים של והן עופות , הנקראות 
שממנו  – מזון שפע האילן. שהוא ז"א ענפי אילן ענפי  לזה קורא  לכן  ז"א, של קצוות הו ' בכל
לנקבה  מזון  הן ז "א , של  ליסוד היורדות דאימא מיסוד גבורות וה ' העולמות, לכל שפע יורד

שתחתיה] בי"ע  עולמות לכל מזון משפיעה  אח"כ .שהיא 

ז "א: קווי  שני את  מבאר עתה 

מאלא  ימינא  והשמאל -רעי הימין  תמיד]זרועות  קבועה  בחינתם  שכן ז "א. ,[של ְְְִָָָ

וחסד  ח ים  וחסד -ימינא חיים  רחמים]בימין , שהוא החכמה מוח ידי על הוא כן ,[מבואר, ִִִֶֶַָָ

גברה  מיתה  וגבורה -מאלא מיתה  הבינה בשמאל , מוח ידי על  הוא שכן [מבואר, ְְִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(קנח) ד, בדניאל לנאמר קרוב לשו טלל הוא חת הי ב לכא   מז יא ואנ יר  ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹעפי

ק יא ז טא  קלז ארא  ְִִַָָָ

       
     [קנט] 

       
        

         
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דין] שלו-מעי.שהוא ז"אהמעיים  של ז"א](הסולם)[הפנימיות  של הו "ק  והן אתן,, ְִֵַָ

הדעת -דעת ידי  על  שבדעת]נתקנים  וגבורה  החסד ידי  ומתמלאים -ואתמלין ,[על ְְְְִַַַָ

בשפע] וארין [מתמלאים אכסדרין  החדרים -ל שלפני  המקומות  שלכל  נה "י [הם ְְְִִִַַָָ

החדרים ז"א] וכל  ז"א], של  חג"ת אמינא,[הם שאמרתי-מה  עמודכמו רצה  דף [לעיל ְֲֵַָָ

י לא".ב :שכתו-כיב.ב'] חדרים  "בדעת  ְְְֲִִִִַַָָ

דז "א  נה "י  התפשטות 
- בזה]עוד התגדל עוד חג"ת , בבחינות התגדל שז "א פא,[אחרי  התפשט-אתט ְְִַָ

ז"א]הגוף  קין[של השוקיים -תרין  והוד]בשני נצח מתאחדן.[בבחינות  ְְֲִִִֵַָ

יניה-, ביניהם דדכראונאחזים  יעי תרי לין  ביצים -רין ושתי כליות  שתי  ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָ

הזכר  אותה של  ומוסרות מהדעת. מוחין טיפת מקבלות  ז"א , של הכליות שבחינת [מבואר ,
המוחין טיפת  את מבשלות  הביצים , שתי ואלו  ביניהם. הנמצאות הללו  הביצים שתי  לבחינת

ז"א] של ליסוד אותת מחא.ומורידות  השמן -כל  החכמה]שכל  וגדלות-רבת,[שפע ְְְִָָ

הבינה] פא [שפע דכל הגוף-וחילא כל  של  הדעת ,וכוח  של  וגבורה החסד [טיפת ְְֵָָָ

ז"א] של  הגוף כל נבנה  אתנ ,שממנה  ה- מתכנסים ושפעבהם  החכמה שפע [כל ְְְִָ

ליסוד] ויורדת  המוחין טיפת מתבשלת  שם כי  ז "א, של  והוד בנצח  מתקבצים הגוף, וכוח .הבינה 
נפקי  חילין  שיוצאים -כל צבאות  ה']שכל  צבאות  הנקראות  ישראל מה ן,[נשמות ְְְְְִִֵַָָ

יוצאים -נפקין זו "ן]מהם  של תחתון [כלכולם -אושוכנות -ורין.[מייחוד ְְְִַָָָֹ

אה ,הנשמות] האמה-פם היסוד]בפי  בפי  המוחין טיפת את מוסרים נה "י כי .[היסוד. ְַָ

 "צבא ת"ולכן,-בגין צבאות -ארן  מהםנקראים  כי  צבאות, נקראים והוד [נצח ְְְִִָָ

כך] הנקראות ישראל  נשמות וה ד.יוצאות נצח  והוד .-וא ן , נצח  עוד]והם  -.[ומפרש ְְִֶַ

"יהו'ה " התפארת]-פארת, ספירת הוא בכלל, הוי"ה  שם "צבא וֹ ת"[כי וה וֹ ד , נצח  [ונצח -. ְִֶֶֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
'צבאות'] נקראים יחד, צבאת ".והוד "יהו'ה  : בכתוב]ולכן -בגין  נקראים 'ה '[נה "י ְְִָָ

צבאות '.

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

רא: ל  זי י מ מא צרי  ידר בענפהי רא ד.(קנט)חיות כד, ילא משלי  חדרי בדעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֻ
: ונעי יקר  ה ְִָָָָל



ק יאקלו ז טא  ְִִַָָָארא 

      
       

         
      [ קנח] 

       
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דז "א  וחג "ת  חו "ב  התפשטות 
-, ראעודכ הזכר-אתט התגדל]התפשט עצמו ז "א גם הדעת, התפשטות [מלבד ְְִַָָ

מאלא ובשמאל -בימינא  ובקו בימין  נצח. חסד חכמה חח"ן, שהוא ימין  קו של  [בבחינה ְִִָָָ

הוד] גבורה בינה בג"ה , שהוא  אחסנא,שמאל נחלה -ירתא שלבירושת  [ההתפשטות ְְֲַָָָָ

מתפשט החכמה מוח כאשר  ואימא, מאבא לו  ירושה  שהם ובינה, חכמה  ידי על  היתה ז"א 
בבג"ה] מתפשט הבינה  ומוח  בינה הגוונים -וניוכאשר -וכד .בחח"ן, חכמה חב"ד, [הם ְְֵַַ

בז"א]התחברו -אתחרודעת] תפארת ,[התחברו  תפארת -ארי  נקרא נקרא  [ז "א ְְְֲִִִֵֶֶַ

הימין , בקו ומתפשט לבן  בגוון החכמה מוח כי בו. הכלולים  בגוונים מפואר מהיותו  תפארת,
בקו  ומתפשט ומאדום מלבן כלול הדעת  ומוח השמאל, בקו  ומתפשט אדום בגוון הבינה  ומוח 

לז"א] תפארת  הם שלושתם וגווני  מתקניםונתקן -ואתן.האמצע, חב"ד של  המוחין [ג' ְְִַָ

פאומגדילים] הגוף-ל ז"א]כל  של  שנתקןונעשה-ואתעביד.[הגוף  לאחר נעשה [ז "א ְְֲִִָָ

ותיףוהתגדל] רברבא  וחזק,-אילנא גדול  ויאהאילן ויפה -יר בחסדיםטוב  [טוב ְְְְִִִֶַַַָָָָ

בגבורות] לכא.ויפה מזן  מא, עפי ידרן בענ הי רא, חיות טליל  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻתחתהי

י-[כך וביאורו  ט. ד, בדניאל  לנאמר קרוב  לשון השדה ,[הוא  חיית  תחסה  תחתיו ֵ

בו לכול  ומזון השמים , עופי  ידורו  לאחרובענפיו  ז"א לקומת רמז הוא שהכל [מבואר,
השדה חית כולו . יורדת-שנתקן שהיא  וכיון ולמטה , מחזה  ז"א  על המלבישה לנקבה רמז

השמים עופי  השדה. חית נקראת היא לכן לבריאה להשפיע לאצילות  לנשמות-מחוץ רמז הם
ומתפשטות וגבורה מחסד נמשכות שהן  וזה  הצדיקים. ושל  מלאכים של והן עופות , הנקראות 
שממנו  – מזון שפע האילן. שהוא ז"א ענפי אילן ענפי  לזה קורא  לכן  ז"א, של קצוות הו ' בכל
לנקבה  מזון  הן ז "א , של  ליסוד היורדות דאימא מיסוד גבורות וה ' העולמות, לכל שפע יורד

שתחתיה] בי"ע  עולמות לכל מזון משפיעה  אח"כ .שהיא 

ז "א: קווי  שני את  מבאר עתה 

מאלא  ימינא  והשמאל -רעי הימין  תמיד]זרועות  קבועה  בחינתם  שכן ז "א. ,[של ְְְִָָָ

וחסד  ח ים  וחסד -ימינא חיים  רחמים]בימין , שהוא החכמה מוח ידי על הוא כן ,[מבואר, ִִִֶֶַָָ

גברה  מיתה  וגבורה -מאלא מיתה  הבינה בשמאל , מוח ידי על  הוא שכן [מבואר, ְְִִָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ט.(קנח) ד, בדניאל לנאמר קרוב לשו טלל הוא חת הי ב לכא   מז יא ואנ יר  ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹעפי

ק יא ז טא  קלז ארא  ְִִַָָָ

       
     [קנט] 

       
        

         
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דין] שלו-מעי.שהוא ז"אהמעיים  של ז"א](הסולם)[הפנימיות  של הו "ק  והן אתן,, ְִֵַָ

הדעת -דעת ידי  על  שבדעת]נתקנים  וגבורה  החסד ידי  ומתמלאים -ואתמלין ,[על ְְְְִַַַָ

בשפע] וארין [מתמלאים אכסדרין  החדרים -ל שלפני  המקומות  שלכל  נה "י [הם ְְְִִִַַָָ

החדרים ז"א] וכל  ז"א], של  חג"ת אמינא,[הם שאמרתי-מה  עמודכמו רצה  דף [לעיל ְֲֵַָָ

י לא".ב :שכתו-כיב.ב'] חדרים  "בדעת  ְְְֲִִִִַַָָ

דז "א  נה "י  התפשטות 
- בזה]עוד התגדל עוד חג"ת , בבחינות התגדל שז "א פא,[אחרי  התפשט-אתט ְְִַָ

ז"א]הגוף  קין[של השוקיים -תרין  והוד]בשני נצח מתאחדן.[בבחינות  ְְֲִִִֵַָ

יניה-, ביניהם דדכראונאחזים  יעי תרי לין  ביצים -רין ושתי כליות  שתי  ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָ

הזכר  אותה של  ומוסרות מהדעת. מוחין טיפת מקבלות  ז"א , של הכליות שבחינת [מבואר ,
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כך] הנקראות ישראל  נשמות וה ד.יוצאות נצח  והוד .-וא ן , נצח  עוד]והם  -.[ומפרש ְְִֶַ
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חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

רא: ל  זי י מ מא צרי  ידר בענפהי רא ד.(קנט)חיות כד, ילא משלי  חדרי בדעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֻ
: ונעי יקר  ה ְִָָָָל



ק יאקלח ז טא  ְִִַָָָארא 

 ❏       
❏

         
       
        

       ❏ 
  

  ❏   [ קס]  
     

         
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

דדכרא  הזכר -אה  של  ז"א]האמה של פא ,[היסוד דכל כל -סמא  של  סיום  ְְִִַָָָָָ

ז"א]הגוף  יסד,[של  יסוד -וארי ספירות ,ונקרא ט' רק לו  יש שז "א  לפי [מבואר, ְְְִֵ

בז"א] האחרונה הספירה היא שהיסוד כן, אם ונמצא  ספירות. לי ' אותו  משלימה .והמלכות 
ה א הוא -ודא  לנקבאהמדרגה -רא,[היסוד]וזה הנקבה-מבם את  שמבסמת  ְְְְְִֵַַָָָ

ז"א] של  שבנקבה הגבורות את  דדכרא .[שממתיקה יאבא הזכר-וכל  תשוקת  וכל  ְְְִִָָָ

שבנקבה] הגבורות  את  למתק רצונו על והכוונה  ז "א. של תאוותו נקבא[כל אל -ל י ְְֵַָ

יסדהנקבה , היסוד -האי שביסודבזה  החסדים  ידי על שבנקבה הגבורות את [להמתיק ְְָ

ז"א] לנקבא:של  לנקבה -עייל נכנס]נכנס צן,[ז"א  ארי שנקרא-לאתר למקום  ְְְְְֲִִִֵַָָ

'ציון']'ציון' נקרא הנקבה של הנקבה]ששם -התם.[היסוד של אתר,[ביסוד הוא-הא  ְֲַָָ

דנ קבא מקום  הנקבה -סתא של  שלהכיסוי  היסוד את  מכסה היא  שבו בנקבה  [המקום ְְְָָ

לאתא ,ז"א] רחם לאשה -בית רחם  בית  אתכמו  המכסה אשה  של הרחם בית [כמו  ְְְִֵֶֶָ

הלידה] זמן שיבוא עד .העובר יס דולכן :-בגין ארי  צבא ת", צבאות '-"יהו'ה  'ה ' ְְְְִִֵָָ

היסוד  ומנה "י ]נקרא  מהתפארת מקבל  שהוא  מפני  היסוד נקרא  .[כך

פב"פ זו "ן  זיווג 
מטרניתאכתוב :-תיב את רת ד  ."ל למב  או צן  יהו'ה חר כאשר-"י ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

המלכה ז"א]נפרדה  מאחורי הנסירה  בסוד הנקבה נפרדה ְְֲִַַואתחרת,[כאשר

למלך -מלא אנין[לז"א]והתחברה בפנים -אנ ין פב"פ]פנים  מעלי,[ביחוד  ְְְְְְֲִִֵַַַַָ

שבת,-א פאבליל  חד  א אחד -אתעביד גוף הכל  מתיחדיםנעשה  [זו "ן  ְְֲִִַַָָָֹ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יג.(קס) קלב, תהלי: ל למב  או   צ יהו 'ה חר ְְִִִַָָָי

ק יא ז טא  קלטארא  ְִִַָָָ

         
        
        

  

        
   

        
       

ע"ב רצ"ו ד� 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אחד] גוף להיות  בכרסי יושב -יתיבואז,-כדין.ונשלמים ה א  ברי הקדוש -קד א ְְְְְְִִֵֵָָֻ

בכסאו  הוא  כסאו ]ברוך  על יושב שהקב"ה  נקרא לכן  אליו , כסא נעשית שהנקבה ,[לפי
כא כולם -וא רי כך]ונקראים  הפרצופים כל  לים.[ונקראים שלם ,-מא מאשם  ְְְְְִִֵָָָֹ

קדוש -ק י א שילובשם  יש אז הפרצופים, כל  ליחוד גורם זו"ן של שהיחוד מפני [מבואר, ִַָ

כך] נקראים הם  ולכן הקודש, שמות  בין מי .גם   רי- שמו יתברך ברוך  שמו  [ברוך ְְִֵ

עלמיןבאצילות] לעלמי עולמים -לעלם ולעולמי  בבי"ע]לעולם  אין.[מבורך כל -ל ְְְְִִֵֵָָָָָ

הסודות ,-מין אלו  גיליתים]שמרתי -סיקנאדברי ולא דא[שמרתי ימא עד-עד  ְִִִַָָָָ

הזה , ההיום  בהם -אתעטר דאתישאתכבד  הבא -לעלמא  שאגלה לעולם  מנת  [על  ְְְְְְֲִֵַַָָ

הבא] בעולם לפניהם  ואתכבד  הצדיקים, נשמות  לפני  ועכשיו ,-וה א .אותם ְְַָ

הזה]כאן-הכאהתגלו-אתלין חלקי.[בעולם חלקי -ז אה  שזכיתיאשרי [אשריי  ְְִִַַָָָָָָ

בעוה "ז] כאן כבר .לגלותם

מטרניתא  המלכה -האי  אתחרת ,[המלכות]זו מתחברת -ד  היא [ביחודכאשר  ְְְִִַַַָָָ

שבת] בליל  המתקיים מלאפב"פ המלך -עם עלמין,[ז"א]עם  העולמות-ל כל  ְְִִַָָָ

דכאואמתברכים ,-מתרכן  חדותא  כח-. כולם של  בשמחה  ונמצאים  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ

מה-ראכמותלתא[ז"א]שהזכר -דדכ בשלושה -ליל שלש כלול  כולל [ז"א  ְְְִִִָָָָָ

מוחין] להיות בו  שמתלבשים או"א, של הנה "י ואת א"א של  נה "י את ְָָורתא,ספירות,

בשלושה-בתלתא  א "ק ,וההתחלה  של  נה "י  שהם בשלושה , כלולה כן  גם התיקון [התחלת ְִָָ

עליהם] הלבישו  האצילות פרצופי הכי,כאשר א - כך הכל  פרצופיכן בכל הוא [כן  ִָָָֹ

ממנו ] התחתון לפרצוף המוחין בסוד מתלבש  עליון  פרצוף של  שהנה"י  ְִָוסמא,האצילות,

הכי  פא כן -דכל  הגוף  כל  של  הסיוםוסיום  האצילות, כללות  של  הגוף שהוא  ז"א  [גם ְִָָָ

לנקבה] מוחין  בסוד מתלבש הנה"י , ספירות  שהוא לא.שלו ְִַָָמטרניתא

מתברכת-מתרכא  לא  השפע]והמלכה  את מקבלת לא דתלתא,[הנקבה בכללא אא  ְְְְִִִֶָָָָָָָ
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לנקבה] מוחין  בסוד מתלבש הנה"י , ספירות  שהוא לא.שלו ְִַָָמטרניתא

מתברכת-מתרכא  לא  השפע]והמלכה  את מקבלת לא דתלתא,[הנקבה בכללא אא  ְְְְִִִֶָָָָָָָ



ק יאקמ ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  ❏ [קסא]     
 

         
        

       
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

האלה ,-אין השלושה  של  בכללות  יסדאלא  הד נצח  ז"א-אן של  הנה "י  שהם  ְְִִֵֶַ

כמוחין] בנקבה  מתבסמת -מתמא .[המתלבשים מהגבורותוהיא  מתמתקת  [הנקבה ְְִַָ

בה] ז"א]ומתברכת -מתרכא,הנמצאות של  היסוד של מהחסדים מתברכת ,[הנקבה ְְִָָ

הנקבה]במקום -אתר  של היסוד בחינת הוא  זה  שמקום קדשנקרא -ארי [מבואר , ְְֲִֵֶַַֹ

לת א שלמטה.-ה ד ים הקדשים  אתשכתוב:-דכיבקדש  יהו'ה  צה  ם  "י ְְֳִִִִִִֶַַָָָָ

הא א ן שהרי,-ה רכה". רין  הן-רין דרגות  בנקבה]שתי  בה שיש דרגות ,[שתי ְְְְִִֵַַָָָ

ותא  ולמטה -לעיא  קדש למעלה , ונקרא ציון הנקרא  היסוד – למעלה  [ומבואר, ְְֵַָָ

ונקראת ירושלים הנקראת  היסוד עטרת  – ולמטה וּ בּ פנים. למעלה  במקומו והוא ◌ִ◌ְ◌ִהקדשים,
חוץ] וכלפי  למטה במקומה שהיא  .היכל ,

 כך -בגין  הנקבה]ומפני  של  היסוד כנגד  מכוון  כך, הוא הקדשים שקדש לית,[מפני ְִֵָ

רשות -רתא  ן אין לשם -למיעל שלמטה]להיכנס  הקדשים הנא,[לקדש ר ְְֲֵַַַַָָָ

הגדול ,-רא הכהן דחסד מלבד  מטרא  החסד -אתי מצד  שלשבא  ליסוד [רומז ְְְֲִִֵֶֶַָָ

חסדים] טיפות בו שיש עיילמפני ,-גין .ז"א  נכנס -לא אתר שלא להה א  ְְְֲִִַַָָ

שלמעלה -לעילא  המקום  הנקבה]לאותו של ליסוד א רי,[רומז הה א א א ְְְִִֵֵֶַָָ

חסד -חסד  הנקרא  אותו  שבו ]אלא  החסדים שם על חסד , הנקרא ז "א של ליסוד .[רומז ֶֶ

ה ד ים  ד ק הקדשים -ועייל בקודש  בקדש ונכנס נכנס  ז"א של היסוד [וכאשר  ְֲֳִִֶַַָ

הנקבה] של  היסוד הוא  נ קבא,הקדשים, הנקבה -מת מא ז "א ומתבסמת  של [היסוד ְְְִַָָ

שבנקבה] הגבורות את ממתק ה ד ים ומתברך.-מתרכא ,הנכנס קד קדש -האי זה ְְֳִִֶַָָָָֹ

הנקבה]הקדשים  של  לג ,[היסוד  ג- לפנים מהעטרה בפנים  לפנים  ולפנים, [לפני ְְ

היכל] צן ,הנקראת ארי  ציון -אתר הנקרא  הוא מקום  כי  ציון, הנקרא המקום [הוא  ְְֲִִֵַ

ירושלים] הנקראת העטרה , ממקום .לפנים

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.)(קסא  קלג, תהלי: להע עד  י ח ה רכה  את  ה' צ ה   י  צ הררי על  רד  חרמ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹטל

ק יא ז טא  קמא ארא  ְִִַָָָ

         
   [קסב]     

[קסג]   

        
        

         
 

      
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אן  רין  רין וירלים, הם .[בחינות]-צן  דרגות  שתי  וירושלים , חדציון  ְְְִִִִִֵַַַָ

רחמים -רחמי  הנקבה]אחד  של  היסוד בחינת  שהוא ציון, זה  דינא ,[מבואר, ואחד-וחד  ְֲִֵַַָ

הנקבה]דין  של  העטרה  בחינת שהוא  ירושלים, זה כיב.[מבואר, ראיה]-צן, [מביא ְִִִ

שכתוב : דה ".ציון , מט  כיב"צן  מהשכתוב :-ירלים, ," ילין  "צדק ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

שביארנו -דאקימנא ע"א]כמו קלז  דף רבא באדרא העניין שמבואר .[כפי  ְְִָ

יאבא התשוקה-וכל הגבורות]וכל  את למתק הזכר -דדכרא[הרצון [ז"א]של  ְְְִִָָָ

נ קבא הנקבה ,-לגי ה אאל  הוא -הכא ידיכך  על וממתק משפיע שז"א [כמבואר, ְְֵַָָָ

הנקבה] של ליסוד נכנס שלו  ברכה .שהיסוד  לה ברכה-וקרינן להם  [ליסודוקוראים  ְְְֵָָָָ

ברכה] קוראים  הנקבה של היסוד משם -מן,ולעטרת ברכות-ברכןיוצאות -נפקיכי  ְְְִִֵַָָָ

עלמין  ההעולמות -לכ מתרכן ,[בי"ע]לכל  המתברכים -וכ לפיוכולם  [מתברכים ְְְְְְְִִָָָֻֻ

להם] הראוי  אתר.צרכם המקום -האי  הנקבה]זה של קד ,[היסוד קדש .-ארי נקרא  ְֲִֵֶַָֹ

דכרא קד ים הזכר -וכל של  הקדשים  ז"א]וכל  של החסדים עיילין,[כל ְְְֳִִִָָָָ

שם -ן  הנקבה]עולים  עם ז"א  של היחוד דאמינא ,[בשעת דר א באותה-הה א ְְֲֵַַַַָָָ

שאמרתי  קדשים]המדרגה  קדש  נקרא  הוא היחוד ובעת  ציון, הנקרא  הנקבה  .[ביסוד 

 ההחסדים]וכולם -וכ עאה באים -אתין ,[כל העליון-מרי א ,[מהמוחין]מהראש  ְְְִֵֵַָָָָֻ

דדכרא  הזכר -גלגלא של  הגולגולת  ז"א]של  שז "א מהצד -מטרא ,[של [ממה  ְְְְְִִִַָָָ

הללו ] המוחין את עאי קבל העליונים -דמחי המוחין  שלו של  המוחין את  קבל [שז "א ְִֵֵָ

ואימא] אבא של  העליונים המוחין י.מצד בו -רין  שרויים  ז"א]שהם  של  ,[בגולגולת  ְְֵַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כז.(קסב) א, צדקה:ישעיה וביה  דה  מט   כא.(קסג)צ א, קריהישעיה לזנה  היתה איכה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָָ



ק יאקמ ז טא  ְִִַָָָארא 

       
        

  ❏ [קסא]     
 

         
        

       
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

האלה ,-אין השלושה  של  בכללות  יסדאלא  הד נצח  ז"א-אן של  הנה "י  שהם  ְְִִֵֶַ

כמוחין] בנקבה  מתבסמת -מתמא .[המתלבשים מהגבורותוהיא  מתמתקת  [הנקבה ְְִַָ

בה] ז"א]ומתברכת -מתרכא,הנמצאות של  היסוד של מהחסדים מתברכת ,[הנקבה ְְִָָ

הנקבה]במקום -אתר  של היסוד בחינת הוא  זה  שמקום קדשנקרא -ארי [מבואר , ְְֲִֵֶַַֹ

לת א שלמטה.-ה ד ים הקדשים  אתשכתוב:-דכיבקדש  יהו'ה  צה  ם  "י ְְֳִִִִִִֶַַָָָָ

הא א ן שהרי,-ה רכה". רין  הן-רין דרגות  בנקבה]שתי  בה שיש דרגות ,[שתי ְְְְִִֵַַָָָ

ותא  ולמטה -לעיא  קדש למעלה , ונקרא ציון הנקרא  היסוד – למעלה  [ומבואר, ְְֵַָָ

ונקראת ירושלים הנקראת  היסוד עטרת  – ולמטה וּ בּ פנים. למעלה  במקומו והוא ◌ִ◌ְ◌ִהקדשים,
חוץ] וכלפי  למטה במקומה שהיא  .היכל ,

 כך -בגין  הנקבה]ומפני  של  היסוד כנגד  מכוון  כך, הוא הקדשים שקדש לית,[מפני ְִֵָ

רשות -רתא  ן אין לשם -למיעל שלמטה]להיכנס  הקדשים הנא,[לקדש ר ְְֲֵַַַַָָָ

הגדול ,-רא הכהן דחסד מלבד  מטרא  החסד -אתי מצד  שלשבא  ליסוד [רומז ְְְֲִִֵֶֶַָָ

חסדים] טיפות בו שיש עיילמפני ,-גין .ז"א  נכנס -לא אתר שלא להה א  ְְְֲִִַַָָ

שלמעלה -לעילא  המקום  הנקבה]לאותו של ליסוד א רי,[רומז הה א א א ְְְִִֵֵֶַָָ

חסד -חסד  הנקרא  אותו  שבו ]אלא  החסדים שם על חסד , הנקרא ז "א של ליסוד .[רומז ֶֶ

ה ד ים  ד ק הקדשים -ועייל בקודש  בקדש ונכנס נכנס  ז"א של היסוד [וכאשר  ְֲֳִִֶַַָ

הנקבה] של  היסוד הוא  נ קבא,הקדשים, הנקבה -מת מא ז "א ומתבסמת  של [היסוד ְְְִַָָ

שבנקבה] הגבורות את ממתק ה ד ים ומתברך.-מתרכא ,הנכנס קד קדש -האי זה ְְֳִִֶַָָָָֹ

הנקבה]הקדשים  של  לג ,[היסוד  ג- לפנים מהעטרה בפנים  לפנים  ולפנים, [לפני ְְ

היכל] צן ,הנקראת ארי  ציון -אתר הנקרא  הוא מקום  כי  ציון, הנקרא המקום [הוא  ְְֲִִֵַ

ירושלים] הנקראת העטרה , ממקום .לפנים

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ג.)(קסא  קלג, תהלי: להע עד  י ח ה רכה  את  ה' צ ה   י  צ הררי על  רד  חרמ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹטל

ק יא ז טא  קמא ארא  ְִִַָָָ

         
   [קסב]     

[קסג]   

        
        

         
 

      
         

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

אן  רין  רין וירלים, הם .[בחינות]-צן  דרגות  שתי  וירושלים , חדציון  ְְְִִִִִֵַַַָ

רחמים -רחמי  הנקבה]אחד  של  היסוד בחינת  שהוא ציון, זה  דינא ,[מבואר, ואחד-וחד  ְֲִֵַַָ

הנקבה]דין  של  העטרה  בחינת שהוא  ירושלים, זה כיב.[מבואר, ראיה]-צן, [מביא ְִִִ

שכתוב : דה ".ציון , מט  כיב"צן  מהשכתוב :-ירלים, ," ילין  "צדק ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

שביארנו -דאקימנא ע"א]כמו קלז  דף רבא באדרא העניין שמבואר .[כפי  ְְִָ

יאבא התשוקה-וכל הגבורות]וכל  את למתק הזכר -דדכרא[הרצון [ז"א]של  ְְְִִָָָ

נ קבא הנקבה ,-לגי ה אאל  הוא -הכא ידיכך  על וממתק משפיע שז"א [כמבואר, ְְֵַָָָ

הנקבה] של ליסוד נכנס שלו  ברכה .שהיסוד  לה ברכה-וקרינן להם  [ליסודוקוראים  ְְְֵָָָָ

ברכה] קוראים  הנקבה של היסוד משם -מן,ולעטרת ברכות-ברכןיוצאות -נפקיכי  ְְְִִֵַָָָ

עלמין  ההעולמות -לכ מתרכן ,[בי"ע]לכל  המתברכים -וכ לפיוכולם  [מתברכים ְְְְְְְִִָָָֻֻ

להם] הראוי  אתר.צרכם המקום -האי  הנקבה]זה של קד ,[היסוד קדש .-ארי נקרא  ְֲִֵֶַָֹ

דכרא קד ים הזכר -וכל של  הקדשים  ז"א]וכל  של החסדים עיילין,[כל ְְְֳִִִָָָָ

שם -ן  הנקבה]עולים  עם ז"א  של היחוד דאמינא ,[בשעת דר א באותה-הה א ְְֲֵַַַַָָָ

שאמרתי  קדשים]המדרגה  קדש  נקרא  הוא היחוד ובעת  ציון, הנקרא  הנקבה  .[ביסוד 

 ההחסדים]וכולם -וכ עאה באים -אתין ,[כל העליון-מרי א ,[מהמוחין]מהראש  ְְְִֵֵַָָָָֻ

דדכרא  הזכר -גלגלא של  הגולגולת  ז"א]של  שז "א מהצד -מטרא ,[של [ממה  ְְְְְִִִַָָָ

הללו ] המוחין את עאי קבל העליונים -דמחי המוחין  שלו של  המוחין את  קבל [שז "א ְִֵֵָ

ואימא] אבא של  העליונים המוחין י.מצד בו -רין  שרויים  ז"א]שהם  של  ,[בגולגולת  ְְֵַָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

כז.(קסב) א, צדקה:ישעיה וביה  דה  מט   כא.(קסג)צ א, קריהישעיה לזנה  היתה איכה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָָ



ק יאקמב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        
       

          
         

  ❏    [ קסד] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נמשכת]ונמשכת -ונגיד  ז "א, של  מהמוחין ברכה [ומשם ההיא -ההיא [הברכה הברכה  ְְִִַָָָ

ז"א] של  במוחין והאירו  מאו "א שירדו  מהחסדים, פא השופעת יפי איברי-כל בכל  ְְֵַָָ

ז"א]הגוף  של הו"ק א ן ,[בכל  אלו -עד  והוד]עד  נצח  שהם האיברים ארן[עד ְְִִַ

"צבאות ".-"צבאת " נגיד שנקראים  ההא  ההמשכות -וכל אותן  הארתוכל  [כל ְְְִַָָ

פא ,החסדים] מל הגוף-אתנגיד מכל  מכוח הנמשכים  להתפשט [שממשיכים ְְְִִִָָ

ז"א] של בו"ק תן ,התפשטותם שם -מתי ז"א]מתכנסים  של בנו "ה  מתקבצים הם .[גם ְְִֵַַָ

א  זה -ועל בנו "ה]ועל  מתקבצים החסדים  הארות שכל  "צבאת ",[על  נקראים -ארן  ְְְִַָָ

כן]"צבאות " נקראים והוד  הנצח  צבאת.[הם הצבאות -כל ישראלשכל  נשמות [כל ְְִָ

ה'] צבאות  ותאין הנקראים והתחתונים -עאין  העליונים  נשמותשל  הם – [עליונים ְְִִִַָָ

ישראל נשמות הם – ותחתונים חב"ד. של  החסדים של עליונה מהארה  הנמשכות ישראל
ז"א] של בו"ק התחתונים החסדים מהארת נפקין ,הנמשכות יוצאים -מן  [מנו"ה משם  ְִִַָָ

יוצאות] ישראל  נשמות נגיד.הן ההמשכות -וההא  החסדים]ואותן  הארות  תר ,[של ְְִַַָ

ן  ניאת- שם שהתכנסו  ז"א]אחרי של לי,[בנו "ה  להם ש -רין  [נו"ה ורים  ְְְְִִֵַַָָ

החסדים] הארות  את  ומשפיעים ק יאמׁש רים יסד  הקדוש -בהה א היסוד  באותו ַ◌ְ◌ִ◌ְְִַַָ

ז"א] של ח רא,[היסוד לבן -א ואע "פ הכל  רחמים, בבחינת לבנים נשארים החסדים [כל ִָָָֹ

מלמעלה  הללו  ההמשכות בכל והתעבו נמשכו שהם ואע"פ  מחב"ד , נמשכו  הם שבתחילתם
.למטה] כך ,-גין  חסד ומשום  חסד-א רי טיפתנקרא  שם על חסד, נקרא [היסוד ְְִִֵֶֶָ

בו ] השרויה הזו חסד.החסד החסד -וההא שבו ]ואותו החסד טיפת עם ,[היסוד ְֶֶַ

ה ד יםנכנס -עייל הקדשים -לקד אתלקדש  להמתיק הנקבה של  ליסוד [נכנס  ְֳִִֶַָָֹ

שבה] העלם".שכתוב :-כיב.הגבורות  עד  ח ים  ה רכה  את  יהו'ה צה ם "י ְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

: חי מר וע ה  ילי צדק מט  מלאתי  ג.(קסד)נאמנה  קל"ג, הרריתהלי על  רד   חרמ טל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
: להע עד י ח ה רכה את ה' צ ה    י   ְִִִִֶַַַָָָָָָצ

ק יא ז טא  קמג ארא  ְִִַָָָ

         
      
         
      

       [קסה]  
          [קסו] 

          
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

זיע "א  רשב "י קדישא  בוצינא  הסתלקות 
הללה , היא  זו  קריאתה  מבין, באין  ואף מאד, מאד  היפה  הנפש את  לקדש  וסגולתה  ע "ה  הרשב"י "ופטירת
יהרסו פן בחטיפה  ולא  במלה , מלה  וביראה  באימה  שיקראנה  רק  למעלה . ודודים  ריעים  אהבת  ועוררת
עונותיו מתכפר  בזה  כי עליו, דמעות , להוריד מאד היא  נפלאה  סגולה  הרשב "י  לפטירת  ובהגיע  ח "ו. ה ' אל 
בגין  אהרן בני  שני  מות  אחרי קרינן דא  ביומא  דא  ועל  ז"ל  אהרן בני מיתת  בענין בזוהר  שאמרו דרך  על 
דצדיקייא אבודיהון על  דמצטער  וכל  חובייהו . להו  ויתכפר  דצדיקייא  אבודיהון על  ויצטערון עמא  דישמעון

וכו'" עוניך  וסר  עליה  מכריז קב "ה  עלייהו דמעין אחית פ"ו )או סוכות  חג .(חמ"י 

סים אמר לא  אא : גמר -רי קיא לא  הקדוש -צינא  שמעוןהמאור  רבי [הוא  ִִִִִֵַַַָָָָָ

יוחאי ] "ח ים"בר 'חיים '-למימר המלה לומר  את  הנזכר הפסוק בסיום [לומר ְִֵַָ

אככ,"חיים"] שהשתתקו-עד  קדישא,דבריו-י מעד  זוטא באדרא  כאן [שלימד  ְְְִִַָ

הברכה"] "את המלים את תבנא .באומרו  הכותב-ואנא , הממונה ואני  אבא רבי  [הוא  ְֲַַַָָ

קדשו ] דברי  את  לכתוב טפי חשבתי-סברנא .מרשב"י  יותר,-למכב ולאלכתוב  ְְְְְִֵַָָָָ

שמעתי -מענא עוד]ולא  מרשב"י שמעתי  לא  ריאי.[אבל זקיפנא הרמתי-ולא ולא  ְְְְִֵַָָָָָ

ראשי  עוד]את  מלדבר רשב"י  פסק למה  לראות  הרמתי  האור -נה רא,[לא [האורכי  ְִָ

במקום] השורה סיהקדוש  גדול ,-הוה  יכילנאהיה הוה יכול -ולא  הייתי  ולא  ְְֲֲִִַָָָָָ

רשב"י ]להסתכל -לאסלא שכב בו המקום אל כך ,-אהכי.[להביט בתוך  ְְְִִַַָָָ

קלא הזדעזעתי.-אז עזענא  קול ,-מענא ואמרשמעתי  ואומר-דקארי  שקורא  ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

שמכריז] מענא:[קול ."ל סיפי ולם חים נת  ימים אחרישמעתי -"אר] ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

שמעתי ] הזה הכרוז אחראקול אחר -קלא ואומר]קול  שמכריז  שני  אל:[קול "חים ֲִַַַָָָָ

ועד". עלם ימים אר ל נת ְִִֶֶַָָָָָֹמ

ימא  ההא  היום -ל אותו רשב"י ]כל  של ההסתלקות יום אפסיק ,[הינו , לא-לא  ְִַַָָָ

יתא האש -אא הפסיק הסודותמהבית -מן  גילוי  מהתחלת  רשב"י , את שסבבה  [האש ִֵֶָָ

באדרא] הוה .כאן היה-ולא מטיולא  שיגש -מאן לראותאליו-לגימי  רשב"י , [אל ְְְֲֵֵַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(קסה) ג, ל :משלי סיפי  לו  יח נ ת   ימי אר ה.(קסו)י  כא, תהלימ אל  יח ְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹ
ועד: לע ימי אר  ִֶֶַָָָָָֹנתה



ק יאקמב ז טא  ְִִַָָָארא 

        
        
       

          
         

  ❏    [ קסד] 

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נמשכת]ונמשכת -ונגיד  ז "א, של  מהמוחין ברכה [ומשם ההיא -ההיא [הברכה הברכה  ְְִִַָָָ

ז"א] של  במוחין והאירו  מאו "א שירדו  מהחסדים, פא השופעת יפי איברי-כל בכל  ְְֵַָָ

ז"א]הגוף  של הו"ק א ן ,[בכל  אלו -עד  והוד]עד  נצח  שהם האיברים ארן[עד ְְִִַ

"צבאות ".-"צבאת " נגיד שנקראים  ההא  ההמשכות -וכל אותן  הארתוכל  [כל ְְְִַָָ

פא ,החסדים] מל הגוף-אתנגיד מכל  מכוח הנמשכים  להתפשט [שממשיכים ְְְִִִָָ

ז"א] של בו"ק תן ,התפשטותם שם -מתי ז"א]מתכנסים  של בנו "ה  מתקבצים הם .[גם ְְִֵַַָ

א  זה -ועל בנו "ה]ועל  מתקבצים החסדים  הארות שכל  "צבאת ",[על  נקראים -ארן  ְְְִַָָ

כן]"צבאות " נקראים והוד  הנצח  צבאת.[הם הצבאות -כל ישראלשכל  נשמות [כל ְְִָ

ה'] צבאות  ותאין הנקראים והתחתונים -עאין  העליונים  נשמותשל  הם – [עליונים ְְִִִַָָ

ישראל נשמות הם – ותחתונים חב"ד. של  החסדים של עליונה מהארה  הנמשכות ישראל
ז"א] של בו"ק התחתונים החסדים מהארת נפקין ,הנמשכות יוצאים -מן  [מנו"ה משם  ְִִַָָ

יוצאות] ישראל  נשמות נגיד.הן ההמשכות -וההא  החסדים]ואותן  הארות  תר ,[של ְְִַַָ

ן  ניאת- שם שהתכנסו  ז"א]אחרי של לי,[בנו "ה  להם ש -רין  [נו"ה ורים  ְְְְִִֵַַָָ

החסדים] הארות  את  ומשפיעים ק יאמׁש רים יסד  הקדוש -בהה א היסוד  באותו ַ◌ְ◌ִ◌ְְִַַָ

ז"א] של ח רא,[היסוד לבן -א ואע "פ הכל  רחמים, בבחינת לבנים נשארים החסדים [כל ִָָָֹ

מלמעלה  הללו  ההמשכות בכל והתעבו נמשכו שהם ואע"פ  מחב"ד , נמשכו  הם שבתחילתם
.למטה] כך ,-גין  חסד ומשום  חסד-א רי טיפתנקרא  שם על חסד, נקרא [היסוד ְְִִֵֶֶָ

בו ] השרויה הזו חסד.החסד החסד -וההא שבו ]ואותו החסד טיפת עם ,[היסוד ְֶֶַ

ה ד יםנכנס -עייל הקדשים -לקד אתלקדש  להמתיק הנקבה של  ליסוד [נכנס  ְֳִִֶַָָֹ

שבה] העלם".שכתוב :-כיב.הגבורות  עד  ח ים  ה רכה  את  יהו'ה צה ם "י ְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

: חי מר וע ה  ילי צדק מט  מלאתי  ג.(קסד)נאמנה  קל"ג, הרריתהלי על  רד   חרמ טל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
: להע עד י ח ה רכה את ה' צ ה    י   ְִִִִֶַַַָָָָָָצ

ק יא ז טא  קמג ארא  ְִִַָָָ

         
      
         
      

       [קסה]  
          [קסו] 

          
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

זיע "א  רשב "י קדישא  בוצינא  הסתלקות 
הללה , היא  זו  קריאתה  מבין, באין  ואף מאד, מאד  היפה  הנפש את  לקדש  וסגולתה  ע "ה  הרשב"י "ופטירת
יהרסו פן בחטיפה  ולא  במלה , מלה  וביראה  באימה  שיקראנה  רק  למעלה . ודודים  ריעים  אהבת  ועוררת
עונותיו מתכפר  בזה  כי עליו, דמעות , להוריד מאד היא  נפלאה  סגולה  הרשב "י  לפטירת  ובהגיע  ח "ו. ה ' אל 
בגין  אהרן בני  שני  מות  אחרי קרינן דא  ביומא  דא  ועל  ז"ל  אהרן בני מיתת  בענין בזוהר  שאמרו דרך  על 
דצדיקייא אבודיהון על  דמצטער  וכל  חובייהו . להו  ויתכפר  דצדיקייא  אבודיהון על  ויצטערון עמא  דישמעון

וכו'" עוניך  וסר  עליה  מכריז קב "ה  עלייהו דמעין אחית פ"ו )או סוכות  חג .(חמ"י 

סים אמר לא  אא : גמר -רי קיא לא  הקדוש -צינא  שמעוןהמאור  רבי [הוא  ִִִִִֵַַַָָָָָ

יוחאי ] "ח ים"בר 'חיים '-למימר המלה לומר  את  הנזכר הפסוק בסיום [לומר ְִֵַָ

אככ,"חיים"] שהשתתקו-עד  קדישא,דבריו-י מעד  זוטא באדרא  כאן [שלימד  ְְְִִַָ

הברכה"] "את המלים את תבנא .באומרו  הכותב-ואנא , הממונה ואני  אבא רבי  [הוא  ְֲַַַָָ

קדשו ] דברי  את  לכתוב טפי חשבתי-סברנא .מרשב"י  יותר,-למכב ולאלכתוב  ְְְְְִֵַָָָָ

שמעתי -מענא עוד]ולא  מרשב"י שמעתי  לא  ריאי.[אבל זקיפנא הרמתי-ולא ולא  ְְְְִֵַָָָָָ

ראשי  עוד]את  מלדבר רשב"י  פסק למה  לראות  הרמתי  האור -נה רא,[לא [האורכי  ְִָ

במקום] השורה סיהקדוש  גדול ,-הוה  יכילנאהיה הוה יכול -ולא  הייתי  ולא  ְְֲֲִִַָָָָָ

רשב"י ]להסתכל -לאסלא שכב בו המקום אל כך ,-אהכי.[להביט בתוך  ְְְִִַַָָָ

קלא הזדעזעתי.-אז עזענא  קול ,-מענא ואמרשמעתי  ואומר-דקארי  שקורא  ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

שמכריז] מענא:[קול ."ל סיפי ולם חים נת  ימים אחרישמעתי -"אר] ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

שמעתי ] הזה הכרוז אחראקול אחר -קלא ואומר]קול  שמכריז  שני  אל:[קול "חים ֲִַַַָָָָ

ועד". עלם ימים אר ל נת ְִִֶֶַָָָָָֹמ

ימא  ההא  היום -ל אותו רשב"י ]כל  של ההסתלקות יום אפסיק ,[הינו , לא-לא  ְִַַָָָ

יתא האש -אא הפסיק הסודותמהבית -מן  גילוי  מהתחלת  רשב"י , את שסבבה  [האש ִֵֶָָ

באדרא] הוה .כאן היה-ולא מטיולא  שיגש -מאן לראותאליו-לגימי  רשב"י , [אל ְְְֲֵֵַַָָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(קסה) ג, ל :משלי סיפי  לו  יח נ ת   ימי אר ה.(קסו)י  כא, תהלימ אל  יח ְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹ
ועד: לע ימי אר  ִֶֶַָָָָָֹנתה



ק יאקמד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
     

      
       

 

         
        
        
         

  
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לו ] אירע יכיל,מה יכלו -לא האור -דנה רא.[לגשת]שלא  הוהוהאש ,-וא אכי  ְְְֲִִֶָָָָָ

יחרמסבבים -בס רשב"י ]היו של מקומו  ימא [את הה א היום .-ל אותו  כל  ְֲֵַַָָ

ארעאנפלנו [ולכן]-נפילנא הארץ ,-על שיתןעקנו וצ-וגעינאעל  ה' לפני  [צעקו  ְְְִֵַַַָָָָ

רשב"י ] אל להתקרב רשות .להם

א א דאזיל האש ,-תר שהלכה  קדראינו -חמינאאחרי  ק י א לבצינא  ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

קדשים -ה ד ים  קדש  הקדוש  עלמא ,[רשב"י ]המאור  מן  מן-דאסק שהסתלק  ְְְְֳִִִַָָָָ

ימיני,[בטליתו ]מעוטף -אתע ף העולם . על  ימינו ,-כיב צד  על  ואנ ישכוב  ְְְְֲִִִֵַַָָ

שוחקות .-חיכין  ופניו ְִַ

רי אלעזר רי בנו -קם אלעזר  רבי  רשב"י ]עמד  ידי ,[של ידיו-נטיל את  ולקח  ְְְִִִֵֶָָָָ

אביו ] לן [של אותם .-ונ יק  כאן]ואני -ואנאונשק הדובר אבא  לחיכנא,[רבי  ְְֲִִַָָָָ

העפר -עפרא את  רגליליחכתי  רגליו -דתח ת תחת  רשב"י ]שהיה  רצו-ע.[של ְְְִַַָָ

לבכות]לבכות -למביהחברים -חברא שיוכלו  ה' מלפני רחמים לבקש יכיל,[רצו  ולא ְְְְִִֵַַָָָ

לדבר -למלא יכלו לבם]ולא  לרחשי שמע הקב"ה  מקום ומכל בפה , להביע יכלו  לא .[אבל  ְַָָ

בבכיה  חברא אר- לבכות החברים  בפה]התחילו  להם חזר דיבורם כוח ורי.[וגם ְְְְִִִַַָָָ

 רי בנו ,-אלעזר אלעזר  זמנין ורבי  לת פעמים -נפל  שלש  אביו ]נפל  פני  על ,[נפל ְְְְִִֵֶַַָָָ

יכיל יכל -ולא  מיולא  פיו-למפח  את  לדבר]לפתוח  יכל לא צערו  רוב  .[מפני  ְְְִִֵַָָ

השלישית]לאחר -לבתר  בפעם שנפל  לאחר להלן, שיסביר פיו-תח,[כפי  את  פתח  ְַַָָ

לדבר] כוחו לו  ששב א א[לאחר אא , ואמר,-ואמר: כפולה, בפנייה  אביו , נשמת אל [ופנה  ְַַַָָָ

אבא] הו,אבא היו -לת פעמים.שלש  שלש אביו פני על  שנפל מה את  להסביר [בקש  ְֲַ

אחת] פעם רק אבינו יעקב פני על שנפל הצדיק  יוסף על  מהנלמד  שונה  שזה ַחד,ומבואר,

ק יא ז טא  קמהארא  ְִִַָָָ

       
    

        
       
        

 

        
          

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נחשבו -אתחזר אחת ,אחד  כפעם לו  נחשבות הפעמים שלש כל כי הסביר, אלעזר  [רבי  ְֲִָ

האחרונה  השלישית בפעם רק לדבר יכל  שלא וכתבמפני זיע"א פתיה יהודא לרבי  מבואר (כך
בחלום) משמים לו  שגילו  מה  ע"פ .]שהוא

רשב"יעכשיו -ה א הסתלקות לאחר מעתה כי  לאביו , כמספיד אלעזר רבי  [המשיך ְַָ

למקומה]תזוז-תנד,ואילך] הקדש]החיות -חיותא[תלך  חיות  וגם .[השכינה, ְֵָָ

הצדיקים]ציפורים -צ ראן  לנשמות עדן]טסות-טאסין ,[רומז בגן למקומן [ישובו  ִִָָָ

רא [נקבעות]שוקעות -מען  דיא הגדול -נקבא הים  של  ליסודבנקב  [רומז  ְְְְְִַַַָָָָ

המלכות] בחינת  החברים ,-וחברא.של דמאכולם -הוגם  דם -תין [היינו,ישתו  ְְְְַַַָָָָֻ

חיים. ומים וחלב כיין משקה בחינת שהם מרשב"י , התורה  סודות לקבל החברים זכו  עכשיו  עד
דם] ששותים כמי  משובשות  בסברות יתעסקו כולם ואילך  מעתה .אבל 

ח יא  רי חייא-קם רבי  רגלי עמד  רגליו-על קםעל  הוא ועתה יושבים והיו  [מאחר ְִִִַַָָ

הא,לעמוד] עד  עכשיו-ואמר : עד  קי,[היה]ואמר , הקדוש -אצינא  המאור  ְְִִַַַַָָָָ

עלן  עלינו -מסל  אותנו ]מסתכל  וללמד עלינו  [מעתה עכשיו -הא.[להשגיח ְְֲִַַָָָ

ען,ואילך] הא  הזמן-לאו זה  לערוב]אין  נטה היום כבר כי  ולהספיד, אא,[לבכות ִֶָָָ

 ביקרי בכבודו -לא לא לעסוק  בקבורתו ]אלא  ורי.[לעסוק אלעזר, רי קם  ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

אבא -א א ורבי  אלעזר, רבי  לי,[עמו ]עמד  אותו -נטל רשב"י ]לקחו  טקרא[את ְְְִֵַָָָ

עצים -דסקלא של  שםבכסא  ולעסוק אחר לחדר להעבירו  כדי לכך, מיוחד כסא  [הוא ְְִָ

התכריכים] ובהלבשת .בטהרה

חמא  ראה -מאן  שבאו מי  חכמים, התלמידי  של העצום המספר  מפני רבה , בתדהמה  [אומר ָָָ

לרשב"י ] אחרון  כבוד ולחלוק דחברא לזכות החברים ,-ערביא כל  של  וכלערבוביה  ְְְְְִַָָָָ

הבית -יתא ריחין וכל  סליק  ריחות -הוה מעלה  עדן ,היה  גן מבשמי טובים [ריחות  ֲִִֵֵָָָ

רשב"י ] לכבוד  כן גם באו אשר הצדיקים נשמות עימהם פרי.שהביאו  בי יצאו-סליק ְְְִֵֵ



ק יאקמד ז טא  ְִִַָָָארא 

        
     

      
       

 

         
        
        
         

  
קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

לו ] אירע יכיל,מה יכלו -לא האור -דנה רא.[לגשת]שלא  הוהוהאש ,-וא אכי  ְְְֲִִֶָָָָָ

יחרמסבבים -בס רשב"י ]היו של מקומו  ימא [את הה א היום .-ל אותו  כל  ְֲֵַַָָ

ארעאנפלנו [ולכן]-נפילנא הארץ ,-על שיתןעקנו וצ-וגעינאעל  ה' לפני  [צעקו  ְְְִֵַַַָָָָ

רשב"י ] אל להתקרב רשות .להם

א א דאזיל האש ,-תר שהלכה  קדראינו -חמינאאחרי  ק י א לבצינא  ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

קדשים -ה ד ים  קדש  הקדוש  עלמא ,[רשב"י ]המאור  מן  מן-דאסק שהסתלק  ְְְְֳִִִַָָָָ

ימיני,[בטליתו ]מעוטף -אתע ף העולם . על  ימינו ,-כיב צד  על  ואנ ישכוב  ְְְְֲִִִֵַַָָ

שוחקות .-חיכין  ופניו ְִַ

רי אלעזר רי בנו -קם אלעזר  רבי  רשב"י ]עמד  ידי ,[של ידיו-נטיל את  ולקח  ְְְִִִֵֶָָָָ

אביו ] לן [של אותם .-ונ יק  כאן]ואני -ואנאונשק הדובר אבא  לחיכנא,[רבי  ְְֲִִַָָָָ

העפר -עפרא את  רגליליחכתי  רגליו -דתח ת תחת  רשב"י ]שהיה  רצו-ע.[של ְְְִַַָָ

לבכות]לבכות -למביהחברים -חברא שיוכלו  ה' מלפני רחמים לבקש יכיל,[רצו  ולא ְְְְִִֵַַָָָ

לדבר -למלא יכלו לבם]ולא  לרחשי שמע הקב"ה  מקום ומכל בפה , להביע יכלו  לא .[אבל  ְַָָ

בבכיה  חברא אר- לבכות החברים  בפה]התחילו  להם חזר דיבורם כוח ורי.[וגם ְְְְִִִַַָָָ

 רי בנו ,-אלעזר אלעזר  זמנין ורבי  לת פעמים -נפל  שלש  אביו ]נפל  פני  על ,[נפל ְְְְִִֵֶַַָָָ

יכיל יכל -ולא  מיולא  פיו-למפח  את  לדבר]לפתוח  יכל לא צערו  רוב  .[מפני  ְְְִִֵַָָ

השלישית]לאחר -לבתר  בפעם שנפל  לאחר להלן, שיסביר פיו-תח,[כפי  את  פתח  ְַַָָ

לדבר] כוחו לו  ששב א א[לאחר אא , ואמר,-ואמר: כפולה, בפנייה  אביו , נשמת אל [ופנה  ְַַַָָָ

אבא] הו,אבא היו -לת פעמים.שלש  שלש אביו פני על  שנפל מה את  להסביר [בקש  ְֲַ

אחת] פעם רק אבינו יעקב פני על שנפל הצדיק  יוסף על  מהנלמד  שונה  שזה ַחד,ומבואר,

ק יא ז טא  קמהארא  ְִִַָָָ

       
    

        
       
        

 

        
          

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

נחשבו -אתחזר אחת ,אחד  כפעם לו  נחשבות הפעמים שלש כל כי הסביר, אלעזר  [רבי  ְֲִָ

האחרונה  השלישית בפעם רק לדבר יכל  שלא וכתבמפני זיע"א פתיה יהודא לרבי  מבואר (כך
בחלום) משמים לו  שגילו  מה  ע"פ .]שהוא

רשב"יעכשיו -ה א הסתלקות לאחר מעתה כי  לאביו , כמספיד אלעזר רבי  [המשיך ְַָ

למקומה]תזוז-תנד,ואילך] הקדש]החיות -חיותא[תלך  חיות  וגם .[השכינה, ְֵָָ

הצדיקים]ציפורים -צ ראן  לנשמות עדן]טסות-טאסין ,[רומז בגן למקומן [ישובו  ִִָָָ

רא [נקבעות]שוקעות -מען  דיא הגדול -נקבא הים  של  ליסודבנקב  [רומז  ְְְְְִַַַָָָָ

המלכות] בחינת  החברים ,-וחברא.של דמאכולם -הוגם  דם -תין [היינו,ישתו  ְְְְַַַָָָָֻ

חיים. ומים וחלב כיין משקה בחינת שהם מרשב"י , התורה  סודות לקבל החברים זכו  עכשיו  עד
דם] ששותים כמי  משובשות  בסברות יתעסקו כולם ואילך  מעתה .אבל 

ח יא  רי חייא-קם רבי  רגלי עמד  רגליו-על קםעל  הוא ועתה יושבים והיו  [מאחר ְִִִַַָָ

הא,לעמוד] עד  עכשיו-ואמר : עד  קי,[היה]ואמר , הקדוש -אצינא  המאור  ְְִִַַַַָָָָ

עלן  עלינו -מסל  אותנו ]מסתכל  וללמד עלינו  [מעתה עכשיו -הא.[להשגיח ְְֲִַַָָָ

ען,ואילך] הא  הזמן-לאו זה  לערוב]אין  נטה היום כבר כי  ולהספיד, אא,[לבכות ִֶָָָ

 ביקרי בכבודו -לא לא לעסוק  בקבורתו ]אלא  ורי.[לעסוק אלעזר, רי קם  ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

אבא -א א ורבי  אלעזר, רבי  לי,[עמו ]עמד  אותו -נטל רשב"י ]לקחו  טקרא[את ְְְִֵַָָָ

עצים -דסקלא של  שםבכסא  ולעסוק אחר לחדר להעבירו  כדי לכך, מיוחד כסא  [הוא ְְִָ

התכריכים] ובהלבשת .בטהרה

חמא  ראה -מאן  שבאו מי  חכמים, התלמידי  של העצום המספר  מפני רבה , בתדהמה  [אומר ָָָ

לרשב"י ] אחרון  כבוד ולחלוק דחברא לזכות החברים ,-ערביא כל  של  וכלערבוביה  ְְְְְִַָָָָ

הבית -יתא ריחין וכל  סליק  ריחות -הוה מעלה  עדן ,היה  גן מבשמי טובים [ריחות  ֲִִֵֵָָָ

רשב"י ] לכבוד  כן גם באו אשר הצדיקים נשמות עימהם פרי.שהביאו  בי יצאו-סליק ְְְִֵֵ



ק יאקמו ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       

         
         

   [קסז] 

        
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

במיטה כדיבו החצר, אל  מהחדר רשב"י, מונח היה  שבו  בארון יצאו  אבא ורבי אלעזר [רבי 
הממונים] לכתפים י ,למוסרו א בו-ולא  התעסקו לקבורתו ]ולא  שנצרך מה  [בכל  ְְִֵַַָ

א א ורי אלעזר רי אבא .[רק]אלא -אא  ורבי  אלעזר  באו-אתרבי ְְֲִִִִֶֶַָָָָ

תריסין גיבורים -טריקין  מלחמה -מארי מגיני  צרי ובעלי  ציפורי ,-כפר כפר  של  ְְְֳִִִִִִִֵַָ

מר ניא בני מירון ,-והו בני קטירין והיו  ביחד-צוחין  אלו ]צועקים  ציפורי בני ,[על ְְְְְְֲִִִִֵַָ

 בה בהם -וטרדי לאחור]ודוחקים  להשיבם ציפורי  מירוןשחי ׁש ב וּ -דח יב,[בבני [בני ְְְְִִֵַַ◌ְ◌
למירון] חוץ רשב"י  את לקבור יניחו  לא  כיצד בעצה ן חשבו יתקר שלא[כדי ]-דלא ְְְִַָָָ

שם  ציפורי ]יקבר בני  .[אצל 

ריא  נפק  המיטה-תר שיצאה  אוירא ,[מהחצר]לאחר  סליק הייתה-הוה  ְְֲֲִֵַַַָָָָָָ

באויר  ביןנישאת  פרצה  שכמעט המחלוקת  את למנוע  מנת על נס הקב"ה  עש שכך [מבואר,
ציפורי ] לבני  מירון ק יוהאש -ואא,בני  להיט  לפניו -הוה  לוהטת  [לפניהייתה  ְֲִֵֶַָָָ

קלא.מיטתו ] מע- קול עליון]שמעו  ואת:[קול  לובואו ,-ע הכנסו  ְְֱָָָ

 נן והתקבצו -ואתמע דרי  שמעון .-להילא רבי של  לםלשמחה "יבא ְְְְְְִִִִִַָָָֹ

מ בתם". על ח ְְִַָָינ

עאל נכנסה-ד לה]כאשר הנכון למקום מעצמה ונכנסה רשב"י, של [המיטה  ַָ

הקבורה]למערה -למערא  מקום במערא ,[של קלא מע-במערה קול  שמעו  ְְְְְִִַַָָָָָ

עליון] האי:[קול יוחאי ,-זה  בר שמעון  רבי  הארץהוא יושבי-מרעי את  שהרעיש  ְִִֶֶַָָָ

טבריה  בעיר  שעשה  כמעשה  פ "ט)הארץ, שביעית  בירושלמי ְִַמריז,(הנזכר

תמליון-ממלכת  בן  עם  שעשה  כמעשה המלכות , גזירות  את  במסכתשביטל  (הנזכר ְַָ

ע"א) יז דף טרין.מעילה מקטרגים -מה בשמים ,-רקיעאהרבה  ְְִִִִַָָ

דין משתתקים -מככין  הזה -ימא  רשב"י ]ביום  נשמת עליית בזכותך .-גינ [של  ְְְְִִִֵַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(קסז ) נז, נכח:ישעיה  הל תבמ על ח ינ  ל ְְְִֵַָָָָֹֹיבא

ק יא ז טא  קמז ארא  ְִִַָָָ

         
        
        

  [ קסח] 

קיא: זטא הארא א עד

יאמר הלימוד בסיו:

 ❏   
 ❏   



קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

יחאי ן מען רי רשב "י ,-נא הוא הקב "ה -מארי זה  מחשרבונו ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

י- בו ימא משתבח  יום .-בכל חלקיבכל  חלקו ,-ז אה  לעיאאשרי  ְְֵֵֵַָָָָָָ

ולמטה-ותא  התחתון]למעלה  עדן ובגן העליון, עדן עאין .[בגן גניזין הרבה-מה  ְְִִִִַַָָָ

עליונים , לי אוצרות  לו .-מסמרן אתמרשמורים  נאמר :-עלי לעליו  "ואה  ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

ה מין ": לקץ רללג ותעמד  ותנ ח ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָלץ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יג.(קסח) יב, ה מי:דניאל לק לגרל ותעמד  ותנח   ל ל ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹואה 



ק יאקמו ז טא  ְִִַָָָארא 

         
       

         
         

   [קסז] 

        
       

קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

במיטה כדיבו החצר, אל  מהחדר רשב"י, מונח היה  שבו  בארון יצאו  אבא ורבי אלעזר [רבי 
הממונים] לכתפים י ,למוסרו א בו-ולא  התעסקו לקבורתו ]ולא  שנצרך מה  [בכל  ְְִֵַַָ

א א ורי אלעזר רי אבא .[רק]אלא -אא  ורבי  אלעזר  באו-אתרבי ְְֲִִִִֶֶַָָָָ

תריסין גיבורים -טריקין  מלחמה -מארי מגיני  צרי ובעלי  ציפורי ,-כפר כפר  של  ְְְֳִִִִִִִֵַָ

מר ניא בני מירון ,-והו בני קטירין והיו  ביחד-צוחין  אלו ]צועקים  ציפורי בני ,[על ְְְְְְֲִִִִֵַָ

 בה בהם -וטרדי לאחור]ודוחקים  להשיבם ציפורי  מירוןשחי ׁש ב וּ -דח יב,[בבני [בני ְְְְִִֵַַ◌ְ◌
למירון] חוץ רשב"י  את לקבור יניחו  לא  כיצד בעצה ן חשבו יתקר שלא[כדי ]-דלא ְְְִַָָָ

שם  ציפורי ]יקבר בני  .[אצל 

ריא  נפק  המיטה-תר שיצאה  אוירא ,[מהחצר]לאחר  סליק הייתה-הוה  ְְֲֲִֵַַַָָָָָָ

באויר  ביןנישאת  פרצה  שכמעט המחלוקת  את למנוע  מנת על נס הקב"ה  עש שכך [מבואר,
ציפורי ] לבני  מירון ק יוהאש -ואא,בני  להיט  לפניו -הוה  לוהטת  [לפניהייתה  ְֲִֵֶַָָָ

קלא.מיטתו ] מע- קול עליון]שמעו  ואת:[קול  לובואו ,-ע הכנסו  ְְֱָָָ

 נן והתקבצו -ואתמע דרי  שמעון .-להילא רבי של  לםלשמחה "יבא ְְְְְְִִִִִַָָָֹ

מ בתם". על ח ְְִַָָינ

עאל נכנסה-ד לה]כאשר הנכון למקום מעצמה ונכנסה רשב"י, של [המיטה  ַָ

הקבורה]למערה -למערא  מקום במערא ,[של קלא מע-במערה קול  שמעו  ְְְְְִִַַָָָָָ

עליון] האי:[קול יוחאי ,-זה  בר שמעון  רבי  הארץהוא יושבי-מרעי את  שהרעיש  ְִִֶֶַָָָ

טבריה  בעיר  שעשה  כמעשה  פ "ט)הארץ, שביעית  בירושלמי ְִַמריז,(הנזכר

תמליון-ממלכת  בן  עם  שעשה  כמעשה המלכות , גזירות  את  במסכתשביטל  (הנזכר ְַָ

ע"א) יז דף טרין.מעילה מקטרגים -מה בשמים ,-רקיעאהרבה  ְְִִִִַָָ

דין משתתקים -מככין  הזה -ימא  רשב"י ]ביום  נשמת עליית בזכותך .-גינ [של  ְְְְִִִֵַָָ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

ב.(קסז ) נז, נכח:ישעיה  הל תבמ על ח ינ  ל ְְְִֵַָָָָֹֹיבא

ק יא ז טא  קמז ארא  ְִִַָָָ

         
        
        

  [ קסח] 

קיא: זטא הארא א עד

יאמר הלימוד בסיו:

 ❏   
 ❏   



קל א  וביאור  המלי תרגו  קדישא זוטא דרא

יחאי ן מען רי רשב "י ,-נא הוא הקב "ה -מארי זה  מחשרבונו ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

י- בו ימא משתבח  יום .-בכל חלקיבכל  חלקו ,-ז אה  לעיאאשרי  ְְֵֵֵַָָָָָָ

ולמטה-ותא  התחתון]למעלה  עדן ובגן העליון, עדן עאין .[בגן גניזין הרבה-מה  ְְִִִִַַָָָ

עליונים , לי אוצרות  לו .-מסמרן אתמרשמורים  נאמר :-עלי לעליו  "ואה  ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

ה מין ": לקץ רללג ותעמד  ותנ ח ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָלץ

חז "ל  ודברי הפסוקי מקור

יג.(קסח) יב, ה מי:דניאל לק לגרל ותעמד  ותנח   ל ל ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹואה 



התעוררות הלב

לזה הוא נקרא "ספר הזוהר"
העליון,  מהזוהר  ההוא  האור  השפעת  מפני  הזוהר  ספר  יקרא  הספר  "ולזה 
ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלהית כל המתעסקים בו, שהיה אור ושפע 
עליון מהדעת מושפע ברזי תורה דהיינו רזי וסתרי תורה וכו' כיון שנשפע 

משם אתקרי החיבור הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא".
 )הרב משה קורדובירו, הרמ"ק, דע את אלקי אביך, ב'( 



ממנו נובעים כל המוסרים ואהבת ה' התמימה
"ספר הזוהר בו דבוק נפשי עד אשר בשכבי ובקומי בו נקשרתי, לא נח ולא 
שקט לבי, כי באמת הספר הלזה ידוע ומפורסם סגולת עסקו בו, והוא מקור 

לכל ספרי יראים וממנו נובעים כל המוסרים ואהבת ה' התמימה וכו'".
 )מתוך מכתב בעל עטרת צבי לרבו הראי"ה מאפטא זצוק"ל(



ללמוד בספר הזוהר בפרט לעת הזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח
"הבה נקוה כי באופן כזה כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד בספר הזוהר 
הקדוש יחד עשיר ואביון קטון וגדול שם הוא. ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו 
לקבוע חברות ללימוד הזהר ובפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו 
לפרוח עלינו להשתדל בלימוד הקדוש הזה המסוגל לביאת משיח צדקינו, 
ספר  דבהאי  מהימנא,  לרעיא  לטוב  זכור  הנביא  אליהו  בקדשו  דבר  כאשר 
הזוהר יתפרקון מן גלותא וביה יפקון מו גלותא. וה' יחיש גאולתינו בביאת 

משיח צדקנו בעגלה ובזמן קרב במהרה בימינו אמן".
 )הקדמת הרבנים לזוהר דפוס ג'רבה( 



 שער
 מאמרי חיזוק

בלימוד הקבלה 
בחכמת הנסתר



הקבלה  בלימוד  חיזוק הקבלהמאמרי חכמת  לימוד וחשיבות מעלת  א |גודל 

הנסתר בחכמת  הקבלה  בלימוד חיזוק  מאמרי

עולם  עמודי בספר  שהדפסנו מאמרים כמה לצרף בס"ד  זכינו ובלימוד , ללומד חיזוק להוסיף
ובקבלה  בכלל ה' בתורת להגות החפצה נפש  לכל ושווים ונפלאים יקרים מאמרים והם ח "א,

יצלח . בידנו ה ' וחפץ רצון יהי  וכן בפרט, הנסתר  בחכמת

הקבלה.א.והם: חכמת לימוד  וחשיבות מעלת בגודל הלימודב.מאמר  דרכי הנהגות מאמר
בכלל . הקדוש.ג .בזוה"ק הזוהר בספר הלימוד מעלות היאד .מאמר הקבלה "עיקר  מאמר
לאדם". מאהבה".ה .מוסר  מגולה "תוכחה ליראיו".ו.מאמר ה' "סוד  בדרךז.מאמר  מאמר 

נדעך".ח .הלימוד. שלא  הוא שנדעך  "תכלית וכוונות ט.מאמר : בכלל לכוונות כללית הערה
בפרט. פי י.התפילה על זוטא ובאדרא קבלה בלימוד  יסודיות  והקדמות פרקים ראשי קיצור 

העולמות. השתלשלות סדר  בעניין ערכים קיצור ותרשים זיע "א . הקדוש  האר "י 



הקבלה  חכמת לימוד  וחשיבות  מעלת בגודל מאמר א.

הנההתגל ושמיםהישמחו הקבלה , חכמת  לימוד וחשיבות  מעלת  בגודל  ארץ.
בזוה "ק זיע"א  רשב"י דברי מארי אמפורשים  אינון יבינו , "והמשכילים :

דקא אינון  אילין  הרקיע, כזוהר יזהירו והמשכילים בהון דאתמר קבלה 
שנים בה  דמתכנשין נח כתיבת דאינו הזוהר , ספר  דאתקרי דא בזוהר  משתדלין
ודא תשליכוהו. היאורה  הילוד הבן כל יתקיים דבהון ממלכותא, ושבע מעיר

דא ". דספרא אורה 

לרשב"י ועוד הנביא  אליהו דברי הרקיע,במפורשים  כזוהר  יזהירו "והמשכילים  :
תשובה, עילאה, דאימא זוהרא מן הזהר , ספר  דאיהו דילך, חבורא  בהאי
האי  דאיהו  דחיי, מאילנא  למטעם  ישראל דעתידין ובגין  ניסיון , צריך לא באלין 

בדד ה' בהון ויתקיים  ברחמי, גלותא  מן ביה יפקון הזהר , וכו '.ספר ינחנו ..."

זיע "אודברי בוזגלו משה בן שלום הרב האלהי לוג המקובל לקנות  שיכול ומי :
אורך  גורם - ומתרשל הספרים, מתוך או מחבר, או קבלה , שילמדהו רב
הקדוש  הזוהר  ספר  'דבהאי שמעון  לרבי הנביא  אליהו  אמר  ובפירוש גלותא.
פעמים דברים  ופירש שנה  ועוד בתראה '. בדרא אתגליא  כד  גלותא , מן יתפרקון
יוליף'... ולא אתברי דלא ליה  טב 'ויליה רח "ל כאן  שכתב העונש ומגודל שלוש,
הזוהר לימוד כי קבלה, שלומד  למי השכר  וגודל החיוב גודל יודע וממנו
יעשה אחד מאמר  פרוש  ולהבין ללמוד יזכה אם  וכ"ש עולמות , בונה בגירסא
ואין תמימה . שנה פשט בלימוד יעשה  שלא מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו

עכ"ל. כלל". לזה בראיות להאריך צריך

שלמהדברי אבן בספר  זיע "א  הגר"א האלהי לאדהמקובל "הגאולה :
הקבלה ". בלימוד תליא הגאולה  ועיקר  התורה, לימוד ע"י רק תהיה

קנ"ג.א. בהעלותך  ב.ב.זוה"ק קכד, דף  ח "ג נשא, פרשת  בןג.זוהר  שלום הרב האלהי המקובל
ס'. אות מג ' תיקון הזוהר, תיקוני  על  מלך  כסא  בפירושו זיע"א, בוזגלו זיע"א ד.משה הגר "א האלהי

התעוררות הלב

ויחשב כאילו עומד הוא כל היום תמיד בחצרות ה'
וכל  הזוהר  בספר  חיים,  אלקים  בדברי  ההוגה  למעלת  וערך  שיעור  "אין 
הנלוים אליו, ובדברי חכמי אמת וביותר בכתבי הארי ז"ל הברורים… כי ע"י 
ה',  בדרך  בתום  ההולך  לכל  חכמה  ופתחי  אורה  שערי  יגלו  התמידי  העסק 
אשר חמדה נפשו לקרבה אל היכל מלך הכבוד חי העולמים ב"ה, ועל כן יהיו 
יום  מדי  ביום  שתים  או  שעה  אפילו  בכמה  לעסוק  המתנדבים  כל  ברוכים 
ביומו… ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ויחשב כאילו עומד הוא כל 

היום תמיד בחצרות ה' ומשכנותיו ברזין דאורייתא".
 )הרב ראי"ה קוק, אוהב ישראל בקדושה, 232(



עיקר לימודו צריך שיהיה להכיר את קונו
רק  הוא  כותב,  שאני  מה  ובכל  בחוברותיי,  כוונתי  עיקר  שכל  כבודו,  "ידע 
לעורר לבב תלמידי חכמים, זקנים וצעירים, לעסוק בעיון בפנימיות התורה… 
וללמוד את כל הספרים עם דברי זוהר הקדוש וספרא דצניעותא, ספר הבהיר 
וספר יצירה, וכל מדרשי חז"ל, בעיון ובבקיאות, צריך על זה התמדה גדולה, 
נפשם,  מטבע  לזה  מוכנים  הכל  לא  אמנם  ופוסקים.  הש"ס  כהתמדת  ממש 
על כן כל מי שאינו מסוגל ולבו לב חריף, ודאי שעליו להאריך בעומק פלפול 
הוא  כן  על  וקבלה  בעיון חכמתא  מי שמוכשר לעסוק  ופוסקים, אבל  גפ"ת 
לימודו צריך שיהיה להכיר את  לו סדרים קצרים… אבל עיקר  צריך לסדר 

קונו".
)הרב ראי"ה קוק, אגרות א', מג(



הקבלה  בלימוד  חיזוק הקבלהמאמרי חכמת  לימוד וחשיבות מעלת  א |גודל 

הנסתר בחכמת  הקבלה  בלימוד חיזוק  מאמרי

עולם  עמודי בספר  שהדפסנו מאמרים כמה לצרף בס"ד  זכינו ובלימוד , ללומד חיזוק להוסיף
ובקבלה  בכלל ה' בתורת להגות החפצה נפש  לכל ושווים ונפלאים יקרים מאמרים והם ח "א,

יצלח . בידנו ה ' וחפץ רצון יהי  וכן בפרט, הנסתר  בחכמת

הקבלה.א.והם: חכמת לימוד  וחשיבות מעלת בגודל הלימודב.מאמר  דרכי הנהגות מאמר
בכלל . הקדוש.ג .בזוה"ק הזוהר בספר הלימוד מעלות היאד .מאמר הקבלה "עיקר  מאמר
לאדם". מאהבה".ה .מוסר  מגולה "תוכחה ליראיו".ו.מאמר ה' "סוד  בדרךז.מאמר  מאמר 

נדעך".ח .הלימוד. שלא  הוא שנדעך  "תכלית וכוונות ט.מאמר : בכלל לכוונות כללית הערה
בפרט. פי י.התפילה על זוטא ובאדרא קבלה בלימוד  יסודיות  והקדמות פרקים ראשי קיצור 

העולמות. השתלשלות סדר  בעניין ערכים קיצור ותרשים זיע "א . הקדוש  האר "י 



הקבלה  חכמת לימוד  וחשיבות  מעלת בגודל מאמר א.

הנההתגל ושמיםהישמחו הקבלה , חכמת  לימוד וחשיבות  מעלת  בגודל  ארץ.
בזוה "ק זיע"א  רשב"י דברי מארי אמפורשים  אינון יבינו , "והמשכילים :

דקא אינון  אילין  הרקיע, כזוהר יזהירו והמשכילים בהון דאתמר קבלה 
שנים בה  דמתכנשין נח כתיבת דאינו הזוהר , ספר  דאתקרי דא בזוהר  משתדלין
ודא תשליכוהו. היאורה  הילוד הבן כל יתקיים דבהון ממלכותא, ושבע מעיר

דא ". דספרא אורה 

לרשב"י ועוד הנביא  אליהו דברי הרקיע,במפורשים  כזוהר  יזהירו "והמשכילים  :
תשובה, עילאה, דאימא זוהרא מן הזהר , ספר  דאיהו דילך, חבורא  בהאי
האי  דאיהו  דחיי, מאילנא  למטעם  ישראל דעתידין ובגין  ניסיון , צריך לא באלין 

בדד ה' בהון ויתקיים  ברחמי, גלותא  מן ביה יפקון הזהר , וכו '.ספר ינחנו ..."

זיע "אודברי בוזגלו משה בן שלום הרב האלהי לוג המקובל לקנות  שיכול ומי :
אורך  גורם - ומתרשל הספרים, מתוך או מחבר, או קבלה , שילמדהו רב
הקדוש  הזוהר  ספר  'דבהאי שמעון  לרבי הנביא  אליהו  אמר  ובפירוש גלותא.
פעמים דברים  ופירש שנה  ועוד בתראה '. בדרא אתגליא  כד  גלותא , מן יתפרקון
יוליף'... ולא אתברי דלא ליה  טב 'ויליה רח "ל כאן  שכתב העונש ומגודל שלוש,
הזוהר לימוד כי קבלה, שלומד  למי השכר  וגודל החיוב גודל יודע וממנו
יעשה אחד מאמר  פרוש  ולהבין ללמוד יזכה אם  וכ"ש עולמות , בונה בגירסא
ואין תמימה . שנה פשט בלימוד יעשה  שלא מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו

עכ"ל. כלל". לזה בראיות להאריך צריך

שלמהדברי אבן בספר  זיע "א  הגר"א האלהי לאדהמקובל "הגאולה :
הקבלה ". בלימוד תליא הגאולה  ועיקר  התורה, לימוד ע"י רק תהיה

קנ"ג.א. בהעלותך  ב.ב.זוה"ק קכד, דף  ח "ג נשא, פרשת  בןג.זוהר  שלום הרב האלהי המקובל
ס'. אות מג ' תיקון הזוהר, תיקוני  על  מלך  כסא  בפירושו זיע"א, בוזגלו זיע"א ד.משה הגר "א האלהי
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זיע "אדברי מקומרנה ספרין יחיאל איזיק יצחק הרב  האלהי "דבקההמקובל :
נפשך  ודבק האר"י. מרן  ובכתבי הזוהר  בספר השגתך לפי תמיד, נפשך
זהו כי ורבי, רב  להיות  חלילה  כוונתך  תהיה שלא  והכנעה , ואהבה ביראה מאוד 
תדבקו ורמים, גבוהים יקרות נפשות ובניי אחיי ולכן וכו ' ממש זרה עבודה 

וכו '. חדש" זוהר תקונים הזוהר בספר  נפשכם

זיע "אודברי  חי איש בן חיים יוסף רבי האלהי המקובל עוזנו  "ישמעוגאון  :
לכל  והודיעו הזהירו  ואשר  הגידו  חכמים אשר  את  המשכיל , ויבין  השומע
היא חיים  עץ  ונסתריה , התורה  סודות  בעסק הקודש אל לגשת  ישראל, איש 

בה ". למחזיקים

כל יהי  את ולקיים ולעשות  לשמור  וללמד ללמוד יצלח , בידנו  ה ' וחפץ  רצון,
בב "א עוזנו  שכינת  לעילוי באהבה , תורתך .זדברי

חלקנו טוב מה אשרינו 

חלקינואשרינו טוב זוהרחמה  מזיו נועם  באמרי ולהגות לילך לאורו  שזכינו
סוף להם  שאין מים מחמדים , וכולו ממתקים חכו  הקדוש, אור עליון
מרכבה להיות ואיך המרכבה, ובמעשה  בראשית במעשה ולהשכיל להבין וקץ 
בנפשי  ונשרש נחלט וזאת  ושרשה . מחצבה המקור אל נפש ולהשיב להתייחד 

מימיו אור ראה לא הזהר  ספר אור ראה שלא מי .טאשר

ורעי שמעוני  הלבאחיי עבודת אמיתת אמת ומבקשי המשתוקקים  החברים
הזוהר, בספר ותדבק תשתוחח  נפשי בהיכלו ולבקר  ה' בנועם לחזות 

הקדוש  ספר עסק סגולת קדמונינו מפי ידוע .יכאשר

הזוהרהקדוש  ספר  ויראההזה אהבה יכניס המסלה, יסקל הדרכים  יפרש ,
אל  אותנו להביא  צדק במעגלי ידריכנו ילמדנו  אדם , של בלבו 

הנחלה ואל .יאהמנוחה 

הזהרומי  ספר  קדושת גודל שיח  ונסתריםיוכל  צפונים דבריו אשר ותועלתו,
הנפשות חיי החיים . מקור עינים פתח ומזהירים. מאירים  בוערים כלפידים 

ג'. סי' פי "א שלמה אבן זיע"א ה.בספר  מקומרנה ספרין יחיאל איזיק יצחק הרב האלהי  המקובל
א'. משנה ד' פרק חסד נוצר  ספרוו.בספרו בראש זיע "א חי  איש בן חיים יוסף  רבי האלהי המקובל 

ותבונה. משיעורי ז.דעת וחידושים ביאורים  לי", אור "מאיר הספר בפתח ברכתהרב  דברי  מתוך
ועוד. הכוונות  ושער עץחיים בספרי שליט"א יצחקי  אברהםמרדכי ספרח.מו"ר  הזוהרראה שערי

וספר  זצ"ל . פריש דניאל הרב התורה למקובל סודות ב"ב.לימוד  שליט"א יצחק דוד  הספרלרב  ובפרט
הזוהר " "אור  ומקיף  ובזכותהכולל השי"ת  בעזרת הלומדים , ויגילו החסידים  "ישמחו בהקדמה : כלשונו ,

בבלי  מתלמוד גדול קובץ  הזוהר, אור  הספה"ק ברכה  היום  לפניכם נותנים הרינו יוחאי בר  שמעון רבן
כללים  מוסר, ספרי ותלמידיו, בעשטה"ק ספרי  ואחרונים, ראשונים תיקונים, זוה"ק, מדרשים, ירושלמי,
ומבקש , דורש  לכל חינם ניתן והוא שונות". ובהשלמות  והתיקונים , הזוהר  לימוד בענין ועיקריים יסודיים

נעשים  והפצה הסברה פעולות העולמי "והרבה הרבים מזכי "חברה שע"י  העולמי" הזוהר "מפעל ידי  על
שליט"א מהאלמין אדמו"ר מרן כ"ק גראס יהודה שלום רבי הגה"צ של לכישמיסודו נחל רחוב  האלמין . (קהל

(99093 שמש בית רמת בהעלותך .ט..24/8 פ' צבי , עטרת  מזידיטשוב , אייכנשטיין הירש  צבי ר'י .ר'
ד'. דף  מרע, סור מזידיטשוב, אייכנשטיין  הירש  מנטובה.יא.צבי דפוס זהר  המו"ל  הקדמת 

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקבלהמאמרי חכמת  לימוד וחשיבות מעלת  ג |גודל 

הנכבד  ה' את  וליראה  לאהבה הלבבות  את מלהיבים דבריו אהבה , רצוף תוכו
ולומד  הטועמו חיך כל  דבריו , פנימיות תוכיות  מבין שאינו מי ואף והנורא.

כנודע ולזככה  להאירה לנשמה מסוגלים המה  דבריו .יבלשונו

המרבהאמר  אחד שאמרו ממה  היפך  הכלל דברים בג' ז"ל , טוב שם  הבעל
מקוואות שקידת  לנשמה, מסוגל הזוהר  אמירת שירבה, ובלבד  כו ' ואחד

חז אמרו צדקה, נתינת הגוף , בני מטהר שיחיה  בשביל לצדקה סלע  "הנותן "ל
העני  את מחיה  פנים כל דעל גמור ", צדיק זה .יג הרי

"הזוהר"למה ספר בשם הרמ"ק?נקרא  כותב הזוהר- ספר יקרא  הספר ולזה  :
בהשגחה משפיעים אורו  ודרך העליון, מהזוהר  ההוא  האור השפעת מפני
תורה ברזי מושפע  מהדעת  עליון  ושפע אור שהיה בו , המתעסקים  כל אלהית
הזוהר, ספר הזה החיבור אתקרי משם שנשפע  כיון  וכו '. תורה  וסתרי רזי דהיינו

ההוא מהזוהר שנשפע .ידכלומר

הזוהרועוד דפוס בהקדמת  למהאומר  הטעם  וזהו מזהירים, פניו הזוהר  הלומד :
כתב בראשית  פרשת  בראש ז"ל אבי ואדוני הזהר. ספר ספרנקרא  דקראו :

הוא ברוך סו "ף האי"ן גימטריא  זה "ר  תיבת כי עלאין למלין רמז .טוהזהר 

הנסתר .עיקר  חכמת שילמוד  האדם אלעזרבריאת רבי שאמר  בראכמו קוב"ה :
נשמתא באנפוי ונפח סגי, באומנותא לי' ועבד דחכמתא, ברזא  נש לבר לי'
הנקרא כל כד "א דמארי', ביקרא  למנדע  דחכמתא, ברזין ולאסתכלא למנדע דחיי

דייקא בראתיו  ולכבודי עשיתיו, אף  יצרתיו בראתיו  ולכבודי .טזבשמי

יתברך.לימוד בו ולדבקה עשה  מצוות בכלל  הוא איזיקהזוה"ק  יצחק ר ' כ "כ
מקומרנה ספרין הכל :יחיאל וכו ', לימודו וחיוב הזוהר  ספר  שכל ודע 

וביחודים בפרט קדושה  בידיעה מצוי אלוקי שיש ולידע בו לדבקה עשה  מצוות
ואחדות ויראה  .יזואהבה 

הזוהרחיות  בספר  תלוי הישראלי הזוהראדם  בספר  תלוי הישראלי אדם  חיות  .
וביראה ובנועם ובשמחה בקדושה ללמוד מרן , אחד ובכתבי כל ואהבה

קדושים ישראל וכל וקדושתו  השגתו ואומריחלפי ותענוג . חיות  דומה אינו  :
חיות לו אין  שהוא  עצמו, על ואמר  והתיקונים. הזוהר  כלימוד  הנגלה  לימוד

ותיקונים הזהר  מן  כמו הגמרא  בלימוד אפילו  .יטותענוג

היהודים.קיימו עליהם  זיע "אוקבלו הטוב הרי"ח  מו"ר הציץכותב אשר  מזמן :
הזוהר, וספר  התיקונים ספר  הגדולים  מאורות  שני של יקרות אור וזרח
התיקונים של  הקדוש בלימוד להחזיק ישראל עדת קהל היהודים וקבלו קיימו
סוד  ולהבין להשיג ידם לאל דאין  והגם  זקן. ועד מנער  ורבים  יחיד והזוהר

תקס"ד.יב. הזוהר  לדפוס אמסטרדם  דין בית רש"י.יג.הקדמת נתיב ספר  מפאריטש , הלל ר '

ב'.יד. אביך, אלקי את  דע קורדובירו, משה ליוורנו.טו.הרב  זהר  המו"ל ח"בטז.הקדמת זהר
ומפרשיהם. ובתיקו"ז בזוה"ק נזכר  הרבה ועוד ע"א, קנ"ה מקומרנה,יז.דף ספרין יחיאל  איזיק יצחק ר '

ג'. אות  ב' שביל היחוד, שביל מצוותיך, חסד,יח.נתיב נוצר מקומרנה, ספרין יחיאל איזיק יצחק ר'
כ'. משנה ד' ג'.יט.פרק אות  ע "ב , מקוריץ , ר "פ מהרה"ק פנחס, מדרש
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זיע "אדברי מקומרנה ספרין יחיאל איזיק יצחק הרב  האלהי "דבקההמקובל :
נפשך  ודבק האר"י. מרן  ובכתבי הזוהר  בספר השגתך לפי תמיד, נפשך
זהו כי ורבי, רב  להיות  חלילה  כוונתך  תהיה שלא  והכנעה , ואהבה ביראה מאוד 
תדבקו ורמים, גבוהים יקרות נפשות ובניי אחיי ולכן וכו ' ממש זרה עבודה 

וכו '. חדש" זוהר תקונים הזוהר בספר  נפשכם

זיע "אודברי  חי איש בן חיים יוסף רבי האלהי המקובל עוזנו  "ישמעוגאון  :
לכל  והודיעו הזהירו  ואשר  הגידו  חכמים אשר  את  המשכיל , ויבין  השומע
היא חיים  עץ  ונסתריה , התורה  סודות  בעסק הקודש אל לגשת  ישראל, איש 

בה ". למחזיקים

כל יהי  את ולקיים ולעשות  לשמור  וללמד ללמוד יצלח , בידנו  ה ' וחפץ  רצון,
בב "א עוזנו  שכינת  לעילוי באהבה , תורתך .זדברי

חלקנו טוב מה אשרינו 

חלקינואשרינו טוב זוהרחמה  מזיו נועם  באמרי ולהגות לילך לאורו  שזכינו
סוף להם  שאין מים מחמדים , וכולו ממתקים חכו  הקדוש, אור עליון
מרכבה להיות ואיך המרכבה, ובמעשה  בראשית במעשה ולהשכיל להבין וקץ 
בנפשי  ונשרש נחלט וזאת  ושרשה . מחצבה המקור אל נפש ולהשיב להתייחד 

מימיו אור ראה לא הזהר  ספר אור ראה שלא מי .טאשר

ורעי שמעוני  הלבאחיי עבודת אמיתת אמת ומבקשי המשתוקקים  החברים
הזוהר, בספר ותדבק תשתוחח  נפשי בהיכלו ולבקר  ה' בנועם לחזות 

הקדוש  ספר עסק סגולת קדמונינו מפי ידוע .יכאשר

הזוהרהקדוש  ספר  ויראההזה אהבה יכניס המסלה, יסקל הדרכים  יפרש ,
אל  אותנו להביא  צדק במעגלי ידריכנו ילמדנו  אדם , של בלבו 

הנחלה ואל .יאהמנוחה 

הזהרומי  ספר  קדושת גודל שיח  ונסתריםיוכל  צפונים דבריו אשר ותועלתו,
הנפשות חיי החיים . מקור עינים פתח ומזהירים. מאירים  בוערים כלפידים 

ג'. סי' פי "א שלמה אבן זיע"א ה.בספר  מקומרנה ספרין יחיאל איזיק יצחק הרב האלהי  המקובל
א'. משנה ד' פרק חסד נוצר  ספרוו.בספרו בראש זיע "א חי  איש בן חיים יוסף  רבי האלהי המקובל 

ותבונה. משיעורי ז.דעת וחידושים ביאורים  לי", אור "מאיר הספר בפתח ברכתהרב  דברי  מתוך
ועוד. הכוונות  ושער עץחיים בספרי שליט"א יצחקי  אברהםמרדכי ספרח.מו"ר  הזוהרראה שערי

וספר  זצ"ל . פריש דניאל הרב התורה למקובל סודות ב"ב.לימוד  שליט"א יצחק דוד  הספרלרב  ובפרט
הזוהר " "אור  ומקיף  ובזכותהכולל השי"ת  בעזרת הלומדים , ויגילו החסידים  "ישמחו בהקדמה : כלשונו ,

בבלי  מתלמוד גדול קובץ  הזוהר, אור  הספה"ק ברכה  היום  לפניכם נותנים הרינו יוחאי בר  שמעון רבן
כללים  מוסר, ספרי ותלמידיו, בעשטה"ק ספרי  ואחרונים, ראשונים תיקונים, זוה"ק, מדרשים, ירושלמי,
ומבקש , דורש  לכל חינם ניתן והוא שונות". ובהשלמות  והתיקונים , הזוהר  לימוד בענין ועיקריים יסודיים

נעשים  והפצה הסברה פעולות העולמי "והרבה הרבים מזכי "חברה שע"י  העולמי" הזוהר "מפעל ידי  על
שליט"א מהאלמין אדמו"ר מרן כ"ק גראס יהודה שלום רבי הגה"צ של לכישמיסודו נחל רחוב  האלמין . (קהל

(99093 שמש בית רמת בהעלותך .ט..24/8 פ' צבי , עטרת  מזידיטשוב , אייכנשטיין הירש  צבי ר'י .ר'
ד'. דף  מרע, סור מזידיטשוב, אייכנשטיין  הירש  מנטובה.יא.צבי דפוס זהר  המו"ל  הקדמת 
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הנכבד  ה' את  וליראה  לאהבה הלבבות  את מלהיבים דבריו אהבה , רצוף תוכו
ולומד  הטועמו חיך כל  דבריו , פנימיות תוכיות  מבין שאינו מי ואף והנורא.

כנודע ולזככה  להאירה לנשמה מסוגלים המה  דבריו .יבלשונו

המרבהאמר  אחד שאמרו ממה  היפך  הכלל דברים בג' ז"ל , טוב שם  הבעל
מקוואות שקידת  לנשמה, מסוגל הזוהר  אמירת שירבה, ובלבד  כו ' ואחד

חז אמרו צדקה, נתינת הגוף , בני מטהר שיחיה  בשביל לצדקה סלע  "הנותן "ל
העני  את מחיה  פנים כל דעל גמור ", צדיק זה .יג הרי

"הזוהר"למה ספר בשם הרמ"ק?נקרא  כותב הזוהר- ספר יקרא  הספר ולזה  :
בהשגחה משפיעים אורו  ודרך העליון, מהזוהר  ההוא  האור השפעת מפני
תורה ברזי מושפע  מהדעת  עליון  ושפע אור שהיה בו , המתעסקים  כל אלהית
הזוהר, ספר הזה החיבור אתקרי משם שנשפע  כיון  וכו '. תורה  וסתרי רזי דהיינו

ההוא מהזוהר שנשפע .ידכלומר

הזוהרועוד דפוס בהקדמת  למהאומר  הטעם  וזהו מזהירים, פניו הזוהר  הלומד :
כתב בראשית  פרשת  בראש ז"ל אבי ואדוני הזהר. ספר ספרנקרא  דקראו :

הוא ברוך סו "ף האי"ן גימטריא  זה "ר  תיבת כי עלאין למלין רמז .טוהזהר 

הנסתר .עיקר  חכמת שילמוד  האדם אלעזרבריאת רבי שאמר  בראכמו קוב"ה :
נשמתא באנפוי ונפח סגי, באומנותא לי' ועבד דחכמתא, ברזא  נש לבר לי'
הנקרא כל כד "א דמארי', ביקרא  למנדע  דחכמתא, ברזין ולאסתכלא למנדע דחיי

דייקא בראתיו  ולכבודי עשיתיו, אף  יצרתיו בראתיו  ולכבודי .טזבשמי

יתברך.לימוד בו ולדבקה עשה  מצוות בכלל  הוא איזיקהזוה"ק  יצחק ר ' כ "כ
מקומרנה ספרין הכל :יחיאל וכו ', לימודו וחיוב הזוהר  ספר  שכל ודע 

וביחודים בפרט קדושה  בידיעה מצוי אלוקי שיש ולידע בו לדבקה עשה  מצוות
ואחדות ויראה  .יזואהבה 

הזוהרחיות  בספר  תלוי הישראלי הזוהראדם  בספר  תלוי הישראלי אדם  חיות  .
וביראה ובנועם ובשמחה בקדושה ללמוד מרן , אחד ובכתבי כל ואהבה

קדושים ישראל וכל וקדושתו  השגתו ואומריחלפי ותענוג . חיות  דומה אינו  :
חיות לו אין  שהוא  עצמו, על ואמר  והתיקונים. הזוהר  כלימוד  הנגלה  לימוד

ותיקונים הזהר  מן  כמו הגמרא  בלימוד אפילו  .יטותענוג

היהודים.קיימו עליהם  זיע "אוקבלו הטוב הרי"ח  מו"ר הציץכותב אשר  מזמן :
הזוהר, וספר  התיקונים ספר  הגדולים  מאורות  שני של יקרות אור וזרח
התיקונים של  הקדוש בלימוד להחזיק ישראל עדת קהל היהודים וקבלו קיימו
סוד  ולהבין להשיג ידם לאל דאין  והגם  זקן. ועד מנער  ורבים  יחיד והזוהר

תקס"ד.יב. הזוהר  לדפוס אמסטרדם  דין בית רש"י.יג.הקדמת נתיב ספר  מפאריטש , הלל ר '

ב'.יד. אביך, אלקי את  דע קורדובירו, משה ליוורנו.טו.הרב  זהר  המו"ל ח"בטז.הקדמת זהר
ומפרשיהם. ובתיקו"ז בזוה"ק נזכר  הרבה ועוד ע"א, קנ"ה מקומרנה,יז.דף ספרין יחיאל  איזיק יצחק ר '

ג'. אות  ב' שביל היחוד, שביל מצוותיך, חסד,יח.נתיב נוצר מקומרנה, ספרין יחיאל איזיק יצחק ר'
כ'. משנה ד' ג'.יט.פרק אות  ע "ב , מקוריץ , ר "פ מהרה"ק פנחס, מדרש
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את בצמא שותים  כן  פי על אף האלה , הקדושים שבספרים טהורות  אמרות 
מאד  מאד בקריאתן ומתלהבין .כדבריהם

הזוה "קוכ"כ לספר  הרבנים  אחינובהקדמת כל כזה באופן כי נקוה  הבה  :
קטון ואביון עשיר  יחד  הקדוש , הזוהר  בספר לימוד יקבעו  ישראל בית
הזהר, ללימוד  חברות  לקבוע ישתדלו אם  נעים ומה טוב ומה  הוא . שם  וגדול
בלימוד  להשתדל עלינו, לפרוח החלו הגאולה  ניצוצי אשר כזאת  לעת ובפרט
הנביא אליהו בקדשו דבר  כאשר צדקינו, משיח לביאת המסוגל הזה  הקדוש
יפקון וביה  גלותא מן יתפרקון  הזוהר ספר דבהאי מהימנא לרעיא  לטוב זכור 
קריב ובזמן בעגלא צדקנו, משיח בביאת גאולתינו יחיש וה ' גלותא. מן

אמן בימינו .כאבמהרה

הלומד .מטהר  נפש  את  ולקדש ומקדש  לטהר מאוד נשגב  הזוהר  ספר  למוד
הוא הרבה, שגיאות בו  ושוגה  קאמר , מאי ידע  לא אי ואפילו הנפש.
ז"ל  רבותינו  פירשו  אהבה עלי ודגלו  כדכתיב הוא , ברוך הקדוש לפני חשוב
ומדבר דבר, יודע  שאינו קטן לתינוק  דומה , הדבר למה הא אהבה. עלי ודלוגו 

יצחקו  ואמו ואביו  שפה, בלעגי תיבות  של  יושבחציין  כך לקולו, ישמחו לו
אך  ללמוד ורוצה  בתורה  חיבה לו יש הישראלי כשהאיש וישמח ישחק  בשמים
רוח  נחת  עושה בודאי כשיודע, ולומד  שילמדנו מי לו  אין  או  משגת , דעתו  אין 
אין ללמוד, יודע שאינו למי פטור מקום אין  כן, כי הנה  בשכרו. ובא  ליוצרו

שיודע כמו  ללמוד  יכול כי הדין, ליום  פוטרתו  זו  .כבטענה 

כמהואומר : עליו שיעבור אף הקדוש, בזוהר  ללמוד ישראל בר כל  שיתחזק
עליו עבר  אם  וכן הקדוש, בזוהר  מללמוד חלילה אותו  להפריד נסיונות 
רחמנא הדור ליצני שהם שלהם, בחומר המגושמים אדם  מבני נסיונות  כמה
מישראל  נפש בעל שיתחזק החוחים... בין כשושנה  ביניהם  יושב והוא ליצלן,
איזה במקצת לו שנראה  פי על אף הוא... ברוך הבורא  בדביקות  לדבק הרוצה 
האין בכח ונתחזק חזק זה על ישגיח אל החוחים, בין כשושנה שהוא פעמים 

שמו וברוך הוא ברוך .כג סוף

הזוהר .אין  לימוד  על  הגבלה ז"ל שום בלוך שלמה רבי הצדיק הגאון אמר וכן 
רובו כי הגבלה , שום אין הזוהר  ספר לימוד שעל ז"ל , חיים  החפץ  רבו משם
אותה של  הזוהר את  שבת כל  שילמדו לכולם מעורר חיים  החפץ והיה מדרש.

לבחורים ואפילו .כדפרשה

גדול .מיוסד  מוסר איןעל  עד גדולים  מוסרים  על מיוסד הזוהר  ספר כל
עיני  ומעיר והשכינה , הקב"ה  ליחוד מרכבה להיות  ובפרט שיעור ,
סגולה הוא  וגם  נימוח . הוא אבן אם האבן , לב ומסיר מתרדמתם, ישנים 
הטועם וכל החיצוניות . חכמת  המאררים המרים מים  הזידונים, ממים להינצל

בניהו.כ. התיקונים בהקדמת  חי, איש  הבן חיים, יוסף  ג'רבה.כא.רבנו דפוס לזוהר הרבנים הקדמת
זוהר .כב. ערך יועץ , פלא  פאפו, יצחק בר אליעזר  דמשק כג.ר' פאפו, טוב שם בר  אליעזר  הרב

י"ב. אות  הקודש דרך בהקדמה יוסף.כד.אליעזר , בנין  הוספות  מפוז 'ין, שלמה בן יוסף  ר '
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תורה, טעמי סתרי עמקי כחכמת  בעולם חכמה אין אשר בעצמו  יטעום  ממנו
נחשבו ותוהו לאפס מבלעדה  החכמות  .כהוכל

מוסרספר  מלא גדוליםהזוהר תיקונים הם שלו אות  וכל מוסר , מלא הזוהר ספר  .
הגלגולים כל לתקן .כולנשמה 

שבעולם.כולל  החכמות  לעסוקכל רגיל  והיה  זוהר. התיקוני קדושת  גדלות  כח
התיקונים שבספר  ואמר, אלול. בימי שלא אפילו השנה  בכל גם ביותר  בו 

שבעולם החכמות כל .כזכלולים 

הלומד.אין למעלת וערך בדברי שיעור  ההוגה למעלת וערך שיעור אין
וביותר אמת חכמי ובדברי אליו, הנלוים וכל הזוהר בספר  חיים , אלקים 
ופתחי  אורה  שערי יגלו  התמידי העסק ידי על כי הברורים... ז"ל הארי בכתבי
מלך  היכל  אל לקרבה  נפשו חמדה  אשר ה ', בדרך בתום  ההולך לכל חכמה 
לעסוק המתנדבים כל ברוכים  יהיו  כן ועל הוא, ברוך העולמים חי הכבוד
הקב "ה טובה ומחשבה  ביומו... יום מדי ביום  שתים או  שעה אפילו בכמה,
ה' בחצרות תמיד היום כל הוא  עומד  כאילו ויחשב למעשה, מצרפה

דאורייתא ברזין .כחומשכנותיו

הגנוז .מהארת  שהואהאור הזוהר  הקדוש הספר נכתב אשר  הזה ביום הנה 
בזכות יתגלה  עד  בגלות  לנו  מאיר וזה הגנוז... טוב כי האור  מהארת

המשיח  מלך של אורו זה, אור יהי צדקנו. משיח .כטזה 

המאירואומר: הקדוש בזוהר  שיש ומתיקות  הגנוז אור וראו  טעמו אחי, ולכן
ולא והיסורין , והצרות  הרעות  כל עצמך על תקבל  אור  שמרוב עד לנפש,
חזק חזק המעלות , רום עד למעלה ותתעלה ממדרגתך, תיפול ולא  דעתך יתחלש

תפחד  ולא  תירא  לא  ואמץ, .ל חזק



טוב.כה. ועשה מרע סור מהרצ"ה, מזידיטשוב , אייכנשטיין הירש צבי יחיאל כו.ר ' איזיק יצחק  ר '
כ'. משנה  ד' פרק חסד, נוצר  מקומרנה , קכ"ח.כז.ספרין הר "ן שיחות מברסלב , נחמן הרבכח.הרבי

.232 בקדושה, ישראל  אוהב  קוק, יששכר ,כט.ראי"ה בני מהרצ"א, מדינוב , שפירא  אלימלך  צבי  ר'
המאיר אור בס' מ"ש  וראה ד'. אות ג ' מאמר אייר  חדש פעם (זיטאמיר)מאמרי ג': טור כ"ח דף  פקודי, פ'

והסתכל  השולחן על מונח  שהיה הזוהר ספר  פתח  ואזי מהדברים, אחד ז"ל טוב שם לבעל  שאלו אחת 
בשביל  וכי הקדוש , פיו ושאלו בדבריו. שכיוון אתו האמת נמצא  כך ואחר  המאורע, כל להם ואמר בו
אור מצינו הלא השיב, ואז מרחוק . ולראות לדעת יתכן בזוהר  מעט והסתכלות  הזוהר  ספר את  שפתח
העולם  מראש לראות יכול האדם  וגם סופו ועד העולם מראש  מאיר  היה עולמו את  הקב "ה בו שברא
להשתמש כדאי  העולם שאין הקב"ה שראה וכיוון עליה, ולדרים לארץ ומאיר  הבהיר אור עם סופו ועד
שתורה בתורה, האור את גנז  גנזות והיכן האור את המכיל המקום ואפוא לצדיקים, גנזו האור, זה עם
נתיב לו מאיר הגנוז המאור שכלו, בעין בה  מסתכל  לשמה תורה לומד וכשאדם  הקב "ה, של הטוב  אוצרו

האור . שנגנז  קודם מאז  כאשר העולם, מראש ולראות ספריןל.להשכיל יחיאל  איזיק יצחק ר'
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את בצמא שותים  כן  פי על אף האלה , הקדושים שבספרים טהורות  אמרות 
מאד  מאד בקריאתן ומתלהבין .כדבריהם

הזוה "קוכ"כ לספר  הרבנים  אחינובהקדמת כל כזה באופן כי נקוה  הבה  :
קטון ואביון עשיר  יחד  הקדוש , הזוהר  בספר לימוד יקבעו  ישראל בית
הזהר, ללימוד  חברות  לקבוע ישתדלו אם  נעים ומה טוב ומה  הוא . שם  וגדול
בלימוד  להשתדל עלינו, לפרוח החלו הגאולה  ניצוצי אשר כזאת  לעת ובפרט
הנביא אליהו בקדשו דבר  כאשר צדקינו, משיח לביאת המסוגל הזה  הקדוש
יפקון וביה  גלותא מן יתפרקון  הזוהר ספר דבהאי מהימנא לרעיא  לטוב זכור 
קריב ובזמן בעגלא צדקנו, משיח בביאת גאולתינו יחיש וה ' גלותא. מן

אמן בימינו .כאבמהרה

הלומד .מטהר  נפש  את  ולקדש ומקדש  לטהר מאוד נשגב  הזוהר  ספר  למוד
הוא הרבה, שגיאות בו  ושוגה  קאמר , מאי ידע  לא אי ואפילו הנפש.
ז"ל  רבותינו  פירשו  אהבה עלי ודגלו  כדכתיב הוא , ברוך הקדוש לפני חשוב
ומדבר דבר, יודע  שאינו קטן לתינוק  דומה , הדבר למה הא אהבה. עלי ודלוגו 

יצחקו  ואמו ואביו  שפה, בלעגי תיבות  של  יושבחציין  כך לקולו, ישמחו לו
אך  ללמוד ורוצה  בתורה  חיבה לו יש הישראלי כשהאיש וישמח ישחק  בשמים
רוח  נחת  עושה בודאי כשיודע, ולומד  שילמדנו מי לו  אין  או  משגת , דעתו  אין 
אין ללמוד, יודע שאינו למי פטור מקום אין  כן, כי הנה  בשכרו. ובא  ליוצרו

שיודע כמו  ללמוד  יכול כי הדין, ליום  פוטרתו  זו  .כבטענה 

כמהואומר : עליו שיעבור אף הקדוש, בזוהר  ללמוד ישראל בר כל  שיתחזק
עליו עבר  אם  וכן הקדוש, בזוהר  מללמוד חלילה אותו  להפריד נסיונות 
רחמנא הדור ליצני שהם שלהם, בחומר המגושמים אדם  מבני נסיונות  כמה
מישראל  נפש בעל שיתחזק החוחים... בין כשושנה  ביניהם  יושב והוא ליצלן,
איזה במקצת לו שנראה  פי על אף הוא... ברוך הבורא  בדביקות  לדבק הרוצה 
האין בכח ונתחזק חזק זה על ישגיח אל החוחים, בין כשושנה שהוא פעמים 

שמו וברוך הוא ברוך .כג סוף

הזוהר .אין  לימוד  על  הגבלה ז"ל שום בלוך שלמה רבי הצדיק הגאון אמר וכן 
רובו כי הגבלה , שום אין הזוהר  ספר לימוד שעל ז"ל , חיים  החפץ  רבו משם
אותה של  הזוהר את  שבת כל  שילמדו לכולם מעורר חיים  החפץ והיה מדרש.

לבחורים ואפילו .כדפרשה

גדול .מיוסד  מוסר איןעל  עד גדולים  מוסרים  על מיוסד הזוהר  ספר כל
עיני  ומעיר והשכינה , הקב"ה  ליחוד מרכבה להיות  ובפרט שיעור ,
סגולה הוא  וגם  נימוח . הוא אבן אם האבן , לב ומסיר מתרדמתם, ישנים 
הטועם וכל החיצוניות . חכמת  המאררים המרים מים  הזידונים, ממים להינצל

בניהו.כ. התיקונים בהקדמת  חי, איש  הבן חיים, יוסף  ג'רבה.כא.רבנו דפוס לזוהר הרבנים הקדמת
זוהר .כב. ערך יועץ , פלא  פאפו, יצחק בר אליעזר  דמשק כג.ר' פאפו, טוב שם בר  אליעזר  הרב

י"ב. אות  הקודש דרך בהקדמה יוסף.כד.אליעזר , בנין  הוספות  מפוז 'ין, שלמה בן יוסף  ר '

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקבלהמאמרי חכמת  לימוד וחשיבות מעלת  ה |גודל 

תורה, טעמי סתרי עמקי כחכמת  בעולם חכמה אין אשר בעצמו  יטעום  ממנו
נחשבו ותוהו לאפס מבלעדה  החכמות  .כהוכל

מוסרספר  מלא גדוליםהזוהר תיקונים הם שלו אות  וכל מוסר , מלא הזוהר ספר  .
הגלגולים כל לתקן .כולנשמה 

שבעולם.כולל  החכמות  לעסוקכל רגיל  והיה  זוהר. התיקוני קדושת  גדלות  כח
התיקונים שבספר  ואמר, אלול. בימי שלא אפילו השנה  בכל גם ביותר  בו 

שבעולם החכמות כל .כזכלולים 

הלומד.אין למעלת וערך בדברי שיעור  ההוגה למעלת וערך שיעור אין
וביותר אמת חכמי ובדברי אליו, הנלוים וכל הזוהר בספר  חיים , אלקים 
ופתחי  אורה  שערי יגלו  התמידי העסק ידי על כי הברורים... ז"ל הארי בכתבי
מלך  היכל  אל לקרבה  נפשו חמדה  אשר ה ', בדרך בתום  ההולך לכל חכמה 
לעסוק המתנדבים כל ברוכים  יהיו  כן ועל הוא, ברוך העולמים חי הכבוד
הקב "ה טובה ומחשבה  ביומו... יום מדי ביום  שתים או  שעה אפילו בכמה,
ה' בחצרות תמיד היום כל הוא  עומד  כאילו ויחשב למעשה, מצרפה

דאורייתא ברזין .כחומשכנותיו

הגנוז .מהארת  שהואהאור הזוהר  הקדוש הספר נכתב אשר  הזה ביום הנה 
בזכות יתגלה  עד  בגלות  לנו  מאיר וזה הגנוז... טוב כי האור  מהארת

המשיח  מלך של אורו זה, אור יהי צדקנו. משיח .כטזה 

המאירואומר: הקדוש בזוהר  שיש ומתיקות  הגנוז אור וראו  טעמו אחי, ולכן
ולא והיסורין , והצרות  הרעות  כל עצמך על תקבל  אור  שמרוב עד לנפש,
חזק חזק המעלות , רום עד למעלה ותתעלה ממדרגתך, תיפול ולא  דעתך יתחלש

תפחד  ולא  תירא  לא  ואמץ, .ל חזק



טוב.כה. ועשה מרע סור מהרצ"ה, מזידיטשוב , אייכנשטיין הירש צבי יחיאל כו.ר ' איזיק יצחק  ר '
כ'. משנה  ד' פרק חסד, נוצר  מקומרנה , קכ"ח.כז.ספרין הר "ן שיחות מברסלב , נחמן הרבכח.הרבי

.232 בקדושה, ישראל  אוהב  קוק, יששכר ,כט.ראי"ה בני מהרצ"א, מדינוב , שפירא  אלימלך  צבי  ר'
המאיר אור בס' מ"ש  וראה ד'. אות ג ' מאמר אייר  חדש פעם (זיטאמיר)מאמרי ג': טור כ"ח דף  פקודי, פ'

והסתכל  השולחן על מונח  שהיה הזוהר ספר  פתח  ואזי מהדברים, אחד ז"ל טוב שם לבעל  שאלו אחת 
בשביל  וכי הקדוש , פיו ושאלו בדבריו. שכיוון אתו האמת נמצא  כך ואחר  המאורע, כל להם ואמר בו
אור מצינו הלא השיב, ואז מרחוק . ולראות לדעת יתכן בזוהר  מעט והסתכלות  הזוהר  ספר את  שפתח
העולם  מראש לראות יכול האדם  וגם סופו ועד העולם מראש  מאיר  היה עולמו את  הקב "ה בו שברא
להשתמש כדאי  העולם שאין הקב"ה שראה וכיוון עליה, ולדרים לארץ ומאיר  הבהיר אור עם סופו ועד
שתורה בתורה, האור את גנז  גנזות והיכן האור את המכיל המקום ואפוא לצדיקים, גנזו האור, זה עם
נתיב לו מאיר הגנוז המאור שכלו, בעין בה  מסתכל  לשמה תורה לומד וכשאדם  הקב "ה, של הטוב  אוצרו

האור . שנגנז  קודם מאז  כאשר העולם, מראש ולראות ספריןל.להשכיל יחיאל  איזיק יצחק ר'



בכלל |ו בזוה"ק הלימוד דרכי הקבלה הנהגות בלימוד  חיזוק מאמרי

בכלל  בזוה"ק  הלימוד דרכי הנהגות מאמר ב.
שבאו כפי ח "ן, מחכמי הקדוש  בזוהר הלימוד לדרכי הנהגות  ליקטנו בס "ד זה במאמר
בפרד"ס ללמוד הבא  לכל וישרות  נאמנות הנהגות  והם בחיבוריהם. רשומים הדברים
ללמוד, והבא  קצובות . בפסקאות אותם ערכנו הלומד, בהם ירוץ ולמען  בכלל. התורה

יצלח. בידינו השי"ת  וחפץ תורה. לקנין  ויזכה אותם, וישנן  בהם יהגה

גדול .א . בחשק גדול ללמוד בחשק הזוהר  ספר .לאוללמוד
ומלה.ב . מלה בכל אותיעיין כל כי ומלה . מלה בכל יעיין זוהר כשלומד

הזוהר כי סוד . אלא  אינם  כפשט הנראים ודברים עצמו. בפני חידוש הוא
אורה .לבכולו 

להבין .ג. שיזכה עד  להביןבוכה  שיזכה עד  הרבה בוכה היה  הזוהר  .לג בלימוד
גדולה.ד . התמדה  שאני צריך  מה ובכל בחוברותי, כוונתי עיקר  שכל  כבודו , ידע 

בעיון לעסוק וצעירים, זקנים חכמים , תלמידי לבב לעורר רק הוא  כותב ,
וספרא הקדוש זוהר  דברי עם  הספרים כל את  וללמוד התורה... בפנימיות
צריך  ובבקיאות, בעיון חז"ל, מדרשי וכל יצירה, וספר  הבהיר ספר דצניעותא ,

ופוסקים הש"ס כהתמדת  ממש גדולה, התמדה זה  .לדעל
בבקיאות.ה. יום  בכל הלוי ללמוד  אברהם  לרב לברכה  זכרונו [האר "י] מורי אמר 

שיעמיק בלי בלבד בקיאות  דרך  בזוהר שילמוד השגה, לעניין טובה  עצה
רבות פעמים  הזוהר  בספר  ושיקרא  יום  בכל  עלין חמישים או ארבעים  .להבעיון

פירוש .ו. מתחדש  יום בכל  כי בכל ידע לו יש הזוהר  שספר ז "ל ממורי שמעתי
אחר פירוש .לויום 

עצמו .ז . בפני חידוש  יש  בזוה "ק אות בכל  כי מסוגלתידע אמת  לחכמת  זכה אם
ואין ליראיו ה' סוד נאמר אז  כי הללו, בעתים סתרהההצלחה  מגלה האשה 

מהגלות ישראל יצאו בזכותו כי באשמורות, זוהר  ילמוד ובלילה לבעלה. אלא 
הלשון כי יקרא , כן פי על אף בזוהר, להבין זכה שלא ומי ללילה . נמשל  והגלות
טוב. היותר  על  התיקונים ובספר  נפלא . זוהר  ולהאירה  הנשמה לזכך מסוגל
בפני  חידוש אות  כל כי ומלה, מלה  בכל אמת  לחכמת  יעיין זוהר  וכשלומד

סוד  רק אינם  פשוטים  הנראים  והדברים .לזעצמו,
בפשט .ח. לימוד  של משנה יותר  עליון תיקון  עושה בזוהר לימוד  כ"כ שעת

הזוה "ק דפוס  שאמרבהקדמת כמו הזוהר  ספר  לימוד מעלת  ידוע וכבר  :
לימוד  כנגד הוא התורה וסודות הזוהר מספר אחד יום שלימוד  ז"ל , האר"י
בנעימים. ושנותיכם  בטוב ימיהם יאריך הקב"ה זה ובזכות  מפשט. תמימה  שנה 
מלאים טוב  מכל ובתים בנים, ובני בבנים  תמים יהיו יחדיו והכבוד העושר

אליהו וברכת  ה' הזוהרלחבברכת על למלך כסא  פירוש בהקדמת וכ"כ  לימוד . :

ל'. אות  א' שביל התורה, נתיב מצוותיך , נתיב  זצוק"ל.לא.מקומרנה, מטשרנוביל  נחום מר ' הנהגות 
מ"ו.לב. אות טובות , הנהגות הכהן, חיים ח '.לג.רבי הר"ן, שיחות מברסלב , נחמן הרבלד.הרבי 

מ "ב.  מ "א א', אגרות  קוק, הקודש .לה.ראי "ה רוח  שער  האר "י, כתבי ויטאל, חיים ר'לו.הרב 
פ"ד. עמ' בא , פ' אפרים, מחנה  דגל מסדילקוב, אפרים חיים ראשקובערלז.משה שבתי ר' סידור 

י"ז. דף  הלימוד  תרנ"ב.לח.סדר ליוורנו דפוס זהר הקדמה

הקבלה  בלימוד  חיזוק בכלל מאמרי בזוה"ק הלימוד דרכי ז |הנהגות

פירוש  ולהבין ללמוד יזכה  אם  שכן וכל עולמות. בונה בעלמא  בגירסא הזוהר
הפשט  בלימוד יעשה  שלא  מה אחת  בשעה  למעלה  תיקון בו  יעשה  מאמר ,

תמימה .לטשנה 
הנשמה.ט . את ומזכך  מטהר  הקדוש בזוהר הלימוד  כי  להבין  בלי גם  אמתילמד

מסוגל  הזוהר  לשון כן פי על אף כלום , ידע  שלא מי שגם  בידינו שמקובל
הנפש  .מלזכך

הזוהרואומר : של הלשון כי ילמוד, כן פי על  אף  הזוהר , להבין  זכה שלא  ומי
הנשמה .מאמזכך

זהואומר: כל עם  אומר , הוא מה ידע לא  כי אף יום, בכל הקדוש הזוהר  אמירת
הנשמה מזכך הקדוש הזוהר  .מבאמירת

מהואומר : כלל מבין  שאינו אף לנשמה מסוגל הוא  הקודש הזוהר  לשון
מכל  כלום  לקח שלא פי על אף בושם, של לחנות  הנכנס כמשל שאומר ,

עמו קלט טוב  ריח .מג מקום
ותיקוניםואומר: הזוהר דברי יאמר  בהם  מבין אינו  אם ואף קבלה, בספר ילמוד

הנשמה לטהר מסוגלים הם .מדכי
מהואומר: כי מבין , שאינו אף בזהר לימודו  רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי

סגולה הוא הכי אפילו מבין  שאינו ליה .מהאיכפת 
מסוגלתואומר : הלשון כי מפני הלשון יקרא הכי, אפילו להבין, זכה  שלא מי

נפלא בזוהר ולהאירה הנשמה .מולזכך
ואףואומר : קאמר , מאי ידע לא  בשגם  לימוד, כל על מרומם  הזוהר  ספר  לימוד 

התורה דכל שהגם  לפי לנשמה . גדול תיקון  והוא  בקריאתו. שיטעה
ומבין הקורא ואדם  סיפורים , בכמה נתלבשה מקום  מכל הקב"ה , של שמותיו 
עצמן הסודות הן  הזוהר  ספר  אבל הפשוט . פשט על דעתו נותן הסיפורים
המשיג  מקוצר  מובן שאינו אלא תורה, וסתרי סודות  שהם יודע  והקורא  בגלוי,

המושג  .מזועומק
בשקידה,ואומר : והתיקונים הזוהר בדברי ללמוד עצמכם  תרגילו ואחיי, בניי

ולא מימיו מאורות  ראה לא מדבש, מתוקים הזוהר אור  ראה  שלא  ומי
מן בעלמא  אמירה  אפילו  ומזככה , הנפש מטהר שהוא  ועוד התורה, טעם טעם
הנפש  תיקוני שהם  התיקונים  ספר  ובפרט מאוד, הנפש ותיקון  סגולה השפתיים

פגם מכל  וחולאתממש .מחוסיג
זיוואומר : מלאים  הם אשר תיקונים , ובספר  הקדוש בזוהר  ללמוד ראוי כן על

לימוד  ידי ועל קאמר. מה ידע דלא גם  תורה , בסתרי נוגה  ומפיקים 

ס'.לט. אות מ "ג תיקון מלך, כסא בוזגלו, משה בן שלום מדינוב ,מ.הרב שפירא אלימלך צבי ר'
ט'. אות  מהרצ"א, הוספות ט"ז.מא.מהרצ"א, סעיף  א' סימן צדיקים, אור פאפריש, בספרמב.הר"מ 

לישרים. ליקוטים.מג.אור אפרים, מחנה דגל מסדילקוב, אפרים חיים משה יעקבמד.ר' רבי 
הלימוד. כוונת בסדר יעקב, קול  סידור  הזקןמה.קאפיל, האדמו"ר מאמרי מלאדי, זלמן שניאור  רבי

תקע"א. דף מ"ה.מו.הקצרים אות טובות, הנהגות הכהן , חיים  אזולאי,מז.רבי  יוסף דוד חיים ר'
מ "ד. אות באצבע , מורה ספרמח.החיד"א , הקדמת מקומרנה , ספרין יחיאל יהודה איזיק יצחק ר '
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בכלל  בזוה"ק  הלימוד דרכי הנהגות מאמר ב.
שבאו כפי ח "ן, מחכמי הקדוש  בזוהר הלימוד לדרכי הנהגות  ליקטנו בס "ד זה במאמר
בפרד"ס ללמוד הבא  לכל וישרות  נאמנות הנהגות  והם בחיבוריהם. רשומים הדברים
ללמוד, והבא  קצובות . בפסקאות אותם ערכנו הלומד, בהם ירוץ ולמען  בכלל. התורה

יצלח. בידינו השי"ת  וחפץ תורה. לקנין  ויזכה אותם, וישנן  בהם יהגה

גדול .א . בחשק גדול ללמוד בחשק הזוהר  ספר .לאוללמוד
ומלה.ב . מלה בכל אותיעיין כל כי ומלה . מלה בכל יעיין זוהר כשלומד

הזוהר כי סוד . אלא  אינם  כפשט הנראים ודברים עצמו. בפני חידוש הוא
אורה .לבכולו 

להבין .ג. שיזכה עד  להביןבוכה  שיזכה עד  הרבה בוכה היה  הזוהר  .לג בלימוד
גדולה.ד . התמדה  שאני צריך  מה ובכל בחוברותי, כוונתי עיקר  שכל  כבודו , ידע 

בעיון לעסוק וצעירים, זקנים חכמים , תלמידי לבב לעורר רק הוא  כותב ,
וספרא הקדוש זוהר  דברי עם  הספרים כל את  וללמוד התורה... בפנימיות
צריך  ובבקיאות, בעיון חז"ל, מדרשי וכל יצירה, וספר  הבהיר ספר דצניעותא ,

ופוסקים הש"ס כהתמדת  ממש גדולה, התמדה זה  .לדעל
בבקיאות.ה. יום  בכל הלוי ללמוד  אברהם  לרב לברכה  זכרונו [האר "י] מורי אמר 

שיעמיק בלי בלבד בקיאות  דרך  בזוהר שילמוד השגה, לעניין טובה  עצה
רבות פעמים  הזוהר  בספר  ושיקרא  יום  בכל  עלין חמישים או ארבעים  .להבעיון

פירוש .ו. מתחדש  יום בכל  כי בכל ידע לו יש הזוהר  שספר ז "ל ממורי שמעתי
אחר פירוש .לויום 

עצמו .ז . בפני חידוש  יש  בזוה "ק אות בכל  כי מסוגלתידע אמת  לחכמת  זכה אם
ואין ליראיו ה' סוד נאמר אז  כי הללו, בעתים סתרהההצלחה  מגלה האשה 

מהגלות ישראל יצאו בזכותו כי באשמורות, זוהר  ילמוד ובלילה לבעלה. אלא 
הלשון כי יקרא , כן פי על אף בזוהר, להבין זכה שלא ומי ללילה . נמשל  והגלות
טוב. היותר  על  התיקונים ובספר  נפלא . זוהר  ולהאירה  הנשמה לזכך מסוגל
בפני  חידוש אות  כל כי ומלה, מלה  בכל אמת  לחכמת  יעיין זוהר  וכשלומד

סוד  רק אינם  פשוטים  הנראים  והדברים .לזעצמו,
בפשט .ח. לימוד  של משנה יותר  עליון תיקון  עושה בזוהר לימוד  כ"כ שעת

הזוה "ק דפוס  שאמרבהקדמת כמו הזוהר  ספר  לימוד מעלת  ידוע וכבר  :
לימוד  כנגד הוא התורה וסודות הזוהר מספר אחד יום שלימוד  ז"ל , האר"י
בנעימים. ושנותיכם  בטוב ימיהם יאריך הקב"ה זה ובזכות  מפשט. תמימה  שנה 
מלאים טוב  מכל ובתים בנים, ובני בבנים  תמים יהיו יחדיו והכבוד העושר

אליהו וברכת  ה' הזוהרלחבברכת על למלך כסא  פירוש בהקדמת וכ"כ  לימוד . :

ל'. אות  א' שביל התורה, נתיב מצוותיך , נתיב  זצוק"ל.לא.מקומרנה, מטשרנוביל  נחום מר ' הנהגות 
מ"ו.לב. אות טובות , הנהגות הכהן, חיים ח '.לג.רבי הר"ן, שיחות מברסלב , נחמן הרבלד.הרבי 

מ "ב.  מ "א א', אגרות  קוק, הקודש .לה.ראי "ה רוח  שער  האר "י, כתבי ויטאל, חיים ר'לו.הרב 
פ"ד. עמ' בא , פ' אפרים, מחנה  דגל מסדילקוב, אפרים חיים ראשקובערלז.משה שבתי ר' סידור 

י"ז. דף  הלימוד  תרנ"ב.לח.סדר ליוורנו דפוס זהר הקדמה

הקבלה  בלימוד  חיזוק בכלל מאמרי בזוה"ק הלימוד דרכי ז |הנהגות

פירוש  ולהבין ללמוד יזכה  אם  שכן וכל עולמות. בונה בעלמא  בגירסא הזוהר
הפשט  בלימוד יעשה  שלא  מה אחת  בשעה  למעלה  תיקון בו  יעשה  מאמר ,

תמימה .לטשנה 
הנשמה.ט . את ומזכך  מטהר  הקדוש בזוהר הלימוד  כי  להבין  בלי גם  אמתילמד

מסוגל  הזוהר  לשון כן פי על אף כלום , ידע  שלא מי שגם  בידינו שמקובל
הנפש  .מלזכך

הזוהרואומר : של הלשון כי ילמוד, כן פי על  אף  הזוהר , להבין  זכה שלא  ומי
הנשמה .מאמזכך

זהואומר: כל עם  אומר , הוא מה ידע לא  כי אף יום, בכל הקדוש הזוהר  אמירת
הנשמה מזכך הקדוש הזוהר  .מבאמירת

מהואומר : כלל מבין  שאינו אף לנשמה מסוגל הוא  הקודש הזוהר  לשון
מכל  כלום  לקח שלא פי על אף בושם, של לחנות  הנכנס כמשל שאומר ,

עמו קלט טוב  ריח .מג מקום
ותיקוניםואומר: הזוהר דברי יאמר  בהם  מבין אינו  אם ואף קבלה, בספר ילמוד

הנשמה לטהר מסוגלים הם .מדכי
מהואומר: כי מבין , שאינו אף בזהר לימודו  רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי

סגולה הוא הכי אפילו מבין  שאינו ליה .מהאיכפת 
מסוגלתואומר : הלשון כי מפני הלשון יקרא הכי, אפילו להבין, זכה  שלא מי

נפלא בזוהר ולהאירה הנשמה .מולזכך
ואףואומר : קאמר , מאי ידע לא  בשגם  לימוד, כל על מרומם  הזוהר  ספר  לימוד 

התורה דכל שהגם  לפי לנשמה . גדול תיקון  והוא  בקריאתו. שיטעה
ומבין הקורא ואדם  סיפורים , בכמה נתלבשה מקום  מכל הקב"ה , של שמותיו 
עצמן הסודות הן  הזוהר  ספר  אבל הפשוט . פשט על דעתו נותן הסיפורים
המשיג  מקוצר  מובן שאינו אלא תורה, וסתרי סודות  שהם יודע  והקורא  בגלוי,

המושג  .מזועומק
בשקידה,ואומר : והתיקונים הזוהר בדברי ללמוד עצמכם  תרגילו ואחיי, בניי

ולא מימיו מאורות  ראה לא מדבש, מתוקים הזוהר אור  ראה  שלא  ומי
מן בעלמא  אמירה  אפילו  ומזככה , הנפש מטהר שהוא  ועוד התורה, טעם טעם
הנפש  תיקוני שהם  התיקונים  ספר  ובפרט מאוד, הנפש ותיקון  סגולה השפתיים

פגם מכל  וחולאתממש .מחוסיג
זיוואומר : מלאים  הם אשר תיקונים , ובספר  הקדוש בזוהר  ללמוד ראוי כן על

לימוד  ידי ועל קאמר. מה ידע דלא גם  תורה , בסתרי נוגה  ומפיקים 

ס'.לט. אות מ "ג תיקון מלך, כסא בוזגלו, משה בן שלום מדינוב ,מ.הרב שפירא אלימלך צבי ר'
ט'. אות  מהרצ"א, הוספות ט"ז.מא.מהרצ"א, סעיף  א' סימן צדיקים, אור פאפריש, בספרמב.הר"מ 

לישרים. ליקוטים.מג.אור אפרים, מחנה דגל מסדילקוב, אפרים חיים משה יעקבמד.ר' רבי 
הלימוד. כוונת בסדר יעקב, קול  סידור  הזקןמה.קאפיל, האדמו"ר מאמרי מלאדי, זלמן שניאור  רבי

תקע"א. דף מ"ה.מו.הקצרים אות טובות, הנהגות הכהן , חיים  אזולאי,מז.רבי  יוסף דוד חיים ר'
מ "ד. אות באצבע , מורה ספרמח.החיד"א , הקדמת מקומרנה , ספרין יחיאל יהודה איזיק יצחק ר '
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כמו חדשות, ארצות  בורא  הפשט  לימוד ידי ועל  חדשים , שמיים  בורא הנסתר 
וכו' החדשים השמים כאשר כי .מטשנאמר

בחינתואומר : שיש בליאזני, הזקן אדמו"ר מפי בפירוש  ששמענו  כמו 
דלא אף  הקדוש הזוהר  דברי קריאת  מועיל  ולזה  וכו', המוח טמטום 

קאמר מאי .נידע
לקרבואומר : וסגולתו  והנשמה, הגוף מטהר  הקדוש זוהר התיקוני לימוד

בימינו במהרה .נאהגאולה 
יום.י . בכל דפים ג' הקדוש לימוד  מהזוהר  הלימוד שיעור שיקבע ראוי לכן

בכל  ותיקונים  וחדש ישן  הזוהר  כל להשלים  שיוכל יום, בכל דפין ג' ותיקונים
ספרי  וילמוד המקובלים , ספרי בשאר  לימודו יקבע דפין ג' לימוד ואחר  שנה ,
אך  וכו', הנמצאים  המקובלים ספרי כל שיסיים  עד  שיכול  סדר  על המקובלים

חייו ימי כל יתנהג וכזה  כנ"ל, שנה בכל  לסיימם  יזהר והתיקונים הקדוש .נבהזוהר
גדול .יא . תיקון הם ליום דפים חמשה דפיןלימוד חמש כי כתבו, המקובלים 

ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקון גדול תועלת  הוא  יום  בכל הקדוש מזוהר
הנפש  של ולפשעים  לחטאים  ותיקון מרפא  והוא .נג ולתקנה ,

זכרונוואומר : האר"י גורי כתבו אשר על ששאל אחד למשכיל השבתי תשובה 
והרב ולקדשה, הנפש להאיר  גדול  תיקון הוא הזוהר  שלימוד  לברכה,
על  אף  יום בכל  זהר  דפים חמשת ללמוד תשובה  לבעל  תיקון  נתן לברכה זכרונו 
דווקא כי ונראה  ולתקנה , הנפש להאיר  היא זו  דקריאתה  קאמר , מאי ידע דלא  גב
פלא והוא  ומקרא, ותלמוד  משנה לימוד  על יותר  זו סגולה  בו  יש הזוהר לימוד

דבריו אלו וכו', למשנה ואם למקרא  אם התורה מכל  גדול  כוחו .נדבמה
גדול ואומר : תועלת  והוא  יום בכל בזוהר  דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע וראוי

רעות מדות קוצים  ולכלות  ולתקנה , ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקון
של  ופשעים לחטאים ותיקון  מרפא  והוא  השם, בנועם לזכות  רעות, ותאוות
או זוהר  דפין  חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון  האר "י מרן נתן וכן הנפש.

צבי  רבי הקדוש דודי ורבי מורי נהג וכן יום , בכל  .נהתיקונים
לשםיב. שילמד ובלבד הקדוש, הזוהר בספר נשמתו חלקו -חלק את ללמוד יזכה

טהורה, יראה  מתוך  וכברשמים  בהבנה . וכל-שכן בלבד  בגירסה ואפילו 
הם וכן לישראל", "חק היומי הלימוד בסדר  הקדוש מהזוהר פרקים  נדפסו 
המילה ברית במצוות וכן הסעודות, מג' אחת בכל שבת שולחן  על  נאמרים 
בזוהר ליום  בחלוקה  פרקם  לשנות המהדרים ויש  וכדומה . חנוכת -בית  ובמעמד

זוטא ואדרא רבא באדרא או  הזוהר בתיקוני .נואו



עדן. ואמת .מט.עצי חסד ספר  חורי, חיים ס"ד.נ.רבי עמ ' שמות  מהומיל, להרי"א אריאל, חנה
כ"ג.נא. קטן סעיף  המטה, קצה אפרים, מטה ארדוט, אברהם בן אפרים  העבודה,נב.ר' ושורש יסוד

הניצוץ. שער השישי , ז'.נג.שערי סימן תקט "ו סימן אפרים מטה ארדוט, אברהם בן אפרים ר'
ב'.נד. אות  ספרים מערכת  להחיד"א הגדולים  החיד"א , אזולאי, יוסף דוד חיים איזיק נה.ר' יצחק ר '

ל"א. אות א' התורה שביל  בהקדמה, מצוותיך, נתיב מקומרנה, ספרין דורנונו.יחיאל זכה ב"ה הנה

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד ט|מעלות

הקדוש הזוהר בספר הלימוד מעלות מאמר ג.

לב זה, הזוהר מאמר בספר הלימוד  מעלות על  שכתבו מה ח"ן חכמי  מדברי יקטנו
ת ': ועד מא ' כסדרן  ערוכים כאן והנם הקדוש,

כל -אהבה  עיקרי שהם ויראתו , הבורא לאהבת יזכה הקדוש  בזוהר הלומד
מצוות .נזהתרי"ג

עליו-אור  שורה  שיהא  השכינה  לאור יזכה הקדוש בזוהר בעת.הלומד בפרט
ש  הזוהר, ספר  מאירלימוד הוא ברוך והקדוש  עליך שורה השכינה ממש

לימוד  ידי על שתזכה  ועוד באמת . הכנעה לך שתהיה  ובלבד וחיות , אור  עליך
בעיניך  שתהיה  עקב ודרישות  וחרופין , יסורים לסבול  ואפר  עפר להיות זה 
המוחין בהרחבות לך יעזור יתברך  והשם  עליך , דשין שהכל התחתונה כאסקופה 
וכלל, כלל הרגש שום אלה  מכל תרגיש שלא השכינה  זיו  ובנועם  הקדושה של

עליך  שישרה שכינתו אור  זיו  נועם  משמחת  והמוחין  הדעת הרחבות  .נחאלא 

-אורחות  רצוןחיים כפי חייו  אורחות את לכוון  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
במילי  הסוד  כוונת על גם בדעתו  לעמוד  ויזכה שמו, יתברך הבורא 

דעהו' דרכיך 'בכל הכתוב מאמר  בזה  ולקיים .נטדעלמא ,

לאמונהאמונה יזכה הקדוש בזוהר  הלומד ע"י ס- שלימה באמונה ולהתחזק ,
ויתעלה יתברך הבורא של פרטית  בהשגחה נמצא שהכל .סאשיכיר

העליוניםבונה בעולמות ולתקן לבנות יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד  .סב-

לכבודם-ביטול  ידוע כבר כמ "ש גזירות, לבטל  יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
וגזירות פורעניות מיני כל מבטל הוא  אשר הקדוש הזוהר  לימוד מעלת 

ורעות .סג קשות

ברוך בן  להקדוש בן להיעשות יזכה הקדוש בזוהר הלומד לקב"ה . בן  נעשה  -
והוא הוא  ברוך להקדוש בן נעשה הכי אפילו מבין שאינו  אפילו  ואמרו הוא ,

שפירש  .סדנכון

וכן-גאולה ובאה . קרבה הגאולה  לימודו ידי שעל יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
זיע "א לרשב "י הנביא אליהו לטעוםאמר  ישראל שעתידים ובגלל :

הגלות מן ידו על יצאו הקדוש , הזוהר ספר  שהוא החיים  .סהמאילן 

הגואל ואומר : יבוא הקדוש הזוהר לימוד .סובזכות 

הגאון בהוצאת לקונטרסים בחלוקה המהדורות ובפרט ומבקש. דורש  לכל המצויות מהדורות ונדפסו
ירושלים. בעיה"ק דרשב "י והיכלא שלום נהר ישיבת ראש  שליט"א שמואלי בניהו הרב המקובל 

לספרנז. בהגהותיו סע"ט.הרמ"ז פ"ו ד' שער  זוהר שערי ספריןנח.הכוונות . יחיאל  איזיק יצחק ר'
ד'. אות  א' היחוד שביל בהקדמה, מצוותיך, נתיב שעיקרונט.מקומרנה, הקבלה לימוד על מ"ש  ראה

ע"ב. קעז  דף קרח  זוה"ק ע"פ סע "יז פ"ו ד' שער זוהר  שערי וע"ע  לאדם. שערס.מוסר  פנחס אמרי
ג. אות  ע"א.סא.ט ' רכד דף פקודי  זוהר ע "פ סע "יא פ"ו ד ' שער  זוהר  על סב.שערי מלך  כסא 

ס'. אות מ"ג תיקון הזהר  סע"ב.סג.תקוני פ"ו ד' שער זוהר  שערי תרפ"א. שנת ירושלים, רבני
ליוורנו.סד. זהר  המו"ל ד'סה.הקדמת שער  זוהר  שערי צ'. אות  נשא הזוהר , יוחאי, בר  שמעון ר'

ו'. תיקון תיקו"ז  ע "פ סע "מא ד'.סו.פ"ו שער  אליהו, כסא מאני, סולימן בן אליהו רבי



בכלל |ח  בזוה"ק הלימוד דרכי הקבלה הנהגות בלימוד  חיזוק מאמרי

כמו חדשות, ארצות  בורא  הפשט  לימוד ידי ועל  חדשים , שמיים  בורא הנסתר 
וכו' החדשים השמים כאשר כי .מטשנאמר

בחינתואומר : שיש בליאזני, הזקן אדמו"ר מפי בפירוש  ששמענו  כמו 
דלא אף  הקדוש הזוהר  דברי קריאת  מועיל  ולזה  וכו', המוח טמטום 

קאמר מאי .נידע
לקרבואומר : וסגולתו  והנשמה, הגוף מטהר  הקדוש זוהר התיקוני לימוד

בימינו במהרה .נאהגאולה 
יום.י . בכל דפים ג' הקדוש לימוד  מהזוהר  הלימוד שיעור שיקבע ראוי לכן

בכל  ותיקונים  וחדש ישן  הזוהר  כל להשלים  שיוכל יום, בכל דפין ג' ותיקונים
ספרי  וילמוד המקובלים , ספרי בשאר  לימודו יקבע דפין ג' לימוד ואחר  שנה ,
אך  וכו', הנמצאים  המקובלים ספרי כל שיסיים  עד  שיכול  סדר  על המקובלים

חייו ימי כל יתנהג וכזה  כנ"ל, שנה בכל  לסיימם  יזהר והתיקונים הקדוש .נבהזוהר
גדול .יא . תיקון הם ליום דפים חמשה דפיןלימוד חמש כי כתבו, המקובלים 

ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקון גדול תועלת  הוא  יום  בכל הקדוש מזוהר
הנפש  של ולפשעים  לחטאים  ותיקון מרפא  והוא .נג ולתקנה ,

זכרונוואומר : האר"י גורי כתבו אשר על ששאל אחד למשכיל השבתי תשובה 
והרב ולקדשה, הנפש להאיר  גדול  תיקון הוא הזוהר  שלימוד  לברכה,
על  אף  יום בכל  זהר  דפים חמשת ללמוד תשובה  לבעל  תיקון  נתן לברכה זכרונו 
דווקא כי ונראה  ולתקנה , הנפש להאיר  היא זו  דקריאתה  קאמר , מאי ידע דלא  גב
פלא והוא  ומקרא, ותלמוד  משנה לימוד  על יותר  זו סגולה  בו  יש הזוהר לימוד

דבריו אלו וכו', למשנה ואם למקרא  אם התורה מכל  גדול  כוחו .נדבמה
גדול ואומר : תועלת  והוא  יום בכל בזוהר  דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע וראוי

רעות מדות קוצים  ולכלות  ולתקנה , ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקון
של  ופשעים לחטאים ותיקון  מרפא  והוא  השם, בנועם לזכות  רעות, ותאוות
או זוהר  דפין  חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון  האר "י מרן נתן וכן הנפש.

צבי  רבי הקדוש דודי ורבי מורי נהג וכן יום , בכל  .נהתיקונים
לשםיב. שילמד ובלבד הקדוש, הזוהר בספר נשמתו חלקו -חלק את ללמוד יזכה

טהורה, יראה  מתוך  וכברשמים  בהבנה . וכל-שכן בלבד  בגירסה ואפילו 
הם וכן לישראל", "חק היומי הלימוד בסדר  הקדוש מהזוהר פרקים  נדפסו 
המילה ברית במצוות וכן הסעודות, מג' אחת בכל שבת שולחן  על  נאמרים 
בזוהר ליום  בחלוקה  פרקם  לשנות המהדרים ויש  וכדומה . חנוכת -בית  ובמעמד

זוטא ואדרא רבא באדרא או  הזוהר בתיקוני .נואו



עדן. ואמת .מט.עצי חסד ספר  חורי, חיים ס"ד.נ.רבי עמ ' שמות  מהומיל, להרי"א אריאל, חנה
כ"ג.נא. קטן סעיף  המטה, קצה אפרים, מטה ארדוט, אברהם בן אפרים  העבודה,נב.ר' ושורש יסוד

הניצוץ. שער השישי , ז'.נג.שערי סימן תקט "ו סימן אפרים מטה ארדוט, אברהם בן אפרים ר'
ב'.נד. אות  ספרים מערכת  להחיד"א הגדולים  החיד"א , אזולאי, יוסף דוד חיים איזיק נה.ר' יצחק ר '

ל"א. אות א' התורה שביל  בהקדמה, מצוותיך, נתיב מקומרנה, ספרין דורנונו.יחיאל זכה ב"ה הנה

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד ט|מעלות

הקדוש הזוהר בספר הלימוד מעלות מאמר ג.

לב זה, הזוהר מאמר בספר הלימוד  מעלות על  שכתבו מה ח"ן חכמי  מדברי יקטנו
ת ': ועד מא ' כסדרן  ערוכים כאן והנם הקדוש,

כל -אהבה  עיקרי שהם ויראתו , הבורא לאהבת יזכה הקדוש  בזוהר הלומד
מצוות .נזהתרי"ג

עליו-אור  שורה  שיהא  השכינה  לאור יזכה הקדוש בזוהר בעת.הלומד בפרט
ש  הזוהר, ספר  מאירלימוד הוא ברוך והקדוש  עליך שורה השכינה ממש

לימוד  ידי על שתזכה  ועוד באמת . הכנעה לך שתהיה  ובלבד וחיות , אור  עליך
בעיניך  שתהיה  עקב ודרישות  וחרופין , יסורים לסבול  ואפר  עפר להיות זה 
המוחין בהרחבות לך יעזור יתברך  והשם  עליך , דשין שהכל התחתונה כאסקופה 
וכלל, כלל הרגש שום אלה  מכל תרגיש שלא השכינה  זיו  ובנועם  הקדושה של

עליך  שישרה שכינתו אור  זיו  נועם  משמחת  והמוחין  הדעת הרחבות  .נחאלא 

-אורחות  רצוןחיים כפי חייו  אורחות את לכוון  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
במילי  הסוד  כוונת על גם בדעתו  לעמוד  ויזכה שמו, יתברך הבורא 

דעהו' דרכיך 'בכל הכתוב מאמר  בזה  ולקיים .נטדעלמא ,

לאמונהאמונה יזכה הקדוש בזוהר  הלומד ע"י ס- שלימה באמונה ולהתחזק ,
ויתעלה יתברך הבורא של פרטית  בהשגחה נמצא שהכל .סאשיכיר

העליוניםבונה בעולמות ולתקן לבנות יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד  .סב-

לכבודם-ביטול  ידוע כבר כמ "ש גזירות, לבטל  יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
וגזירות פורעניות מיני כל מבטל הוא  אשר הקדוש הזוהר  לימוד מעלת 

ורעות .סג קשות

ברוך בן  להקדוש בן להיעשות יזכה הקדוש בזוהר הלומד לקב"ה . בן  נעשה  -
והוא הוא  ברוך להקדוש בן נעשה הכי אפילו מבין שאינו  אפילו  ואמרו הוא ,

שפירש  .סדנכון

וכן-גאולה ובאה . קרבה הגאולה  לימודו ידי שעל יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
זיע "א לרשב "י הנביא אליהו לטעוםאמר  ישראל שעתידים ובגלל :

הגלות מן ידו על יצאו הקדוש , הזוהר ספר  שהוא החיים  .סהמאילן 

הגואל ואומר : יבוא הקדוש הזוהר לימוד .סובזכות 

הגאון בהוצאת לקונטרסים בחלוקה המהדורות ובפרט ומבקש. דורש  לכל המצויות מהדורות ונדפסו
ירושלים. בעיה"ק דרשב "י והיכלא שלום נהר ישיבת ראש  שליט"א שמואלי בניהו הרב המקובל 

לספרנז. בהגהותיו סע"ט.הרמ"ז פ"ו ד' שער  זוהר שערי ספריןנח.הכוונות . יחיאל  איזיק יצחק ר'
ד'. אות  א' היחוד שביל בהקדמה, מצוותיך, נתיב שעיקרונט.מקומרנה, הקבלה לימוד על מ"ש  ראה

ע"ב. קעז  דף קרח  זוה"ק ע"פ סע "יז פ"ו ד' שער זוהר  שערי וע"ע  לאדם. שערס.מוסר  פנחס אמרי
ג. אות  ע"א.סא.ט ' רכד דף פקודי  זוהר ע "פ סע "יא פ"ו ד ' שער  זוהר  על סב.שערי מלך  כסא 

ס'. אות מ"ג תיקון הזהר  סע"ב.סג.תקוני פ"ו ד' שער זוהר  שערי תרפ"א. שנת ירושלים, רבני
ליוורנו.סד. זהר  המו"ל ד'סה.הקדמת שער  זוהר  שערי צ'. אות  נשא הזוהר , יוחאי, בר  שמעון ר'

ו'. תיקון תיקו"ז  ע "פ סע "מא ד'.סו.פ"ו שער  אליהו, כסא מאני, סולימן בן אליהו רבי



הקדוש |י הזוהר  בספר הלימוד הקבלה מעלות בלימוד  חיזוק מאמרי

הפורץ:סזואומר הזוהר ספר  הפנימית. בתורה קנין להרבות  המחייב הזמן  כעת
תבואתו וכל הוא בערבה, מסילה דרך  במדבר  משים  חדשות, נתיבות 

גאולה. פתחי לפתוח הוא  מוכן
ליצלןואומר : רחמנא  ואפיקורסות מינות תתגבר  המשיח ביאת קודם  אמר

יום בכל לאמר  האחד הללו, דברים בשלושה  ליזהר  לזה העצה בעולם
הלב לטהרת מסוגלת  זוהר אמירת  כי שאומר  מה  מבין שאינו פי על אף .סחזוהר

הזוהרואומר : בלימוד תלוי ישראל מעלת  וכל ישראל שגאולת לעיניך, הרי
התורה .סטובפנימיות 

גדול ואומר : רוח נחת ועושה  הגאולה מקרב זה בספר  העוסק שכל מבואר , הנה 
גזר כך  כי כו'. הגלות  מן ובן אני פדאני כאילו שכתוב  כמו  ליוצרו,
זו סגולה כי דרור , יבוא  דבגיניה  יומיא סוף עד גנוז ויהיה יתגלה שלא  הבורא 

בזולת ולא  .עבו
הקבלהואומר : בלימוד רק  תלויים המשיח וביאת .עבועוד עאהגאולה 

- הקב "הגדולה של ומעלתו גדולתו  את להכיר יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
לעובדו זה .עג ובכוח

נפשך הלומ -דבקות ודבק כמ"ש יתברך , בבורא לדבקות יזכה הקדוש בזוהר ד
מאוד  נפשך  ודבק  האר "י, מרן ובכתבי הזוהר  בספר  השגתך לפי תמיד 
עבודה זהו כי ורבי רב להיות חלילה  כוונתך תהיה שלא והכנעה ואהבה ביראה 
נפשכם תדבקו  ורמים גבוהים  יקרות נפשות  ובניי אחיי ולכן וכו'. ממש זרה

וכו' חדש זוהר תקונים הזוהר  .עדבספר
ישיג -דרך  לא  כמ"ש , ה '. בעבודת  דרך להשיג יזכה הקדוש בזוהר הלומד

להמשיך  אפשר אי הזה ובדור  הזוהר ... לימוד ידי על אלא  חיים אורחות
בלבד  ויטאל חיים והרב האר "י וכתבי הזוהר  ידי על אלא  עליונה שכינתא
מבלי  ימים אוהב חיים , החפץ האיש מי הזה ובדור הקודש. ברוח שנאמרו
בספר נפשו ידבק הזה, בעולם  הבא  עולם טוב לראות  קדושה, בלתי יום  לבלות 

בלבד  ויטאל חיים  והרב האר "י ובכתבי .עההזוהר 
התורההבנה בנגלות  רבה להבנה  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד  .עו-
הלבהסרה טמטום  ממנו להסיר יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד  .עז-
ואפיקורסותהצלה ממינות עצמו את להציל יזכה הקדוש בזוהר  הלומד .עח-

נ "ז.סז. אורות , קוק , ראי"ה מהרב התרפ"א, בשנת  לאור יצא דכיא.סח.הספר מירא ישרים, אור 
ס"ט.סט. אות הזהר , לספר הקדמה אשלג, יהודה מלךע.הרב מקדש בוזגלו , משה בן שלום הרב 

הזוהר . 11.עא.לתיקוני ,3 שלמה" "אבן ספר  מוילנא. ספרעב.הגאון המו"ל דפוס בהקדמת כ"כ
משם  ספרו בהקדמת  ז"ל  ליעקב אמת  הרב כתב וכך  הגאולה מקרב  הזוהר  הלומד  ליוורנו : דפוס הזוהר,
לא  אם גדול עונשו פה שבעל  ותורה שבכתב תורה שלומד מי  על הרב  הרבה והחריד והתיקונים הזוהר
והרב ט "ו. סעיף  א' סימן  צדיקים, אור  פאפריש, הר "מ לקמן וכ"כ  הקבלה . וחכמת הזוהר  בספר  ילמוד

אפרים. מטה ס ' בעל ארדוט סע"ו.עג.אפרים פ"ו ד' שער זוהר יחיאל עד.שערי איזיק יצחק ר '
וסע "ל. סע"יד סע "יג סע "ז  פ"ו ד' שער זוהר שערי א'. משנה ד' פרק חסד, נוצר  מקומרנה, ספרין

נ "ח.עה. דברים הברכה, היכל מקומרנה, ספרין יחיאל יהודה איזיק יצחק מסלונים עו.ר' אברהם רבי 
אבות . תורת  התניא.עז.בספר בעל  בשם שערים", "מאה בעל פ"ועח.הרב ד' שער  זוהר שערי

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד יא |מעלות

עליונההשגה רוחנית  להשגה יזכה הקדוש בזוהר  הלומד  .עט-

ממש,-התחדשות  חדש  אור  רגע בכל לו  ויתחדש  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
הז ידי על חדשה, בריה  ממש שנעשה האר "י עד ומר"ן .פוהר

מצווה-התלהבות קיום  בכל קדושה  של להתלהבות יזכה הקדוש בזוהר הלומד
טוב .פאומעשה 

אתהתקשרות להביא סגולה האר "י] וכתבי הקדוש [בזוהר בתדירות הלימוד -
ב "ה סוף לאין  להתקשרות  .פבהאדם

כמ"ש,-התעוררות  ה '. לעבודת מאוד להתעורר יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
הזוהר לימוד ידי שעל ודע מאד, מאד  מסוגל הזוהר  שלימוד ידוע 

יתברך  השם לעבודת  מאד  מעורר  הזוהר של הקדוש והלשון חשק, .פג נעשה 

שלו-זיכוך  בנר"ן להזדכך יזכה הקדוש בזוהר  .פדהלומד 

יגינוזכות  שלו והחברים  שמעון רבי וזכות יזכה הקדוש בזוהר  הלומד -
הבאפהעליו לעולם  גם  עליו  יגן  בפרטות רשב "י שזכות ועוד .פו.

שמו-חיבור  יתברך  הבורא עם בדביקות להתחבר יזכה  הקדוש בזוהר הלומד 
העליון ביחוד החיבור בשעת  כמו  התיקון את  לעורר  וזוכה  .פזויתעלה ,

הנפש טהרה וקדושת לטהרת  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד .פח-

עונג -יחוד בזה ומעורר העליונים  בעולמות  לייחד יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
.פטלשכינה

הזנות-יצר  בעוון המושל היצר  כנגד להגן יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
כוחו את  ולבטל  בלב , ושנאה  ולשון -הרע .צובמלשינות

טהורהיראה שמים ביראת לתחזק יזכה הקדוש בזוהר הלומד לקיוםצא- ולזרזו ,
ומע"ט  מצוות  בקיום חכמים  ובדברי בתורה ה' ספרצברצון 'כל וכמ"ש ,

שמים' יראת כולו .צג הזוהר 

התורה-כבוד  וכבוד ה ' כבוד את  לפרסם יזכה  הקדוש בזוהר ומזהצדהלומד ,
ואדם. אלוקים לפני לעצמו  גדול לכבוד  גם  יזכה 

ישרים. אור הרב בשם י ב'.עט.ג, עמוד יא דף הקודש רוח בשער איזיק פ.האריז"ל יצחק ר'
י"א. דף  דברים הברכה היכל מקומרנה, ספרין יחיאל  שערפא.יהודה זוהר  שערי סוד. ערך יועץ  פלא

סע "מב. פ"ו שערפב.ד' זוהר  שערי ב'. מאמר  ה' דרוש  א' שער  ההתקשרות שער ישראל שארית
סע"לד. פ"ו ק "ח.הרביפג.ד' הר"ן, שיחות  מברסלב, וע"ע פד.נחמן לנשמה. תיקון לקמן ראה

וסע"לז. סע "לג פ"ו ד' שער  זוהר ג,פה.שערי  פ"ו ד' שער  זוהר שערי ד '. עמוד יד דף  לחיים זכירה
טז. דרוש במחזה אברהם הרב בשם ט"ז.פו.אב דרוש  במחזה אברהם שערפז.ספר  זוהר  שערי 

סע"ג. פ"ו זהר .פח.ד' ערך  יועץ פלא ט '. אות מהרצ"א סע"יז פט.הגהות פ"ו ד' שער זוהר  שערי
סע"ה.צ.וסע"כ. פ"ו ד' שער זוהר התקונים.צא.שערי לספר  בסולה משה רבי שערי צב.הקדמת

סע"חי. פ"ו ד' שער  זיע"א.צג.זוהר  בסולה  משה רבי מדברי סע"מב , פ"ו ד' שער  זוהר  שערי
סע"כד.צד. פ"ו ד' שער  זוהר  שערי



הקדוש |י הזוהר  בספר הלימוד הקבלה מעלות בלימוד  חיזוק מאמרי

הפורץ:סזואומר הזוהר ספר  הפנימית. בתורה קנין להרבות  המחייב הזמן  כעת
תבואתו וכל הוא בערבה, מסילה דרך  במדבר  משים  חדשות, נתיבות 

גאולה. פתחי לפתוח הוא  מוכן
ליצלןואומר : רחמנא  ואפיקורסות מינות תתגבר  המשיח ביאת קודם  אמר

יום בכל לאמר  האחד הללו, דברים בשלושה  ליזהר  לזה העצה בעולם
הלב לטהרת מסוגלת  זוהר אמירת  כי שאומר  מה  מבין שאינו פי על אף .סחזוהר

הזוהרואומר : בלימוד תלוי ישראל מעלת  וכל ישראל שגאולת לעיניך, הרי
התורה .סטובפנימיות 

גדול ואומר : רוח נחת ועושה  הגאולה מקרב זה בספר  העוסק שכל מבואר , הנה 
גזר כך  כי כו'. הגלות  מן ובן אני פדאני כאילו שכתוב  כמו  ליוצרו,
זו סגולה כי דרור , יבוא  דבגיניה  יומיא סוף עד גנוז ויהיה יתגלה שלא  הבורא 

בזולת ולא  .עבו
הקבלהואומר : בלימוד רק  תלויים המשיח וביאת .עבועוד עאהגאולה 

- הקב "הגדולה של ומעלתו גדולתו  את להכיר יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
לעובדו זה .עג ובכוח

נפשך הלומ -דבקות ודבק כמ"ש יתברך , בבורא לדבקות יזכה הקדוש בזוהר ד
מאוד  נפשך  ודבק  האר "י, מרן ובכתבי הזוהר  בספר  השגתך לפי תמיד 
עבודה זהו כי ורבי רב להיות חלילה  כוונתך תהיה שלא והכנעה ואהבה ביראה 
נפשכם תדבקו  ורמים גבוהים  יקרות נפשות  ובניי אחיי ולכן וכו'. ממש זרה

וכו' חדש זוהר תקונים הזוהר  .עדבספר
ישיג -דרך  לא  כמ"ש , ה '. בעבודת  דרך להשיג יזכה הקדוש בזוהר הלומד

להמשיך  אפשר אי הזה ובדור  הזוהר ... לימוד ידי על אלא  חיים אורחות
בלבד  ויטאל חיים והרב האר "י וכתבי הזוהר  ידי על אלא  עליונה שכינתא
מבלי  ימים אוהב חיים , החפץ האיש מי הזה ובדור הקודש. ברוח שנאמרו
בספר נפשו ידבק הזה, בעולם  הבא  עולם טוב לראות  קדושה, בלתי יום  לבלות 

בלבד  ויטאל חיים  והרב האר "י ובכתבי .עההזוהר 
התורההבנה בנגלות  רבה להבנה  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד  .עו-
הלבהסרה טמטום  ממנו להסיר יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד  .עז-
ואפיקורסותהצלה ממינות עצמו את להציל יזכה הקדוש בזוהר  הלומד .עח-

נ "ז.סז. אורות , קוק , ראי"ה מהרב התרפ"א, בשנת  לאור יצא דכיא.סח.הספר מירא ישרים, אור 
ס"ט.סט. אות הזהר , לספר הקדמה אשלג, יהודה מלךע.הרב מקדש בוזגלו , משה בן שלום הרב 

הזוהר . 11.עא.לתיקוני ,3 שלמה" "אבן ספר  מוילנא. ספרעב.הגאון המו"ל דפוס בהקדמת כ"כ
משם  ספרו בהקדמת  ז"ל  ליעקב אמת  הרב כתב וכך  הגאולה מקרב  הזוהר  הלומד  ליוורנו : דפוס הזוהר,
לא  אם גדול עונשו פה שבעל  ותורה שבכתב תורה שלומד מי  על הרב  הרבה והחריד והתיקונים הזוהר
והרב ט "ו. סעיף  א' סימן  צדיקים, אור  פאפריש, הר "מ לקמן וכ"כ  הקבלה . וחכמת הזוהר  בספר  ילמוד

אפרים. מטה ס ' בעל ארדוט סע"ו.עג.אפרים פ"ו ד' שער זוהר יחיאל עד.שערי איזיק יצחק ר '
וסע "ל. סע"יד סע "יג סע "ז  פ"ו ד' שער זוהר שערי א'. משנה ד' פרק חסד, נוצר  מקומרנה, ספרין

נ "ח.עה. דברים הברכה, היכל מקומרנה, ספרין יחיאל יהודה איזיק יצחק מסלונים עו.ר' אברהם רבי 
אבות . תורת  התניא.עז.בספר בעל  בשם שערים", "מאה בעל פ"ועח.הרב ד' שער  זוהר שערי

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד יא |מעלות

עליונההשגה רוחנית  להשגה יזכה הקדוש בזוהר  הלומד  .עט-

ממש,-התחדשות  חדש  אור  רגע בכל לו  ויתחדש  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
הז ידי על חדשה, בריה  ממש שנעשה האר "י עד ומר"ן .פוהר

מצווה-התלהבות קיום  בכל קדושה  של להתלהבות יזכה הקדוש בזוהר הלומד
טוב .פאומעשה 

אתהתקשרות להביא סגולה האר "י] וכתבי הקדוש [בזוהר בתדירות הלימוד -
ב "ה סוף לאין  להתקשרות  .פבהאדם

כמ"ש,-התעוררות  ה '. לעבודת מאוד להתעורר יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
הזוהר לימוד ידי שעל ודע מאד, מאד  מסוגל הזוהר  שלימוד ידוע 

יתברך  השם לעבודת  מאד  מעורר  הזוהר של הקדוש והלשון חשק, .פג נעשה 

שלו-זיכוך  בנר"ן להזדכך יזכה הקדוש בזוהר  .פדהלומד 

יגינוזכות  שלו והחברים  שמעון רבי וזכות יזכה הקדוש בזוהר  הלומד -
הבאפהעליו לעולם  גם  עליו  יגן  בפרטות רשב "י שזכות ועוד .פו.

שמו-חיבור  יתברך  הבורא עם בדביקות להתחבר יזכה  הקדוש בזוהר הלומד 
העליון ביחוד החיבור בשעת  כמו  התיקון את  לעורר  וזוכה  .פזויתעלה ,

הנפש טהרה וקדושת לטהרת  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד .פח-

עונג -יחוד בזה ומעורר העליונים  בעולמות  לייחד יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
.פטלשכינה

הזנות-יצר  בעוון המושל היצר  כנגד להגן יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
כוחו את  ולבטל  בלב , ושנאה  ולשון -הרע .צובמלשינות

טהורהיראה שמים ביראת לתחזק יזכה הקדוש בזוהר הלומד לקיוםצא- ולזרזו ,
ומע"ט  מצוות  בקיום חכמים  ובדברי בתורה ה' ספרצברצון 'כל וכמ"ש ,

שמים' יראת כולו .צג הזוהר 

התורה-כבוד  וכבוד ה ' כבוד את  לפרסם יזכה  הקדוש בזוהר ומזהצדהלומד ,
ואדם. אלוקים לפני לעצמו  גדול לכבוד  גם  יזכה 

ישרים. אור הרב בשם י ב'.עט.ג, עמוד יא דף הקודש רוח בשער איזיק פ.האריז"ל יצחק ר'
י"א. דף  דברים הברכה היכל מקומרנה, ספרין יחיאל  שערפא.יהודה זוהר  שערי סוד. ערך יועץ  פלא

סע "מב. פ"ו שערפב.ד' זוהר  שערי ב'. מאמר  ה' דרוש  א' שער  ההתקשרות שער ישראל שארית
סע"לד. פ"ו ק "ח.הרביפג.ד' הר"ן, שיחות  מברסלב, וע"ע פד.נחמן לנשמה. תיקון לקמן ראה

וסע"לז. סע "לג פ"ו ד' שער  זוהר ג,פה.שערי  פ"ו ד' שער  זוהר שערי ד '. עמוד יד דף  לחיים זכירה
טז. דרוש במחזה אברהם הרב בשם ט"ז.פו.אב דרוש  במחזה אברהם שערפז.ספר  זוהר  שערי 

סע"ג. פ"ו זהר .פח.ד' ערך  יועץ פלא ט '. אות מהרצ"א סע"יז פט.הגהות פ"ו ד' שער זוהר  שערי
סע"ה.צ.וסע"כ. פ"ו ד' שער זוהר התקונים.צא.שערי לספר  בסולה משה רבי שערי צב.הקדמת

סע"חי. פ"ו ד' שער  זיע"א.צג.זוהר  בסולה  משה רבי מדברי סע"מב , פ"ו ד' שער  זוהר  שערי
סע"כד.צד. פ"ו ד' שער  זוהר  שערי



הקדוש |יב  הזוהר  בספר הלימוד הקבלה מעלות בלימוד  חיזוק מאמרי

ואני -מזהיר  וכמ "ש, בנפשו . ויאיר  יזהיר ולימודו  יזכה הקדוש בזוהר הלומד
הוא ורם  נשא  הקדושה  בתורה  לימוד  כל כי ספק אין כי דע  לו, אמרתי
ומתקן מעלותיו  בשמים  בונה ודאי באמיתיות  לשמה יהיה אם ובפרט מרומם ,
ומשנה שהמקרא  היינו הזוהר , לימוד גדול אשר אמנם הדודים , ומייחד העולמות
שמדבר הזוהר כן לא  כלל, הסוד בהם ניכר ואינו מאוד מלובשים  הם והתלמוד
התורה. רזי בעומקי דבריו  כי יבין שלא הקורא  פתי ואין  בפירוש התורה בסודי

הנפש  ומאירים מזהירין הן לבוש בלי גלויים  תורה  סתרי להיות  .צהולכן

ונעלות,-מידות טובות  במידות  אורחותיו את ליישר יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
רעות ותאוות  מידות  מעצמו .צוולבטל

מאוד -מציל  לו והפציר  הגיאות מן שינצל מרבו שביקש כמ"ש , מגאוה. מציל
רבו לו השיב זהר, לומד אני לו  ואמר זהר, שילמוד לו  ואמר זה, :על

זהר הרבה  .צזשילמוד

והמשכילים-משכיל וכמ"ש מהמשכילים, להיות  יזכה  הקדוש בזוהר הלומד 
הרקיע, כזהר  יזהירו והמשכילים  בהון דאתמר קבלה מארי אינון יבינו
נח  כתיבת דאינו הזהר , ספר  דאתקרי דא בזהר , משתדלין דקא  אינון אילין 
הילוד  הבן כל יתקיים  דבהון ממלכותא, ושבע מעיר  שנים  בה  דמתכנשין

דא דספרא  אורה ודא תשליכוהו, .צחהיאורה 

אחזהנועם מבשר"י כתיב שכן ה '. נועם לראות יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד -
יוחאי  בן שמעון  רבי מתורת תיבות ראשי .צטאלוה',

אחד,-נשמה לכל קורא  אני לנשמתו . רוחני לניקוי יזכה הקדוש בזוהר הלומד
ניקוי  תלוי שבזה מפני הקבלה , ללימוד  זמן אחד לכל יום כל להקדיש

בעולםקנשמתכם דבקות  כדי עד תתעלה  ונשמתו  בזוה"ק לימודו ע"י ויזכה  .
העליון .קאהאצילות 

עם-נשמה והצדיקים הנשמות כוח  את  לעורר יזכה הקדוש בזוהר הלומד
כח  מעוררים זה  בחיבור כשעוסק כמ"ש, רבנו. משה ועם רשב"י
בהיותם כי השלום... עליו רבינו משה כח  עם ההם הצדיקים וכח הנשמות
ומזהירה חבורו , בעת שנתחדש המחודש האור מחדשים הם  בו מתעסקים

מ  ומאירה חוזריםהשכינה  בה העוסקים וכל אז, חדושה כתחלת  האור  אותו
יוחאי  בר שמעון רבי שגילה  הקודם  האור ואותו  התועלת אותו ומעוררים

חבורו בשעת  כשמזכירקבוחבריו כבר כי זיע"א ממזריעטש המגיד וכתב  .
וז"ל  עימה, עצמו ומקשר  התנא  חיות מעורר  "שמעון" בגמ'תיבת כשלומד :

ב'.צה. אות  ספרים מערכת להחיד "א  הגדולים  החיד"א, אזולאי, יוסף  דוד חיים זוהרצו.ר' שערי 
סע"לח. פ"ו ד' ע"ג.צז.שער אות ל "ו, פנחס, מדרש מקוריץ ר"פ קנ"ג.צח.הרב בהעלותך  זהר

סע "כח. פ"ו ד' שער זוהר  בעומר .צט.שערי ל "ג  אהרן, זיע"א.ק.בית  כדורי יצחק שערי קא.הרב
סע"כט. פ"ו ד' שער  סימןקב.זוהר א' שער יקר , אור  הרמ"ק , קורדובירו, יעקב  בן חיים משה הרב 

האחרונים  "בדורות שבת: מסכת  ריש עינים מאור כמ"ש ברוחא, רוחא אתדבקות בזה שיש ועוד ה'.
והאדם שלו, והמוחין חיות הוא  ההוא שהדבר  הקדמונים, מדברי וחכם תנא שום דברי (מלומד)כשלומדים

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד יג |מעלות

החיות הוא אדם  כל שם וכן  התנא , חיות  הוא  שמעון  תיבת  שמעון, רבי אמר 
הוא שאומר, והדין המוחין, עם  החיות  ומקשר מחיה הוא  הוי"ה ושם  שלו,
מקשר הוא ורחימו, בדחילו שכשלומד ונמצא המוחין. דהיינו שלו, השכל

שמעון לרבי .קג עצמו

בנשמתא-נשמה יזכה  ובזה התורה , לנשמת יזכה הקדוש בזוהר הלומד
וכו' עתיקים דברים .קדלנשמתא 

ספר-סגולה כמ "ש, ה '. ולאהבת האדם למוסר  יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
ולא נח  לא  נקשרתי, בו  ובקומי בשכבי אשר  עד  נפשי דבוק בו הזוהר
לכל  מקור והוא בו, עסקו סגולת ומפורסם  ידוע הלזה הספר  באמת  כי לבי, שקט

וכו' התמימה ה' ואהבת המוסרים כל נובעים  וממנו  יראים  .קהספרי

-סעד  הקדושהוסמך לשכינה  וסמך סעד לגרום יזכה הקדוש בזוהר הלומד
.קובגלות

הקנה-עבודה בספר כתוב אלוקים . עובד וייקרא  יזכה הקדוש בזוהר  :הלומד
עובד  עבדו, לא  לאשר אלקים עובד בין וגו' צדיק בין וראיתם ושבתם 
ואינו לבד בתלמוד  העוסק עבדו, לא ובזהר. בתלמוד העוסק היינו אלקים 

בזוהר .קזעוסק 

יזכההבאעולם אלא פנים , בבושת  יהא לא  ולעתיד יזכה הקדוש בזוהר  הלומד -
הבא העולם  ולחיי המשיח בימות רבה .קחלתועלת 

בזוהר-עולמות הלומד וכמ"ש בעולמות , לתקן יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
הקליפות מבריח  בתיקונים והלומד העליונים , עולמות מתקן  הקדוש
הקדוש  הזוהר  יוחאי בר  שמעון רבי יסד הטעם ומזה  העשייה. עולם  ומתקן
את אלוהים "ויברא שכתוב וזה קטן. בחשבון התיקונים וספר  גדול, בחשבון 
טובים התיקונים , וספר הקדוש הזוהר  לספר רמז הגדולים", המאורות  שני
לכן קטן. בחשבון וזה  גדול בחשבון זה לזה, זה  בין החילוק אך וכו ', השנים
הקטן, המאור ואת וכו', היום למשלת הקדוש, הזוהר  הוא הגדול המאור  אמר 

ולכך ברוחא, רוחא אתדבקות  נקרא הדיבורים לתוך שלו ומוחין חיות  ומכניס מדבק דבריו ומדבר  הלומד
אמרו שלכך בהדברים , החיות שמכניס אותו צז .)מחיה כי (יבמות לומר שאפשר  בקבר, דובבות  שפתותיו

וזה כאמור, שלו, החיות  וטמון קבור הוא שם הצדיק דיבורי כי הצדיקים, קברי על השתטחות  בחינת  זה
אתדבקות נקרא בדבריו, שטמן הצדיק של ומוחין החיות לתוך  שלו והמוחין החיות  עם בהכנסו הלומד
ונקראת מרומים. בגנזי  נשמתו טוב  שם הבעל  מדברי זה כנודע בקבר , דובבות ושפתותיו ברוחא רוחא
של  מוחין מחיה ולכך  הלומד, היום ומזכיר שלומד דבריהם שהן הצדיקים קברי על השתטחות  זו בחינה
דובבות שפתותיו אומרו בשם דבר "כשאומר  תולדות: להפטרת בפי' משה  ישמח הרב וכ"כ הצדיק". אותו
כדר דהוי  עולמים, באהלך אגורה שדרשו והיינו להדור , נחשב  וע "כ להצדיק, חיות שמעורר  בקבר,

אמרים.קג.בעוה"ז". לקוטי בספרו ממעזריטש, דף קד.המגיד שם, בהעלות  פ' לזהר  מלך הדרת
זצוק"ל.קה.רמ"ז. מאפטא הראי"ה לרבו צבי עטרת בעל מכתב  שע קו.מתוך זוהר  פ"ושערי ד' ר

א'.קז.סע"א. פרק גנים מעין מהרצ"א, מדינוב , שפירא אלימלך צבי דף קח.ר ' וישב פרשת  זהר 
וסע "כז. סע"כו פ"ו ד' שער זוהר שערי  צו. פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי היטב  ועיין ע "א. קפ"ה



הקדוש |יב  הזוהר  בספר הלימוד הקבלה מעלות בלימוד  חיזוק מאמרי

ואני -מזהיר  וכמ "ש, בנפשו . ויאיר  יזהיר ולימודו  יזכה הקדוש בזוהר הלומד
הוא ורם  נשא  הקדושה  בתורה  לימוד  כל כי ספק אין כי דע  לו, אמרתי
ומתקן מעלותיו  בשמים  בונה ודאי באמיתיות  לשמה יהיה אם ובפרט מרומם ,
ומשנה שהמקרא  היינו הזוהר , לימוד גדול אשר אמנם הדודים , ומייחד העולמות
שמדבר הזוהר כן לא  כלל, הסוד בהם ניכר ואינו מאוד מלובשים  הם והתלמוד
התורה. רזי בעומקי דבריו  כי יבין שלא הקורא  פתי ואין  בפירוש התורה בסודי

הנפש  ומאירים מזהירין הן לבוש בלי גלויים  תורה  סתרי להיות  .צהולכן

ונעלות,-מידות טובות  במידות  אורחותיו את ליישר יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
רעות ותאוות  מידות  מעצמו .צוולבטל

מאוד -מציל  לו והפציר  הגיאות מן שינצל מרבו שביקש כמ"ש , מגאוה. מציל
רבו לו השיב זהר, לומד אני לו  ואמר זהר, שילמוד לו  ואמר זה, :על

זהר הרבה  .צזשילמוד

והמשכילים-משכיל וכמ"ש מהמשכילים, להיות  יזכה  הקדוש בזוהר הלומד 
הרקיע, כזהר  יזהירו והמשכילים  בהון דאתמר קבלה מארי אינון יבינו
נח  כתיבת דאינו הזהר , ספר  דאתקרי דא בזהר , משתדלין דקא  אינון אילין 
הילוד  הבן כל יתקיים  דבהון ממלכותא, ושבע מעיר  שנים  בה  דמתכנשין

דא דספרא  אורה ודא תשליכוהו, .צחהיאורה 

אחזהנועם מבשר"י כתיב שכן ה '. נועם לראות יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד -
יוחאי  בן שמעון  רבי מתורת תיבות ראשי .צטאלוה',

אחד,-נשמה לכל קורא  אני לנשמתו . רוחני לניקוי יזכה הקדוש בזוהר הלומד
ניקוי  תלוי שבזה מפני הקבלה , ללימוד  זמן אחד לכל יום כל להקדיש

בעולםקנשמתכם דבקות  כדי עד תתעלה  ונשמתו  בזוה"ק לימודו ע"י ויזכה  .
העליון .קאהאצילות 

עם-נשמה והצדיקים הנשמות כוח  את  לעורר יזכה הקדוש בזוהר הלומד
כח  מעוררים זה  בחיבור כשעוסק כמ"ש, רבנו. משה ועם רשב"י
בהיותם כי השלום... עליו רבינו משה כח  עם ההם הצדיקים וכח הנשמות
ומזהירה חבורו , בעת שנתחדש המחודש האור מחדשים הם  בו מתעסקים

מ  ומאירה חוזריםהשכינה  בה העוסקים וכל אז, חדושה כתחלת  האור  אותו
יוחאי  בר שמעון רבי שגילה  הקודם  האור ואותו  התועלת אותו ומעוררים

חבורו בשעת  כשמזכירקבוחבריו כבר כי זיע"א ממזריעטש המגיד וכתב  .
וז"ל  עימה, עצמו ומקשר  התנא  חיות מעורר  "שמעון" בגמ'תיבת כשלומד :

ב'.צה. אות  ספרים מערכת להחיד "א  הגדולים  החיד"א, אזולאי, יוסף  דוד חיים זוהרצו.ר' שערי 
סע"לח. פ"ו ד' ע"ג.צז.שער אות ל "ו, פנחס, מדרש מקוריץ ר"פ קנ"ג.צח.הרב בהעלותך  זהר

סע "כח. פ"ו ד' שער זוהר  בעומר .צט.שערי ל "ג  אהרן, זיע"א.ק.בית  כדורי יצחק שערי קא.הרב
סע"כט. פ"ו ד' שער  סימןקב.זוהר א' שער יקר , אור  הרמ"ק , קורדובירו, יעקב  בן חיים משה הרב 

האחרונים  "בדורות שבת: מסכת  ריש עינים מאור כמ"ש ברוחא, רוחא אתדבקות בזה שיש ועוד ה'.
והאדם שלו, והמוחין חיות הוא  ההוא שהדבר  הקדמונים, מדברי וחכם תנא שום דברי (מלומד)כשלומדים

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד יג |מעלות

החיות הוא אדם  כל שם וכן  התנא , חיות  הוא  שמעון  תיבת  שמעון, רבי אמר 
הוא שאומר, והדין המוחין, עם  החיות  ומקשר מחיה הוא  הוי"ה ושם  שלו,
מקשר הוא ורחימו, בדחילו שכשלומד ונמצא המוחין. דהיינו שלו, השכל

שמעון לרבי .קג עצמו

בנשמתא-נשמה יזכה  ובזה התורה , לנשמת יזכה הקדוש בזוהר הלומד
וכו' עתיקים דברים .קדלנשמתא 

ספר-סגולה כמ "ש, ה '. ולאהבת האדם למוסר  יזכה  הקדוש בזוהר  הלומד
ולא נח  לא  נקשרתי, בו  ובקומי בשכבי אשר  עד  נפשי דבוק בו הזוהר
לכל  מקור והוא בו, עסקו סגולת ומפורסם  ידוע הלזה הספר  באמת  כי לבי, שקט

וכו' התמימה ה' ואהבת המוסרים כל נובעים  וממנו  יראים  .קהספרי

-סעד  הקדושהוסמך לשכינה  וסמך סעד לגרום יזכה הקדוש בזוהר הלומד
.קובגלות

הקנה-עבודה בספר כתוב אלוקים . עובד וייקרא  יזכה הקדוש בזוהר  :הלומד
עובד  עבדו, לא  לאשר אלקים עובד בין וגו' צדיק בין וראיתם ושבתם 
ואינו לבד בתלמוד  העוסק עבדו, לא ובזהר. בתלמוד העוסק היינו אלקים 

בזוהר .קזעוסק 

יזכההבאעולם אלא פנים , בבושת  יהא לא  ולעתיד יזכה הקדוש בזוהר  הלומד -
הבא העולם  ולחיי המשיח בימות רבה .קחלתועלת 

בזוהר-עולמות הלומד וכמ"ש בעולמות , לתקן יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
הקליפות מבריח  בתיקונים והלומד העליונים , עולמות מתקן  הקדוש
הקדוש  הזוהר  יוחאי בר  שמעון רבי יסד הטעם ומזה  העשייה. עולם  ומתקן
את אלוהים "ויברא שכתוב וזה קטן. בחשבון התיקונים וספר  גדול, בחשבון 
טובים התיקונים , וספר הקדוש הזוהר  לספר רמז הגדולים", המאורות  שני
לכן קטן. בחשבון וזה  גדול בחשבון זה לזה, זה  בין החילוק אך וכו ', השנים
הקטן, המאור ואת וכו', היום למשלת הקדוש, הזוהר  הוא הגדול המאור  אמר 

ולכך ברוחא, רוחא אתדבקות  נקרא הדיבורים לתוך שלו ומוחין חיות  ומכניס מדבק דבריו ומדבר  הלומד
אמרו שלכך בהדברים , החיות שמכניס אותו צז .)מחיה כי (יבמות לומר שאפשר  בקבר, דובבות  שפתותיו

וזה כאמור, שלו, החיות  וטמון קבור הוא שם הצדיק דיבורי כי הצדיקים, קברי על השתטחות  בחינת  זה
אתדבקות נקרא בדבריו, שטמן הצדיק של ומוחין החיות לתוך  שלו והמוחין החיות  עם בהכנסו הלומד
ונקראת מרומים. בגנזי  נשמתו טוב  שם הבעל  מדברי זה כנודע בקבר , דובבות ושפתותיו ברוחא רוחא
של  מוחין מחיה ולכך  הלומד, היום ומזכיר שלומד דבריהם שהן הצדיקים קברי על השתטחות  זו בחינה
דובבות שפתותיו אומרו בשם דבר "כשאומר  תולדות: להפטרת בפי' משה  ישמח הרב וכ"כ הצדיק". אותו
כדר דהוי  עולמים, באהלך אגורה שדרשו והיינו להדור , נחשב  וע "כ להצדיק, חיות שמעורר  בקבר,

אמרים.קג.בעוה"ז". לקוטי בספרו ממעזריטש, דף קד.המגיד שם, בהעלות  פ' לזהר  מלך הדרת
זצוק"ל.קה.רמ"ז. מאפטא הראי"ה לרבו צבי עטרת בעל מכתב  שע קו.מתוך זוהר  פ"ושערי ד' ר

א'.קז.סע"א. פרק גנים מעין מהרצ"א, מדינוב , שפירא אלימלך צבי דף קח.ר ' וישב פרשת  זהר 
וסע "כז. סע"כו פ"ו ד' שער זוהר שערי  צו. פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי היטב  ועיין ע "א. קפ"ה
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לתקן גדול דבר  הוא  בהם  שלימוד הרי העשייה. לעולם  רמז הלילה , לממשלת 
ובארץ בשמים .קטעולמות 

-פקידת  עקרותעקרות לפקידת לסגולה יזכה הקדוש בזוהר .קיהלומד

אחד -פרנסה לאדם  אמר ואמרו , טובה. לפרנסה  יזכה  הקדוש  בזוהר הלומד
פרנסה לו ויהיה  ויום יום בכל זהר  .קיאשיאמר

ויתעלה.-קישור יתברך אין-סוף עם  להתקשר יזכה הקדוש בזוהר  הלומד 
לאין האדם את מקשרין  עצמן הקדוש זוהר  של והדיבור התיבות 

יתברך  .קיבסוף

השינהרפואה בעת לפחד שלא לרפואה יזכה הקדוש בזוהר הלומד ,קיג -
שיניים לכאב קוץקידורפואה ולהוצאת  לרגלים  רפואה והוא ולמנועקטו. ,

ר"ל  קשיםקטזמגיפות מחולאים לריפוי הלבקיז, טמטום  להסיר  .קיחורפואה 

של -רצון העליון הרצון את  להשלים  יזכה  הקדוש בזוהר  הבוראהלומד
הזה האחרון בדור  יתגלה הזוה "ק שספר  רצה  אשר  .קיטיתברך

כל -שלימות לנשמה . ומסוגל לנפש גדול לשלימות יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
גדולים תיקונים  הם  הרח"ו... של  מר "ן וכתבי הזוהר  ספר  של ואות אות 

הגלגולים כל לתקן  ואומרקכלנשמה אל . גדול  שלימות  הוא  הזוהר  לימוד :
מאד  מסוגל לבד הזוהר של הלשון  מבין, שאינו פי על ואף ואומרקכאהנפש, .:

הלשון מקום  מכל קאמר , מאי מבין ולא ידע דלא גב על אף הזוהר  בספר  יעסוק
התורה עסק מכל יותר  בו לקרוא ולנשמתא לשכינתא  מסוגל הזוהר .קכבשל 

בפרד"ס-תורה בלימודו עצמו את להשלים יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
שבעל-פה ותורה  שבכתב תורה  פסוקי קכג התורה , להשכלת ויזכה  .

בכלל  ולקחת קכדהתורה בלימודו להתבונן וגם  בפרט , לעצמו וגםקכהמוסר .
בעוה "ב ישכילו והקב"ה יזכה  בעוה"ז ישכיל שלא  .קכובחלק

ללמוד -תיקון רגיל ויהיה הברית . לפגם לתיקון  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
המקובלים נקראו ולכן זה. לעון תיקון היא  הקבלה  שקריאת בקבלה,

ועודקט. ע"ב צב דף  אמור  זוה"ק ע"פ סע "טו פ"ו ד' שער  זוהר  שערי ואמת. חסד ספר חורי, חיים רבי
סע"טל. המידות .קי .שם  ספר בשם יג ג, פ"ו ד ' שער זוהר  אותקיא.שערי ל"ו, דף  פנחס מדרש 

מאמרקיב.מ"ג. ה' דרוש א' שער  ההתקשרות , שער  ישראל, שארית  אליהו, בר ישראל משה הרב
טוב.קיג.ב'. שם כתר  בעל  הרב בשם יח ג, פ"ו ד' שער זוהר לתלמידקיד.שערי אמת מעשי

ל'. עמוד ד' חלק ויציב  אמת  בספר מלובין ג'.קטו.החוזה אות ט' שער  פנחס שערי קטז.אמרי
פינחס. אמרי בשם טו ג, פ"ו ד ' שער  ערךקיז.זוהר  המידות ספר  בשם יד ג, פ"ו ד' שער זוהר שערי 

שערים.קיח.סוד. מאה בעל והרב התניא בעל בשם ח  ג, פ"ו ד' שער זוהר כמאמרקיט.שערי
סע"ד. פ"ו ד ' שער  זוהר שערי  זיע"א. לרשב"י ז "ל הנביא אליהו של  יחיאל קכ.הידוע  איזיק יצחק ר'

סע"כב. פ"ו ד' שער  זוהר  שערי  כ'. משנה ד' פרק חסד, נוצר  מקומרנה, הניךקכא.ספרין חנוך רבי
סע"כה. פ"ו ד' שער זוהר שערי ב '. אות הלימוד, סדר להושענא קכב.מאלסק, במחזור  הלשון כך 

בהוש"ר . הלילה בתיקון הזוה"ק לימוד  בהקדמת תיקו"ז קכג.רבא ע "פ סע "טז  פ"ו  ד' שער  זוהר  שערי
וסע"כג. סע "יט שם  ועוד ע"ב, קיח  דף וסע"חי.קכד.חדש  סע "ח  פ"ו  ד' שער  זוהר ראהקכה.שערי

וסע"כא. סע"יב פ"ו ד' שער  זוהר סע "לא.קכו.שערי פ "ו ד' שער זוהר שערי

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד טו|מעלות

תיקון בכלל הוא  הזוהר  ספר ולימוד הקליפות. כל שכורתים שם על חקלא, מחצדי
קרי  שראה ביום  לאמרו טוב  שהוא  מהתיקונים  מ"ח תיקון לימוד ובפרט .קכזזה ,

לנשמה-תיקון  גדול לתיקון יזכה  הקדוש בזוהר הלומד - לנשמה  .קכחתיקון
יעקבלדורתיקון רבי וכמ"ש לדור . תיקון  לחזק יזכה הקדוש בזוהר  הלומד -

ז"ל  להאר "י עץ-חיים  בהקדמת זיע"א  בזמןצמח הקדוש הזוהר לימוד  :
עתה זאת  החכמה גילוי כי רע, כל נגד  אותנו  ולהציל  להגן מאד לנו  נצרך הזה
לאבינו שלם  בלבב לאחוז עתה  מגן  לנו  שיהיה כדי הוא, גרועות בדורות 
טובים והמעשים וחסידים, מעשה אנשי היו קודמים דורות אותן כי שבשמים.
כמו העליון, משרש אנו רחוקים  עתה המקטרגים . מפני אותן מצילין היו 

הזאת בחכמה קריאתנו לא אם עלינו יגן מי החביות. בתוך .קכטהשמרים 
זיע "אוכן מקומרנה ספרין  יחיאל יהודה איזיק יצחק ר' עיקבתאכותב ובעת  :

רב, ערב ראשי בהנהגות  רעות והמדות והעזות  הרע התגברות דמשיחא,
מורנו כתבי ואחריהם  והתיקונים הזוהר ספר השמים מן הגנוז האור נתגלה
באור עצמו  לדבק ויזכה  שבנפשו, והרע הקוצים מבער הלימוד ובזה האר"י,
למודך  ועיקר הזה . האור  נתגלה  ולזה  שבעולם , טובות מידות  לכל  ויזכה עליון 
ובכל  למודך בעת בנפשך אלוהי"ת וחיות הארה  שתשיג יהיה  התורה בפנימיות

נגלות נעשו נסתרות הזה שבזמן האר"י, מורנו אמר המקוםהיום... לפני ושמחה 
ישראל  בר  לכל רזין ולגלות התורה  ברזי ואומרקל ללמוד אחי,. תדע העיקר  אבל :

הוא והתפשטות, ואור בהירות כך בכל הזה  בזמן שנתגלה זה לימוד שעיקר 
ובאמת הנפש. נזדכך  זה ובלימוד נופלת, ישראל וכנסת  מאוד גובר שהרע מחמת 

הנפש  מאיר והתיקונים  הזוהר  ספר ובפרט הסודות  לימוד .קלאבעת
לי"ואמר  שומע עמי היו"לו  גובר, שהמינות הזה  בדור לי שומע עמי ולו :

בהם, להגות  והתיקונים  הזוהר ספר שנים  תשעה  בן תינוק עם לומדין
משיחא בעקבות לי שומע עמי ולו  ויתקיים... לחכמתו  קודמת חטאו יראת והיה
והתקונים הזוהר ספר  ללמוד ימיהם  כל שוקדין היו  גובר , והמינות הרע אשר 

ואור שפע ממשיכים  והיו רעות, גזירות כל  מבטלין והיו מרן, .קלבכתבי
דבקות-תפילה מתוך גדולה  בכוונה להתפלל יזכה הקדוש בזוהר  הלומד

ברצון תפילתו  ותתקבל יתברך, .קלג בבורא
תשובהתשובה בעל להיות  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד  שידעקלד- ע"י כי ,

ויעשה ואורחותיו במעשיו  להיזהר יידע הנשמות בעולם  וישכיל 
ה' לפני שלימה .קלהתשובה 



יוסף.קכז. יסוד  ובספר  ז"ל . סרוק הרב של  יושר זוהרקכח.הנהגות שערי מ"ד. אות  באצבע מורה
סע"לו. פ"ו ד' החיים.קכט.שער לעץ בהקדמתו צמח, יעקב  יחיאל קל.הרב יהודה איזיק יצחק ר '

ר"ח. דברים הברכה, היכל מקומרנה, מצוותיך ,קלא.ספרין נתיב  מקומרנה, ספרין יחיאל  איזיק יצחק ר '
ד'. אות  א ' היחוד שביל  ד'קלב.בהקדמה, פרק  חסד, נוצר  מקומרנה, ספרין יחיאל  איזיק יצחק ר '

כ'. זוהרקלג.משנה סע"יד.שערי פ"ו ד' פ"וקלד.שער ד' שער  זוהר  שערי  האריז "ל . שבחי 
ע"א.קלה.סע"לה. קט דף  רות זוה"ח ע"פ סע"י פ"ו ד' שער  זוהר שערי



הקדוש |יד הזוהר  בספר הלימוד הקבלה מעלות בלימוד  חיזוק מאמרי

לתקן גדול דבר  הוא  בהם  שלימוד הרי העשייה. לעולם  רמז הלילה , לממשלת 
ובארץ בשמים .קטעולמות 

-פקידת  עקרותעקרות לפקידת לסגולה יזכה הקדוש בזוהר .קיהלומד

אחד -פרנסה לאדם  אמר ואמרו , טובה. לפרנסה  יזכה  הקדוש  בזוהר הלומד
פרנסה לו ויהיה  ויום יום בכל זהר  .קיאשיאמר

ויתעלה.-קישור יתברך אין-סוף עם  להתקשר יזכה הקדוש בזוהר  הלומד 
לאין האדם את מקשרין  עצמן הקדוש זוהר  של והדיבור התיבות 

יתברך  .קיבסוף

השינהרפואה בעת לפחד שלא לרפואה יזכה הקדוש בזוהר הלומד ,קיג -
שיניים לכאב קוץקידורפואה ולהוצאת  לרגלים  רפואה והוא ולמנועקטו. ,

ר"ל  קשיםקטזמגיפות מחולאים לריפוי הלבקיז, טמטום  להסיר  .קיחורפואה 

של -רצון העליון הרצון את  להשלים  יזכה  הקדוש בזוהר  הבוראהלומד
הזה האחרון בדור  יתגלה הזוה "ק שספר  רצה  אשר  .קיטיתברך

כל -שלימות לנשמה . ומסוגל לנפש גדול לשלימות יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
גדולים תיקונים  הם  הרח"ו... של  מר "ן וכתבי הזוהר  ספר  של ואות אות 

הגלגולים כל לתקן  ואומרקכלנשמה אל . גדול  שלימות  הוא  הזוהר  לימוד :
מאד  מסוגל לבד הזוהר של הלשון  מבין, שאינו פי על ואף ואומרקכאהנפש, .:

הלשון מקום  מכל קאמר , מאי מבין ולא ידע דלא גב על אף הזוהר  בספר  יעסוק
התורה עסק מכל יותר  בו לקרוא ולנשמתא לשכינתא  מסוגל הזוהר .קכבשל 

בפרד"ס-תורה בלימודו עצמו את להשלים יזכה  הקדוש בזוהר הלומד
שבעל-פה ותורה  שבכתב תורה  פסוקי קכג התורה , להשכלת ויזכה  .

בכלל  ולקחת קכדהתורה בלימודו להתבונן וגם  בפרט , לעצמו וגםקכהמוסר .
בעוה "ב ישכילו והקב"ה יזכה  בעוה"ז ישכיל שלא  .קכובחלק

ללמוד -תיקון רגיל ויהיה הברית . לפגם לתיקון  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד
המקובלים נקראו ולכן זה. לעון תיקון היא  הקבלה  שקריאת בקבלה,

ועודקט. ע"ב צב דף  אמור  זוה"ק ע"פ סע "טו פ"ו ד' שער  זוהר  שערי ואמת. חסד ספר חורי, חיים רבי
סע"טל. המידות .קי .שם  ספר בשם יג ג, פ"ו ד ' שער זוהר  אותקיא.שערי ל"ו, דף  פנחס מדרש 

מאמרקיב.מ"ג. ה' דרוש א' שער  ההתקשרות , שער  ישראל, שארית  אליהו, בר ישראל משה הרב
טוב.קיג.ב'. שם כתר  בעל  הרב בשם יח ג, פ"ו ד' שער זוהר לתלמידקיד.שערי אמת מעשי

ל'. עמוד ד' חלק ויציב  אמת  בספר מלובין ג'.קטו.החוזה אות ט' שער  פנחס שערי קטז.אמרי
פינחס. אמרי בשם טו ג, פ"ו ד ' שער  ערךקיז.זוהר  המידות ספר  בשם יד ג, פ"ו ד' שער זוהר שערי 

שערים.קיח.סוד. מאה בעל והרב התניא בעל בשם ח  ג, פ"ו ד' שער זוהר כמאמרקיט.שערי
סע"ד. פ"ו ד ' שער  זוהר שערי  זיע"א. לרשב"י ז "ל הנביא אליהו של  יחיאל קכ.הידוע  איזיק יצחק ר'

סע"כב. פ"ו ד' שער  זוהר  שערי  כ'. משנה ד' פרק חסד, נוצר  מקומרנה, הניךקכא.ספרין חנוך רבי
סע"כה. פ"ו ד' שער זוהר שערי ב '. אות הלימוד, סדר להושענא קכב.מאלסק, במחזור  הלשון כך 

בהוש"ר . הלילה בתיקון הזוה"ק לימוד  בהקדמת תיקו"ז קכג.רבא ע "פ סע "טז  פ"ו  ד' שער  זוהר  שערי
וסע"כג. סע "יט שם  ועוד ע"ב, קיח  דף וסע"חי.קכד.חדש  סע "ח  פ"ו  ד' שער  זוהר ראהקכה.שערי

וסע"כא. סע"יב פ"ו ד' שער  זוהר סע "לא.קכו.שערי פ "ו ד' שער זוהר שערי

הקבלה  בלימוד  חיזוק הקדוש מאמרי הזוהר  בספר הלימוד טו|מעלות

תיקון בכלל הוא  הזוהר  ספר ולימוד הקליפות. כל שכורתים שם על חקלא, מחצדי
קרי  שראה ביום  לאמרו טוב  שהוא  מהתיקונים  מ"ח תיקון לימוד ובפרט .קכזזה ,

לנשמה-תיקון  גדול לתיקון יזכה  הקדוש בזוהר הלומד - לנשמה  .קכחתיקון
יעקבלדורתיקון רבי וכמ"ש לדור . תיקון  לחזק יזכה הקדוש בזוהר  הלומד -

ז"ל  להאר "י עץ-חיים  בהקדמת זיע"א  בזמןצמח הקדוש הזוהר לימוד  :
עתה זאת  החכמה גילוי כי רע, כל נגד  אותנו  ולהציל  להגן מאד לנו  נצרך הזה
לאבינו שלם  בלבב לאחוז עתה  מגן  לנו  שיהיה כדי הוא, גרועות בדורות 
טובים והמעשים וחסידים, מעשה אנשי היו קודמים דורות אותן כי שבשמים.
כמו העליון, משרש אנו רחוקים  עתה המקטרגים . מפני אותן מצילין היו 

הזאת בחכמה קריאתנו לא אם עלינו יגן מי החביות. בתוך .קכטהשמרים 
זיע "אוכן מקומרנה ספרין  יחיאל יהודה איזיק יצחק ר' עיקבתאכותב ובעת  :

רב, ערב ראשי בהנהגות  רעות והמדות והעזות  הרע התגברות דמשיחא,
מורנו כתבי ואחריהם  והתיקונים הזוהר ספר השמים מן הגנוז האור נתגלה
באור עצמו  לדבק ויזכה  שבנפשו, והרע הקוצים מבער הלימוד ובזה האר"י,
למודך  ועיקר הזה . האור  נתגלה  ולזה  שבעולם , טובות מידות  לכל  ויזכה עליון 
ובכל  למודך בעת בנפשך אלוהי"ת וחיות הארה  שתשיג יהיה  התורה בפנימיות

נגלות נעשו נסתרות הזה שבזמן האר"י, מורנו אמר המקוםהיום... לפני ושמחה 
ישראל  בר  לכל רזין ולגלות התורה  ברזי ואומרקל ללמוד אחי,. תדע העיקר  אבל :

הוא והתפשטות, ואור בהירות כך בכל הזה  בזמן שנתגלה זה לימוד שעיקר 
ובאמת הנפש. נזדכך  זה ובלימוד נופלת, ישראל וכנסת  מאוד גובר שהרע מחמת 

הנפש  מאיר והתיקונים  הזוהר  ספר ובפרט הסודות  לימוד .קלאבעת
לי"ואמר  שומע עמי היו"לו  גובר, שהמינות הזה  בדור לי שומע עמי ולו :

בהם, להגות  והתיקונים  הזוהר ספר שנים  תשעה  בן תינוק עם לומדין
משיחא בעקבות לי שומע עמי ולו  ויתקיים... לחכמתו  קודמת חטאו יראת והיה
והתקונים הזוהר ספר  ללמוד ימיהם  כל שוקדין היו  גובר , והמינות הרע אשר 

ואור שפע ממשיכים  והיו רעות, גזירות כל  מבטלין והיו מרן, .קלבכתבי
דבקות-תפילה מתוך גדולה  בכוונה להתפלל יזכה הקדוש בזוהר  הלומד

ברצון תפילתו  ותתקבל יתברך, .קלג בבורא
תשובהתשובה בעל להיות  יזכה הקדוש בזוהר  הלומד  שידעקלד- ע"י כי ,

ויעשה ואורחותיו במעשיו  להיזהר יידע הנשמות בעולם  וישכיל 
ה' לפני שלימה .קלהתשובה 



יוסף.קכז. יסוד  ובספר  ז"ל . סרוק הרב של  יושר זוהרקכח.הנהגות שערי מ"ד. אות  באצבע מורה
סע"לו. פ"ו ד' החיים.קכט.שער לעץ בהקדמתו צמח, יעקב  יחיאל קל.הרב יהודה איזיק יצחק ר '

ר"ח. דברים הברכה, היכל מקומרנה, מצוותיך ,קלא.ספרין נתיב  מקומרנה, ספרין יחיאל  איזיק יצחק ר '
ד'. אות  א ' היחוד שביל  ד'קלב.בהקדמה, פרק  חסד, נוצר  מקומרנה, ספרין יחיאל  איזיק יצחק ר '

כ'. זוהרקלג.משנה סע"יד.שערי פ"ו ד' פ"וקלד.שער ד' שער  זוהר  שערי  האריז "ל . שבחי 
ע"א.קלה.סע"לה. קט דף  רות זוה"ח ע"פ סע"י פ"ו ד' שער  זוהר שערי
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לאדם" מוסר היא הקבלה  "עיקר מאמר ד.
המקובל הרב ראשינו  עטרת  דמו "ר  בפומיה  מרגלא  כך  לאדם" מוסר היא הקבלה "עיקר
ישיבת ראש  ומגדול מעוז הגדול  הגאון  בשם מפורת, הרב שליט "א , יצחקי אברהםמרדכי

זצ"ל צדקה יהודה הרב יוסף" קלו"פורת 
הקבלה חכמת ותכלית במהות  דרך

וכמוהנה, דעות, כמה ישראל חכמי אמרו  הקבלה לימוד ותכלית במהות 
יצחק" "פחד בספר בהרחבה מרכזיותקלזשנסקרו שיטות  ג' שם ומנה ,:

"ידיעת ב. והמצוות ". התפלה כוונות  ע "י ית "ש בוראנו את לעבוד "להגיע א.
אלינו ". ומתגלה  העולמות כל את מנהיג ית"ש הבורא אשר ההנהגה דרכי

עיי"ש  וכו' עבודה " המכונה  בכוון "לימוד אתקלחג. לראות ללומדים ונכון .
בדרכה, אחת  כל כמשלימות אלא  זו, על זו  כחולקות לא השיטות , בין  החילוק 

ויתעלה. שמו יתברך הבורא קונו לפני בעבודתו  האדם  שישתלם מנת על
היאובזה הקבלה עיקר כי מו"ר  של קדשו  דברי את נכונה על להבין  לנו  נכון

בעיקר היא  אלא גרידא ידיעות  של לימוד שאינה במובן  היינו לאדם, מוסר 
הכתוב מצוות לקיים ואהבתו, ה ' ביראת האדם  התעלות לשם  לימוד מהותה

בדברים אתקלטהמפורש ליראה אם  כּ י  מעּמ ׁש אל אלהי ה ' מה  ישׂ ראל  "ועּת ה :
וּ בכל  לבב בּ כל אלהי ה' את ולעבד את וֹ  וּ לאהבה דּ רכיו בּ כל ללכת  אלהי ה'

 נפׁשל לט וֹ ב ה יּ וֹ ם   ּמצו אנכי אׁש ר  חּק תיו  ואת  ה' מצוֹ ת  את  לׁש מר  לה': הן  : 
בּ ּה ". אׁש ר וכל הארץ  המים וּ ׁש מי ה מים  אלהי

הארץהיינו, המים וּ ׁש מי "ה מים על  הח"ן בתורת האדם שילמד  מה  שכל
והעבודה ההכרה בשלמות וידע שישכיל מנת  על הוא בּ ּה ", אׁש ר  וכל
דּ רכיו בּ כל ללכת  אלהי ה ' את "ליראה  יתחזק זה וע"י ."אלהי "לה' הוא  שהכל
בעבור הוא  והכל  ," נפׁש וּ בכל לבב בּ כל  אלהי ה ' את ולעבד את וֹ  וּ לאהבה 

עצמו ל"האדם  "לט וֹ ב .קמ: 
רשב"י ואלו של קדשו וגילוקמאדברי ביראה ה ' את עבדו פתח, יצחק  "רבי :

וכתיבקמבברעדה קראי קמג , הני ברננה , לפניו  באו בשמחה  ה ' את  עבדו ,
נש  בר  דבעי פולחנא דכל ביראה , ה' את עבדו תאנא , הכי אלא אהדדי. קשיין
דמאריה, דחלא ובגין  מניה , לדחלא יראה, בעי בקדמיתא מאריה, קמי למפלח 

כתיב דא  ועל אורייתא , פקודי בחדוותא דיעביד  לבתר אלהי"ך קמדישתכח ה' מה 
עיי"ש. ליראה..." אם כי מעמך  שואל 

החייםויסוד נפש בספר  זצ "ל מוולוזין המהר"ח  שכותב כמו  הוא  :קמההדברים 
קדושי  ברכה לנו השאירו אשר תוה "ק נסתרות להשיג ית "ש שזיכהו "מי
בדורות מימיו וששותין ותלמידיו, וחביריו  רשב"י כגון התלמוד חכמי עליונין

הנ "ל.קלו. לי" אור "מאיר  הספר הקדמות יצחק קלז.מתוך המקובל לרב  חיים" "אוצרות  לספר פירוש
למקובלים. הישיבה ראש  שליט"א, זכרי  פרישקלח.בן דניאל  הרב המקובל לרב הזהר שער בס' וע"ע

י"ב. פרק ראשון שער מדבש, מתוק  בעל יביד.קלט.זצ"ל פסו' י' פרק בתיקוני קמ.דברים וכמ"ש 
ע "ש . פ"ב , ח"ב נעקב  אור  בספר הרמ"ק וכ"כ ע"א, ו' דף  בהקדמה ח "ג קמא.הזוהר הקדוש  בזוהר 

ע"א. נו יא.קמב.דף ב , ב.קמג.תהלים ק, יב.קמד.תהילים י, פרק קמה.דברים  א' שער

הקבלה  בלימוד  חיזוק לאדם"מאמרי מוסר  היא הקבלה יז |עיקר

עינינו האירו אשר האריז"ל, נורא אלקים איש הקדוש הרב כמו האחרונים
והשגתו, שכלו  לפי אחד כל  שיתבונן  כדי רק הוא  המצות , וכוונות  טעמי בקצת 
בהעולמות עניניו  וכל ומחשבותיו ודבוריו מעשיו פרטי כל מגיעים היכן עד
מצווה כל ולקיים לעשות מזה  ויתעורר  ויתפעל ותחתונים , עליונים והכחות
ואהבה ויראה ובאימה הדקדוק  בתכלית ית "ש לבוראו עבודתו עניני וכל
בהעולמות...". גדולים  יותר תקונים  יגרום ועי"ז הלב. וטהרת  ובקדושה עצומה 

גדול .עוד מוסר על מיוסד  הקדוש  הזוהר  ספר  כי שכתבו, מה ספרהנה כל
מרכבה להיות  ובפרט שיעור , אין  עד גדולים מוסרים  על מיוסד הזוהר 
אם האבן, לב ומסיר  מתרדמתם, ישנים  עיני ומעיר  והשכינה, הקב"ה  ליחוד
המאררים המרים מים הזידונים  ממים להינצל סגולה הוא  וגם  נימוח , הוא אבן
בעולם חכמה  אין אשר  בעצמו יטעום ממנו הטועם וכל  החיצוניות, חכמת 

נחשבו ותוהו לאפס מבלעדה החכמות וכל תורה , טעמי סתרי עמקי .קמוכחכמת
לתקןואמרו לנשמה גדולים  תיקונים  הם שלו  אות  וכל מוסר , מלא הזוהר ספר :

הגלגולים .קמזכל

בסיוםולזה זיע"א , הרמב"ן הוא ראשונים, מדורות האלהי המקובל דברי יכוונו 
לבנו המפורסמת במ"ש קמחהאגרת  אשר, תמיד בתורה  לקרות זהיר "והוי :

אשר דבר בו יש אם  למדת , באשר  תחפש הספר מן  תקום וכאשר לקיימה. תוכל 
בתשובה ". ימיך כל  יהיו ובזה ובערב, בבקר במעשיך ותפשפש לקיימו. תוכל

ליראה" אם "כי לאדם מוסר

מוסרולהוסיף  היא הקבלה ש"עיקר המימרא  פשר מה להבין  זו, במימרא עיון
הנעלית האלהית  בחכמה ומצמצם ממעט הדבר  כאילו נדמה  שלכאורה  לאדם ",

בלבד. לאדם  מוסר לעשותה עליונין, רזין  ברזי העוסקת  הזו

בספראפשר  זצ"ל צדקה יהודה  רבי הגאון ממ "ש ביסודו, העניין שיובן  בס "ד
יהודה קול  בזה"ל קמטחידושיו ה', מה ישׂ ראל "ועּת ה ה'. יראת  "קבלת :

רבנו משה  והנה  בהתחלה. תלוי הכול ה '... את  ליראה  אם כּ י  מעּמ ׁש אל אלהי
ה ', את ליראה אם  כּ י  מעּמ ׁש אל  אלהי ה' מה  ישׂ ראל "וע ּת ה מתחיל, ע"ה

והולך  וממשיך קטן, דבר  ה'כלומר את  ולעבד  אתוֹ  וּ לאהבה  דּ רכיו בּ כל ללכת  :
מפליאים והדברים  . נפׁש וּ בכל  לבב בּ כל אלהיאלהי ה' 'מה  אומר  תחילה ! 

נפש  מסירות עד ממשיך  ואח"כ קטן, דבר  כלומר  ,' מעּמ ובכל ׁש אל לבבך בכל : 
עוד. נשאר מה  א"כ נפשך,

אתוהנה הקב"ה  שאל כזו שאלה  כי מהמדרש שהביא דבר העמק בספר  ראיתי
שאמר ע"ה המלך בביתקנדוד שבתי אבקש אותה ה' מאת  שאלתי 'אחת  :

ח '. פרק ג' בשער שם וע"ע ועשהקמו.כ"ב. מרע סור  מהרצ"ה, מזידיטשוב, אייכנשטיין הירש צבי ר'
כ'.קמז.טוב. משנה ד' פרק חסד, נוצר מקומרנה, ספרין יחיאל איזיק יצחק דבריוקמח.ר ' הובאו

ועוד. פ"ו הענווה שער חכמה ראשית ובס' ע"ה, חרדים  עמקמט.בספר  יהודה בחידושיוקול רלה, '
עקב. ד.קנ.לפר ' כז, תהילים



לאדם"|טז  מוסר  היא הקבלה הקבלה עיקר בלימוד  חיזוק מאמרי

לאדם" מוסר היא הקבלה  "עיקר מאמר ד.
המקובל הרב ראשינו  עטרת  דמו "ר  בפומיה  מרגלא  כך  לאדם" מוסר היא הקבלה "עיקר
ישיבת ראש  ומגדול מעוז הגדול  הגאון  בשם מפורת, הרב שליט "א , יצחקי אברהםמרדכי

זצ"ל צדקה יהודה הרב יוסף" קלו"פורת 
הקבלה חכמת ותכלית במהות  דרך

וכמוהנה, דעות, כמה ישראל חכמי אמרו  הקבלה לימוד ותכלית במהות 
יצחק" "פחד בספר בהרחבה מרכזיותקלזשנסקרו שיטות  ג' שם ומנה ,:

"ידיעת ב. והמצוות ". התפלה כוונות  ע "י ית "ש בוראנו את לעבוד "להגיע א.
אלינו ". ומתגלה  העולמות כל את מנהיג ית"ש הבורא אשר ההנהגה דרכי

עיי"ש  וכו' עבודה " המכונה  בכוון "לימוד אתקלחג. לראות ללומדים ונכון .
בדרכה, אחת  כל כמשלימות אלא  זו, על זו  כחולקות לא השיטות , בין  החילוק 

ויתעלה. שמו יתברך הבורא קונו לפני בעבודתו  האדם  שישתלם מנת על
היאובזה הקבלה עיקר כי מו"ר  של קדשו  דברי את נכונה על להבין  לנו  נכון

בעיקר היא  אלא גרידא ידיעות  של לימוד שאינה במובן  היינו לאדם, מוסר 
הכתוב מצוות לקיים ואהבתו, ה ' ביראת האדם  התעלות לשם  לימוד מהותה

בדברים אתקלטהמפורש ליראה אם  כּ י  מעּמ ׁש אל אלהי ה ' מה  ישׂ ראל  "ועּת ה :
וּ בכל  לבב בּ כל אלהי ה' את ולעבד את וֹ  וּ לאהבה דּ רכיו בּ כל ללכת  אלהי ה'

 נפׁשל לט וֹ ב ה יּ וֹ ם   ּמצו אנכי אׁש ר  חּק תיו  ואת  ה' מצוֹ ת  את  לׁש מר  לה': הן  : 
בּ ּה ". אׁש ר וכל הארץ  המים וּ ׁש מי ה מים  אלהי

הארץהיינו, המים וּ ׁש מי "ה מים על  הח"ן בתורת האדם שילמד  מה  שכל
והעבודה ההכרה בשלמות וידע שישכיל מנת  על הוא בּ ּה ", אׁש ר  וכל
דּ רכיו בּ כל ללכת  אלהי ה ' את "ליראה  יתחזק זה וע"י ."אלהי "לה' הוא  שהכל
בעבור הוא  והכל  ," נפׁש וּ בכל לבב בּ כל  אלהי ה ' את ולעבד את וֹ  וּ לאהבה 

עצמו ל"האדם  "לט וֹ ב .קמ: 
רשב"י ואלו של קדשו וגילוקמאדברי ביראה ה ' את עבדו פתח, יצחק  "רבי :

וכתיבקמבברעדה קראי קמג , הני ברננה , לפניו  באו בשמחה  ה ' את  עבדו ,
נש  בר  דבעי פולחנא דכל ביראה , ה' את עבדו תאנא , הכי אלא אהדדי. קשיין
דמאריה, דחלא ובגין  מניה , לדחלא יראה, בעי בקדמיתא מאריה, קמי למפלח 

כתיב דא  ועל אורייתא , פקודי בחדוותא דיעביד  לבתר אלהי"ך קמדישתכח ה' מה 
עיי"ש. ליראה..." אם כי מעמך  שואל 

החייםויסוד נפש בספר  זצ "ל מוולוזין המהר"ח  שכותב כמו  הוא  :קמההדברים 
קדושי  ברכה לנו השאירו אשר תוה "ק נסתרות להשיג ית "ש שזיכהו "מי
בדורות מימיו וששותין ותלמידיו, וחביריו  רשב"י כגון התלמוד חכמי עליונין

הנ "ל.קלו. לי" אור "מאיר  הספר הקדמות יצחק קלז.מתוך המקובל לרב  חיים" "אוצרות  לספר פירוש
למקובלים. הישיבה ראש  שליט"א, זכרי  פרישקלח.בן דניאל  הרב המקובל לרב הזהר שער בס' וע"ע

י"ב. פרק ראשון שער מדבש, מתוק  בעל יביד.קלט.זצ"ל פסו' י' פרק בתיקוני קמ.דברים וכמ"ש 
ע "ש . פ"ב , ח"ב נעקב  אור  בספר הרמ"ק וכ"כ ע"א, ו' דף  בהקדמה ח "ג קמא.הזוהר הקדוש  בזוהר 

ע"א. נו יא.קמב.דף ב , ב.קמג.תהלים ק, יב.קמד.תהילים י, פרק קמה.דברים  א' שער

הקבלה  בלימוד  חיזוק לאדם"מאמרי מוסר  היא הקבלה יז |עיקר

עינינו האירו אשר האריז"ל, נורא אלקים איש הקדוש הרב כמו האחרונים
והשגתו, שכלו  לפי אחד כל  שיתבונן  כדי רק הוא  המצות , וכוונות  טעמי בקצת 
בהעולמות עניניו  וכל ומחשבותיו ודבוריו מעשיו פרטי כל מגיעים היכן עד
מצווה כל ולקיים לעשות מזה  ויתעורר  ויתפעל ותחתונים , עליונים והכחות
ואהבה ויראה ובאימה הדקדוק  בתכלית ית "ש לבוראו עבודתו עניני וכל
בהעולמות...". גדולים  יותר תקונים  יגרום ועי"ז הלב. וטהרת  ובקדושה עצומה 

גדול .עוד מוסר על מיוסד  הקדוש  הזוהר  ספר  כי שכתבו, מה ספרהנה כל
מרכבה להיות  ובפרט שיעור , אין  עד גדולים מוסרים  על מיוסד הזוהר 
אם האבן, לב ומסיר  מתרדמתם, ישנים  עיני ומעיר  והשכינה, הקב"ה  ליחוד
המאררים המרים מים הזידונים  ממים להינצל סגולה הוא  וגם  נימוח , הוא אבן
בעולם חכמה  אין אשר  בעצמו יטעום ממנו הטועם וכל  החיצוניות, חכמת 

נחשבו ותוהו לאפס מבלעדה החכמות וכל תורה , טעמי סתרי עמקי .קמוכחכמת
לתקןואמרו לנשמה גדולים  תיקונים  הם שלו  אות  וכל מוסר , מלא הזוהר ספר :

הגלגולים .קמזכל

בסיוםולזה זיע"א , הרמב"ן הוא ראשונים, מדורות האלהי המקובל דברי יכוונו 
לבנו המפורסמת במ"ש קמחהאגרת  אשר, תמיד בתורה  לקרות זהיר "והוי :

אשר דבר בו יש אם  למדת , באשר  תחפש הספר מן  תקום וכאשר לקיימה. תוכל 
בתשובה ". ימיך כל  יהיו ובזה ובערב, בבקר במעשיך ותפשפש לקיימו. תוכל

ליראה" אם "כי לאדם מוסר

מוסרולהוסיף  היא הקבלה ש"עיקר המימרא  פשר מה להבין  זו, במימרא עיון
הנעלית האלהית  בחכמה ומצמצם ממעט הדבר  כאילו נדמה  שלכאורה  לאדם ",

בלבד. לאדם  מוסר לעשותה עליונין, רזין  ברזי העוסקת  הזו

בספראפשר  זצ"ל צדקה יהודה  רבי הגאון ממ "ש ביסודו, העניין שיובן  בס "ד
יהודה קול  בזה"ל קמטחידושיו ה', מה ישׂ ראל "ועּת ה ה'. יראת  "קבלת :

רבנו משה  והנה  בהתחלה. תלוי הכול ה '... את  ליראה  אם כּ י  מעּמ ׁש אל אלהי
ה ', את ליראה אם  כּ י  מעּמ ׁש אל  אלהי ה' מה  ישׂ ראל "וע ּת ה מתחיל, ע"ה

והולך  וממשיך קטן, דבר  ה'כלומר את  ולעבד  אתוֹ  וּ לאהבה  דּ רכיו בּ כל ללכת  :
מפליאים והדברים  . נפׁש וּ בכל  לבב בּ כל אלהיאלהי ה' 'מה  אומר  תחילה ! 

נפש  מסירות עד ממשיך  ואח"כ קטן, דבר  כלומר  ,' מעּמ ובכל ׁש אל לבבך בכל : 
עוד. נשאר מה  א"כ נפשך,

אתוהנה הקב"ה  שאל כזו שאלה  כי מהמדרש שהביא דבר העמק בספר  ראיתי
שאמר ע"ה המלך בביתקנדוד שבתי אבקש אותה ה' מאת  שאלתי 'אחת  :

ח '. פרק ג' בשער שם וע"ע ועשהקמו.כ"ב. מרע סור  מהרצ"ה, מזידיטשוב, אייכנשטיין הירש צבי ר'
כ'.קמז.טוב. משנה ד' פרק חסד, נוצר מקומרנה, ספרין יחיאל איזיק יצחק דבריוקמח.ר ' הובאו

ועוד. פ"ו הענווה שער חכמה ראשית ובס' ע"ה, חרדים  עמקמט.בספר  יהודה בחידושיוקול רלה, '
עקב. ד.קנ.לפר ' כז, תהילים
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שאלתי  'אחת אמר שתחלה  חיי', ימי כל יצּפ נני ה' 'כּ י ומוסיף הולך ולבסוף ,'
איבי  על רא ׁש י יר וּ ם  ועּת ה ירוֹ ממני. בּ צ וּ ר אהלוֹ  בּ סתר  יסּת רני רעה  בּ יוֹ ם  בּ סכּ ה 
אתה ולבסוף שאלתי' 'אחת  אומר אתה  תחילה  לדוד.. ה' לו אמר  וגו '. סביבוֹ תי'
ה' 'מה  אומר  ע"ה  רבנו משה תחלה למדתי, ממך דוד , לו  אמר  לשאול. מרבה 
לבבך  בכל וגו' 'לאהבה  והולך  מוסיף ולבסוף ליראה ', אם  כּ י  מעּמ ׁש אל  אלהי

שבאר. מה שם  עיין נפשך'. ובכל

[כזה ..],ולי  דבר  מפיו  יוציא כיצד סוף כל  סוף כי דוד, תשובת להסביר  נראה 
ממשה זה דבר  למד כי בזה הנראה והולך. מוסיף  ולבסוף 'אחת ' שאומר
ה ', יראת אחת  היא השאלה - כך ע"ה רבינו משה  שכוונת  אלא  ע"ה... רבינו
של  תוצאה  הם  כי מאליהם , באים  הדברים יתר  אזי זה , את  יקיים  ואם
וכו' ראשי' 'ירום  והיתר ה'', בבית שבתי 'אחת.. בקש דוד  גם כך היראה ...

עכ"ל. ה'". בבית  'שבתי של תוצאה  הם 

בפרקהנה חזי, תא הקבלה. חכמת  בלימוד יש ועצומות רבות מעלות כן, כי
הרב שערך תורה" בסתרי העוסק שישיג והסגולות המעלות "רשימת 
כולם והם  ו', פרק רביעי בשער הזהר, שערי בספרו זצ"ל פריש  דניאל המקובל
לסמן זצ"ל צדקה יהודה רבי הגאון דברי כאן ובאו  בית -אל . העולה  הסולם  שלבי
היא הקבלה עיקר כי דע לו , לומר הלימוד , בשערי הבא לכל הנכון הפתח את

לאדם האדםמוסר שנכנס ומשעה  בו. להיכנס הנכון  הפתח הוא  המוסר  כי !
באים הדברים  יתר אזי זה, את  יקיים  "אם היראה, מידת  שהוא  המוסר  בפתח

הכתוב דברי המשך בו ויתקיימו היראה", של תוצאה הם כי "ירוםמאליהם, :
וכו '. לה '" ואזמרה  אשירה  ראשי...

בדפוסוראה התיקונים ספר להדפסת בהסכמתו  זצוק"ל בסולה משה  רבי מ"ש
בזה"ל קנאראשון שמים "., יראת כולו הזוהר  ספר "כל :

ראשי ועל  בספר  כמו הקדוש, הזוהר מאמרי על מוסר  ספרי הרבה נתייסדו תכן ,
ללימוד  מבוא  בתור  הזה הספר  את שחבר זצ"ל, דוידש אליהו לרבי חכמה 
ישראל  לרבי המאור מנורת  הספר וכן זיע"א. הרמ"ק האלהי המקובל  רבו  חיבורי
ששון לרבי ששון קול וס' העבודה, ושורש יסוד  וס' הישר, קב וס' אלנקווא ,
הבן בעל חיים יוסף רבי בחיבורי וכן חיים, יוסף  רבי של רבו  זיע"א  משה  מרדכי

הרבה. ועוד חיים  מים בספרו כמו  חי איש

חכמה" צנועים ואת אומר: הכתוב "עליהם

זצ"ל וכיוון  צדקה יהודה  רבי הגאון  של קדשו מאמר  לזכור  וזכינו להכי, דאתינן
עיניך  והיו בבחי' ממשנתו נוסיף לאדם", מוסר  היא הקבלה  "עיקר  כי

מוריך. את רואות 

משיעורי חפשנו ששמע משיעור זאת  מזכיר שליט"א ומו "ר  דבריו, מקור אחר
פרדס-חנה, של  רבה  שליט"א צדקה  דוד הרב מבנו שאלנו זצ"ל. הגרי"צ

מב.קנא. אות שם קלד עמ' הזוהר שערי ראה

הקבלה  בלימוד  חיזוק מאהבהמאמרי מגולה יט|תוכחה

הייתה כן כי בעיניו, פלא דבר זה  היה ולא  זו . מימרא על יודע אינו כי והשיבנו
וכן למאוד. עד הסוד  בתורת עצמו מסתיר שהיה  זצ"ל  הגרי"צ של בקדש דרכו 

ליהודה וזאת בס' פורתקנבמובא  ישיבת  ומנהלי עולמו, לבית רבינו "כשהלך :
שבחיו בתוך בהן  נאמר פטירתו, על  אבל מודעות  ירושלים  בחוצות פרסמו :יוסף

בסתר שלמד הייתה  ממעלותיו  אחת בכדי. ולא - בצנעא ' הסוד חכמת על 'ששקד
כך. על ידעו לא  הבריות אך  זו, אלקית  בחכמה  ושם  יד לו והיה  הקבלה , תורת 
עסק לו  שאין כמי ימיו  סוף עד  פנים והעמיד ידעו , לא ביתו  בני אפילו 

אומר הכתוב עליהם עע "ש.בנסתרות... חכמה...", צנועים ואת :
ששמעובעדות  שליט "א אליהו  מרדכי הרב לציון הראשון מוסר שם נוספת

זצוק"ל  הכהן אפרים  רבי הישיש האלהי חכםמהמקובל "הלא  :
הדבר ..." שהעלים  אלא דרזין, דמארי מהיכלא  חצובה  נשמתו צדקה  יהודה
סלמן חכם האלהי המקובל לפני שהתקיים  הנפלא  המעשה כל שם  עיין וכו '

זצוק"ל. אליהו 
בספרונחתום המובאים קדשו במעמד קנג בדברי זצ"ל  הגרי"צ ע "י ונאמרו ,

ללימוד קדושה ישיבה של  הבית וז"ל חנוכת  שאמרקבלה , מה  "ידוע :
שלמה אמר  וכבר  מצפים ... אנו  ולזה מגלותא, ישראל יפקו  זה בלימוד כי רשב "י
בדרך  הכוונה לפרש  יש בה'. למחזיקים  היא חיים 'עץ החכמה בספר ע"ה המלך

בה למחזיקים היינו  למהרח"ו , עץ-חיים  הקדוש בספר ילמדו אם  !רמז,
הקדוש זכות  הספר את שכתב ז"ל ויטאל חיים  רבנו  ותלמידו  האריז"ל  רבינו 

ממש  חיים עץ הזה הלימוד ויהיה  ישראל, ולכל  לנו יעמוד הזה  והנורא 
ישראל. בני לכל

זכותווכשם לנו תעמוד עתה  גם  כן לדורו, האש עמוד היה  בזמנו שרשב "י
בימינו ". במהרה צדק גואל לביאת ונזכה  הרעות, הגזירות מכל להינצל

ויהי מעתה, - לאדם מוסר היא הקבלה  שעיקר הנ"ל , קדשו דברי היטב מוארים
האמת. חכמת לימוד בשערי כאן  הבאים לכל  דבריו ויעמדו רצון



מאהבה" מגולה "תוכחה מאמר ה.
אליהו כסא  בספר זיע "א מני אליהו הרב האלהי המקובל מדברי קנדערוך 

דברי אתה הטהור, הלב מן היוצאים הדברים אל ולבך עיניך  שים ישר, קורא 
עד  משנתך, תקום מתי תשכב , עצל  מתי עד  בעתה  אתה  וא"כ חן, חכם פי
ואם ואנה . אנה הזמן תאבד מתי עד נדהם, וכאיש נרדם  כשכור  תהיה  מתי
חכמים דברי ומליצה משל להבין גדול היום  עוד הן לאמר  יצרך יבטיחך
מי  והרוויח , דבריו  קיים  מי והצליח, יצרו לעצת שמע מי לי הגידה וחידותם,
מרמה מאזני בידו כנען שמעת  הלא ידעת הלא  חושך, ראה ולא  בדרכיו הלך

במצודתו. תלכד לבל הזהר  אחי הזהר  אהב, לעשוק 

ליהודהקנב. 143)וזאת ליהודהקנג..(עמ' 146)וזאת אליהוקנד..(עמ' כסא בספר  קדשו מלשון
קסג קסט. עמ ' שם  לעד, עומדת  תהלתו ד' שער  שלום. אהבת מהד'
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שאלתי  'אחת אמר שתחלה  חיי', ימי כל יצּפ נני ה' 'כּ י ומוסיף הולך ולבסוף ,'
איבי  על רא ׁש י יר וּ ם  ועּת ה ירוֹ ממני. בּ צ וּ ר אהלוֹ  בּ סתר  יסּת רני רעה  בּ יוֹ ם  בּ סכּ ה 
אתה ולבסוף שאלתי' 'אחת  אומר אתה  תחילה  לדוד.. ה' לו אמר  וגו '. סביבוֹ תי'
ה' 'מה  אומר  ע"ה  רבנו משה תחלה למדתי, ממך דוד , לו  אמר  לשאול. מרבה 
לבבך  בכל וגו' 'לאהבה  והולך  מוסיף ולבסוף ליראה ', אם  כּ י  מעּמ ׁש אל  אלהי

שבאר. מה שם  עיין נפשך'. ובכל

[כזה ..],ולי  דבר  מפיו  יוציא כיצד סוף כל  סוף כי דוד, תשובת להסביר  נראה 
ממשה זה דבר  למד כי בזה הנראה והולך. מוסיף  ולבסוף 'אחת ' שאומר
ה ', יראת אחת  היא השאלה - כך ע"ה רבינו משה  שכוונת  אלא  ע"ה... רבינו
של  תוצאה  הם  כי מאליהם , באים  הדברים יתר  אזי זה , את  יקיים  ואם
וכו' ראשי' 'ירום  והיתר ה'', בבית שבתי 'אחת.. בקש דוד  גם כך היראה ...

עכ"ל. ה'". בבית  'שבתי של תוצאה  הם 

בפרקהנה חזי, תא הקבלה. חכמת  בלימוד יש ועצומות רבות מעלות כן, כי
הרב שערך תורה" בסתרי העוסק שישיג והסגולות המעלות "רשימת 
כולם והם  ו', פרק רביעי בשער הזהר, שערי בספרו זצ"ל פריש  דניאל המקובל
לסמן זצ"ל צדקה יהודה רבי הגאון דברי כאן ובאו  בית -אל . העולה  הסולם  שלבי
היא הקבלה עיקר כי דע לו , לומר הלימוד , בשערי הבא לכל הנכון הפתח את

לאדם האדםמוסר שנכנס ומשעה  בו. להיכנס הנכון  הפתח הוא  המוסר  כי !
באים הדברים  יתר אזי זה, את  יקיים  "אם היראה, מידת  שהוא  המוסר  בפתח

הכתוב דברי המשך בו ויתקיימו היראה", של תוצאה הם כי "ירוםמאליהם, :
וכו '. לה '" ואזמרה  אשירה  ראשי...

בדפוסוראה התיקונים ספר להדפסת בהסכמתו  זצוק"ל בסולה משה  רבי מ"ש
בזה"ל קנאראשון שמים "., יראת כולו הזוהר  ספר "כל :

ראשי ועל  בספר  כמו הקדוש, הזוהר מאמרי על מוסר  ספרי הרבה נתייסדו תכן ,
ללימוד  מבוא  בתור  הזה הספר  את שחבר זצ"ל, דוידש אליהו לרבי חכמה 
ישראל  לרבי המאור מנורת  הספר וכן זיע"א. הרמ"ק האלהי המקובל  רבו  חיבורי
ששון לרבי ששון קול וס' העבודה, ושורש יסוד  וס' הישר, קב וס' אלנקווא ,
הבן בעל חיים יוסף רבי בחיבורי וכן חיים, יוסף  רבי של רבו  זיע"א  משה  מרדכי

הרבה. ועוד חיים  מים בספרו כמו  חי איש

חכמה" צנועים ואת אומר: הכתוב "עליהם

זצ"ל וכיוון  צדקה יהודה  רבי הגאון  של קדשו מאמר  לזכור  וזכינו להכי, דאתינן
עיניך  והיו בבחי' ממשנתו נוסיף לאדם", מוסר  היא הקבלה  "עיקר  כי

מוריך. את רואות 

משיעורי חפשנו ששמע משיעור זאת  מזכיר שליט"א ומו "ר  דבריו, מקור אחר
פרדס-חנה, של  רבה  שליט"א צדקה  דוד הרב מבנו שאלנו זצ"ל. הגרי"צ

מב.קנא. אות שם קלד עמ' הזוהר שערי ראה

הקבלה  בלימוד  חיזוק מאהבהמאמרי מגולה יט|תוכחה

הייתה כן כי בעיניו, פלא דבר זה  היה ולא  זו . מימרא על יודע אינו כי והשיבנו
וכן למאוד. עד הסוד  בתורת עצמו מסתיר שהיה  זצ"ל  הגרי"צ של בקדש דרכו 

ליהודה וזאת בס' פורתקנבמובא  ישיבת  ומנהלי עולמו, לבית רבינו "כשהלך :
שבחיו בתוך בהן  נאמר פטירתו, על  אבל מודעות  ירושלים  בחוצות פרסמו :יוסף

בסתר שלמד הייתה  ממעלותיו  אחת בכדי. ולא - בצנעא ' הסוד חכמת על 'ששקד
כך. על ידעו לא  הבריות אך  זו, אלקית  בחכמה  ושם  יד לו והיה  הקבלה , תורת 
עסק לו  שאין כמי ימיו  סוף עד  פנים והעמיד ידעו , לא ביתו  בני אפילו 

אומר הכתוב עליהם עע "ש.בנסתרות... חכמה...", צנועים ואת :
ששמעובעדות  שליט "א אליהו  מרדכי הרב לציון הראשון מוסר שם נוספת

זצוק"ל  הכהן אפרים  רבי הישיש האלהי חכםמהמקובל "הלא  :
הדבר ..." שהעלים  אלא דרזין, דמארי מהיכלא  חצובה  נשמתו צדקה  יהודה
סלמן חכם האלהי המקובל לפני שהתקיים  הנפלא  המעשה כל שם  עיין וכו '

זצוק"ל. אליהו 
בספרונחתום המובאים קדשו במעמד קנג בדברי זצ"ל  הגרי"צ ע "י ונאמרו ,

ללימוד קדושה ישיבה של  הבית וז"ל חנוכת  שאמרקבלה , מה  "ידוע :
שלמה אמר  וכבר  מצפים ... אנו  ולזה מגלותא, ישראל יפקו  זה בלימוד כי רשב "י
בדרך  הכוונה לפרש  יש בה'. למחזיקים  היא חיים 'עץ החכמה בספר ע"ה המלך

בה למחזיקים היינו  למהרח"ו , עץ-חיים  הקדוש בספר ילמדו אם  !רמז,
הקדוש זכות  הספר את שכתב ז"ל ויטאל חיים  רבנו  ותלמידו  האריז"ל  רבינו 

ממש  חיים עץ הזה הלימוד ויהיה  ישראל, ולכל  לנו יעמוד הזה  והנורא 
ישראל. בני לכל

זכותווכשם לנו תעמוד עתה  גם  כן לדורו, האש עמוד היה  בזמנו שרשב "י
בימינו ". במהרה צדק גואל לביאת ונזכה  הרעות, הגזירות מכל להינצל

ויהי מעתה, - לאדם מוסר היא הקבלה  שעיקר הנ"ל , קדשו דברי היטב מוארים
האמת. חכמת לימוד בשערי כאן  הבאים לכל  דבריו ויעמדו רצון



מאהבה" מגולה "תוכחה מאמר ה.
אליהו כסא  בספר זיע "א מני אליהו הרב האלהי המקובל מדברי קנדערוך 

דברי אתה הטהור, הלב מן היוצאים הדברים אל ולבך עיניך  שים ישר, קורא 
עד  משנתך, תקום מתי תשכב , עצל  מתי עד  בעתה  אתה  וא"כ חן, חכם פי
ואם ואנה . אנה הזמן תאבד מתי עד נדהם, וכאיש נרדם  כשכור  תהיה  מתי
חכמים דברי ומליצה משל להבין גדול היום  עוד הן לאמר  יצרך יבטיחך
מי  והרוויח , דבריו  קיים  מי והצליח, יצרו לעצת שמע מי לי הגידה וחידותם,
מרמה מאזני בידו כנען שמעת  הלא ידעת הלא  חושך, ראה ולא  בדרכיו הלך

במצודתו. תלכד לבל הזהר  אחי הזהר  אהב, לעשוק 

ליהודהקנב. 143)וזאת ליהודהקנג..(עמ' 146)וזאת אליהוקנד..(עמ' כסא בספר  קדשו מלשון
קסג קסט. עמ ' שם  לעד, עומדת  תהלתו ד' שער  שלום. אהבת מהד'



ליראיו|כ ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

תורהואל של בעמלה כוחי אתן  ולמחר  ושוב  לך היצה"ט הוא לרעך  תאמר
לא כי תורתך, הפרו  מעתה  כי דע תאמר  כה  שאם לה ', לעשות  עת  ועדיין 

בית ומשחרב יום, ילד מה ישוב,תדע לא אתמול  ויום וכו ', יום  לך אין המקדש
יוצאת קול בת יום  ובכל לתקון, יוכל  לא  מעוות הכתוב אמר בזה  וכיוצא  זה ועל
מקיף והחנווני פתוחה  החנות  וכו', לבריות  להם אוי ואומרת ומכרזת  חורב מהר 

וכו '. ונפרעין  יום בכל מחזירין  והגבאים  וכו'

ממקומו,נא  נודד איש כן מקנה נודדת כציפור  כי ביומו , יום  דבר  עצמך חזק ונא 
די. לחכמים ורמז דפים , וכמה  כמה  תכילם  לא כאלו בדברים לך אאריך ואם 
ושמעתתא הזמן בהבלי טרוד  עצמך ראה  לאמר  זדונים רעיונות יפתוך אם והנה 
מוקש  כי במצודתם , תלכד ואל לדבריהם  לבך תשחית אל הנה צילותא , בעיא 
ודאי  הא  כי זאת , גדולה  תחבולה כי תבין  אתה שכל בעל ואם לך, הם 
התורה, תשתדל  אם אבל ריווח. ממנה לך יהיה לא עושה שאתה שההתרשלות
ישרים ה' פקודי כי נר"ן, לגופך וששון שמחה מרוויח אתה הכל  תחילת הנה
חידושין ויחדש עצומה בהשתדלות האדם כשילמוד ובפרט לב, משמחי
בדוק זה ודבר  עשיר , מאיש  יותר  בקציר  כשמחה  שמח  יהיה ודאי דאורייתא
שמים שערי לך ויפתח בענייך יראה  שהקב"ה הא כי עוד  גם בחוש. ונאה  ומנוסה
לא לבך ועל תדענו לא  אשר  ממקום והצלה ריווח  לך ויזמין  ברכה , לך להריק
לבך. ויאמץ ה' אל קווה דרכיך לבטח תלך ואז אורחותיך , יישר והוא תשימנו ,

ולשוט ואם התורה , בעסק  רב השתדלות להשתדל אתה  צריך וכמה  כמה כן ,
ולחדש  דהלכתא, אליבא  שמעתתא לאסוקי והרחב הגדול התלמוד בים
היעוצה העצה  הנה  האמת , בחכמת  ללמוד ה ' זיכך ואם  דאורייתא... חידושין
בו תתנהג בס"ד  - הנגלה  בלימוד שם  הנזכר ... - כתבנו אשר הלימוד סדר שכל
חצות אחר הלימוד ועיקר  האמת , בחכמת תלמוד בלילה אבל דווקא, ביום 
והפוך  בה  הפוך אחי, כן ועל התורה ... ענייני בכל ללמוד צריך והאדם [לילה]...
ובדבר ממנה , טובה מידה לך שאין  תזוע, לא  ומינה בה ובלי וסיב  בה, דכולא בה 

ואדם. אלהים בעיני טוב ושכל חן  ותמצא חיים ושנות  ימים  תאריך הזה



ליראיו ה' סוד מאמר: ו.
הקבלה וחכמי חז"ל מכתבי ערוכות  התורה, ללימוד יקרות  הקדמות

הואהיתבונןואדםהראהי א . תנאי כי בתנ"ך, המפורשים הכתובים  באמרי לומד
אל  מהפשט התורה  בפרד "ס שיעלה וככל הלימוד, בשערי הבא  לכל בלימוד
את לו שיורו ומתאימות נכונות הקדמות חייב הוא  הסוד, ואל הרמז אל הדרש,

ובאמונה. באמת  בידו תלמודו  שיעלה  מנת  על בה , לעלות  הנכונה  הדרך 

בתהילותיודוד  אומר וקיים חי ישראל  במקוםמלך יקום  ומי ה' בהר יעלה "מי :
ה '" "בהר ולקום  לעלות הבא  לכל מוקדם  תנאי מציב  זה  פסוק קדשו ".

מצוותיה. ובקיום התורה פרד"ס  בתלמוד היינו קדשו", ו"במקום 

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כא |סוד

להודיעםנאמרוכן ובריתו ליראיו ה' סוד בזוה "קקנה: ואמרו פתח . אבא  רבי :
דאורייתא עלאה  רזא ליראיו , יהו "ה  סוד וגו', ליראיו יהו"ה סוד ואמר,
לון אתגלי חטאה  דחלי דאינון ומאן חטאה, דחלי לאינון אלא קב"ה  יהיב לא
את דא אימא הוי דאורייתא , עלאה רזא איהו ומאן  דאורייתא, עלאה  רזא

קודש  ברית יהו"ה  סוד דאקרי קדישא , ואמרקנוקיימא האברבנאל ביאר  וכן .:
הברית שומרי הם  שהיראים  לפי להודיעם, ובריתו  ליראיו  יי' סוד "ואמר ,

התוריי" .קנזוהיסוד
זיע "אוכתב הפליאה  ספר בעל  ובריתוהרב ליראיו  ה ' סוד בני, "ועתה  :

לאו ואם בריתו, יודיעוהו שלם ובריתו  שמים ירא  שהוא מי להודיעם ,
כבוד" לכסיל נאוה לא כי מלפניו .קנחיסתירהו

המלאך ושוב רזיאל בספר מ"ש מחכמתוראה חלק אשר הרזים  חכם  "ברוך :
הדר וכבוד גבורותיו אדם לבני להודיע אמת, תורת  לנו ונתן  ליראיו,
ודבש  דבר, הסתר  אלהים  כבוד ותחתונים , מעליונים יסוד מעשיו  וכח שכינתו,
הזה הספר מוסרין אין אתך. לזרים  ואין  לבדך  לך יהי לשונך, תחת  וחלב

למ  אלא רזיאל , סודי משתכר,הנקרא  ואינו ימיו , בחצי ועומד צנוע, שהוא י
סוד  צדק, ורודף קונו, בדרכי והולך מרע, וסר אלהים וירא מדותיו, על ומעביר 

ליראיו" .קנטה'
ובתלמודם.ב . במשנתם ואמרוחז"ל  דורשין  אין פרק בריש חגיגה במסכת פתחו 

ברורה בלשון תנאיםופסקו  יש כי ללמד אלא...", - דורשין... "אין :
קדשם לשון  וזו  ללימוד. בהכנה  :קסהמחייבים

במרכבה"משנה. ולא בשנים בראשית במעשה ולא  בשלשה  בעריות דורשין אין
בארבעה המסתכל כל  מדעתו. ומבין חכם  היה  כן אם  אלא ביחיד,

לעולם בא לא כאילו לו  רתוי - ומהדברים לפנים מה למטה, מה  למעלה  מה :
לעולם בא שלא לו  רתוי - קונו כבוד על חס  שלא וכל :לאחור ,

ברישאגמרא . אמרתאמרת והדר  ביחיד, במרכבה ולא  היה: כן אם  אלא  :
מדעתו ומבין קאמרחכם הכי ולא! לשלשה , בעריות דורשין אין :

ומבין חכם  היה כן  אם אלא  ליחיד, במרכבה ולא  לשנים, בראשית במעשה
בשנים בראשית  במעשה  ולא  מילי מדעתו ... הני מנא  רבנן; דתנו שאל ? "כי :

קודם אדם  ישאל יכול שואלין. שנים  ואין שואל , יחיד - ראשנים" לימים  נא 
העולם לומרשנברא  תלמוד  הארץ ".? על אדם  אלהים ברא אשר  היום "למן :

בראשית ימי מששת אדם  ישאל לא  לומריכול תלמוד ראשונים? "לימים :
ומה לפנים מה למטה , ומה למעלה  מה  אדם ישאל יכול לפניך". היו  אשר 

לומרלאחור תלמוד  - השמים"? קצה  ועד  השמים "ולמקצה ולמקצה: ;
למטה, מה למעלה מה  שואל אתה ואין שואל, אתה  השמים  קצה ועד השמים 

לאחור " מה לפנים  .קסאמה

יד.קנה. כה, ע"ב.קנו.תהילים רלו דף ח"א יב.קנז.זוה"ק י, דברים הפליאהקנח.אברבנאל
אדם. נעשה המלאך .קנט.ד"ה רזיאל  ע"ב.קס.ס' יא דף  קסא.חגיגה בשלשה רש "י: ביאור 

 דברים ארבעה לה. מפרש  ובגמרא לבדו, הוא אלא שם אין   ביחיד והוא. אחד  בשנים והוא . שנים



ליראיו|כ ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

תורהואל של בעמלה כוחי אתן  ולמחר  ושוב  לך היצה"ט הוא לרעך  תאמר
לא כי תורתך, הפרו  מעתה  כי דע תאמר  כה  שאם לה ', לעשות  עת  ועדיין 

בית ומשחרב יום, ילד מה ישוב,תדע לא אתמול  ויום וכו ', יום  לך אין המקדש
יוצאת קול בת יום  ובכל לתקון, יוכל  לא  מעוות הכתוב אמר בזה  וכיוצא  זה ועל
מקיף והחנווני פתוחה  החנות  וכו', לבריות  להם אוי ואומרת ומכרזת  חורב מהר 

וכו '. ונפרעין  יום בכל מחזירין  והגבאים  וכו'

ממקומו,נא  נודד איש כן מקנה נודדת כציפור  כי ביומו , יום  דבר  עצמך חזק ונא 
די. לחכמים ורמז דפים , וכמה  כמה  תכילם  לא כאלו בדברים לך אאריך ואם 
ושמעתתא הזמן בהבלי טרוד  עצמך ראה  לאמר  זדונים רעיונות יפתוך אם והנה 
מוקש  כי במצודתם , תלכד ואל לדבריהם  לבך תשחית אל הנה צילותא , בעיא 
ודאי  הא  כי זאת , גדולה  תחבולה כי תבין  אתה שכל בעל ואם לך, הם 
התורה, תשתדל  אם אבל ריווח. ממנה לך יהיה לא עושה שאתה שההתרשלות
ישרים ה' פקודי כי נר"ן, לגופך וששון שמחה מרוויח אתה הכל  תחילת הנה
חידושין ויחדש עצומה בהשתדלות האדם כשילמוד ובפרט לב, משמחי
בדוק זה ודבר  עשיר , מאיש  יותר  בקציר  כשמחה  שמח  יהיה ודאי דאורייתא
שמים שערי לך ויפתח בענייך יראה  שהקב"ה הא כי עוד  גם בחוש. ונאה  ומנוסה
לא לבך ועל תדענו לא  אשר  ממקום והצלה ריווח  לך ויזמין  ברכה , לך להריק
לבך. ויאמץ ה' אל קווה דרכיך לבטח תלך ואז אורחותיך , יישר והוא תשימנו ,

ולשוט ואם התורה , בעסק  רב השתדלות להשתדל אתה  צריך וכמה  כמה כן ,
ולחדש  דהלכתא, אליבא  שמעתתא לאסוקי והרחב הגדול התלמוד בים
היעוצה העצה  הנה  האמת , בחכמת  ללמוד ה ' זיכך ואם  דאורייתא... חידושין
בו תתנהג בס"ד  - הנגלה  בלימוד שם  הנזכר ... - כתבנו אשר הלימוד סדר שכל
חצות אחר הלימוד ועיקר  האמת , בחכמת תלמוד בלילה אבל דווקא, ביום 
והפוך  בה  הפוך אחי, כן ועל התורה ... ענייני בכל ללמוד צריך והאדם [לילה]...
ובדבר ממנה , טובה מידה לך שאין  תזוע, לא  ומינה בה ובלי וסיב  בה, דכולא בה 

ואדם. אלהים בעיני טוב ושכל חן  ותמצא חיים ושנות  ימים  תאריך הזה



ליראיו ה' סוד מאמר: ו.
הקבלה וחכמי חז"ל מכתבי ערוכות  התורה, ללימוד יקרות  הקדמות

הואהיתבונןואדםהראהי א . תנאי כי בתנ"ך, המפורשים הכתובים  באמרי לומד
אל  מהפשט התורה  בפרד "ס שיעלה וככל הלימוד, בשערי הבא  לכל בלימוד
את לו שיורו ומתאימות נכונות הקדמות חייב הוא  הסוד, ואל הרמז אל הדרש,

ובאמונה. באמת  בידו תלמודו  שיעלה  מנת  על בה , לעלות  הנכונה  הדרך 

בתהילותיודוד  אומר וקיים חי ישראל  במקוםמלך יקום  ומי ה' בהר יעלה "מי :
ה '" "בהר ולקום  לעלות הבא  לכל מוקדם  תנאי מציב  זה  פסוק קדשו ".

מצוותיה. ובקיום התורה פרד"ס  בתלמוד היינו קדשו", ו"במקום 
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להודיעםנאמרוכן ובריתו ליראיו ה' סוד בזוה "קקנה: ואמרו פתח . אבא  רבי :
דאורייתא עלאה  רזא ליראיו , יהו "ה  סוד וגו', ליראיו יהו"ה סוד ואמר,
לון אתגלי חטאה  דחלי דאינון ומאן חטאה, דחלי לאינון אלא קב"ה  יהיב לא
את דא אימא הוי דאורייתא , עלאה רזא איהו ומאן  דאורייתא, עלאה  רזא

קודש  ברית יהו"ה  סוד דאקרי קדישא , ואמרקנוקיימא האברבנאל ביאר  וכן .:
הברית שומרי הם  שהיראים  לפי להודיעם, ובריתו  ליראיו  יי' סוד "ואמר ,

התוריי" .קנזוהיסוד
זיע "אוכתב הפליאה  ספר בעל  ובריתוהרב ליראיו  ה ' סוד בני, "ועתה  :

לאו ואם בריתו, יודיעוהו שלם ובריתו  שמים ירא  שהוא מי להודיעם ,
כבוד" לכסיל נאוה לא כי מלפניו .קנחיסתירהו

המלאך ושוב רזיאל בספר מ"ש מחכמתוראה חלק אשר הרזים  חכם  "ברוך :
הדר וכבוד גבורותיו אדם לבני להודיע אמת, תורת  לנו ונתן  ליראיו,
ודבש  דבר, הסתר  אלהים  כבוד ותחתונים , מעליונים יסוד מעשיו  וכח שכינתו,
הזה הספר מוסרין אין אתך. לזרים  ואין  לבדך  לך יהי לשונך, תחת  וחלב

למ  אלא רזיאל , סודי משתכר,הנקרא  ואינו ימיו , בחצי ועומד צנוע, שהוא י
סוד  צדק, ורודף קונו, בדרכי והולך מרע, וסר אלהים וירא מדותיו, על ומעביר 

ליראיו" .קנטה'
ובתלמודם.ב . במשנתם ואמרוחז"ל  דורשין  אין פרק בריש חגיגה במסכת פתחו 

ברורה בלשון תנאיםופסקו  יש כי ללמד אלא...", - דורשין... "אין :
קדשם לשון  וזו  ללימוד. בהכנה  :קסהמחייבים

במרכבה"משנה. ולא בשנים בראשית במעשה ולא  בשלשה  בעריות דורשין אין
בארבעה המסתכל כל  מדעתו. ומבין חכם  היה  כן אם  אלא ביחיד,

לעולם בא לא כאילו לו  רתוי - ומהדברים לפנים מה למטה, מה  למעלה  מה :
לעולם בא שלא לו  רתוי - קונו כבוד על חס  שלא וכל :לאחור ,

ברישאגמרא . אמרתאמרת והדר  ביחיד, במרכבה ולא  היה: כן אם  אלא  :
מדעתו ומבין קאמרחכם הכי ולא! לשלשה , בעריות דורשין אין :

ומבין חכם  היה כן  אם אלא  ליחיד, במרכבה ולא  לשנים, בראשית במעשה
בשנים בראשית  במעשה  ולא  מילי מדעתו ... הני מנא  רבנן; דתנו שאל ? "כי :

קודם אדם  ישאל יכול שואלין. שנים  ואין שואל , יחיד - ראשנים" לימים  נא 
העולם לומרשנברא  תלמוד  הארץ ".? על אדם  אלהים ברא אשר  היום "למן :

בראשית ימי מששת אדם  ישאל לא  לומריכול תלמוד ראשונים? "לימים :
ומה לפנים מה למטה , ומה למעלה  מה  אדם ישאל יכול לפניך". היו  אשר 

לומרלאחור תלמוד  - השמים"? קצה  ועד  השמים "ולמקצה ולמקצה: ;
למטה, מה למעלה מה  שואל אתה ואין שואל, אתה  השמים  קצה ועד השמים 

לאחור " מה לפנים  .קסאמה

יד.קנה. כה, ע"ב.קנו.תהילים רלו דף ח"א יב.קנז.זוה"ק י, דברים הפליאהקנח.אברבנאל
אדם. נעשה המלאך .קנט.ד"ה רזיאל  ע"ב.קס.ס' יא דף  קסא.חגיגה בשלשה רש "י: ביאור 

 דברים ארבעה לה. מפרש  ובגמרא לבדו, הוא אלא שם אין   ביחיד והוא. אחד  בשנים והוא . שנים



ליראיו|כב  ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

הגמראועוד  בהמשך ביחיד קסבשם במרכבה "ולא  חייא: רבי תני מוסרין; אבל :
זירא רבי אמר  פרקים. ראשי ביתלו לאב  אלא  פרקים  ראשי מוסרין  אין :

דאמרי  איכא  בקרבו. דואג שלבו מי ולכל  בקרבודין דואג שלבו והוא  אמרקסג : .
אמי  דבריםרבי חמשה בו שיש למי אלא  תורה  סתרי מוסרין אין  חמשים: "שר :

אלעזר לרבי יוחנן רבי ליה אמר  לחש". ונבון חרשים  וחכם ויועץ פנים :ונשוא 
המרכבה במעשה אגמרך ליהתא  אמר דרבי ! נפשיה נח  - קש כי קשאי. לא  :

אסי  רבי ליה אמר מרכבהיוחנן, במעשה  ואגמרך תא  ליה: אמר !- זכאי אי :
המרכבה מעשה  גמיר הוה יוסף  רב  רבך. יוחנן מרבי דפומבדיתאגמירתא  סבי ;

ליה אמרו בראשית. במעשה תנו  להוהוו אמר  מרכבה. מעשה מר  לן ליגמור  ::
ליה אמרו  דאגמרון בתר בראשית. מעשה לי במעשהאגמרון  מר  ליגמרון  :

בהומרכבה תנינא להו, אמר המתוקין! דברים - לשונך " תחת  וחלב "דבש :
מהכא אמר , אבהו  רבי לשונך. תחת יהו וחלב -מדבש ללבושך" "כבשים  :

ליה אמרו  לבושך . תחת  יהיו עולם של כבשונו שהן עד דברים  בהו תנינן :
להו אמר  אדם ..." בן אלי מיתיבי "ויאמר  המרכבה . מעשה הן  הן  היכן: עד :

המרכבה אומרמעשה רבי אומר? יצחק רב בתרא, "וארא" עד ה"חשמל": עד :;
דאמרי  איכא  פרקים . ראשי מסרינן  - ואילך מכאן מגמרינן, - "וארא " עד עד  :

אין, - מדעתו מבין חכם הוא  אם  ואילך, מכאן  פרקים , ראשי מסרינן - "וארא"
בחשמל  דרשינן ומי לא. - לא נורא?אי ונפקא  בחשמל דדרש ינוקא  ההוא והא !

זימניה"ואכלתיה מטי דלאו ינוקא , שאני .קסד!

למחיצת חוץ  לפנים ומה מהן.  למטה ומה החיות . ראשי שעל  מרקיע  למעלה מה ואזיל. דמפרש  הני 
לו היה ויפה טוב  לו הוא רתוי היא. מאי מפרש  בגמרא  קונו כבוד  על חס שלא כל למזרח . הרקיע

לעולם  בא לא אם הוא מרוחם כלומר רחמנות, לשון שהוא אני  ואומר  לעולם, בא לא ודוגמתואם ,
הנותרים בניו איתמר ואל אלעזר  אל כהנים י)בתורת הכתוב(ויקרא  שריתה אלא  לישרף, היו ראויין

הוא  מדעתו כרחך על  הרב מפי  שומע ואינו הוא דיחידי וכיון  ביחיד במרכבה ולא אמרת  לאהרן.
לא  הדורש. מן לבד  לשלשה מדעתו. ומבין חכם היה כן אם אלא אמרת: והדר  ליה, וקאסרת  מבין ,
חכם  היה כן אם אלא יחיד. לתלמיד  ליחיד במרכבה ולא לשלשה. שכן וכל  לשנים בראשית  במעשה
מילי  הני מנא בהדיא. לפרושא ארעא אורח  דלאו לו, כשיסתפק לרב לשאול יצטרך שלא  מדעתו ומבין 
ידרוש לא יכול העולם. שנברא  קודם היה מה  אדם ישאל יכול בראשית . במעשה שואלין שנים דאין  
נברא. שבת  בערב והוא רשותא, דיהיב  הוא אדם בריית למן דהא  בראשית  ימי בששת ישאל ולא

ראשון. מיום  ראשונים לימים לומר ע"א.קסב.תלמוד  יג דף  שביאר ,קסג.חגיגה למהרש"א  עיין
ה'איכא  ולדעת הדין. בבית עכשיו משמש אינו אם גם מדעתו ומבין חכם שיהיה היא בעיקרה הכוונה כי

דואג. לבו שיהיה וגם אב"ד שיהיה גם הללו, תנאים שני את  צריך ראשי קסד.דאמרי ' רש "י: ביאור 
בקרבו דואג שלבו והוא דאמרי  איכא ראשו. את  מיקל ואינו  דואג שלבו שבה. פרשיות  ראשי  פרקים
יועץ ברייתא. והיא בראשית , ומעשה יצירה וספר  המרכבה  מעשה כגון  תורה סתרי בעינן. תרתי 
המרכבה מעשה דואג. לבו ובעינן זקנתי, לא  קשאי לא להו. מפרש לקמן  לחש  ונבון חרשים וחכם

בכבשא רישא כמו: עולם , של  סתרו  עולם של כבשונו הן. ברייתות   בראשית ב)ומעשה צג, ,(חולין 
לך למה דרחמנא כבשי א)בהדי י, כבושין(ברכות יצאו ממני ב), כג, אדם (מכות בן אלי  ויאמר  עד תנינא .

 שניתם כאן עד אם  המרכבה מעשה הן הן רגליך . על  עמוד אדם בן אלי ויאמר עד שנינו כבר  
עליהם  שהקפידו הם וגו' הקשת  כמראה וגו' החשמל כעין וארא שהן הללו מקראות  ששני  שניתם, הרבה
מעשה הוי ומי גרסינן: ולא גרסינן,  מיתיבי ומראהו. שכינה בצורת מדברין שהן מלדורשם, חכמים 
בכלל  והיא הזו, התיבה עד  החשמל  עד בכלל. הוא ולא החשמל  כעין   וארא עד הכא. עד המרכבה

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כג |סוד

חז "ל.דברי בהם  שביארו שיטות  בכמה מפורשים והם ביאור , צריכים אלו  חז"ל

ומעשההנה בראשית  מעשה  בלימוד תנאי שיש משמע כאן מהאמור לכאורה,
פסוקי  את  שקוראים  למדנו  שם ע"א, כה דף  מגילה בגמ' עיין אך מרכבה.
מותר יהודה  רבי לשיטת  ועוד אותם , מתרגמים וגם  בציבור בראשית מעשה
דפומבדיתא סבי מדברי גם  משמע וכך מרכבה. במעשה  גם  בציבור  להפטיר 

יוסף לרב הדברשאמרו זה  ולפי בהו ", "קרינן אמרו ולא  עד..." בהו "תנינן :
כז פסוק א , פרק ביחזקאל עה "פ רש"י ע"פ  תירצו  אך בציבור . גם  "ואראמותר  :

להתבונן רשות נתן לא  החשמל. תתיישבכעין רש"י ולפירוש זה ". במקרא
הוא חגיגה בגמ' ביה  דנקטו האיסור  אך בציבור, קריאה  התירו שאמנם  השאלה,

אלו. פסוקים  בפירוש ולהעמיק להתבונן 

היהעל כן  אם  אלא ביחיד, במרכבה "ולא  בלימוד, תנאי שקבעו אלו  חז"ל דברי
כך  הרמב"ם כותב - מדעתו" ומבין :קסהחכם

האלוקית"דע, החכמה לומר, רצוני - מאוד מזקת  החכמה  בזאת ההתחלה ;כי
בסיפור, הנעשות  ההשאלות על וההערה הנבואה  משלי עניני באור וכן 
המדרגה לזאת  מזומן בשכל, שלם שיראה  ומי מהם.. מלאים  הנביאים  ספרי אשר 
- האמיתיות  השכליות וההוראות  המופתי העיון מדרגת לומר, רצוני - העליונה 
מעצמו. או שיעירהו ממעורר אם שלמותו, אל שיגיע עד מעט  מעט יעלוהו
באמונות, לבד בלבול לו יתחדש לא האלוקית, החכמה  בזאת  כשיתחיל אמנם
החיטה בלחם היונק  הנער  שיזון  כמי אלא  אצלי בו המשל ואין  גמור. בטול אבל 

ספק בלא ימיתהו שהוא היין, ושתית בלתי והבשר רעים , המזונות  שאלו לא  ;
כן בהם. התועלת לקבל שיגיע עד  לעכלם  לוקחם  לחולשת אבל לאדם , טבעיים 
חכם אדם  כל עשה ולא בחידות בהם ודברו העלימום  לא האמתיות , הדעות אלו 
רע דבר  בהם  היות  מפני התחבולות מן צד בכל באור בבלתי ללמדם  תחבולה
אשר הפתאים  שיחשבו  כמו  התורה, ליסודות סותרים היותם מפני או  נסתר,

העיון למדרגת שהשיגו  לקבלם,חשבו בתחילה השכל לקצור העלימום , אבל ;
כמו תורה', ו'סתרי 'סודות ' נקראו ולזה  השלם . שילמדם מעט, בהם וגילו
מעצמו, או מזולתו אם תורה , סתרי לו  ונמסרו שלם האיש וכשיהיה  שנבאר...
ההם האמיתיות  בדעות שיאמין למדרגה יגיע קצתם, אל קצתם כשיעוררוהו
בטענות או  מופת , בו שאפשר  במה - במופת אם  האמיתית, ההאמנה בדרכי

זה בו שאפשר  במה  - דמיונותהחזקות לו היו אשר  ההם, העניינים  יצייר  וכן  ;
אמרם, במאמרנו רבות פעמים נזכר  וכבר מהותם. ויבין באמיתותיהם, ומשלים,
לו "מוסרין  ואז  מדעתו", ומבין חכם  היה כן אם אלא  ביחיד, במרכבה  "ולא
כשיעור אלא העניין בזה  אדם עם להתחיל  צריך אין  זה  ובעבור פרקים ". ראשי

עד קאמר: הכי  כלומר,  גמרינן מגמר וארא עד וארא לידרש . עד  לדרוש  שנתנו מרכבה מעשה היכן
חכמים. עליהן שהקפידו מרכבה מעשה הן הן  ויאמר  עד ומשם  החשמל , עד נבוכים,קסה.או מורה

ודנו למשנה, בפי' ולמ "ש יאיב, ב, התורה יסודי בהלכות מ"ש  עיין הרמב"ם דעת  ולביאור  לג. פרק ח"א 
רמו. סימן חיו"ד בשו"ע  והרמ"א  הדרישה  למ "ש וע"ע בדבריו. הראשונים  ונחלקו
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הגמראועוד  בהמשך ביחיד קסבשם במרכבה "ולא  חייא: רבי תני מוסרין; אבל :
זירא רבי אמר  פרקים. ראשי ביתלו לאב  אלא  פרקים  ראשי מוסרין  אין :

דאמרי  איכא  בקרבו. דואג שלבו מי ולכל  בקרבודין דואג שלבו והוא  אמרקסג : .
אמי  דבריםרבי חמשה בו שיש למי אלא  תורה  סתרי מוסרין אין  חמשים: "שר :

אלעזר לרבי יוחנן רבי ליה אמר  לחש". ונבון חרשים  וחכם ויועץ פנים :ונשוא 
המרכבה במעשה אגמרך ליהתא  אמר דרבי ! נפשיה נח  - קש כי קשאי. לא  :

אסי  רבי ליה אמר מרכבהיוחנן, במעשה  ואגמרך תא  ליה: אמר !- זכאי אי :
המרכבה מעשה  גמיר הוה יוסף  רב  רבך. יוחנן מרבי דפומבדיתאגמירתא  סבי ;

ליה אמרו בראשית. במעשה תנו  להוהוו אמר  מרכבה. מעשה מר  לן ליגמור  ::
ליה אמרו  דאגמרון בתר בראשית. מעשה לי במעשהאגמרון  מר  ליגמרון  :

בהומרכבה תנינא להו, אמר המתוקין! דברים - לשונך " תחת  וחלב "דבש :
מהכא אמר , אבהו  רבי לשונך. תחת יהו וחלב -מדבש ללבושך" "כבשים  :

ליה אמרו  לבושך . תחת  יהיו עולם של כבשונו שהן עד דברים  בהו תנינן :
להו אמר  אדם ..." בן אלי מיתיבי "ויאמר  המרכבה . מעשה הן  הן  היכן: עד :

המרכבה אומרמעשה רבי אומר? יצחק רב בתרא, "וארא" עד ה"חשמל": עד :;
דאמרי  איכא  פרקים . ראשי מסרינן  - ואילך מכאן מגמרינן, - "וארא " עד עד  :

אין, - מדעתו מבין חכם הוא  אם  ואילך, מכאן  פרקים , ראשי מסרינן - "וארא"
בחשמל  דרשינן ומי לא. - לא נורא?אי ונפקא  בחשמל דדרש ינוקא  ההוא והא !

זימניה"ואכלתיה מטי דלאו ינוקא , שאני .קסד!

למחיצת חוץ  לפנים ומה מהן.  למטה ומה החיות . ראשי שעל  מרקיע  למעלה מה ואזיל. דמפרש  הני 
לו היה ויפה טוב  לו הוא רתוי היא. מאי מפרש  בגמרא  קונו כבוד  על חס שלא כל למזרח . הרקיע

לעולם  בא לא אם הוא מרוחם כלומר רחמנות, לשון שהוא אני  ואומר  לעולם, בא לא ודוגמתואם ,
הנותרים בניו איתמר ואל אלעזר  אל כהנים י)בתורת הכתוב(ויקרא  שריתה אלא  לישרף, היו ראויין

הוא  מדעתו כרחך על  הרב מפי  שומע ואינו הוא דיחידי וכיון  ביחיד במרכבה ולא אמרת  לאהרן.
לא  הדורש. מן לבד  לשלשה מדעתו. ומבין חכם היה כן אם אלא אמרת: והדר  ליה, וקאסרת  מבין ,
חכם  היה כן אם אלא יחיד. לתלמיד  ליחיד במרכבה ולא לשלשה. שכן וכל  לשנים בראשית  במעשה
מילי  הני מנא בהדיא. לפרושא ארעא אורח  דלאו לו, כשיסתפק לרב לשאול יצטרך שלא  מדעתו ומבין 
ידרוש לא יכול העולם. שנברא  קודם היה מה  אדם ישאל יכול בראשית . במעשה שואלין שנים דאין  
נברא. שבת  בערב והוא רשותא, דיהיב  הוא אדם בריית למן דהא  בראשית  ימי בששת ישאל ולא

ראשון. מיום  ראשונים לימים לומר ע"א.קסב.תלמוד  יג דף  שביאר ,קסג.חגיגה למהרש"א  עיין
ה'איכא  ולדעת הדין. בבית עכשיו משמש אינו אם גם מדעתו ומבין חכם שיהיה היא בעיקרה הכוונה כי

דואג. לבו שיהיה וגם אב"ד שיהיה גם הללו, תנאים שני את  צריך ראשי קסד.דאמרי ' רש "י: ביאור 
בקרבו דואג שלבו והוא דאמרי  איכא ראשו. את  מיקל ואינו  דואג שלבו שבה. פרשיות  ראשי  פרקים
יועץ ברייתא. והיא בראשית , ומעשה יצירה וספר  המרכבה  מעשה כגון  תורה סתרי בעינן. תרתי 
המרכבה מעשה דואג. לבו ובעינן זקנתי, לא  קשאי לא להו. מפרש לקמן  לחש  ונבון חרשים וחכם

בכבשא רישא כמו: עולם , של  סתרו  עולם של כבשונו הן. ברייתות   בראשית ב)ומעשה צג, ,(חולין 
לך למה דרחמנא כבשי א)בהדי י, כבושין(ברכות יצאו ממני ב), כג, אדם (מכות בן אלי  ויאמר  עד תנינא .

 שניתם כאן עד אם  המרכבה מעשה הן הן רגליך . על  עמוד אדם בן אלי ויאמר עד שנינו כבר  
עליהם  שהקפידו הם וגו' הקשת  כמראה וגו' החשמל כעין וארא שהן הללו מקראות  ששני  שניתם, הרבה
מעשה הוי ומי גרסינן: ולא גרסינן,  מיתיבי ומראהו. שכינה בצורת מדברין שהן מלדורשם, חכמים 
בכלל  והיא הזו, התיבה עד  החשמל  עד בכלל. הוא ולא החשמל  כעין   וארא עד הכא. עד המרכבה

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כג |סוד

חז "ל.דברי בהם  שביארו שיטות  בכמה מפורשים והם ביאור , צריכים אלו  חז"ל

ומעשההנה בראשית  מעשה  בלימוד תנאי שיש משמע כאן מהאמור לכאורה,
פסוקי  את  שקוראים  למדנו  שם ע"א, כה דף  מגילה בגמ' עיין אך מרכבה.
מותר יהודה  רבי לשיטת  ועוד אותם , מתרגמים וגם  בציבור בראשית מעשה
דפומבדיתא סבי מדברי גם  משמע וכך מרכבה. במעשה  גם  בציבור  להפטיר 

יוסף לרב הדברשאמרו זה  ולפי בהו ", "קרינן אמרו ולא  עד..." בהו "תנינן :
כז פסוק א , פרק ביחזקאל עה "פ רש"י ע"פ  תירצו  אך בציבור . גם  "ואראמותר  :

להתבונן רשות נתן לא  החשמל. תתיישבכעין רש"י ולפירוש זה ". במקרא
הוא חגיגה בגמ' ביה  דנקטו האיסור  אך בציבור, קריאה  התירו שאמנם  השאלה,

אלו. פסוקים  בפירוש ולהעמיק להתבונן 

היהעל כן  אם  אלא ביחיד, במרכבה "ולא  בלימוד, תנאי שקבעו אלו  חז"ל דברי
כך  הרמב"ם כותב - מדעתו" ומבין :קסהחכם

האלוקית"דע, החכמה לומר, רצוני - מאוד מזקת  החכמה  בזאת ההתחלה ;כי
בסיפור, הנעשות  ההשאלות על וההערה הנבואה  משלי עניני באור וכן 
המדרגה לזאת  מזומן בשכל, שלם שיראה  ומי מהם.. מלאים  הנביאים  ספרי אשר 
- האמיתיות  השכליות וההוראות  המופתי העיון מדרגת לומר, רצוני - העליונה 
מעצמו. או שיעירהו ממעורר אם שלמותו, אל שיגיע עד מעט  מעט יעלוהו
באמונות, לבד בלבול לו יתחדש לא האלוקית, החכמה  בזאת  כשיתחיל אמנם
החיטה בלחם היונק  הנער  שיזון  כמי אלא  אצלי בו המשל ואין  גמור. בטול אבל 

ספק בלא ימיתהו שהוא היין, ושתית בלתי והבשר רעים , המזונות  שאלו לא  ;
כן בהם. התועלת לקבל שיגיע עד  לעכלם  לוקחם  לחולשת אבל לאדם , טבעיים 
חכם אדם  כל עשה ולא בחידות בהם ודברו העלימום  לא האמתיות , הדעות אלו 
רע דבר  בהם  היות  מפני התחבולות מן צד בכל באור בבלתי ללמדם  תחבולה
אשר הפתאים  שיחשבו  כמו  התורה, ליסודות סותרים היותם מפני או  נסתר,

העיון למדרגת שהשיגו  לקבלם,חשבו בתחילה השכל לקצור העלימום , אבל ;
כמו תורה', ו'סתרי 'סודות ' נקראו ולזה  השלם . שילמדם מעט, בהם וגילו
מעצמו, או מזולתו אם תורה , סתרי לו  ונמסרו שלם האיש וכשיהיה  שנבאר...
ההם האמיתיות  בדעות שיאמין למדרגה יגיע קצתם, אל קצתם כשיעוררוהו
בטענות או  מופת , בו שאפשר  במה - במופת אם  האמיתית, ההאמנה בדרכי

זה בו שאפשר  במה  - דמיונותהחזקות לו היו אשר  ההם, העניינים  יצייר  וכן  ;
אמרם, במאמרנו רבות פעמים נזכר  וכבר מהותם. ויבין באמיתותיהם, ומשלים,
לו "מוסרין  ואז  מדעתו", ומבין חכם  היה כן אם אלא  ביחיד, במרכבה  "ולא
כשיעור אלא העניין בזה  אדם עם להתחיל  צריך אין  זה  ובעבור פרקים ". ראשי

עד קאמר: הכי  כלומר,  גמרינן מגמר וארא עד וארא לידרש . עד  לדרוש  שנתנו מרכבה מעשה היכן
חכמים. עליהן שהקפידו מרכבה מעשה הן הן  ויאמר  עד ומשם  החשמל , עד נבוכים,קסה.או מורה

ודנו למשנה, בפי' ולמ "ש יאיב, ב, התורה יסודי בהלכות מ"ש  עיין הרמב"ם דעת  ולביאור  לג. פרק ח"א 
רמו. סימן חיו"ד בשו"ע  והרמ"א  הדרישה  למ "ש וע"ע בדבריו. הראשונים  ונחלקו
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בידו שעלו  כלומר, - 'חכם ' היותו  - מהם האחד האלה, התנאים  ובשני שכלו,
העיון הקדמות מהם  שיילקחו הטבע,החכמות זך משכיל, מבין , שיהיה  - והשני ;

'מבי  אמרם  עניין והוא  - רמז במעט בעניין מדעתו'..".ירגיש ן

הקדוש לביאור  הרב כתב מרכבה ", ו "מעשה בראשית" "מעשה  של אלו  ערכים
זצ"ל  הםמהרח"ו  - בראשית מעשה כי זלה"ה, הרב ממורי "שמעתי :

הם - מרכבה  ומעשה התיקון, קודם  בבראשית היה  שזה התהו  עולם דרושי
וזה בזו "ן, אימא פרקי והרכבת בזה זה  הפרצופים והתלבשות התיקון דרושי

התלבשות" סדרי בענייני לזמן מזמן  שיש והשינויים  העולם  חידוש .קסונקרא 

זיע "אלפיכך, אבולפיה הלוי טודרוס רבי האלהי המקובל "אחרקסזכותב :
על  יעבור אשר  וחכם  גדול הוא מי זו, אזהרה  הזהירו ז "ל שרבותינו
הדיוטים שבקלים קלים  אנחנו  כי אף  באזהרותיהם , שגדרו  גדר ויפרוץ  דבריהם
לא שמא  דבר , שמענו  ואם  תבונה, ואין עצה  ואין חכמה  מאין שבהדיוטים ,
עת משום  אמנם בדיו . הספר על לכתבו  לבנו לנו ימלא  ואיך בוריו, על הבננו 
במאמרים זכרונות כגון דקות נקודות נקודות  לרשום הוא  וישר לה', לעשות 

משגת ". שהיד מה כפי הללו

זיע "אולרווחא  הכהן  צדוק רבי בזה מ"ש עוד  ראה  שמשיםקסחדמילתא  "ומי :
סתימאה עתיקא  שהוא  'אין', למדת מרכבה  נעשה שאינו, כמי עצמו

הקדוש  בזוהר שאמרו כמו סתימין, עתיקאקסטדכל להתגלות  כרגע לזכות ויכול  ,
חכם היה כן אם  אלא  ליחיד במרכבה ולא שאמרו וזהו הדעת. בחינת  ידי על
כרגע להשיג וזוכה  הדעת , בחינת ידי על להבין שיכול דייקא, מדעת"ו ומבין 

וגו'..". ושוב רצוא  והחיות שאמרו מה  דרך על

וד"הקסו. תורה סתרי  ד"ה רש "י דעת בראשית: מעשה לערך חגיגה למסכת ש "ס בליקוטי  מהרח "ו
וע"ע  מרכבה. ומעשה בראשית במעשה העוסקות לברייתות  הכוונה  בראשית  ומעשה המרכבה מעשה 
מובא  תם רבנו ודעת יצירה. ספר  הוא בראשית מעשה כי  נוסף הסבר  מובא יעקב העין על  רש"י בפירוש
ובעל  שלאחריו". ומפסוק מבראשית היוצא אותיות מ"ב  ל "שם הכוונה  דורשין אין ד"ה  בתוספות
הכוונה – ישראל  תפארת ובעל זה. שם שע"י והמעשה הפעולה כוח  על  הכוונה  טוב יום תוספות 
וע"ע  בזה. העוסקות  לברייתות  כנ"ל  הכוונה  רש "י פירוש  מרכבה: מעשה ולערך  הקבלה. חכמת  ללימודי 
דרבי  ברייתא או היכלות ספר הוא מרכבה  מעשה כי  נוסף  הסבר מובא יעקב העין  על רש"י בפירוש
בספירות . ההתבוננות היינו אלהית ", "קבלה הנקרא לחלק הכוונה – ישראל  תפארת ובעל ישמעאל.
איך וצופין בכתר משתמשים קדושה של  שמות  הזכרת  ידי "שעל הכוונה – מברטנורא עובדיה ולרבנו
הגמרא  במפרשי וע "ע הקודש ". ברוח  הסוכין כעין מהיכל  לפנים  היכל  ואיך במעמדן המלאכים משמרות
ראשונה. הקדמה ה', גבורות  בספרו ועוד ה. באר הגולה, באר  בס' זיע"א למהר"ל  ועוד העיןיעקב, על וכן
ועוד ע "ד . ע"אנה נד דף  ח, אות מאמרים, בליקוטי ראה – מלובלין  הכהן צדוק רבי הרבה בזה והרחיב
אות מות אחרי פרשת צדק, דובר בס' וכן  הטענה. משיב בקונטרס וכן רלא. אות  הצדיק, צדקת  בספ'
שביאר במה וכן ג'. מצוה הזכרונות , בספר  ועוד קפט, אות הצדיק בצדקת  גם נזכר  ע"אע "ב , נט דף  ד,
ז, עמ' א, חלק הקודש באורות והראי"ה עינים. פתח בחידושיו  והחיד"א  א . דרוש בדרשותיו, הר "ן
פרשת אלימלך, בנועם  מ"ש  ראה אחרת  בשיטה החסידות  וע"ד .103 עמ' עזריאל לרבי האגדות ובפירוש

תצא. הכבוד.קסז.כי אוצר  יא.קסח.בספרו אות בשלח, פרשת צדיק פרי הכהן, צדוק רבי
ב.קסט. סד, בשלח  זוה"ק 

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כה |סוד

זיע "אוכן  מברדיטשוב יצחק לוי רבי "חרשים,קעלמ "ש בגמ ' חז"ל דברי על
כחרש  נעשין הכל תורה בדברי שפותח כשהואין"בשעה  חרשים "חכם  :

והנראה, כחרשין. נעשים הכל  זה מאי להבין  ויש כחרשין. נעשין הכל פיו פותח
שהוא אדם  ויש  אנושי, שכל בשכלו הוא  ברוך הבורא  את שעובד אדם  יש כי
וזהו יתברך. ה' בעזר  רק אנושי בשכל  אפשר  אי וזהו כביכול, האי"ן  על מסתכל

במשה יכול קעאהרמז היה  יביט , - ה' עזר  לו  שהיה  מחמת יביט, ה ' ותמונת
ה' עזר לו שיש זו במדריגה  כשהוא  האדם זה  ובאמת  האי"ן. על להסתכל
שהשכל  כחרש והוא במציאות, בטל  הוא שלו השכל  אז  האי"ן , על להסתכל
כו ', חרשים חכם  ז"ל חכמינו שרמזו וזהו במציאות. בטל הוא שלו אנושי

כנ"ל". בהאי"ן כשמסתכל

מגלג. תורהלמי רזי  הקדושים  בזוהר מפורש - מגליםקעב? אין יצחק, רבי "אמר  :
ירא והוא  בידו, מתקיים  ותלמודו ושונה, וקורא , חכם , לאדם אלא  תורה סתרי

דבר ". בכל  ובקי שמים

אי למדנוקעג רבאובאדרא  ווי גלינא אי ווי ואמר , ובכה  שמעון רבי "יתיב :
ניחא אי ואמר , אבא רבי קם אשתיקו , תמן  דהוו  חברייא גלינא, לא
וכבר דקוב"ה, דחילין  אלין חברייא והא ליראיו , ה ' סוד  כתיב הא  דמר  קמיה

נפקו ". מנהון  עאלו מנהון  משכנא דבי באדרא עאלו 

זוטאוכן באדרא לבר,קעדמובא נפקין דלא עלאין, רזין תליין אודנא, בהאי " :
רזין. מגלה לההוא  ווי ביה, סתימין דרזין ורזא לגו . עקימא היא כך בגין
לאינון רזין גלי לא  לון, נטיל דלגו ועקימותא רזין, כניש  אודנא דהאי ובגין 
ליראיו ה' סוד דכתיב, הוא  הדא  עקימין. דלא לאינון אלא בארחייהו , דעקימין

ונטלי ארחוי דנטלי להודיעם, בארחייהו,(ונטרי)ובריתו דעקימין  ואינון  מלין .
אחרנין, נוקבין וכל לאתעכבא. אתר בהו  ולית בבהילו, לון ועיילין מלין נטלי

אק ואלין דפומא . בנוקבא  מלין דנפקין  עד ביה , שנואי מתפתחין דרא, חייבי רו
לעבודה פלח וכאלו גוברין, קטיל כאילו תנן , דילן  במתניתא  הוא. בריך דקודשא 
ה '. אני רעך דם על תעמוד  לא בעמך  רכיל תלך לא דכתיב קרא, בחד וכלא  זרה.
דצדיקייא, חולקיהון  זכאה כלא . על  עבר כאילו דקרא, רישא האי על  דעבר מאן 
מאתר דלהון  רוחא  דהא  ודאי, רוח נאמן דבר. מכסה רוח  ונאמן כתיב  דעלייהו 
ההוא אוקימנא, דא וסימן  אקרון. רוח נאמן  כך ובגין אשתליף, קדישא עלאה 
לית כך ובגין  קדישא. דמלכא מגופא איהו לאו דנשמתיה , בידוע רזין, דמגלה 
בגופא אתדבקא לא  נשמתיה , תיפוק וכד הוא. דרזא  מאתר  ולא רזא, ביה 
זכאה לנשמתיה . ווי ליה, ווי נש, בר לההוא ווי הוא . אתריה לא דהא דמלכא ,

הוא. בריך דקודשא עלאין רזין שכן כל רזין, דמכסין  דצדיקייא, (רזין חולקיהון

קדישא) דמלכא ארץ ".עלאין  יירשו לעולם  צדיקים  כולם ועמך  כתיב, עלייהו 

פקודי.קע. פרשת לוי, ח.קעא.קדושת יב , י'.קעב.במדבר דף חדש רבא קעג.בזוהר  באדרא
ע"ב. קכז ע"א.קעד.דף  רצה ע "ב , רצד דף זוטא אדרא



ליראיו|כד ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

בידו שעלו  כלומר, - 'חכם ' היותו  - מהם האחד האלה, התנאים  ובשני שכלו,
העיון הקדמות מהם  שיילקחו הטבע,החכמות זך משכיל, מבין , שיהיה  - והשני ;

'מבי  אמרם  עניין והוא  - רמז במעט בעניין מדעתו'..".ירגיש ן

הקדוש לביאור  הרב כתב מרכבה ", ו "מעשה בראשית" "מעשה  של אלו  ערכים
זצ"ל  הםמהרח"ו  - בראשית מעשה כי זלה"ה, הרב ממורי "שמעתי :

הם - מרכבה  ומעשה התיקון, קודם  בבראשית היה  שזה התהו  עולם דרושי
וזה בזו "ן, אימא פרקי והרכבת בזה זה  הפרצופים והתלבשות התיקון דרושי

התלבשות" סדרי בענייני לזמן מזמן  שיש והשינויים  העולם  חידוש .קסונקרא 

זיע "אלפיכך, אבולפיה הלוי טודרוס רבי האלהי המקובל "אחרקסזכותב :
על  יעבור אשר  וחכם  גדול הוא מי זו, אזהרה  הזהירו ז "ל שרבותינו
הדיוטים שבקלים קלים  אנחנו  כי אף  באזהרותיהם , שגדרו  גדר ויפרוץ  דבריהם
לא שמא  דבר , שמענו  ואם  תבונה, ואין עצה  ואין חכמה  מאין שבהדיוטים ,
עת משום  אמנם בדיו . הספר על לכתבו  לבנו לנו ימלא  ואיך בוריו, על הבננו 
במאמרים זכרונות כגון דקות נקודות נקודות  לרשום הוא  וישר לה', לעשות 

משגת ". שהיד מה כפי הללו

זיע "אולרווחא  הכהן  צדוק רבי בזה מ"ש עוד  ראה  שמשיםקסחדמילתא  "ומי :
סתימאה עתיקא  שהוא  'אין', למדת מרכבה  נעשה שאינו, כמי עצמו

הקדוש  בזוהר שאמרו כמו סתימין, עתיקאקסטדכל להתגלות  כרגע לזכות ויכול  ,
חכם היה כן אם  אלא  ליחיד במרכבה ולא שאמרו וזהו הדעת. בחינת  ידי על
כרגע להשיג וזוכה  הדעת , בחינת ידי על להבין שיכול דייקא, מדעת"ו ומבין 

וגו'..". ושוב רצוא  והחיות שאמרו מה  דרך על

וד"הקסו. תורה סתרי  ד"ה רש "י דעת בראשית: מעשה לערך חגיגה למסכת ש "ס בליקוטי  מהרח "ו
וע"ע  מרכבה. ומעשה בראשית במעשה העוסקות לברייתות  הכוונה  בראשית  ומעשה המרכבה מעשה 
מובא  תם רבנו ודעת יצירה. ספר  הוא בראשית מעשה כי  נוסף הסבר  מובא יעקב העין על  רש"י בפירוש
ובעל  שלאחריו". ומפסוק מבראשית היוצא אותיות מ"ב  ל "שם הכוונה  דורשין אין ד"ה  בתוספות
הכוונה – ישראל  תפארת ובעל זה. שם שע"י והמעשה הפעולה כוח  על  הכוונה  טוב יום תוספות 
וע"ע  בזה. העוסקות  לברייתות  כנ"ל  הכוונה  רש "י פירוש  מרכבה: מעשה ולערך  הקבלה. חכמת  ללימודי 
דרבי  ברייתא או היכלות ספר הוא מרכבה  מעשה כי  נוסף  הסבר מובא יעקב העין  על רש"י בפירוש
בספירות . ההתבוננות היינו אלהית ", "קבלה הנקרא לחלק הכוונה – ישראל  תפארת ובעל ישמעאל.
איך וצופין בכתר משתמשים קדושה של  שמות  הזכרת  ידי "שעל הכוונה – מברטנורא עובדיה ולרבנו
הגמרא  במפרשי וע "ע הקודש ". ברוח  הסוכין כעין מהיכל  לפנים  היכל  ואיך במעמדן המלאכים משמרות
ראשונה. הקדמה ה', גבורות  בספרו ועוד ה. באר הגולה, באר  בס' זיע"א למהר"ל  ועוד העיןיעקב, על וכן
ועוד ע "ד . ע"אנה נד דף  ח, אות מאמרים, בליקוטי ראה – מלובלין  הכהן צדוק רבי הרבה בזה והרחיב
אות מות אחרי פרשת צדק, דובר בס' וכן  הטענה. משיב בקונטרס וכן רלא. אות  הצדיק, צדקת  בספ'
שביאר במה וכן ג'. מצוה הזכרונות , בספר  ועוד קפט, אות הצדיק בצדקת  גם נזכר  ע"אע "ב , נט דף  ד,
ז, עמ' א, חלק הקודש באורות והראי"ה עינים. פתח בחידושיו  והחיד"א  א . דרוש בדרשותיו, הר "ן
פרשת אלימלך, בנועם  מ"ש  ראה אחרת  בשיטה החסידות  וע"ד .103 עמ' עזריאל לרבי האגדות ובפירוש

תצא. הכבוד.קסז.כי אוצר  יא.קסח.בספרו אות בשלח, פרשת צדיק פרי הכהן, צדוק רבי
ב.קסט. סד, בשלח  זוה"ק 

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כה |סוד

זיע "אוכן  מברדיטשוב יצחק לוי רבי "חרשים,קעלמ "ש בגמ ' חז"ל דברי על
כחרש  נעשין הכל תורה בדברי שפותח כשהואין"בשעה  חרשים "חכם  :

והנראה, כחרשין. נעשים הכל  זה מאי להבין  ויש כחרשין. נעשין הכל פיו פותח
שהוא אדם  ויש  אנושי, שכל בשכלו הוא  ברוך הבורא  את שעובד אדם  יש כי
וזהו יתברך. ה' בעזר  רק אנושי בשכל  אפשר  אי וזהו כביכול, האי"ן  על מסתכל

במשה יכול קעאהרמז היה  יביט , - ה' עזר  לו  שהיה  מחמת יביט, ה ' ותמונת
ה' עזר לו שיש זו במדריגה  כשהוא  האדם זה  ובאמת  האי"ן. על להסתכל
שהשכל  כחרש והוא במציאות, בטל  הוא שלו השכל  אז  האי"ן , על להסתכל
כו ', חרשים חכם  ז"ל חכמינו שרמזו וזהו במציאות. בטל הוא שלו אנושי

כנ"ל". בהאי"ן כשמסתכל

מגלג. תורהלמי רזי  הקדושים  בזוהר מפורש - מגליםקעב? אין יצחק, רבי "אמר  :
ירא והוא  בידו, מתקיים  ותלמודו ושונה, וקורא , חכם , לאדם אלא  תורה סתרי

דבר ". בכל  ובקי שמים

אי למדנוקעג רבאובאדרא  ווי גלינא אי ווי ואמר , ובכה  שמעון רבי "יתיב :
ניחא אי ואמר , אבא רבי קם אשתיקו , תמן  דהוו  חברייא גלינא, לא
וכבר דקוב"ה, דחילין  אלין חברייא והא ליראיו , ה ' סוד  כתיב הא  דמר  קמיה

נפקו ". מנהון  עאלו מנהון  משכנא דבי באדרא עאלו 

זוטאוכן באדרא לבר,קעדמובא נפקין דלא עלאין, רזין תליין אודנא, בהאי " :
רזין. מגלה לההוא  ווי ביה, סתימין דרזין ורזא לגו . עקימא היא כך בגין
לאינון רזין גלי לא  לון, נטיל דלגו ועקימותא רזין, כניש  אודנא דהאי ובגין 
ליראיו ה' סוד דכתיב, הוא  הדא  עקימין. דלא לאינון אלא בארחייהו , דעקימין

ונטלי ארחוי דנטלי להודיעם, בארחייהו,(ונטרי)ובריתו דעקימין  ואינון  מלין .
אחרנין, נוקבין וכל לאתעכבא. אתר בהו  ולית בבהילו, לון ועיילין מלין נטלי

אק ואלין דפומא . בנוקבא  מלין דנפקין  עד ביה , שנואי מתפתחין דרא, חייבי רו
לעבודה פלח וכאלו גוברין, קטיל כאילו תנן , דילן  במתניתא  הוא. בריך דקודשא 
ה '. אני רעך דם על תעמוד  לא בעמך  רכיל תלך לא דכתיב קרא, בחד וכלא  זרה.
דצדיקייא, חולקיהון  זכאה כלא . על  עבר כאילו דקרא, רישא האי על  דעבר מאן 
מאתר דלהון  רוחא  דהא  ודאי, רוח נאמן דבר. מכסה רוח  ונאמן כתיב  דעלייהו 
ההוא אוקימנא, דא וסימן  אקרון. רוח נאמן  כך ובגין אשתליף, קדישא עלאה 
לית כך ובגין  קדישא. דמלכא מגופא איהו לאו דנשמתיה , בידוע רזין, דמגלה 
בגופא אתדבקא לא  נשמתיה , תיפוק וכד הוא. דרזא  מאתר  ולא רזא, ביה 
זכאה לנשמתיה . ווי ליה, ווי נש, בר לההוא ווי הוא . אתריה לא דהא דמלכא ,

הוא. בריך דקודשא עלאין רזין שכן כל רזין, דמכסין  דצדיקייא, (רזין חולקיהון

קדישא) דמלכא ארץ ".עלאין  יירשו לעולם  צדיקים  כולם ועמך  כתיב, עלייהו 

פקודי.קע. פרשת לוי, ח.קעא.קדושת יב , י'.קעב.במדבר דף חדש רבא קעג.בזוהר  באדרא
ע"ב. קכז ע"א.קעד.דף  רצה ע "ב , רצד דף זוטא אדרא
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בנגלה.ד . לימודים הקדמת חיוב ההקדמותלעניין  שער  בהקדמת  כותב :מהרח"ו 
שיעסוק מקודם  הקבלה בחכמת  ואעסוק לי אלכה אדם יאמר אל  "ואמנם
כן אם  אלא לפרדס אדם יכנס אל רז"ל, אמרו  כבר כי ובתלמוד. במשנה בתורה 
ומעשה שכר לה  שאין גוף, בלתי לנשמה  דומה  זה והרי ויין . בבשר  כריסו מלא
התורה במצות מתוקן  שלם  בהיותו הגוף, בתוך  מתקשרת  היותה עד וחשבון 
יתן ולא  בבלי, והתלמוד המשנה  בחכמת עוסק בהיותו  בהפך, וכן מצות. בתרי"ג
בלתי  בחושך היושב לגוף דומה  זה הרי כי וסתריה, התורה סודות אל גם חלק
חיים. ממקור  שואף בלתי יבש שהגוף באופן בתוכה , המאירה  ה ' נר  אדם נשמת
דעבדי  אינון  דאילין וז "ל הנ"ל, ההוא  אגדה במדרש אומרו  עניין זהו אשר 
הת"ח  כי באופן  וכו', הקבלה בחכמת  לאשתדלא  בעאן ולא  יבשה לאורייתא
בתחילה שיעסוק  צריך שם  לו לעשות  לשמו ולא  לשמה בתורה  העוסקים 
יעסוק ואח "כ לסבול שכלו  שיוכל מה  כפי והתלמוד והמשנה  המקרא בחכמת
שלמה את  השלום עליו המלך דוד  שציוה  וכמו האמת , בחכמת  קונו את לדעת

ועבדה וּ . אבי אלקי את דּ ע בנו 

ידוואם את שיניח  לו  מוטב בתלמוד, העיון  בעניין וקשה  כבד יהיה הזה האיש
כל  שאמר , וזה  האמת . בחכמת ויעסוק  זאת בחכמה מזלו שבחן אחר ממנו
רואה. אינו שוב שנים בחמשה בתלמוד יפה  סימן רואה שאינו חכם תלמיד
בעיון ביום  שעות ב' או שעה  חלק  לתת מחויב  לעיון קל שהוא  האיש כל  אמנם
הקליפה אין כי ויכוון ההלכה , בפשט הנופלת  הקושיא ולתרץ ולכוין  ההלכה
משנה היא  הטובה  בקליפה אלא נאחזת רע עבד סמאל הנחש מצד הרעה 
במטרוניתא לא אבל דמטרוניתא  ושפחה  עבד הנקרא היצירה  עולם  מטטרון
שמי  הוא  ה' אני אתמר ועליו החיים  עץ ונקרא האמת חכמת הפנימי המוח שהיא 
יכיל  דלא אתן  לא  לאחר וכבודי הקב "ה . של  שמותיו היא  התורה כל בסוד 
ומותר אסור  וטהור טמא משנה  ורע טוב הדעת בעץ אלא  קליפה עמה לאתערבא
יבין שלא  קושיות  הגורמת שהיא הרעה הקליפה  להסיר בעיונו ויכון ופסול. כשר
דמטרוניתא שפחה המשנה  היא  ורע טוב הדעת  עץ מע"ג ויסלקנה תרוצים האדם
אין כי בזה  ודי הקבלה  חכמת  שהיא  עצמה המטרוניתא לקשט  יכווין ואח"כ

זה ". עניין של ביאורו  מקום

קמאוע"ע מהדורא חיים עץ בהקדמת  צריכיםבמ"ש הזאת  בחכמה "והלומדים :
קושיות בעיון  מגעת  שכלם  שיד מה כל  ותלמוד , ומשנה מקרא  שילמדו
שכן וראה  נשמה". בלא  כגוף יקום , לא זה בלא זה כי הקלי', לשבר  ותירוצים
אביו מו"ר על י"ט, סימן חיים  מים באר בשו"ת  מהרח"ו בן ויטאל מהר"ש העיד 
ורבא דאביי מהוויות כריסם מלאו בתחילה "אשר זיע"א האר"י ועל מהרח"ו

וכו '. בה ", ילכו  אמת בדרך לפרדס נכנסו ואח"כ לתעודה , לתורה

יו"ד וכן  בשו"ע  הרמ"א ההוראה עמוד בפסק לטייל קעההוא לאדם  "ואין :
ודיני  והיתר  איסור  לידע והוא ויין, בשר כריסו שמלא לאחר רק בפרדס 

סע"ד.קעה. רמו סימן יו"ד בשו"ע

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כז |סוד

הש"ך  וכתב שלאקעוהמצות". בדבר  הפליגו האחרונים ושאר המקובלים  "גם  :
עיי"ש. וכו' מהש"ס" כריסו  שמילא אחר  עד הקבלה חכמת  ללמוד

זיע "אוראה הרמח"ל לדברי אלאקעזגם אינו הקבלה  חכמת עניין  שכל  "דע :
משפ ואיןלברר האמיתית, היחוד בתכלית אחד ושהוא  שמו, יתברך טו

דעים תמים  ומשפטי מחכמה  אותנו  ולהורות  ח"ו , הגוף  ממקרי ואחד שינוי בו
שלימות בגודל עולמו  את ומנהיג מסדר  ית"ש  איך הנהגה, חוקת סדר 

עכ"ל. חכמתו ",

ובעבודתובוודאי  והמוסר , האמונה ביסודי לימודו להשלים גם שצריך
בהק' למהרח"ו ראה בהקדמותיהם. המקובלים  כמ"ש המידות,
המקובל  זה  בכל 2שמסכם  מה  עוד  וראה טוב". ועשה  מרע "סור המפורסמת 

שליט"א הלל  משה  יעקב האמת,קעחהרב על מודה  לכל ברור  זה "והנה :
יסודי  בענייני והנחוצות  הצריכות  ההקדמות  בלי ז"ל האר"י קבלת שהלומדים 
וכו' יתברך הבורא אחדות לימודם  מתוך יראו  ולא  יבינו לא  מעולם  האמונה ,
הגמור ההיפך לבותם... ומהשכיל עיניהם מראות  וטח  ממש. ההיפך אלא 

והמקווה ". המבוקש  מהתכלית

זה,ה. בעניין הערה עוד ללמוד הבא ללב,ויידע והעירו לעיניים שהאירו  ממה
ללומד  ויידמה אחר, מעניין  מדובר מקור  ובכל האר "י, בכתבי לשונות יש כי
בכתבי  לבקיאים ידוע וזה לזה . זה סותרים  ושמא ושונים  מתחלפים  הם  כי

הנלמדים. הסוד לענייני והן  והתנאים ההקדמות לעניין הן האר "י,

שליט"אובדוגמא, הלל משה יעקב הרב המקובל מ"ש התנאי קעטראה  לעניין  ,
לשונות כמה ופלפול, בעיון ההלכה לימוד הקדמת בשערשל  :

ובשער בעיון ...", ההלכה עסק  בעניין  "גם ד"ה  ע "א  ל "ג דף ואתחנן  המצוות
הוא ההשגה  לעניין הכל שורש כי ז"ל, מורי לי אמר  "גם ד"ה  ע"ב יא  דף  רוה"ק
ד"ה ואתחנן  המצוות ובטעמי בעיון", היום כל יתמיד לא  אבל בהלכה ... העיון
עץ בהקדמת ומ"ש החברים...", בין בישיבה הלכה  קורא זלה "ה  מורי "כשהיה
שער ובהקד' מקרא ...", שילמדו צריך  זאת  בחכמה "הלומדים  ד "ה חיים

שם. עיין וכו ' אדם...", יאמר אל "ואמנם ד"ה  ההקדמות

יצחקי להבין אברהם -מרדכי הרב המקובל מו"ר  השיב הלשונות , חילוק את 
שורש  ע"פ לאדם נמשך  הלימוד עיקר כי פעמים, כמה  וביאר  שליט "א
יש  לדרש, ראוי שהוא  ויש הפשט , ללימוד נכון  נשמתו ששורש מי יש נשמתו .
לימודו להתחיל  שצריך בוודאי ולפיכך , בסוד. שמקומו  ויש  לרמז, ראוי שהוא
שע"י  הלימוד מצד הן - זה בלימוד כוחו ככל ולהשיג הפשט, בלימוד בנגלה ,
חובת מצד והן ובהעמקה, בגרסא  נכונים  לימוד דרכי קונה הוא בפשט העיסוק
וכל  האישיות. המידות ובנין  מצוות בקיום  עצמו להכשיר  צריך שהוא  המעשה 

סק"ו.קעו. רמו סימן יו"ד בשו "ע  ב'.קעז.הש "ך דף  ומקובל חוקר ספרו בריש המקובל קעח.רמח "ל
בספרו ירושלים, בעיה"ק  שלום  אהבת ומוסדות המקובלים ישיבת  ראש  שליט"א, הלל משה יעקב  הרב

קד. עמ' השמים שער כב לו.קעט.פתח עמו' השמים שער פתח  ספר 



ליראיו|כו ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

בנגלה.ד . לימודים הקדמת חיוב ההקדמותלעניין  שער  בהקדמת  כותב :מהרח"ו 
שיעסוק מקודם  הקבלה בחכמת  ואעסוק לי אלכה אדם יאמר אל  "ואמנם
כן אם  אלא לפרדס אדם יכנס אל רז"ל, אמרו  כבר כי ובתלמוד. במשנה בתורה 
ומעשה שכר לה  שאין גוף, בלתי לנשמה  דומה  זה והרי ויין . בבשר  כריסו מלא
התורה במצות מתוקן  שלם  בהיותו הגוף, בתוך  מתקשרת  היותה עד וחשבון 
יתן ולא  בבלי, והתלמוד המשנה  בחכמת עוסק בהיותו  בהפך, וכן מצות. בתרי"ג
בלתי  בחושך היושב לגוף דומה  זה הרי כי וסתריה, התורה סודות אל גם חלק
חיים. ממקור  שואף בלתי יבש שהגוף באופן בתוכה , המאירה  ה ' נר  אדם נשמת
דעבדי  אינון  דאילין וז "ל הנ"ל, ההוא  אגדה במדרש אומרו  עניין זהו אשר 
הת"ח  כי באופן  וכו', הקבלה בחכמת  לאשתדלא  בעאן ולא  יבשה לאורייתא
בתחילה שיעסוק  צריך שם  לו לעשות  לשמו ולא  לשמה בתורה  העוסקים 
יעסוק ואח "כ לסבול שכלו  שיוכל מה  כפי והתלמוד והמשנה  המקרא בחכמת
שלמה את  השלום עליו המלך דוד  שציוה  וכמו האמת , בחכמת  קונו את לדעת

ועבדה וּ . אבי אלקי את דּ ע בנו 

ידוואם את שיניח  לו  מוטב בתלמוד, העיון  בעניין וקשה  כבד יהיה הזה האיש
כל  שאמר , וזה  האמת . בחכמת ויעסוק  זאת בחכמה מזלו שבחן אחר ממנו
רואה. אינו שוב שנים בחמשה בתלמוד יפה  סימן רואה שאינו חכם תלמיד
בעיון ביום  שעות ב' או שעה  חלק  לתת מחויב  לעיון קל שהוא  האיש כל  אמנם
הקליפה אין כי ויכוון ההלכה , בפשט הנופלת  הקושיא ולתרץ ולכוין  ההלכה
משנה היא  הטובה  בקליפה אלא נאחזת רע עבד סמאל הנחש מצד הרעה 
במטרוניתא לא אבל דמטרוניתא  ושפחה  עבד הנקרא היצירה  עולם  מטטרון
שמי  הוא  ה' אני אתמר ועליו החיים  עץ ונקרא האמת חכמת הפנימי המוח שהיא 
יכיל  דלא אתן  לא  לאחר וכבודי הקב "ה . של  שמותיו היא  התורה כל בסוד 
ומותר אסור  וטהור טמא משנה  ורע טוב הדעת בעץ אלא  קליפה עמה לאתערבא
יבין שלא  קושיות  הגורמת שהיא הרעה הקליפה  להסיר בעיונו ויכון ופסול. כשר
דמטרוניתא שפחה המשנה  היא  ורע טוב הדעת  עץ מע"ג ויסלקנה תרוצים האדם
אין כי בזה  ודי הקבלה  חכמת  שהיא  עצמה המטרוניתא לקשט  יכווין ואח"כ

זה ". עניין של ביאורו  מקום

קמאוע"ע מהדורא חיים עץ בהקדמת  צריכיםבמ"ש הזאת  בחכמה "והלומדים :
קושיות בעיון  מגעת  שכלם  שיד מה כל  ותלמוד , ומשנה מקרא  שילמדו
שכן וראה  נשמה". בלא  כגוף יקום , לא זה בלא זה כי הקלי', לשבר  ותירוצים
אביו מו"ר על י"ט, סימן חיים  מים באר בשו"ת  מהרח"ו בן ויטאל מהר"ש העיד 
ורבא דאביי מהוויות כריסם מלאו בתחילה "אשר זיע"א האר"י ועל מהרח"ו

וכו '. בה ", ילכו  אמת בדרך לפרדס נכנסו ואח"כ לתעודה , לתורה

יו"ד וכן  בשו"ע  הרמ"א ההוראה עמוד בפסק לטייל קעההוא לאדם  "ואין :
ודיני  והיתר  איסור  לידע והוא ויין, בשר כריסו שמלא לאחר רק בפרדס 

סע"ד.קעה. רמו סימן יו"ד בשו"ע

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כז |סוד

הש"ך  וכתב שלאקעוהמצות". בדבר  הפליגו האחרונים ושאר המקובלים  "גם  :
עיי"ש. וכו' מהש"ס" כריסו  שמילא אחר  עד הקבלה חכמת  ללמוד

זיע "אוראה הרמח"ל לדברי אלאקעזגם אינו הקבלה  חכמת עניין  שכל  "דע :
משפ ואיןלברר האמיתית, היחוד בתכלית אחד ושהוא  שמו, יתברך טו

דעים תמים  ומשפטי מחכמה  אותנו  ולהורות  ח"ו , הגוף  ממקרי ואחד שינוי בו
שלימות בגודל עולמו  את ומנהיג מסדר  ית"ש  איך הנהגה, חוקת סדר 

עכ"ל. חכמתו ",

ובעבודתובוודאי  והמוסר , האמונה ביסודי לימודו להשלים גם שצריך
בהק' למהרח"ו ראה בהקדמותיהם. המקובלים  כמ"ש המידות,
המקובל  זה  בכל 2שמסכם  מה  עוד  וראה טוב". ועשה  מרע "סור המפורסמת 

שליט"א הלל  משה  יעקב האמת,קעחהרב על מודה  לכל ברור  זה "והנה :
יסודי  בענייני והנחוצות  הצריכות  ההקדמות  בלי ז"ל האר"י קבלת שהלומדים 
וכו' יתברך הבורא אחדות לימודם  מתוך יראו  ולא  יבינו לא  מעולם  האמונה ,
הגמור ההיפך לבותם... ומהשכיל עיניהם מראות  וטח  ממש. ההיפך אלא 

והמקווה ". המבוקש  מהתכלית

זה,ה. בעניין הערה עוד ללמוד הבא ללב,ויידע והעירו לעיניים שהאירו  ממה
ללומד  ויידמה אחר, מעניין  מדובר מקור  ובכל האר "י, בכתבי לשונות יש כי
בכתבי  לבקיאים ידוע וזה לזה . זה סותרים  ושמא ושונים  מתחלפים  הם  כי

הנלמדים. הסוד לענייני והן  והתנאים ההקדמות לעניין הן האר "י,

שליט"אובדוגמא, הלל משה יעקב הרב המקובל מ"ש התנאי קעטראה  לעניין  ,
לשונות כמה ופלפול, בעיון ההלכה לימוד הקדמת בשערשל  :

ובשער בעיון ...", ההלכה עסק  בעניין  "גם ד"ה  ע "א  ל "ג דף ואתחנן  המצוות
הוא ההשגה  לעניין הכל שורש כי ז"ל, מורי לי אמר  "גם ד"ה  ע"ב יא  דף  רוה"ק
ד"ה ואתחנן  המצוות ובטעמי בעיון", היום כל יתמיד לא  אבל בהלכה ... העיון
עץ בהקדמת ומ"ש החברים...", בין בישיבה הלכה  קורא זלה "ה  מורי "כשהיה
שער ובהקד' מקרא ...", שילמדו צריך  זאת  בחכמה "הלומדים  ד "ה חיים

שם. עיין וכו ' אדם...", יאמר אל "ואמנם ד"ה  ההקדמות

יצחקי להבין אברהם -מרדכי הרב המקובל מו"ר  השיב הלשונות , חילוק את 
שורש  ע"פ לאדם נמשך  הלימוד עיקר כי פעמים, כמה  וביאר  שליט "א
יש  לדרש, ראוי שהוא  ויש הפשט , ללימוד נכון  נשמתו ששורש מי יש נשמתו .
לימודו להתחיל  שצריך בוודאי ולפיכך , בסוד. שמקומו  ויש  לרמז, ראוי שהוא
שע"י  הלימוד מצד הן - זה בלימוד כוחו ככל ולהשיג הפשט, בלימוד בנגלה ,
חובת מצד והן ובהעמקה, בגרסא  נכונים  לימוד דרכי קונה הוא בפשט העיסוק
וכל  האישיות. המידות ובנין  מצוות בקיום  עצמו להכשיר  צריך שהוא  המעשה 

סק"ו.קעו. רמו סימן יו"ד בשו "ע  ב'.קעז.הש "ך דף  ומקובל חוקר ספרו בריש המקובל קעח.רמח "ל
בספרו ירושלים, בעיה"ק  שלום  אהבת ומוסדות המקובלים ישיבת  ראש  שליט"א, הלל משה יעקב  הרב

קד. עמ' השמים שער כב לו.קעט.פתח עמו' השמים שער פתח  ספר 



ליראיו|כח  ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

ומכשיר כהקדמה רק ולא חייו, ימי כל תורה תלמוד  מצוות בקיום  מחובתו  זה 
שערי  אל לבוא יוכל באלה עצמו שביסס לאחר  רק כן על הבא . ללימוד ואמצעי

הסוד. לימוד

ברוחבעוד  הנ"ל בספרו שליט"א  הלל  משה יעקב הרב המקובל בזה  כותב
כללים, חמישה  האומר  בקציר מדבריו נעלה יתירה ובזהירות טובא, העיון

הם :ואלו

מהדורותא ) בעצם והמה  בעצמו , ז"ל הרח"ו ידי מתחת  יצאו  הלשונות אלו "כל
יעלה לא אבל באורך, ופעם  בקיצור  פעם שכתבם  העניינים  אותן של שונות 

לפעם" מפעם  עצמו שיסתור  .קפבדעת

המצויניםב ) השערים  לימוד בסדר  יציבא  כללא  האי ומפורסם  ידוע "כבר
ועשירים אחד במקום עניים תורתו  שדברי חדא, ז "ל, האר "י רבינו  של

אחר " .קפאבמקום

טפי"ג) בה  לדייק דנחית בדוכתא סוגיא  ע"פ להכריע סמכינן  .קפב"דטפי

הקדימהד ) זכות  להם  ז"ל מהרש"ו שסידר שערים' ה 'שמונה  "דלשונות
ספרים" משאר יותר  טפי מדוייק שלשונם .קפג והכרעה ,

רוה) ובשער  המצוות  בשער ז"ל האר"י רבינו  בלשונות היטב העיון  ח "ולאחר
העיון לעניין  בעצם, בתורה  העסק בין חילוק יש  כי בדעתו, מתבאר  הקדש,
התמיהות רוב הבנת תלויה זה  ובחילוק לעיל. וכמ"ש תורה בדברי ופלפול
ז"ל  האר"י רבינו הגדירו  - ממש  התורה עסק עניין  כי והוא , למעלה . שהזכרנו 

ותירוצים בקושיות  והפלפול העיון שאינו שם , המצוות  צדדיבשער עניין זה (כי

התורה) עסק עצם  אל הכתובמתלווה היינו  בעצמה, התורה קריאת הוא עניינו אלא ,
וליושרן לאמיתתן  שנאמרו כפי הדברים ולדעת להבין כדי ז "ל, רבותינו  בספרי
כל  ולהבהיר  וליישב לברר תכליתו והפלפול העיון עניין  אמנם, בפשיטות ...

עצמן ..." הסוגיות  באותן  שישנן והקשיים  והסתירות  .קפדהתמיהות 

הנסתר  לימודי אל שיבוא  קודם הנגלה  לימודי תנאי 

הנ "ל:הנה  בספרו שליט "א הלל  משה יעקב  הרב  המקובל  מ"ש 

שמי ו. הורה בעצמו  ז"ל האר"י רבינו אדרבא , כי הטוענים  אדם  בני יש "והנה
שערי  כי בעמלו , ברכה סימן ראה ולא  שנים חמש התלמוד בחכמת ידו שניסה
לעולם שביאתו מובהק סימן זהו לפניו, נעולים  נשארו הגמרא בדרכי ההשגה
ללימודי  לגמרי עצמו ויפנה הנגלה  לימודי יניח  ולכן התורה , סודות ללמוד היא 
בעיון התורה  בפשטי העסק  דאדרבא  אשיב, ולזה - לו... ומובטח הסוד
יצליח  שלא ומי החכמה, לפניות להכנס הכרחי תנאי הוא  לעולם ובפלפול,

הנסתר ..." בלימודי מאורות  יראה שלא  שכן ומכל בוודאי הנגלה, .קפהבלימודי

כז.קפ. עמ ' השמים שער פתח ל'.קפא.ספר  עמ ' השמים שער  פתח  שערקפב.ספר פתח ספר 
ל'. עמ' ל'.קפג.השמים עמ' השמים שער  פתח  ל'.קפד.ספר  עמ' השמים שער  פתח  ספר 

כ"ב.קפה. עמ' השמים שער  פתח  ספר 

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כט|סוד

בזה"ל: שם כתב ועוד

עודד,"וחלילה אפילו כן  על ויתר התיר , ז"ל  האר "י רבינו שכאילו להאמין
שמרוב העיון , כבד יוצלח, לא  גבר  אל הסוד, לימודי אל הכניסה 
חסרון מחמת  התורה, בפשטי אפילו העסק לעזוב הוכרח כשרונותיו, חוסר 
לעסוק ז"ל האר "י לו ימליץ הנגלה , בחלק  נכשל הוא  ושמעתה להבין , שכלו
מסך, גו מסך והמכוסים והנסתרים  העמוקים  התורה סודות בפנימיות רק
ספרי  של שבלשונותיהם  והנעלמים הדקים  הרמזים להבין יוכל שכאילו
רבינו יסבור  שכך הדעת על יעלה דאיך  להזכיר. שלא  חס - זיע"א המקובלים

חלילה" ז"ל , .קפוהאר"י

לשלימותיוצא הכרחי הוא הקבלה חכמת  שלימוד דהגם  למסקנא, זה  מכל לן
כל  על לגאולה, נזכה  בה  הלימוד ובזכות תורה, תלמוד מצות קיום 
ובעבודה, בתורה השלימים  אל רק נוגע  לימודה חיוב  אין  ומעולם מאז פנים 
יותר הפרישה  על שכר  ויקבלו  בה , לעסוק  שלימים לבלתי היתר  שום ואין

הדרישה ..." .קפזמעל

בזהיוצא  ז "ל האר"י דעת בבירור האמור מכל :לנו

ש א ) דיני שכדי בכל  בקי שיהיה בתחילה צריך תורה , בסתרי לעסוק האדם יוכל
שבהלכה. דקדוק בשום יכשל שלא  כדי התורה 

שימלאב ) בשר וצריך ובפוסקיםכריסו בש "ס בקי שיהיה  דהיינו ויין,
וכו '. ובמדרשים 

לעמוג) צריך ולתתוגם  לשאת  דהיינו  שנים , חמש לפחות  בפלפול ולטרוח ל
שיוכל  באופן  נקייה, כסולת ולבררה  הסוגיא ליישב מנת על ולתרץ ולהקשות 

דהלכתא. אליבא  שמעתתא לאסוקי מתוכה

ש ד ) חמש לאחר להסיקואם בידו יפה  עלתה לא  בזה, ידו לנסות עמל  של נים
הדברים וליישב תורה, של לאמיתה מבוררות מסקנות  והפלפול העיון מתוך
ידו יניח  בכך, להצליח זכרון ובעל העיון קל שאינו בהיות הנה ולזכרן, לבו על
ויעסוק הלכה, לבירור מתוכו להגיע הוא  הפלפול מטרת שעיקר כיון  מהפלפול

ההבנה. ביושר  ידיעתם לקנות  התורה חלקי בכל 

לימודי ה) סדרי מחלקי ובכלל  אחת  שהוא  הקבלה ללימוד גם  וזמן עת  יקבע ו
התנאים בעצמו  קיים אם  בידיעתן להשתלם אדם כל שצריך התורה פרד"ס

לזה. הצריכים 

שהואו) מי הסוגיותאבל בפלפול  ויגיעו בעמלו ברכה סימן וראה העיון, קל
מה ישכח שלא בלבו הדברים ומתברכים  ברורות, מסקנות מתוכן  להעלות 
טוב נקיה, כסולת  הסוגיא  וניפה  פלפולו בכוח הקלי' שהכניע כיון שלומד,
חיוב בעיקר  יעסוק היום  ושאר יום, בכל בפלפול שלש כשעתיים שיעסוק לו
ונכונה, ישרה  בהבנה הפרד "ס דרכי בכל ידיעתה שהיא  עצמה , התורה  לימוד

מ"ג.קפו. עמ' השמים  שער  פתח כ"ב.קפז.ספר עמ' השמים שער  פתח  ספר 



ליראיו|כח  ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

ומכשיר כהקדמה רק ולא חייו, ימי כל תורה תלמוד  מצוות בקיום  מחובתו  זה 
שערי  אל לבוא יוכל באלה עצמו שביסס לאחר  רק כן על הבא . ללימוד ואמצעי

הסוד. לימוד

ברוחבעוד  הנ"ל בספרו שליט"א  הלל  משה יעקב הרב המקובל בזה  כותב
כללים, חמישה  האומר  בקציר מדבריו נעלה יתירה ובזהירות טובא, העיון

הם :ואלו

מהדורותא ) בעצם והמה  בעצמו , ז"ל הרח"ו ידי מתחת  יצאו  הלשונות אלו "כל
יעלה לא אבל באורך, ופעם  בקיצור  פעם שכתבם  העניינים  אותן של שונות 

לפעם" מפעם  עצמו שיסתור  .קפבדעת

המצויניםב ) השערים  לימוד בסדר  יציבא  כללא  האי ומפורסם  ידוע "כבר
ועשירים אחד במקום עניים תורתו  שדברי חדא, ז "ל, האר "י רבינו  של

אחר " .קפאבמקום

טפי"ג) בה  לדייק דנחית בדוכתא סוגיא  ע"פ להכריע סמכינן  .קפב"דטפי

הקדימהד ) זכות  להם  ז"ל מהרש"ו שסידר שערים' ה 'שמונה  "דלשונות
ספרים" משאר יותר  טפי מדוייק שלשונם .קפג והכרעה ,

רוה) ובשער  המצוות  בשער ז"ל האר"י רבינו  בלשונות היטב העיון  ח "ולאחר
העיון לעניין  בעצם, בתורה  העסק בין חילוק יש  כי בדעתו, מתבאר  הקדש,
התמיהות רוב הבנת תלויה זה  ובחילוק לעיל. וכמ"ש תורה בדברי ופלפול
ז"ל  האר"י רבינו הגדירו  - ממש  התורה עסק עניין  כי והוא , למעלה . שהזכרנו 

ותירוצים בקושיות  והפלפול העיון שאינו שם , המצוות  צדדיבשער עניין זה (כי

התורה) עסק עצם  אל הכתובמתלווה היינו  בעצמה, התורה קריאת הוא עניינו אלא ,
וליושרן לאמיתתן  שנאמרו כפי הדברים ולדעת להבין כדי ז "ל, רבותינו  בספרי
כל  ולהבהיר  וליישב לברר תכליתו והפלפול העיון עניין  אמנם, בפשיטות ...

עצמן ..." הסוגיות  באותן  שישנן והקשיים  והסתירות  .קפדהתמיהות 

הנסתר  לימודי אל שיבוא  קודם הנגלה  לימודי תנאי 

הנ "ל:הנה  בספרו שליט "א הלל  משה יעקב  הרב  המקובל  מ"ש 

שמי ו. הורה בעצמו  ז"ל האר"י רבינו אדרבא , כי הטוענים  אדם  בני יש "והנה
שערי  כי בעמלו , ברכה סימן ראה ולא  שנים חמש התלמוד בחכמת ידו שניסה
לעולם שביאתו מובהק סימן זהו לפניו, נעולים  נשארו הגמרא בדרכי ההשגה
ללימודי  לגמרי עצמו ויפנה הנגלה  לימודי יניח  ולכן התורה , סודות ללמוד היא 
בעיון התורה  בפשטי העסק  דאדרבא  אשיב, ולזה - לו... ומובטח הסוד
יצליח  שלא ומי החכמה, לפניות להכנס הכרחי תנאי הוא  לעולם ובפלפול,

הנסתר ..." בלימודי מאורות  יראה שלא  שכן ומכל בוודאי הנגלה, .קפהבלימודי

כז.קפ. עמ ' השמים שער פתח ל'.קפא.ספר  עמ ' השמים שער  פתח  שערקפב.ספר פתח ספר 
ל'. עמ' ל'.קפג.השמים עמ' השמים שער  פתח  ל'.קפד.ספר  עמ' השמים שער  פתח  ספר 

כ"ב.קפה. עמ' השמים שער  פתח  ספר 

הקבלה  בלימוד  חיזוק ליראיומאמרי ה' כט|סוד

בזה"ל: שם כתב ועוד

עודד,"וחלילה אפילו כן  על ויתר התיר , ז"ל  האר "י רבינו שכאילו להאמין
שמרוב העיון , כבד יוצלח, לא  גבר  אל הסוד, לימודי אל הכניסה 
חסרון מחמת  התורה, בפשטי אפילו העסק לעזוב הוכרח כשרונותיו, חוסר 
לעסוק ז"ל האר "י לו ימליץ הנגלה , בחלק  נכשל הוא  ושמעתה להבין , שכלו
מסך, גו מסך והמכוסים והנסתרים  העמוקים  התורה סודות בפנימיות רק
ספרי  של שבלשונותיהם  והנעלמים הדקים  הרמזים להבין יוכל שכאילו
רבינו יסבור  שכך הדעת על יעלה דאיך  להזכיר. שלא  חס - זיע"א המקובלים

חלילה" ז"ל , .קפוהאר"י

לשלימותיוצא הכרחי הוא הקבלה חכמת  שלימוד דהגם  למסקנא, זה  מכל לן
כל  על לגאולה, נזכה  בה  הלימוד ובזכות תורה, תלמוד מצות קיום 
ובעבודה, בתורה השלימים  אל רק נוגע  לימודה חיוב  אין  ומעולם מאז פנים 
יותר הפרישה  על שכר  ויקבלו  בה , לעסוק  שלימים לבלתי היתר  שום ואין

הדרישה ..." .קפזמעל

בזהיוצא  ז "ל האר"י דעת בבירור האמור מכל :לנו

ש א ) דיני שכדי בכל  בקי שיהיה בתחילה צריך תורה , בסתרי לעסוק האדם יוכל
שבהלכה. דקדוק בשום יכשל שלא  כדי התורה 

שימלאב ) בשר וצריך ובפוסקיםכריסו בש "ס בקי שיהיה  דהיינו ויין,
וכו '. ובמדרשים 

לעמוג) צריך ולתתוגם  לשאת  דהיינו  שנים , חמש לפחות  בפלפול ולטרוח ל
שיוכל  באופן  נקייה, כסולת ולבררה  הסוגיא ליישב מנת על ולתרץ ולהקשות 

דהלכתא. אליבא  שמעתתא לאסוקי מתוכה

ש ד ) חמש לאחר להסיקואם בידו יפה  עלתה לא  בזה, ידו לנסות עמל  של נים
הדברים וליישב תורה, של לאמיתה מבוררות מסקנות  והפלפול העיון מתוך
ידו יניח  בכך, להצליח זכרון ובעל העיון קל שאינו בהיות הנה ולזכרן, לבו על
ויעסוק הלכה, לבירור מתוכו להגיע הוא  הפלפול מטרת שעיקר כיון  מהפלפול

ההבנה. ביושר  ידיעתם לקנות  התורה חלקי בכל 

לימודי ה) סדרי מחלקי ובכלל  אחת  שהוא  הקבלה ללימוד גם  וזמן עת  יקבע ו
התנאים בעצמו  קיים אם  בידיעתן להשתלם אדם כל שצריך התורה פרד"ס

לזה. הצריכים 

שהואו) מי הסוגיותאבל בפלפול  ויגיעו בעמלו ברכה סימן וראה העיון, קל
מה ישכח שלא בלבו הדברים ומתברכים  ברורות, מסקנות מתוכן  להעלות 
טוב נקיה, כסולת  הסוגיא  וניפה  פלפולו בכוח הקלי' שהכניע כיון שלומד,
חיוב בעיקר  יעסוק היום  ושאר יום, בכל בפלפול שלש כשעתיים שיעסוק לו
ונכונה, ישרה  בהבנה הפרד "ס דרכי בכל ידיעתה שהיא  עצמה , התורה  לימוד

מ"ג.קפו. עמ' השמים  שער  פתח כ"ב.קפז.ספר עמ' השמים שער  פתח  ספר 



ליראיו|ל  ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

ע"י  הדרך לפניו  יישר  שכבר מאחר התורה  ולפנימיות לעומק בעמלו ויזכה 
בפלפול  .קפחעסקו

חייםועיין לעץ בהקד ' מהרח "ו מ"ש הזאתהיטב בחכמה לעסוק  אסור לכן ..." :
מבוכות בתוכו  נשאר ולא בשלום ויצא  בחקירות  נכנס שכבר לא  אם
רשב"י  כמו הזה בדור  ימצא לא שא "כ כפשוטו , הכונה שאין ונלע"ד וספקות .
לו שיראה  שאעפ"י מובטח האדם אם  שגם  לעד"נ , לכן ספיקותיו. לו שיבאר
ולא משיג , לא  אני שכלי מחסרון רק בלבו  יאמר תמוהים, ודברים  ספיקות כמה

יש עצמו בדבר  מתוך שח "ו כך שמתוך עמו , ללמוד מצוה האיש לזה פקפוק.
המלך  בהיכל לעמוד כח לו שאין למי אלא  אסור  ואין  לשמה, בא לשמה שלא
עכ"ל". מצדו העדר ואין גדול חכם  הוא כי בחשבו  וזה  ח "ו, כפירה לידי ויבא 

סללוולפיכך , אשר  נכונה  בדרך לצעוד  חובתו את הלימוד בשערי הבא ידע
מדורות קבל אשר קדשו מפה  ללמוד  רב לו ויעשה  הראשונים ,
וכמ"ש  הלימוד. יסודות להבין הקדמות  בספרי להתחיל וישכיל ראשונים,

שליט"א הלל משה יעקב הרב כלל קפטהמקובל להתחיל ראוי אין "הנה :
שומר הקדוש בספר ילמד שבתחילה עד ז"ל , האר"י רבינו ספרי בלימוד
הקדמותיו שידע עד פעמים  כמה  עליו ויחזור  ז"ל  אירגאס למהר"י אמונים
מני  למהר"א המיוחד אליהו כסא בספר  ילמד  ושוב פה . בעל כמעט היקרות 
ילמד  וכן ז"ל, הטוב הרי"ח למרן ותבונה דעת הקדוש בספר  ילמד ושוב ז"ל,
שבספר ובתשובה חי, יוסף עוד שבספר המשולש חוט בקונטריס  שכתב מה
יסודי  נתבארו  בהם אשר א', סימן ישרים  סוד בקונטריס ח"ג פעלים  רב
בהיכלי  ליכנס המבקש לכל  ויסוד פינה מהם כי הקבלה , תורת  לאור  האמונה 

זו... חכמה

לסמוך והנה הרוצים הלומדים מן  איזה להצדיקראיתי אלו, ז"ל הרח"ו דברי על
וידיעות הקדמות שום  בלי ז"ל האר"י בלימודי שעוסקים המעוקש, דרכם
בספרי  שנתבארו כפי התורה  ויסודי הדת ועיקרי האמונה שרשי בענייני נחוצות
ז "ל. הרמ"ק  של הכבירים  בספריו הפרט מן  ובפרט הראשונים, המקובלים
למי  אלא מ ּת רת , בעצמו , בו  ההבנה  חסרון  ותליית התמימות  שאין בזה, וטועים
בכתבי  כשרואה  דאז לאמיתתם, ונהירים  בהירים  האמונה  יסודי שאצלו 
על  נתפס ואינו בעצמו , החסרון יתלה האמונה, לעיקרי המנגד  דבר המקובלים
ויסודי  עיקרי בענייני ידיעה  כל מהם  שנעדרת  אותם אבל הדבר . הבנת אי
בפח  נופלים  שהם הרי כפשוטן, מלכתחילה ז"ל האר "י כתבי ולומדים האמונה ,
מלא בפה אומרים  הם הרי בשטחיות, כשלומדם עניינים  שבהרבה ובפחת ,
באומרם, ענוה, ברוב עצמם שמצדיקים  אלא  האמונה , מעיקרי הגמור  ההיפך
אחרת הבנה  לדבר ויש כך, בעניין אין  מבינים שהם  מה  שכל ומאמינים  שיודעים 
אמת דבר  יבינו לא  מעולם כאלו אנשים דהרי זה, להם התיר ומי את"ד. עמוקה ,

מ"ה.קפח. עמ' השמים שער  פתח  קב.קפט.ספר  עמ ' השמים שער  בספרופתח

הקבלה  בלימוד  חיזוק הלימוד מאמרי לא |בדרך 

לטעות מנת  על ולומדים להם, לכשלון רק הוא לימודם  כל ומראש, לאמיתו,
מידם...". זאת  בקש ומי ולהשתבש,

ובפרט על  בה , הנטוע הפרד"ס כל בכלל ה ' תורת  לימוד בשערי הבא כל כן,
וכבר נכונה. ובהדרכה כראוי עצמו את  להכין זה  בכל ייזהר  הסוד, בשערי
בקבלה, העוסקים לאותם  הם  המקובלים  שכתבו  ההקדמות דבר  כל כי האירו ,
אל  יקרבו בטרם ונפשם לבם להכשיר  הרבה יש ידעו ולא  הכירו שלא לאלה  אך

לראות ". ה' אל יהרסו "ואל הכתוב  את  רמזו  זה ועל הקדש,
של מו"ר קדשו לשון  את  להזכיר מרבה  יצחקי אברהם-מרדכי הרב המקובל

זיע"א, הרש"ש הוא ז"ל, האר "י מנשמת  הקבלה  שר ישראל קדוש
העמיד  מקום מכל ביה, מונח התורה פרד"ס וכל ליה אניס לא רז שכל שאע "פ
שיזדעזע עד  אליה , ביחס עצמו וגלה במעלתה , הסוד תורת  את קדשו בלשון 
בתנאי  המקובלים הזהירו אשר את במעט יבין שמזה ואפשר  והשומע, הקורא 

זיע "א בשמ"ש הח"י הרש"ש, של בנו כותב וכך ההקדמות . ובחובת  :קצהלימוד
ברומו העומדים  דברים לשאול  מהתם מעכ"ת  שלחו אשר  השאלות את  "וראיתי
עת לא  כי ראיתי אמנם  אדע. ולא בער ונמאס נבזה  אדם חרפת ממני עולם  של

לימוד  בסדר נשתוינו  לא  עדיין כי נלע"ד  כי ע"כ השב, דבריו. והבנת חיים עץ
הכוונות סדר  סדור  מן השחר ברכות של קונטריס  להם  לשלוח  לבי אל אמרתי
הקדמת מתחילת  קונטריס וגם שלום, נהר  הנקרא לעצמי לסדר התחלתי אשר 
הנזכר הסידור מן שיתחדש ממה  ובעה"י הנהר . רחובות הנקרא  הנז' הסידור
הרב דברי בהבנת דעותינו ישתוו  ובכן בעה"י, להם אשלח  הנזכר  ומההקדמה
שכתוב במה ובפרט שם, האמורים  בדברי' לב שיתנו  היא חלותי אמנם , ז"ל.
עליהם להשקיף נעלמים , וסודות  גדולים דברים ונסתמו נכללו שבה  בהקדמה 
עדי  והנה  הוא. ריק דבר  לא  כי  וכנכון, כראוי טובה בהשקפה  ושתים  פעם 
האמורים חיים  אלהים דברי כולם  שם הכתוב כל כי במרומים , וסהדי בשמים
תלמידי  שאר  בדברי ואפילו מלבדו. עוד  ואין ז "ל למוהרח "ו ז"ל האר"י מפי
ולא ראשונים לא המקובלים בספרי יד מגע לי ואין  למדתי, לא  זלה"ה האר"י
מי  לפני וידוע גלוי כי כלל. מהם ידיעה  לי ואין בהם , למדתי ולא אחרונים 
הרב דברי הם כי בהם, שיעיינו אמרתי ולפיכך האמת . שכן  העולם  והיה  שאמר 

כי"ר ". בתורתו עינינו  יאיר והי"ת  ז "ל. האר"י



הלימוד  בדרך מאמר: ז.
זיע "א קורדובירו משה  רבי האלהי קצאלמקובל 

וגילובדרך  כדכתיב  יחד  והשמחה  היראה הלומד  אל  שתשתתפנה  צריך  - הלימוד
הענוה. אלה מדות  שתי אל  ותשתתף ברעדה,

הוא,אמנם יחד אלה מדות שלש אל  יטעהטעם פן  אליו צריכה היראה כי
שלהבת .ויחטא להבת  במקום עוסק שהוא ועוד דשמעתא, השמחה 

ע"א.קצ. לב דף שלום פ"ב.קצא.נהר ח "ג  נערב אור  ספר



ליראיו|ל  ה' הקבלה סוד בלימוד  חיזוק מאמרי

ע"י  הדרך לפניו  יישר  שכבר מאחר התורה  ולפנימיות לעומק בעמלו ויזכה 
בפלפול  .קפחעסקו

חייםועיין לעץ בהקד ' מהרח "ו מ"ש הזאתהיטב בחכמה לעסוק  אסור לכן ..." :
מבוכות בתוכו  נשאר ולא בשלום ויצא  בחקירות  נכנס שכבר לא  אם
רשב"י  כמו הזה בדור  ימצא לא שא "כ כפשוטו , הכונה שאין ונלע"ד וספקות .
לו שיראה  שאעפ"י מובטח האדם אם  שגם  לעד"נ , לכן ספיקותיו. לו שיבאר
ולא משיג , לא  אני שכלי מחסרון רק בלבו  יאמר תמוהים, ודברים  ספיקות כמה

יש עצמו בדבר  מתוך שח "ו כך שמתוך עמו , ללמוד מצוה האיש לזה פקפוק.
המלך  בהיכל לעמוד כח לו שאין למי אלא  אסור  ואין  לשמה, בא לשמה שלא
עכ"ל". מצדו העדר ואין גדול חכם  הוא כי בחשבו  וזה  ח "ו, כפירה לידי ויבא 

סללוולפיכך , אשר  נכונה  בדרך לצעוד  חובתו את הלימוד בשערי הבא ידע
מדורות קבל אשר קדשו מפה  ללמוד  רב לו ויעשה  הראשונים ,
וכמ"ש  הלימוד. יסודות להבין הקדמות  בספרי להתחיל וישכיל ראשונים,

שליט"א הלל משה יעקב הרב כלל קפטהמקובל להתחיל ראוי אין "הנה :
שומר הקדוש בספר ילמד שבתחילה עד ז"ל , האר"י רבינו ספרי בלימוד
הקדמותיו שידע עד פעמים  כמה  עליו ויחזור  ז"ל  אירגאס למהר"י אמונים
מני  למהר"א המיוחד אליהו כסא בספר  ילמד  ושוב פה . בעל כמעט היקרות 
ילמד  וכן ז"ל, הטוב הרי"ח למרן ותבונה דעת הקדוש בספר  ילמד ושוב ז"ל,
שבספר ובתשובה חי, יוסף עוד שבספר המשולש חוט בקונטריס  שכתב מה
יסודי  נתבארו  בהם אשר א', סימן ישרים  סוד בקונטריס ח"ג פעלים  רב
בהיכלי  ליכנס המבקש לכל  ויסוד פינה מהם כי הקבלה , תורת  לאור  האמונה 

זו... חכמה

לסמוך והנה הרוצים הלומדים מן  איזה להצדיקראיתי אלו, ז"ל הרח"ו דברי על
וידיעות הקדמות שום  בלי ז"ל האר"י בלימודי שעוסקים המעוקש, דרכם
בספרי  שנתבארו כפי התורה  ויסודי הדת ועיקרי האמונה שרשי בענייני נחוצות
ז "ל. הרמ"ק  של הכבירים  בספריו הפרט מן  ובפרט הראשונים, המקובלים
למי  אלא מ ּת רת , בעצמו , בו  ההבנה  חסרון  ותליית התמימות  שאין בזה, וטועים
בכתבי  כשרואה  דאז לאמיתתם, ונהירים  בהירים  האמונה  יסודי שאצלו 
על  נתפס ואינו בעצמו , החסרון יתלה האמונה, לעיקרי המנגד  דבר המקובלים
ויסודי  עיקרי בענייני ידיעה  כל מהם  שנעדרת  אותם אבל הדבר . הבנת אי
בפח  נופלים  שהם הרי כפשוטן, מלכתחילה ז"ל האר "י כתבי ולומדים האמונה ,
מלא בפה אומרים  הם הרי בשטחיות, כשלומדם עניינים  שבהרבה ובפחת ,
באומרם, ענוה, ברוב עצמם שמצדיקים  אלא  האמונה , מעיקרי הגמור  ההיפך
אחרת הבנה  לדבר ויש כך, בעניין אין  מבינים שהם  מה  שכל ומאמינים  שיודעים 
אמת דבר  יבינו לא  מעולם כאלו אנשים דהרי זה, להם התיר ומי את"ד. עמוקה ,

מ"ה.קפח. עמ' השמים שער  פתח  קב.קפט.ספר  עמ ' השמים שער  בספרופתח

הקבלה  בלימוד  חיזוק הלימוד מאמרי לא |בדרך 

לטעות מנת  על ולומדים להם, לכשלון רק הוא לימודם  כל ומראש, לאמיתו,
מידם...". זאת  בקש ומי ולהשתבש,

ובפרט על  בה , הנטוע הפרד"ס כל בכלל ה ' תורת  לימוד בשערי הבא כל כן,
וכבר נכונה. ובהדרכה כראוי עצמו את  להכין זה  בכל ייזהר  הסוד, בשערי
בקבלה, העוסקים לאותם  הם  המקובלים  שכתבו  ההקדמות דבר  כל כי האירו ,
אל  יקרבו בטרם ונפשם לבם להכשיר  הרבה יש ידעו ולא  הכירו שלא לאלה  אך

לראות ". ה' אל יהרסו "ואל הכתוב  את  רמזו  זה ועל הקדש,
של מו"ר קדשו לשון  את  להזכיר מרבה  יצחקי אברהם-מרדכי הרב המקובל

זיע"א, הרש"ש הוא ז"ל, האר "י מנשמת  הקבלה  שר ישראל קדוש
העמיד  מקום מכל ביה, מונח התורה פרד"ס וכל ליה אניס לא רז שכל שאע "פ
שיזדעזע עד  אליה , ביחס עצמו וגלה במעלתה , הסוד תורת  את קדשו בלשון 
בתנאי  המקובלים הזהירו אשר את במעט יבין שמזה ואפשר  והשומע, הקורא 

זיע "א בשמ"ש הח"י הרש"ש, של בנו כותב וכך ההקדמות . ובחובת  :קצהלימוד
ברומו העומדים  דברים לשאול  מהתם מעכ"ת  שלחו אשר  השאלות את  "וראיתי
עת לא  כי ראיתי אמנם  אדע. ולא בער ונמאס נבזה  אדם חרפת ממני עולם  של

לימוד  בסדר נשתוינו  לא  עדיין כי נלע"ד  כי ע"כ השב, דבריו. והבנת חיים עץ
הכוונות סדר  סדור  מן השחר ברכות של קונטריס  להם  לשלוח  לבי אל אמרתי
הקדמת מתחילת  קונטריס וגם שלום, נהר  הנקרא לעצמי לסדר התחלתי אשר 
הנזכר הסידור מן שיתחדש ממה  ובעה"י הנהר . רחובות הנקרא  הנז' הסידור
הרב דברי בהבנת דעותינו ישתוו  ובכן בעה"י, להם אשלח  הנזכר  ומההקדמה
שכתוב במה ובפרט שם, האמורים  בדברי' לב שיתנו  היא חלותי אמנם , ז"ל.
עליהם להשקיף נעלמים , וסודות  גדולים דברים ונסתמו נכללו שבה  בהקדמה 
עדי  והנה  הוא. ריק דבר  לא  כי  וכנכון, כראוי טובה בהשקפה  ושתים  פעם 
האמורים חיים  אלהים דברי כולם  שם הכתוב כל כי במרומים , וסהדי בשמים
תלמידי  שאר  בדברי ואפילו מלבדו. עוד  ואין ז "ל למוהרח "ו ז"ל האר"י מפי
ולא ראשונים לא המקובלים בספרי יד מגע לי ואין  למדתי, לא  זלה"ה האר"י
מי  לפני וידוע גלוי כי כלל. מהם ידיעה  לי ואין בהם , למדתי ולא אחרונים 
הרב דברי הם כי בהם, שיעיינו אמרתי ולפיכך האמת . שכן  העולם  והיה  שאמר 

כי"ר ". בתורתו עינינו  יאיר והי"ת  ז "ל. האר"י



הלימוד  בדרך מאמר: ז.
זיע "א קורדובירו משה  רבי האלהי קצאלמקובל 

וגילובדרך  כדכתיב  יחד  והשמחה  היראה הלומד  אל  שתשתתפנה  צריך  - הלימוד
הענוה. אלה מדות  שתי אל  ותשתתף ברעדה,

הוא,אמנם יחד אלה מדות שלש אל  יטעהטעם פן  אליו צריכה היראה כי
שלהבת .ויחטא להבת  במקום עוסק שהוא ועוד דשמעתא, השמחה 

ע"א.קצ. לב דף שלום פ"ב.קצא.נהר ח "ג  נערב אור  ספר
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ודאי. אורייתא תליא בחדוה ועוד  צלותא, מי בעיא לומר הכל, על עולה והענוה
האלקית התורה ברזי לעסוק חיי מה  הקב "האני שהעלים  ללבושך , כבשים 

בעיני  וקרוב  יתבייש. ולא שומע והמלך המלך במדות ידבר ומי ודם, מבשר
החרטה וגם הפגום , הנעורים מזמן הדאגה  אלה שלש אל להצטרף גם שצריך 

מס שהם  החולפות כי מהפעולות התקונים  בספר אמרו ובפירוש מבדיל. קצת  ך 
ההלכה המשכיל מן תתעלם וכאשר בנעלם, מהשכיל  השכל אל קליפה העבירה 
ומה שונות. במלות כונתם כאן עד הסוד, ישיג ואז מימין  שהן במצות יעסוק
אז בנסתר לעסוק  כיוצא  או  מצוה  האדם  שיקיים בזמן כי שם , ולמדנו שהורגלנו 
מועיל  ובודאי העוון  על  להתודות  נשבר בלב  האדם  יתמיד עוד המסופק. מתגלה

הקליפה. נגד

לשונוואל  זו האדרא בריש נשא בפרשת  מבואר  מצאנו הדברים  אמרקצת תניא, :
לעשות עת דכתיב חד דסמכא בקיימא  ניתיב מתי עד לחברייא שמעון  רבי
חקלא ומחצדי קארי יומא  כל כרוזא  דחוק דחובא ומארי אינון  זעירין יומין לה',
דיאות. כמה אתר  הוא  לאן ידעין ולא אשגחן לא כרמא בשולי ואינון אינון זעירין
בעיטא בתקוניכון אזדרזו ורמחין, שריין  מלבשין אדרא לבי חברייא אתכנשו
למאן עליכון אמליכו ברגלין. בידין  בחיזו  בדיעותא בסוכלתנו בחכמתא
להו צייתין עליונים דקדישי מילין  דקשוט , מילין  למגזר  ומותא  חיי דברשותיה 
ווי  גלינא  אי ווי ואמר, ובכה שמעון רבי יתיב להו. ולמנדע להו  למשמע וחדאן 
דמר קמיה ניחא  אי ואמר, אבא רבי קם  אשתיקו , תמן דהוו  חברייא  גלינא, לא  אי
באדרא עאלו וכבר  דקוב"ה , דחילין  אלין חברייא  והא ליראיו , ה' סוד כתיב הא 
שמעון, דרבי קמי חברייא אתמנון תנא נפקו. מנהון  עאלו מנהון משכנא  דבי
ורבי  יעקב, בר יוסי ורבי יהודה, ורבי אבא, ורבי בריה, אלעזר  רבי ואשתכחו
שמעון לרבי יהבו ידין  ייסא, ורבי יוסי, ורבי חייא, ורבי רב, בר  חזקיה ורבי יצחק,
יתיב צלותיה, וצלי שמעון רבי קם  ויתבו . אילני ביני בחקלא  עאלו זקפו , ואצבעין 

ואמר , פתח לון. ונסיב ידייהו  שוו  בתוקפי, ידוי ישוי חד  כל  אמר , (דברים בגווייהו,

ואמר,כ"ז ) שמעון  רבי פתח ומסכה'. פסל יעשה  אשר  האיש קי"ט )'ארור 'עת(תהלים
תורה תורתך דהפרו משום לה ', לעשות  עת  מאי תורתך', הפרו לה' לעשות 

אתמר  יומין ולעתיק דא בתיקונא  אתעביד לא אי מתבטלא , דאיהי (דברים דלעילא 

וכתיבל"ג ) כמוך', מי ישראל ט"ו )'אשריך לרבי (שמות קרא  ה''. באלים  כמכה  'מי
דכלא, כללא  אנן ואמר, אחרא , מסטרא אבא  ולרבי קמיה, אותביה בריה  אלעזר

כאן השתא)עד עד דא(נ"א נקשן  וארכובן קלא  חד שמעו אשתיקו  קיימין. אתתקנו
ואמר, שמעון רבי חדי דמתכנפי. עלאה  דכנופי קלא  קלא מאי ג')לדא , 'ה'(חבקוק

תליא בחביבותא  אנן דחיל, למהוי הוא יאות התם  אמר , יראתי', שמעך שמעתי
דכתיב  י"ט )מילתא כמוך(ויקרא לרעך ו')ואהבת  וכתיב(דברים אלקיך , ה ' את ואהבת

א') האדרא.(מלאכי עכ"ל ה ', אמר  אתכם אהבתי

ומהוהנה הזאת , החכמה אל גדולה  יראה צריך כי מבואר  הזה  המאמר  מתוך
אהבה...". צריך וגם קומה. בשעור עוסק בהיותו  גם
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נדעך" שלא - הוא שנדעך "תכלית מאמר: ח .
זיע "א הטוב הרי"ח מו "ר מדברי

לכל א . והחושבתחילה  יודע. זה  אין - יודע  עצמו החושב דבר , של "כללו :
הבורא, לפני החכם  וכמ"ש  יודע . לקרותו אפשר  זה  - יודע שאינו עצמו 

נדעך" שלא - הוא  שנדעך .קצבתכלית 

ערוכיםב . ותשובה  שאלה עוד להקדיםקצג והנה הלימוד  בשערי הבא  לכל ונכון  ,
דעת ויוסף חכם  וישמע לקחו , את  מהם ולשנן  בו א'ללמוד לת "ח מכתב  :

שם ולא שמו מזכיר ואיני הסוד, בלימוד שאלות  ממני ששאל אחרת עיר תושב
מבין ודל  עשיר  איש בעיניו חכם בא. והנושא  תגל. אל אחר וסוד ככתוב עירו
הסוד  בענייני ממני ששאלת השאלות  וע"ד  הגיעני, מכתבך  ידיד  איש יחקרנו.

אמרתי והקבלה, זאת, בחכמה אנכי  דל  כי סודיות שאלות על  להשיב  מה לי אין 
עיני  גל נטלית לשמייא  עינאי צריך אני ולרחמים ממני רחוקה והיא אחכמה 

מתורתך . נפלאות ואביטה

אמרתי על ורק אלו. שאלות על  ננעלו תשובה ושערי במקומו קנה עמד  כן
הוכח מצות בה לקיים מגולה , בתוכחת הידיד אליך הזאת האגרת אמלא
אליך התועלת לקרב קרובים אלה  דברי שיהיו  ואקוה  עמיתך  את תוכיח 
כי  האדם , שבחומר הטבעית ההקפדה  על חושש  אני  ואין בך , כיוצא ולאנשים
אלה דברי  שיעלו אני בוטח כן על  ויאהבך . לחכם הוכח  הכתוב  על  אני סומך 

תחכמוני. בשבת היושב  הקורא לכל לרצון

בלימוד הנה עשיר אתה  כי ניכר במכתבך שכתבת  בדברים עיניך רסי מבין
עץ הקדוש ספר  ללמוד שזכית משתבח אתה  ראיתי כי הקדוש, זה 
בעצמך  אתה  וחושב  זו, בחכמה  בעיניך אתה  חכם  כן  על פעמים , חמש  חיים
בלבך  עלה כי עד גדול , מקובל נעשית  פעמים חמש חיים  עץ שלמדת  כיון
זו בחכמה  הרבה תלמידים להעמיד אתה חייב מעתה  אם ממני לשאל
לצמצם צריך ואם  חיים, עץ בלימוד בלילה או ביום עת  להם שיקבע
עצמך  י"ח יצאת שאתה מדבריך ניכר  ויכול יתי דכפין כל או בתלמידים 
אני  אמנם ללמד, מצות על משתדל ועתה  ללמוד , מצות  שקיימת  בלימוד
שלומדים פשוטים  אנשים ללימוד דומה  בע"ח שלמדת שלמודך מבין הדל
לעת אשר בשנה ד"פ  הקדושות ואדרות  בשנה אחת ותיקונים  הזוהר  ספר 
השגתם עם שוה שנה במאה והשגתם פעמים , מאה בידם נמצאו זקנותם

הראשונה , פעםבפעם עם שוה ע"ח  של  החמשית  בפעם השגתך  אתה  כן
במקום יושב אתה  ואין לעמוד, שראוי במקום עומד  אתה ואין הראשונה

היא. חדא בפעם וכפעם לישב, הראוי

עליך וקורא לעניינך המשלאני אמשלהו ואני לעניינו , רצפים  בעוגת שהביא
והוא אחד בשינוי, אדם היה  פורטוגאל  למלך המיוחסות  באיים כי :

ותבונה.קצב. דעת א'.קצג.בהק' סימן ישרים סוד ח"ג, פעלים רב שו"ת 
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ודאי. אורייתא תליא בחדוה ועוד  צלותא, מי בעיא לומר הכל, על עולה והענוה
האלקית התורה ברזי לעסוק חיי מה  הקב "האני שהעלים  ללבושך , כבשים 

בעיני  וקרוב  יתבייש. ולא שומע והמלך המלך במדות ידבר ומי ודם, מבשר
החרטה וגם הפגום , הנעורים מזמן הדאגה  אלה שלש אל להצטרף גם שצריך 

מס שהם  החולפות כי מהפעולות התקונים  בספר אמרו ובפירוש מבדיל. קצת  ך 
ההלכה המשכיל מן תתעלם וכאשר בנעלם, מהשכיל  השכל אל קליפה העבירה 
ומה שונות. במלות כונתם כאן עד הסוד, ישיג ואז מימין  שהן במצות יעסוק
אז בנסתר לעסוק  כיוצא  או  מצוה  האדם  שיקיים בזמן כי שם , ולמדנו שהורגלנו 
מועיל  ובודאי העוון  על  להתודות  נשבר בלב  האדם  יתמיד עוד המסופק. מתגלה

הקליפה. נגד

לשונוואל  זו האדרא בריש נשא בפרשת  מבואר  מצאנו הדברים  אמרקצת תניא, :
לעשות עת דכתיב חד דסמכא בקיימא  ניתיב מתי עד לחברייא שמעון  רבי
חקלא ומחצדי קארי יומא  כל כרוזא  דחוק דחובא ומארי אינון  זעירין יומין לה',
דיאות. כמה אתר  הוא  לאן ידעין ולא אשגחן לא כרמא בשולי ואינון אינון זעירין
בעיטא בתקוניכון אזדרזו ורמחין, שריין  מלבשין אדרא לבי חברייא אתכנשו
למאן עליכון אמליכו ברגלין. בידין  בחיזו  בדיעותא בסוכלתנו בחכמתא
להו צייתין עליונים דקדישי מילין  דקשוט , מילין  למגזר  ומותא  חיי דברשותיה 
ווי  גלינא  אי ווי ואמר, ובכה שמעון רבי יתיב להו. ולמנדע להו  למשמע וחדאן 
דמר קמיה ניחא  אי ואמר, אבא רבי קם  אשתיקו , תמן דהוו  חברייא  גלינא, לא  אי
באדרא עאלו וכבר  דקוב"ה , דחילין  אלין חברייא  והא ליראיו , ה' סוד כתיב הא 
שמעון, דרבי קמי חברייא אתמנון תנא נפקו. מנהון  עאלו מנהון משכנא  דבי
ורבי  יעקב, בר יוסי ורבי יהודה, ורבי אבא, ורבי בריה, אלעזר  רבי ואשתכחו
שמעון לרבי יהבו ידין  ייסא, ורבי יוסי, ורבי חייא, ורבי רב, בר  חזקיה ורבי יצחק,
יתיב צלותיה, וצלי שמעון רבי קם  ויתבו . אילני ביני בחקלא  עאלו זקפו , ואצבעין 

ואמר , פתח לון. ונסיב ידייהו  שוו  בתוקפי, ידוי ישוי חד  כל  אמר , (דברים בגווייהו,

ואמר,כ"ז ) שמעון  רבי פתח ומסכה'. פסל יעשה  אשר  האיש קי"ט )'ארור 'עת(תהלים
תורה תורתך דהפרו משום לה ', לעשות  עת  מאי תורתך', הפרו לה' לעשות 

אתמר  יומין ולעתיק דא בתיקונא  אתעביד לא אי מתבטלא , דאיהי (דברים דלעילא 

וכתיבל"ג ) כמוך', מי ישראל ט"ו )'אשריך לרבי (שמות קרא  ה''. באלים  כמכה  'מי
דכלא, כללא  אנן ואמר, אחרא , מסטרא אבא  ולרבי קמיה, אותביה בריה  אלעזר

כאן השתא)עד עד דא(נ"א נקשן  וארכובן קלא  חד שמעו אשתיקו  קיימין. אתתקנו
ואמר, שמעון רבי חדי דמתכנפי. עלאה  דכנופי קלא  קלא מאי ג')לדא , 'ה'(חבקוק

תליא בחביבותא  אנן דחיל, למהוי הוא יאות התם  אמר , יראתי', שמעך שמעתי
דכתיב  י"ט )מילתא כמוך(ויקרא לרעך ו')ואהבת  וכתיב(דברים אלקיך , ה ' את ואהבת

א') האדרא.(מלאכי עכ"ל ה ', אמר  אתכם אהבתי

ומהוהנה הזאת , החכמה אל גדולה  יראה צריך כי מבואר  הזה  המאמר  מתוך
אהבה...". צריך וגם קומה. בשעור עוסק בהיותו  גם
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נדעך" שלא - הוא שנדעך "תכלית מאמר: ח .
זיע "א הטוב הרי"ח מו "ר מדברי

לכל א . והחושבתחילה  יודע. זה  אין - יודע  עצמו החושב דבר , של "כללו :
הבורא, לפני החכם  וכמ"ש  יודע . לקרותו אפשר  זה  - יודע שאינו עצמו 

נדעך" שלא - הוא  שנדעך .קצבתכלית 

ערוכיםב . ותשובה  שאלה עוד להקדיםקצג והנה הלימוד  בשערי הבא  לכל ונכון  ,
דעת ויוסף חכם  וישמע לקחו , את  מהם ולשנן  בו א'ללמוד לת "ח מכתב  :

שם ולא שמו מזכיר ואיני הסוד, בלימוד שאלות  ממני ששאל אחרת עיר תושב
מבין ודל  עשיר  איש בעיניו חכם בא. והנושא  תגל. אל אחר וסוד ככתוב עירו
הסוד  בענייני ממני ששאלת השאלות  וע"ד  הגיעני, מכתבך  ידיד  איש יחקרנו.

אמרתי והקבלה, זאת, בחכמה אנכי  דל  כי סודיות שאלות על  להשיב  מה לי אין 
עיני  גל נטלית לשמייא  עינאי צריך אני ולרחמים ממני רחוקה והיא אחכמה 

מתורתך . נפלאות ואביטה

אמרתי על ורק אלו. שאלות על  ננעלו תשובה ושערי במקומו קנה עמד  כן
הוכח מצות בה לקיים מגולה , בתוכחת הידיד אליך הזאת האגרת אמלא
אליך התועלת לקרב קרובים אלה  דברי שיהיו  ואקוה  עמיתך  את תוכיח 
כי  האדם , שבחומר הטבעית ההקפדה  על חושש  אני  ואין בך , כיוצא ולאנשים
אלה דברי  שיעלו אני בוטח כן על  ויאהבך . לחכם הוכח  הכתוב  על  אני סומך 

תחכמוני. בשבת היושב  הקורא לכל לרצון

בלימוד הנה עשיר אתה  כי ניכר במכתבך שכתבת  בדברים עיניך רסי מבין
עץ הקדוש ספר  ללמוד שזכית משתבח אתה  ראיתי כי הקדוש, זה 
בעצמך  אתה  וחושב  זו, בחכמה  בעיניך אתה  חכם  כן  על פעמים , חמש  חיים
בלבך  עלה כי עד גדול , מקובל נעשית  פעמים חמש חיים  עץ שלמדת  כיון
זו בחכמה  הרבה תלמידים להעמיד אתה חייב מעתה  אם ממני לשאל
לצמצם צריך ואם  חיים, עץ בלימוד בלילה או ביום עת  להם שיקבע
עצמך  י"ח יצאת שאתה מדבריך ניכר  ויכול יתי דכפין כל או בתלמידים 
אני  אמנם ללמד, מצות על משתדל ועתה  ללמוד , מצות  שקיימת  בלימוד
שלומדים פשוטים  אנשים ללימוד דומה  בע"ח שלמדת שלמודך מבין הדל
לעת אשר בשנה ד"פ  הקדושות ואדרות  בשנה אחת ותיקונים  הזוהר  ספר 
השגתם עם שוה שנה במאה והשגתם פעמים , מאה בידם נמצאו זקנותם

הראשונה , פעםבפעם עם שוה ע"ח  של  החמשית  בפעם השגתך  אתה  כן
במקום יושב אתה  ואין לעמוד, שראוי במקום עומד  אתה ואין הראשונה

היא. חדא בפעם וכפעם לישב, הראוי

עליך וקורא לעניינך המשלאני אמשלהו ואני לעניינו , רצפים  בעוגת שהביא
והוא אחד בשינוי, אדם היה  פורטוגאל  למלך המיוחסות  באיים כי :

ותבונה.קצב. דעת א'.קצג.בהק' סימן ישרים סוד ח"ג, פעלים רב שו"ת 
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פיו ועל יחנו  פיו על המלך  ספינות  מכלכל החובל רב והוא הים  לדרך מסויים 
והאיש  קטן, אחד ובן צרפת  במלכות  אשה לו  ויש בימים בא זקן והאיש יסעו ,
לו ויתן הנעים, הקטן  בנו  ואת  אשתו את  לפקוד  לו לתת המלך  מאת שאל ההוא 
מה על אשתו לו ותאמר  ויאנח בבנו ויבט היום  ויהי אליהם, ויבא וילך רשות
יהיה עיני שלמראה רוצה  והייתי בימים בא  זקן  עצמו רואה  ויאמר  נאנח, אתה
באניות אותו ואוליך ידי על שתתניהו  והיה יתן מי כתרי, וירש החובל רב בני 

המלאכה  ואלמדהו הים המשרהשל להיות  ראוי שיהיה  עד בה וחכמתי הזאת
יתכן איך ותאמר  גדול  בכי אמו ותבך  מקומי, וימלא  שכמו על החובל רב של
דברת אשר  הזה  הדבר  וגם ימים , בלב להוליכו בשנים וקטן יחיד בן  לך למסור 
החובל  רב לעשותו לבי בכל ואתאוה  עליו הומה לבי החובל רב הזה  הבן להיות
רואות ועיני בביתי אצלי יושב  בעודו  זו מלאכה של  החכמה שתלמדהו בתנאי
תשקוט  ולא  ובכיה במרר תשב ימיה כל  היא הנה  בכך תעשהו לא ואם  אותו ,

החובל. רב שיהיה  כדי המלאכה ללמדו תעשה  מה ראה  כן  על תנוח, ולא 

תבכי ויהי  לא  לה אמר  ודמעתה, ובכיתה ומצוקתה  אשתו צרת  החובל  רב בראות 
החובל  רב להיות  בניך את  ואלמד כחפציך אעשה עתה  לבבך ירע ולא 
הושיבו בנו  ואת מים, מלאה קערה לו ויביאו  החובל רב  ויצו לפניך . יושב בעודו 
בו אשר היבשה, מן החלוק  הגדול הים זה בני ראה  לו ויאמר  הברכיים, על

הולכים כאלו  הים  דורכי ביצהיתהלכו שפופרת  להביא  ויאמר  כבושה, בקרקע
עיניים, יפה  בני ראה לבנו ויאמר מחט באמצעיתה ויקם המים , פני על אותה  ויצף 
הרב יבטח עליו  כי נחת , ימצאו  שבו האילן הוא  שבאמצעיתה וזה  הספינה היא זו 
בני  ראה לבנו  ויאמר וגרועים , דקים מחטים  שלשה עוד ויקח יחת. ולא החובל
כן על אביהם, הוא האמצעי ואולם  לספינה , המיוחסים האילנות  שאר  הם אלה 
קרעים, עשר  לשנים ויקרעהו הביצה קרום  ויקח פנה . לראש ושמתיו עב יותר הוא
בני  ראה  בנו  אל  ויאמר  נודעים , במקומות ויורדים  עולים המחטים  על אותם  ויקף 
ים בלב הספינה ומוליכין הרוח את המקבצים וגדולים, קטנים  הוילונות הם אלה 
תחתיים לקרומות, המחטים מבין ויקשרם דקות שערות מעט ויקח גלים, ושאון
אשר החבלים הם  אלה בני ראה  ויאמר  בסולמות , ויורדין עולים ושלישים  שניים 
ברוח  לקבצו  או למעלה מלמטה וילון  כל מהרה להפריד המלחים , בהם ישתמשו
אחד, חבל ויעשם אותם וישזור  שערות שתי ויקח נאלחים . יהיו שלא כדי סערה
וחבל  לנמל, כשתגיע הספינה  בו יקשרו אשר התשועה חבל  זהו בני ראה  ויאמר
קטנה שעווה  חתיכת  ויקח  הגומל. ברכת היהודים  אצל כמו  הים  רוכבי אצל זה 
זהו ראה  לבנו ויאמר התשועה , חבל  לראש אותו ויחבר פטיש, כמו  ממנה  ויבן 
בחתיכת עוד ויצייר ממקומה . תזוז שלא בה  ואוחז בים  הספינה שתופס הברזל
התבשיל  בית  את ויצייר בספינה, אשר  והתאים והחדרים השריפה  קני שעוה 
מושבך, ומקום חדרך זהו לבנו ויאמר פנה , לראש אחד חדר נתן הספינה  ובראש
לבנו ויאמר  שערה, השערות מחשבון  נתק אשר  עד בקערה, ויטרוף אחת  כף ויקח
המחט  נפל אשר עד בחזקה יותר  לטרוף וישוב  סערה , רוח בים  עמד  כי בני ראה
אתה צריך ואז  נשבר, הגדול האילן כי עבר , צרה  עת  לבנו ויאמר האמצעי,
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אלו במקום  להעמידם כדי בספינה  שיש הכפולים  מאותם אחרים  עלים להוציא
הראשון, כמשפט המים  וינוחו הקערה  מן הכף ויעבור והנפולים, הנשברים 
וינשקהו, ויחבקהו לישון, להם הלכו והמלחים  מזעפו הים נח  בני ראה  ויאמר
ועתה בניך  נתחכם שכבר  הגבירה, אשתי התבשרי לה ויאמר אמו, ביד ויתנהו

ע"כ. נקרא, החובל רב בשם 

תורתנוכן של הנגלה בחלק השכל חלש שהוא מי על הזה  המשל  קורא אני
ושער ומב"ש חיים בעץ ז "ל האר"י רבינו דברי לומד  והוא  הקדושה,
ואינו ותיקונים, הזוהר בספר  בתים  בעלי כהשגת  בהם  והשגתו  ההקדמות,
זה שבלימודו וחושב מוסמך  מקובל שנעשה  עצמו חושב  אלא  ערכו מכיר

דנהרדעה. כשבילי דרקיעא  שבילין  ליה  נהירין

יםוהנה הם העליונים  עולמות של הסודות באמת  כי יודע  ומבין חכם איש כל
אפילו אותם להשיג נברא  לשום  וא "א ותכלית , סוף להם  שאין ונורא  גדול
מהרח"ו רבינו מ "ש חזי פוק מהם. רבבות וריבי אלפים  אלפי מאלף אחד חלק
אם להעלימו צריך הזה הסוד  וז"ל , סוף ים קריאת מעניין  אחד  סוד על  ז"ל
חרדל  של גרגיר  טיפת  אפילו אמיתתו  יודעים אנו שאין מפני ואם עצמו מפאת 
בסודות וכ "ש אחרים  סודות בשאר  וחשוב צא כן על  עכ"ל. ההוא  הדרוש מן

רבים. עניינים

אדםוהנה לבני להראות  כדי חיים , עץ שקראו  הזה  ספר  המחבר  הרב מורינו
הקערה בתוך והניחם  מים קבים שני שיעור  הביא  והנורא  הגדול ים  מי את
שבעה דוגמת היכלות  ז' ועשה חיים, עץ בשם שקראו הזה הקדוש הספר  שהיא 
הקערה תוך והעמידם והניחם והנורא, הגדול הים  בלב  ההולכים גדולות ספינות
האדם יבא  וכאשר  האיכות, ורב הכמות  קטן שהוא  חיים עץ הקדוש הספר  הוא

ה דרוש שבו הא ' בהיכל  נכנס וראש תחלה החיים  מעץ  והעגולים,לאכול יושר
ולכן היושר , תיבת  ומשמעות  עגולים תיבת משמעות יודע הוא  ודאי הקורא הנה
איך  אך העיגול, תמונת  הוא  ואיך היושר  תמונת  הוא איך בשכלו לצייר  יודע
היכן ועד זב"ז , ונכללים נכנסים ואיך היושר  ועולמות העגולים עולמות  עומדים 
יודע ואין מבין  אין זאת  בכל פרטיהם , ופרטי ופרטיהם הם  ומסתיימין מגיעים
שערים ששה  הזה הא ' בהיכל עשה  זלה"ה המחבר  ומורינו משכיל . ואין
ומתלמד  בהם נכנס שהקורא עקודים , עד אח"פ משער  בשמותם הנקובים 
נכנס ואח "כ שערים, ד' בו שיש הב' בהיכל  הקורא נכנס אח"כ  מדבריהם,
אח"כ  שערים , שלשה בו  שיש ד' בהיכל  אח"כ שערים, שני בו  שיש ג' בהיכל
בהיכל  אח"כ שערים, ח ' בו  שיש ו ' בהיכל אח"כ שערים , י"ז  בו  שיש ה ' בהיכל
כפי  משיג אחד  כל כי בהם  שווה  אדם כל השגת ואין  שערים, תשעה  שבו ז'
ואין נקראים  קבלה  דברי הקדושים הדברים כי אותו , המלמד וכפי שכלו  כוח
הקולמוס אין כי ממנו . שמקבל מוסמך  רב ע"י אלא לאדם מושגת  אמיתותם 

לאוזן. מפה הלשון  יטיף כאשר ברחבה  דברים מטיף

ידייםוהנה ורחב הגדול לים עשה  חיים, עץ הנקרא הקדוש הספר  המחבר רבינו
הגדולה לספינה ועשה הקערה, בתוך שהניחם מים  קבין בשני דוגמה
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פיו ועל יחנו  פיו על המלך  ספינות  מכלכל החובל רב והוא הים  לדרך מסויים 
והאיש  קטן, אחד ובן צרפת  במלכות  אשה לו  ויש בימים בא זקן והאיש יסעו ,
לו ויתן הנעים, הקטן  בנו  ואת  אשתו את  לפקוד  לו לתת המלך  מאת שאל ההוא 
מה על אשתו לו ותאמר  ויאנח בבנו ויבט היום  ויהי אליהם, ויבא וילך רשות
יהיה עיני שלמראה רוצה  והייתי בימים בא  זקן  עצמו רואה  ויאמר  נאנח, אתה
באניות אותו ואוליך ידי על שתתניהו  והיה יתן מי כתרי, וירש החובל רב בני 

המלאכה  ואלמדהו הים המשרהשל להיות  ראוי שיהיה  עד בה וחכמתי הזאת
יתכן איך ותאמר  גדול  בכי אמו ותבך  מקומי, וימלא  שכמו על החובל רב של
דברת אשר  הזה  הדבר  וגם ימים , בלב להוליכו בשנים וקטן יחיד בן  לך למסור 
החובל  רב לעשותו לבי בכל ואתאוה  עליו הומה לבי החובל רב הזה  הבן להיות
רואות ועיני בביתי אצלי יושב  בעודו  זו מלאכה של  החכמה שתלמדהו בתנאי
תשקוט  ולא  ובכיה במרר תשב ימיה כל  היא הנה  בכך תעשהו לא ואם  אותו ,

החובל. רב שיהיה  כדי המלאכה ללמדו תעשה  מה ראה  כן  על תנוח, ולא 

תבכי ויהי  לא  לה אמר  ודמעתה, ובכיתה ומצוקתה  אשתו צרת  החובל  רב בראות 
החובל  רב להיות  בניך את  ואלמד כחפציך אעשה עתה  לבבך ירע ולא 
הושיבו בנו  ואת מים, מלאה קערה לו ויביאו  החובל רב  ויצו לפניך . יושב בעודו 
בו אשר היבשה, מן החלוק  הגדול הים זה בני ראה  לו ויאמר  הברכיים, על

הולכים כאלו  הים  דורכי ביצהיתהלכו שפופרת  להביא  ויאמר  כבושה, בקרקע
עיניים, יפה  בני ראה לבנו ויאמר מחט באמצעיתה ויקם המים , פני על אותה  ויצף 
הרב יבטח עליו  כי נחת , ימצאו  שבו האילן הוא  שבאמצעיתה וזה  הספינה היא זו 
בני  ראה לבנו  ויאמר וגרועים , דקים מחטים  שלשה עוד ויקח יחת. ולא החובל
כן על אביהם, הוא האמצעי ואולם  לספינה , המיוחסים האילנות  שאר  הם אלה 
קרעים, עשר  לשנים ויקרעהו הביצה קרום  ויקח פנה . לראש ושמתיו עב יותר הוא
בני  ראה  בנו  אל  ויאמר  נודעים , במקומות ויורדים  עולים המחטים  על אותם  ויקף 
ים בלב הספינה ומוליכין הרוח את המקבצים וגדולים, קטנים  הוילונות הם אלה 
תחתיים לקרומות, המחטים מבין ויקשרם דקות שערות מעט ויקח גלים, ושאון
אשר החבלים הם  אלה בני ראה  ויאמר  בסולמות , ויורדין עולים ושלישים  שניים 
ברוח  לקבצו  או למעלה מלמטה וילון  כל מהרה להפריד המלחים , בהם ישתמשו
אחד, חבל ויעשם אותם וישזור  שערות שתי ויקח נאלחים . יהיו שלא כדי סערה
וחבל  לנמל, כשתגיע הספינה  בו יקשרו אשר התשועה חבל  זהו בני ראה  ויאמר
קטנה שעווה  חתיכת  ויקח  הגומל. ברכת היהודים  אצל כמו  הים  רוכבי אצל זה 
זהו ראה  לבנו ויאמר התשועה , חבל  לראש אותו ויחבר פטיש, כמו  ממנה  ויבן 
בחתיכת עוד ויצייר ממקומה . תזוז שלא בה  ואוחז בים  הספינה שתופס הברזל
התבשיל  בית  את ויצייר בספינה, אשר  והתאים והחדרים השריפה  קני שעוה 
מושבך, ומקום חדרך זהו לבנו ויאמר פנה , לראש אחד חדר נתן הספינה  ובראש
לבנו ויאמר  שערה, השערות מחשבון  נתק אשר  עד בקערה, ויטרוף אחת  כף ויקח
המחט  נפל אשר עד בחזקה יותר  לטרוף וישוב  סערה , רוח בים  עמד  כי בני ראה
אתה צריך ואז  נשבר, הגדול האילן כי עבר , צרה  עת  לבנו ויאמר האמצעי,
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אלו במקום  להעמידם כדי בספינה  שיש הכפולים  מאותם אחרים  עלים להוציא
הראשון, כמשפט המים  וינוחו הקערה  מן הכף ויעבור והנפולים, הנשברים 
וינשקהו, ויחבקהו לישון, להם הלכו והמלחים  מזעפו הים נח  בני ראה  ויאמר
ועתה בניך  נתחכם שכבר  הגבירה, אשתי התבשרי לה ויאמר אמו, ביד ויתנהו

ע"כ. נקרא, החובל רב בשם 

תורתנוכן של הנגלה בחלק השכל חלש שהוא מי על הזה  המשל  קורא אני
ושער ומב"ש חיים בעץ ז "ל האר"י רבינו דברי לומד  והוא  הקדושה,
ואינו ותיקונים, הזוהר בספר  בתים  בעלי כהשגת  בהם  והשגתו  ההקדמות,
זה שבלימודו וחושב מוסמך  מקובל שנעשה  עצמו חושב  אלא  ערכו מכיר

דנהרדעה. כשבילי דרקיעא  שבילין  ליה  נהירין

יםוהנה הם העליונים  עולמות של הסודות באמת  כי יודע  ומבין חכם איש כל
אפילו אותם להשיג נברא  לשום  וא "א ותכלית , סוף להם  שאין ונורא  גדול
מהרח"ו רבינו מ "ש חזי פוק מהם. רבבות וריבי אלפים  אלפי מאלף אחד חלק
אם להעלימו צריך הזה הסוד  וז"ל , סוף ים קריאת מעניין  אחד  סוד על  ז"ל
חרדל  של גרגיר  טיפת  אפילו אמיתתו  יודעים אנו שאין מפני ואם עצמו מפאת 
בסודות וכ "ש אחרים  סודות בשאר  וחשוב צא כן על  עכ"ל. ההוא  הדרוש מן

רבים. עניינים

אדםוהנה לבני להראות  כדי חיים , עץ שקראו  הזה  ספר  המחבר  הרב מורינו
הקערה בתוך והניחם  מים קבים שני שיעור  הביא  והנורא  הגדול ים  מי את
שבעה דוגמת היכלות  ז' ועשה חיים, עץ בשם שקראו הזה הקדוש הספר  שהיא 
הקערה תוך והעמידם והניחם והנורא, הגדול הים  בלב  ההולכים גדולות ספינות
האדם יבא  וכאשר  האיכות, ורב הכמות  קטן שהוא  חיים עץ הקדוש הספר  הוא

ה דרוש שבו הא ' בהיכל  נכנס וראש תחלה החיים  מעץ  והעגולים,לאכול יושר
ולכן היושר , תיבת  ומשמעות  עגולים תיבת משמעות יודע הוא  ודאי הקורא הנה
איך  אך העיגול, תמונת  הוא  ואיך היושר  תמונת  הוא איך בשכלו לצייר  יודע
היכן ועד זב"ז , ונכללים נכנסים ואיך היושר  ועולמות העגולים עולמות  עומדים 
יודע ואין מבין  אין זאת  בכל פרטיהם , ופרטי ופרטיהם הם  ומסתיימין מגיעים
שערים ששה  הזה הא ' בהיכל עשה  זלה"ה המחבר  ומורינו משכיל . ואין
ומתלמד  בהם נכנס שהקורא עקודים , עד אח"פ משער  בשמותם הנקובים 
נכנס ואח "כ שערים, ד' בו שיש הב' בהיכל  הקורא נכנס אח"כ  מדבריהם,
אח"כ  שערים , שלשה בו  שיש ד' בהיכל  אח"כ שערים, שני בו  שיש ג' בהיכל
בהיכל  אח"כ שערים, ח ' בו  שיש ו ' בהיכל אח"כ שערים , י"ז  בו  שיש ה ' בהיכל
כפי  משיג אחד  כל כי בהם  שווה  אדם כל השגת ואין  שערים, תשעה  שבו ז'
ואין נקראים  קבלה  דברי הקדושים הדברים כי אותו , המלמד וכפי שכלו  כוח
הקולמוס אין כי ממנו . שמקבל מוסמך  רב ע"י אלא לאדם מושגת  אמיתותם 

לאוזן. מפה הלשון  יטיף כאשר ברחבה  דברים מטיף

ידייםוהנה ורחב הגדול לים עשה  חיים, עץ הנקרא הקדוש הספר  המחבר רבינו
הגדולה לספינה ועשה הקערה, בתוך שהניחם מים  קבין בשני דוגמה
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שהעמיד  ביצה של בשפופרת  דוגמה הגדול , הים בתוך העומדת לויתן הנקראת
בודאי  והנה הקטן, בנו לפני החובל רב  עשה כאשר שבקערה, מים קבין ב ' בתוך
ספינה הביצה שפופרת  ואין  הגדול ים  הקערה  שאין  הוא  יודע החובל רב
ספינה היא וזו  הגדול  הים  זה ממש הוא כן  חושב דעתו  לקוצר הבן ורק הגדולה ,
טועה הפתי איש וכן בה, ומהלך בה מושל החובל רב אביו אשר  הגדולה 
אשר וצביונן  כפשוטן הן הן חיים  בעץ  הובאו אשר  הסודות  בלימוד בדמיונו 
מידי, לא ותן אלו, בדברים  המלאכה כל ותשלם  יותר, לבאר  להוסיף אין  עליהם 
של  במחשבתו  עולה כאשר אלו  בדברים כיון ככה זלה"ה הרב מורינו  כי וחושב
דעתו. בקוצר  תינוק אותו טעה כאשר בדמיונו טועה הפתי זה ונמצא הקורא,

הקדוש וכן ספר בתוך שעשה  בשערים  לנו הראה זלה"ה המחבר  רבינו עוד נמי
במחטים האלונות  הקערה , בתוך לבנו החובל רב הראה כאשר  הנז',
והחדרים השריפה וקני והאנקר  בשערות והחבלים  הביצה, בקרומות והוילונות
לקוצר הקטן בנו אך הדוגמאות , אלו מה  יודע החובל  ורב  השעוה , בחתיכות
ועד"ז הספינה , בתוך  להיות  שצריכין  הדברים  וכל הכלים  הם שאלו חשב  דעתו 

כאמרו. חיים  בעץ התורה סודות בלימודו  הפתי איש  שטועה  הטעות  הוא 

שניתקוכן עד בקערה  בחזקה  ויטרוף אחת  כף החובל רב  כשלקח  נמי עוד
המחט  שנפל עד יותר בחזקה לטרוף וישוב  אחת שערה  השערות מחשבון
גדולה, צרה עת  והוא  סערה רוח  בים  עמד בני ראה  לבנו ואמר האמצעי הגדול 
הים נח כי הרווחה היתה  בני ראה  לו אמר  המים , ונחו  הכף העביר וכאשר
ממש, הוא כן דעתו  לקוצר  הבן ויחשוב במנוחה לישן  הלכו והמלחים  מזעפו 
הדברים, בגוף יתקשה  ולפעמים חיים עץ בלמדו הפתי לאיש יקרה וכזאת
ואין ממש , בקושיתו אין  ובאמת לקושיתו, ישוב  דעתו  לפי ימצא  ואח"כ
השיגה, ולא  דעתו על עלתה לא בה להתקשות שראוי והקושיא  טעם , בישובו
בדלא תניא  ותלי אחרת לדרך ונטה לבו על עלה  לא באמת הדברים ישוב וכן
אחרים שערים על ז"ל  רבינו בדברי שמציינין ציונים מן  יבין ולפעמים  תניא,
ציינו מה על מבין ואינו בהם , טועה הוא מב"ש או ההקדמות  שער על או
הישוב מן שאינו בדבר  דעתו ומתיישבת האמת  ממרכז יוצא  הוא  ולכן אותם 

בהא. הא  נגע  ולא

שעריםשמע ומבוא חיים עץ  הקדוש בספר רואות עיניך הנה הידיד , איש נא
וקצרות ארוכות  הקדמות  וכמה וכמה  דרושים  וכמה  כמה ההקדמות , ושער 
מחלוקת ולא סתירה  לא שם  אין ובאמת  זא"ז, וסותרין מזה זה  חלוקין שנראין 
נראה הדברים דמן ואע"פ אחר, במקום  מדבר וכאן אחד במקום  מדבר כאן אלא 
אותה קורא כאן אחת לבחינה  כי יזדמן  גם  מדברים, אחד בדבר  המקומות שב'
וכאן מלכות  וכאן  אבא אותה קורא  כאן  ב"ן , בשם  אותה  קורא וכאן מ"ה בשם 
וכאן עצמות  בשם  אותה קורא  כאן ספירה, בשם וכאן  פרצוף בשם  אותה קורא
בדעתו לפרש  יבא  אם הדברים לעומק  ירד ולא  מבין לב  בלא והלומד כלים , בשם 
דבר ללמוד יבא אם  וכ"ש טעות, לידי שיבא  מוכרח אלו  בעניינים דבר איזה

תניא. בדלא תניא  ותלי מדבר 
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שמותואטעים במדרש רז"ל  מ"ש  ע"פ  אלה דברי את הידיד איש לך ואסביר
עור קרן  כי ידע לא  ומשה  שנאמר משה זה לבושה  והדר  עוז נ"ב פ'
אלו ואומרים  אחריו מליצים שהיו  הדור  ליצני אלו  אחרון  ליום ותשחק פניו ,
להקים הקב"ה שא "ל כיון  עמרם. בן של ידיו על  שורה  שהשכינה אפשר  לאלו
בואו להם  אמר  אחרון, ליום ותשחק שנאמר עליהם  שוחק התחיל המשכן  את 
משה, אל המשכן ויביאו שנאמר  אצלו ובאין  טוענין התחילו המשכן את  שנקים 
שלמה אמר  אלא  להקימו יכולים היו ולא משה אצל ובאו שם  היו  חכמים כמה
מעולה היה שמשה  כולנה למה  כלנה, על עלית  ואת  חיל עשו בנות רבות
או "א כל נטלו  עשו, מה ליישבו , יודעין היו ולא  המשכן את שעשו למה  מכולם,
שראה כיון  בריחים, הרי קרשים הרי ואומרים  משה  אצל להם  ובאו מלאכתו 
את שעשה מי ייפלא  והדבר  עכ "ל. והקימו רוה "ק עליו שרתה מיד  משה אותם 
להקים לידע יוכל שלא  הייתכן ובדעת, בתבונה  בחכמה  הזאת הגדולה המלאכה 
גדולה חכמה  מה  לפניהם מונח  שהכל דמאחר  זב "ז, הכלים  ולהרכיב המשכן
כל  כי המשכן של בסודות  היא החכמה  כי נראה ודאי אמנם בהקמתו, נשאר
והמקים הקדוש, העליון  בעולם  עליון לדבר  רומז  הוא המשכן מן ודבר דבר 
ויכווין בו נרמז ומה עומד  הוא מקום  באיזה  ודבר  דבר  כל סוד שידע  צריך  אותו 
ע"ד  בהקמתו  הלב בכוונת אותם  מיחד והוא  במשכן שרמוזים  דברים באותם 
אורות בסוד מכוונין ותיבה תיבה ובכל העמידה  תפילת  מתפללין שהחסידים 
בפרטיהם והעולמות  והספירות הקודש שמות  ומייחדים בהם, הרמוזים עליונים
להם היה לא ולכן  הראשונים , בהקמתו במשכן לעשות צריך וכן פרטיהן, ופרטי
בפ"ע, ודבר דבר בכל בהקמתו לכוון  הראויים בכוונות שלימה והשגה  ידיעה
ובלבול  טעות  בלתי בוריין על  הדברים וכיון  רוה"ק, עליו ששרתה מרע"ה  אם כי
הכוונה בלבול בשביל ניזוקו  דשלשתן לפרד "ס שעלו ארבעה  בסוד ראה  כונה ,
בשלום נכנס  נכון  בסדר  שכיון עקיבה , רבי ורק ההמשכות, של הסדר  וערבוב 

בשלום. ויצא

שאמורעל  בדבר  זה בדרוש דבר ומבאר ז"ל, האר "י רבינו  בדברי הלומד כן
כן, שאינו אפשר  אחד, ובשם אחת בבחינה נאמר  הדבר שרואה אחר  בדרוש
הידיד  אתה בנטיעות. מקצץ בזה נחשב שיהיה ואפשר הדברים, מערבב ונמצא
רבינו בשם  מהרח"ו רבינו דכתב המוצדקים דברים  ושמע כאפרכסת אזניך עשה 
אחרי  וז"ל, שכתב דע בד"ה  ע"ב  ה' דף  ההקדמות  בשער  זלה"ה האר "י הגדול 
הבא המעיין אל לעורר  אנחנו צריכים השאלה הקדמות לך הקדמנו  אשר 
וסותרים וחלוקים שונים  רבים מאמרים בו ימצא הנה כי הזוהר , בספר  להתעסק
להבינם שכלו יד ואזלת  מעיניו ייסתר  נוחם אלו הקדמות לו יהיו לא ואם זא "ז ,
טלאי, ע"ג טלאי וטלואים נקודים  בעקודים בלות טלואות במות  עליהם ויבנה
שכלם בעיון  הזוהר  בספר  המתחכמים  אצל  זה דבר ונמצא  מצוי הוא  כאשר 
ההוא המאמר מתעסק בינה  באיזה ידעו  לא  כי מפני הוא טעותם  וסיבת האנושי
בבחינת אם ממנו, היוצאים  באורות הוא  אם  או עצמו בא "ק הוא  אם  יבחין ולא 
עולם הנקראים הפה באורות ואם  החוטם  אורות בבחינת  ואם האזן אורות
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שהעמיד  ביצה של בשפופרת  דוגמה הגדול , הים בתוך העומדת לויתן הנקראת
בודאי  והנה הקטן, בנו לפני החובל רב  עשה כאשר שבקערה, מים קבין ב ' בתוך
ספינה הביצה שפופרת  ואין  הגדול ים  הקערה  שאין  הוא  יודע החובל רב
ספינה היא וזו  הגדול  הים  זה ממש הוא כן  חושב דעתו  לקוצר הבן ורק הגדולה ,
טועה הפתי איש וכן בה, ומהלך בה מושל החובל רב אביו אשר  הגדולה 
אשר וצביונן  כפשוטן הן הן חיים  בעץ  הובאו אשר  הסודות  בלימוד בדמיונו 
מידי, לא ותן אלו, בדברים  המלאכה כל ותשלם  יותר, לבאר  להוסיף אין  עליהם 
של  במחשבתו  עולה כאשר אלו  בדברים כיון ככה זלה"ה הרב מורינו  כי וחושב
דעתו. בקוצר  תינוק אותו טעה כאשר בדמיונו טועה הפתי זה ונמצא הקורא,

הקדוש וכן ספר בתוך שעשה  בשערים  לנו הראה זלה"ה המחבר  רבינו עוד נמי
במחטים האלונות  הקערה , בתוך לבנו החובל רב הראה כאשר  הנז',
והחדרים השריפה וקני והאנקר  בשערות והחבלים  הביצה, בקרומות והוילונות
לקוצר הקטן בנו אך הדוגמאות , אלו מה  יודע החובל  ורב  השעוה , בחתיכות
ועד"ז הספינה , בתוך  להיות  שצריכין  הדברים  וכל הכלים  הם שאלו חשב  דעתו 

כאמרו. חיים  בעץ התורה סודות בלימודו  הפתי איש  שטועה  הטעות  הוא 

שניתקוכן עד בקערה  בחזקה  ויטרוף אחת  כף החובל רב  כשלקח  נמי עוד
המחט  שנפל עד יותר בחזקה לטרוף וישוב  אחת שערה  השערות מחשבון
גדולה, צרה עת  והוא  סערה רוח  בים  עמד בני ראה  לבנו ואמר האמצעי הגדול 
הים נח כי הרווחה היתה  בני ראה  לו אמר  המים , ונחו  הכף העביר וכאשר
ממש, הוא כן דעתו  לקוצר  הבן ויחשוב במנוחה לישן  הלכו והמלחים  מזעפו 
הדברים, בגוף יתקשה  ולפעמים חיים עץ בלמדו הפתי לאיש יקרה וכזאת
ואין ממש , בקושיתו אין  ובאמת לקושיתו, ישוב  דעתו  לפי ימצא  ואח"כ
השיגה, ולא  דעתו על עלתה לא בה להתקשות שראוי והקושיא  טעם , בישובו
בדלא תניא  ותלי אחרת לדרך ונטה לבו על עלה  לא באמת הדברים ישוב וכן
אחרים שערים על ז"ל  רבינו בדברי שמציינין ציונים מן  יבין ולפעמים  תניא,
ציינו מה על מבין ואינו בהם , טועה הוא מב"ש או ההקדמות  שער על או
הישוב מן שאינו בדבר  דעתו ומתיישבת האמת  ממרכז יוצא  הוא  ולכן אותם 

בהא. הא  נגע  ולא

שעריםשמע ומבוא חיים עץ  הקדוש בספר רואות עיניך הנה הידיד , איש נא
וקצרות ארוכות  הקדמות  וכמה וכמה  דרושים  וכמה  כמה ההקדמות , ושער 
מחלוקת ולא סתירה  לא שם  אין ובאמת  זא"ז, וסותרין מזה זה  חלוקין שנראין 
נראה הדברים דמן ואע"פ אחר, במקום  מדבר וכאן אחד במקום  מדבר כאן אלא 
אותה קורא כאן אחת לבחינה  כי יזדמן  גם  מדברים, אחד בדבר  המקומות שב'
וכאן מלכות  וכאן  אבא אותה קורא  כאן  ב"ן , בשם  אותה  קורא וכאן מ"ה בשם 
וכאן עצמות  בשם  אותה קורא  כאן ספירה, בשם וכאן  פרצוף בשם  אותה קורא
בדעתו לפרש  יבא  אם הדברים לעומק  ירד ולא  מבין לב  בלא והלומד כלים , בשם 
דבר ללמוד יבא אם  וכ"ש טעות, לידי שיבא  מוכרח אלו  בעניינים דבר איזה

תניא. בדלא תניא  ותלי מדבר 
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שמותואטעים במדרש רז"ל  מ"ש  ע"פ  אלה דברי את הידיד איש לך ואסביר
עור קרן  כי ידע לא  ומשה  שנאמר משה זה לבושה  והדר  עוז נ"ב פ'
אלו ואומרים  אחריו מליצים שהיו  הדור  ליצני אלו  אחרון  ליום ותשחק פניו ,
להקים הקב"ה שא "ל כיון  עמרם. בן של ידיו על  שורה  שהשכינה אפשר  לאלו
בואו להם  אמר  אחרון, ליום ותשחק שנאמר עליהם  שוחק התחיל המשכן  את 
משה, אל המשכן ויביאו שנאמר  אצלו ובאין  טוענין התחילו המשכן את  שנקים 
שלמה אמר  אלא  להקימו יכולים היו ולא משה אצל ובאו שם  היו  חכמים כמה
מעולה היה שמשה  כולנה למה  כלנה, על עלית  ואת  חיל עשו בנות רבות
או "א כל נטלו  עשו, מה ליישבו , יודעין היו ולא  המשכן את שעשו למה  מכולם,
שראה כיון  בריחים, הרי קרשים הרי ואומרים  משה  אצל להם  ובאו מלאכתו 
את שעשה מי ייפלא  והדבר  עכ "ל. והקימו רוה "ק עליו שרתה מיד  משה אותם 
להקים לידע יוכל שלא  הייתכן ובדעת, בתבונה  בחכמה  הזאת הגדולה המלאכה 
גדולה חכמה  מה  לפניהם מונח  שהכל דמאחר  זב "ז, הכלים  ולהרכיב המשכן
כל  כי המשכן של בסודות  היא החכמה  כי נראה ודאי אמנם בהקמתו, נשאר
והמקים הקדוש, העליון  בעולם  עליון לדבר  רומז  הוא המשכן מן ודבר דבר 
ויכווין בו נרמז ומה עומד  הוא מקום  באיזה  ודבר  דבר  כל סוד שידע  צריך  אותו 
ע"ד  בהקמתו  הלב בכוונת אותם  מיחד והוא  במשכן שרמוזים  דברים באותם 
אורות בסוד מכוונין ותיבה תיבה ובכל העמידה  תפילת  מתפללין שהחסידים 
בפרטיהם והעולמות  והספירות הקודש שמות  ומייחדים בהם, הרמוזים עליונים
להם היה לא ולכן  הראשונים , בהקמתו במשכן לעשות צריך וכן פרטיהן, ופרטי
בפ"ע, ודבר דבר בכל בהקמתו לכוון  הראויים בכוונות שלימה והשגה  ידיעה
ובלבול  טעות  בלתי בוריין על  הדברים וכיון  רוה"ק, עליו ששרתה מרע"ה  אם כי
הכוונה בלבול בשביל ניזוקו  דשלשתן לפרד "ס שעלו ארבעה  בסוד ראה  כונה ,
בשלום נכנס  נכון  בסדר  שכיון עקיבה , רבי ורק ההמשכות, של הסדר  וערבוב 

בשלום. ויצא

שאמורעל  בדבר  זה בדרוש דבר ומבאר ז"ל, האר "י רבינו  בדברי הלומד כן
כן, שאינו אפשר  אחד, ובשם אחת בבחינה נאמר  הדבר שרואה אחר  בדרוש
הידיד  אתה בנטיעות. מקצץ בזה נחשב שיהיה ואפשר הדברים, מערבב ונמצא
רבינו בשם  מהרח"ו רבינו דכתב המוצדקים דברים  ושמע כאפרכסת אזניך עשה 
אחרי  וז"ל, שכתב דע בד"ה  ע"ב  ה' דף  ההקדמות  בשער  זלה"ה האר "י הגדול 
הבא המעיין אל לעורר  אנחנו צריכים השאלה הקדמות לך הקדמנו  אשר 
וסותרים וחלוקים שונים  רבים מאמרים בו ימצא הנה כי הזוהר , בספר  להתעסק
להבינם שכלו יד ואזלת  מעיניו ייסתר  נוחם אלו הקדמות לו יהיו לא ואם זא "ז ,
טלאי, ע"ג טלאי וטלואים נקודים  בעקודים בלות טלואות במות  עליהם ויבנה
שכלם בעיון  הזוהר  בספר  המתחכמים  אצל  זה דבר ונמצא  מצוי הוא  כאשר 
ההוא המאמר מתעסק בינה  באיזה ידעו  לא  כי מפני הוא טעותם  וסיבת האנושי
בבחינת אם ממנו, היוצאים  באורות הוא  אם  או עצמו בא "ק הוא  אם  יבחין ולא 
עולם הנקראים הפה באורות ואם  החוטם  אורות בבחינת  ואם האזן אורות
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עולם בחינת שהוא הנקודים, עולם הנקראים העין באורות ואם העקודים,
התיקון, אחר האצילות  עולם  שהוא המצח באורות  ואם שנתקן , טרם האצילות 

אבי"ע. בעולם ואם 

ההואוכל  המאמר מתעסק  אם להסתכל יש ג"כ ועד"ז  כללות , בדרך הוא  זה 
או אנפין  באריך אם  או  מהם , עולם  שבכל יומין עתיק פרצוף בפרטות
דז "א נוקבא ברחל או  בז"א או  בתבונה או סבא בישראל או  באימא  או באבא
העשר בבחינת  מדבר אם  פרטים בפרטי להבחין צריך עוד בלאה . או ביעקב או 
המקיף באור ואם  אדם בצורת  דיושר ספירות  עשר בבחינת  או  דעיגולים ספירות 
שלהם, בכלים אם או ספירות , העשר  אורות בעצמות ואם  הפנימי, באור  אם או 
וחסרונם ומלואם ומעמדם ומצבן הי"ס אופני כי להבחין צריך מכולם  וגדולה 
השבעה עניין שהם תיקונם קודם  ואם  ונתקנו  שנאלצו בעת  אם מספר , עצמו
הלבנה, קטרוג בעת  ואם  האדרות  בשתי הנזכרים  אדום בארץ מלכו אשר מלכים 
העולמות כל נשתנו אז  כי שחטא  אחר ואם הראשון אדם  נברא  כאשר ואם
בבנין ואם בחרבנו ואם  ראשון בית בבנין ואם  המדבר  בדור  ואם  ממציאותם,

בחרבנו. ואם שני בית 

ואםוגדולה ביום  ואם טובים , בימים  ואם  בשבתות  ואם  החול בימי אם מכולם
שעה ואין  העולמות משתנים  שעה ובכל עת שבכל אלא עוד ולא בלילה.
מעמדם ושינוי והמזלות  הכוכבים  מהלך בעניין  שיסתכל ומי לזו, דומה זה 
גמור בשינוי זב"ז הכוכבים  פגיעת כפי לזה דומה  אינו  זה ורגע, עת  בכל ומצבן 

הר כפי לזה  דומה  זה שאין הנולדים  סיבת זהו יוכל אשר  ומזה נולד , שבו  גע
הם הלא כי לשינוייהם  וגם ומספר, קץ להם  שאין  העליונים לעולמות להסתכל
לך  שכל עיני ואם העליונים , צל הם התחתונים  כי רגע ובכל עת  בכל  משתנים 
כל  על בדקדוק לעמוד  יכול האנושי שכל אין כי דברינו, ממוצא  ותשכיל תדע
וכן מתורתך, נפלאות  ואביטה עיני גל  הע"ה  דוד אמר  זה ועל האלה, הפרטים
בהקדמת אצלנו  כמבואר ממני, רחוקה  והיא  אחכמה אמרתי אמר  הע"ה  שלמה
איך  לך יתבאר  וממנו כ "ב בתיקון  התיקונים בספר ראה  נא ולך הזה, הספר
סוף האין מתלבש שבהם  הלבושין  הם  אשר  העולמות ומעמד מצב משתנה 
דברי  בחינת נשתנו ההם השנויים וכפי רגע ובכל עת בכל שנויים  לכמה 
כלל, מחלוקת שום  בלי חיים  אלקים דברי וכולם הזוהר בספר  אשר  המאמרים
עכ"ל. וחס  חלילה ועיקש נפתל בהם  אין למבין  נכוחים וכולם  פליגי ולא 
שער שהוא זה  ספר אצלך מצוי דודאי אע"פ הנז' הטהור לשונו  כל לך והעתקתי
ילמוד  בקדקדו מוח  לו שיש מי באמת כי העתקתיו  חבתיה אגב עכ"ז ההקדמות,
וישמע לפרשם כאן מקום  אין עתה אשר דמעליותא מילי כמה  הנז' הזך מלשונו

לקח. ויוסף

הזהירוהן ולכך סתומים, שהם  זוה "ק דברי על הנז' כל דבר זלה"ה דרבינו אמת 
רבינו דברי אבל אותם , שפרט הפרטים בכל ולדקדק לעיין הנז' אזהרות 
כי  לך דע זוה"ק מדברי יותר וגלויים  מפורשים הקדמות הם חיים בעץ זלה "ה 
דידן לגבי חשיב עכ"ז  מפורש בלשון דבריו  דבר זלה"ה שרבינו  אע"פ לדידן
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פירש  הוא  כי עזקאן, במאה  וחתומים  סתומים ההם הדברים כל ידיעתנו  שקצרה
עשרה וכיסה טפח  גילה  באמת אבל  לשומע, העניין להסביר לפרש שאפשר מה
ועי"כ  בעיניו, הוא וחכם ערכו ידע לא אשר הפתי ולכן וענין , עניין  בכל טפחים
אשר בנטיעות קצוץ לידי שיבא אפשר שכלו פי על בהם ומפרש הסתומות  פותח
לרבינו תמצא וכאשר  בעבורם קריעה עושה  דבריו שרואה האמיתי החכם 
עניין על מעכ "ת שכתבו  מה  וראיתי וז "ל, ע"ב ס"א  דף  שלום בנהר  ז"ל הרש"ש
לכתחילה כי הוא  אמת הדבור , להרחיב ראוי שהיה במקום שקצרתי ה ' עבודת 
כי  שקדמו  המקובלים  בזה  שכתבו  ממה שיצא מהנזק  כמה  ראיתי יען בו  קצרתי
דבריהם כל כי בעדם , יכפר  ה ' התורה  וכבוד ה' כבוד וחלול הפילו חללים  רבים
תולדות ומאבות  אבות יצאו ומהם  האמת , על מיוסדים ואינם התורה  פי על לא
שפעם אלא  ח "ו בדבריהם  שלמדתי לא  זה  וכל יכפר . ה ' ח"ו התורה  יסודי הריסת 
בעניין שכתבו מה  קיצור בו שכתוב אחד בדף לעיין כרחי בעל  הוכרחתי אחת 
הרי  עכ"ל. יכפר ה' ה ', על כן לא  אשר דברים לראות בגדי שקרעתי וכמעט זה 
בה שעומד קושיא לתרץ או סתום  דבר לפרש או טעם  להוסיף יבא האדם  אם  לך
ח"ו, התורה  יסוד והורס וכפירה בנטיעות קצוץ לידי ויבא האמת  מן שיטה  אפשר
ורואה בדבריו  ומבין חכם  שהוא עצמו וחושב חיים בעץ לומד האדם אם  כן על
קרוב זה הנה המטרה, מחטיא ואינו אופניו, על דבר  לדבר לב  לו יש שהוא  עצמו

כפירה. לעוון לו נחשב שיהיה  דבר בלבו שיעלה

לפטירתוואני סמוך דבר  אשר בעצמו ז"ל האר "י רבינו מדברי אלו  לדברי אוכיח
פטירת בעת כי הגלגולים שער  בסוף וכנז' דקשוט, לעלמא  דאזיל בעידנא 

הכהן יצחק רבי אצלו  נכנס ז"ל האר"י נעשהרבינו מה  לו ויאמר לפניו ויבך  ז "ל
לא והלאה שמהיום משמי לחברים תאמר  ז "ל האר"י רבינו וא "ל ואילך, מכאן
כפירה לידי ח"ו ויבואו כראוי אותה הבינו לא כי שלמדתים זו בחכמה  כלל יתעסקו
עמוד  ועתה ע"כ. בסתר , בלחישה לבדו בה  יעסוק לבדו הרח"ו ואמנם  נפש, ואבוד
הוא לפניך ופתוח הנדפס חיים בעץ למודך הייתכן  דבר , ואשאלך לפני האיש אתה
ז"ל  האר "י הגדול רבינו של מפיו בספר  הכתובים אלו דברים שומע היית  מאם עדיף
מאותם עדיף תהיה הספר מתוך אלו דברים הלומד אתה שתחשוב  והייתכן  בעצמו ,
בדברים השגתם  ודאי הא ז"ל האר "י רבינו של מפיו אלו דברים ששמעו הרבנים 
הדברים הבינו שלא עליהם אומר ולמה  מהשגתך  למעלה עולות אלף עולה אלו 
בעץ לומד שאתה האלה הדברים והלא  נפש, ואבוד כפירה לידי ח"ו  ויבואו כראוי,
שמעו שלא דברים יש ואם  לפניך, כתובים שהם כמו ממנו  אותם  שמעו הם חיים
מהרח"ו רבינו  כי ושלש, ושתים פעם וילמדום ז "ל מהרח"ו  אצל שילכו  להם יאמר 
שלא וצווה  בפניהם השער סתם ולמה  משלו, אות הוסיף  ולא  ששמע כמו הכל כתב
ששמע מה כפי ז"ל  מהרח"ו שכתב אלו דברים כי לומר מוכרח כן על ילמדו ,
ולכן פה , בעל ופירשם גדול בהעלם  סתומים  אמרם ז "ל רבינו גם  ז "ל האר "י מרבינו
מדבר אחד דרוש ימצא  כי האמת  מדרך  ויטו וביאורם בפירושם יטעו  פן חושש

ו פ' עולם  על קאי הוא  הדרוש זה  חושב והקורא אחת הואבבחינה ובאמת  פ' מקום 
בדברים העלמה  עוד ויש שוה , הוא  והשם והכינוי אחר  ובמקום אחר  בעולם  מדבר
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עולם בחינת שהוא הנקודים, עולם הנקראים העין באורות ואם העקודים,
התיקון, אחר האצילות  עולם  שהוא המצח באורות  ואם שנתקן , טרם האצילות 

אבי"ע. בעולם ואם 

ההואוכל  המאמר מתעסק  אם להסתכל יש ג"כ ועד"ז  כללות , בדרך הוא  זה 
או אנפין  באריך אם  או  מהם , עולם  שבכל יומין עתיק פרצוף בפרטות
דז "א נוקבא ברחל או  בז"א או  בתבונה או סבא בישראל או  באימא  או באבא
העשר בבחינת  מדבר אם  פרטים בפרטי להבחין צריך עוד בלאה . או ביעקב או 
המקיף באור ואם  אדם בצורת  דיושר ספירות  עשר בבחינת  או  דעיגולים ספירות 
שלהם, בכלים אם או ספירות , העשר  אורות בעצמות ואם  הפנימי, באור  אם או 
וחסרונם ומלואם ומעמדם ומצבן הי"ס אופני כי להבחין צריך מכולם  וגדולה 
השבעה עניין שהם תיקונם קודם  ואם  ונתקנו  שנאלצו בעת  אם מספר , עצמו
הלבנה, קטרוג בעת  ואם  האדרות  בשתי הנזכרים  אדום בארץ מלכו אשר מלכים 
העולמות כל נשתנו אז  כי שחטא  אחר ואם הראשון אדם  נברא  כאשר ואם
בבנין ואם בחרבנו ואם  ראשון בית בבנין ואם  המדבר  בדור  ואם  ממציאותם,

בחרבנו. ואם שני בית 

ואםוגדולה ביום  ואם טובים , בימים  ואם  בשבתות  ואם  החול בימי אם מכולם
שעה ואין  העולמות משתנים  שעה ובכל עת שבכל אלא עוד ולא בלילה.
מעמדם ושינוי והמזלות  הכוכבים  מהלך בעניין  שיסתכל ומי לזו, דומה זה 
גמור בשינוי זב"ז הכוכבים  פגיעת כפי לזה דומה  אינו  זה ורגע, עת  בכל ומצבן 

הר כפי לזה  דומה  זה שאין הנולדים  סיבת זהו יוכל אשר  ומזה נולד , שבו  גע
הם הלא כי לשינוייהם  וגם ומספר, קץ להם  שאין  העליונים לעולמות להסתכל
לך  שכל עיני ואם העליונים , צל הם התחתונים  כי רגע ובכל עת  בכל  משתנים 
כל  על בדקדוק לעמוד  יכול האנושי שכל אין כי דברינו, ממוצא  ותשכיל תדע
וכן מתורתך, נפלאות  ואביטה עיני גל  הע"ה  דוד אמר  זה ועל האלה, הפרטים
בהקדמת אצלנו  כמבואר ממני, רחוקה  והיא  אחכמה אמרתי אמר  הע"ה  שלמה
איך  לך יתבאר  וממנו כ "ב בתיקון  התיקונים בספר ראה  נא ולך הזה, הספר
סוף האין מתלבש שבהם  הלבושין  הם  אשר  העולמות ומעמד מצב משתנה 
דברי  בחינת נשתנו ההם השנויים וכפי רגע ובכל עת בכל שנויים  לכמה 
כלל, מחלוקת שום  בלי חיים  אלקים דברי וכולם הזוהר בספר  אשר  המאמרים
עכ"ל. וחס  חלילה ועיקש נפתל בהם  אין למבין  נכוחים וכולם  פליגי ולא 
שער שהוא זה  ספר אצלך מצוי דודאי אע"פ הנז' הטהור לשונו  כל לך והעתקתי
ילמוד  בקדקדו מוח  לו שיש מי באמת כי העתקתיו  חבתיה אגב עכ"ז ההקדמות,
וישמע לפרשם כאן מקום  אין עתה אשר דמעליותא מילי כמה  הנז' הזך מלשונו

לקח. ויוסף

הזהירוהן ולכך סתומים, שהם  זוה "ק דברי על הנז' כל דבר זלה"ה דרבינו אמת 
רבינו דברי אבל אותם , שפרט הפרטים בכל ולדקדק לעיין הנז' אזהרות 
כי  לך דע זוה"ק מדברי יותר וגלויים  מפורשים הקדמות הם חיים בעץ זלה "ה 
דידן לגבי חשיב עכ"ז  מפורש בלשון דבריו  דבר זלה"ה שרבינו  אע"פ לדידן

הקבלה  בלימוד  חיזוק נדעךמאמרי שלא  הוא  שנדעך  לט|תכלית

פירש  הוא  כי עזקאן, במאה  וחתומים  סתומים ההם הדברים כל ידיעתנו  שקצרה
עשרה וכיסה טפח  גילה  באמת אבל  לשומע, העניין להסביר לפרש שאפשר מה
ועי"כ  בעיניו, הוא וחכם ערכו ידע לא אשר הפתי ולכן וענין , עניין  בכל טפחים
אשר בנטיעות קצוץ לידי שיבא אפשר שכלו פי על בהם ומפרש הסתומות  פותח
לרבינו תמצא וכאשר  בעבורם קריעה עושה  דבריו שרואה האמיתי החכם 
עניין על מעכ "ת שכתבו  מה  וראיתי וז "ל, ע"ב ס"א  דף  שלום בנהר  ז"ל הרש"ש
לכתחילה כי הוא  אמת הדבור , להרחיב ראוי שהיה במקום שקצרתי ה ' עבודת 
כי  שקדמו  המקובלים  בזה  שכתבו  ממה שיצא מהנזק  כמה  ראיתי יען בו  קצרתי
דבריהם כל כי בעדם , יכפר  ה ' התורה  וכבוד ה' כבוד וחלול הפילו חללים  רבים
תולדות ומאבות  אבות יצאו ומהם  האמת , על מיוסדים ואינם התורה  פי על לא
שפעם אלא  ח "ו בדבריהם  שלמדתי לא  זה  וכל יכפר . ה ' ח"ו התורה  יסודי הריסת 
בעניין שכתבו מה  קיצור בו שכתוב אחד בדף לעיין כרחי בעל  הוכרחתי אחת 
הרי  עכ"ל. יכפר ה' ה ', על כן לא  אשר דברים לראות בגדי שקרעתי וכמעט זה 
בה שעומד קושיא לתרץ או סתום  דבר לפרש או טעם  להוסיף יבא האדם  אם  לך
ח"ו, התורה  יסוד והורס וכפירה בנטיעות קצוץ לידי ויבא האמת  מן שיטה  אפשר
ורואה בדבריו  ומבין חכם  שהוא עצמו וחושב חיים בעץ לומד האדם אם  כן על
קרוב זה הנה המטרה, מחטיא ואינו אופניו, על דבר  לדבר לב  לו יש שהוא  עצמו

כפירה. לעוון לו נחשב שיהיה  דבר בלבו שיעלה

לפטירתוואני סמוך דבר  אשר בעצמו ז"ל האר "י רבינו מדברי אלו  לדברי אוכיח
פטירת בעת כי הגלגולים שער  בסוף וכנז' דקשוט, לעלמא  דאזיל בעידנא 

הכהן יצחק רבי אצלו  נכנס ז"ל האר"י נעשהרבינו מה  לו ויאמר לפניו ויבך  ז "ל
לא והלאה שמהיום משמי לחברים תאמר  ז "ל האר"י רבינו וא "ל ואילך, מכאן
כפירה לידי ח"ו ויבואו כראוי אותה הבינו לא כי שלמדתים זו בחכמה  כלל יתעסקו
עמוד  ועתה ע"כ. בסתר , בלחישה לבדו בה  יעסוק לבדו הרח"ו ואמנם  נפש, ואבוד
הוא לפניך ופתוח הנדפס חיים בעץ למודך הייתכן  דבר , ואשאלך לפני האיש אתה
ז"ל  האר "י הגדול רבינו של מפיו בספר  הכתובים אלו דברים שומע היית  מאם עדיף
מאותם עדיף תהיה הספר מתוך אלו דברים הלומד אתה שתחשוב  והייתכן  בעצמו ,
בדברים השגתם  ודאי הא ז"ל האר "י רבינו של מפיו אלו דברים ששמעו הרבנים 
הדברים הבינו שלא עליהם אומר ולמה  מהשגתך  למעלה עולות אלף עולה אלו 
בעץ לומד שאתה האלה הדברים והלא  נפש, ואבוד כפירה לידי ח"ו  ויבואו כראוי,
שמעו שלא דברים יש ואם  לפניך, כתובים שהם כמו ממנו  אותם  שמעו הם חיים
מהרח"ו רבינו  כי ושלש, ושתים פעם וילמדום ז "ל מהרח"ו  אצל שילכו  להם יאמר 
שלא וצווה  בפניהם השער סתם ולמה  משלו, אות הוסיף  ולא  ששמע כמו הכל כתב
ששמע מה כפי ז"ל  מהרח"ו שכתב אלו דברים כי לומר מוכרח כן על ילמדו ,
ולכן פה , בעל ופירשם גדול בהעלם  סתומים  אמרם ז "ל רבינו גם  ז "ל האר "י מרבינו
מדבר אחד דרוש ימצא  כי האמת  מדרך  ויטו וביאורם בפירושם יטעו  פן חושש

ו פ' עולם  על קאי הוא  הדרוש זה  חושב והקורא אחת הואבבחינה ובאמת  פ' מקום 
בדברים העלמה  עוד ויש שוה , הוא  והשם והכינוי אחר  ובמקום אחר  בעולם  מדבר



נדעך|מ שלא  הוא  שנדעך  הקבלה תכלית בלימוד  חיזוק מאמרי

כך  נקרא זה בערך זה דהיינו ממש, ההוא  בדבר ואינו בערכין מדבר שהוא מזה  יותר
דברים בערכין  רבינו  בהם שמדבר אלו העניינים  מן ויש כך , נקרא  זה בערך וזה
אחר פן להם  חשש ז"ל  האר"י רבינו כן ועל חכם, ותורת שלום נהר  ועיין  הרבה ,
וגם שכלם , כפי הדברים  להרחיב עצמם  על יסמכו הקדוש מפיו  הדברים ששמעו
אל  זה קרב לא  ובאמת עומדים , הם אחד במקום וזה  זה  בחשבם  מדבר  דבר ילמדו 
לידי  האדם מביאים העליונים  אלו בדברים  והטעות טעות  לידי יבואו וממילא זה ,
שלומדים כמונו קרי אזובי ומכ"ש בכך, הזהירם ולכן נפש, ואבוד  ח"ו כפירה
קל  ללמוד לנו יש מוסמך, מרב שקבל  ומוסמך מובהק, מלמד בלי הספר מן הדברים
יהרוס ולא ערכו  האדם ידע ומזה הגדולים תלמידיו על רבינו שאמר  מדברים וחומר 

הרוח. ישאנו כאשר  ההר אל לעלות

כןדע  על  כלום, יודע  שאיני בעצמי אני יודע לאל תהילות הדל אני כי ידידי לך
יודע, שאיני עצמי על האמת מכיר  שאני מאחר  יודע נקרא להיות ראוי אומר
שראיתי  מאחר ראיתיך שלא אע"פ יודע אתה שאין אומר אני עליך אבל 
מן לבטלך אלו  בדברים כוונתי שאין  לך ודע יודע . עצמך חושב שאתה במכתבך
דבר מדעתך לפרש תבא  לא  ורק והצלח, עשה  למוד אומר  אני אלא  בע"ח למודך
אפשר כי שווה והשם שהמקום אע"פ אחר  בשער  כתוב שראית ממה  זה  בשער 
וכאן אחר , בעולם  זו  בחי' על מדבר  וכאן זה בעולם זו בחי' על מדבר דכאן
וכן בערכין, חב"ד בשם החג"ת  את קורא אלא בחג"ת  מדבר וכאן בחב"ד  מדבר
בעצמך  ותחשוב יודע איני לומר  בדעת  תחליט עת בכל למילין קנצי בזה . כיוצא 
כמו אותו  לומד  אתה  הי"א  בפעם עכ"ז  פעמים עשרה  ע"ח למדת  אפילו 
רמז איזה  לפרש ידעת ואם  זוטא, ואדרא רבא  אדרא  פשוטים אנשים  שאומרים
ופחד  יראה בזאת וגם  קצרה, בהקדמה  אלא  תפרש לא  הסוד של בהקדמה בפסוק
כסחורה אינה זו  חכמה באמת  כי זה, ברמז שגית ח"ו אולי בלבבך תהיה  ורעדה
של  כשוק זו חכמה של המדרש בית ואין בה , ממשמש אדם  כל  שיד חנוונים  של
ששנה ר "ח על בגמרא מ"ש  תמצא הלא לתוכו  נכנסים אדם כל שרגלי מזונות
כ"כ  בסה "ק ופרשתי יום, שלושים בנזיפה  רבי עליו  וכעס בשוק תלמידיו לשני

מפ עליה שלך רתח  לימוד השלמת בעיניך אשר  ואתה תורה , סתרי להם ששנה ני
המקרא מן ילדים  להכניס בדעתך ויעלה  מעט ועוד תלמידים, להעמיד ופנית
ינוקי  הוו זיע"א, רשב"י אדונינו של בדורו  הזוהר בספר  ראית ואם תורה, לסתרי
כבר ינוקי אותם ועוד  רשב"י, של דורו זה דור  אין תורה, סתרי לומדים  רב דבי

מזקנים. גדולים  היו  ואיך  היו מה ז"ל  האר "י רבינו  עליהם  פירש

תזוחאיך ואל  בלימודם תזלזל  ואל  תורה, לסתרי כבוד ותן לעצתי  שמע  שיהיה
הקב"ה הימים ברבות אפשר  כי בלימודך והצלח  עשה ואז עליך, דעתך 
אמתיים, ספרים ומפי סופרים  מפי  האמת ולהבין להשיג שכל לך  ויתן יעזרך

שלום. ואתה

זיע"א.התשועכ "ל  הטוב הרי"ח האלהי המקובל  ממו"ר לשאלה  בה 



הקבלה  בלימוד  חיזוק לכוונותמאמרי כללית מא |הערה

בפרט התפילה וכוונות בכלל לכוונות כללית  הערה ט .

לבבכם".:בתורהנאמר  בכל חז "ל"ולעבדו  שבלב:ודרשו עבודה הוי "איזוהי ?
מהאדם הנדרשת  העבודה  מהות  בתורה מבוארת  כך תפילה ". זו אומר

באומרם  חז"ל בזה כללו וכלל ויתעלה, שמו יתברך הבורא קולפני סנהדרין (בגמ'

בוראו.ע "ב) לפני מהאדם שנדרש מה  זה  הלב! עבודת בעי". ליבא "רחמנא

"הקדושובזוהר שמעון: רבי מאןאמר  כל חזי, תא מלה , לגלאה בעינא הכא  ,
ודאי  הא יאות, כדקא  מלין  ולסדרא יאות, כדקא עובדא לסדרא  דידע
לא לא, ואי דמתכשרן, עלאין מלין לאמשכא הוא, בריך לקודשא  מתערי
מאי  מלין, ולסדרא  עובדא  לסדרא ידעי עלמא כל  הכי אי לגבייהו . אתכשר
לבא לכוונא וידעי ועובדא, דמלה  עיקרא דידעי דצדיקייא  דלהון  חשיבו

כך  כל ידעי דלא אחרנין , מאלין יתיר  עיקראורעותא , ידעי דלא אלין אלא  ?
דבתר משיכו עלייהו משכין יתיר , ולא  בעלמא  סדורא אלא  האי, כולי דעובדא 
ומכווני  דידעי ואלין  אקרי. דשגיחו  באוירא, טס דלא הוא, בריך דקודשא כתפוי

ונפק דמחשבה, מאתר  ברכאן מפקי ורעותא , בארח לבא ושרשין, גזעין בכל  י
מתברך  עלאה קדישא  ושמא ותתאין, עלאין דמתברכן עד יאות, כדקא מישר

ידיהון ". על

במהותהנה ונורא  נעלה דבר  והוא דבר , לגלות רוצה אני זיע"א, שמעון רבי אמר 
ה' דיבורועבודת ולסדר כראוי, מעשה  לסדר שיודע מי כל  וראה, בוא :

אין לא , ואם  ראויים. עליונים  דברים להמשיך  לקב"ה מעורר בוודאי הוא  כראוי,
ובין ה ' לפני דיבורם לסדר היודעים  אלה בין מה ומבאר , להם . מתרצה  הקב"ה 
לפני  נכונה בכוונה דיבורם לסדר היודעים  אלה  כי ולמדנו  - יודעים שאינם  אלה 
גם מהם מתברכים שהכל עד המחשבה, ממקום  ברכות המוציאים הם ה ',

ידיהם על מתברך הקדוש והשם  התחתונים , וגם א)העליונים  קפד, חוקת .(זוה "ק

זיע"אוראה אלישיב  שלמה  רבי  האלהי המקובל בזה  שכתב  הלשםמה בעל ,
ואחלמה שערי שבו  לפתוח הוא עיקרה  אשר התפילה בענין  "בפרט :

הכוונה הכרח  הוא שם הנה אדם, בני לבב משאלות בכל רצון  להפק רחמים 
הכוונה ע"י כי כולן . המצות כל מכוונת וחיוב צורך  יותר, לזה  שזכה למי פנימית 
כולן, הפעולות דכל הכוח  עצמן הם אשר  כולן , הקדושים  השמות  שהם פנימית 
עד  ודרגא , דרגא בכל  העניין לאותן המיוחד ושם  שם  כל את מכוון כאשר הנה
והברכה השפע את  עצמו על  וממשיך  המקור  פותח  הרי כולן, המקורות  מקור 
לכל  המיוחד השם  ע "י המדרגות כל דרך בכוונתו וממשיכה  הקדשים  מקודש
כי  ונמצא  לבקשתו. הברכה ואת הרצון את עליו שממשיכה  עד ומדרגה, מדרגה 
גרם עצמו הוא שהרי עצמו . הוא  וקצר וזרע  חרש אשר מאת  בשלו, בא הוא
אפשר אי הלא בסתם, מתפלל אם משא "כ עליו . והברכה השפע גילוי את  וסיבב
היה כן  לא  אשר חנם. במתנת  שהוא בלבד, שמים ברחמי אלא  בקשתו לו שיותן
טוב כל עליו יסבב בעצמו שהאדם אלא עולמו, בריאת בכל ית"ש ורצונו כוונתו 
למעלה בהם קשור  אשר ומחשבתו , ודיבורו ופעולותיו  מעשיו ע"י עולם 
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כך  נקרא זה בערך זה דהיינו ממש, ההוא  בדבר ואינו בערכין מדבר שהוא מזה  יותר
דברים בערכין  רבינו  בהם שמדבר אלו העניינים  מן ויש כך , נקרא  זה בערך וזה
אחר פן להם  חשש ז"ל  האר"י רבינו כן ועל חכם, ותורת שלום נהר  ועיין  הרבה ,
וגם שכלם , כפי הדברים  להרחיב עצמם  על יסמכו הקדוש מפיו  הדברים ששמעו
אל  זה קרב לא  ובאמת עומדים , הם אחד במקום וזה  זה  בחשבם  מדבר  דבר ילמדו 
לידי  האדם מביאים העליונים  אלו בדברים  והטעות טעות  לידי יבואו וממילא זה ,
שלומדים כמונו קרי אזובי ומכ"ש בכך, הזהירם ולכן נפש, ואבוד  ח"ו כפירה
קל  ללמוד לנו יש מוסמך, מרב שקבל  ומוסמך מובהק, מלמד בלי הספר מן הדברים
יהרוס ולא ערכו  האדם ידע ומזה הגדולים תלמידיו על רבינו שאמר  מדברים וחומר 

הרוח. ישאנו כאשר  ההר אל לעלות

כןדע  על  כלום, יודע  שאיני בעצמי אני יודע לאל תהילות הדל אני כי ידידי לך
יודע, שאיני עצמי על האמת מכיר  שאני מאחר  יודע נקרא להיות ראוי אומר
שראיתי  מאחר ראיתיך שלא אע"פ יודע אתה שאין אומר אני עליך אבל 
מן לבטלך אלו  בדברים כוונתי שאין  לך ודע יודע . עצמך חושב שאתה במכתבך
דבר מדעתך לפרש תבא  לא  ורק והצלח, עשה  למוד אומר  אני אלא  בע"ח למודך
אפשר כי שווה והשם שהמקום אע"פ אחר  בשער  כתוב שראית ממה  זה  בשער 
וכאן אחר , בעולם  זו  בחי' על מדבר  וכאן זה בעולם זו בחי' על מדבר דכאן
וכן בערכין, חב"ד בשם החג"ת  את קורא אלא בחג"ת  מדבר וכאן בחב"ד  מדבר
בעצמך  ותחשוב יודע איני לומר  בדעת  תחליט עת בכל למילין קנצי בזה . כיוצא 
כמו אותו  לומד  אתה  הי"א  בפעם עכ"ז  פעמים עשרה  ע"ח למדת  אפילו 
רמז איזה  לפרש ידעת ואם  זוטא, ואדרא רבא  אדרא  פשוטים אנשים  שאומרים
ופחד  יראה בזאת וגם  קצרה, בהקדמה  אלא  תפרש לא  הסוד של בהקדמה בפסוק
כסחורה אינה זו  חכמה באמת  כי זה, ברמז שגית ח"ו אולי בלבבך תהיה  ורעדה
של  כשוק זו חכמה של המדרש בית ואין בה , ממשמש אדם  כל  שיד חנוונים  של
ששנה ר "ח על בגמרא מ"ש  תמצא הלא לתוכו  נכנסים אדם כל שרגלי מזונות
כ"כ  בסה "ק ופרשתי יום, שלושים בנזיפה  רבי עליו  וכעס בשוק תלמידיו לשני

מפ עליה שלך רתח  לימוד השלמת בעיניך אשר  ואתה תורה , סתרי להם ששנה ני
המקרא מן ילדים  להכניס בדעתך ויעלה  מעט ועוד תלמידים, להעמיד ופנית
ינוקי  הוו זיע"א, רשב"י אדונינו של בדורו  הזוהר בספר  ראית ואם תורה, לסתרי
כבר ינוקי אותם ועוד  רשב"י, של דורו זה דור  אין תורה, סתרי לומדים  רב דבי

מזקנים. גדולים  היו  ואיך  היו מה ז"ל  האר "י רבינו  עליהם  פירש

תזוחאיך ואל  בלימודם תזלזל  ואל  תורה, לסתרי כבוד ותן לעצתי  שמע  שיהיה
הקב"ה הימים ברבות אפשר  כי בלימודך והצלח  עשה ואז עליך, דעתך 
אמתיים, ספרים ומפי סופרים  מפי  האמת ולהבין להשיג שכל לך  ויתן יעזרך

שלום. ואתה

זיע"א.התשועכ "ל  הטוב הרי"ח האלהי המקובל  ממו"ר לשאלה  בה 
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בפרט התפילה וכוונות בכלל לכוונות כללית  הערה ט .

לבבכם".:בתורהנאמר  בכל חז "ל"ולעבדו  שבלב:ודרשו עבודה הוי "איזוהי ?
מהאדם הנדרשת  העבודה  מהות  בתורה מבוארת  כך תפילה ". זו אומר

באומרם  חז"ל בזה כללו וכלל ויתעלה, שמו יתברך הבורא קולפני סנהדרין (בגמ'

בוראו.ע "ב) לפני מהאדם שנדרש מה  זה  הלב! עבודת בעי". ליבא "רחמנא

"הקדושובזוהר שמעון: רבי מאןאמר  כל חזי, תא מלה , לגלאה בעינא הכא  ,
ודאי  הא יאות, כדקא  מלין  ולסדרא יאות, כדקא עובדא לסדרא  דידע
לא לא, ואי דמתכשרן, עלאין מלין לאמשכא הוא, בריך לקודשא  מתערי
מאי  מלין, ולסדרא  עובדא  לסדרא ידעי עלמא כל  הכי אי לגבייהו . אתכשר
לבא לכוונא וידעי ועובדא, דמלה  עיקרא דידעי דצדיקייא  דלהון  חשיבו

כך  כל ידעי דלא אחרנין , מאלין יתיר  עיקראורעותא , ידעי דלא אלין אלא  ?
דבתר משיכו עלייהו משכין יתיר , ולא  בעלמא  סדורא אלא  האי, כולי דעובדא 
ומכווני  דידעי ואלין  אקרי. דשגיחו  באוירא, טס דלא הוא, בריך דקודשא כתפוי

ונפק דמחשבה, מאתר  ברכאן מפקי ורעותא , בארח לבא ושרשין, גזעין בכל  י
מתברך  עלאה קדישא  ושמא ותתאין, עלאין דמתברכן עד יאות, כדקא מישר

ידיהון ". על

במהותהנה ונורא  נעלה דבר  והוא דבר , לגלות רוצה אני זיע"א, שמעון רבי אמר 
ה' דיבורועבודת ולסדר כראוי, מעשה  לסדר שיודע מי כל  וראה, בוא :

אין לא , ואם  ראויים. עליונים  דברים להמשיך  לקב"ה מעורר בוודאי הוא  כראוי,
ובין ה ' לפני דיבורם לסדר היודעים  אלה בין מה ומבאר , להם . מתרצה  הקב"ה 
לפני  נכונה בכוונה דיבורם לסדר היודעים  אלה  כי ולמדנו  - יודעים שאינם  אלה 
גם מהם מתברכים שהכל עד המחשבה, ממקום  ברכות המוציאים הם ה ',

ידיהם על מתברך הקדוש והשם  התחתונים , וגם א)העליונים  קפד, חוקת .(זוה "ק

זיע"אוראה אלישיב  שלמה  רבי  האלהי המקובל בזה  שכתב  הלשםמה בעל ,
ואחלמה שערי שבו  לפתוח הוא עיקרה  אשר התפילה בענין  "בפרט :

הכוונה הכרח  הוא שם הנה אדם, בני לבב משאלות בכל רצון  להפק רחמים 
הכוונה ע"י כי כולן . המצות כל מכוונת וחיוב צורך  יותר, לזה  שזכה למי פנימית 
כולן, הפעולות דכל הכוח  עצמן הם אשר  כולן , הקדושים  השמות  שהם פנימית 
עד  ודרגא , דרגא בכל  העניין לאותן המיוחד ושם  שם  כל את מכוון כאשר הנה
והברכה השפע את  עצמו על  וממשיך  המקור  פותח  הרי כולן, המקורות  מקור 
לכל  המיוחד השם  ע "י המדרגות כל דרך בכוונתו וממשיכה  הקדשים  מקודש
כי  ונמצא  לבקשתו. הברכה ואת הרצון את עליו שממשיכה  עד ומדרגה, מדרגה 
גרם עצמו הוא שהרי עצמו . הוא  וקצר וזרע  חרש אשר מאת  בשלו, בא הוא
אפשר אי הלא בסתם, מתפלל אם משא "כ עליו . והברכה השפע גילוי את  וסיבב
היה כן  לא  אשר חנם. במתנת  שהוא בלבד, שמים ברחמי אלא  בקשתו לו שיותן
טוב כל עליו יסבב בעצמו שהאדם אלא עולמו, בריאת בכל ית"ש ורצונו כוונתו 
למעלה בהם קשור  אשר ומחשבתו , ודיבורו ופעולותיו  מעשיו ע"י עולם 
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מתפללים ישראל מה מפני שאמרו , וזהו למעלה, ומעורר למטה, ומכוון  למעלה,
המפורש" שם  סוד יודעים  שאינם מפני נענים, ד')ואינן פרק ז ' שער  ושערים  .(הקדמות

ה',אמת  עבודת במעלת למאוד  עד  נשגבו הכוונות  ענייני  כי וכמ"ש ואמונה ,
בזה"ל  הכוונות  איך בשער  לך נתבאר  כי הוא, זה מכל  העולה  "הכלל :

אדם  מעלת ונפלאה גדולה  הייחודיםכמה  אל שיכווין  שאמרנו כסדר העושה
מכלל  ויהיה ממנו , למעלה ואין לשכרו, ותכלית קץ  ואין יום ... בכל הנעשים
עיי"ש  עכ"ל למעלה ...", מתקיימים ודבריהן למטה הגוזרים הצדיקים אותם 

ב') סי' ח "ג ישרים בסוד זיע "א  הטוב הרי"ח  לרבנו וראה ד'. דרוש הלילה .(דרושי

ליטול אומנם, הרוצה כל ולא ליראיו, ה ' סוד כי יידע, הלימוד  בשערי הבא כל
חובה כן  ועל הכוונות. בעבודת  וגם הלימוד בעצם  גם  ייטול , ה ' את 
הקדמות ויש ללומד, מחייבים תנאים יש כי ולדעת  רב, מעשה לעשות עליו
לישוב דשמייא לסיעתא תפילה צריך  הוא  כולנה  ועל ללימוד, הנצרכות  אמיתיות

ולקיים. ללמוד להשכיל להבין השכל שערי ופתיחת הדעת 

פרקי זיכנו שליט "א יצחקי אברהם -מרדכי הרב  המקובל ממו"ר לקבל השי"ת 
בהם להיכנס  גדולים שערים הם הלימוד  רגעי וכל ללימוד, הקדמות
ולידע היטב, לימוד צריך  זה פרק  כמה  עד למדנו מכת"ר הלימוד. להיכל
כוונות ורבו ועמקו  גדלו וכמה בו. הנזכרים הערכים במשמעות  מאוד ולהיזהר 
מתקנים שהם בפרט, והתפילות המצוות וקיום  התורה  לימוד  בכלל ה' עבודת 
הקליפות, פגיעת ומסלקים  הדינים , את וממתקים עליונים, עולמות  ומייחדים
בפרצוף מהם  ויש הזמנים בפרצוף מהם יש העולמות , לכל שפע להביא  ומאירים 

הכתוב בבחינת  יח)הימים ז , הוא(איוב והכל ּת בחננּ וּ ". לרגעים לבקרים "ו ּת פקדנּ וּ 
ביחודא ושכינתיה קוב "ה  יחוד  "לשם  כמ"ש העליון, הייחוד בסוד ורק אך

ישראל". כל בשם שלים ...

וכל מו"ר  המהרח"ו רבנו  שכותב האזהרה  דברי את להדגיש מרבה שליט"א
כי  ולידע כלל, דמיון שום  מעלה כלפי לדמות שאין זיע"א, הקבלה חכמי

ה בשכלנו לתפוס האוזן את לשבר רק תורהזה דברה  חז"ל מ"ש בבחינת  מוגבל,
בני-אדם. בלשון

שםמו"ר  ולהאהיב  שבשמים לאבינו  יהודי כל לקרב לחזק מרבה גם  שליט"א
ולקרב ללמוד לחזק פרקים ראשי מעט כאן העלינו כן ועל לכל. שמים 

הכתוב בבחינת  א -ל, בית העולה בסולם יט )לבבות נז, לרחוק(ישעיה שלום "שלום 
רש"י. כפירוש תשובה לבעלי וגם  לצדיקים גם והוא ורפאתיו", ה ' אמר ולקרוב
ב "ה האין-סוף בסוד הגנוזה  התורה  פנימיות של המעלה מרום להתפעל וכן 
תמה, ה ' לעבודת קודש בהתלהבות  מזה ולהתעורר  ויתעלה , שמו יתברך

חלקינו. מנת את להבין  לזכות ולהתפלל

סוגים: ג ' הן הכוונות  מכלל 

המליםא . הנמצאיםביאור  הספרים  ורבים ולידע, ללמוד נפש לכל שווה זה  -
המצוות. ובטעמי ובתפילות בברכות  המלים את  המבארים  לומד , לכל היום
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ונפסקה נשמה. בלי כגוף היא כוונה בלא  תפילה כי לידע, לאדם  נכון זה ועל
בשו"ע זו בשפתיו"הלכה  שמוציא המלות פירוש בלבו שיכוין צריך  "המתפלל  :

סע"א) צח  סי' או"ח .(שו"ע

בהלכהב . המחויבות מרןהכוונות שפסק מה  לקיים  אחד, כל על חובה  והן -
בזה"ל  ה' סימן או"ח  השם,בשו"ע כשיזכיר  המלות. פירוש בברכתו "יכווין :

ה "א ביו"ד בכתיבתו ויכווין הכול אדון  שהוא באדנות  קריאתו  פירוש יכווין 
ובעל  היכולת בעל תקיף שהוא יכווין אלהים, ובהזכירו  ויהיה . והוה שהיה 

כולם ". הכוחות 

חי ובמה איש בן  בספר  זיע "א הגרי"ח רבנו בברכהשהסביר לכוון "יזהר :
שם אותיות  במחשבתו  שיצייר אדני, בשם שמזכירו הוי"ה  שם  בהזכרת
של  השילוב בשם  יצייר וגם  אדני, שם  יצייר  אחרונה ה "א  אות  ובתוך הוי"ה 
הן השם, שמזכיר  פעם  בכל בזה  להיזהר  נעים ומה  טוב ומה אדנ"י, הוי"ה 

במחשבתובפסו יצייר הוי"ה שם  כשיזכיר להיזהר צריך וגם בתפלה, הן קים
וכל  לעולם , בניקוד לנקדו נהגו  וחומשים , ובסידורים  בנקודות, השם אותיות
ויזהר טורח, בלא בנקל, אצלו זה יהיה  אז  הספר מתוך מקראות ולומד המתפלל
באחרונים וכנזכר  מברך, מה על וידע בלבו, שיחשוב עד ברוך לומר  יתחיל שלא

ג )ז"ל " וישב א' שנה  .(בא"ח 

וז "ל,כתבועוד  וכתב  בש"ע ר"ז הגאון הוסיף ה ', בסי' ז"ל מרן מ"ש "על :
אדון שהוא אדנות  לשון  דל"ת באל"ף קריאתו פירוש יכווין  השם כשיזכיר
ויהיה, הוה  היה שהוא הוי"ה לשון ה "א  ביו "ד כתיבתו פירוש עוד ויכווין הכול ,
אדון שהוא אלא  לכוון  צריך אין  דלי"ת, באל "ף הוא  כתיבתו שגם במקום  אבל 

כז )הכול " ויחי א' שנה .(בא"ח 

והמצוותג . התפילה בסוד שבאו  הנעלות הכוונות בשערהן  בעיקר  שמבואר  במה 
חיים בשו "ת  החיד"א  מרן האלהי המקובל וכתב ח"ן . בעלי ובכתבי הכוונות

יא)שאל  סימן  רזי (ח "ב אדני על ומיוסד בנוי התפלות עניני כל כי "נודע בזה "ל:
מתוקן דהכל זצ"ל, האר "י רבינו ומכתבי הקדוש הזהר  מספר שנראה כמו עולם ,
אמר כ"ח, דף סוף בברכות  שאמרו  מה תבין ובזה  עליונות... בכוונות ומסודר 
הקטן שמואל עמד המינים? ברכת לתקן שיודע אדם  יש כלום לחכמים ר"ג להם 
דברות לתקן זו חכמה  מה  וחכמים, ר "ג ישראל גדולי על  ייפלא ולכאורה  ותקנה .
התינוקות והלא  וכו ' אדם יש כלום  גמליאל רבן קאמר ומה  הקדש , בלשון  שתים 
ואות אות כל  להיות אמנם אותה ? לתקן בנקל יכולים  הקדש לשון  שיודעים 
הקדש  ורוח גדול חכם  צריך לכן המידות, וזיווג בייחוד  שתלו סו"ד מהברכות 
לדחות האורות  והמשכת  המינים פגם  לידע סודן, לפי הדברים לכוון עליו שורה

עולם ". של ברומו העומדים דברים וכיוצא, הסט"א יניקת 

כוונותוראה סידור בעל  זיע"א , מארם-צובא  כהן חיים  רבי האלהי המקובל מ"ש
ז"ל  האר"י")האר"י כוונות  עפ"י שנסדרו הסידורים ראשון כנראה הוא "זה כי "כי (וכתבו :

אלהי  את  דע מש"ה  מקיים יתברך, גדלותו  יכיר  כי מלבד זה , בלימוד המתעסק
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מתפללים ישראל מה מפני שאמרו , וזהו למעלה, ומעורר למטה, ומכוון  למעלה,
המפורש" שם  סוד יודעים  שאינם מפני נענים, ד')ואינן פרק ז ' שער  ושערים  .(הקדמות

ה',אמת  עבודת במעלת למאוד  עד  נשגבו הכוונות  ענייני  כי וכמ"ש ואמונה ,
בזה"ל  הכוונות  איך בשער  לך נתבאר  כי הוא, זה מכל  העולה  "הכלל :

אדם  מעלת ונפלאה גדולה  הייחודיםכמה  אל שיכווין  שאמרנו כסדר העושה
מכלל  ויהיה ממנו , למעלה ואין לשכרו, ותכלית קץ  ואין יום ... בכל הנעשים
עיי"ש  עכ"ל למעלה ...", מתקיימים ודבריהן למטה הגוזרים הצדיקים אותם 

ב') סי' ח "ג ישרים בסוד זיע "א  הטוב הרי"ח  לרבנו וראה ד'. דרוש הלילה .(דרושי

ליטול אומנם, הרוצה כל ולא ליראיו, ה ' סוד כי יידע, הלימוד  בשערי הבא כל
חובה כן  ועל הכוונות. בעבודת  וגם הלימוד בעצם  גם  ייטול , ה ' את 
הקדמות ויש ללומד, מחייבים תנאים יש כי ולדעת  רב, מעשה לעשות עליו
לישוב דשמייא לסיעתא תפילה צריך  הוא  כולנה  ועל ללימוד, הנצרכות  אמיתיות

ולקיים. ללמוד להשכיל להבין השכל שערי ופתיחת הדעת 

פרקי זיכנו שליט "א יצחקי אברהם -מרדכי הרב  המקובל ממו"ר לקבל השי"ת 
בהם להיכנס  גדולים שערים הם הלימוד  רגעי וכל ללימוד, הקדמות
ולידע היטב, לימוד צריך  זה פרק  כמה  עד למדנו מכת"ר הלימוד. להיכל
כוונות ורבו ועמקו  גדלו וכמה בו. הנזכרים הערכים במשמעות  מאוד ולהיזהר 
מתקנים שהם בפרט, והתפילות המצוות וקיום  התורה  לימוד  בכלל ה' עבודת 
הקליפות, פגיעת ומסלקים  הדינים , את וממתקים עליונים, עולמות  ומייחדים
בפרצוף מהם  ויש הזמנים בפרצוף מהם יש העולמות , לכל שפע להביא  ומאירים 

הכתוב בבחינת  יח)הימים ז , הוא(איוב והכל ּת בחננּ וּ ". לרגעים לבקרים "ו ּת פקדנּ וּ 
ביחודא ושכינתיה קוב "ה  יחוד  "לשם  כמ"ש העליון, הייחוד בסוד ורק אך

ישראל". כל בשם שלים ...

וכל מו"ר  המהרח"ו רבנו  שכותב האזהרה  דברי את להדגיש מרבה שליט"א
כי  ולידע כלל, דמיון שום  מעלה כלפי לדמות שאין זיע"א, הקבלה חכמי

ה בשכלנו לתפוס האוזן את לשבר רק תורהזה דברה  חז"ל מ"ש בבחינת  מוגבל,
בני-אדם. בלשון

שםמו"ר  ולהאהיב  שבשמים לאבינו  יהודי כל לקרב לחזק מרבה גם  שליט"א
ולקרב ללמוד לחזק פרקים ראשי מעט כאן העלינו כן ועל לכל. שמים 

הכתוב בבחינת  א -ל, בית העולה בסולם יט )לבבות נז, לרחוק(ישעיה שלום "שלום 
רש"י. כפירוש תשובה לבעלי וגם  לצדיקים גם והוא ורפאתיו", ה ' אמר ולקרוב
ב "ה האין-סוף בסוד הגנוזה  התורה  פנימיות של המעלה מרום להתפעל וכן 
תמה, ה ' לעבודת קודש בהתלהבות  מזה ולהתעורר  ויתעלה , שמו יתברך

חלקינו. מנת את להבין  לזכות ולהתפלל

סוגים: ג ' הן הכוונות  מכלל 

המליםא . הנמצאיםביאור  הספרים  ורבים ולידע, ללמוד נפש לכל שווה זה  -
המצוות. ובטעמי ובתפילות בברכות  המלים את  המבארים  לומד , לכל היום

הקבלה  בלימוד  חיזוק לכוונותמאמרי כללית מג |הערה

ונפסקה נשמה. בלי כגוף היא כוונה בלא  תפילה כי לידע, לאדם  נכון זה ועל
בשו"ע זו בשפתיו"הלכה  שמוציא המלות פירוש בלבו שיכוין צריך  "המתפלל  :

סע"א) צח  סי' או"ח .(שו"ע

בהלכהב . המחויבות מרןהכוונות שפסק מה  לקיים  אחד, כל על חובה  והן -
בזה"ל  ה' סימן או"ח  השם,בשו"ע כשיזכיר  המלות. פירוש בברכתו "יכווין :

ה "א ביו"ד בכתיבתו ויכווין הכול אדון  שהוא באדנות  קריאתו  פירוש יכווין 
ובעל  היכולת בעל תקיף שהוא יכווין אלהים, ובהזכירו  ויהיה . והוה שהיה 

כולם ". הכוחות 

חי ובמה איש בן  בספר  זיע "א הגרי"ח רבנו בברכהשהסביר לכוון "יזהר :
שם אותיות  במחשבתו  שיצייר אדני, בשם שמזכירו הוי"ה  שם  בהזכרת
של  השילוב בשם  יצייר וגם  אדני, שם  יצייר  אחרונה ה "א  אות  ובתוך הוי"ה 
הן השם, שמזכיר  פעם  בכל בזה  להיזהר  נעים ומה  טוב ומה אדנ"י, הוי"ה 

במחשבתובפסו יצייר הוי"ה שם  כשיזכיר להיזהר צריך וגם בתפלה, הן קים
וכל  לעולם , בניקוד לנקדו נהגו  וחומשים , ובסידורים  בנקודות, השם אותיות
ויזהר טורח, בלא בנקל, אצלו זה יהיה  אז  הספר מתוך מקראות ולומד המתפלל
באחרונים וכנזכר  מברך, מה על וידע בלבו, שיחשוב עד ברוך לומר  יתחיל שלא

ג )ז"ל " וישב א' שנה  .(בא"ח 

וז "ל,כתבועוד  וכתב  בש"ע ר"ז הגאון הוסיף ה ', בסי' ז"ל מרן מ"ש "על :
אדון שהוא אדנות  לשון  דל"ת באל"ף קריאתו פירוש יכווין  השם כשיזכיר
ויהיה, הוה  היה שהוא הוי"ה לשון ה "א  ביו "ד כתיבתו פירוש עוד ויכווין הכול ,
אדון שהוא אלא  לכוון  צריך אין  דלי"ת, באל "ף הוא  כתיבתו שגם במקום  אבל 

כז )הכול " ויחי א' שנה .(בא"ח 

והמצוותג . התפילה בסוד שבאו  הנעלות הכוונות בשערהן  בעיקר  שמבואר  במה 
חיים בשו "ת  החיד"א  מרן האלהי המקובל וכתב ח"ן . בעלי ובכתבי הכוונות

יא)שאל  סימן  רזי (ח "ב אדני על ומיוסד בנוי התפלות עניני כל כי "נודע בזה "ל:
מתוקן דהכל זצ"ל, האר "י רבינו ומכתבי הקדוש הזהר  מספר שנראה כמו עולם ,
אמר כ"ח, דף סוף בברכות  שאמרו  מה תבין ובזה  עליונות... בכוונות ומסודר 
הקטן שמואל עמד המינים? ברכת לתקן שיודע אדם  יש כלום לחכמים ר"ג להם 
דברות לתקן זו חכמה  מה  וחכמים, ר "ג ישראל גדולי על  ייפלא ולכאורה  ותקנה .
התינוקות והלא  וכו ' אדם יש כלום  גמליאל רבן קאמר ומה  הקדש , בלשון  שתים 
ואות אות כל  להיות אמנם אותה ? לתקן בנקל יכולים  הקדש לשון  שיודעים 
הקדש  ורוח גדול חכם  צריך לכן המידות, וזיווג בייחוד  שתלו סו"ד מהברכות 
לדחות האורות  והמשכת  המינים פגם  לידע סודן, לפי הדברים לכוון עליו שורה

עולם ". של ברומו העומדים דברים וכיוצא, הסט"א יניקת 

כוונותוראה סידור בעל  זיע"א , מארם-צובא  כהן חיים  רבי האלהי המקובל מ"ש
ז"ל  האר"י")האר"י כוונות  עפ"י שנסדרו הסידורים ראשון כנראה הוא "זה כי "כי (וכתבו :

אלהי  את  דע מש"ה  מקיים יתברך, גדלותו  יכיר  כי מלבד זה , בלימוד המתעסק
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כי  למעלה ולא  לעצמו, טובה  וגורם לעתיד, העונש מן  ינצל גם ועבדהו, אביך 
הטובות וכוונות  הייחודים אלו וכל הגאולה . וממהר לו , תתן מה צדקת  אם

ובעוה "ב ". בעה"ז לנשמתו לו מטיב ובתפילה , בתורה 

בזה"ל וכמ "ש לאברהם, חסד בעל זיע "א  אזולאי אברהם  רבי האלהי :המקובל
שבלב עבודה שהיא  התפלה  כי העניין, הכוונה. ועיון תפלות מיני "באר
למלכות השפע המשכת סוד הוא - האחד פנים. שני על האדם  אל  היא 
הדברים אל וברכותיו בתפלתו כוונתו  אין זה  דרך על והעובד ולהשפיעה,
דע - בתפלה הכוונה  עניין  אמנם, וקישוטיה... השכינה  מזון  אל  רק הגשמיים 
שלשלת ע"י הקדושה בשרשרות  אחוז ממעל אלו"ה חלק אדם להיות
שבו סולם תהיה  הנזכרת שלשלת  הנה  למדרגה, ממדרגה נשמתו השתלשלות
ימשוך  ובו ידו, על  העליונות הספירות שתתייחדנה  עד מעשיו התעוררות תעלה 
המדרגות אל ומהם  האחרונה, אל  מהראשונה הספירות, אל  הברכה שפע
התעוררות שיעור  וכפי הנזכר , הסולם  דרך עליו ויחול  שיגיע עד התחתונות 
מקום כפי וכן העליון, השפע והארת הצינור התרחבות יהיה כך  המעשה  והכשר

ההשפעה..." והארת  הצינור מדרגות תהיה כן הנשמה ב'אחיזת  מעיין  לאברהם, (חסד

מ"ד ) .נהר

להם,ואעפ"כ, ונכון  ראוי להיות  להבחן אחד כל ייזהר  באלה  כן , מפני ודווקא
הבא "ח רבנו  שהעיר  וכמו חכמים , אמרו זה כגון על בראשיתכי ב' (שנה

חיל') יוסף עוד בספרו  ופסק הרחיב ועוד עדיף". תעשה  ואל "שב וארא): (פרשת

להם שיש מעשה  ואנשי חסידים כמה שיש ידעתי וגם שמעתי "והנה בזה "ל:
מסדר בורחים ועכ"ז  בקבע, בהם  ולומדים  זיע"א, האר"י רבינו  בספרי ושם  יד
סידור של הכוונות וכ"ש הכוונות, בשער  האמורים ותפלה  בק"ש הכוונות
תיבה של באותיות נזהרים הם  ורק לדבריהם. טעם ונותנים ז"ל, הרש"ש רבינו
חיים מוהר "ר  הגאון נתן  וכאשר  בלבבם . אותם לצייר  מפיהם, היוצאה  ותיבה
צריך  ודאי אלו הנה  עמו. ונימוקו וטעמו  זה  בדבר נכונה  עצה  ז"ל  וואלאזין
אע"פ האדם , לו שיבור הישרה הדרך הוא  זה  שכתבנו... פשוטה כונה  לכוון 
טוב ימנע לא  ברחמיו והשי"ת הארץ. עם ואינו ספר יודע הוא  ורק אדם שהוא
וכן ע"ש. וכו'" עלינו  ה' נועם ויהי יצלח בידינו  ה' וחפץ  בתמים  להולכים 

וההוראה. הקבלה  גדולי פסקו 

חכמיםועיקר  אמרו כבר הלימוד על ואילו בפועל , הכוונה  על נאמרה  ההערה 
שיזהר - ללמוד הבא  יקפיד בזה  גם אך צריך", אני וללמוד היא  "תורה
יבחן ואעפ"כ היטב, הדק בהם  וידייק ספרים  ומפי סופרים  מפי כהוגן  ללמוד,

גדולים. במקום לצעוד לו נכון ואם ראוי הוא  אם  מאוד הרבה  עצמו  את 



הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים מה |ראשי

על  זוטא ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות  והקדמות פרקים ראשי קיצור י.
זיע "א  הקדוש  האר"י פי

ה'סדר להביןבעבודת  שליט"א, יצחקי  מרדכי  אברהם  הרב ממו "ר  לקבל  אנו זוכים  כך 
הטובים. והמעשים  המצוות  וקיום התורה  לימוד בכל  המכוונת  התכלית זו כי ולדעת
יסודיות והקדמות פרקים בראשי ולהשכיל  להבין  הדרכה  לקבל  בס"ד זכינו  הלימוד בשיעורי
את ולכוון הלומד ולתועלת  זיע "א, הקדוש  האר"י פי על  זוטא ובאדרא  קבלה בלימוד 
והקדמות ואמונה, מוסר של  ביסודות עיקרם  הסדר. כפי  בקיצור כאן אותם ערכנו הלימוד

בלימוד. וכלליים יסודיים  ערכים של

ואמונה מוסר הקדמות   ב חלק  כללי. מבוא  א חלק חלקים : בחמישה  לקמן יובאו בס "ד
בעניין ערכים קיצור   ד חלק קבלה . בלימוד כלליות הקדמות  ג חלק  והכרחיות . נחוצות

זוטא . האדרא בלימוד כללית הערה   ה  חלק  העולמות. השתלשלות סדר

כּ וֹ ננהוּ : ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . אהינ וּ  אדני נעם ויהי

כללי מבוא  א חלק

הכוונה,א . תמצית לנו שהיא בתפילה ועולנפתח  שמים  מלכות עול  קבלת לקראת
שחרית שבתפילת  שמע  קריאת בברכת יום מידי  אהב ּת נ וּ :מצוות ע וֹ לם "אהבת

ע"ב] גי ' בּ עב וּ ר[ר"ת מלכּ נ וּ  אבינוּ  עלינוּ . חמלּת  ויתרה גּ ד וֹ לה חמלה אלהינ וּ . ה '
בּ לבב  רצוֹ נ לעשׂ וֹ ת ח יּ ים ח ּק י ו ּת לּמ דמוֹ  ב ׁש בּ טחוּ  אבוֹ תינוּ  וּ בעבוּ ר  הגּ ד וֹ ל  ׁש מ
להבין. בינה בּ לבּ נוּ  ותן  עלינ וּ  נא רחם המרחם הרחמן . אב אבינוּ  ּת ח נּ נוּ  כּ ן ׁש לם.
תלמוּ ד  דּ ברי כּ ל את  וּ לקיּ ם  ולעשׂ וֹ ת לׁש מ וֹ ר וּ לל ּמ ד . ללמוֹ ד לׁש מ וֹ ע. להשׂ כּ יל .
לאהבה לבבנ וּ  ויחד  .בּ מצוֹ תי ל בּ נ וּ  וד בּ ק .בּ ת וֹ רת עינינוּ  והאר בּ אהבה. ּת וֹ רת

." ׁש מ את וּ ליראה

כולו.ב. העולם של קיומו  והיא החיים תכלית היא  מישראל  האדם של ה' עבודת
להכין חייב  ובמיוחד , בפרט תורה  ובסתרי בכלל  בתורה ללמוד הבא כן , על 
המטרה את להשיג כדי לשאוף  עליו תכלית ולאיזו ואיך  מה לדעת כראוי עצמו  את 

עצמו עם  ויברר  עצמו, את וישאל ויתעורר בלימוד , למההזו  שלי? המטרה מה :
להגיע ? שואף  אני מטרה ולאיזו  ללמוד ? מבקש אני 

והשלימהג. והיסודית העיקרית בתפילההמטרה כאמור  רצ וֹ נ היא  "לע שׂ וֹ ת :
לשבח " "עלינו  בתפילת  הנאמרת היא  למעשה כללית וכהוראה  ׁש לם". :בּ לבב  

מתוך העולם. תיקון היא בשלמות  ה' רצון  עשיית כי ׁש דּ י ". בּ מלכוּ ת ע וֹ לם "לת ּק ן 
בתורה המפורשת היא ה', עבודת בכל  הנדרשת המעשית התכלית  כי  נדע , כך 

אלהי בפסוק  ה' את ליראה  אם כּ י . מע ּמ ׁש אל  ,אלהי ה ' מה י שׂ ראל  "וע ּת ה, :
" נפ ׁש וּ בכל   לבב בּ כל  ,אלהי ה' את ולעבד  אתוֹ , וּ לאהבה  דּ רכיו , בּ כל ללכת

יב) י, וכל(דברים ה', עבודת בסדר המשלימות הבחינות שתי הן  אלו  - ואהבה יראה .
הכל הכל  שקדמה, ארץ  בדרך  המידות  עבודת וכל  המצוות וכל  התורה לימוד 

הזו השלמות לתכלית להגיע  ואהבה ,מכוון ביראה יחיד  כל  עבודת ידי  שעל  :
לתקן בחלקו  זוכה הוא כך  מתוך  - טובים ומעשים  מצוות  וקיום  תורה בלימוד
שלם . בלבב  ה' רצון  את  לעשות העבודה לשלמות  מגיע  הוא  כך  ומתוך  - עולם
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על  זוטא ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות  והקדמות פרקים ראשי קיצור י.
זיע "א  הקדוש  האר"י פי

ה'סדר להביןבעבודת  שליט"א, יצחקי  מרדכי  אברהם  הרב ממו "ר  לקבל  אנו זוכים  כך 
הטובים. והמעשים  המצוות  וקיום התורה  לימוד בכל  המכוונת  התכלית זו כי ולדעת
יסודיות והקדמות פרקים בראשי ולהשכיל  להבין  הדרכה  לקבל  בס"ד זכינו  הלימוד בשיעורי
את ולכוון הלומד ולתועלת  זיע "א, הקדוש  האר"י פי על  זוטא ובאדרא  קבלה בלימוד 
והקדמות ואמונה, מוסר של  ביסודות עיקרם  הסדר. כפי  בקיצור כאן אותם ערכנו הלימוד

בלימוד. וכלליים יסודיים  ערכים של

ואמונה מוסר הקדמות   ב חלק  כללי. מבוא  א חלק חלקים : בחמישה  לקמן יובאו בס "ד
בעניין ערכים קיצור   ד חלק קבלה . בלימוד כלליות הקדמות  ג חלק  והכרחיות . נחוצות
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הכוונה,א . תמצית לנו שהיא בתפילה ועולנפתח  שמים  מלכות עול  קבלת לקראת
שחרית שבתפילת  שמע  קריאת בברכת יום מידי  אהב ּת נ וּ :מצוות ע וֹ לם "אהבת

ע"ב] גי ' בּ עב וּ ר[ר"ת מלכּ נ וּ  אבינוּ  עלינוּ . חמלּת  ויתרה גּ ד וֹ לה חמלה אלהינ וּ . ה '
בּ לבב  רצוֹ נ לעשׂ וֹ ת ח יּ ים ח ּק י ו ּת לּמ דמוֹ  ב ׁש בּ טחוּ  אבוֹ תינוּ  וּ בעבוּ ר  הגּ ד וֹ ל  ׁש מ
להבין. בינה בּ לבּ נוּ  ותן  עלינ וּ  נא רחם המרחם הרחמן . אב אבינוּ  ּת ח נּ נוּ  כּ ן ׁש לם.
תלמוּ ד  דּ ברי כּ ל את  וּ לקיּ ם  ולעשׂ וֹ ת לׁש מ וֹ ר וּ לל ּמ ד . ללמוֹ ד לׁש מ וֹ ע. להשׂ כּ יל .
לאהבה לבבנ וּ  ויחד  .בּ מצוֹ תי ל בּ נ וּ  וד בּ ק .בּ ת וֹ רת עינינוּ  והאר בּ אהבה. ּת וֹ רת

." ׁש מ את וּ ליראה

כולו.ב. העולם של קיומו  והיא החיים תכלית היא  מישראל  האדם של ה' עבודת
להכין חייב  ובמיוחד , בפרט תורה  ובסתרי בכלל  בתורה ללמוד הבא כן , על 
המטרה את להשיג כדי לשאוף  עליו תכלית ולאיזו ואיך  מה לדעת כראוי עצמו  את 

עצמו עם  ויברר  עצמו, את וישאל ויתעורר בלימוד , למההזו  שלי? המטרה מה :
להגיע ? שואף  אני מטרה ולאיזו  ללמוד ? מבקש אני 

והשלימהג. והיסודית העיקרית בתפילההמטרה כאמור  רצ וֹ נ היא  "לע שׂ וֹ ת :
לשבח " "עלינו  בתפילת  הנאמרת היא  למעשה כללית וכהוראה  ׁש לם". :בּ לבב  

מתוך העולם. תיקון היא בשלמות  ה' רצון  עשיית כי ׁש דּ י ". בּ מלכוּ ת ע וֹ לם "לת ּק ן 
בתורה המפורשת היא ה', עבודת בכל  הנדרשת המעשית התכלית  כי  נדע , כך 

אלהי בפסוק  ה' את ליראה  אם כּ י . מע ּמ ׁש אל  ,אלהי ה ' מה י שׂ ראל  "וע ּת ה, :
" נפ ׁש וּ בכל   לבב בּ כל  ,אלהי ה' את ולעבד  אתוֹ , וּ לאהבה  דּ רכיו , בּ כל ללכת

יב) י, וכל(דברים ה', עבודת בסדר המשלימות הבחינות שתי הן  אלו  - ואהבה יראה .
הכל הכל  שקדמה, ארץ  בדרך  המידות  עבודת וכל  המצוות וכל  התורה לימוד 

הזו השלמות לתכלית להגיע  ואהבה ,מכוון ביראה יחיד  כל  עבודת ידי  שעל  :
לתקן בחלקו  זוכה הוא כך  מתוך  - טובים ומעשים  מצוות  וקיום  תורה בלימוד
שלם . בלבב  ה' רצון  את  לעשות העבודה לשלמות  מגיע  הוא  כך  ומתוך  - עולם



זוטא |מו ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים הקבלה ראשי בלימוד  חיזוק מאמרי

הםד . העצמיים  ללמוד ,:הבירורים לא ואיך  ללמוד  איך  ללמוד , לא  או  ללמוד  אם
אלו , לבירורים ההדרכה את ללמוד . לא ומה ללמוד מה יתברר  עוד ואח "כ

בפסוק  התורה לנו דּ בר "הציבה חקר  - מלכים וּ כבד  דּ בר . הס ּת ר  - אלהים "כּ בד :
ב) כה , יוסף "(משלי "אמרי לספרו  בהקדמה מספינקא  האדמו "ר כותב  כך  על  אם. :

אדם מהו  יש, וספירות עולמות  כמה לדעת  היא האמת חכמת  בלימוד מטרתך 
"הסתר - אז  אלהים", "כבוד  גודל  את  לדעת העולמות , משתלשלים  ואיך  קדמון ,
לעובדו עליך , אותו להמליך  איך  לדעת  כדי ללמוד , מטרתך  אם אבל  דבר ".
ב "כבוד רצונך  אם לקדושה, מרכבה להיות עצמך  ולקדש  הראויה בכוונה

א אז  דבר ".מלכים ", "חקור  - דרבא 

ללמוד ה . הבא  שידע ההדרכה בשתיים:זו  הוא גדרה כפי תורה לימוד  :מצוות
לקיים כדי  ללמוד  (2 הלימוד , עצם בשו "ע 1) ת"ת והל' י "א, מ"ע  ספה "מ  רמב "ם  (ראה 

עםהרב) אך למוטב , מחזירן  שבתורה והמאור  לאדם, מאיר  הלימוד עצם אמנם, .
ההכנה וכפי  הלימוד , לעצם כראוי עצמו  את  להכין  נדרש שהלומד  בוודאי  זה, כל 
היא הזו ההכנה בעצמו. נכונה רוחנית ובנייה  בלימוד  נכונה הבנה ישיג הוא כך 
מברר האמרי -יוסף  שבעל  מה זה המטרה. את  להשיג הלומד את להביא המכוונת

נמדדתבנ "ל איננה  והמטרה  האמת"? "חכמת בלימוד הראויה המטרה מהי :
הזו המטרה  בעצמו . הלומד  האדם  של במגמה  בעיקר  אלא הלימוד , בתוכן 

כזה באופן  ללמוד  הבא האדם  אצל  האמתמתבררת חכמת בלימוד  מטרתך  "אם  :
משתלשלים ואיך  קדמון , אדם מהו  יש , וספירות  עולמות כמה לדעת  היא
כי תלמד , ואל  הסתר דבר ". הסתר - אז  אלהים , כבוד  גודל את  לדעת  העולמות,
"לדעת שהוא  כזה  לימוד  גם אלהים". כבוד  "גודל את ישיג  לא לעולם  האדם
פגום . גם ואולי חסר  לימוד  הוא זה חיצונית, ידיעה  רק  שהוא ואיך ", מהו .. כמה ..

אחר אופן יש  אותואמנם, להמליך  איך  לדעת  כדי  ללמוד , מטרתך  אם "אבל  :
רצונך אם לקדושה, מרכבה להיות עצמך  ולקדש הראויה בכוונה לעובדו  עליך ,
לדעת", כדי "ללמוד  היא  המטרה  כאשר דבר". חקור  - אדרבא אז מלכים, בכבוד 
ראויה . עבודה היא זו  בכוונה...", לעובדו  עליך , אותו להמליך "איך היא והידיעה
הנדרש את להבין כדי  לומדת היא  אלא האלקות , שכלפי  בצד  חוקרת איננה כי
יתברך , מלכותו  כבוד  מלכים ", "כבוד  שעניינה עבודה זו ה '. בעבודת  האדם מצד 
שהוא המותר , הלימוד הוא זה  עלינו . המתגלה מלכותו  כבוד  מצד  ה' את לעבוד 

אחד . כל  על  וחובה  ונכון  ראוי

הלומד ו. את בזה"ללהדריך זיע "א הטוב  הרי "ח  רבנו כותב  המלך, דוד  "הנה :
קודם בידך , גדול כלל  זה הרי תהלתך . יגיד  ופי  תפתח שפתי אדני  אמר ע "ה

להבי צריך דבר, העליונה ,כל  וברוממותו  שמו , וברוך  הוא ברוך  יתברך  בגדולתו  ט 
תורה . בסתרי  ללמוד  תבוא  כאשר ובפרט התורה, עסק  קודם הן תפלה קודם הן 
אליהו פתיחת  בלבבך  ורחוש  בפיך  אמור  תלמוד , אשר פעם  ובכל  עת בכל  כן , על 
הוא אנת בחשבן  ולא חד הוא אנת  עלמא  רבון  ואמר , פתח  אשר  לטוב  זכור הנביא 
וכו ' וכו' כלל , בך  תפיסא מחשבה  לית סתימין  דכל  סימא עילאין  כל  על  עלאה 
הקדושים הדברים על  היטב  דעתך  ותן  הישרים. אמריו פתיחת סוף  עד  וכו'

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים מז |ראשי

הנסתרים" בסודות ולהשכיל  להבין  מישרים  תחזינה עיניך  ואז  (פתיחהוהטהורים .

ותבונה ) דעת הגדול לספר .שלישית 

בלימוד ז. ושער פתח לנו שתהיה זו  הכנה לתכלית  דשמיא, באנובסייעתא ,
ולהיות תורה  מעמלי להיות לזכות בתפילה לעמוד  ה ', אהבת  בחשק  להתעורר
לראות זכינו שבס "ד וכמו  מצוות . ומקיימי  שמים ביראת דבקים  בתורה, הוגים
בתורה עמלם שכל  מפורת , הרב  שליט"א מו"ר איהו ומהם ישראל , מגדולי  בעיננו 
לאקמא בעולם, מלכותו  וגילוי  יתברך  שמו  למען  תפילתם  משא וכל  ובמצוות,
אהוביו , בניו  ישראל  לעם גאולה להחיש עוזנו, שכינת ולעילוי  מעפרא שכינתא

ישראל . בעם והפרט הכלל  צרכי לכל  להועיל  ולילם ביומם  דאגתם ועיקר 

ובדורותח . שבדור חכמים תלמידי  הם  הקוצרים, אחר ללקט בדלותנו באנו  ע "כ 
ראשי זיע "א  הטוב  הרי"ח  רבנו  כדברי ולהעלות - חקלא" "מחצדי הנקראים 
בכלל תורה  ללימוד ושער" "פתח לו  להיות  ללמוד  הבא לכל  יסודות שהם פרקים 
אין כי  ללמוד , הבא וידע  במיוחד. קדישא  זוטא שבאדרא זו" "חכמה וללימוד 
בהשתלשלות הערכים וביאורי בסידור פרקים ראשי  של  ושער פתח  אלא כאן 
וסוגיה מאוד  גדול  לימוד  פרק  הוא  האלה מהערכים אחד  כל  אבל לתתא, מעילא
כל להעמיד  ושיטות ביאורים  בהם ויש  במקורותיהם, ולעיין  ללמוד  מאוד  רחבה 

הלומד . לב  את ולהכין להעיר  כלליים דברים קיצור רשמנו  וכאן  עניין ,

בדרךט . למדנו ודעת ". בינה חכמה  מאתך  חננו  - דעת לאדם חונן  "אתה בתפילת 
לבקש בתפילתו  להתעורר תדיר  צריך  הלומד כי  שליט"א, ממו"ר  הלימוד 
לתלמוד לבו את שיפתח גדלות, של  ודעת  בינה חכמה  התורה נותן  מהקב "ה

להבין דעתו  את ויחונן ולאהבתו , ליראתו יקשהתורתו  פעמים אם וגם  ולהשכיל .
ועי"כ וישנן, ויחזור  לזכות יתפלל  יעצור  זה , בפרק  או  זה בערך הלימוד  עליו 

חיל . אל  מחיל  ויעלה  בלימודו  יתחזק 

וקבלנוי . שזכינו  במה כנ "ל  הוא יסודיות", והקדמות פרקים "ראשי של  מקורם
ביאורים הכולל  לי" אור  "מאיר  בספרו המובא עם שליט"א מו "ר  בשיעורי 
ורבי פתיא  יהודא רבי בביאורי הלימוד  סדר וע "פ  ושעה "כ . חיים עץ  על  וחידושים
ועוד הטוב  הרי "ח  לרבנו  ותבונה  דעת בספר מהמובא ועוד  אליהו , סלמאן 
ובזוה "ק  האר"י בכתבי הרש"ש ורבנו מורנו  שסלל  בדרך  ועיקרם  בחיבוריו,
וערכי מערכות  ובספרי האר"י, בכתבי  ממפרשים השלמנו  עוד  זיע "א. דרשב "י

ובחסידות בקבלה  קדישא,לימוד  התניא מספר והם חב"ד ", חסידות "כתבי  בלשון יצוין (שעיקרם 

וחסידות") קבלה  ע "פ  ההשתלשלות סדר  וספר  תער"ב, המאמרים  .ספר

בהםיא . מקושרים  להיות מבקשים שאנו ובפרט  בכלל  הצדיקים כל  זכותם בוודאי
השי "ת וחפץ  רצון ויהי ה'. בתורת  ללמוד  הבא ולכל  לנו  תעמוד  ובתורתם,
ובאמונה . באמת תורה של  לאמיתה  לכוון לפניו, רוח נחת לעשות יצלח  בידנו 
והנּ וֹ רא הגּ בּ וֹ ר  הגּ ד וֹ ל   קד ׁש ב ׁש ם כּ י ועד . לע וֹ לם נ כּ ׁש ל  ולא  נ כּ לם ולא  נב וֹ ׁש  "לא 
יעזב וּ נ וּ  אל הרבּ ים  וחסדי אלהינוּ  ה'  ורחמי .בי ׁש וּ עת ונ שׂ מחה נגילה  בטחנ וּ .

בּ אהבה". וּ ליחד  ל להוֹ ד וֹ ת ועד ... סלה  נצח 
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הםד . העצמיים  ללמוד ,:הבירורים לא ואיך  ללמוד  איך  ללמוד , לא  או  ללמוד  אם
אלו , לבירורים ההדרכה את ללמוד . לא ומה ללמוד מה יתברר  עוד ואח "כ

בפסוק  התורה לנו דּ בר "הציבה חקר  - מלכים וּ כבד  דּ בר . הס ּת ר  - אלהים "כּ בד :
ב) כה , יוסף "(משלי "אמרי לספרו  בהקדמה מספינקא  האדמו "ר כותב  כך  על  אם. :

אדם מהו  יש, וספירות עולמות  כמה לדעת  היא האמת חכמת  בלימוד מטרתך 
"הסתר - אז  אלהים", "כבוד  גודל  את  לדעת העולמות , משתלשלים  ואיך  קדמון ,
לעובדו עליך , אותו להמליך  איך  לדעת  כדי ללמוד , מטרתך  אם אבל  דבר ".
ב "כבוד רצונך  אם לקדושה, מרכבה להיות עצמך  ולקדש  הראויה בכוונה

א אז  דבר ".מלכים ", "חקור  - דרבא 

ללמוד ה . הבא  שידע ההדרכה בשתיים:זו  הוא גדרה כפי תורה לימוד  :מצוות
לקיים כדי  ללמוד  (2 הלימוד , עצם בשו "ע 1) ת"ת והל' י "א, מ"ע  ספה "מ  רמב "ם  (ראה 

עםהרב) אך למוטב , מחזירן  שבתורה והמאור  לאדם, מאיר  הלימוד עצם אמנם, .
ההכנה וכפי  הלימוד , לעצם כראוי עצמו  את  להכין  נדרש שהלומד  בוודאי  זה, כל 
היא הזו ההכנה בעצמו. נכונה רוחנית ובנייה  בלימוד  נכונה הבנה ישיג הוא כך 
מברר האמרי -יוסף  שבעל  מה זה המטרה. את  להשיג הלומד את להביא המכוונת

נמדדתבנ "ל איננה  והמטרה  האמת"? "חכמת בלימוד הראויה המטרה מהי :
הזו המטרה  בעצמו . הלומד  האדם  של במגמה  בעיקר  אלא הלימוד , בתוכן 

כזה באופן  ללמוד  הבא האדם  אצל  האמתמתבררת חכמת בלימוד  מטרתך  "אם  :
משתלשלים ואיך  קדמון , אדם מהו  יש , וספירות  עולמות כמה לדעת  היא
כי תלמד , ואל  הסתר דבר ". הסתר - אז  אלהים , כבוד  גודל את  לדעת  העולמות,
"לדעת שהוא  כזה  לימוד  גם אלהים". כבוד  "גודל את ישיג  לא לעולם  האדם
פגום . גם ואולי חסר  לימוד  הוא זה חיצונית, ידיעה  רק  שהוא ואיך ", מהו .. כמה ..

אחר אופן יש  אותואמנם, להמליך  איך  לדעת  כדי  ללמוד , מטרתך  אם "אבל  :
רצונך אם לקדושה, מרכבה להיות עצמך  ולקדש הראויה בכוונה לעובדו  עליך ,
לדעת", כדי "ללמוד  היא  המטרה  כאשר דבר". חקור  - אדרבא אז מלכים, בכבוד 
ראויה . עבודה היא זו  בכוונה...", לעובדו  עליך , אותו להמליך "איך היא והידיעה
הנדרש את להבין כדי  לומדת היא  אלא האלקות , שכלפי  בצד  חוקרת איננה כי
יתברך , מלכותו  כבוד  מלכים ", "כבוד  שעניינה עבודה זו ה '. בעבודת  האדם מצד 
שהוא המותר , הלימוד הוא זה  עלינו . המתגלה מלכותו  כבוד  מצד  ה' את לעבוד 

אחד . כל  על  וחובה  ונכון  ראוי

הלומד ו. את בזה"ללהדריך זיע "א הטוב  הרי "ח  רבנו כותב  המלך, דוד  "הנה :
קודם בידך , גדול כלל  זה הרי תהלתך . יגיד  ופי  תפתח שפתי אדני  אמר ע "ה

להבי צריך דבר, העליונה ,כל  וברוממותו  שמו , וברוך  הוא ברוך  יתברך  בגדולתו  ט 
תורה . בסתרי  ללמוד  תבוא  כאשר ובפרט התורה, עסק  קודם הן תפלה קודם הן 
אליהו פתיחת  בלבבך  ורחוש  בפיך  אמור  תלמוד , אשר פעם  ובכל  עת בכל  כן , על 
הוא אנת בחשבן  ולא חד הוא אנת  עלמא  רבון  ואמר , פתח  אשר  לטוב  זכור הנביא 
וכו ' וכו' כלל , בך  תפיסא מחשבה  לית סתימין  דכל  סימא עילאין  כל  על  עלאה 
הקדושים הדברים על  היטב  דעתך  ותן  הישרים. אמריו פתיחת סוף  עד  וכו'

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים מז |ראשי

הנסתרים" בסודות ולהשכיל  להבין  מישרים  תחזינה עיניך  ואז  (פתיחהוהטהורים .

ותבונה ) דעת הגדול לספר .שלישית 

בלימוד ז. ושער פתח לנו שתהיה זו  הכנה לתכלית  דשמיא, באנובסייעתא ,
ולהיות תורה  מעמלי להיות לזכות בתפילה לעמוד  ה ', אהבת  בחשק  להתעורר
לראות זכינו שבס "ד וכמו  מצוות . ומקיימי  שמים ביראת דבקים  בתורה, הוגים
בתורה עמלם שכל  מפורת , הרב  שליט"א מו"ר איהו ומהם ישראל , מגדולי  בעיננו 
לאקמא בעולם, מלכותו  וגילוי  יתברך  שמו  למען  תפילתם  משא וכל  ובמצוות,
אהוביו , בניו  ישראל  לעם גאולה להחיש עוזנו, שכינת ולעילוי  מעפרא שכינתא

ישראל . בעם והפרט הכלל  צרכי לכל  להועיל  ולילם ביומם  דאגתם ועיקר 

ובדורותח . שבדור חכמים תלמידי  הם  הקוצרים, אחר ללקט בדלותנו באנו  ע "כ 
ראשי זיע "א  הטוב  הרי"ח  רבנו  כדברי ולהעלות - חקלא" "מחצדי הנקראים 
בכלל תורה  ללימוד ושער" "פתח לו  להיות  ללמוד  הבא לכל  יסודות שהם פרקים 
אין כי  ללמוד , הבא וידע  במיוחד. קדישא  זוטא שבאדרא זו" "חכמה וללימוד 
בהשתלשלות הערכים וביאורי בסידור פרקים ראשי  של  ושער פתח  אלא כאן 
וסוגיה מאוד  גדול  לימוד  פרק  הוא  האלה מהערכים אחד  כל  אבל לתתא, מעילא
כל להעמיד  ושיטות ביאורים  בהם ויש  במקורותיהם, ולעיין  ללמוד  מאוד  רחבה 

הלומד . לב  את ולהכין להעיר  כלליים דברים קיצור רשמנו  וכאן  עניין ,

בדרךט . למדנו ודעת ". בינה חכמה  מאתך  חננו  - דעת לאדם חונן  "אתה בתפילת 
לבקש בתפילתו  להתעורר תדיר  צריך  הלומד כי  שליט"א, ממו"ר  הלימוד 
לתלמוד לבו את שיפתח גדלות, של  ודעת  בינה חכמה  התורה נותן  מהקב "ה

להבין דעתו  את ויחונן ולאהבתו , ליראתו יקשהתורתו  פעמים אם וגם  ולהשכיל .
ועי"כ וישנן, ויחזור  לזכות יתפלל  יעצור  זה , בפרק  או  זה בערך הלימוד  עליו 

חיל . אל  מחיל  ויעלה  בלימודו  יתחזק 

וקבלנוי . שזכינו  במה כנ "ל  הוא יסודיות", והקדמות פרקים "ראשי של  מקורם
ביאורים הכולל  לי" אור  "מאיר  בספרו המובא עם שליט"א מו "ר  בשיעורי 
ורבי פתיא  יהודא רבי בביאורי הלימוד  סדר וע "פ  ושעה "כ . חיים עץ  על  וחידושים
ועוד הטוב  הרי "ח  לרבנו  ותבונה  דעת בספר מהמובא ועוד  אליהו , סלמאן 
ובזוה "ק  האר"י בכתבי הרש"ש ורבנו מורנו  שסלל  בדרך  ועיקרם  בחיבוריו,
וערכי מערכות  ובספרי האר"י, בכתבי  ממפרשים השלמנו  עוד  זיע "א. דרשב "י

ובחסידות בקבלה  קדישא,לימוד  התניא מספר והם חב"ד ", חסידות "כתבי  בלשון יצוין (שעיקרם 

וחסידות") קבלה  ע "פ  ההשתלשלות סדר  וספר  תער"ב, המאמרים  .ספר

בהםיא . מקושרים  להיות מבקשים שאנו ובפרט  בכלל  הצדיקים כל  זכותם בוודאי
השי "ת וחפץ  רצון ויהי ה'. בתורת  ללמוד  הבא ולכל  לנו  תעמוד  ובתורתם,
ובאמונה . באמת תורה של  לאמיתה  לכוון לפניו, רוח נחת לעשות יצלח  בידנו 
והנּ וֹ רא הגּ בּ וֹ ר  הגּ ד וֹ ל   קד ׁש ב ׁש ם כּ י ועד . לע וֹ לם נ כּ ׁש ל  ולא  נ כּ לם ולא  נב וֹ ׁש  "לא 
יעזב וּ נ וּ  אל הרבּ ים  וחסדי אלהינוּ  ה'  ורחמי .בי ׁש וּ עת ונ שׂ מחה נגילה  בטחנ וּ .

בּ אהבה". וּ ליחד  ל להוֹ ד וֹ ת ועד ... סלה  נצח 
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והכרחיות  נחוצות ואמונה מוסר  הקדמות  ב  חלק

הכל א. ניתןיסוד התחלה מאיזו  הקיימת? במציאות  הכל  יסוד  מהו  להבין , -
הקב "ה? שברא במציאות הבנה  להשיג

מתחילתהנדע , בתורה שקבלנו  במה  הוא הכול  יסוד  אלקיםכי  ברא "בראשית :
השמים וכמ"שאת  וכלל , כלל  התורה  לפני  השגה לנו ואין  הארץ ", ואת

העולם את וברא בתורה הסתכל הזוה "ק)שהקב "ה  והקדמת רבא, .(בראשית 

שזהובזה  ישראל , לעמו  ומסר בתורה כתב  שהקב "ה כפי הוא הכל  יסוד  כי ייקבע ,
ויתעלה . יתברך  רצונו  הוא בעולם גילויו וכל  רצונו , הוא וכך  רצונו הוא 

העולם..." את  לברוא הקב "ה "רצה באומרם הכל , יסוד את חז"ל  (רש"יוביארו 

טו ) יב  בר"ר א. א, .בראשית

העולםוכל  לבריאת  התורה  שקדמה דורות תתקע "ד  על  לנו , למדו  עוד  שחז "ל מה 
ב) יג , מגילה  ורש "י  ב קטז, והחריבם(חגיגה  בראם ברצונו  שהקב "ה עולמות  ועל  ,

ז) ג, השמשות(בר "ר בין שבת ערב  שנבראו  דברים ועל ו ), ה , מסוד(אבות הרבה ועוד 
שאמרה מה בכלל  הוא הכול  המקובלים, ובכתבי הקדוש  בזוהר בראשית מעשה 
עלה וכאשר  הברכה". "וזאת ועד ברא " מ "בראשית קדשה  בלשון וכללה התורה
והוא כרצונו המציאות נתהוותה אז , מני - המציאות את לברוא יתברך ברצונו 
הזמן , בערך הנמשכים  כתהליכים שנראה  מה וכל כרצונו. עולמו  את מנהיג יתברך 
הנבראים מצד ורק  אך  הם  לטוב , הבריאה כוונת  מתכלית כשינויים  נראה או 
הנהגת כל  כי  ואמונה אמת אבל  להתקיים, שיוכלו  כדי עבורם הכרחיות כפעולות
שהוא מכוון  בכוונת  והכול  ה ', ברצון  מלכתחילה  ומכוונת כלולה היא כולו  העולם

כמ "ש  הדורות  וקורא  עתידות  ד)צופה מא, מראׁש (ישעיה  הדּ ר וֹ ת קרא וע שׂ ה  פעל  "מי
תחילה . במחשבה  מעשה וסוף  הוא ", אני  אחרנים ואת ראׁש וֹ ן  ה ' אני 

יהדותב. של  בהתהוותא"ב נקבעו יותר  יסודיים עיקרים  אילו  להבין, -
המציאות?

יהדותבהתהוות  של  א"ב  שהם היסודות שני השתרשו א'מונההמציאות :
הכול אדון שהוא יתברך  במציאותו הידיעה היא - האמונה  וב 'יטחון.

הכוחו ובעל  היכולת בעל תקיף  היותו  מידיעת בא  - והביטחון ויהיה . הווה תהיה
והשגחתו ממשלתו  תחת  נתונים פרטים לפרטי ובתחתונים בעליונים וכולם כולם ,
את קובעים הם כך  ומתוך  החיים, יסוד הם הללו  היסודות שני  ויתעלה . יתברך 

ישראל . עם של החיים  אורח צורת

ויתעלהג . יתברך  הבוראהבורא כלפי לדעת נכון ומה להשיג אפשר מה להבין , -
ויתעלה? יתברך 

העולם ,הבורא את לברוא  רצונו  את שגילה  במה ומתגלה  נודע  ויתעלה  יתברך 
של  בערך  הנודע  סוף"זה  אין  ברא"אור ברצונו  יתברך  הבורא ברוך -הוא.

כל את וסובב  העולמות בכל  ושווה פשוט מלא  בו הווה והוא  עולמו , את 
קבלה מתוך  ההכרה , מדרכי באחת בה ' האמונה הכרת לידי בא  האדם העולמות.

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים מט|ראשי

את "דע  הכתוב  מאמר  בבחינת שכלית, חקירה מתוך  או  פנימית בהתעוררות 
ידע , ואעפ "כ  לבבך ". אל והשבות היום  "וידעת והכתוב  ועבדהו ", אביך  אלוהי 
מציאותו אבל  עצמו, מצד  האדם  לידיעת פתח  רק  הן הללו  ההכרה  דרכי  כל כי

ממנה . ולמעלה כולה בהוויה וקיימת קבועה הקב "ה של 

עולםלכן של  מקומו  הוא שהקב "ה ללמד  "מקום", בתואר  להקב "ה כינו  חז "ל 
ברוך -הוא , סוף  אין  היה העולם  שנברא קודם  כי מקומו . העולם אין אבל 
וללא זמן גדרי  ללא כל, מכל  בכל  ושווה  פשוט והוא אחרון, והוא ראשון והוא
והווייתו משלה, בכל  מלכותו  הנה ברצונו, העולם ומשנברא מקום. של  תפיסה
כל בתוך  כנשמה יתברך  והוא  המציאות, כל של  והחיים הקיום מקור  היא יתברך 

ממנה . ולמעלה כולה המציאות

מּמ ד . לּ מעלה מה אתדּ ע לדעת והראויה  הנכונה  הדרך  מהי להבין , - 
הבורא? רצון 

אבותחז"ל  במשנה אותנו  א)מדריכים שני(ב, ולכאורה, ." מ ּמ לּ מעלה מה "דּ ע  :
כאן יש הרי צדדים ומאידך  "דּ ע ", בהוראת האדם מחויב  מחד  ב "מה: מדובר 

ואין זו, עליונה  בידיעה  לאדם נכונה הכוונה כאן יש כי וביארו , ?" מ ּמ לּ מעלה 
ממנו , למעלה שיש  - לדעת האדם  שצריך  מה  זה  אדרבא, הידיעה. שלילת כאן 

מהשגתך ". למעלה  - ממך למעלה מה  "דע  ישראל תפארת בעל  וכמ"ש 

דּ ע אמרוברמז שהוא: מ"ה כי דע , האדם אתה  כלומר, . מ ּמ לּ מעלה  - מה ! 
היא עצמו האדם מציאות שאפילו  ממך , למעלה הוא  אד"ם, בגימטרייה

יתברך . הבורא  ברצון נתונה  וכולה  שלו , מהשגתו  למעלה 

רמזועוד  זה מּמ בכלל  - לּ מעלה  מה  דּ ע  את: למעלה , שהוא מה את דע  כלומר , ! 
האדם , של  ומעשיו  ידיעותיו לפי שהיא , מ ּמ שהיא בעולם , ה ' הנהגת כל 

אל וֹ ּה " אחזה "וּ מ בּ שׂ רי הכתוב  מאמר כו )בבחינת יט, רוצה(איוב שאדם ובדרך  . 
אותו  מוליכים  בה ועוד)ללכת קלז אות ונח ל', אות בראשית  בעש"ט .(ראה 

שנכוןלפיכך  מה לדעת  שבנו, הידיעה את נכונה לכוון  אותנו  מדריכים חז"ל 
ואמרו לדעת. שנכון איך  ולדעת בחזק לדעת, תדרוש , אל  - ממך  בגדול :

תשאל  בל  - ממך  במכוסה תדע , בל  - ממך  במופלא תחקור , בל  - ב.ממך  ח , (ב"ר

לבראשית) עה "ת  לפירושו הקד ' סוף  עסק הרמב"ן לך  שאין התבונן. שהורשית במה .
ולית נברא, לשום לעולם תושג שלא יתברך , מהותו  על  נאמר, זה זה  כל  בנסתרות .

כלל . ביה  תפיסה מחשבה 

ּת מ וּ נה"ה. כּ ל  ראיתם לא ובכתבי"כּ י בתורה הלשון  את להבין  נכון  איך  להבין, - 
והגדרות? תוארים יתברך  לבורא  המייחסת  הקדש

הקב "ה ,הערה כלפי  ובחז"ל  בתורה שנאמר מה שכל  לדעת בלימוד , היא ואזהרה 
כמו ומקום , זמן  של  או  מידות  של  מלים חזק בביטויי  או כועס  או  אוהב  :

בכל וכדומה  ירד  או שעלה או  למעלה , שהוא או יהיה , או היה כמו או וגיבור .
תורה דברה  בבחינת  האדם אוזן  את לׁש כּ ך  אלא אינם הללו הביטויים כל  אלה ,
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והכרחיות  נחוצות ואמונה מוסר  הקדמות  ב  חלק

הכל א. ניתןיסוד התחלה מאיזו  הקיימת? במציאות  הכל  יסוד  מהו  להבין , -
הקב "ה? שברא במציאות הבנה  להשיג

מתחילתהנדע , בתורה שקבלנו  במה  הוא הכול  יסוד  אלקיםכי  ברא "בראשית :
השמים וכמ"שאת  וכלל , כלל  התורה  לפני  השגה לנו ואין  הארץ ", ואת

העולם את וברא בתורה הסתכל הזוה "ק)שהקב "ה  והקדמת רבא, .(בראשית 

שזהובזה  ישראל , לעמו  ומסר בתורה כתב  שהקב "ה כפי הוא הכל  יסוד  כי ייקבע ,
ויתעלה . יתברך  רצונו  הוא בעולם גילויו וכל  רצונו , הוא וכך  רצונו הוא 

העולם..." את  לברוא הקב "ה "רצה באומרם הכל , יסוד את חז"ל  (רש"יוביארו 

טו ) יב  בר"ר א. א, .בראשית

העולםוכל  לבריאת  התורה  שקדמה דורות תתקע "ד  על  לנו , למדו  עוד  שחז "ל מה 
ב) יג , מגילה  ורש "י  ב קטז, והחריבם(חגיגה  בראם ברצונו  שהקב "ה עולמות  ועל  ,

ז) ג, השמשות(בר "ר בין שבת ערב  שנבראו  דברים ועל ו ), ה , מסוד(אבות הרבה ועוד 
שאמרה מה בכלל  הוא הכול  המקובלים, ובכתבי הקדוש  בזוהר בראשית מעשה 
עלה וכאשר  הברכה". "וזאת ועד ברא " מ "בראשית קדשה  בלשון וכללה התורה
והוא כרצונו המציאות נתהוותה אז , מני - המציאות את לברוא יתברך ברצונו 
הזמן , בערך הנמשכים  כתהליכים שנראה  מה וכל כרצונו. עולמו  את מנהיג יתברך 
הנבראים מצד ורק  אך  הם  לטוב , הבריאה כוונת  מתכלית כשינויים  נראה או 
הנהגת כל  כי  ואמונה אמת אבל  להתקיים, שיוכלו  כדי עבורם הכרחיות כפעולות
שהוא מכוון  בכוונת  והכול  ה ', ברצון  מלכתחילה  ומכוונת כלולה היא כולו  העולם

כמ "ש  הדורות  וקורא  עתידות  ד)צופה מא, מראׁש (ישעיה  הדּ ר וֹ ת קרא וע שׂ ה  פעל  "מי
תחילה . במחשבה  מעשה וסוף  הוא ", אני  אחרנים ואת ראׁש וֹ ן  ה ' אני 

יהדותב. של  בהתהוותא"ב נקבעו יותר  יסודיים עיקרים  אילו  להבין, -
המציאות?

יהדותבהתהוות  של  א"ב  שהם היסודות שני השתרשו א'מונההמציאות :
הכול אדון שהוא יתברך  במציאותו הידיעה היא - האמונה  וב 'יטחון.

הכוחו ובעל  היכולת בעל תקיף  היותו  מידיעת בא  - והביטחון ויהיה . הווה תהיה
והשגחתו ממשלתו  תחת  נתונים פרטים לפרטי ובתחתונים בעליונים וכולם כולם ,
את קובעים הם כך  ומתוך  החיים, יסוד הם הללו  היסודות שני  ויתעלה . יתברך 

ישראל . עם של החיים  אורח צורת

ויתעלהג . יתברך  הבוראהבורא כלפי לדעת נכון ומה להשיג אפשר מה להבין , -
ויתעלה? יתברך 

העולם ,הבורא את לברוא  רצונו  את שגילה  במה ומתגלה  נודע  ויתעלה  יתברך 
של  בערך  הנודע  סוף"זה  אין  ברא"אור ברצונו  יתברך  הבורא ברוך -הוא.

כל את וסובב  העולמות בכל  ושווה פשוט מלא  בו הווה והוא  עולמו , את 
קבלה מתוך  ההכרה , מדרכי באחת בה ' האמונה הכרת לידי בא  האדם העולמות.

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים מט|ראשי

את "דע  הכתוב  מאמר  בבחינת שכלית, חקירה מתוך  או  פנימית בהתעוררות 
ידע , ואעפ "כ  לבבך ". אל והשבות היום  "וידעת והכתוב  ועבדהו ", אביך  אלוהי 
מציאותו אבל  עצמו, מצד  האדם  לידיעת פתח  רק  הן הללו  ההכרה  דרכי  כל כי

ממנה . ולמעלה כולה בהוויה וקיימת קבועה הקב "ה של 

עולםלכן של  מקומו  הוא שהקב "ה ללמד  "מקום", בתואר  להקב "ה כינו  חז "ל 
ברוך -הוא , סוף  אין  היה העולם  שנברא קודם  כי מקומו . העולם אין אבל 
וללא זמן גדרי  ללא כל, מכל  בכל  ושווה  פשוט והוא אחרון, והוא ראשון והוא
והווייתו משלה, בכל  מלכותו  הנה ברצונו, העולם ומשנברא מקום. של  תפיסה
כל בתוך  כנשמה יתברך  והוא  המציאות, כל של  והחיים הקיום מקור  היא יתברך 

ממנה . ולמעלה כולה המציאות

מּמ ד . לּ מעלה מה אתדּ ע לדעת והראויה  הנכונה  הדרך  מהי להבין , - 
הבורא? רצון 

אבותחז"ל  במשנה אותנו  א)מדריכים שני(ב, ולכאורה, ." מ ּמ לּ מעלה מה "דּ ע  :
כאן יש הרי צדדים ומאידך  "דּ ע ", בהוראת האדם מחויב  מחד  ב "מה: מדובר 

ואין זו, עליונה  בידיעה  לאדם נכונה הכוונה כאן יש כי וביארו , ?" מ ּמ לּ מעלה 
ממנו , למעלה שיש  - לדעת האדם  שצריך  מה  זה  אדרבא, הידיעה. שלילת כאן 

מהשגתך ". למעלה  - ממך למעלה מה  "דע  ישראל תפארת בעל  וכמ"ש 

דּ ע אמרוברמז שהוא: מ"ה כי דע , האדם אתה  כלומר, . מ ּמ לּ מעלה  - מה ! 
היא עצמו האדם מציאות שאפילו  ממך , למעלה הוא  אד"ם, בגימטרייה

יתברך . הבורא  ברצון נתונה  וכולה  שלו , מהשגתו  למעלה 

רמזועוד  זה מּמ בכלל  - לּ מעלה  מה  דּ ע  את: למעלה , שהוא מה את דע  כלומר , ! 
האדם , של  ומעשיו  ידיעותיו לפי שהיא , מ ּמ שהיא בעולם , ה ' הנהגת כל 

אל וֹ ּה " אחזה "וּ מ בּ שׂ רי הכתוב  מאמר כו )בבחינת יט, רוצה(איוב שאדם ובדרך  . 
אותו  מוליכים  בה ועוד)ללכת קלז אות ונח ל', אות בראשית  בעש"ט .(ראה 

שנכוןלפיכך  מה לדעת  שבנו, הידיעה את נכונה לכוון  אותנו  מדריכים חז"ל 
ואמרו לדעת. שנכון איך  ולדעת בחזק לדעת, תדרוש , אל  - ממך  בגדול :

תשאל  בל  - ממך  במכוסה תדע , בל  - ממך  במופלא תחקור , בל  - ב.ממך  ח , (ב"ר

לבראשית) עה "ת  לפירושו הקד ' סוף  עסק הרמב"ן לך  שאין התבונן. שהורשית במה .
ולית נברא, לשום לעולם תושג שלא יתברך , מהותו  על  נאמר, זה זה  כל  בנסתרות .

כלל . ביה  תפיסה מחשבה 

ּת מ וּ נה"ה. כּ ל  ראיתם לא ובכתבי"כּ י בתורה הלשון  את להבין  נכון  איך  להבין, - 
והגדרות? תוארים יתברך  לבורא  המייחסת  הקדש

הקב "ה ,הערה כלפי  ובחז"ל  בתורה שנאמר מה שכל  לדעת בלימוד , היא ואזהרה 
כמו ומקום , זמן  של  או  מידות  של  מלים חזק בביטויי  או כועס  או  אוהב  :

בכל וכדומה  ירד  או שעלה או  למעלה , שהוא או יהיה , או היה כמו או וגיבור .
תורה דברה  בבחינת  האדם אוזן  את לׁש כּ ך  אלא אינם הללו הביטויים כל  אלה ,
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בעצמותו אבל  בלבד , הנלמד  העניין  משמעות  את להבין  שנוכל  אדם, בני  כלשון 
מפורש אסרה שהתורה במה נכללת זו אזהרה  תואר. ולא הגדרה שום  אין  יתברך 

אליכם"בכתוב  ה' דּ בּ ר בּ יוֹ ם ּת מוּ נה  כּ ל ראיתם לא כּ י לנפ ׁש תיכם מאד  "ונׁש מרּת ם  :
טו ) ד , זה(דברים  ומלבד  להביע , שהורשינו  במה ורק  אך  אלא זה בכל  לנו  אין לכן, .

תהלּ ה" דמיּ ה  ל" נאמר  ב)כבר  סה , .(תהילים  

זיע "אעל  הטוב  הרי "ח  רבנו  כותב  שתלמודכך , מה  כל  כי דע , דבר  כל  "בראשית :
שבהכרח שתמצא  אע "פ  מעלה, של  הרוחניים בעניינים  הקבלה  בסודות
עם הנה  ושכלינו , עינינו  ראיית כוח  משיג אשר  הגשמיים ציורים דרך  על  הדברים 
ועניינם מהותן  להשיג גשמי  אדם לשום אפשר  ואי  כפשוטן , הדברים  אין זה כל 
משיג ואינו רוחני, בציור  לצייר  יכול  אינו  שבאדם המדמה כוח כי  יען  באמת,
העליונים הדברים להבין האדם  לכשיוכל האזן את  לשכך  אמנם כלל ... אמיתותו
בבחינת לדבר רשות  נתן לכן  האנושי, בשכל  ונרשמים  נתפסים  בלתי  הרוחניים
הדברים בה ולצייר להמשיל  כדי אחרת דרך  עוד  יש ואמנם ודמיונים... ציורים

ותבונה )העליונים" דעת הגדול לספר שנייה  .(פתיחה 

הבריאהו. ממנובמהות איך  הוא", ברוך  סוף  כ "אין  נודע  הקב "ה  אם להבין, -
וזמן? במקום המוגבלת הבריאה נוצרה

שלעל הערכים את להסביר  זיע "א הטוב  הרי"ח  רבנו  כותב  "מקוםכך , "צמצום",
בזה"לפנוי" כיוכו ' דע  וז "ל , א' שער  חיים בעץ  ז "ל  - האר "י - הרב  "כתב  :

כל ממלא פשוט  עליון  אור היה הנבראים ונבראו  הנאצלים שנאצלו טרם 
הכל היה אלא וחלל, ריקני אויר  בבחינת פנוי  מקום  שם היה ולא  המציאות ,
הכל אלא  סוף , בחינת ולא ראש  בחינת  לו  היה  ולא פשוט, סוף  אין אור מן  ממולא
מוכיח ושמו  סוף , אין אור הנקרא והוא אחת . בהשוואה שווה פשוט אחד  אור  היה

תפיס  שום בו  שאין  מופשטעליו והוא  ועיקר, כלל  בהרהור  ולא במחשבה לא ה 
והנעשים והיצורים  והנבראים הנאצלים כל אל  קודם  והוא מחשבות, מכל  ומובדל 
עלה וכאשר  לעד. וקיים נמצא הוא תמיד  כי  וראשית, התחלה  זמן  בו  היה ולא
שלימות לאור  להוציא הנאצלים ולהאציל  העולמות לברוא הפשוט ברצונו 
נשאר הצמצום במקום ואז  לו , ידוע  אחד  במקום  אורו  צמצם אז  הנה  פעולותיו ...
אין היה, ואיך הוא  איך  ומהותו הזה  הצמצום ועניין  ריקני . וחלל  ואויר  פנוי  מקום 
כבר כי יען  במחשבה, לציירו ולא הזה , הדבר  ולהבין להשיג יכולה בריה שום 
בשום ונתפס  מושג אינו  כי  כלל , סוף  אין  באור  תפיסה מחשבה דלית אמרנו 
בדברינו זוכרים  שאנחנו  ומה כלום. בו לדבר יכולים אנחנו ואין וציור , מחשבה
בריאת מציאות להבין ודמיון משל  והוא האזן , את ל ׁש כך  הוא הכל  צמצום, לשון 

פ "א)העולמות" ריש ותבונה  .(דעת 

פנוי"יובן "מקום "צמצום", של  הערכים  גם כי זיע "א , הטוב  הרי"ח רבנו  מדברי 
בריאת מציאות להבין ודמיון  "משל  בתור לשון  ביטויי  ורק  אך  הם וכו',
במהות האריז"ל  שדיבר מה את  בפרטות מבאר זיע "א הרמח "ל  העולמות".

כך כוחהבריאה גם  גמורה בהשוואה ברצונו כולל  ויתעלה יתברך  הוא  :

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים נא |ראשי

הכוח אבל  בכל, הווה הבלתי-מוגבל  הכוח והיה  מוגבל . כוח וגם בלתי -מוגבל 
יתברך ברצונו  עלה ניכר, המוגבל  הכוח  שיהיה מנת על  כלל . ניכר היה לא המוגבל 
יתברך ברצונו  לפיכך , המוגבל . לכוחו  וביטוי גילוי שהיא המציאות, את  לברוא 
הכוח והיה  במציאות. המוגבל כוחו את לגלות  כדי הבלתי -מוגבל  מכוחו פינה
בנקודת הותיר הבלתי-מוגבל והכוח  שהתפנה, העיגול בנקודת נגלה המוגבל 
כוחו מתקיים  ואיך מסביב . מקיף  להיות התפנה  ועיקרו  רישומו את  הזה העיגול
ומקיים ומחייה מוגבל  הבלתי מכוחו הנכנס  קו ע "י - העיגול ? בנקודת המוגבל 

המוגבל  בכוחו  ההווה  המציאות חכמה )את  פתחי  וקל"ח  רמח "ל, שערי  .(ראה 

הבריאהז. תכליתתכלית איזו לשם העולם ? בריאת של  הסיבה מהי להבין , -
כולה? המציאות את ברא ויתעלה יתברך  הבורא 

מסיבתאמת אינו  שברא , ומה  בכל . שלם ויתעלה יתברך  המאציל כי  ואמונה,
חסרון  ולא רצונו ,הכרח, הוא שכך  מפני  הוא שברא  מה וכל  לו . תועלת  ולא

העולם...". את לברוא הקב "ה "רצה חז "ל  מ "ש וזה

כמוסהוכאשר אחרית  ועד  מבראשית העולם  תוכנית כל הייתה ברצונו , עלה
בעצמותו הכמוסות ספירות "העשר  על  גם המקובלים דברו ובזה  ברצונו,
כפי לפועל  מהכוח הכול  יצא  רצונו , גילוי בבחינת אורו התפשט  וכאשר  יתברך ".
עולמו הנהגת  פרטי  ולכל  ברואיו  פרטי לכל  ובמקום  בזמן ותכלית, בסיבה  רצונו 

אחרית . עד 

בע "ח ,ובתכלית כמ"ש זיע "א  האר "י  דברי הם הנה  בבריאה , הבורא  כוונת 
באוא "ס  בכח כמוס  שהיה מה בפועל  לגלות כדי נבראו  שהעולמות 
לשונות עם להשוות היטב  הדק  ודקדקו  קדשו , בלשון  עיינו  והמקובלים  ב "ה.
על לגלות  וגם העולמות, את  לברר  גם הבריאה  בתכלית  נזכר  בהם כתבים , בעוד 
את לברוא יתברך  ברצונו  סיבות כמה סכמו  העיון , ובכלל  ייחודו. את ידם 

כולה . המציאות

כךבעניין כותב  זיע "א  מהרח"ו  העולמותזה, כל  נבראו הבריאה  בתחילת  "הנה :
וחסד ". נדבה בתורת הפשוט  ברצון סוף , האין  מכוח  לעיל  הנזכר הסדר  על 

בפסוק  נרמזת זו בהם"תכלית   אמוּ נת ּת כן  ׁש מים י בּ נה  חסד  ע וֹ לם אמרּת י  "כּ י :
ג ) פט, המלבי "ם(תהילים  שמבאר  וכמו  העולם, בריאת בעת והנה - אמרתי "כי :

אז כי  הגמור , החסד מצד  הייתה הבריאה  ראשית  כי  כאחת , המידות  שתי  נתגלו 
הטבע  וחקי  והמציאות, הקיום לו שיבטיח  במציאות  נמצא שום עוד  היה לא
עולם אמרתי  כי  שנאמר, וזה  גמור. בחסד רק  קודם וחיוב  הבטחה בלא אז נתייסדו
חסדו שע "י  אחר אבל  לבד . החסד  מצד  היה העולם בנין שתחילת  - יבנה  חסד 
מידת נתייסדה אז המעשה, ימי בששת הטבע  חוקי וחקק  ויסד  העולם, את  ברא
הטבע  חוקי  קיום וכן בחסדו , שבראם אחר הנמצאים שקיום לומר, רצה אמונה ,
אז הבטיח  כאילו  שהוא  האמת , ומדת האמונה מצד  הוא  בחסדו, שחקקם אחר 
חוקיהם . יגרעו  ולא מיניהם יפחתו ולא עולם, ימי כל  והנבראים החוקים  שיעמדו 

הגלגליםו מעולם שהוא  השמים , מן הם אמונה על הנוסדים הקבועים  הטבע  חוקי



זוטא |נ ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים הקבלה ראשי בלימוד  חיזוק מאמרי

בעצמותו אבל  בלבד , הנלמד  העניין  משמעות  את להבין  שנוכל  אדם, בני  כלשון 
מפורש אסרה שהתורה במה נכללת זו אזהרה  תואר. ולא הגדרה שום  אין  יתברך 

אליכם"בכתוב  ה' דּ בּ ר בּ יוֹ ם ּת מוּ נה  כּ ל ראיתם לא כּ י לנפ ׁש תיכם מאד  "ונׁש מרּת ם  :
טו ) ד , זה(דברים  ומלבד  להביע , שהורשינו  במה ורק  אך  אלא זה בכל  לנו  אין לכן, .

תהלּ ה" דמיּ ה  ל" נאמר  ב)כבר  סה , .(תהילים  

זיע "אעל  הטוב  הרי "ח  רבנו  כותב  שתלמודכך , מה  כל  כי דע , דבר  כל  "בראשית :
שבהכרח שתמצא  אע "פ  מעלה, של  הרוחניים בעניינים  הקבלה  בסודות
עם הנה  ושכלינו , עינינו  ראיית כוח  משיג אשר  הגשמיים ציורים דרך  על  הדברים 
ועניינם מהותן  להשיג גשמי  אדם לשום אפשר  ואי  כפשוטן , הדברים  אין זה כל 
משיג ואינו רוחני, בציור  לצייר  יכול  אינו  שבאדם המדמה כוח כי  יען  באמת,
העליונים הדברים להבין האדם  לכשיוכל האזן את  לשכך  אמנם כלל ... אמיתותו
בבחינת לדבר רשות  נתן לכן  האנושי, בשכל  ונרשמים  נתפסים  בלתי  הרוחניים
הדברים בה ולצייר להמשיל  כדי אחרת דרך  עוד  יש ואמנם ודמיונים... ציורים

ותבונה )העליונים" דעת הגדול לספר שנייה  .(פתיחה 

הבריאהו. ממנובמהות איך  הוא", ברוך  סוף  כ "אין  נודע  הקב "ה  אם להבין, -
וזמן? במקום המוגבלת הבריאה נוצרה

שלעל הערכים את להסביר  זיע "א הטוב  הרי"ח  רבנו  כותב  "מקוםכך , "צמצום",
בזה"לפנוי" כיוכו ' דע  וז "ל , א' שער  חיים בעץ  ז "ל  - האר "י - הרב  "כתב  :

כל ממלא פשוט  עליון  אור היה הנבראים ונבראו  הנאצלים שנאצלו טרם 
הכל היה אלא וחלל, ריקני אויר  בבחינת פנוי  מקום  שם היה ולא  המציאות ,
הכל אלא  סוף , בחינת ולא ראש  בחינת  לו  היה  ולא פשוט, סוף  אין אור מן  ממולא
מוכיח ושמו  סוף , אין אור הנקרא והוא אחת . בהשוואה שווה פשוט אחד  אור  היה

תפיס  שום בו  שאין  מופשטעליו והוא  ועיקר, כלל  בהרהור  ולא במחשבה לא ה 
והנעשים והיצורים  והנבראים הנאצלים כל אל  קודם  והוא מחשבות, מכל  ומובדל 
עלה וכאשר  לעד. וקיים נמצא הוא תמיד  כי  וראשית, התחלה  זמן  בו  היה ולא
שלימות לאור  להוציא הנאצלים ולהאציל  העולמות לברוא הפשוט ברצונו 
נשאר הצמצום במקום ואז  לו , ידוע  אחד  במקום  אורו  צמצם אז  הנה  פעולותיו ...
אין היה, ואיך הוא  איך  ומהותו הזה  הצמצום ועניין  ריקני . וחלל  ואויר  פנוי  מקום 
כבר כי יען  במחשבה, לציירו ולא הזה , הדבר  ולהבין להשיג יכולה בריה שום 
בשום ונתפס  מושג אינו  כי  כלל , סוף  אין  באור  תפיסה מחשבה דלית אמרנו 
בדברינו זוכרים  שאנחנו  ומה כלום. בו לדבר יכולים אנחנו ואין וציור , מחשבה
בריאת מציאות להבין ודמיון משל  והוא האזן , את ל ׁש כך  הוא הכל  צמצום, לשון 

פ "א)העולמות" ריש ותבונה  .(דעת 

פנוי"יובן "מקום "צמצום", של  הערכים  גם כי זיע "א , הטוב  הרי"ח רבנו  מדברי 
בריאת מציאות להבין ודמיון  "משל  בתור לשון  ביטויי  ורק  אך  הם וכו',
במהות האריז"ל  שדיבר מה את  בפרטות מבאר זיע "א הרמח "ל  העולמות".

כך כוחהבריאה גם  גמורה בהשוואה ברצונו כולל  ויתעלה יתברך  הוא  :

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים נא |ראשי

הכוח אבל  בכל, הווה הבלתי-מוגבל  הכוח והיה  מוגבל . כוח וגם בלתי -מוגבל 
יתברך ברצונו  עלה ניכר, המוגבל  הכוח  שיהיה מנת על  כלל . ניכר היה לא המוגבל 
יתברך ברצונו  לפיכך , המוגבל . לכוחו  וביטוי גילוי שהיא המציאות, את  לברוא 
הכוח והיה  במציאות. המוגבל כוחו את לגלות  כדי הבלתי -מוגבל  מכוחו פינה
בנקודת הותיר הבלתי-מוגבל והכוח  שהתפנה, העיגול בנקודת נגלה המוגבל 
כוחו מתקיים  ואיך מסביב . מקיף  להיות התפנה  ועיקרו  רישומו את  הזה העיגול
ומקיים ומחייה מוגבל  הבלתי מכוחו הנכנס  קו ע "י - העיגול ? בנקודת המוגבל 

המוגבל  בכוחו  ההווה  המציאות חכמה )את  פתחי  וקל"ח  רמח "ל, שערי  .(ראה 

הבריאהז. תכליתתכלית איזו לשם העולם ? בריאת של  הסיבה מהי להבין , -
כולה? המציאות את ברא ויתעלה יתברך  הבורא 

מסיבתאמת אינו  שברא , ומה  בכל . שלם ויתעלה יתברך  המאציל כי  ואמונה,
חסרון  ולא רצונו ,הכרח, הוא שכך  מפני  הוא שברא  מה וכל  לו . תועלת  ולא

העולם...". את לברוא הקב "ה "רצה חז "ל  מ "ש וזה

כמוסהוכאשר אחרית  ועד  מבראשית העולם  תוכנית כל הייתה ברצונו , עלה
בעצמותו הכמוסות ספירות "העשר  על  גם המקובלים דברו ובזה  ברצונו,
כפי לפועל  מהכוח הכול  יצא  רצונו , גילוי בבחינת אורו התפשט  וכאשר  יתברך ".
עולמו הנהגת  פרטי  ולכל  ברואיו  פרטי לכל  ובמקום  בזמן ותכלית, בסיבה  רצונו 

אחרית . עד 

בע "ח ,ובתכלית כמ"ש זיע "א  האר "י  דברי הם הנה  בבריאה , הבורא  כוונת 
באוא "ס  בכח כמוס  שהיה מה בפועל  לגלות כדי נבראו  שהעולמות 
לשונות עם להשוות היטב  הדק  ודקדקו  קדשו , בלשון  עיינו  והמקובלים  ב "ה.
על לגלות  וגם העולמות, את  לברר  גם הבריאה  בתכלית  נזכר  בהם כתבים , בעוד 
את לברוא יתברך  ברצונו  סיבות כמה סכמו  העיון , ובכלל  ייחודו. את ידם 

כולה . המציאות

כךבעניין כותב  זיע "א  מהרח"ו  העולמותזה, כל  נבראו הבריאה  בתחילת  "הנה :
וחסד ". נדבה בתורת הפשוט  ברצון סוף , האין  מכוח  לעיל  הנזכר הסדר  על 

בפסוק  נרמזת זו בהם"תכלית   אמוּ נת ּת כן  ׁש מים י בּ נה  חסד  ע וֹ לם אמרּת י  "כּ י :
ג ) פט, המלבי "ם(תהילים  שמבאר  וכמו  העולם, בריאת בעת והנה - אמרתי "כי :

אז כי  הגמור , החסד מצד  הייתה הבריאה  ראשית  כי  כאחת , המידות  שתי  נתגלו 
הטבע  וחקי  והמציאות, הקיום לו שיבטיח  במציאות  נמצא שום עוד  היה לא
עולם אמרתי  כי  שנאמר, וזה  גמור. בחסד רק  קודם וחיוב  הבטחה בלא אז נתייסדו
חסדו שע "י  אחר אבל  לבד . החסד  מצד  היה העולם בנין שתחילת  - יבנה  חסד 
מידת נתייסדה אז המעשה, ימי בששת הטבע  חוקי וחקק  ויסד  העולם, את  ברא
הטבע  חוקי  קיום וכן בחסדו , שבראם אחר הנמצאים שקיום לומר, רצה אמונה ,
אז הבטיח  כאילו  שהוא  האמת , ומדת האמונה מצד  הוא  בחסדו, שחקקם אחר 
חוקיהם . יגרעו  ולא מיניהם יפחתו ולא עולם, ימי כל  והנבראים החוקים  שיעמדו 

הגלגליםו מעולם שהוא  השמים , מן הם אמונה על הנוסדים הקבועים  הטבע  חוקי
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שהם הפלאות מקום ששם  השכליים, עולמות  הוא השמים  מן  למעלה  כי ולמטה,
בהם" אמונתך  תכין  שמים  אמר זה ועל  שלנו , הטבע  מחוקי קדושהלמעלה (שערי 

ש"ב) .ח "ג 

בזה"לוהרמח "ל כותב  מטובוזיע "א להטיב  היה בבריאה התכלית "הנה  :
לזולתו ". יתברך 

ואין"והנה  החסרונות , מכל  המשולל  האמיתי  השלמות  ית "ש  לבדו  הוא כי  תראה,
לא לזולתו , להטיב  יתברך  חפצו  בהיות  כן ועל  כלל... כמוהו אחר  שלימות 
שאפשר הטוב  תכלית  מטיב  בהיותו  אלא טוב , קצת  מטיב  בהיותו לו  יספיק 
חפצו יסתפק  לא האמיתי , הטוב  יתברך  לבדו  הוא  ובהיותו שיקבלו . לברואים
עצמו , מצד  יתברך  בו  שהוא עצמו  ההוא בטוב  לזולתו  מהנה בהיותו  אלא הטוב 
אלא שימצא אפשר  אי  הזה הטוב  אחר, מצד  והנה והאמיתי. השלם  הטוב  שהוא
שינתן במה יהיה הזאת, האמיתית ההטבה  שמציאות חכמתו גזרה  כן , על  בו .
שיתדבקו . להם  שאפשר  השיעור  באותו  יתברך , בו  לשיתדבקו  לברואים מקום 
הנה יתברך , כשלמותו  בשלמות  שיתוארו  אפשר  אי עצמם מצד  שמה נמצא ואז ,
יתברך , ההוא בשלמות  לתאר  שאפשר  השיעור באותו  להם  יגיע  בו, התדבקם  מצד 
שאפשר בערך  ההיא, האמיתית בטובה נהנים וימצאו בו . מתדבקים  היותם מצד 
שיהיה מי לברוא  שברא, בבריאה ית "ש  כוונתו  היות ונמצא, בה. ליהנות להם 

בו" שיהנה שאפשר הדרך  באותו  יתברך  בטובו  א)נהנה אות  פ "ב ח"א ה ' .(דרך 

הטוב "ואולם  בעל  בו, הנהנה שיהיה  ראוי שלם, הטוב  שלהיות חכמתו , גזרה
בדרך הטוב  לו שיתלווה  מי  ולא  בעצמו , הטוב  שיקנה מי - פירוש ההוא.
בריה ותברא חסרון , וענייני שלימות ענייני שיבראו  וסידר גזר כן , ועל  מקרה ...
שעל אמצעיים  הזאת לבריה ויותנו  בשווה, העניינים לשני האפשרות  בה  שיהיה
יקרא ואז החסרונות, את ממנה ותעדיר  השלמיות, את לעצמה תקנה  ידם 
בטובו " וליהנות  בו  לידבק  ראויה  ותהיה לבוראה, לה אפשר  שהיה במה  שנתדמית 

ב') אות שם  .(הרמח "ל

הזו בבריאת התכלית עיקר לזולתו ".היא יתברך  מטובו  "להטיב  - ובהנהגתו  עולם
יתברך . בו התדבקות ע "י  - מתאפשרת וההטבה הטוב . בשלמות היא - וההטבה

הבורא . לו  שנתן  באמצעים המקבל  השתדלות  ע "י - אפשרית  וההתדבקות

והואעל  הכול, מקור  שהוא  יתברך  ייחודו  מתגלה האלהית, ההטבה תכלית  ידי 
מרע  מתמיד בבירור  מתנהל  העולם כן, על  לטובה. מעשיו שכל  הטוב  מקור 
נקבעה כך , לשם שלם . להיות בו  שחסר במה  מתמיד  תיקון של  ובתהליך לטוב ,

טובים . ומעשים ומצוות בתורה  ה' עבודת

יתברך ח . רצונו  מהיתכלית  כן אם להיטיב , היא הבריאה שתכלית כיוון להבין, -
מהנבראים? יתברך  רצונו  תכלית 

עה "פ תכלית רש "י בביאור המבוארת היא  שברא, מהנבראים יתברך  רצונו 
אלקים" ברא  רבא ,"בראשית בראשית במדרש רז "ל שאמרו "כמו :

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים נג |ראשי

'ראשית שנקראו  ישראל  ובשביל  דרכו ', 'ראשית שנקראת התורה בשביל 
א)תבואתו'" א, .(בראשית 

התכליתלדעת, אלא המציאות, בריאת בעצם רק  איננה יתברך  רצונו תכלית  כי
תיקונה לידי המציאות את יביאו  נכונים במעשים  שהברואים  היא 

הקב "ה . שרצה  כפי  ושלמותה 

וקיוםתכלית התורה בלימוד  שציווה זו  היא - הנכונים במעשים  יתברך  רצונו
שהם ישראל בעם דווקא היא - מהנבראים  יתברך רצונו תכלית המצוות.

ישעיה  הנביא כמאמר  בעולם, ישראל  של  תעודתם זו  כן , ועל  ונחלתו. (מג ,עמו 

אתכא) ומקיימים  בתורה עוסקים  להיות יס ּפ ר וּ ", ּת הלּ תי  לי יצר ּת י  ז וּ  "עם :
תהילתו היא  וזו בעולם, ה' אמונת את ומפרסמים מספרים הם בזה מצוותיה.

שברא . בברואים  והן  בבריאה הן יתברך , רצונו  תכלית נשלמת  בזה יתברך .

ה'ט. התורה?תורת תכלית  נשלמת וכיצד  התורה ? מהי להבין, -

אתהתורה  לברוא יתברך  ברצונו  עלה  כאשר בבריאה . יתברך  רצונו  גילוי  היא
נתן ואותה עלמא , וברא  הסתכל  בה  - בתורה  רצונו  את גילה עולמו ,
את ללמוד  ה ' שציווה במה התורה , תכלית וזוהי רצונו. את שיקיימו כדי לישראל 

בתורה שנאמר  זהו הכוונה , ובתמצית מצוותיה. את ולקיים ישׂ ראלהתורה "וע ּת ה :
וּ לאהבה דּ רכיו , בּ כל  ללכת אלהי ה' את  ליראה  אם כּ י , מע ּמ ׁש אל   אלהי ה' מה
ח ּק תיו ואת ה' מצ וֹ ת את ל ׁש מר  . נפ ׁש וּ בכל   לבב בּ כל   אלהי ה' את  ולעבד את וֹ 

" ל לטוֹ ב  היּ וֹ ם   ּמצ ו אנכי  יביג )אׁש ר  י, כנ "ל .(דברים יתברך  רצונו נשלם בזה . 

התורהי. התורה?יסוד בלימוד  העיקריים  היסודות  מהם להבין, -

בפרק יסודי  בו  ופתח  משנה -תורה, הגדול בחיבורו  קבע  שהרמב "ם הם התורה
שמו את  וקבע  ביסודיראשון  כי  קובע , הרמב "ם התורה". יסודי  "הלכות :

וזהו תעשה. לא מצות וארבע  עשה, מצות  שש מצות. עשר  בכללן  "יש  התורה
אלוה.(א):פרטן שם  שיש  זולתי(ב)לידע  אחר אלוה  שם שיש  במחשבה יעלה  שלא 

ממנו.(ה )לאהבו.(ד)לייחדו.(ג )ה '. שמו.(ו )ליראה שמו.(ז)לקדש  לחלל  (ח )שלא 

עליהם. שמו שנקרא  דברים  לאבד  בשמו .(ט)שלא המדבר הנביא מן  (י )לשמוע 

היא בפרק  ראשונה והלכה לנסותו ". לידע שלא החכמות , ועמוד  היסודות "יסוד  :
ומה וארץ  משמים הנמצאים  וכל  נמצא  כל  ממציא והוא ראשון  מצוי שם שיש
היסודות והם  התורה , יסודי  הם  אלו הימצאו". מאמתת אלא  נמצאו לא  שביניהם 

ה עבודת  נסללת שבהם האדם .העיקריים של  '

האמונהיא. ניצבת?יסוד האמונה שעליו  העיקרי היסוד  ומהו  האמונה? מהי  -

היאהאמונה  אלא רגש , או  שכל  של  עניין  איננה ויתעלה, יתברך  עולם בבורא
גרידא ידיעה של עניין  רק  איננה בה ', האמונה כי  החיים. סוד  של  עניין

זיע "א איש החזון כדברי אלא הרגשה, או  הכרה  דקהאו  נטייה היא אמונה , "מדת :
הלוי יהודה רבי בדברי  המבואר הוא האמונה, גדר  הנפש". מאמיןמעדינות "אני  :

ובמופתים באותות ישראל בני את הוציא אשר  ויעקב , יצחק  אברהם באלהי
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שהם הפלאות מקום ששם  השכליים, עולמות  הוא השמים  מן  למעלה  כי ולמטה,
בהם" אמונתך  תכין  שמים  אמר זה ועל  שלנו , הטבע  מחוקי קדושהלמעלה (שערי 

ש"ב) .ח "ג 

בזה"לוהרמח "ל כותב  מטובוזיע "א להטיב  היה בבריאה התכלית "הנה  :
לזולתו ". יתברך 

ואין"והנה  החסרונות , מכל  המשולל  האמיתי  השלמות  ית "ש  לבדו  הוא כי  תראה,
לא לזולתו , להטיב  יתברך  חפצו  בהיות  כן ועל  כלל... כמוהו אחר  שלימות 
שאפשר הטוב  תכלית  מטיב  בהיותו  אלא טוב , קצת  מטיב  בהיותו לו  יספיק 
חפצו יסתפק  לא האמיתי , הטוב  יתברך  לבדו  הוא  ובהיותו שיקבלו . לברואים
עצמו , מצד  יתברך  בו  שהוא עצמו  ההוא בטוב  לזולתו  מהנה בהיותו  אלא הטוב 
אלא שימצא אפשר  אי  הזה הטוב  אחר, מצד  והנה והאמיתי. השלם  הטוב  שהוא
שינתן במה יהיה הזאת, האמיתית ההטבה  שמציאות חכמתו גזרה  כן , על  בו .
שיתדבקו . להם  שאפשר  השיעור  באותו  יתברך , בו  לשיתדבקו  לברואים מקום 
הנה יתברך , כשלמותו  בשלמות  שיתוארו  אפשר  אי עצמם מצד  שמה נמצא ואז ,
יתברך , ההוא בשלמות  לתאר  שאפשר  השיעור באותו  להם  יגיע  בו, התדבקם  מצד 
שאפשר בערך  ההיא, האמיתית בטובה נהנים וימצאו בו . מתדבקים  היותם מצד 
שיהיה מי לברוא  שברא, בבריאה ית "ש  כוונתו  היות ונמצא, בה. ליהנות להם 

בו" שיהנה שאפשר הדרך  באותו  יתברך  בטובו  א)נהנה אות  פ "ב ח"א ה ' .(דרך 

הטוב "ואולם  בעל  בו, הנהנה שיהיה  ראוי שלם, הטוב  שלהיות חכמתו , גזרה
בדרך הטוב  לו שיתלווה  מי  ולא  בעצמו , הטוב  שיקנה מי - פירוש ההוא.
בריה ותברא חסרון , וענייני שלימות ענייני שיבראו  וסידר גזר כן , ועל  מקרה ...
שעל אמצעיים  הזאת לבריה ויותנו  בשווה, העניינים לשני האפשרות  בה  שיהיה
יקרא ואז החסרונות, את ממנה ותעדיר  השלמיות, את לעצמה תקנה  ידם 
בטובו " וליהנות  בו  לידבק  ראויה  ותהיה לבוראה, לה אפשר  שהיה במה  שנתדמית 

ב') אות שם  .(הרמח "ל

הזו בבריאת התכלית עיקר לזולתו ".היא יתברך  מטובו  "להטיב  - ובהנהגתו  עולם
יתברך . בו התדבקות ע "י  - מתאפשרת וההטבה הטוב . בשלמות היא - וההטבה

הבורא . לו  שנתן  באמצעים המקבל  השתדלות  ע "י - אפשרית  וההתדבקות

והואעל  הכול, מקור  שהוא  יתברך  ייחודו  מתגלה האלהית, ההטבה תכלית  ידי 
מרע  מתמיד בבירור  מתנהל  העולם כן, על  לטובה. מעשיו שכל  הטוב  מקור 
נקבעה כך , לשם שלם . להיות בו  שחסר במה  מתמיד  תיקון של  ובתהליך לטוב ,

טובים . ומעשים ומצוות בתורה  ה' עבודת

יתברך ח . רצונו  מהיתכלית  כן אם להיטיב , היא הבריאה שתכלית כיוון להבין, -
מהנבראים? יתברך  רצונו  תכלית 

עה "פ תכלית רש "י בביאור המבוארת היא  שברא, מהנבראים יתברך  רצונו 
אלקים" ברא  רבא ,"בראשית בראשית במדרש רז "ל שאמרו "כמו :

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים נג |ראשי

'ראשית שנקראו  ישראל  ובשביל  דרכו ', 'ראשית שנקראת התורה בשביל 
א)תבואתו'" א, .(בראשית 

התכליתלדעת, אלא המציאות, בריאת בעצם רק  איננה יתברך  רצונו תכלית  כי
תיקונה לידי המציאות את יביאו  נכונים במעשים  שהברואים  היא 

הקב "ה . שרצה  כפי  ושלמותה 

וקיוםתכלית התורה בלימוד  שציווה זו  היא - הנכונים במעשים  יתברך  רצונו
שהם ישראל בעם דווקא היא - מהנבראים  יתברך רצונו תכלית המצוות.

ישעיה  הנביא כמאמר  בעולם, ישראל  של  תעודתם זו  כן , ועל  ונחלתו. (מג ,עמו 

אתכא) ומקיימים  בתורה עוסקים  להיות יס ּפ ר וּ ", ּת הלּ תי  לי יצר ּת י  ז וּ  "עם :
תהילתו היא  וזו בעולם, ה' אמונת את ומפרסמים מספרים הם בזה מצוותיה.

שברא . בברואים  והן  בבריאה הן יתברך , רצונו  תכלית נשלמת  בזה יתברך .

ה'ט. התורה?תורת תכלית  נשלמת וכיצד  התורה ? מהי להבין, -

אתהתורה  לברוא יתברך  ברצונו  עלה  כאשר בבריאה . יתברך  רצונו  גילוי  היא
נתן ואותה עלמא , וברא  הסתכל  בה  - בתורה  רצונו  את גילה עולמו ,
את ללמוד  ה ' שציווה במה התורה , תכלית וזוהי רצונו. את שיקיימו כדי לישראל 

בתורה שנאמר  זהו הכוונה , ובתמצית מצוותיה. את ולקיים ישׂ ראלהתורה "וע ּת ה :
וּ לאהבה דּ רכיו , בּ כל  ללכת אלהי ה' את  ליראה  אם כּ י , מע ּמ ׁש אל   אלהי ה' מה
ח ּק תיו ואת ה' מצ וֹ ת את ל ׁש מר  . נפ ׁש וּ בכל   לבב בּ כל   אלהי ה' את  ולעבד את וֹ 

" ל לטוֹ ב  היּ וֹ ם   ּמצ ו אנכי  יביג )אׁש ר  י, כנ "ל .(דברים יתברך  רצונו נשלם בזה . 

התורהי. התורה?יסוד בלימוד  העיקריים  היסודות  מהם להבין, -

בפרק יסודי  בו  ופתח  משנה -תורה, הגדול בחיבורו  קבע  שהרמב "ם הם התורה
שמו את  וקבע  ביסודיראשון  כי  קובע , הרמב "ם התורה". יסודי  "הלכות :

וזהו תעשה. לא מצות וארבע  עשה, מצות  שש מצות. עשר  בכללן  "יש  התורה
אלוה.(א):פרטן שם  שיש  זולתי(ב)לידע  אחר אלוה  שם שיש  במחשבה יעלה  שלא 

ממנו.(ה )לאהבו.(ד)לייחדו.(ג )ה '. שמו.(ו )ליראה שמו.(ז)לקדש  לחלל  (ח )שלא 

עליהם. שמו שנקרא  דברים  לאבד  בשמו .(ט)שלא המדבר הנביא מן  (י )לשמוע 

היא בפרק  ראשונה והלכה לנסותו ". לידע שלא החכמות , ועמוד  היסודות "יסוד  :
ומה וארץ  משמים הנמצאים  וכל  נמצא  כל  ממציא והוא ראשון  מצוי שם שיש
היסודות והם  התורה , יסודי  הם  אלו הימצאו". מאמתת אלא  נמצאו לא  שביניהם 

ה עבודת  נסללת שבהם האדם .העיקריים של  '

האמונהיא. ניצבת?יסוד האמונה שעליו  העיקרי היסוד  ומהו  האמונה? מהי  -

היאהאמונה  אלא רגש , או  שכל  של  עניין  איננה ויתעלה, יתברך  עולם בבורא
גרידא ידיעה של עניין  רק  איננה בה ', האמונה כי  החיים. סוד  של  עניין

זיע "א איש החזון כדברי אלא הרגשה, או  הכרה  דקהאו  נטייה היא אמונה , "מדת :
הלוי יהודה רבי בדברי  המבואר הוא האמונה, גדר  הנפש". מאמיןמעדינות "אני  :

ובמופתים באותות ישראל בני את הוציא אשר  ויעקב , יצחק  אברהם באלהי
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ואת הים את העבירם אשר אחרי  כנען ארץ  את והנחילם במדבר וכלכלם ממצרים ,
נביאים אלפי ואחריו בתורתו , משה את  אליהם  שלח ואשר רבים, במופתים הירדן 
עליה . עובר  לכל  וענש  שומרה לכל טוב  שכר  ביעדם  תורתו , אל קראו שכלם 

ארוכים " והדברים הזאת, בתורה הכתוב  בכל  מאמינים סע "יא)אנחנו  ח "א הכוזרי  .(ספר 

הםבביאור  ואלו עיקרים, י"ג קבע  הרמב "ם  למעשה , :מפורט 

הּק ד וֹ ׁש ההרי הּת וֹ רה ׁש ל  ע ּק רים  ע שׂ רה בּ ׁש ל ׁש  ׁש למה בּ אמוּ נה מאמין א .אני : 
דּ מ וּ ת ל וֹ  ואין גּ וּ ף  ל וֹ  ואין ג. אחד . והוּ א ב . וּ מׁש גּ יח . מצ וּ י  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק ד וֹ ׁש 
מח ׁש ב וֹ ת וי וֹ דע  ו. לז וּ לת וֹ . עב וֹ דה ואין  ה. קד וּ מים . לכל קדמוֹ ן וׁש הוּ א ד. הגּ וּ ף .
הנּ ביאים . לכל  אדוֹ ן  וׁש הוּ א ח . אמת . הלוֹ ם עליו  ר בּ נוּ  מׁש ה וּ נב וּ את  ז . אדם . בּ ני
יא . ו ׁש לוֹ ם. חס  זמן , בּ ׁש וּ ם ּת ׁש ּת נּ ה ו ׁש לּ א  י . המים. מן נתוּ נה  ו ׁש ה ּת וֹ רה ט .
 מל וׁש יּ ב וֹ א יב . ל צּ דּ יקים . טוֹ ב  שׂ כר  וּ מׁש לּ ם לר ׁש עים מעניׁש  ה וּ א   ּבּ רו ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש 
ואלהי אלהינ וּ  ה ' מ לּ פני רצ וֹ ן  יהי להחי וֹ ת . עתידים ו ׁש הּמ תים יג. הּמ ׁש יח.

ּת  ח יּ נ וּ  ימי כּ ל  לעב וֹ דת יצרנ וּ  ׁש ּת כ וֹ ף  רצ וֹ ן .אב וֹ תינוּ  יהי כּ ן אמן מיד , 
בכלזו לאומרם טוב  מנהג כי  וידוע  בה , הקבועים העיקרים  י"ג הם ואלו  האמונה ,

שחרית . תפילת  לאחר יום

התורהיב. בה?פרד"ס ההוגה  לאדם התורה מתבארת  כיצד  להבין, -

פרד "ס בלימוד  בסימן הרמוזים הבנה , של בחינות ארבע  קבלנו  פשט ,התורה  :
אלו . בחינות בארבע  מתבאר שבתורה עניין  וכל וסוד , דרש  רמז ,

בתהילותיודוד אומר  הזההמלך  מהפסוק  לה וֹ דיעם". וּ בריתוֹ  ליראיו  ה' "ס וֹ ד  :
בכלל התורה לימוד  בשערי  הבא כל  לפני ניצבים תנאים שני  כי מתבאר,

בפרט תורה  שיהיהוסתרי  ללמוד , מהבא הנדרשת  ההכנה מצד  - "יראיו " בחי' א) :
ב ) אורחותיו . ובכל  ובמצוות בתורה  ועסקו  והנהגתו מידותיו ע "פ  ומוכשר  ראוי
שכל הלימוד , קניית ודרכי הלימוד מהות ידיעת מצד  - להוֹ דיעם " ה'... "ס וֹ ד בחי'
ואיננו נאמנות, בהקדמות לתלמיד  רב  מפי הנמסרת מקבלה  ובא  מתחיל הלימוד 
ויתעלה יזכה  הלומד  רב , מפי שקבל  לאחר רק  בדעה. ולא בסברה לא מתחיל 
חלקו כמנת התורה לימוד  בהבנת עוד  יוסיף  והוא  לנשמתו , הקב "ה  שזיכה במה

ה '. מאת

הידיעותאמנם , כי  וחושב  הנגלה, הפשט של  ידיעות רוכש  האדם לימודו  בתחילת
ללמוד יותר מתעלה כשהוא  אבל משכלו , או הרב  מאת לו באו הללו
כי מבין  הוא כך  מתוך הסוד , בהיכל  להיכנס  זוכה הוא וכאשר  וברמז, בדרש
שהוא "קבלה", של  בחינה ורק  אך  היא בתורה הבנתו  וכל  כלום, לו אין  מעצמו 
ברמז והן  שבנגלה ובדרש בפשט  הן  התורה , נותן  הקב "ה  מנסתרות  ומקבל  זוכה

הנסתר . שבחכמת ובסוד 

לומדעל  כל  יתפלל  בּ ת וֹ רת".זאת חלקנ וּ  "ותן :
ללימוד יג. הלימוד?ההכנה אל  לגשת  הלומד  צריך  איך  להבין, -

ללמוד ,מתוך  הבא יודע  בוודאי הנ"ל , ההקדמות בהכנהכל חייב  הוא כמה עד 
ומהם ודור , דור  בכל  החכמים  בהעמדת  הקב "ה עימנו  עשה חסד  מתאימה .

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים נה |ראשי

שהם ממה  במעט בתורה לזכות  עצמנו  את להכין  איך  לומדים אנו  ומהוראתם 
כי נעשה, מה נדע  לא "ואנחנו  הכתוב  מאמר  כבחינת אנו  עצמנו , מצד כי  זוכים.
"עיני הנקראים הדורות  חכמי תואר  נרמז  ובזה  עיננו", "עליך  אבל  - עיננו " עליך 
עיניך "והיו  שנאמר  וזה ללמוד . ומהם  ובהנהגותיהם  בהם  להתבונן  כדי העדה ",
ובמידות בתשובה, להתחזק  כדי ראויה, להכנה הפתח זה מוריך ". את רואות 
ועוד ואהבה , וביראה ובדבקות , ובהשתדלות לתורה, שקדמה ארץ  בדרך  טובות
במסכת המנויים דברים " וּ ׁש מ וֹ נה  בּ אר בּ עים  נקנית "וה ּת וֹ רה  חז "ל  שאמרו במה

מ "ו )אבות מנת(פ "ו , כפי ולקיים ולהבין  ללמוד הלומד  יזכה כך  ההכנה, וכגודל  .
בתורה . חלקו 

שנאמראמנם , לכל  ועומד  ומונח מוכן  תורה וכתר  לכל , פתוחים  תורה  שערי
ד) לג , יעקב (דברים  קהילת  ב)מורשה עב, ביומא יוחנן רבי חז "ל ,(כמאמר  ואמרו .

ואפילו בדילוגו, ואפילו  מבין . שאינו  ואע "פ  בתורה האדם יעסוק  שלעולם
לשמה , שלא  אפילו  יעסוק  ולעולם אהבה". עלי  "ודגלו  בבחינת  הוא בלגלוגו,
שהוא ההכנה  לפי הוא הכול  מקום, מכל  לשמה . תורה לימוד  לידי ויבוא ויזכה

לתורה . נכון כלי להיות לקבל ומוכן  מתכונן

שבבואוואם  הרי  כלליות , להכנות האדם  צריך  שבתורה הנגלה חלקי בלימוד 
להקפיד הוא תנאי כי  חז "ל הורו  בזה שבתורה, הפנימי הנסתר  בחלק  לזכות 

ומהן מתאימות, הכנות בשמירתעל רבה הקפדה בטבילה, טהרה הקדמת :
אקוםהברית לילה "חצות בתיקון  היום, כל  ה' ביראת  והמילה, והפה  העיניים :

ללמוד צריך  הלומד  כן, על  וביום. בלילה  תורה בעמל  ובהשתדלות  לך", להודות 
כפי יזכה  ובזה  מתאימים, בספרים שסודרו  כפי  הנדרשים  ההכנה בפרקי תחילה 
בחינת את  להשלים כדי בקניינה, וזוכה בתורה עוסק  להיות נשמתו  מידת

בעולם . מציאותו

הסודיד. בתורת הסוד?לעסוק בתורת לעסוק  אחד  לכל  מתאים האם  להבין, -

ואמרראה , זיע "א לרשב "י  גילה לטוב  זכור  הנביא  יזהיר וּ אליהו  "והמ שׂ כּ ילים :
ע לּ אה דּ אימא  ז וֹ הרא  מן  הזּ הר, ספר  דּ איה וּ   דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי  הרקיע  כּ ז וֹ הר
דּ איהוּ  דּ חיּ י, מאילנא למטעם ישׂ ראל  דּ עתידין  וּ בגין נ ּס י וֹ ן ,  צּ רי לא בּ אלּ ין  ּת ׁש וּ בה.
רשב "י , שלך  החיבור  בזה  כלומר, בּ רחמי". גּ לוּ תא  מן בּ יּה  יּפ ק וּ ן  ה זּ הר , ספר האי

שלימה . לגאולה ברחמים  מהגלות  ישראל עם יצאו הזוהר, ספר שהוא

ארבע חכמי בכל  התורה  בלימוד  חלקו  את  להשלים אחד  כל לחזק  הרבו  ישראל 
הנכונה ההכנה את  מהנ "ל  יודע  כבר ללמוד  והבא שבה. הפרד "ס  בחינות 
חכמת בלימוד  גם עמל  מלהיות בעדו  מעכב  אין  כן  ואם ללמוד , בבואו לו  והראויה

זיע "א חיים  יוסף  הרב  רבנו  שכותב  מה הנה  ויביןהאמת . השומע  "ישמע  :
לגשת ישראל  איש  לכל  והודיעו  הזהירו ואשר  הגידו, חכמים אשר  את  המשכיל ,
בה , למחזיקים היא חיים עץ  ונסתריה  הקדושה התורה  סודות  בעסק  הקודש, אל 
ברורות בראיות ואחרונים  ראשונים ישראל  גדולי  כמה זה בעניין דברו  וכבר
ואין מישראל , חכם  תלמיד  כל  על הזה  הקדוש והלימוד  העסק  בחיוב  וחזקות
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ואת הים את העבירם אשר אחרי  כנען ארץ  את והנחילם במדבר וכלכלם ממצרים ,
נביאים אלפי ואחריו בתורתו , משה את  אליהם  שלח ואשר רבים, במופתים הירדן 
עליה . עובר  לכל  וענש  שומרה לכל טוב  שכר  ביעדם  תורתו , אל קראו שכלם 

ארוכים " והדברים הזאת, בתורה הכתוב  בכל  מאמינים סע "יא)אנחנו  ח "א הכוזרי  .(ספר 

הםבביאור  ואלו עיקרים, י"ג קבע  הרמב "ם  למעשה , :מפורט 

הּק ד וֹ ׁש ההרי הּת וֹ רה ׁש ל  ע ּק רים  ע שׂ רה בּ ׁש ל ׁש  ׁש למה בּ אמוּ נה מאמין א .אני : 
דּ מ וּ ת ל וֹ  ואין גּ וּ ף  ל וֹ  ואין ג. אחד . והוּ א ב . וּ מׁש גּ יח . מצ וּ י  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק ד וֹ ׁש 
מח ׁש ב וֹ ת וי וֹ דע  ו. לז וּ לת וֹ . עב וֹ דה ואין  ה. קד וּ מים . לכל קדמוֹ ן וׁש הוּ א ד. הגּ וּ ף .
הנּ ביאים . לכל  אדוֹ ן  וׁש הוּ א ח . אמת . הלוֹ ם עליו  ר בּ נוּ  מׁש ה וּ נב וּ את  ז . אדם . בּ ני
יא . ו ׁש לוֹ ם. חס  זמן , בּ ׁש וּ ם ּת ׁש ּת נּ ה ו ׁש לּ א  י . המים. מן נתוּ נה  ו ׁש ה ּת וֹ רה ט .
 מל וׁש יּ ב וֹ א יב . ל צּ דּ יקים . טוֹ ב  שׂ כר  וּ מׁש לּ ם לר ׁש עים מעניׁש  ה וּ א   ּבּ רו ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש 
ואלהי אלהינ וּ  ה ' מ לּ פני רצ וֹ ן  יהי להחי וֹ ת . עתידים ו ׁש הּמ תים יג. הּמ ׁש יח.

ּת  ח יּ נ וּ  ימי כּ ל  לעב וֹ דת יצרנ וּ  ׁש ּת כ וֹ ף  רצ וֹ ן .אב וֹ תינוּ  יהי כּ ן אמן מיד , 
בכלזו לאומרם טוב  מנהג כי  וידוע  בה , הקבועים העיקרים  י"ג הם ואלו  האמונה ,

שחרית . תפילת  לאחר יום

התורהיב. בה?פרד"ס ההוגה  לאדם התורה מתבארת  כיצד  להבין, -

פרד "ס בלימוד  בסימן הרמוזים הבנה , של בחינות ארבע  קבלנו  פשט ,התורה  :
אלו . בחינות בארבע  מתבאר שבתורה עניין  וכל וסוד , דרש  רמז ,

בתהילותיודוד אומר  הזההמלך  מהפסוק  לה וֹ דיעם". וּ בריתוֹ  ליראיו  ה' "ס וֹ ד  :
בכלל התורה לימוד  בשערי  הבא כל  לפני ניצבים תנאים שני  כי מתבאר,

בפרט תורה  שיהיהוסתרי  ללמוד , מהבא הנדרשת  ההכנה מצד  - "יראיו " בחי' א) :
ב ) אורחותיו . ובכל  ובמצוות בתורה  ועסקו  והנהגתו מידותיו ע "פ  ומוכשר  ראוי
שכל הלימוד , קניית ודרכי הלימוד מהות ידיעת מצד  - להוֹ דיעם " ה'... "ס וֹ ד בחי'
ואיננו נאמנות, בהקדמות לתלמיד  רב  מפי הנמסרת מקבלה  ובא  מתחיל הלימוד 
ויתעלה יזכה  הלומד  רב , מפי שקבל  לאחר רק  בדעה. ולא בסברה לא מתחיל 
חלקו כמנת התורה לימוד  בהבנת עוד  יוסיף  והוא  לנשמתו , הקב "ה  שזיכה במה

ה '. מאת

הידיעותאמנם , כי  וחושב  הנגלה, הפשט של  ידיעות רוכש  האדם לימודו  בתחילת
ללמוד יותר מתעלה כשהוא  אבל משכלו , או הרב  מאת לו באו הללו
כי מבין  הוא כך  מתוך הסוד , בהיכל  להיכנס  זוכה הוא וכאשר  וברמז, בדרש
שהוא "קבלה", של  בחינה ורק  אך  היא בתורה הבנתו  וכל  כלום, לו אין  מעצמו 
ברמז והן  שבנגלה ובדרש בפשט  הן  התורה , נותן  הקב "ה  מנסתרות  ומקבל  זוכה

הנסתר . שבחכמת ובסוד 

לומדעל  כל  יתפלל  בּ ת וֹ רת".זאת חלקנ וּ  "ותן :
ללימוד יג. הלימוד?ההכנה אל  לגשת  הלומד  צריך  איך  להבין, -

ללמוד ,מתוך  הבא יודע  בוודאי הנ"ל , ההקדמות בהכנהכל חייב  הוא כמה עד 
ומהם ודור , דור  בכל  החכמים  בהעמדת  הקב "ה עימנו  עשה חסד  מתאימה .
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שהם ממה  במעט בתורה לזכות  עצמנו  את להכין  איך  לומדים אנו  ומהוראתם 
כי נעשה, מה נדע  לא "ואנחנו  הכתוב  מאמר  כבחינת אנו  עצמנו , מצד כי  זוכים.
"עיני הנקראים הדורות  חכמי תואר  נרמז  ובזה  עיננו", "עליך  אבל  - עיננו " עליך 
עיניך "והיו  שנאמר  וזה ללמוד . ומהם  ובהנהגותיהם  בהם  להתבונן  כדי העדה ",
ובמידות בתשובה, להתחזק  כדי ראויה, להכנה הפתח זה מוריך ". את רואות 
ועוד ואהבה , וביראה ובדבקות , ובהשתדלות לתורה, שקדמה ארץ  בדרך  טובות
במסכת המנויים דברים " וּ ׁש מ וֹ נה  בּ אר בּ עים  נקנית "וה ּת וֹ רה  חז "ל  שאמרו במה

מ "ו )אבות מנת(פ "ו , כפי ולקיים ולהבין  ללמוד הלומד  יזכה כך  ההכנה, וכגודל  .
בתורה . חלקו 

שנאמראמנם , לכל  ועומד  ומונח מוכן  תורה וכתר  לכל , פתוחים  תורה  שערי
ד) לג , יעקב (דברים  קהילת  ב)מורשה עב, ביומא יוחנן רבי חז "ל ,(כמאמר  ואמרו .

ואפילו בדילוגו, ואפילו  מבין . שאינו  ואע "פ  בתורה האדם יעסוק  שלעולם
לשמה , שלא  אפילו  יעסוק  ולעולם אהבה". עלי  "ודגלו  בבחינת  הוא בלגלוגו,
שהוא ההכנה  לפי הוא הכול  מקום, מכל  לשמה . תורה לימוד  לידי ויבוא ויזכה

לתורה . נכון כלי להיות לקבל ומוכן  מתכונן

שבבואוואם  הרי  כלליות , להכנות האדם  צריך  שבתורה הנגלה חלקי בלימוד 
להקפיד הוא תנאי כי  חז "ל הורו  בזה שבתורה, הפנימי הנסתר  בחלק  לזכות 

ומהן מתאימות, הכנות בשמירתעל רבה הקפדה בטבילה, טהרה הקדמת :
אקוםהברית לילה "חצות בתיקון  היום, כל  ה' ביראת  והמילה, והפה  העיניים :

ללמוד צריך  הלומד  כן, על  וביום. בלילה  תורה בעמל  ובהשתדלות  לך", להודות 
כפי יזכה  ובזה  מתאימים, בספרים שסודרו  כפי  הנדרשים  ההכנה בפרקי תחילה 
בחינת את  להשלים כדי בקניינה, וזוכה בתורה עוסק  להיות נשמתו  מידת

בעולם . מציאותו

הסודיד. בתורת הסוד?לעסוק בתורת לעסוק  אחד  לכל  מתאים האם  להבין, -

ואמרראה , זיע "א לרשב "י  גילה לטוב  זכור  הנביא  יזהיר וּ אליהו  "והמ שׂ כּ ילים :
ע לּ אה דּ אימא  ז וֹ הרא  מן  הזּ הר, ספר  דּ איה וּ   דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי  הרקיע  כּ ז וֹ הר
דּ איהוּ  דּ חיּ י, מאילנא למטעם ישׂ ראל  דּ עתידין  וּ בגין נ ּס י וֹ ן ,  צּ רי לא בּ אלּ ין  ּת ׁש וּ בה.
רשב "י , שלך  החיבור  בזה  כלומר, בּ רחמי". גּ לוּ תא  מן בּ יּה  יּפ ק וּ ן  ה זּ הר , ספר האי

שלימה . לגאולה ברחמים  מהגלות  ישראל עם יצאו הזוהר, ספר שהוא

ארבע חכמי בכל  התורה  בלימוד  חלקו  את  להשלים אחד  כל לחזק  הרבו  ישראל 
הנכונה ההכנה את  מהנ "ל  יודע  כבר ללמוד  והבא שבה. הפרד "ס  בחינות 
חכמת בלימוד  גם עמל  מלהיות בעדו  מעכב  אין  כן  ואם ללמוד , בבואו לו  והראויה

זיע "א חיים  יוסף  הרב  רבנו  שכותב  מה הנה  ויביןהאמת . השומע  "ישמע  :
לגשת ישראל  איש  לכל  והודיעו  הזהירו ואשר  הגידו, חכמים אשר  את  המשכיל ,
בה , למחזיקים היא חיים עץ  ונסתריה  הקדושה התורה  סודות  בעסק  הקודש, אל 
ברורות בראיות ואחרונים  ראשונים ישראל  גדולי  כמה זה בעניין דברו  וכבר
ואין מישראל , חכם  תלמיד  כל  על הזה  הקדוש והלימוד  העסק  בחיוב  וחזקות
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עליהם" הטובה ה' כיד  בספריהם  כתובים המה הלא דבריהם  כל  פה  להביא צורך 
ותבונה ) דעת הגדול לחיבורו ראשונה  פתיחה  .(בריש

באובפרט  כי  לחננה עת "כי הגאולה, בפאתי שהוא הזה בזמן האחרון  בדור
הוא כי  הסוד , בתורת גם  תלמודו  את להשלים  אחד  לכל  ראוי מועד ",
לגאולה ברחמים הגלות רשמי  מכל  לצאת  לישראל  להם  העומדת הזכות 

בב "א . שלימה 

ללמוד טו . לוהבא נכון  ואיך  ובמה  הלומד ? מגמת  להיות  צריכה מה  להבין, -
התורה? בלימוד  דרכו  את לסלול 

הנגלההבא בחלקי  ולעסוק  ולהתמיד  להקדים  צריך  ובדרשללמוד , בפשט :
במקרא גם בענייניוברמז, גם ובוודאי, ובתלמוד . במשנה  גם התנ "ך ,

תורה ואהבת  שמים יראת  בקרבו  לחזק  כדי  לימוד , חייבים  שהם  והמוסר  האמונה
בספרי הרבה וילמד  תמיד . בשמחה ה ' עובד  ולהיות לכל , טובות במידות
"הליכות נאמר  ובהן למעשה, התורה לימוד  תמצית היא  ההלכה כי ההלכות,
נכון בסדר הסוד , בלימוד  רבו  הדרכת כפי עמל  יהיה כך, מתוך  לו ". עולם
שהם וביסודות בערכים ידיעותיו את ויחזק  בקודש , לעלייתו מתאימים ובספרים

כולו . הלימוד  לכל  מפתחות

יראהוידע לומד , שהוא לימוד  ובכל ה'. רצון  לעשות הוא הלימוד  עיקר כי תמיד ,
רצון עושה  להיות חיים, אורח  של  נכונות בהנהגות אישיותו  את לבנות איך 
ובוודאי בשכלו , שהשיג שחושב  במה ידיעות רוב  לאגירת אינו  הלימוד, כי  ה'.
באומרם בזה  חז"ל  לנו  שהדריכו  וכמו ממילא, המוגבל  שכלו  מיעוט  להראות לא

נדע " שלא  - הידיעה  ה )"תכלית ה , תשובה  הלכות רמב"ם  בתורה(ראה  ויהגה ילמד  אבל  .
שמדריך וכמו  ה ', עובד להיות בנפשו  קניין  להשיג כדי  ובלילה, ביום כוחו  כפי

המוסר באגרת הרמב "ן לק יּ מּה .לנו  ּת וּ כל  אׁש ר ּת מיד , בּ ּת וֹ רה לקרוֹ ת זהיר  "והוי :
לק יּ מ וֹ ...". ּת וּ כל  אׁש ר  דּ בר  בּ וֹ  יׁש  אם  למד ּת  בּ אׁש ר ּת חּפ שׂ  ה ּס פר , מן ּת ק וּ ם וכאׁש ר 

הסוד טז. תורת  לימוד הסוד?סדר  תורת בלימוד  הסדר  מהו להבין, -

בספרקבלנו  הוגים להיות שליט"א, יצחקי  מרדכי  אברהם הרב  ממו"ר הדרכה
הקדוש בפירושיםהזוהר  גם ולהתבונן  ללמוד שזוכה ומי  בגירסא . ואפילו  :

מתוק  פירוש או  הסולם, פירוש או מלך, מקדש כמו  מסודרים  ומהם עליו , שנכתבו 
לימוד ולהוסיף  ועוד . זיע "א פתיא יהודא לרבי האדרות  על  הרקח  ויין  מדבש,

ומהם זיע "א, מהרח "ו  שסדרם זיע "א הקדוש  האר "י  עץ בכתבי בספר  בעיקר  :
ואחרונים ראשונים בפירושים ולעיין  הכוונות . שער בספר  העבודה  ובסדר חיים ,

ומהם עליהם , ושנכתבו  זכו , חיים  טועמיה חכם , תורת  יהודה: לחם בית ביאור
ועוד . זיע "א אליהו סלמאן לרבי שלמה וכרם זיע "א, פתיא  יהודא לרבי

וחלקםויש  שערים , ופתחי הקדמות חלקם  ואחרונים , ראשונים ספרים עוד
הקב "ה שנתנה התורה היא הים, אל  הולכים  הנחלים וכל  ועיונים, ביאורים 
של מנשמתו  מיוחד  ניצוץ  שהוא רשב "י ע "י סתריה וגילוי משה, ע "י  לישראל 
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רבנו וכהכרעת  הרשב "י, מנשמת מיוחד  ניצוץ  שהוא האר "י  בכתבי  ולימוד  משה,
זיע "א . האר "י מנשמת מיוחד  ניצוץ  שהוא הרש "ש 

כותב ולהעיר  זיע "א  הרש"ש שרבנו  מה ראה הלב , בשמיםתשומת עדי  "והנה :
מפי האמורים חיים אלהים דברי כולם  שם הכתוב  כל  כי  במרומים וסהדי
האר "י תלמידי שאר  בדברי ואפילו מלבדו . עוד  ואין  ז "ל , למוהרח "ו  ז "ל האר"י
אחרונים , ולא  ראשונים  לא  המקובלים בספרי  יד  מגע  לי ואין  למדתי , לא זלה"ה 
והיה שאמר מי לפני  וידוע  גלוי כי כלל, מהם ידיעה לי ואין  בהם למדתי ולא
וה ' ז"ל  האר "י  הרב  דברי  הם  כי בהם שיעיינו אמרתי ולפיכך  האמת , שכן העולם
קדשו בדברי  המקובלים עיינו  גדול  עיון  רצון ". יהי  כן  בתורתו  עינינו  יאיר  יתברך 

הסברים . בכמה דבריו  ופירשו  כפשוטם , ולא לאשורם  להבינם שצריך 

רבוומכאן  מפי נכונה הדרכה לקבל  מתחילה חייב  הוא כי  ללמוד , החפץ  ידע 
ידחק  ולא לעיין , ולא ללמוד  לא  ובמה לעיין, ובמה ללמוד במה לידע 
זה כגון  ועל ה ', בהר  יהרוס  וחלילה  שלו  הסקרנות או הסברא  בכוח  לטעות עצמו

תצלח" לא  והוא  ה' ּפ י  את  עברים אּת ם זּ ה "לּמ ה בכתוב  מא)נרמז יד, ונכונה(במדבר  . 
שהם אע "פ  להאר"י, שקדמו  קדמונים ספרי  ובפרט  הספרים , לכל  זו הדרכה

זיע "א הטוב  הרי"ח רבנו  שכותב  מה  וראה  ומצויים. ישמעונדפסים לבב  "ואנשי  :
לי ושומע  האנושי, השכל  ע "פ  הבנויים האחרונים  בספרי לראות יהרסו  אל  לי,
דברי בקצת תמצא אשר  אל  לבך  ישט  אל  ולמען  - רעה מפחד  ושאנן בטח  ישכון 
זו בדרך  ואשכילך  הדרך  לך  אכין  האנושי , שכלם עיון ע "פ  המחברים המקובלים

מישור" באורח ותבונה )תלך דעת הגדול לספר ראשונה  .(בפתיחה 

להלפיכך, קד ׁש וֹ "יקפיד  בּ מק וֹ ם  יק וּ ם וּ מי  ה' בהר  יעלה "מי הכתוב  כמאמר תבונן 
ג ) כד, יוסיף (תהלים לימודו ועל  ויעלה. ילך בה  הנכונה הדרך  את לדעת ,

שכל זיע "א , צדקא  יהודא  רבי בשם שליט "א  מו "ר  כמ"ש  המוסר, בספרי לימוד 
התניא ספר כמו  החסידות , בספרי  בלימוד יתעלה ועוד  לאדם. מוסר  היא  הקבלה 
חיבורי וכלל  זיע "א , נחמן  לרבי מוהר"ן  ליקוטי  וספר זיע "א, זלמן  שניאור  לרבי
את להדריך  מנת  על  הקבלה, בספרי הוא כולם  שיסוד  זיע "א, חיים יוסף  רבנו 

התמימה . העבודה  בסדר  למעשה  מלימוד  האדם

קבלה בלימוד כלליות הקדמות   ג חלק

כּ לל .א.  ּב ּת פיסא מחׁש בה לית

כלל ,כלל  תפיסה ואין מחשבה אין  יתברך  ה' בעצמות  הנה  כי לדעת, הוא  גדול 
ברואיו . עם  והנהגתו  מפעולותיו ורק  אך  הוא  בהשגה לקבל  שזוכים ומה
שאנו מה שכל  ולדעת , וכלל . כלל  בזה להרהר  ולא  עצמו  בו לחשוב  אסור ולפיכך ,
וצורת העליונים  והעולמות והספירות  הפרצופים  בערכי  הנהגתו , בענייני לומדים 
ומהשגחתו ה' מרצון  הוא הכל  הקבלה, תורת עיקרי בכל  וכדומה עליון אדם 
לטוב  זכור  אליהו  פתח  בדברי  המפורש  הוא וזה בלבד . ברואיו  עם :ופעולותיו 

סתימא ע לּ אין, כּ ל  על ע לּ אה הוּ א אנ ּת  בּ חׁש בּ ן. ולא חד  הוּ א דּ אנ ּת  עלמין . "רבּ וֹ ן 
כּ לל ".  ּב ּת פיסא  מח ׁש בה  לית סתימין. כּ ל  על 
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עליהם" הטובה ה' כיד  בספריהם  כתובים המה הלא דבריהם  כל  פה  להביא צורך 
ותבונה ) דעת הגדול לחיבורו ראשונה  פתיחה  .(בריש

באובפרט  כי  לחננה עת "כי הגאולה, בפאתי שהוא הזה בזמן האחרון  בדור
הוא כי  הסוד , בתורת גם  תלמודו  את להשלים  אחד  לכל  ראוי מועד ",
לגאולה ברחמים הגלות רשמי  מכל  לצאת  לישראל  להם  העומדת הזכות 

בב "א . שלימה 

ללמוד טו . לוהבא נכון  ואיך  ובמה  הלומד ? מגמת  להיות  צריכה מה  להבין, -
התורה? בלימוד  דרכו  את לסלול 

הנגלההבא בחלקי  ולעסוק  ולהתמיד  להקדים  צריך  ובדרשללמוד , בפשט :
במקרא גם בענייניוברמז, גם ובוודאי, ובתלמוד . במשנה  גם התנ "ך ,

תורה ואהבת  שמים יראת  בקרבו  לחזק  כדי  לימוד , חייבים  שהם  והמוסר  האמונה
בספרי הרבה וילמד  תמיד . בשמחה ה ' עובד  ולהיות לכל , טובות במידות
"הליכות נאמר  ובהן למעשה, התורה לימוד  תמצית היא  ההלכה כי ההלכות,
נכון בסדר הסוד , בלימוד  רבו  הדרכת כפי עמל  יהיה כך, מתוך  לו ". עולם
שהם וביסודות בערכים ידיעותיו את ויחזק  בקודש , לעלייתו מתאימים ובספרים

כולו . הלימוד  לכל  מפתחות

יראהוידע לומד , שהוא לימוד  ובכל ה'. רצון  לעשות הוא הלימוד  עיקר כי תמיד ,
רצון עושה  להיות חיים, אורח  של  נכונות בהנהגות אישיותו  את לבנות איך 
ובוודאי בשכלו , שהשיג שחושב  במה ידיעות רוב  לאגירת אינו  הלימוד, כי  ה'.
באומרם בזה  חז"ל  לנו  שהדריכו  וכמו ממילא, המוגבל  שכלו  מיעוט  להראות לא

נדע " שלא  - הידיעה  ה )"תכלית ה , תשובה  הלכות רמב"ם  בתורה(ראה  ויהגה ילמד  אבל  .
שמדריך וכמו  ה ', עובד להיות בנפשו  קניין  להשיג כדי  ובלילה, ביום כוחו  כפי

המוסר באגרת הרמב "ן לק יּ מּה .לנו  ּת וּ כל  אׁש ר ּת מיד , בּ ּת וֹ רה לקרוֹ ת זהיר  "והוי :
לק יּ מ וֹ ...". ּת וּ כל  אׁש ר  דּ בר  בּ וֹ  יׁש  אם  למד ּת  בּ אׁש ר ּת חּפ שׂ  ה ּס פר , מן ּת ק וּ ם וכאׁש ר 

הסוד טז. תורת  לימוד הסוד?סדר  תורת בלימוד  הסדר  מהו להבין, -

בספרקבלנו  הוגים להיות שליט"א, יצחקי  מרדכי  אברהם הרב  ממו"ר הדרכה
הקדוש בפירושיםהזוהר  גם ולהתבונן  ללמוד שזוכה ומי  בגירסא . ואפילו  :

מתוק  פירוש או  הסולם, פירוש או מלך, מקדש כמו  מסודרים  ומהם עליו , שנכתבו 
לימוד ולהוסיף  ועוד . זיע "א פתיא יהודא לרבי האדרות  על  הרקח  ויין  מדבש,

ומהם זיע "א, מהרח "ו  שסדרם זיע "א הקדוש  האר "י  עץ בכתבי בספר  בעיקר  :
ואחרונים ראשונים בפירושים ולעיין  הכוונות . שער בספר  העבודה  ובסדר חיים ,

ומהם עליהם , ושנכתבו  זכו , חיים  טועמיה חכם , תורת  יהודה: לחם בית ביאור
ועוד . זיע "א אליהו סלמאן לרבי שלמה וכרם זיע "א, פתיא  יהודא לרבי

וחלקםויש  שערים , ופתחי הקדמות חלקם  ואחרונים , ראשונים ספרים עוד
הקב "ה שנתנה התורה היא הים, אל  הולכים  הנחלים וכל  ועיונים, ביאורים 
של מנשמתו  מיוחד  ניצוץ  שהוא רשב "י ע "י סתריה וגילוי משה, ע "י  לישראל 
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רבנו וכהכרעת  הרשב "י, מנשמת מיוחד  ניצוץ  שהוא האר "י  בכתבי  ולימוד  משה,
זיע "א . האר "י מנשמת מיוחד  ניצוץ  שהוא הרש "ש 

כותב ולהעיר  זיע "א  הרש"ש שרבנו  מה ראה הלב , בשמיםתשומת עדי  "והנה :
מפי האמורים חיים אלהים דברי כולם  שם הכתוב  כל  כי  במרומים וסהדי
האר "י תלמידי שאר  בדברי ואפילו מלבדו . עוד  ואין  ז "ל , למוהרח "ו  ז "ל האר"י
אחרונים , ולא  ראשונים  לא  המקובלים בספרי  יד  מגע  לי ואין  למדתי , לא זלה"ה 
והיה שאמר מי לפני  וידוע  גלוי כי כלל, מהם ידיעה לי ואין  בהם למדתי ולא
וה ' ז"ל  האר "י  הרב  דברי  הם  כי בהם שיעיינו אמרתי ולפיכך  האמת , שכן העולם
קדשו בדברי  המקובלים עיינו  גדול  עיון  רצון ". יהי  כן  בתורתו  עינינו  יאיר  יתברך 

הסברים . בכמה דבריו  ופירשו  כפשוטם , ולא לאשורם  להבינם שצריך 

רבוומכאן  מפי נכונה הדרכה לקבל  מתחילה חייב  הוא כי  ללמוד , החפץ  ידע 
ידחק  ולא לעיין , ולא ללמוד  לא  ובמה לעיין, ובמה ללמוד במה לידע 
זה כגון  ועל ה ', בהר  יהרוס  וחלילה  שלו  הסקרנות או הסברא  בכוח  לטעות עצמו

תצלח" לא  והוא  ה' ּפ י  את  עברים אּת ם זּ ה "לּמ ה בכתוב  מא)נרמז יד, ונכונה(במדבר  . 
שהם אע "פ  להאר"י, שקדמו  קדמונים ספרי  ובפרט  הספרים , לכל  זו הדרכה

זיע "א הטוב  הרי"ח רבנו  שכותב  מה  וראה  ומצויים. ישמעונדפסים לבב  "ואנשי  :
לי ושומע  האנושי, השכל  ע "פ  הבנויים האחרונים  בספרי לראות יהרסו  אל  לי,
דברי בקצת תמצא אשר  אל  לבך  ישט  אל  ולמען  - רעה מפחד  ושאנן בטח  ישכון 
זו בדרך  ואשכילך  הדרך  לך  אכין  האנושי , שכלם עיון ע "פ  המחברים המקובלים

מישור" באורח ותבונה )תלך דעת הגדול לספר ראשונה  .(בפתיחה 

להלפיכך, קד ׁש וֹ "יקפיד  בּ מק וֹ ם  יק וּ ם וּ מי  ה' בהר  יעלה "מי הכתוב  כמאמר תבונן 
ג ) כד, יוסיף (תהלים לימודו ועל  ויעלה. ילך בה  הנכונה הדרך  את לדעת ,

שכל זיע "א , צדקא  יהודא  רבי בשם שליט "א  מו "ר  כמ"ש  המוסר, בספרי לימוד 
התניא ספר כמו  החסידות , בספרי  בלימוד יתעלה ועוד  לאדם. מוסר  היא  הקבלה 
חיבורי וכלל  זיע "א , נחמן  לרבי מוהר"ן  ליקוטי  וספר זיע "א, זלמן  שניאור  לרבי
את להדריך  מנת  על  הקבלה, בספרי הוא כולם  שיסוד  זיע "א, חיים יוסף  רבנו 

התמימה . העבודה  בסדר  למעשה  מלימוד  האדם

קבלה בלימוד כלליות הקדמות   ג חלק

כּ לל .א.  ּב ּת פיסא מחׁש בה לית

כלל ,כלל  תפיסה ואין מחשבה אין  יתברך  ה' בעצמות  הנה  כי לדעת, הוא  גדול 
ברואיו . עם  והנהגתו  מפעולותיו ורק  אך  הוא  בהשגה לקבל  שזוכים ומה
שאנו מה שכל  ולדעת , וכלל . כלל  בזה להרהר  ולא  עצמו  בו לחשוב  אסור ולפיכך ,
וצורת העליונים  והעולמות והספירות  הפרצופים  בערכי  הנהגתו , בענייני לומדים 
ומהשגחתו ה' מרצון  הוא הכל  הקבלה, תורת עיקרי בכל  וכדומה עליון אדם 
לטוב  זכור  אליהו  פתח  בדברי  המפורש  הוא וזה בלבד . ברואיו  עם :ופעולותיו 

סתימא ע לּ אין, כּ ל  על ע לּ אה הוּ א אנ ּת  בּ חׁש בּ ן. ולא חד  הוּ א דּ אנ ּת  עלמין . "רבּ וֹ ן 
כּ לל ".  ּב ּת פיסא  מח ׁש בה  לית סתימין. כּ ל  על 
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אוֹ ר.ב.

ולאהנה  יתברך , לעצמותו  הכוונה  ואין "אור ". בשם  בספרים יקראו יתברך לה'
תפיסה ואין בו מחשבה  אין כי שהיא, כל  מציאות  של  ממשות בו להסביר 
ממשות . ולא גבול  ולא  מידה בו  ואין  כינוי, ולא הגדרה  כל לו  ואין וכלל, כלל  בו 

ה כי להבין האזן , את לשכך  רק  הוא "אור ", בתואר לו שמכנים  מה נבדלוכל  וא
ממשותו שאין  ה"אור" עניין  הוא לזה  והקרוב  פשוט. אור כמו  מוחלט רוחני 
זכה רוחנית למהות בלבד ודמיון  כמשל  "אור" בשם קוראים  כן ועל  מורגשת ,
הכוונה ולזו  אי "ן -סו"ף , בגימטרייה  עולה או "ר  מלת  כי  ברמז, ואמרו  וטהורה.
המקובלים כי עוד, ונדע  תכלית. ובלי גבול  בלי יתברך  שהוא  לומר  רמזו
על וזה  ספירות, שבעשר הפנימית לנשמה  ביחס  גם 'אורות ' בתואר משתמשים

שבהם . החיצוניים  מהכלים  להבדילה  מנת 

בּ "ה.ג. סוֹ ף אין 

ואיןהנה  - אסב "ה] [ר"ת ב "ה" סוף  "אין בשם הקבלה  בספרי יקראו  יתברך  לה'
פעולותיו לפי רצונו  את  להבין רק  אלא  וכלל , כלל  יתברך  לעצמותו הכוונה 
ובלי גבול  בלי רצון  שהוא  יתברך  רצונו  שזה המגלים הם פעולותיו  כי עמנו .
מובא וכן הוא ". ברוך  סוף  "אין בכינוי  הוא זו  להבנה הקרוב  והביטוי תכלית ,

הכללים אורבספר  שהוא  לומר  יכול", הכל  יתברך  רצונו  הוא ב "ה , סוף  "אין  :
כי עוד , ונדע  בעצמותו . הכלול  כאור יתברך  עצמותו  מהתפשטות  הנובע  פשוט 
מא "ק  היורד  העליון  האור את  גם האור -אין -סוף , של  זה בתואר  יקראו  המקובלים
לבחינת ביחס  אין -סוף  נקראים עליונים שהם  האורות כל  כי האצילות , עולם אל 

מהם . למטה אשר  העולם

יתברך .ד. שמו 

שםהוא  מזכירים  מה כל  השם . תואר  ולא שם לו אין  בעצמותו  ויתעלה יתברך 
האלהי המקובל  ברואיו . עם ופעולותיו הנהגתו  לפי רק  הוא זה לקב "ה, ביחס 

בספריו  זיע "א גיקטילייא יוסף  אגוז)רבי  וגינת אורה  התארים(שערי  מכל כי כותב ,
הוי "ה שם  והוא  ׁש ם, בתור  נכונה ייקרא  אחד  תואר רק  הנה  יתברך , אליו  הנקשרים
וע "פ  ויהיה. הווה  היה שהוא וייחודו  מציאותו  על היינו  יתברך , הווייתו  על  המעיד 
במציאות , הקב "ה הוויית על  המורה הקדמון השם  הוא  הוי "ה  שם  כי יובן, זה
לפי זה  קדמון משם הנגזרים  כינויים וכינויי כינויים  הם  התארים  שאר אבל 

ברואיו . עם הקב "ה של  פעולותיו 

בהן.ה. והתכלית הספירות עשר  האצלת

לאכשעלה  שברואיו  ראה המוגבל , בכוחו  עולמו  את לברוא יתברך  ה' ברצון 
חפץ  ויתעלה יתברך והוא  העליון . הגדול  אורו  את להשיג יוכלו 
הנקראים אורות עשר האציל  לכן ברצונו. דבקים להיות ויתעלו  יעבדוהו  שברואיו
אלו ספירות עשר  וע "י הדבר , לשלמות בעשר מספרם וקבע  י "ס ], [ר "ת  ספירות
ולהנהיג לקיים  כדי הנבראים , צרכי  לפי המתאימה בהשתלשלות ה' רצון  מתגלה

בעולם . אותם
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שלביםסדר  בשלושה היה הספירות הרמוזההשתלשלות - ב "נקודה" בתחילה :
ולאחר הנקודים", ב "עולם  הנרמזות - כ"ספירות" אח "כ  העקודים ", ב "עולם

הברודים " ב "עולם ונרמזות  - "פרצוף " להיות יחד נקשרו  הם עניינםהתיקון (ראה 

ההשתלשלות) סדר  על הבא .בפרק 

רוחניותו. בחינות נרנח"י.חמש  :

והםהבורא ספירות, לעשר כלים שהם בחינות חמש ברצונו הכין עוד  :יתברך 
נרנח "י]. [ר "ת ויחידה חיה  נשמה, רוח, נפש,

קבוצותהם  לשתי ומקיפיםנחלקים גבוהים  אורות שהם - יחידה חיה  ח "י ): ,(ר"ת
נר "ן ]. [ר "ת פנימיים אורות שהם ונפש רוח  ונשמה 

רוחחמשת מלכות, - נפש  הזה: בסדר פרצופים, לחמשה מקבילים הנרנח "י חלקי
להבדיל שיש ולמדנו  כתר. - יחידה  חכמה, - חיה בינה, - נשמה  ו "ק , -
נרנח "י כמו ובחינה, בחינה  לכל  השייך  דפרטות נרנח "י לבין  דכללות , נרנח"י בין
מתלבשים דכללות נרנח"י כי  וכו'. הרוח  בחינת של  ונרנח"י הנפש  בחינת  של
שבעצמות ומיח עצמות גידין , בשר , העור , בחינות שהם  שלהם, בכלים כולם 
כלים בג' מתלבשים  בלבד  הנר"ן  רק  בפרטות, בנרנח"י אבל  עבגע "מ ], [ר"ת

מבחוץ . מקיפים ויחידה  והחיה

ביותרחמשת  ניכרים  הם אך  הנאצלים, בכל  בפרטות נמצאים הנרנח "י  חלקי
הגוף  בתוך  נמצאים והנר"ן  לגוף , מחוץ  מקיפים הח"י חלקי כאשר באדם,

הזה בההואבסדר  האדם מוח על  שורה  - והנשמה בלב , - הרוח  בכבד , - הנפש :
האריז "ל ואומר  דמוחא. קרומא  גבי  דעל  הואאוירא  עצמו האדם כי  דע , :

עצמו האדם  ואיננו  האדם לבוש  הוא  והגוף  הגוף , בתוך  אשר (שעה "גהרוחניות 

ב') דף א' נכנסיםהקדמה  הם הנרנח "י, חלקי  לכל  שייכות אדם  לכל  שיש  ואע "פ  .
במעשיו לתקן  זוכה שהוא מה ולפי  חייו שנות  של  בשלבים :באדם

האריז "ללפי שמבאר  כפי - חייו  לאווירשנות ויוצא  האדם גוף  שנולד  בעת  הנה :
- הרוח בו ויכנס  יזכה מעשיו, יוכשרו ואם שלו. הנפש  בו נכנסת - העולם 
מעשיו עוד  יוכשרו  ואם כנודע . גמור  איש  נקרא  שאז  עשרה , השלש  שנת  בתשלום 
הרוח את תקן  לא  אם אבל  העשרים . שנת בתשלום - הנשמה בו  נכנסת  ואילך , מאז 
הנפש את תקן לא אם וכן בלבד . נו"ר בו ויהיו הנשמה, בו  תכנס  לא לגמרי ,
והנשמה הרוח וישארו  ונשמה , רוח  מבלי וישאר  בלבד , נפש רק  בו  אין  לגמרי ,
נשמה , הנקרא לחלקו  זוכה  אדם כל  שלא אעפ "י מקום, מכל לקב "ה. ידוע  באתר
עדיין הזה שהאדם אעפ "י  הנבראים כל  כולל  שהיה אדה"ר בנשמת חלק  לו יש 

בעצמו . הוא  אליה זכה לא

האריז "לולפי שמבאר  כמו - -,מעשיו  לבד  המצות  בעשיית מתעסק  האדם  כי :
האדם עוד  ישתדל  ואם יותר . ולא עשייה  הנקרא הנפש אל  זוכה הוא הנה
ועוסק  שבע "פ , בתורה  תמיד  בה  ושונה  והוגה ולומד  בתורה, גם לעסוק  הזה,
האדם עוד  ישתדל  ואם יצירה. מן  שהוא  הרוח אל  גם יזכה אז - בה לשמה תמיד 
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אוֹ ר.ב.

ולאהנה  יתברך , לעצמותו  הכוונה  ואין "אור ". בשם  בספרים יקראו יתברך לה'
תפיסה ואין בו מחשבה  אין כי שהיא, כל  מציאות  של  ממשות בו להסביר 
ממשות . ולא גבול  ולא  מידה בו  ואין  כינוי, ולא הגדרה  כל לו  ואין וכלל, כלל  בו 

ה כי להבין האזן , את לשכך  רק  הוא "אור ", בתואר לו שמכנים  מה נבדלוכל  וא
ממשותו שאין  ה"אור" עניין  הוא לזה  והקרוב  פשוט. אור כמו  מוחלט רוחני 
זכה רוחנית למהות בלבד ודמיון  כמשל  "אור" בשם קוראים  כן ועל  מורגשת ,
הכוונה ולזו  אי "ן -סו"ף , בגימטרייה  עולה או "ר  מלת  כי  ברמז, ואמרו  וטהורה.
המקובלים כי עוד, ונדע  תכלית. ובלי גבול  בלי יתברך  שהוא  לומר  רמזו
על וזה  ספירות, שבעשר הפנימית לנשמה  ביחס  גם 'אורות ' בתואר משתמשים

שבהם . החיצוניים  מהכלים  להבדילה  מנת 

בּ "ה.ג. סוֹ ף אין 

ואיןהנה  - אסב "ה] [ר"ת ב "ה" סוף  "אין בשם הקבלה  בספרי יקראו  יתברך  לה'
פעולותיו לפי רצונו  את  להבין רק  אלא  וכלל , כלל  יתברך  לעצמותו הכוונה 
ובלי גבול  בלי רצון  שהוא  יתברך  רצונו  שזה המגלים הם פעולותיו  כי עמנו .
מובא וכן הוא ". ברוך  סוף  "אין בכינוי  הוא זו  להבנה הקרוב  והביטוי תכלית ,

הכללים אורבספר  שהוא  לומר  יכול", הכל  יתברך  רצונו  הוא ב "ה , סוף  "אין  :
כי עוד , ונדע  בעצמותו . הכלול  כאור יתברך  עצמותו  מהתפשטות  הנובע  פשוט 
מא "ק  היורד  העליון  האור את  גם האור -אין -סוף , של  זה בתואר  יקראו  המקובלים
לבחינת ביחס  אין -סוף  נקראים עליונים שהם  האורות כל  כי האצילות , עולם אל 

מהם . למטה אשר  העולם

יתברך .ד. שמו 

שםהוא  מזכירים  מה כל  השם . תואר  ולא שם לו אין  בעצמותו  ויתעלה יתברך 
האלהי המקובל  ברואיו . עם ופעולותיו הנהגתו  לפי רק  הוא זה לקב "ה, ביחס 

בספריו  זיע "א גיקטילייא יוסף  אגוז)רבי  וגינת אורה  התארים(שערי  מכל כי כותב ,
הוי "ה שם  והוא  ׁש ם, בתור  נכונה ייקרא  אחד  תואר רק  הנה  יתברך , אליו  הנקשרים
וע "פ  ויהיה. הווה  היה שהוא וייחודו  מציאותו  על היינו  יתברך , הווייתו  על  המעיד 
במציאות , הקב "ה הוויית על  המורה הקדמון השם  הוא  הוי "ה  שם  כי יובן, זה
לפי זה  קדמון משם הנגזרים  כינויים וכינויי כינויים  הם  התארים  שאר אבל 

ברואיו . עם הקב "ה של  פעולותיו 

בהן.ה. והתכלית הספירות עשר  האצלת

לאכשעלה  שברואיו  ראה המוגבל , בכוחו  עולמו  את לברוא יתברך  ה' ברצון 
חפץ  ויתעלה יתברך והוא  העליון . הגדול  אורו  את להשיג יוכלו 
הנקראים אורות עשר האציל  לכן ברצונו. דבקים להיות ויתעלו  יעבדוהו  שברואיו
אלו ספירות עשר  וע "י הדבר , לשלמות בעשר מספרם וקבע  י "ס ], [ר "ת  ספירות
ולהנהיג לקיים  כדי הנבראים , צרכי  לפי המתאימה בהשתלשלות ה' רצון  מתגלה

בעולם . אותם

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים נט|ראשי

שלביםסדר  בשלושה היה הספירות הרמוזההשתלשלות - ב "נקודה" בתחילה :
ולאחר הנקודים", ב "עולם  הנרמזות - כ"ספירות" אח "כ  העקודים ", ב "עולם

הברודים " ב "עולם ונרמזות  - "פרצוף " להיות יחד נקשרו  הם עניינםהתיקון (ראה 

ההשתלשלות) סדר  על הבא .בפרק 

רוחניותו. בחינות נרנח"י.חמש  :

והםהבורא ספירות, לעשר כלים שהם בחינות חמש ברצונו הכין עוד  :יתברך 
נרנח "י]. [ר "ת ויחידה חיה  נשמה, רוח, נפש,

קבוצותהם  לשתי ומקיפיםנחלקים גבוהים  אורות שהם - יחידה חיה  ח "י ): ,(ר"ת
נר "ן ]. [ר "ת פנימיים אורות שהם ונפש רוח  ונשמה 

רוחחמשת מלכות, - נפש  הזה: בסדר פרצופים, לחמשה מקבילים הנרנח "י חלקי
להבדיל שיש ולמדנו  כתר. - יחידה  חכמה, - חיה בינה, - נשמה  ו "ק , -
נרנח "י כמו ובחינה, בחינה  לכל  השייך  דפרטות נרנח "י לבין  דכללות , נרנח"י בין
מתלבשים דכללות נרנח"י כי  וכו'. הרוח  בחינת של  ונרנח"י הנפש  בחינת  של
שבעצמות ומיח עצמות גידין , בשר , העור , בחינות שהם  שלהם, בכלים כולם 
כלים בג' מתלבשים  בלבד  הנר"ן  רק  בפרטות, בנרנח"י אבל  עבגע "מ ], [ר"ת

מבחוץ . מקיפים ויחידה  והחיה

ביותרחמשת  ניכרים  הם אך  הנאצלים, בכל  בפרטות נמצאים הנרנח "י  חלקי
הגוף  בתוך  נמצאים והנר"ן  לגוף , מחוץ  מקיפים הח"י חלקי כאשר באדם,

הזה בההואבסדר  האדם מוח על  שורה  - והנשמה בלב , - הרוח  בכבד , - הנפש :
האריז "ל ואומר  דמוחא. קרומא  גבי  דעל  הואאוירא  עצמו האדם כי  דע , :

עצמו האדם  ואיננו  האדם לבוש  הוא  והגוף  הגוף , בתוך  אשר (שעה "גהרוחניות 

ב') דף א' נכנסיםהקדמה  הם הנרנח "י, חלקי  לכל  שייכות אדם  לכל  שיש  ואע "פ  .
במעשיו לתקן  זוכה שהוא מה ולפי  חייו שנות  של  בשלבים :באדם

האריז "ללפי שמבאר  כפי - חייו  לאווירשנות ויוצא  האדם גוף  שנולד  בעת  הנה :
- הרוח בו ויכנס  יזכה מעשיו, יוכשרו ואם שלו. הנפש  בו נכנסת - העולם 
מעשיו עוד  יוכשרו  ואם כנודע . גמור  איש  נקרא  שאז  עשרה , השלש  שנת  בתשלום 
הרוח את תקן  לא  אם אבל  העשרים . שנת בתשלום - הנשמה בו  נכנסת  ואילך , מאז 
הנפש את תקן לא אם וכן בלבד . נו"ר בו ויהיו הנשמה, בו  תכנס  לא לגמרי ,
והנשמה הרוח וישארו  ונשמה , רוח  מבלי וישאר  בלבד , נפש רק  בו  אין  לגמרי ,
נשמה , הנקרא לחלקו  זוכה  אדם כל  שלא אעפ "י מקום, מכל לקב "ה. ידוע  באתר
עדיין הזה שהאדם אעפ "י  הנבראים כל  כולל  שהיה אדה"ר בנשמת חלק  לו יש 

בעצמו . הוא  אליה זכה לא

האריז "לולפי שמבאר  כמו - -,מעשיו  לבד  המצות  בעשיית מתעסק  האדם  כי :
האדם עוד  ישתדל  ואם יותר . ולא עשייה  הנקרא הנפש אל  זוכה הוא הנה
ועוסק  שבע "פ , בתורה  תמיד  בה  ושונה  והוגה ולומד  בתורה, גם לעסוק  הזה,
האדם עוד  ישתדל  ואם יצירה. מן  שהוא  הרוח אל  גם יזכה אז - בה לשמה תמיד 
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שהיא הנשמה , אל  גם יזכה אז  - התורה ובסודות הנעלמת , בחכמה ויעסוק  הזה,
על וחכמה מעלתו , על  מעלה ותוסיף  שבו , ברוח  הנשמה ותאיר הבריאה , מן
בצלמו . האדם את  אלהים ויברא  נאמר, עליו  אשר  שלם, אדם נקרא ואז  חכמתו .

מהותם.ז. - הספירות עשר

ולבושיםהם  ככלים ברואיו , עם הקב "ה הנהגת בהדרגת  עליונים  אורות  עשר
יתב  רצונו  גילוי  שהוא העליון, הגדול  אורו את ועתה ,להכיל  רך .

ובעלייתם ממנו, וליהנות  לסבול  ברואיו  יוכלו  לתתא מעילא אורו  בהשתלשלות
בדברי המפורש  הוא  וזה ברצונו . דבקים  להיות להתעלות יוכלו לעילא  מתתא 

לטוב  זכור  אליהו  ספירן ,פתח  ע שׂ ר  ל וֹ ן  וקרינן  ּת ּק וּ נין, ע שׂ ר  דּ אּפ ק ּת  הוּ א "אנ ּת  :
דּ אתגּ לין ". ועלמין  אתגּ לין דּ לא סתימין  עלמין  בהוֹ ן  לאנהגא

הםעשר  הוד ,הספירות  נצח , תפארת, גבורה, חסד, [דעת], בינה, חכמה, כתר , :
נהי "מ ]. חג"ת, כח "ב /חב "ד , [ר "ת ומלכות יסוד 

זיע "אעל  נחמן רבי בשם נתן  רבי  כותב  בבריאה, ספירות העשר  דברמהות "בכל  :
שבהם יתברך , מידותיו  הם הספירות כי  ספירות , עשר בחינת בו  יש שבעולם

סוף " ועד  מראש העולם כל  את  ומנהיג מחייה ה "דהוא  הקן שילוח הל' הלכות (ליקוטי 

ב') .אות

ספירותעוד  העשר  בעניין  כותב  זיע "א הטוב  הרי"ח שרבנו מה דאלוראה  "דע , :
מהותם לידע  יכולים אנחנו אין  נהי"ם, חג"ת  כח "ב  שהם ספירות העשר 
בני ואנחנו הרוחניות. בתכלית רוחניים הם כי יען  ומראיהם, ודמותם ועצמותם 

ודמותם " עצמותם מהות  ולהכיר ולדעת להשיג נוכל  ואיך גשמיים, יוסףאדם (עוד

וישלח ) כותב חי  ועוד ומספר. מהם אחת לכל קצובה  מדה להם יש  ספירות  "העשר :
וזה להם , הצורך  כפי בתחתונים קצובה  השגחה בחינת להם שיהיה  כדי קצוב ,
הקשורה כשלהבת ההוא  הקו דרך בו ונאחזים קשורים  בהיותם אמנם , מוכרח...
בשם הם וגם אחד , הכל  והם  והם הוא  כן , אם פ "א, יצירה בספר  כנזכר  בגחלת

יקראו" סוף ' ב')'אין  פתיחה  ותבונה  .(דעת 

הוי"ה.ח. שם

כךהוא  אותיותיו בארבע  הידוע  הקדמון  השם והוא  יתברך , אליו הקרובה  :עצמות
אותיותי בארבע  מתגלית  ב "ה, העליון המאציל של  ההנהגה  כל  ה. - ו - ה -

זה בסדר הוי "ה  שם אותיות בארבע  ספירות העשר  כל  נרמזות וכך  הוי"ה. :שם 
ה ' באות  החכמה. נרמזת  - עצמה י ' באות  הכתר . נרמז - י' אות של  העליון בקוץ 
ה ' ובאות  נה"י. חג"ת הספירות שש  נרמזות - ו ' באות  הבינה . נרמזת - הראשונה

המלכות . נרמזת  - אחרונה

המרכיביםעוד בארבע  האותיות  שרשי גילוי דרך  גם הוי"ה אותיות ארבע  נרמזות
טנת"א]. בר "ת [הנקראים ואותיות תגין נקודות, טעמים , שהם שבהן ,

בר "תועוד  [הנקראים  ועפר מים  רוח אש שהם היסודות , בארבעת נרמזות  הן 
אצילות , שהם הנבראים העולמות ארבע  את המרכיבים והם  ארמ "ע ],

להלן . שיובא כפי אבי "ע ], בר "ת  [הנקראים ועשייה  יצירה  בריאה ,

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים סא |ראשי

מלא.ט. הוי"ה  בשם י"ס רמיזת

שמותבכל  בין ההבדל  שלם. הוי"ה שם  ממנה יוצא הוי"ה, שם  מאותיות  אחת
מילוי בחינת לפי  הוא האותיות, מארבע  אחת  מכל  היוצאים ההוי "ה 

שבהם . האותיות 

מילויארבעה  ס "ג, מילוי  ע "ב , מילוי והם הוי"ה, שם  אותיות בארבע  יש מילויים
סדרם וזה עסמ "ב ]. [ר "ת  ב "ן  ומילוי :מ"ה

וי"ואות ה"י יו "ד כזה, יודי"ן  במילוי הוי "ה  שם  ובה - החכמה  ספירת כנגד  - י '
ע "ב . שם הזה המילוי של הכוללת  הגימטרייא ע "ש הנקרא ה"י,

ואל "ף אות  יודי "ן  במילוי הוי "ה שם ובה - הבינה  ספירת  כנגד  - הראשונה ה '
ס "ג . שם הנקרא ה "י , וא"ו  ה"י יו "ד  כזה,

כזה ,אות אלפי "ן  במילוי הוי "ה  שם  ובה - נה"י חג"ת הספירות שש  כנגד  - ו '
מ "ה . שם  הנקרא ה"א , וא"ו  ה"א יו"ד 

וו 'אות ההי"ן במילוי  הוי "ה  שם שם ובה - המלכות ספירת  כנגד  - אחרונה  ה '
ה" ו "ו  ה "ה  יו"ד  ב "ן .כזה, שם  הנקרא ה,

תכונתן.י. - הספירות עשר

אתכל מנהיג הקב "ה  ובו  תכונתו , לפי המאיר מיוחד  אור היא מהספירות אחת
בהנהגת יתברך  רצונו קיום היא ספירות העשר של  שתכליתן כיוון  העולם.

הנאצלים . אל  מהמאציל ה' רצון  להשפעת  ביטוי היא שתכונתן  הרי עולמו ,

במידתמשמעות גילויים  מראשית ספירות , מהעשר  אחת לכל המיוחדת התכונה
מתבארת המלכות, במידת  בפועל  השפעתן כל  לביטוי ועד  החכמה

כך -בקצרה  בינה  הנאצלים. כלפי המאציל  רצון בגילוי השכל  נקודת - החכמה  :
השכל . אל  והתעמקות התקשרות - דעת ובהסברה . בפרטים  השכל  נקודת הרחבת
ההשפעה . ומיעוט  צמצום  תכונת  - גבורה  הנאצלים. אל  ההשפעה תכונת - חסד 
לנצח - נצח ההשפעה. מזיגת לצורך  לגבורה , החסד  בין  ותווך  הכרעה - תפארת 
תשתנה שלא איתנה  תקיפות - הוד  בפועל . ההשפעה שתהיה  המונעים, על 
- מלכות  המקבל . הנאצל  אל המשפיע  המאציל  התקשרות  - יסוד  ההחלטה.

הנאצלים אל  בפועל  צא)ההשפעה  עמ' ההשתלשלות " "סדר ספר  .(ע "פ 

העולם .ולקמן הנהגת כלפי  הי"ס  תכונת את  בפרטות  עוד  נבאר 

וחיצוניות.יא. פנימיות - הספירות עשר

חלקיםכל  לשני  בכללות מתחלקת  וחיצוניות .ספירה  פנימיות  :

הספירותהפנימיות חמש  את  כוללת  היא  הנסתרת. ההנהגה  היא - ספירה שבכל 
[שהן שבה הראשונות והןהפרטיות גבורה], חסד  בינה חכמה  כתר :

ממנה . שלמעלה לספירה זו ספירה  של  הקישור 
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שהיא הנשמה , אל  גם יזכה אז  - התורה ובסודות הנעלמת , בחכמה ויעסוק  הזה,
על וחכמה מעלתו , על  מעלה ותוסיף  שבו , ברוח  הנשמה ותאיר הבריאה , מן
בצלמו . האדם את  אלהים ויברא  נאמר, עליו  אשר  שלם, אדם נקרא ואז  חכמתו .

מהותם.ז. - הספירות עשר

ולבושיםהם  ככלים ברואיו , עם הקב "ה הנהגת בהדרגת  עליונים  אורות  עשר
יתב  רצונו  גילוי  שהוא העליון, הגדול  אורו את ועתה ,להכיל  רך .

ובעלייתם ממנו, וליהנות  לסבול  ברואיו  יוכלו  לתתא מעילא אורו  בהשתלשלות
בדברי המפורש  הוא  וזה ברצונו . דבקים  להיות להתעלות יוכלו לעילא  מתתא 

לטוב  זכור  אליהו  ספירן ,פתח  ע שׂ ר  ל וֹ ן  וקרינן  ּת ּק וּ נין, ע שׂ ר  דּ אּפ ק ּת  הוּ א "אנ ּת  :
דּ אתגּ לין ". ועלמין  אתגּ לין דּ לא סתימין  עלמין  בהוֹ ן  לאנהגא

הםעשר  הוד ,הספירות  נצח , תפארת, גבורה, חסד, [דעת], בינה, חכמה, כתר , :
נהי "מ ]. חג"ת, כח "ב /חב "ד , [ר "ת ומלכות יסוד 

זיע "אעל  נחמן רבי בשם נתן  רבי  כותב  בבריאה, ספירות העשר  דברמהות "בכל  :
שבהם יתברך , מידותיו  הם הספירות כי  ספירות , עשר בחינת בו  יש שבעולם

סוף " ועד  מראש העולם כל  את  ומנהיג מחייה ה "דהוא  הקן שילוח הל' הלכות (ליקוטי 

ב') .אות

ספירותעוד  העשר  בעניין  כותב  זיע "א הטוב  הרי"ח שרבנו מה דאלוראה  "דע , :
מהותם לידע  יכולים אנחנו אין  נהי"ם, חג"ת  כח "ב  שהם ספירות העשר 
בני ואנחנו הרוחניות. בתכלית רוחניים הם כי יען  ומראיהם, ודמותם ועצמותם 

ודמותם " עצמותם מהות  ולהכיר ולדעת להשיג נוכל  ואיך גשמיים, יוסףאדם (עוד

וישלח ) כותב חי  ועוד ומספר. מהם אחת לכל קצובה  מדה להם יש  ספירות  "העשר :
וזה להם , הצורך  כפי בתחתונים קצובה  השגחה בחינת להם שיהיה  כדי קצוב ,
הקשורה כשלהבת ההוא  הקו דרך בו ונאחזים קשורים  בהיותם אמנם , מוכרח...
בשם הם וגם אחד , הכל  והם  והם הוא  כן , אם פ "א, יצירה בספר  כנזכר  בגחלת

יקראו" סוף ' ב')'אין  פתיחה  ותבונה  .(דעת 

הוי"ה.ח. שם

כךהוא  אותיותיו בארבע  הידוע  הקדמון  השם והוא  יתברך , אליו הקרובה  :עצמות
אותיותי בארבע  מתגלית  ב "ה, העליון המאציל של  ההנהגה  כל  ה. - ו - ה -

זה בסדר הוי "ה  שם אותיות בארבע  ספירות העשר  כל  נרמזות וכך  הוי"ה. :שם 
ה ' באות  החכמה. נרמזת  - עצמה י ' באות  הכתר . נרמז - י' אות של  העליון בקוץ 
ה ' ובאות  נה"י. חג"ת הספירות שש  נרמזות - ו ' באות  הבינה . נרמזת - הראשונה

המלכות . נרמזת  - אחרונה

המרכיביםעוד בארבע  האותיות  שרשי גילוי דרך  גם הוי"ה אותיות ארבע  נרמזות
טנת"א]. בר "ת [הנקראים ואותיות תגין נקודות, טעמים , שהם שבהן ,

בר "תועוד  [הנקראים  ועפר מים  רוח אש שהם היסודות , בארבעת נרמזות  הן 
אצילות , שהם הנבראים העולמות ארבע  את המרכיבים והם  ארמ "ע ],

להלן . שיובא כפי אבי "ע ], בר "ת  [הנקראים ועשייה  יצירה  בריאה ,
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מלא.ט. הוי"ה  בשם י"ס רמיזת

שמותבכל  בין ההבדל  שלם. הוי"ה שם  ממנה יוצא הוי"ה, שם  מאותיות  אחת
מילוי בחינת לפי  הוא האותיות, מארבע  אחת  מכל  היוצאים ההוי "ה 

שבהם . האותיות 

מילויארבעה  ס "ג, מילוי  ע "ב , מילוי והם הוי"ה, שם  אותיות בארבע  יש מילויים
סדרם וזה עסמ "ב ]. [ר "ת  ב "ן  ומילוי :מ"ה

וי"ואות ה"י יו "ד כזה, יודי"ן  במילוי הוי "ה  שם  ובה - החכמה  ספירת כנגד  - י '
ע "ב . שם הזה המילוי של הכוללת  הגימטרייא ע "ש הנקרא ה"י,

ואל "ף אות  יודי "ן  במילוי הוי "ה שם ובה - הבינה  ספירת  כנגד  - הראשונה ה '
ס "ג . שם הנקרא ה "י , וא"ו  ה"י יו "ד  כזה,

כזה ,אות אלפי "ן  במילוי הוי "ה  שם  ובה - נה"י חג"ת הספירות שש  כנגד  - ו '
מ "ה . שם  הנקרא ה"א , וא"ו  ה"א יו"ד 

וו 'אות ההי"ן במילוי  הוי "ה  שם שם ובה - המלכות ספירת  כנגד  - אחרונה  ה '
ה" ו "ו  ה "ה  יו"ד  ב "ן .כזה, שם  הנקרא ה,

תכונתן.י. - הספירות עשר

אתכל מנהיג הקב "ה  ובו  תכונתו , לפי המאיר מיוחד  אור היא מהספירות אחת
בהנהגת יתברך  רצונו קיום היא ספירות העשר של  שתכליתן כיוון  העולם.

הנאצלים . אל  מהמאציל ה' רצון  להשפעת  ביטוי היא שתכונתן  הרי עולמו ,

במידתמשמעות גילויים  מראשית ספירות , מהעשר  אחת לכל המיוחדת התכונה
מתבארת המלכות, במידת  בפועל  השפעתן כל  לביטוי ועד  החכמה

כך -בקצרה  בינה  הנאצלים. כלפי המאציל  רצון בגילוי השכל  נקודת - החכמה  :
השכל . אל  והתעמקות התקשרות - דעת ובהסברה . בפרטים  השכל  נקודת הרחבת
ההשפעה . ומיעוט  צמצום  תכונת  - גבורה  הנאצלים. אל  ההשפעה תכונת - חסד 
לנצח - נצח ההשפעה. מזיגת לצורך  לגבורה , החסד  בין  ותווך  הכרעה - תפארת 
תשתנה שלא איתנה  תקיפות - הוד  בפועל . ההשפעה שתהיה  המונעים, על 
- מלכות  המקבל . הנאצל  אל המשפיע  המאציל  התקשרות  - יסוד  ההחלטה.

הנאצלים אל  בפועל  צא)ההשפעה  עמ' ההשתלשלות " "סדר ספר  .(ע "פ 

העולם .ולקמן הנהגת כלפי  הי"ס  תכונת את  בפרטות  עוד  נבאר 

וחיצוניות.יא. פנימיות - הספירות עשר

חלקיםכל  לשני  בכללות מתחלקת  וחיצוניות .ספירה  פנימיות  :

הספירותהפנימיות חמש  את  כוללת  היא  הנסתרת. ההנהגה  היא - ספירה שבכל 
[שהן שבה הראשונות והןהפרטיות גבורה], חסד  בינה חכמה  כתר :

ממנה . שלמעלה לספירה זו ספירה  של  הקישור 
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לדון אדם , כל  על  הפרטית  ההשגחה של  ההנהגה היא זו  מערכת  באמצע . ממצע 
ברחמים . או  לדין  או  לחסד מעשיו  לפי  אותו 

כךסדר  הוא קוין , ג' סדר  במעמד  :הספירות

לזה ,קו שראוי מי  כל  כלפי  גמור  בחסד  העולם את להנהיג החסד קו  הוא  - הימין
ונצח  חסד  חכמה  הספירות שלשת נכללים חח"ן)ובו כאשר(ר "ת  ,- החכמה :

בימין . לחסד  מתחת - והנצח  בימין . לחכמה מתחת  - החסד בימין . הכתר  מתחת

שראויקו  מי  כל  כלפי  בדין העולם את  להנהיג  הגבורה  קו הוא - השמאל 
והוד  גבורה  בינה  הספירות שלושת נכללים ובו בג"ה )לזה , כאשר(ר "ת  ,:

בשמאל . הכתר מתחת - מתחתהבינה - והוד  בשמאל . לבינה  מתחת - הגבורה
בשמאל . לגבורה

אתוקו להנהיג הרחמים, קו  והוא הגבורה, לקו  החסד  קו  בין  המכריע  - האמצע 
נכללים ובו  רחמים, עליו מעורר  והקב "ה  לחסד  ראוי שאינו  מי  כלפי העולם 

ויסוד  תפארת [דעת ] כתר הספירות דת"י )שלשת או  כת "י , כאשר(ר "ת  עליון, - הכתר  :
מתחת - התפארת  באמצע . חו"ב  מתחת היא - אותה  מזכירים כאשר  הדעת לכל .
מתחת ליסוד , מתחת  - והמלכות באמצע . לנו "ב  מתחת - היסוד  באמצע . חו"ג
בהנהגת המתגלה הצורך  לפי  בה  ומשפיעות  מעליה  הערוכות ספירות הט' לכל 

יתברך . הבורא

הדין קו קו קו קו :ציורם וזה וזה וזה וזה  קו  הרחמים  קו החסד
חכמה חכמה חכמה חכמה  בינה כתר כתר כתר כתר 
חסד חסד חסד חסד  גבורה [[[[דעת דעת דעת דעת ]]]]

נצח נצח נצח נצח  הודתפארת תפארת תפארת תפארת 
מלכות מלכות מלכות מלכות  יסוד יסוד יסוד יסוד 

מידהולשנן ולא מקום  לא הרוחניים, בעליונים ולא  בספירות אין  כי נדע , היטב 
הכינויים וכל  מוחשיים , ציור  שום  ולא קו  ולא  נקודה  לא  זמן  ולא מרחק  לא 
ביטוי ורק  אך  כנ "ל  הם וכד ', ומתחת למעלה  או  שמאל  או  ימין צד  של  הללו 
והבנתו האדם  לשכל  הקב "ה  הנהגת של  העליונות המידות את  לקרב  כדי לשוני,

שפתו . לפי 
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הוהחיצוניות  ההנהגה היא - ספירה הספירותשבכל  חמש  את כוללת  היא גלויה.
[שהן שבה האחרונות והןהפרטיות ומלכות], יסוד הוד נצח  תפארת :

ממנה שלמטה לספירה זו ספירה של פ "ט)הקישור  ההשתלשלות  סדר ספר  .(ראה 

דיושריב. וספירות דעיגולים בספירות ציורן  - הספירות  .עשר 

בחינותבהנהגת  שתי  יש הבחינותהקב "ה שתי פרטית. והנהגה  כללית הנהגה :
כמבואר ספירות , העשר  בציור  ביטוי לידי באות הקב "ה בהנהגת הללו

הצמצום שלאחר  הרשימו של  פנוי ומקום בחלל ההשתלשלות , עניינםבסדר  (ראה 

הבא) .בפרק

מצוירותבספירות הספירות כאשר היינו הכללית, ההנהגה  ציור  הוא - דעיגולים
והיא בצל . כגלדי זה בתוך  זה ככדורים מלאים עיגולים  של  כמערכת 

הבריאה . טבע  בחוק  טבע  ויתעלה  יתברך  שהבורא  הקבועה, ההנהגה

מצוירותבספירות  הספירות  כאשר היינו הפרטית, ההנהגה ציור הוא - דיושר 
ביושר מעמדן  היה איך  לקמן , ראה למטה. מלמעלה סדרן  לפי  ביושר 

התיקון . ולאחר  התיקון לפני

התיקוןיג. ואחרי התיקון  קודם מעמדן  - הספירות .עשר 

התיקון .שתי לאחר  והשנייה  התיקון, קודם אחת האצילות, בעולם  הן בחינות 

העליוןתיקון, האור את לצמצם כדי  ברצונו, כוון שהמאציל הבחינה הוא
השופע  האור את  לסבול שיוכל  מנת על  להתרחב  המקבל  לכלי  ולאפשר 

כראוי . ולהתקיים בו

הבוראכי לכן  ולסבלו. לקבלו כוח  בתחתונים  ואין  ועצום  רב  העליון האור הנה
ומהם לאור , מעבר  אמצעי כמה האציל ויתעלה  ופרצופיםיתברך מסכים, :

שהאור מנת  על  והנימים, השערות  במיני  ודקים צרים  וצינורות הי "ס , במבנה 
האור התמעטות הללו . המעבר  אמצעי  במניעת יתמעט לתתא מעילא הנאצל 

מע  אמצעי  דרך  היאהעליון התחתונים, בכלים התלבשותו  לאפשר  כדי אלו  בר 
התיקון . בחינת 

התפשטותהי"ס  בלי לזו , מתחת זו כעומדות  סמכא, בחד  היו  - התיקון  קודם
היה לא זה  ישר במעמד זה. בתוך  זה  התלבשותם וללא  פרצופים  לחמשה
שבירה . בהם הייתה  כן  ועל  בהם , השופע  האור  את לסבול  המקבלים הכלים  בכוח

לכליםוכאשר  לאפשר כדי התיקון, סדר את לגלות המאציל  ברצון עלה 
לאחר עתה  להתקיים , כדי  בהם השופע  האור  את  ולסבול להיתקן 
לחמשה ובהתפשטות קוין , ג' של במערכת האצילות בעולם נתקנו  הי"ס  התיקון
העליון האור את ולסבול  לקבל  לעמוד  ויכלו זה , בתוך זה המתלבשים פרצופים

להם . הנאצל 

קוין.יד. ג' במעמד סדרן  - הספירות עשר

לתתאלצורך  מעילא מעמדן  לפי ספירות העשר  את חילק  הקב "ה העולם, קיום
קוין ג' של  הרחמיםבמערכת וקו  בשמאל  הגבורה קו  בימין , החסד  קו :
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לדון אדם , כל  על  הפרטית  ההשגחה של  ההנהגה היא זו  מערכת  באמצע . ממצע 
ברחמים . או  לדין  או  לחסד מעשיו  לפי  אותו 

כךסדר  הוא קוין , ג' סדר  במעמד  :הספירות

לזה ,קו שראוי מי  כל  כלפי  גמור  בחסד  העולם את להנהיג החסד קו  הוא  - הימין
ונצח  חסד  חכמה  הספירות שלשת נכללים חח"ן)ובו כאשר(ר "ת  ,- החכמה :

בימין . לחסד  מתחת - והנצח  בימין . לחכמה מתחת  - החסד בימין . הכתר  מתחת

שראויקו  מי  כל  כלפי  בדין העולם את  להנהיג  הגבורה  קו הוא - השמאל 
והוד  גבורה  בינה  הספירות שלושת נכללים ובו בג"ה )לזה , כאשר(ר "ת  ,:

בשמאל . הכתר מתחת - מתחתהבינה - והוד  בשמאל . לבינה  מתחת - הגבורה
בשמאל . לגבורה

אתוקו להנהיג הרחמים, קו  והוא הגבורה, לקו  החסד  קו  בין  המכריע  - האמצע 
נכללים ובו  רחמים, עליו מעורר  והקב "ה  לחסד  ראוי שאינו  מי  כלפי העולם 

ויסוד  תפארת [דעת ] כתר הספירות דת"י )שלשת או  כת "י , כאשר(ר "ת  עליון, - הכתר  :
מתחת - התפארת  באמצע . חו"ב  מתחת היא - אותה  מזכירים כאשר  הדעת לכל .
מתחת ליסוד , מתחת  - והמלכות באמצע . לנו "ב  מתחת - היסוד  באמצע . חו"ג
בהנהגת המתגלה הצורך  לפי  בה  ומשפיעות  מעליה  הערוכות ספירות הט' לכל 

יתברך . הבורא

הדין קו קו קו קו :ציורם וזה וזה וזה וזה  קו  הרחמים  קו החסד
חכמה חכמה חכמה חכמה  בינה כתר כתר כתר כתר 
חסד חסד חסד חסד  גבורה [[[[דעת דעת דעת דעת ]]]]

נצח נצח נצח נצח  הודתפארת תפארת תפארת תפארת 
מלכות מלכות מלכות מלכות  יסוד יסוד יסוד יסוד 

מידהולשנן ולא מקום  לא הרוחניים, בעליונים ולא  בספירות אין  כי נדע , היטב 
הכינויים וכל  מוחשיים , ציור  שום  ולא קו  ולא  נקודה  לא  זמן  ולא מרחק  לא 
ביטוי ורק  אך  כנ "ל  הם וכד ', ומתחת למעלה  או  שמאל  או  ימין צד  של  הללו 
והבנתו האדם  לשכל  הקב "ה  הנהגת של  העליונות המידות את  לקרב  כדי לשוני,

שפתו . לפי 

זוטא |סב  ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים הקבלה ראשי בלימוד  חיזוק מאמרי

הוהחיצוניות  ההנהגה היא - ספירה הספירותשבכל  חמש  את כוללת  היא גלויה.
[שהן שבה האחרונות והןהפרטיות ומלכות], יסוד הוד נצח  תפארת :

ממנה שלמטה לספירה זו ספירה של פ "ט)הקישור  ההשתלשלות  סדר ספר  .(ראה 

דיושריב. וספירות דעיגולים בספירות ציורן  - הספירות  .עשר 

בחינותבהנהגת  שתי  יש הבחינותהקב "ה שתי פרטית. והנהגה  כללית הנהגה :
כמבואר ספירות , העשר  בציור  ביטוי לידי באות הקב "ה בהנהגת הללו

הצמצום שלאחר  הרשימו של  פנוי ומקום בחלל ההשתלשלות , עניינםבסדר  (ראה 

הבא) .בפרק

מצוירותבספירות הספירות כאשר היינו הכללית, ההנהגה  ציור  הוא - דעיגולים
והיא בצל . כגלדי זה בתוך  זה ככדורים מלאים עיגולים  של  כמערכת 

הבריאה . טבע  בחוק  טבע  ויתעלה  יתברך  שהבורא  הקבועה, ההנהגה

מצוירותבספירות  הספירות  כאשר היינו הפרטית, ההנהגה ציור הוא - דיושר 
ביושר מעמדן  היה איך  לקמן , ראה למטה. מלמעלה סדרן  לפי  ביושר 

התיקון . ולאחר  התיקון לפני

התיקוןיג. ואחרי התיקון  קודם מעמדן  - הספירות .עשר 

התיקון .שתי לאחר  והשנייה  התיקון, קודם אחת האצילות, בעולם  הן בחינות 

העליוןתיקון, האור את לצמצם כדי  ברצונו, כוון שהמאציל הבחינה הוא
השופע  האור את  לסבול שיוכל  מנת על  להתרחב  המקבל  לכלי  ולאפשר 

כראוי . ולהתקיים בו

הבוראכי לכן  ולסבלו. לקבלו כוח  בתחתונים  ואין  ועצום  רב  העליון האור הנה
ומהם לאור , מעבר  אמצעי כמה האציל ויתעלה  ופרצופיםיתברך מסכים, :

שהאור מנת  על  והנימים, השערות  במיני  ודקים צרים  וצינורות הי "ס , במבנה 
האור התמעטות הללו . המעבר  אמצעי  במניעת יתמעט לתתא מעילא הנאצל 

מע  אמצעי  דרך  היאהעליון התחתונים, בכלים התלבשותו  לאפשר  כדי אלו  בר 
התיקון . בחינת 

התפשטותהי"ס  בלי לזו , מתחת זו כעומדות  סמכא, בחד  היו  - התיקון  קודם
היה לא זה  ישר במעמד זה. בתוך  זה  התלבשותם וללא  פרצופים  לחמשה
שבירה . בהם הייתה  כן  ועל  בהם , השופע  האור  את לסבול  המקבלים הכלים  בכוח

לכליםוכאשר  לאפשר כדי התיקון, סדר את לגלות המאציל  ברצון עלה 
לאחר עתה  להתקיים , כדי  בהם השופע  האור  את  ולסבול להיתקן 
לחמשה ובהתפשטות קוין , ג' של במערכת האצילות בעולם נתקנו  הי"ס  התיקון
העליון האור את ולסבול  לקבל  לעמוד  ויכלו זה , בתוך זה המתלבשים פרצופים

להם . הנאצל 

קוין.יד. ג' במעמד סדרן  - הספירות עשר

לתתאלצורך  מעילא מעמדן  לפי ספירות העשר  את חילק  הקב "ה העולם, קיום
קוין ג' של  הרחמיםבמערכת וקו  בשמאל  הגבורה קו  בימין , החסד  קו :

וזה ציורם:

קו החסד    קו הרחמים   קו הדין
כתר

חכמה                        בינה
]דעת[

חסד                          גבורה
תפארת

נצח                           הוד
יסוד

מלכות
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עליון.טו. אדם קומת במבנה  נרמזות  - הספירות עשר
זכורכלל  אליהו פתח בדברי כנזכר  עליון  אדם קומת  במבנה מתחלקות הי "ס 

זה בסדר  מוחלטוב , - בינה ימין . מוח  - חכמה מלכות. ככתר  עליון - כתר :
שוק  - נצח  הגוף . מרכז  - תפארת  שמאל . זרוע  - גבורה ימין . זרוע  - חסד  שמאל .
את בתוכו כולל  הוא כי הגוף  סיום הנקרא הברית - יסוד  שמאל. שוק  - הוד  ימין .

הספירו מחמש  המשתלשל  השפע  ובהכל העטרה, - מלכות  נ"ה. חג"ת שעליו  ת
השכינה . מקושרת

:ציורם וזה 
עליוןכתר  -

שמאל.חכמה  מוח  - בינה  ימין . מוח -
שמאל.חסד  זרוע  - גבורה  ימין. זרוע  -

הגוף.תפארת  מרכז -
שמאל.נצח  שוק  - הוד ימין. שוק  הברית .יסוד - -

העטרה .מלכות  -

מכוונותבפרטות והן  הנהגות, מיני  לתרי "ג האלוקית הנהגה מתחלקת עוד 
שבתורה המצוות  תעשה )בתרי"ג לא מצוות ושס "ה  עשה  מצוות והן(רמ"ח ,

האדם גוף  באיברי גידים )המכוונות  ושס "ה  איברים  יש(רמ "ח  בנשמה גם בגוף , וכמו  .
חלקים . תרי"ג

צורהולשנן ולא  תואר לא הרוחניים, בעליונים  ולא בספירות אין כי  נדע , היטב 
אך כנ"ל  הם וכד', הגוף  איברי  דמיון  של  הללו  הכינויים וכל דמות , ולא 

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים סה |ראשי

לשכל הקב "ה הנהגת  של  העליונות  המידות  את לקרב  כדי  לשוני , ביטוי  ורק 
אלוה" אחזה  - "מבשרי הכתוב  בבחינת שפתו, לפי והבנתו כו )האדם יט, על(איוב .

את לדעת ויחס  וקשר יסוד לו שיהיה אלוקים, בצלם  האדם את ברא הקב "ה כן 
ממנו . למעלה  אשר 

העולם.טז. בהנהגת - הספירות עשר

עולמו .ספ לכל  את להנהיג ברצונו קבע  הקב "ה שבה לה, מיוחדת תכונה יש  ירה
סדרן לפי  תכונתן  :וזו 

הזוה "ק הכתר בלשון  הנקראת קץ , לאין מאוד  הגדולים  הרחמים מידת  הוא  -
למעלה העומדת  המדרגה  היא א "א ]. [ר"ת אפים  ארך  היינו אנפין ", "אריך 
לבין ב "ה  סוף  אין  אור בין  הממצעת  כמידה  לספירות , ומעל  האצילות מעולם
ההטבה ושורש הגמור  החסד  מידת  היא האצילות . בעולם שראשיתם  הנאצלים
ראוי שאינו  למי גם מטיבה היא כן  ועל כלל , דין  בה  ואין קץ , אין עד  לכל  והחסד

ברכות במסכת חז "ל  כמ"ש א)לקבל , אע "פ (ז, - אחון  אשר  את וחנותי עה "פ 
הגון . שאינו

גםהחכמה  בפועל . החסד  הנהגת מקור והיא וחסד , רחמים של  מידה היא גם -
כבר כי הכתר, ממידת פחות  אך  לקבל , ראוי  שאינו  למי משפיעה  החכמה

וממותק . כנוע  הוא  שהדין  רק  דין קצת של  גילוי בה יש

הםהבינה  שממנה הדינים  אל  שורש גם היא זה ועם  בעצמה, רחמים מידת  היא -
בבחינת בפועל , הדין  להנהגת המקור  היא הבינה  כן  על  ומתגלים . יוצאים 

יוכיח" ה' יאהב  אשר  את  "כי  יב)הכתוב  ג, .(משלי

גבולהחסד בלי  התחתונים אל  היוצאת  בפועל , ההטבה  הנהגת מידת היא -
לפי נשפעת שהיא  רק  גמור , חסד  מידת היא לרעים. הטובים בין 

התחתונים . מעשי

נשפעתהגבורה  והיא רחמנות, ללא ישר  כדין בפועל , הדין  הנהגת מידת היא -
התחתונים . מעשי  לפי

הגבורה ,התפארת להנהגת החסד  הנהגת בין  הממזגת הרחמים, מידת היא -
והיא האמת, מידת הנקראת  היא המשפט . בסוד  ביניהם ומכריעה

התורה . הנהגת בחינת 

כשהואהנצח התחתונים, אל  והתפשטותו  בפועל  החסד  גילוי המשך  מידת  היא -
הממוזגת החסד  מידת את ולקיים להעמיד  הוא עיקרה לכן , הדין. עם ממוזג

שבחסד , ההטבה תכלית  מתגלית זו במידת התפארת. שהואבהכרעת  שאע "פ 
היא ההטבה ותכלית התחתונים. עם להיטיב  אך  היא תכליתו  הרי הדין, עם ממוזג 
בשכר לעוה"ב  באחריתם  להם  להיטיב  כדי בעוה"ז , העוונות  מיעוט  על  לשלם 

נצחית . אמיתית טובה של  מושלם

התחתונים ,ההוד  אל  והתפשטותה בפועל  הגבורה גילוי  המשך  מידת היא  -
מידת את ולקיים להעמיד הוא עיקרה לכן , החסד . עם ממוזגת כשהיא

וזה ציורם:

כתר - עליון

חכמה - מוח ימין.            בינה - מוח שמאל.

חסד - זרוע ימין.           גבורה - זרוע שמאל.

תפארת - מרכז הגוף.

נצח - שוק ימין.           הוד - שוק שמאל.

יסוד - הברית.

מלכות - העטרה.
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עליון.טו. אדם קומת במבנה  נרמזות  - הספירות עשר
זכורכלל  אליהו פתח בדברי כנזכר  עליון  אדם קומת  במבנה מתחלקות הי "ס 

זה בסדר  מוחלטוב , - בינה ימין . מוח  - חכמה מלכות. ככתר  עליון - כתר :
שוק  - נצח  הגוף . מרכז  - תפארת  שמאל . זרוע  - גבורה ימין . זרוע  - חסד  שמאל .
את בתוכו כולל  הוא כי הגוף  סיום הנקרא הברית - יסוד  שמאל. שוק  - הוד  ימין .

הספירו מחמש  המשתלשל  השפע  ובהכל העטרה, - מלכות  נ"ה. חג"ת שעליו  ת
השכינה . מקושרת

:ציורם וזה 
עליוןכתר  -

שמאל.חכמה  מוח  - בינה  ימין . מוח -
שמאל.חסד  זרוע  - גבורה  ימין. זרוע  -

הגוף.תפארת  מרכז -
שמאל.נצח  שוק  - הוד ימין. שוק  הברית .יסוד - -

העטרה .מלכות  -

מכוונותבפרטות והן  הנהגות, מיני  לתרי "ג האלוקית הנהגה מתחלקת עוד 
שבתורה המצוות  תעשה )בתרי"ג לא מצוות ושס "ה  עשה  מצוות והן(רמ"ח ,

האדם גוף  באיברי גידים )המכוונות  ושס "ה  איברים  יש(רמ "ח  בנשמה גם בגוף , וכמו  .
חלקים . תרי"ג

צורהולשנן ולא  תואר לא הרוחניים, בעליונים  ולא בספירות אין כי  נדע , היטב 
אך כנ"ל  הם וכד', הגוף  איברי  דמיון  של  הללו  הכינויים וכל דמות , ולא 
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לשכל הקב "ה הנהגת  של  העליונות  המידות  את לקרב  כדי  לשוני , ביטוי  ורק 
אלוה" אחזה  - "מבשרי הכתוב  בבחינת שפתו, לפי והבנתו כו )האדם יט, על(איוב .

את לדעת ויחס  וקשר יסוד לו שיהיה אלוקים, בצלם  האדם את ברא הקב "ה כן 
ממנו . למעלה  אשר 

העולם.טז. בהנהגת - הספירות עשר

עולמו .ספ לכל  את להנהיג ברצונו קבע  הקב "ה שבה לה, מיוחדת תכונה יש  ירה
סדרן לפי  תכונתן  :וזו 

הזוה "ק הכתר בלשון  הנקראת קץ , לאין מאוד  הגדולים  הרחמים מידת  הוא  -
למעלה העומדת  המדרגה  היא א "א ]. [ר"ת אפים  ארך  היינו אנפין ", "אריך 
לבין ב "ה  סוף  אין  אור בין  הממצעת  כמידה  לספירות , ומעל  האצילות מעולם
ההטבה ושורש הגמור  החסד  מידת  היא האצילות . בעולם שראשיתם  הנאצלים
ראוי שאינו  למי גם מטיבה היא כן  ועל כלל , דין  בה  ואין קץ , אין עד  לכל  והחסד

ברכות במסכת חז "ל  כמ"ש א)לקבל , אע "פ (ז, - אחון  אשר  את וחנותי עה "פ 
הגון . שאינו

גםהחכמה  בפועל . החסד  הנהגת מקור והיא וחסד , רחמים של  מידה היא גם -
כבר כי הכתר, ממידת פחות  אך  לקבל , ראוי  שאינו  למי משפיעה  החכמה

וממותק . כנוע  הוא  שהדין  רק  דין קצת של  גילוי בה יש

הםהבינה  שממנה הדינים  אל  שורש גם היא זה ועם  בעצמה, רחמים מידת  היא -
בבחינת בפועל , הדין  להנהגת המקור  היא הבינה  כן  על  ומתגלים . יוצאים 

יוכיח" ה' יאהב  אשר  את  "כי  יב)הכתוב  ג, .(משלי

גבולהחסד בלי  התחתונים אל  היוצאת  בפועל , ההטבה  הנהגת מידת היא -
לפי נשפעת שהיא  רק  גמור , חסד  מידת היא לרעים. הטובים בין 

התחתונים . מעשי

נשפעתהגבורה  והיא רחמנות, ללא ישר  כדין בפועל , הדין  הנהגת מידת היא -
התחתונים . מעשי  לפי

הגבורה ,התפארת להנהגת החסד  הנהגת בין  הממזגת הרחמים, מידת היא -
והיא האמת, מידת הנקראת  היא המשפט . בסוד  ביניהם ומכריעה

התורה . הנהגת בחינת 

כשהואהנצח התחתונים, אל  והתפשטותו  בפועל  החסד  גילוי המשך  מידת  היא -
הממוזגת החסד  מידת את ולקיים להעמיד  הוא עיקרה לכן , הדין. עם ממוזג

שבחסד , ההטבה תכלית  מתגלית זו במידת התפארת. שהואבהכרעת  שאע "פ 
היא ההטבה ותכלית התחתונים. עם להיטיב  אך  היא תכליתו  הרי הדין, עם ממוזג 
בשכר לעוה"ב  באחריתם  להם  להיטיב  כדי בעוה"ז , העוונות  מיעוט  על  לשלם 

נצחית . אמיתית טובה של  מושלם

התחתונים ,ההוד  אל  והתפשטותה בפועל  הגבורה גילוי  המשך  מידת היא  -
מידת את ולקיים להעמיד הוא עיקרה לכן , החסד . עם ממוזגת כשהיא
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רק  שהוא שברע , הרע  מתגלה ההוד  במידת התפארת. בהכרעת  הממוזגת הגבורה
ולהענישם התחתונים את  לבחון  רק  הוא  באמת אך  כערב , לשעתו מתדמה 

לעוה"ב . להאבידם כדי  בעוה"ז זכויותיהם מיעוט על  להם לשלם במעשיהם,

המשתלשלותהיסוד ההשפעות מיני  כל  את  לכלול המקשרת , המידה  היא  -
להם . הנכון  כפי לתחתונים אותן  להשפיע  כדי מהעליונים,

בפועלהמלכות  אותן ומשפיעה  ההשפעות, מיני  כל  את  המקבלת המידה הוא -
השגחתו ואת  ה', מלכות את  לגלות  הוא, עיקרה התחתונים . אל 
באופן חייהם ובאורח  רצונם  בגילוי מלכותו  עול  את  שיקבלו  כדי  בתחתונים,
שמהמלכות הבורא  רצון  גילוי  על  להורות שכינה , בתואר  נקראת  המלכות  הנכון .
להורות אדנ ', בשם רמוזה והיא בעולם. בפועל  הנהגתו  את  משרה  הוא ולמטה
כל את ומנהיג משגיח שהוא  עמו, על  אדון  שהוא  כמלך  הבורא, רצון  גילוי על 

בעולמו . הנבראים

חלקיהיז. ושני הכתר, אנפין.ספירת ואריך  יומין  עתיק :

רחמיםהכתר  ובה בעולמו  הקב "ה הנהגת של  העליונה הפנימית הבחינה הוא -
לעתיד רק  תתגלה  ובשלמות בפועל הכתר הנהגת מאוד . וגמורים גדולים 
עתיד . לשון  אהי "ה בשם נרמזת  היא  כן  ועל  עולם, שנות אלפי ששת לאחר  לבוא,
של בהנהגה  בכללות , העולם  את מנהיגה הכתר הנהגת  זמן  בכל כעת גם  אמנם,
מכוונת היא  כאשר לבוא, העתיד  אל  להכנות מכוונת שהנהגתה  רק  גדול , הסתר

ו האמיתית ההטבה גילוי מ"שאל  בבחינת יתברך , רצונו גילוי שבשורש השלימה
עביד . לטוב  רחמנא דעביד  כל  חז"ל 

מדרגותספירת שתי  כוללת היא וע "כ  לנאצלים, המאציל  בין  ממצעת  היא הכתר
הפרצופים בחלקי [א"א].הנזכרים אנפין  ואריך  [ע "י] יומין  עתיק  :

המאצילעתיק  של  התחתונה המדרגה והוא  הכתר , פנימיות הוא - יומין 
שברא . במציאות  רצונו  בהשתלשלות 

לנאצלים .ואריך  ומקור  ושורש  ראש והוא שבכתר , החיצוניות הוא - אנפין 

בגדרעתיק  ואינו  למקורו , מוחלט  בביטול  עומד והוא מקורו, עם  מאוחד  יומין 
כנגד אנפין  אריך את רק  נמנה הפרצופים  בעניין  לקמן לכן , כלל. גילוי 
לנאצלים . ומקור  שורש  ראש  מהיותו  הגילוי ראשית הוא  אנפין  אריך  כי  הכתר ,

הדעת.יח. ספירת

הדעתהדעת הבינה . והנהגת החכמה  הנהגת בין ומכרעת  הממזגת מידה היא  -
הכתר כי  הכתר . ספירת  של חיצוני גילוי  היא אלא  עצמה, בפני ספירה אינה
חיצונית . בחינה  היא והדעת פנימית, בחינה הוא בו  ההשגה ואי היעלמותו  לרוב 
מזכירים לא  הכתר  את מזכירים  וכאשר  ספירות, בעשר  נכללת  איננה הדעת לכן,
כאשר כנ"ל , ויבואר הכתר. את  מזכירים  לא הדעת  את  מזכירים וכאשר  הדעת , את 
בזה - הפנימית  ההנהגה  את מזכירים  כאשר  או  הקב "ה הנהגת כלל  את מזכירים

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים סז |ראשי

בפועל הגלויה  ההנהגה את  מזכירים כאשר  אבל הי"ס , בכלל  הכתר  את  מזכירים 
הי "ס . בכלל  הדעת  את מזכירים בזה -

תחתוןדעת ודעת בפסוק עליון  הנרמזות והן דרגות, לשתי נחלקת הדעת ספירת -
ה'" דעות  אל  ב,ג )"כי הזוהר(שמ"א ובתיקוני דעות ,(תס"ט), תרין  שהם  ביארו

עלאין חו "ב  בין המכריע  הוא  - העליון  דעת תתאה. ויחודא עילאה יחודא דרך  על 
שהם עטרין השתי כללות סוד  הם - תחתון  ודעת  הזכרים. עצמם המוחין שהם

מלכויות  ביאורשתי וביתר מכוונתדאו "א . המתמזגת הדעת היא - עליון  דעת :
שלמטה . מהעולמות המתמזגת הדעת היא - תחתון  ודעת והאוא"ס . יתברך  הבורא

המלכותיט. להספירת אין כלומר כלום", מגרמה לה  "לית  המלכות  מידת -
שמעליה , מהספירות מקבלת רק  היא כלל . מעצמה משפיעה  תכונה כל 
[ר "ת עשייה יצירה בריאה שבעולמות במלאכים  פועלת היא קבלתה  וכפי

ובתחתונים . בי"ע ]

מהנהגתההנהגה  שקבלה  כפי  שבדין , היושר  במידת היא  המלכות של  הכללית
הצדק  היינו  "צדק ", בשם  נקראת  היא  כן על  שמעליה. הספירות
מספירות יותר הדין במידת  פועלת המלכות בזה התחתונים . כלפי  שבמשפט
מעשיהם , את המטיבים התחתונים שבזכות פעמים  אמנם, שמעליה. נה"י חג"ת 
רחמים להם להשפיע  יותר משתתפת  והמלכות  רחמים  הנהגת  כלפיהם מתקיימת 
הנהגתה וגם  מקבלת , רק  והיא כלום  מגרמא לה לית שהמלכות  וכיוון  וחסד .

נוקבא בתואר מכונה היא לכן  שבדין , ביושר  היא  ההנהגה(נקבה )הכללית דרך  על  ,
לּ י ..." ע שׂ ה אּת  כּ כה "ואם  בכתוב  טו )הנזכרת יא, .(במדבר  

הפרצופיםכ. בבנין - הספירות .עשר

בערכיכל תיקרא  היא כן  ועל  פרטיות, ספירות לעשר  נחלקת מהספירות  אחת
בהנהגת שלימה רוחנית וקומה  בנין  כלומר  שלם, "פרצוף " בשם  הקבלה
דאצילות א "א  מפרצוף  דווקא זה  וכל  השלם. האדם דמות  קומת כמו  הקב "ה
וכדומה אח"פ  בא "ק  מזכירים  ואם פרצוף , שם  אין  ומעלה מא "א  אבל  ולמטה,

לבחינה . בחינה בין  להבחין  שידע  הלומד אזן  את  לשכך רק  הוא 

בכלל ,להבחין כוחות  מהעשר  הכח  היא - ספירה  "פרצוף ", לבין  "ספירה " בין
מידה היא  - ספירה ועוד , בפרט . ההוא הכח שלמות הוא - פרצוף  אך 

מקומהממידות הוא  - פרצוף  אבל  אתברואיו , תכונתה כפי  בה להשגיח הקב "ה 
ממנה . למטה או שלמעלה  למידות ביחס  בתכונתה זו  מידה  של 

שהםכל  פרצופים, לחמשה מתחלקים בכללם א"א]הי"ס  [ר "ת  אנפין אריך  א) :
ספירת היא - אימא ג) החכמה . ספירת  הוא - אבא ב ) הכתר. ספירת  הוא  -
ספירת הוא - אנפין  זעין ד) או"א]. ר "ת  יחד  יקראו  ואימא אבא [בכינוי הבינה 
[ר "ת תפארת גבורה חסד  הספירות שש  את הכולל והוא  ת"ת]. [ר "ת התפארת
נוקבא ה ) ו "ק ]. [ר "ת  קצוות שש  מכונים והם  נה"י], [ר"ת יסוד הוד  ונצח  חג"ת ,
זו "ן ]. ר "ת יחד  יקראו  ונוקביה אנפין  זעיר [בכינוי המלכות  ספירת  היא  - דז "א
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רק  שהוא שברע , הרע  מתגלה ההוד  במידת התפארת. בהכרעת  הממוזגת הגבורה
ולהענישם התחתונים את  לבחון  רק  הוא  באמת אך  כערב , לשעתו מתדמה 

לעוה"ב . להאבידם כדי  בעוה"ז זכויותיהם מיעוט על  להם לשלם במעשיהם,

המשתלשלותהיסוד ההשפעות מיני  כל  את  לכלול המקשרת , המידה  היא  -
להם . הנכון  כפי לתחתונים אותן  להשפיע  כדי מהעליונים,

בפועלהמלכות  אותן ומשפיעה  ההשפעות, מיני  כל  את  המקבלת המידה הוא -
השגחתו ואת  ה', מלכות את  לגלות  הוא, עיקרה התחתונים . אל 
באופן חייהם ובאורח  רצונם  בגילוי מלכותו  עול  את  שיקבלו  כדי  בתחתונים,
שמהמלכות הבורא  רצון  גילוי  על  להורות שכינה , בתואר  נקראת  המלכות  הנכון .
להורות אדנ ', בשם רמוזה והיא בעולם. בפועל  הנהגתו  את  משרה  הוא ולמטה
כל את ומנהיג משגיח שהוא  עמו, על  אדון  שהוא  כמלך  הבורא, רצון  גילוי על 

בעולמו . הנבראים

חלקיהיז. ושני הכתר, אנפין.ספירת ואריך  יומין  עתיק :

רחמיםהכתר  ובה בעולמו  הקב "ה הנהגת של  העליונה הפנימית הבחינה הוא -
לעתיד רק  תתגלה  ובשלמות בפועל הכתר הנהגת מאוד . וגמורים גדולים 
עתיד . לשון  אהי "ה בשם נרמזת  היא  כן  ועל  עולם, שנות אלפי ששת לאחר  לבוא,
של בהנהגה  בכללות , העולם  את מנהיגה הכתר הנהגת  זמן  בכל כעת גם  אמנם,
מכוונת היא  כאשר לבוא, העתיד  אל  להכנות מכוונת שהנהגתה  רק  גדול , הסתר

ו האמיתית ההטבה גילוי מ"שאל  בבחינת יתברך , רצונו גילוי שבשורש השלימה
עביד . לטוב  רחמנא דעביד  כל  חז"ל 

מדרגותספירת שתי  כוללת היא וע "כ  לנאצלים, המאציל  בין  ממצעת  היא הכתר
הפרצופים בחלקי [א"א].הנזכרים אנפין  ואריך  [ע "י] יומין  עתיק  :

המאצילעתיק  של  התחתונה המדרגה והוא  הכתר , פנימיות הוא - יומין 
שברא . במציאות  רצונו  בהשתלשלות 

לנאצלים .ואריך  ומקור  ושורש  ראש והוא שבכתר , החיצוניות הוא - אנפין 

בגדרעתיק  ואינו  למקורו , מוחלט  בביטול  עומד והוא מקורו, עם  מאוחד  יומין 
כנגד אנפין  אריך את רק  נמנה הפרצופים  בעניין  לקמן לכן , כלל. גילוי 
לנאצלים . ומקור  שורש  ראש  מהיותו  הגילוי ראשית הוא  אנפין  אריך  כי  הכתר ,

הדעת.יח. ספירת

הדעתהדעת הבינה . והנהגת החכמה  הנהגת בין ומכרעת  הממזגת מידה היא  -
הכתר כי  הכתר . ספירת  של חיצוני גילוי  היא אלא  עצמה, בפני ספירה אינה
חיצונית . בחינה  היא והדעת פנימית, בחינה הוא בו  ההשגה ואי היעלמותו  לרוב 
מזכירים לא  הכתר  את מזכירים  וכאשר  ספירות, בעשר  נכללת  איננה הדעת לכן,
כאשר כנ"ל , ויבואר הכתר. את  מזכירים  לא הדעת  את  מזכירים וכאשר  הדעת , את 
בזה - הפנימית  ההנהגה  את מזכירים  כאשר  או  הקב "ה הנהגת כלל  את מזכירים
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בפועל הגלויה  ההנהגה את  מזכירים כאשר  אבל הי"ס , בכלל  הכתר  את  מזכירים 
הי "ס . בכלל  הדעת  את מזכירים בזה -

תחתוןדעת ודעת בפסוק עליון  הנרמזות והן דרגות, לשתי נחלקת הדעת ספירת -
ה'" דעות  אל  ב,ג )"כי הזוהר(שמ"א ובתיקוני דעות ,(תס"ט), תרין  שהם  ביארו

עלאין חו "ב  בין המכריע  הוא  - העליון  דעת תתאה. ויחודא עילאה יחודא דרך  על 
שהם עטרין השתי כללות סוד  הם - תחתון  ודעת  הזכרים. עצמם המוחין שהם

מלכויות  ביאורשתי וביתר מכוונתדאו "א . המתמזגת הדעת היא - עליון  דעת :
שלמטה . מהעולמות המתמזגת הדעת היא - תחתון  ודעת והאוא"ס . יתברך  הבורא

המלכותיט. להספירת אין כלומר כלום", מגרמה לה  "לית  המלכות  מידת -
שמעליה , מהספירות מקבלת רק  היא כלל . מעצמה משפיעה  תכונה כל 
[ר "ת עשייה יצירה בריאה שבעולמות במלאכים  פועלת היא קבלתה  וכפי

ובתחתונים . בי"ע ]

מהנהגתההנהגה  שקבלה  כפי  שבדין , היושר  במידת היא  המלכות של  הכללית
הצדק  היינו  "צדק ", בשם  נקראת  היא  כן על  שמעליה. הספירות
מספירות יותר הדין במידת  פועלת המלכות בזה התחתונים . כלפי  שבמשפט
מעשיהם , את המטיבים התחתונים שבזכות פעמים  אמנם, שמעליה. נה"י חג"ת 
רחמים להם להשפיע  יותר משתתפת  והמלכות  רחמים  הנהגת  כלפיהם מתקיימת 
הנהגתה וגם  מקבלת , רק  והיא כלום  מגרמא לה לית שהמלכות  וכיוון  וחסד .

נוקבא בתואר מכונה היא לכן  שבדין , ביושר  היא  ההנהגה(נקבה )הכללית דרך  על  ,
לּ י ..." ע שׂ ה אּת  כּ כה "ואם  בכתוב  טו )הנזכרת יא, .(במדבר  

הפרצופיםכ. בבנין - הספירות .עשר

בערכיכל תיקרא  היא כן  ועל  פרטיות, ספירות לעשר  נחלקת מהספירות  אחת
בהנהגת שלימה רוחנית וקומה  בנין  כלומר  שלם, "פרצוף " בשם  הקבלה
דאצילות א "א  מפרצוף  דווקא זה  וכל  השלם. האדם דמות  קומת כמו  הקב "ה
וכדומה אח"פ  בא "ק  מזכירים  ואם פרצוף , שם  אין  ומעלה מא "א  אבל  ולמטה,

לבחינה . בחינה בין  להבחין  שידע  הלומד אזן  את  לשכך רק  הוא 

בכלל ,להבחין כוחות  מהעשר  הכח  היא - ספירה  "פרצוף ", לבין  "ספירה " בין
מידה היא  - ספירה ועוד , בפרט . ההוא הכח שלמות הוא - פרצוף  אך 

מקומהממידות הוא  - פרצוף  אבל  אתברואיו , תכונתה כפי  בה להשגיח הקב "ה 
ממנה . למטה או שלמעלה  למידות ביחס  בתכונתה זו  מידה  של 

שהםכל  פרצופים, לחמשה מתחלקים בכללם א"א]הי"ס  [ר "ת  אנפין אריך  א) :
ספירת היא - אימא ג) החכמה . ספירת  הוא - אבא ב ) הכתר. ספירת  הוא  -
ספירת הוא - אנפין  זעין ד) או"א]. ר "ת  יחד  יקראו  ואימא אבא [בכינוי הבינה 
[ר "ת תפארת גבורה חסד  הספירות שש  את הכולל והוא  ת"ת]. [ר "ת התפארת
נוקבא ה ) ו "ק ]. [ר "ת  קצוות שש  מכונים והם  נה"י], [ר"ת יסוד הוד  ונצח  חג"ת ,
זו "ן ]. ר "ת יחד  יקראו  ונוקביה אנפין  זעיר [בכינוי המלכות  ספירת  היא  - דז "א
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פרצופיםובפרטות , לי "ב  חלוקה  עוד  בהם ונוק ',יש  עתיק  - אריך  שהוא  בכתר :
ותבונה . אימא - ובבינה וישראל -סבא. אבא - ובחכמה  ונוק '. ואריך 

ורחל . לאה - דז"א ובנוק ' ויעקב . ישראל  - ובז "א 

זהכא. עם זה  יחסם - הספירות .עשר 

שהןעשר א "א, שהוא  דאצילות כתר  חלקי  של  י"ס  הן - שורשיות ספירות
לכל וחיות כשורש לשמש  והוכנו  התיקון לאחר  המאציל  האצלת  ראשית
אבל עליונות, ספירות ט ' רק  בפועל  נתגלו אלו  מי "ס  לבי "ע . וממנה האצילות,
נחשב  הט "ס  גבי שעל  הרדל "א המלכות , במקום  בעוה"ז . התגלתה  לא המלכות 
בכל שנזכרו וזהו המלכות. של  מקורה  שהוא כיוון  השורשיות , הי "ס  במניין 

בא "א . ט"ס  רק  מקום 

מרכזיותהעשר  קבוצות לשתי  מתחלקות :ספירות

רבנושלש בהן מבאר  - כח"ב ] [ר "ת  בינה חכמה כתר שהן עליונות, ספירות
זיע "א ב)הרקאנטי לד , יהודה  במנחת שכליות(מובא הן הראשונות  "השלש  :

ומלכות יסוד  הוד נצח  תפארת גבורה חסד  שהן  התחתונות , ושבע  מידות ". ולא
מידת והיינו  והגבלה, מידה קו  מלשון  מידות, הן  - נהי"ם] חג"ת [ר"ת

תכונתן . לפי התפשטות 

[כח"ב ],ג' בינה חכמה כתר  - הראשונות [ר "תהספירות ראשונות ג' גם נקראות 
האדם קומת בציור הקב "ה, להנהגת המוחין נחשבים  הם עליונות. ג' או ג"ר ],
רצון לפי פועלים שהם כיוון  ועליונים, גדולים  רחמים במידת הם הג"ר  העליון .
רצון עת היא זו  מתגלים, הג"ר  כאשר  כן, ועל התחתונים. מעשה לפי ולא  הקב "ה
כלל , השגה בהם  אין  ברדל "א הג"ר בעולם. רבים רחמים משפיעים  והם גדולה ,
מחסד הז "ת  ורק  אלהינו ", לה' "הנסתרות נאמר  ועליהם  אתיידע , דלא רישא וזהו
מא "א , ולמטה עולם". עד ולבנינו  לנו "והנגלות  נאמר  ובהם השגה בהם יש  ומטה
ובעולם המיוחדת. בחינתם כפי ועולם ופרצוף  ספירה  בכל  בג"ר השגה יש 

פרצופים שלשה  הם הג"ר  עיקר  ואימא .האצילות, ואבא  א"א :

שמעליוחכמה א "א  לעומת  דין, קצת  של  גילוי כבר יש  החכמה במידת  - ובינה
הדין , של  יותר גילוי יש  - הבינה במידת גמורים. רחמים כולו שהוא
לתתא מעילא  הדין קו מתפשט  וממנה  הדין , הנהגת  מקור  בעצם היא  והבינה
לחכמה , ביחס  נוקבא  גם נקראת הבינה לכן  [בג"ה]. והוד  גבורה בינה בספירות
מוחין שני  והם [או"א], ואימא  אבא גם  מכונים ובינה  חכמה  לא "א. ביחס  וכן
בייחוד מחוברות נמצאות  או"א הספירות שתי האלוקית. בהנהגה הג"ר  מכלל 
לפי לפרקים  רק  אלא תמידי אינו שלהם  שהיחוד כזו"ן  שלא או"א], [יחוד  תמידי 
הנהגת בין  מעבר  כלי  להיות  הוא והבינה החכמה של  עיקרם התחתונים. מעשי 
כן , על  שלו. הראויה  להכנה  בהתאם לז"א מוחין המשפיעים והם לזו "ן, א"א

בת . נקראת  והמלכות בן נקרא ז"א אליהם וביחס  ואימא, אבא נקראים חו "ב 

נקראותו' נה "י ], [חג"ת יסוד  הוד נצח  תפארת גבורה  חסד  - התחתונות  הספירות
כנ "ל . אפיים ארך  שהוא הכתר לעומת  אפיים כמיעוט ז "א ], [ר"ת אנפין זעיר 
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של בקצוות  ועמידתם סידורם כפי  ו "ק ], [ר "ת  קצוות ו ' בתואר  גם  נקראות  הם 
הנהגת בשם  מכונים הם  העליון . האדם קומת של  בגוף  הרמוזה  ההנהגה  מרכז 

התחתונים . מעשי  לפי פועלות  שהן  כיוון  המשפט ,

הפרצופיםזו "ן שני  הם  [חג"- אנפין זעיר  והיא: כנוק ', [נזכרת ונוקביה נה"י], ת
בפועל ההשפעה ועיקר ה', בהנהגת  התחתונות  המדרגות שתי  הם המלכות ].
אל אותה ומשפיע  ההנהגה מידת את ומסכם מקבל  - ז "א  כאשר  בהם , ניכרת
משותפת פעולה הנבראים. אל לפועל  אותה  המוציאה היא - והנוקבא  הנוקבא,
בתחתונים , המאציל הנהגת את  לגלות כדי  לנוק ' מז "א ההשפעה מעבר  של זו,
או "א וגם או"א, מייחוד  מלמעלה, להם  ניתן הייחוד  כוח  [זיווג]. ייחוד  נקראת
בו ויש  בחינות , כמה זו"ן  בייחוד יש  מהם. שלמעלה מא"א הכוח את קבלו 
[מ"ד ], דוכרין במיין  מז "א המשכה אל  [מ "ן ] נוקבין  במיין מהנוק ' התעוררות 
לפי ומשתנה נפעל  הוא אלא  או"א, ייחוד  כמו תמידי אינו זו "ן של  הייחוד  ועיקר 

ישראל . עם של ובמעשים  ה ' בעבודת  התחתונים של  הזכות מידת

האותיות.כב.

למהותהאותיות  בלבד  משל  בדרך  כינוי רק  הוא ותוארם רוחניים, כלים הם 
כן על  הנבראים . בעולמות  הצורה גילוי משורשי  שהיא רוחנית
הגשמית בכתיבה  ולא הלשון  במבטא רק  נזכרות העליון , בשורשן  האותיות
של גילוי היא  האותיות ממערכת ואות אות כל  הזה. העשייה בעולם שהתגלתה
ברא האותיות  שבצירוף  יתברך  הבורא  של  אומנותו  ככלי עליון, פרטי  אור בחינת
ומשמעותן , בחינתם לפי חלוקות לכמה נחלקת האותיות מערכת הנבראים. כל  את 

שבהן . שונים  צירופים לפי והן  וצורתן  האותיות בסדר  הן

והםיש  בחינתם , סדר  לפי מרכיבים, ארבעה תגיןבאותיות  נקודות , טעמים, :
שם אותיות בארבע  נרמזות  אלו  בחינות ארבע  טנת"א]. [בר"ת ואותיות

סדרם וזה  שבשם, המילויים ארבע  כנגד  במילויהוי "ה , הוי "ה  שם כנגד  - טעמים  :
מ "ה , במילוי  הוי"ה שם כנגד  - תגין  ס "ג, במילוי הוי"ה שם כנגד  - נקודות ע "ב ,
היותה מלבד  השם , ממילויי  בחינה כל  ב "ן . במילוי  הוי"ה שם  כנגד  - ואותיות
הבחינות ארבע  כל  את  בעצמה כוללת גם היא מטנת "א , אחת לבחינה  מיוחדת

טנת "א . של 

שנבראו.כג. העולמות

והםמהרח"ו  לזה, וזה לזה נשמה זה עולמות, חמשה האציל  הקב "ה  כי :כותב ,
ק  אדם נקראא) הגאונים ובלשון התקונים. בספר [נזכר  דמון

עולם ה ) היצירה . עולם ד ) הבריאה. עולם ג ) האצילות. עולם  ב ) "צחצחות"].
ש"א)העשייה ח "ג  קדושה  .(שערי 

כךאלו הוי"ה אותיות בארבע  נרמזים  והם אחת, הוי"ה נקראים עולמות :החמשה
- ראשונה  ה "א  אצילות, - והיו "ד  קדמון , אדם  הוא - היו "ד  של  קוצו  כי
בשערי זיע "א  מהרח "ו וכותב  עשייה. - אחרונה וה "א  יצירה , - הוא"ו  בריאה ,
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פרצופיםובפרטות , לי "ב  חלוקה  עוד  בהם ונוק ',יש  עתיק  - אריך  שהוא  בכתר :
ותבונה . אימא - ובבינה וישראל -סבא. אבא - ובחכמה  ונוק '. ואריך 

ורחל . לאה - דז"א ובנוק ' ויעקב . ישראל  - ובז "א 

זהכא. עם זה  יחסם - הספירות .עשר 

שהןעשר א "א, שהוא  דאצילות כתר  חלקי  של  י"ס  הן - שורשיות ספירות
לכל וחיות כשורש לשמש  והוכנו  התיקון לאחר  המאציל  האצלת  ראשית
אבל עליונות, ספירות ט ' רק  בפועל  נתגלו אלו  מי "ס  לבי "ע . וממנה האצילות,
נחשב  הט "ס  גבי שעל  הרדל "א המלכות , במקום  בעוה"ז . התגלתה  לא המלכות 
בכל שנזכרו וזהו המלכות. של  מקורה  שהוא כיוון  השורשיות , הי "ס  במניין 

בא "א . ט"ס  רק  מקום 

מרכזיותהעשר  קבוצות לשתי  מתחלקות :ספירות

רבנושלש בהן מבאר  - כח"ב ] [ר "ת  בינה חכמה כתר שהן עליונות, ספירות
זיע "א ב)הרקאנטי לד , יהודה  במנחת שכליות(מובא הן הראשונות  "השלש  :

ומלכות יסוד  הוד נצח  תפארת גבורה חסד  שהן  התחתונות , ושבע  מידות ". ולא
מידת והיינו  והגבלה, מידה קו  מלשון  מידות, הן  - נהי"ם] חג"ת [ר"ת

תכונתן . לפי התפשטות 

[כח"ב ],ג' בינה חכמה כתר  - הראשונות [ר "תהספירות ראשונות ג' גם נקראות 
האדם קומת בציור הקב "ה, להנהגת המוחין נחשבים  הם עליונות. ג' או ג"ר ],
רצון לפי פועלים שהם כיוון  ועליונים, גדולים  רחמים במידת הם הג"ר  העליון .
רצון עת היא זו  מתגלים, הג"ר  כאשר  כן, ועל התחתונים. מעשה לפי ולא  הקב "ה
כלל , השגה בהם  אין  ברדל "א הג"ר בעולם. רבים רחמים משפיעים  והם גדולה ,
מחסד הז "ת  ורק  אלהינו ", לה' "הנסתרות נאמר  ועליהם  אתיידע , דלא רישא וזהו
מא "א , ולמטה עולם". עד ולבנינו  לנו "והנגלות  נאמר  ובהם השגה בהם יש  ומטה
ובעולם המיוחדת. בחינתם כפי ועולם ופרצוף  ספירה  בכל  בג"ר השגה יש 

פרצופים שלשה  הם הג"ר  עיקר  ואימא .האצילות, ואבא  א"א :

שמעליוחכמה א "א  לעומת  דין, קצת  של  גילוי כבר יש  החכמה במידת  - ובינה
הדין , של  יותר גילוי יש  - הבינה במידת גמורים. רחמים כולו שהוא
לתתא מעילא  הדין קו מתפשט  וממנה  הדין , הנהגת  מקור  בעצם היא  והבינה
לחכמה , ביחס  נוקבא  גם נקראת הבינה לכן  [בג"ה]. והוד  גבורה בינה בספירות
מוחין שני  והם [או"א], ואימא  אבא גם  מכונים ובינה  חכמה  לא "א. ביחס  וכן
בייחוד מחוברות נמצאות  או"א הספירות שתי האלוקית. בהנהגה הג"ר  מכלל 
לפי לפרקים  רק  אלא תמידי אינו שלהם  שהיחוד כזו"ן  שלא או"א], [יחוד  תמידי 
הנהגת בין  מעבר  כלי  להיות  הוא והבינה החכמה של  עיקרם התחתונים. מעשי 
כן , על  שלו. הראויה  להכנה  בהתאם לז"א מוחין המשפיעים והם לזו "ן, א"א

בת . נקראת  והמלכות בן נקרא ז"א אליהם וביחס  ואימא, אבא נקראים חו "ב 

נקראותו' נה "י ], [חג"ת יסוד  הוד נצח  תפארת גבורה  חסד  - התחתונות  הספירות
כנ "ל . אפיים ארך  שהוא הכתר לעומת  אפיים כמיעוט ז "א ], [ר"ת אנפין זעיר 
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של בקצוות  ועמידתם סידורם כפי  ו "ק ], [ר "ת  קצוות ו ' בתואר  גם  נקראות  הם 
הנהגת בשם  מכונים הם  העליון . האדם קומת של  בגוף  הרמוזה  ההנהגה  מרכז 

התחתונים . מעשי  לפי פועלות  שהן  כיוון  המשפט ,

הפרצופיםזו "ן שני  הם  [חג"- אנפין זעיר  והיא: כנוק ', [נזכרת ונוקביה נה"י], ת
בפועל ההשפעה ועיקר ה', בהנהגת  התחתונות  המדרגות שתי  הם המלכות ].
אל אותה ומשפיע  ההנהגה מידת את ומסכם מקבל  - ז "א  כאשר  בהם , ניכרת
משותפת פעולה הנבראים. אל לפועל  אותה  המוציאה היא - והנוקבא  הנוקבא,
בתחתונים , המאציל הנהגת את  לגלות כדי  לנוק ' מז "א ההשפעה מעבר  של זו,
או "א וגם או"א, מייחוד  מלמעלה, להם  ניתן הייחוד  כוח  [זיווג]. ייחוד  נקראת
בו ויש  בחינות , כמה זו"ן  בייחוד יש  מהם. שלמעלה מא"א הכוח את קבלו 
[מ"ד ], דוכרין במיין  מז "א המשכה אל  [מ "ן ] נוקבין  במיין מהנוק ' התעוררות 
לפי ומשתנה נפעל  הוא אלא  או"א, ייחוד  כמו תמידי אינו זו "ן של  הייחוד  ועיקר 

ישראל . עם של ובמעשים  ה ' בעבודת  התחתונים של  הזכות מידת

האותיות.כב.

למהותהאותיות  בלבד  משל  בדרך  כינוי רק  הוא ותוארם רוחניים, כלים הם 
כן על  הנבראים . בעולמות  הצורה גילוי משורשי  שהיא רוחנית
הגשמית בכתיבה  ולא הלשון  במבטא רק  נזכרות העליון , בשורשן  האותיות
של גילוי היא  האותיות ממערכת ואות אות כל  הזה. העשייה בעולם שהתגלתה
ברא האותיות  שבצירוף  יתברך  הבורא  של  אומנותו  ככלי עליון, פרטי  אור בחינת
ומשמעותן , בחינתם לפי חלוקות לכמה נחלקת האותיות מערכת הנבראים. כל  את 

שבהן . שונים  צירופים לפי והן  וצורתן  האותיות בסדר  הן

והםיש  בחינתם , סדר  לפי מרכיבים, ארבעה תגיןבאותיות  נקודות , טעמים, :
שם אותיות בארבע  נרמזות  אלו  בחינות ארבע  טנת"א]. [בר"ת ואותיות

סדרם וזה  שבשם, המילויים ארבע  כנגד  במילויהוי "ה , הוי "ה  שם כנגד  - טעמים  :
מ "ה , במילוי  הוי"ה שם כנגד  - תגין  ס "ג, במילוי הוי"ה שם כנגד  - נקודות ע "ב ,
היותה מלבד  השם , ממילויי  בחינה כל  ב "ן . במילוי  הוי"ה שם  כנגד  - ואותיות
הבחינות ארבע  כל  את  בעצמה כוללת גם היא מטנת "א , אחת לבחינה  מיוחדת

טנת "א . של 

שנבראו.כג. העולמות

והםמהרח"ו  לזה, וזה לזה נשמה זה עולמות, חמשה האציל  הקב "ה  כי :כותב ,
ק  אדם נקראא) הגאונים ובלשון התקונים. בספר [נזכר  דמון

עולם ה ) היצירה . עולם ד ) הבריאה. עולם ג ) האצילות. עולם  ב ) "צחצחות"].
ש"א)העשייה ח "ג  קדושה  .(שערי 

כךאלו הוי"ה אותיות בארבע  נרמזים  והם אחת, הוי"ה נקראים עולמות :החמשה
- ראשונה  ה "א  אצילות, - והיו "ד  קדמון , אדם  הוא - היו "ד  של  קוצו  כי
בשערי זיע "א  מהרח "ו וכותב  עשייה. - אחרונה וה "א  יצירה , - הוא"ו  בריאה ,
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העולם(שם )קדושה בזה אפילו כי  שנמצא עד הפרטות, בתכלית העניין  "ונפרט  :
זה וכל  י "ס . וכללות  ההוי"ה אותיות ד ' כללות  בה  שאין  קלה בריה  לך  אין  השפל 
אדם שעולם לפי אמנם, זולתו ". ואין  יתברך  המאציל  מכח  נברא  הכל  כי להורות
לו אין  העלמו ולרוב  בו , מהשגה ונעלם  מאוד  גבוה  והוא הכתר, כנגד  הוא קדמון 
רק  ומזכירים כלל . בדרך  אותו  מזכירים אין  לכן  יו"ד , של  קוצו  אלא  אות תמונת 

שהם עולמות, ארבעת הםאת כי  אבי"ע ], [ר "ת  ועשייה יצירה בריאה, אצילות , :
הוי "ה . שם  אותיות בארבע  בגלוי  נקראים יחד  וארבעתם  גמורות, אותיות 

כךבהבחנה  למדים אנו  העולמות , ארבע  בין  כולוהנלמדת - האצילות  עולם :
יגורך "לא  הכתוב  נאמר ועליו  ורע , טוב  תערובת שום  בו  אין  קודש,
שרפים , הנקראים המלאכים ובו  הכבוד , כסא עולם הוא - הבריאה עולם  רע ".
הוא - היצירה עולם שבקלי'. הרע  אחיזת  מתחלת  בו וע "כ  רע  ומיעוטו  טוב  ורובו 
מחצה . על  מחצה ורע  טוב  תערובת ובו  הקדש, חיות הנקראים המלאכים עולם

לשניים מתחלק  שהוא העשייה עולםועולם  הוא - הרוחני  העשייה עולם  :
אחיזה ובו  טוב , ומיעוטו  רע  רובו הוא אופנים , הנקראים המלאכים ובו האופנים 
יסודות מארבע  הכלול  - הגשמי העשייה ועולם מהקדושה. יותר הרע  של  רבה

ארמ"ע ]. [ר"ת עפר  מים רוח  אש והם הבריאה

הבריאהכד. יסודות  ארמ"ע.ארבע :

שבאיסודות יתברך , הבורא רצון  כפי  חומר  של  התהוות הם הבריאה
עד לתתא  מעילא הרוחני בשורשו  העליון האור מהשתלשלות 

בחנות לשתי נחלק  זה חומר  בחומר . הנקראהתגשמותו  הוא - הראשון החומר :
מכוון , עיבוד  שום ללא  פשוט  חומר  ובסיסי , ראשוני חומר  שהוא  כיוון  היולי 
עשוי כבר הוא  כי תוהו, הנקרא הוא  - הארץ  וחומר בכוח . בו  מצוי הכול כאשר
יורכב . שהוא עד  ברור  בשימוש  ניכר לא  הוא עדיין  אבל  בו, להשתמש כחומר
יחד והצורה החומר  ואז  הנפש , שהיא הצורה את  לקנות  תחילה צריך  הארץ  חומר
בחומר כלול מהם  אחד  שכל  ארמ "ע , יסודות ארבעת הם  ואלו בוהו. בשם נקראים
השינוי הזה. שבעולם הברואים כל  ונבראו  התהוו הללו  היסודות  מארבעת  וצורה.
כאשר היסודות, ארבעת בין  שונה תרכובת מפני נוצר  למשנהו , אחד נברא  בין

מהאחרים . יותר  מהיסודות אחד  נברא בכל  מתגבר  הבורא בכוונת

כךארבעת הוי"ה, שם אותיות  בארבע  נרמזים  ארמ"ע  הבריאה אש ,יסודות - י ' :
בליקו"מ , עוד  עיין עפר. - אחרונה וה ' מים, - ו ' רוח , - ראשונה ה'
מקור שהוא  האמת  צדיק  והוא הפשוט, היסוד  שהוא החמישי היסוד  על  שמדבר 

סו תנינא בליקו "מ  וכמ "ש להם, יס וֹ ד וֹ תחיים מארבּ עה נתהוּ ה האדם "כּ י  אׁש ,: : 
בּ חינת ׁש הוּ א ה ּפ ׁש וּ ט , מיס וֹ ד נמׁש כין  יס וֹ ד וֹ ת האר בּ עה א לּ וּ  וכל  עפר . מים, ר וּ ח ,

שם )הצּ דּ יק " נתן  תורת  ביאור ועיין מקומות. כמה  ובעוד ח' תורה  ח "א .(ליקו"מ  

מחצבים.כה.

בחינותחמשת לשתי  בכללות  מתחלקים וחיצוני וּ תהעולמות העולמות, פנימי וּ ת  :
ובכל בחינתם, כפי  ל "מחצבים " גם מתחלקים הם ובפרטות, העולמות.
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מקור מלשון  הוא "מחצב ", עולמות. של  ורבבות אלפי עוד  מתחלקים מהם  אחד 
זה מלבישים  העולמות  שבחמשת המחצבים  חמש והתגלו . יצאו נחצבו , שממנו 
רגע . ובכל  שעה ובכל  יום בכל ישראל  עם של  ה' עבודת  ע "י הוא  ותיקונם  זה, על 

הם :ואלו

שלעולם הגמורה הפנימיות סוד  הוא  הספירות , מחצב  - הכולל  האצילות 
לקומה המתפרטים ואבי"ע , א"ק  עולמות  פרטי  סוד  ובו העולמות,
בקיום ישראל  של  ה ' עבודת ע "י  הנתקנות בחינות תרי"ג של  שלימה  רוחנית

המצוות . תרי"ג

נשמותעולם  נחצבות ובו  הספירות מחצב  על  המלביש הנשמות , מחצב  - הבריאה 
ואבי "ע , א"ק  עולמות פרטי  סוד  את  יש  בפרטות זה במחצב  גם ישראל . עם
ונתקנים ישראל נשמות  ריבוא  ששים  כנגד  של  שלימה  רוחנית לקומה  המתפרטים

כנ "ל . מצוות התרי "ג קיום  ע "י 

בחינתעולם  ובו הנשמות , מחצב  על  המלביש המלאכים, מחצב  - היצירה
ואבי "ע , א"ק  עולמות פרטי  סוד  את יש  כאן גם בי"ע . עולמות חיצוניות 
של ה' עבודת ע "י הנתקנות  בחינות, תרי "ג של  שלימה רוחנית לקומה המתפרטים

המצוות . תרי "ג בקיום ישראל 

כוללעולם  והוא המלאכים , מחצב  על  המלביש  והקלי', החושך  מחצב  - העשייה
את בהם לנסות מכוון  בכוונת המאציל  ברא אשר  הקלי ' בחינות כל  את

שדי . במלכות עולם  לתקן  השלמות , אל  תיקון להם  שיהיה  מנת על  ברואיו 

סוף".כו. האין  אל  לבושין "וכולם

זיע "אכותב הבחינות(שם )מהרח "ו  אלו  כל כי והיא אחרת, הקדמה "עוד  :
זו הם כולם השפל , שבעולם התהום עד  הקדמון  אדם  מרום  והמדרגות 
כנשמה ממנו  התחתון תוך  מתלבש  מחברו  העליון  כי מזו , לפנים וזו מזו  למעלה 
תחתונה פרטית בחינה רק  בתחתון , מתלבש  העליון כללות כל  אין ואמנם לגוף .
שכל באופן העולמות. סיום  עד  זה דרך  על וכן  התחתון , בכל  מתלבש שבעליון
פרט בכל  השפל , בעולם אפילו  מהם, בחינת  כל  הן בכללות, כלן הן  העולמות,
כעניין הם שכולן  עד  מזה, פנימי וזה מזה, עליון  זה כי זה, בדרך  הוא  הכל  מהם

הנשמות". לכל נשמה שהוא - סוף  האין  אל  לבושין וכולם  לזה, זה  לבושין 

בעולם.עבודתםכח. ישראל של

שדי".תכלית במלכות  עולם "לתקן  הוא  בעולם  ישראל  של  עבודתם

נוצרונבאר: כך  למעלה. האורות ונסתלקו הכלים  שבירת  הייתה התהו בעולם
את ולברר  הקלקול  את  לתקן  מנת  על  בעולם , ורע  קלקול  למציאות שורש 

טוב . להיות  הרע  את ולזכך  מהטוב  הרע 

ישראלעבודת של  עבודתם ובין בעולם ה' הנהגת מהלך  בין  מתחלקת :התיקון 
של לשלב  להביא השבירה לאחר מיד  פעל  - בעולם  ה ' הנהגת  מהלך 
האצילות . שבעולם  והפרצופים הספירות הבורא ברצון תוקנו ובו  במציאות , תיקון 
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העולם(שם )קדושה בזה אפילו כי  שנמצא עד הפרטות, בתכלית העניין  "ונפרט  :
זה וכל  י "ס . וכללות  ההוי"ה אותיות ד ' כללות  בה  שאין  קלה בריה  לך  אין  השפל 
אדם שעולם לפי אמנם, זולתו ". ואין  יתברך  המאציל  מכח  נברא  הכל  כי להורות
לו אין  העלמו ולרוב  בו , מהשגה ונעלם  מאוד  גבוה  והוא הכתר, כנגד  הוא קדמון 
רק  ומזכירים כלל . בדרך  אותו  מזכירים אין  לכן  יו"ד , של  קוצו  אלא  אות תמונת 

שהם עולמות, ארבעת הםאת כי  אבי"ע ], [ר "ת  ועשייה יצירה בריאה, אצילות , :
הוי "ה . שם  אותיות בארבע  בגלוי  נקראים יחד  וארבעתם  גמורות, אותיות 

כךבהבחנה  למדים אנו  העולמות , ארבע  בין  כולוהנלמדת - האצילות  עולם :
יגורך "לא  הכתוב  נאמר ועליו  ורע , טוב  תערובת שום  בו  אין  קודש,
שרפים , הנקראים המלאכים ובו  הכבוד , כסא עולם הוא - הבריאה עולם  רע ".
הוא - היצירה עולם שבקלי'. הרע  אחיזת  מתחלת  בו וע "כ  רע  ומיעוטו  טוב  ורובו 
מחצה . על  מחצה ורע  טוב  תערובת ובו  הקדש, חיות הנקראים המלאכים עולם

לשניים מתחלק  שהוא העשייה עולםועולם  הוא - הרוחני  העשייה עולם  :
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יסודות מארבע  הכלול  - הגשמי העשייה ועולם מהקדושה. יותר הרע  של  רבה

ארמ"ע ]. [ר"ת עפר  מים רוח  אש והם הבריאה

הבריאהכד. יסודות  ארמ"ע.ארבע :

שבאיסודות יתברך , הבורא רצון  כפי  חומר  של  התהוות הם הבריאה
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בחומר כלול מהם  אחד  שכל  ארמ "ע , יסודות ארבעת הם  ואלו בוהו. בשם נקראים
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זו הם כולם השפל , שבעולם התהום עד  הקדמון  אדם  מרום  והמדרגות 
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ישראלעבודת של  עבודתם ובין בעולם ה' הנהגת מהלך  בין  מתחלקת :התיקון 
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הקלקולים הושרשו  שבהם הדין  אורות הם  ב "ן , אורות ע "י נעשה זה תיקון 
כדי הרע  מציאות  ליצירת המאציל  רצון גילוי בעצם והם  בשבירה, שהתהוו 
הכלים אולם טוב . להיות הרע  את  לתקן  עבודה ותהיה ורע  טוב  של  הנהגה שתהיה
של בקלי ' אחרא, בסטרא ונפולים  שבורים נותרו  האצילות  מעולם למטה שנפלו 

במציאות . הרע  התעצם וכך בי"ע , מעולמות עולם כל  שבתחתית הרע 

גבוהיםברצון חסד  אורות יצאו  ע "בהמאציל , מייחוד א"ק, ממצח  שיצאו  מ "ה  אורות (הם 

א"ק) של  אדםוס "ג  "דמות גם הנקרא החדש האצילות עולם ונתהווה  ,
מ "ה באורות  תלויים ונעשו  בעצמם, לתקן  הפסיקו ב "ן אורות עתה דאצילות ".
מ "ה שבין ייחוד  של  בפעולה  התלויה החדשה ההנהגה נוצרה  עתה  החדש.
במ "ה המתגלה החסד  בחינת בין המשלבת הנהגה  בעצם שהיא  לב "ן, החדש

בב "ן . המתגלה  הדין  לבחינת

הואעתה  זו"ן, של  הייחוד  שהוא וב "ן, מ "ה  בין השילוב  רק  התיקון , בעולם
של בעבודתם  תלוי  הזה והייחוד יתברך , הבורא רצה בעולם . תיקון  המביא 

זו"ן . לייחוד  ביחס  ההנהגה  תהיה כך  עבודתם וכפי ישראל ,

הראשוןבתוך אדם יצירת סוד  בפרטות מתברר ונוקבא, ז "א מהשתלשלות כך ,
דאצילות מזו "ן בעולם. ישראל  עם ותכלית הנבראים  לכל  ומהם וחוה,
מצוות , קיום תורה, בלימוד  ישראל  של  עבודתם ועיקר ישראל , נשמות נמשכים

הניצ  והעלאת  בירור  הוא  טובים, ומעשים זו"ן .תפילה ייחוד  ע "י הקדושים  וצות

שהםכאשר  מהרע  טוב  את  מבררים הם  ה', עבודת את מקיימים ישראל  עם
עבודת של  דלתתא  ובאתערותא הקלי'. בין  הנפולים  הקדושים  הניצוצות
ושם המלכות , אל  מ"ן] [ר"ת נוקבין  מיין  בסוד עולים האלו  הניצוצות ישראל , עם
היא המלכות כי הייחוד. לצורך  ז"א אל  המ"ן  את ומעלה ומתקשטת נתקנת  היא
עולים וכאשר  הוי"ה, בשם רמוז שבת"ת וז "א  אדנ "י, בשם הרמוזה השכינה
חיבור שהוא העליון , הייחוד נעשה המ "ן, בסוד מהבירור  הקדושים הניצוצות

[כזה ואדנ"י הוי "ה הללו  השמות שני בחיבור והגבורות, יאהדונהי],החסדים :
שהיא שבנוקבא ב "ן בחינת  עם ההנהגה שורש שהיא  ז"א בחינת של  חיבור  והוא

וקיומם . עצמם הנבראים שורש 

נמשכיםעל  וממנו  מ "ד], [ר"ת דוכרין  מיין  בסוד  להשפיע  ז "א  מתעורר  כך , ידי
לכל טובות השפעות הקדשהרבה ניצוצות  מהטוב , הרע  מתברר בזה :

בי "ע  עולמות  בטוב , ומתגלה מתהפך והרע  מתבטלות הקלי' מתעלים, שנפלו 
במלכותו העולם נתקן  וכך  כולו, ולעולם ישראל  לעם  נשפעת וברכה מתעלים ,

רצונו . כפי יתברך 

שיכלוהבורא  עד  בא  דוד  בן  "אין  חז"ל  כמאמר  השלם, לתיקון  זמן  קבע  יתברך 
העולם . של  שנה אלפים בששת  והוא  שבגוף ", הנשמות  כל 

אליהןטבלאות והמתייחס  הספירות עשר  בעניין  ללומדים להועיל  מסכמות 
הבא]. [בעמוד 
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אליהןטבלאות והמתייחס  הספירות עשר  בעניין  ללומדים להועיל  מסכמות 
הבא]. [בעמוד 
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מו˙ ˘

 ‰ספירו˙

 ˙ו‡ר ˙כונ˙ן ב‰נ‰‚‰

 ‡)”‡ריך ‡נפין (‡ רחמים ‚מורים כ˙ר

 ‡ב‡ רחמים ‚„ולים חכמ‰

 ‡ימ‡ רחמים וממנ‰ מ˜ור ‰נ‰‚˙ ‰„ין בינ‰

 - ‰נ‰‚‰ ממˆע˙ בין חכמ‰ לבינ‰ [„ע˙]

 ‡)”זעיר ‡נפין (ז ‚מור לזוכ‰חס„  חס„

 „ין ‚מור לחייב ‚בור‰

 רחמים ‰נ‰‚‰ ממˆע˙ בין חס„ ל‚בור‰ ˙פ‡ר˙

 חס„ ממוז‚ ל˙כלי˙ ‰טוב נˆח

 „ין ממוז‚ ל˙כלי˙ ‰ל‡ טוב ‰ו„

 ‰נ‰‚‰ ממוˆע˙ בין נˆח ל‰ו„ יסו„

 נו˜ב‡ ל‰˘כין ˘כינ˙ו בעולמו’ ‰˘‚ח˙ ‰ מלכו˙

 

 

 

˘מו˙ 

 ‰ספירו˙

 כנ‚„ן ב˘מו˙ ‰˜ו„˘ ’רמיז˙ן במילוי ˘ם ‰וי ’‰וירמיז˙ן ב˘ם 

 ‡‰י‰ ב”˘ם ע „”˜וˆו ‰עליון ˘ל יו כ˙ר

 י‰ ב”˘ם ע „ ˘ב˘ם”יו חכמ‰

 ‰ בני˜ו„ ‡ל‰ים”‰וי ‚”˘ם ס ר‡˘ונ‰ ˘ב˘ם’ ‰ בינ‰

 ‡‰ו‰ - - [„ע˙]

 ‡ל ‰”˘ם מ ˘ב˘ם’ ו חס„

 ‡ל‰ים ‚בור‰

 ’‰ ˙פ‡ר˙

 ˆב‡ו˙’ ‰ נˆח

 ‡ל‰ים ˆב‡ו˙ ‰ו„

 ˘„י ‡ל חי יסו„

 ‡„ני ן”˘ם ב ‡חרונ‰ ˘ב˘ם’ ‰ מלכו˙

 

 

 

˘מו˙ 

 ‰ספירו˙

כנ‚„ן בר‡˘  כנ‚„ן ב‚וף ‰‡„ם

 ‰‡„ם
 ‡]”פ ‰‚ר”[ע

 כנ‚„ן במערכו˙ 

 ‚וף ‰‡„ם
 [‰רב יˆח˜ ‚ינזבור‚

 בספר ‚וף נפ˘ ונ˘מ‰]

כנ‚„ן 

 בנ˘מ‰

‰עבו„‰ כנ‚„ ימי 

 ‰˘בוע
 ‡]”פ ‰‚ר”[ע

 - יחי„‰ נ˘ימ‰ - ‚ל‚ל˙‡ {˜ר˜פ˙) כ˙ר

 חי‰ מח ‰עˆם מוח ימין חכמ‰
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 ‡‰י‰ ב”˘ם ע „”˜וˆו ‰עליון ˘ל יו כ˙ר

 י‰ ב”˘ם ע „ ˘ב˘ם”יו חכמ‰

 ‰ בני˜ו„ ‡ל‰ים”‰וי ‚”˘ם ס ר‡˘ונ‰ ˘ב˘ם’ ‰ בינ‰

 ‡‰ו‰ - - [„ע˙]

 ‡ל ‰”˘ם מ ˘ב˘ם’ ו חס„

 ‡ל‰ים ‚בור‰

 ’‰ ˙פ‡ר˙

 ˆב‡ו˙’ ‰ נˆח

 ‡ל‰ים ˆב‡ו˙ ‰ו„

 ˘„י ‡ל חי יסו„

 ‡„ני ן”˘ם ב ‡חרונ‰ ˘ב˘ם’ ‰ מלכו˙

 

 

 

˘מו˙ 

 ‰ספירו˙

כנ‚„ן בר‡˘  כנ‚„ן ב‚וף ‰‡„ם

 ‰‡„ם
 ‡]”פ ‰‚ר”[ע

 כנ‚„ן במערכו˙ 

 ‚וף ‰‡„ם
 [‰רב יˆח˜ ‚ינזבור‚

 בספר ‚וף נפ˘ ונ˘מ‰]

כנ‚„ן 

 בנ˘מ‰

‰עבו„‰ כנ‚„ ימי 

 ‰˘בוע
 ‡]”פ ‰‚ר”[ע

 - יחי„‰ נ˘ימ‰ - ‚ל‚ל˙‡ {˜ר˜פ˙) כ˙ר

 חי‰ מח ‰עˆם מוח ימין חכמ‰

 זעיר אנפין (ז"א) חסד גמור לזוכה חסד

 דין גמור לחייב גבורה

 עת בין חסד לגבורהרחמים הנהגה ממצ תפארת

 חסד ממוזג לתכלית הטוב נצח

 דין ממוזג לתכלית הלא טוב הוד

 הנהגה ממוצעת בין נצח להוד יסוד

 נוקבא השגחת ה' להשכין שכינתו בעולמו מלכות

 

 

שמות 

 הספירות

 כנגדן בשמות הקודש רמיזתן במילוי שם הוי' רמיזתן בשם הוי'

 אהיה בשם ע" קוצו העליון של יו"ד כתר

 יה שם ע"ב יו"ד שבשם חכמה

 הוי"ה בניקוד אלהים שם ס"ג ה' ראשונה שבשם בינה

 אהוה - - [דעת]

 אל שם מ"ה ו' שבשם חסד

 אלהים גבורה

 'ה תפארת

 צבאות 'ה נצח

 אלהים צבאות הוד

 שדי אל חי יסוד

 אדני שם ב"ן ה' אחרונה שבשם מלכות

 

 

˘מו˙ 
 ‰ספירו˙

כנ‚„ן בר‡˘  ‡„ם‚וף ‰כנ‚„ן ב
 ‰‡„ם

 [ע"פ ‰‚ר"‡]

 כנ‚„ן במערכו˙ 
 ‚וף ‰‡„ם

 [‰רב יˆח˜ ‚ינזבור‚
 ]בספר ‚וף נפ˘ ונ˘מ‰

כנ‚„ן 
 בנ˘מ‰

‰עבו„‰ כנ‚„ ימי 
 ‰˘בוע

 [ע"פ ‰‚ר"‡]

 - יחי„‰ נ˘ימ‰ - {˜ר˜פ˙) ‚ל‚ל˙‡ כ˙ר
 חי‰ מח ‰עˆם מוח ימין חכמ‰

 נ˘מ‰ ‰„ם מוח ˘מ‡ל בינ‰
מוח ‡מˆעי  [„ע˙]

 עורף˘ב
 רוח עˆבים

 ר‡˘ון ב˘ב˙ ˘ל„ עין ימין זרוע וי„ ימין חס„
 ˘ני ב˘ב˙ כלי ‰„ם ‡וזן ימין זרוע וי„ ˘מ‡ל ‚בור‰

 ˘לי˘י ב˘ב˙ ˘רירים נחיר ימין ‚וף ˙פ‡ר˙
 רביעי ב˘ב˙ ‰ורמונים עין ˘מ‡ל ירך ור‚ל ימין נˆח
 חמי˘י ב˘ב˙ חיסון ‡וזן ˘מ‡ל ירך ור‚ל ˘מ‡ל ‰ו„

 ˘י˘י ב˘ב˙ רביי‰ נחיר ˘מ‡ל ברי˙ יסו„
 ˘ב˙ ˜ו„˘ נפ˘ עיכול פ‰ עטר˙ ‰ברי˙ מלכו˙

 

 

 העולמות השתלשלות סדרקיצור ערכים בעניין  - דחלק 

סדר גילוי רצונו יתברך, משעלה ברצונו לברוא את עולמו והיותו מנהיג ומשגיח עליו  ואה - סדר השתלשלות העולמות

 בפועל.

 



זוטא |עד ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים הקבלה ראשי בלימוד  חיזוק מאמרי
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העולמותסדר לברואהשתלשלות ברצונו  משעלה  יתברך , רצונו גילוי סדר  הוא  -
בפועל . עליו ומשגיח  מנהיג  והיותו  עולמו  את

ועצום.ערך  גדול  הוא העולמות השתלשלות סדר  האדמו"רלימוד בשם ומובא
הלימוד מעלת על  שכתב  שלו , קודש מאגרות  זיע "א זלמן  שניאור רבי  הזקן 

רבה"]. מצווה  "היא [וי"ג ונישאה" רמה מצווה ש"הוא הזה

האדםלימוד אלא!לעבודת מהאדם, שלמעלה למה  גבוה עניין  רק  אינו  זה לימוד
בקהלת המלך שלמה אומר  כך  הן  שלו . ה' לעבודת עצמו, לאדם שייך  הוא

יא) ומבואר(ג, בּ ל בּ ם ...". נתן  העלם את גּ ם  בע ּת וֹ , יפה ע שׂ ה הכּ ל  "את "היינו ,: : 
נתן הכל  את - מטה  למטה ועד  המעלות מרום  העולמות השתלשלות סדר  שכל 
בריאת שמטרת כיוון  - הוא  לכך  והטעם יהודי . כל של  בלבו  האדם , בלב  הקב "ה

התורה  ובשביל  ישראל "בשביל  הייתה  א)העולם א, בראשית יומתק (רש"י  זה  ע "פ  ...
למעשה ההשתלשלות, סדר  ענייני האדם לומד  שכאשר  מקומות, בכמה  המבואר 

בעצמו בו  הטמונים בעולמות ועוסק  מגלה  !הוא

ומעשה ...... דיבור  מחשבה והם בי "ע , העולמות קיימים האדם של  בעולמו  גם
שכל שתכלית מובן , ועפ "ז  קונו .. את  לשמש  אלא האדם  נברא  לא רז"ל  אמרו 
ומושפעים אלקות בענייני מלאים והלב  המוח שיהיו  הוא לבו  והרגש האדם

יתברך " לשבתו ומכון כלי כולו  האדם נעשה ועי "ז  !ממנה,

לקייםוזה  והרגש, השכל בין היא  שלו, ה' בעבודת שבאדם , ההשתלשלות סדר 
הכתוב  אלמאמר  שבשכל  מידיעה לבבך", אל  והשבות היום, "וידעת  :

ויתעלה יתברך רצונו  ובקיום תורה בדעת  ממולא להיות שברגש, (ראהההשבה

ההשתלשלות) סדר  לספר  במבואו  זליגמן אהרון מיכאל .להרב

לתתאובס "ד מעילא - כסדרם ערך אל מערך  העולמות השתלשלות סדר  הוא  :כך 

עצמ וּ ת: 

כמ"ש"אמתת  הכל . של להעצם  שנותנים  תואר, תואר-לא הוא הימצאו ".
התורה יסודי הלכות בראש החכמותהרמב "ם ועמוד היסודות  "יסוד  :

וכ נמצא, כל  ממציא והוא ראשון  מצוי שם שיש  וארץ לידע  משמים  הנמצאים ל 
ואינו "מצוי כלשונו  ועוד  הימצאו ". מאמתת אלא  נמצאו לא שביניהם ומה 

נז)במציאות " ח "א חב "ד(מו "נ  חסידות כתבי ובלשון מציאות. בבלתי "נמצא :
הוא כי לנו. ומובנת נראית  שמציאות  כפי  המציאות  בגדר שאינו  להורות, נמצא ".
ושלילת החיוב  שלילת  גבול, הבלתי ושלילת  הגבול "שלילת - אמיתי  סוף " "אין 

הכל ". בו יש וממילא  - השלילה 

סוֹ ף אין  בעצמותו "(אא"ס)אוֹ ר הכלול  "אור  -: 

בעצמותו ".הוא  הכלול  "אור  עדיין הוא אבל מעצמותו , ומתפשט הנובע  האור 
המלה . מובן  במלוא  הפשיטות  בתכלית ופשוט  גבול , בלי  הוא זה אור 

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים עה |ראשי

גדרהאוא"ס  שום  בו  שייך  ולא הפשטות בתכלית  פשוט הוא הצמצום  שלפני
האידרא בביאור  כותב  זיע "א שהאר"י עד  ב)פרטי , אין(קכח , באוא"ס  כי

מיוחדת , בתכונה  מוגדרת ספירה  שכל וכיוון  כלל. וספירה תואר  שום ח "ו  צודק 
מרן של קדשו  ובדברי הצמצום. לאחר  רק  מתחיל  הספירות עניין כל  כן  על 
בכלל דבר  לא אבל  בלבד , ולמטה מא"ק  רק  בעיקר  שדבר  נראה , זיע "א  הרש"ש 
לא"ק . שקדם  מה בכל  דעתו גילה  ולא א"ק , ועד  מאוא"ס  שהתהווה במה

שיטות . כמה  בהם וביארו בדבריו  בהרחבה  ודנו עיינו  והמקובלים

כךובכתבי לבאר, אם כי  לחלוק  ולא  בהרחבה, מובא חב "ד  :חסידות

דכללותהאור  אצילות  אל  מהעצמות שהתהוותה  ההשתלשלות הוא  - סוף  :אין

סוף בדרך  האין  ברצון  מדרגות ארבע  וכנגדן  - הזה  באור מדרגות  ארבע  יש :כלל 

בעצם .א ) המוחלט רצון - האור  עצם

המוחלט .ב ) רצון  - לעצמו  גילוי עדיין אבל התפשטות 

היג) זו במדרגה לזולתו , הגלוי .גילוי רצון  - העולמות בשביל  הרצון  עליית יתה

בפועל .ד ) שיהיה מה בכח שיער - בפועל  שיהיה מה  כל  בכח  השערה

ממנולחלק  הנאצלת בחינה של  גילוי כבר  שהוא אוא "ס  ובין  יתברך  עצמותו  בין
אבליתברך גדר , שום ולא ספירה שם  שייך  לא - יתברך  ועצמותו במהותו  :

שלפני באוא"ס  שגם לומר בהכרח  ולכן , ספירה . בשם לקרוא  שייך  - סוף  אין  באור 
הוא שהאוא "ס  מצד  גם  הספירות, בחינת כן גם שייך  גבול , בלי בהיותו הצמצום
כשלעצמו הוא  שאוא "ס  כיוון  וגם  להתהוות, העתיד  כל  את הכוללת שלימות
הספירות מ"מ, ספירה. ע "י  הוא  גילוי  שכל הוא וכלל  וגילוי, אור  של  בחינה
בפועל שהתגלו  הספירות כמו  תואר  בבחינת ואינן  דכללות ספירות הן  באוא"ס 

הצמצום . לאחר 

באוא "ס ואלו  הנ "ל  דרגות לארבע  בהתאמה באוא"ס , שנזכרו הספירות אופני שני 
סוף  האין רצון  :ובגילוי 

קץ""ספירות שוםאין ללא הן  קץ ". אין  "ספירות היו  הראשונות מדרגות בשתי -
תכונה , הגדרת כל  ללא והן עשר . במספר מוגבלים אינן ולכן  הגבלה,
אבל היפוכן. את לשלול כדי  רק  הוא  וכו' חסד  או  בחכמה  בהן שנייחס  מה וכל

ותכונה . יחס  ולא הגבלה  ולא  גדר שום כאן, להן  אין 

הגנוזות""עשר  הגנוזות".ספירות ספירות  "עשר  היו האחרונות מדרגות בשתי -
במאצילן . הגנוזות ספירות עשר  והן  גבול , להן  יש כבר  כאן 

לצדדים סוף אין  האור צמצום - הראׁש וֹ ן :צמצוּ ם 

"חללע"י ונשאר  הצד  על סופי האין אורו את צמצם סוף , שבאין הגבול כח
באוא רק  אלא וכלל , כלל בעצמותו היה לא  הצמצום  פנוי ". ולאומקום "ס .

של התחתונה בדרגה  ורק  אך  אלא הרוחנית, קומתו  בעיקר ולא האוא "ס  בכל 
הוא ב "ה סוף  "אין הכללים, בספר  כמבואר  סוף . דאין במלכות  היינו  האוא "ס ,
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העולמותסדר לברואהשתלשלות ברצונו  משעלה  יתברך , רצונו גילוי סדר  הוא  -
בפועל . עליו ומשגיח  מנהיג  והיותו  עולמו  את

ועצום.ערך  גדול  הוא העולמות השתלשלות סדר  האדמו"רלימוד בשם ומובא
הלימוד מעלת על  שכתב  שלו , קודש מאגרות  זיע "א זלמן  שניאור רבי  הזקן 

רבה"]. מצווה  "היא [וי"ג ונישאה" רמה מצווה ש"הוא הזה

האדםלימוד אלא!לעבודת מהאדם, שלמעלה למה  גבוה עניין  רק  אינו  זה לימוד
בקהלת המלך שלמה אומר  כך  הן  שלו . ה' לעבודת עצמו, לאדם שייך  הוא

יא) ומבואר(ג, בּ ל בּ ם ...". נתן  העלם את גּ ם  בע ּת וֹ , יפה ע שׂ ה הכּ ל  "את "היינו ,: : 
נתן הכל  את - מטה  למטה ועד  המעלות מרום  העולמות השתלשלות סדר  שכל 
בריאת שמטרת כיוון  - הוא  לכך  והטעם יהודי . כל של  בלבו  האדם , בלב  הקב "ה

התורה  ובשביל  ישראל "בשביל  הייתה  א)העולם א, בראשית יומתק (רש"י  זה  ע "פ  ...
למעשה ההשתלשלות, סדר  ענייני האדם לומד  שכאשר  מקומות, בכמה  המבואר 

בעצמו בו  הטמונים בעולמות ועוסק  מגלה  !הוא

ומעשה ...... דיבור  מחשבה והם בי "ע , העולמות קיימים האדם של  בעולמו  גם
שכל שתכלית מובן , ועפ "ז  קונו .. את  לשמש  אלא האדם  נברא  לא רז"ל  אמרו 
ומושפעים אלקות בענייני מלאים והלב  המוח שיהיו  הוא לבו  והרגש האדם

יתברך " לשבתו ומכון כלי כולו  האדם נעשה ועי "ז  !ממנה,

לקייםוזה  והרגש, השכל בין היא  שלו, ה' בעבודת שבאדם , ההשתלשלות סדר 
הכתוב  אלמאמר  שבשכל  מידיעה לבבך", אל  והשבות היום, "וידעת  :

ויתעלה יתברך רצונו  ובקיום תורה בדעת  ממולא להיות שברגש, (ראהההשבה

ההשתלשלות) סדר  לספר  במבואו  זליגמן אהרון מיכאל .להרב

לתתאובס "ד מעילא - כסדרם ערך אל מערך  העולמות השתלשלות סדר  הוא  :כך 

עצמ וּ ת: 

כמ"ש"אמתת  הכל . של להעצם  שנותנים  תואר, תואר-לא הוא הימצאו ".
התורה יסודי הלכות בראש החכמותהרמב "ם ועמוד היסודות  "יסוד  :

וכ נמצא, כל  ממציא והוא ראשון  מצוי שם שיש  וארץ לידע  משמים  הנמצאים ל 
ואינו "מצוי כלשונו  ועוד  הימצאו ". מאמתת אלא  נמצאו לא שביניהם ומה 

נז)במציאות " ח "א חב "ד(מו "נ  חסידות כתבי ובלשון מציאות. בבלתי "נמצא :
הוא כי לנו. ומובנת נראית  שמציאות  כפי  המציאות  בגדר שאינו  להורות, נמצא ".
ושלילת החיוב  שלילת  גבול, הבלתי ושלילת  הגבול "שלילת - אמיתי  סוף " "אין 

הכל ". בו יש וממילא  - השלילה 

סוֹ ף אין  בעצמותו "(אא"ס)אוֹ ר הכלול  "אור  -: 

בעצמותו ".הוא  הכלול  "אור  עדיין הוא אבל מעצמותו , ומתפשט הנובע  האור 
המלה . מובן  במלוא  הפשיטות  בתכלית ופשוט  גבול , בלי  הוא זה אור 

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים עה |ראשי

גדרהאוא"ס  שום  בו  שייך  ולא הפשטות בתכלית  פשוט הוא הצמצום  שלפני
האידרא בביאור  כותב  זיע "א שהאר"י עד  ב)פרטי , אין(קכח , באוא"ס  כי

מיוחדת , בתכונה  מוגדרת ספירה  שכל וכיוון  כלל. וספירה תואר  שום ח "ו  צודק 
מרן של קדשו  ובדברי הצמצום. לאחר  רק  מתחיל  הספירות עניין כל  כן  על 
בכלל דבר  לא אבל  בלבד , ולמטה מא"ק  רק  בעיקר  שדבר  נראה , זיע "א  הרש"ש 
לא"ק . שקדם  מה בכל  דעתו גילה  ולא א"ק , ועד  מאוא"ס  שהתהווה במה

שיטות . כמה  בהם וביארו בדבריו  בהרחבה  ודנו עיינו  והמקובלים

כךובכתבי לבאר, אם כי  לחלוק  ולא  בהרחבה, מובא חב "ד  :חסידות

דכללותהאור  אצילות  אל  מהעצמות שהתהוותה  ההשתלשלות הוא  - סוף  :אין

סוף בדרך  האין  ברצון  מדרגות ארבע  וכנגדן  - הזה  באור מדרגות  ארבע  יש :כלל 

בעצם .א ) המוחלט רצון - האור  עצם

המוחלט .ב ) רצון  - לעצמו  גילוי עדיין אבל התפשטות 

היג) זו במדרגה לזולתו , הגלוי .גילוי רצון  - העולמות בשביל  הרצון  עליית יתה

בפועל .ד ) שיהיה מה בכח שיער - בפועל  שיהיה מה  כל  בכח  השערה

ממנולחלק  הנאצלת בחינה של  גילוי כבר  שהוא אוא "ס  ובין  יתברך  עצמותו  בין
אבליתברך גדר , שום ולא ספירה שם  שייך  לא - יתברך  ועצמותו במהותו  :

שלפני באוא"ס  שגם לומר בהכרח  ולכן , ספירה . בשם לקרוא  שייך  - סוף  אין  באור 
הוא שהאוא "ס  מצד  גם  הספירות, בחינת כן גם שייך  גבול , בלי בהיותו הצמצום
כשלעצמו הוא  שאוא "ס  כיוון  וגם  להתהוות, העתיד  כל  את הכוללת שלימות
הספירות מ"מ, ספירה. ע "י  הוא  גילוי  שכל הוא וכלל  וגילוי, אור  של  בחינה
בפועל שהתגלו  הספירות כמו  תואר  בבחינת ואינן  דכללות ספירות הן  באוא"ס 

הצמצום . לאחר 

באוא "ס ואלו  הנ "ל  דרגות לארבע  בהתאמה באוא"ס , שנזכרו הספירות אופני שני 
סוף  האין רצון  :ובגילוי 

קץ""ספירות שוםאין ללא הן  קץ ". אין  "ספירות היו  הראשונות מדרגות בשתי -
תכונה , הגדרת כל  ללא והן עשר . במספר מוגבלים אינן ולכן  הגבלה,
אבל היפוכן. את לשלול כדי  רק  הוא  וכו' חסד  או  בחכמה  בהן שנייחס  מה וכל

ותכונה . יחס  ולא הגבלה  ולא  גדר שום כאן, להן  אין 

הגנוזות""עשר  הגנוזות".ספירות ספירות  "עשר  היו האחרונות מדרגות בשתי -
במאצילן . הגנוזות ספירות עשר  והן  גבול , להן  יש כבר  כאן 

לצדדים סוף אין  האור צמצום - הראׁש וֹ ן :צמצוּ ם 

"חללע"י ונשאר  הצד  על סופי האין אורו את צמצם סוף , שבאין הגבול כח
באוא רק  אלא וכלל , כלל בעצמותו היה לא  הצמצום  פנוי ". ולאומקום "ס .

של התחתונה בדרגה  ורק  אך  אלא הרוחנית, קומתו  בעיקר ולא האוא "ס  בכל 
הוא ב "ה סוף  "אין הכללים, בספר  כמבואר  סוף . דאין במלכות  היינו  האוא "ס ,
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שצמצם לומר  רצה נתצמצם, שא"ס  אומרים  כשאנו  ולכן  יכול . הכל  יתברך  רצונו 
רצה לא כי וזה , הספירות . דרך  שה"ס  הדרגה דרך לו  וקבע  יכול, הכל  רצונו  את 
שהוא ההדרגה בדרך לפעול  רצה  אבל  העולם , בבריאת לפעול  ייכנס  יכולתו שכל 

הספירות". דרך 

ואינוועניין האוא"ס  התעלם  הנבראים  שמצד  רק  אלא  האור, סילוק  אינו הצמצום
דרגות שתי יש השפעה  בכל כי  האור . בחיצוניות רק  אלא בגילוי ישמאיר  :

הצמצום , הוא כן  המקבל . אל  המגיע  האור  את ויש  המשפיע , שמצד  האור את 
הראוי האור  חיצוניות  את רק  להותיר  המאציל , שאצל  הפנימי האור התעלמות

בהם . להשפיע  כדי  המקבלים הנבראים מצד 

אלובכתבי דכללות  מאצילות  ההשתלשלות  הוא הצמצום חב "ד , חסידות
דכללות . בריאה

הצמצום"העיגול  בו נגע שלא אור - על:הגדול" ומקיף  הסובב  סוף  אין  האור 
נקרא פנוי  ומקום  הגדול ".החלל  "העיגול

כפשוטו .הצמצום  נסתלק  ולא נתעלם האור בהעצמות. ולא סוף  אין  באור  היה 

העולמות לעמידת מקום - פנוי " ומקום  :"חלל

לגמרי .שם  בהעלם  הוא סוף  אין האור

פנוי ומקום החלל בתוך הצמצום אחר שנשאר  הרושם הוא - :רׁש ימוּ  

דבריםהרשימו  שני  על  :מורה

צמצום .א ) ע "י גבול  הבלי  אור נתעלם כאשר  שנתגלה, סוף  באין הגבול כח 

סוף .ב ) אין האור כל  בתורה  הכוללת אור  נקודת

ממשהרשימו  גבול סוף  כל  סוף  יתהווה  שממנו  הראשון, כשלב  משמש
סוף  אין האור לגילוי  והכלים האותיות הוא הרשימו (שלפניבהעולמות .

סוף .הצמצום ) אין האור את ומגביל  שמגדיר  ,

בחינתהאותיות  שהוא ממש, האוא"ס  ומאיר נמשך  ידם ועל  שבהם כלים רק  הם 
מיניה לא  האור , בערך  אינם עצמם, והם  יתברך . ממנו  המתפשט  הזיו 
מגוף  כחלק  החקיקה אותיות דרך  על הם הרשימו של  האותיות מקצתיה. ולא

הדבר . גבי על  עצמו  בפני  דבר שהם הכתיבה כאותיות  ולא  הדבר,

שבא"ס ,אמנם , הגבול  כח שהם אף  אלו, אותיות  בכח היה לא - הצמצום  קודם
העצמות . אור  של  סופי  האין  גילוי תוקף  מחמת  ס , האוא, את להגביל 

הכלים . את האותיות, את  לגלות  הייתה - הצמצום ופעולת

הבלתילפני כל  והיה בהעלם , הגבול  כח היה - בהאוא"ס  צמצום  שהיה
הצד , אל  האוא"ס  נסתלק  כאשר - הצמצום לאחר אבל  בגילוי . גבול 
וכח בגילוי , הגבול  כח נתגלה אז הגבול , ע "י מתחזק  האוא "ס  היה  ולא

בהעלם . גבול  הבלתי

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים עז |ראשי

מידתםעיקר  כפי  ולנבראים למציאות קיום לאפשר  הוא הרשימו של  עניינו
גם ברשימו  זה, עם  העתיד . החסד  שורשי הוא הרשימו  ובזה המוגבלת ,
השורש נוצר  פנוי  ומקום  בחלל  שנותר  וברשימו  בצמצום כי הדין . שורשי נוצרו 
בעולם , הרע  ובאפשרות  הדינים בבחינת  שיתגלו ולחסר , למניעה  להגבלה ,

וההגבלה . הצמצום מכח  היא שמהותם

מהאוא"ס ונמשך  חזר - וח וּ ט  :קו  

והמקוםהוא  החלל לתוך  אור של  דק  וחוט  קו  הבורא  המשיך  הצמצום שאחר מה
העולמות . את  לברוא בשביל הפנוי,

דבריםאור  בשני  הצמצום  לפני שהאיר  ממה שונה :הקו

ומתמעט .א ) הולך  ומטבעו בהתפשטותו, ומוגבל  מדוד  לבד הארה הוא

הגבול .ב ) כל  - הרשימו  אותיות לתוך  מאיר  הוא

-הרשימו  הרשימו  העולמות. של  העתיד  לגילוי השורש  הם  לתוכו  הנכנס  והקו 
כסדר העולמות  סידור  הוא - והקו העולמות, התהוות שורש הוא
זיע "א הרמח"ל  רבנו  בדברי מובאת נוספת  הגדרה לתתא. מעילא :האצלתם

הייחוד הנהגת  הוא - והקו האדם, מעשי לפי המשפט הנהגת  הוא - הרשימו 
לברואיו , להיטיב  הקב "ה  שרצה ההטבה תכלית  אל  המשפט  הנהגת את  המכוונת

הטוב  אל  המתגלה הרע  את  כ"ז)להחזיר  פתח  חכמה  פתחי .(קל"ח

 קדמ וֹ ן להעולמות(א"ק)אדם כללי  וכתר קדומה מחשבה -: 

ע "ז חז"ל  בגמ' ב)דרשו אלא(לה , ועלמות  תקרי אל  מספר , אין  ועלמות עה"פ 
הבורא שהאציל  מספר  אין  עד  עולמות ורבבות אלפים ישנם כי  ועולמות.
א "ק  נוצר  וכאשר  להם. ראשון ו"ק  כדלקמן, חמשה הם בכללותם אבל  יתברך ,
דרגין כל  מריש  יתברך , לפני  כולם  ונסקרו  עלו  הקדומה, המחשבה  בבחינת
הוא ההשתלשלות סדר  כל  ובה ממש , אחת במחשבה דרגין כל  סוף  עד 

אחת . בהשוואה

בריאהובכתבי אל  דכללות מאצילות ההשתלשלות הוא שא"ק  חב "ד , חסידות 
פנוי , ומקום חלל  שנוצר לאחר  כי  סוף . האין  עולמות בחלק  - דכללות
בחלק  שהוא קדמון , עולם  פנוי ומקום  בחלל  התהווה - לתוכו  נכנס  מא"ס  והקו 
לעולמות ביחס  אבל  וסוף , התחלה זמן לו  יש  אמנם  כי סוף . האין של  העולמות
סוף  מאין  התהווה  א "ק  כי  סוף . אין  לעולמות  שייך  הוא מתחתיו  שנאצלו אבי "ע 
הגבלה , בחינת בו ניכרת ולא פנוי  ומקום החלל כל  את  ממלא הוא וגם עצמו,
בהם וניכרת מא "ק  נאצלו אבי "ע  עולמות  אבל  סוף , אין עולמות נקרא  הוא  ולכן 

המוגב  העולמות בחלק  הם  ולכן ותכונה וסוף  התחלה של  ובאמרינוהגבלה לים.
ב "ה . אוא"ס  מושג  ולא נעלם בא"ק  וכאן  העלם, מלשון  הוא "עולם",

מרצוןא "ק  גילוי הוא מ "מ ביותר , עליונה ומעלתו קדומה מחשבה שהוא אע "פ  -
העולמות כל  של שכן  וכל  דא"ק  אצילות  כי הצמצום. שלאחר  המאציל 
שאין מה - ואצילותן הווייתן  התחלת  זמן  להם והיה וסוף  ראש  להם  היה שתחתיו ,
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שצמצם לומר  רצה נתצמצם, שא"ס  אומרים  כשאנו  ולכן  יכול . הכל  יתברך  רצונו 
רצה לא כי וזה , הספירות . דרך  שה"ס  הדרגה דרך לו  וקבע  יכול, הכל  רצונו  את 
שהוא ההדרגה בדרך לפעול  רצה  אבל  העולם , בבריאת לפעול  ייכנס  יכולתו שכל 

הספירות". דרך 

ואינוועניין האוא"ס  התעלם  הנבראים  שמצד  רק  אלא  האור, סילוק  אינו הצמצום
דרגות שתי יש השפעה  בכל כי  האור . בחיצוניות רק  אלא בגילוי ישמאיר  :

הצמצום , הוא כן  המקבל . אל  המגיע  האור  את ויש  המשפיע , שמצד  האור את 
הראוי האור  חיצוניות  את רק  להותיר  המאציל , שאצל  הפנימי האור התעלמות

בהם . להשפיע  כדי  המקבלים הנבראים מצד 

אלובכתבי דכללות  מאצילות  ההשתלשלות  הוא הצמצום חב "ד , חסידות
דכללות . בריאה

הצמצום"העיגול  בו נגע שלא אור - על:הגדול" ומקיף  הסובב  סוף  אין  האור 
נקרא פנוי  ומקום  הגדול ".החלל  "העיגול

כפשוטו .הצמצום  נסתלק  ולא נתעלם האור בהעצמות. ולא סוף  אין  באור  היה 

העולמות לעמידת מקום - פנוי " ומקום  :"חלל

לגמרי .שם  בהעלם  הוא סוף  אין האור

פנוי ומקום החלל בתוך הצמצום אחר שנשאר  הרושם הוא - :רׁש ימוּ  

דבריםהרשימו  שני  על  :מורה

צמצום .א ) ע "י גבול  הבלי  אור נתעלם כאשר  שנתגלה, סוף  באין הגבול כח 

סוף .ב ) אין האור כל  בתורה  הכוללת אור  נקודת

ממשהרשימו  גבול סוף  כל  סוף  יתהווה  שממנו  הראשון, כשלב  משמש
סוף  אין האור לגילוי  והכלים האותיות הוא הרשימו (שלפניבהעולמות .

סוף .הצמצום ) אין האור את ומגביל  שמגדיר  ,

בחינתהאותיות  שהוא ממש, האוא"ס  ומאיר נמשך  ידם ועל  שבהם כלים רק  הם 
מיניה לא  האור , בערך  אינם עצמם, והם  יתברך . ממנו  המתפשט  הזיו 
מגוף  כחלק  החקיקה אותיות דרך  על הם הרשימו של  האותיות מקצתיה. ולא

הדבר . גבי על  עצמו  בפני  דבר שהם הכתיבה כאותיות  ולא  הדבר,

שבא"ס ,אמנם , הגבול  כח שהם אף  אלו, אותיות  בכח היה לא - הצמצום  קודם
העצמות . אור  של  סופי  האין  גילוי תוקף  מחמת  ס , האוא, את להגביל 

הכלים . את האותיות, את  לגלות  הייתה - הצמצום ופעולת

הבלתילפני כל  והיה בהעלם , הגבול  כח היה - בהאוא"ס  צמצום  שהיה
הצד , אל  האוא"ס  נסתלק  כאשר - הצמצום לאחר אבל  בגילוי . גבול 
וכח בגילוי , הגבול  כח נתגלה אז הגבול , ע "י מתחזק  האוא "ס  היה  ולא

בהעלם . גבול  הבלתי

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים עז |ראשי

מידתםעיקר  כפי  ולנבראים למציאות קיום לאפשר  הוא הרשימו של  עניינו
גם ברשימו  זה, עם  העתיד . החסד  שורשי הוא הרשימו  ובזה המוגבלת ,
השורש נוצר  פנוי  ומקום  בחלל  שנותר  וברשימו  בצמצום כי הדין . שורשי נוצרו 
בעולם , הרע  ובאפשרות  הדינים בבחינת  שיתגלו ולחסר , למניעה  להגבלה ,

וההגבלה . הצמצום מכח  היא שמהותם

מהאוא"ס ונמשך  חזר - וח וּ ט  :קו  

והמקוםהוא  החלל לתוך  אור של  דק  וחוט  קו  הבורא  המשיך  הצמצום שאחר מה
העולמות . את  לברוא בשביל הפנוי,

דבריםאור  בשני  הצמצום  לפני שהאיר  ממה שונה :הקו

ומתמעט .א ) הולך  ומטבעו בהתפשטותו, ומוגבל  מדוד  לבד הארה הוא

הגבול .ב ) כל  - הרשימו  אותיות לתוך  מאיר  הוא

-הרשימו  הרשימו  העולמות. של  העתיד  לגילוי השורש  הם  לתוכו  הנכנס  והקו 
כסדר העולמות  סידור  הוא - והקו העולמות, התהוות שורש הוא
זיע "א הרמח"ל  רבנו  בדברי מובאת נוספת  הגדרה לתתא. מעילא :האצלתם

הייחוד הנהגת  הוא - והקו האדם, מעשי לפי המשפט הנהגת  הוא - הרשימו 
לברואיו , להיטיב  הקב "ה  שרצה ההטבה תכלית  אל  המשפט  הנהגת את  המכוונת

הטוב  אל  המתגלה הרע  את  כ"ז)להחזיר  פתח  חכמה  פתחי .(קל"ח

 קדמ וֹ ן להעולמות(א"ק)אדם כללי  וכתר קדומה מחשבה -: 

ע "ז חז"ל  בגמ' ב)דרשו אלא(לה , ועלמות  תקרי אל  מספר , אין  ועלמות עה"פ 
הבורא שהאציל  מספר  אין  עד  עולמות ורבבות אלפים ישנם כי  ועולמות.
א "ק  נוצר  וכאשר  להם. ראשון ו"ק  כדלקמן, חמשה הם בכללותם אבל  יתברך ,
דרגין כל  מריש  יתברך , לפני  כולם  ונסקרו  עלו  הקדומה, המחשבה  בבחינת
הוא ההשתלשלות סדר  כל  ובה ממש , אחת במחשבה דרגין כל  סוף  עד 

אחת . בהשוואה

בריאהובכתבי אל  דכללות מאצילות ההשתלשלות הוא שא"ק  חב "ד , חסידות 
פנוי , ומקום חלל  שנוצר לאחר  כי  סוף . האין  עולמות בחלק  - דכללות
בחלק  שהוא קדמון , עולם  פנוי ומקום  בחלל  התהווה - לתוכו  נכנס  מא"ס  והקו 
לעולמות ביחס  אבל  וסוף , התחלה זמן לו  יש  אמנם  כי סוף . האין של  העולמות
סוף  מאין  התהווה  א "ק  כי  סוף . אין  לעולמות  שייך  הוא מתחתיו  שנאצלו אבי "ע 
הגבלה , בחינת בו ניכרת ולא פנוי  ומקום החלל כל  את  ממלא הוא וגם עצמו,
בהם וניכרת מא "ק  נאצלו אבי "ע  עולמות  אבל  סוף , אין עולמות נקרא  הוא  ולכן 

המוגב  העולמות בחלק  הם  ולכן ותכונה וסוף  התחלה של  ובאמרינוהגבלה לים.
ב "ה . אוא"ס  מושג  ולא נעלם בא"ק  וכאן  העלם, מלשון  הוא "עולם",

מרצוןא "ק  גילוי הוא מ "מ ביותר , עליונה ומעלתו קדומה מחשבה שהוא אע "פ  -
העולמות כל  של שכן  וכל  דא"ק  אצילות  כי הצמצום. שלאחר  המאציל 
שאין מה - ואצילותן הווייתן  התחלת  זמן  להם והיה וסוף  ראש  להם  היה שתחתיו ,
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ורק  פנוי, ומקום ראשון צמצום להיות צריך  היה בהכרח  כן, ועל  באין-סוף . כן 
א"ק . התהווה לאחריו 

מלבישמשנתהווה  בהיותו  כללי, כתר  לבחינת היה הוא  פנוי, ומקום בחלל  א"ק 
עד דרגין כל  מריש  ההשתלשלות , סדר  שבכל כולם העולמות לכל 

העשייה . עולם לסוף  אפילו עד  דרגין, כל  סוף 

וחיצוניותבא "ק  פנימיות המחשבהיש  עלתה בו  - א"ק  של  עתיק  שהיא פנימיות :
המחשבה עלתה בו  - א"ק  של  אריך  שהיא וחיצוניות  ישראל , נשמות על
הבחינות שתי  שם על קדמון" "אדם  בתואר  נקרא הוא כן , על  עולמות. לברוא 

הואהללו א"ק  דא"ק . עתיק  על  מורה  - ו "קדמון " דא"ק , אריך  על  מורה - "אדם " :
כי שתחתיו  הנאצלים  לכל  קדמון והוא עצמו , מאוא"ס  שהתהווה בכך  - "קדמון"
בכל הכלול  אדם כבחינת הוא שא"ק  מפני - "אדם" והוא  ממנו . נמצאים כולם 
שתחתיו ההשתלשלות  כל  את מלביש הוא  א "ק  כן וכמו  ותחתון , מעליון  המדרגות
הוא כי  לעליון ", "אדמה מלשון  באדם , שביארו  כמו  פירוש  עוד  ממנו. ויוצאת

התהווה . הוא שממנו  לא "ס  דומה

העולםא"ק  של  העבודה עולמות לעומת השכר , עולם הבא, עולם בחינת  הוא -
וכל העבודה, לעולם  השכר  עולם וקדם אבי"ע . עולמות ארבע  שהם  הזה
בא "ק  השגה  אין  כן , על  שבא"ק . התכלית אל  שואפים  אבי "ע  של  העבודה עולמות
למחכּ ה יע שׂ ה ז וּ לת אלהים ראתה  לא  עין ..." הכתוב  בבחינת והוא  מעלתו, לרום

ג )ל וֹ " סד , א"ק .(ישעיה  בענפי הוא במעט ללמוד  שניתן ומה ,

בפנים ,א"ק.ענפי שמתגלה במה  הוא  שעיקרם  מא"ק , המתפשטים האורות הם 
ּפ ניו" ּת איר - אדם "חכמת הכתוב  א)כרמז  ח , הם(קהלת א "ק ? ענפי  הם ומה . 

והחוטם מהאוזניים וכן  העיניים, השערות , המצח , הראש , דרך  היוצאים האורות
אח"פ )והפה לזה .(ר"ת ביחס  זה  מעלתם תהיה  כן  - הפנים  בגובה סדרם וכפי .

א"ק ,יש  שבראש  השערות  דרך  היוצאים  האורות והם מהם, עליונים אורות 
שרבנו ונעלמים מאוד  עליונים עולמות אלה אבל - העיניים  ועד  מהקרקפתא 
"כבוד נאמר  זה  ועל  בהם להשיג ואין לשאול ואין בהם, דבר  לא זיע "א האר"י

דבר ". הסתר  אלהים

המתלבשיש סוף  האין של  הקו לאור  נוסף  עצמו, מבחינת  ומוחין  רוחניות לא"ק 
ארבע  כנגד שהם דרגות, בארבע  מתפרטת שבא"ק  הרוחניות סוד  בתוכו.

הוי "ה . בשם  מילויים

והםהנה  האותיות מילויי בארבעה מתפרט  הוי "ה  ה "י .שם וי"ו ה"י יו"ד  = ע "ב  :
ה "ה יו"ד  = ב "ן  ה"א. וא "ו  ה"א יו"ד  = מ "ה  ה"י. וא"ו ה "י  יו "ד  = ס "ג

ה "ה . ו "ו 

כךארבעה  שבא "ק , הדרגות ארבע  בהתלבשות מתגלים  אלו  הוי"ה שם :מילויי

דא"ק .שם  חכמה כנגד - ע "ב 

דא"ק .שם  בינה כנגד  - ס "ג
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א"ק .שם  של  נה"י דחג"ת  ו "ק  כנגד  - מ "ה

דא"ק .שם  מלכות כנגד - ב "ן

הקומהארבעה  בגובה  זה  בתוך  זה לתתא מעילא  מתלבשים  אלו  הוי"ה שם מילויי
כך א "ק , :של 

סופו .שם  ועד  מראשו  א "ק  על  מלביש - ע "ב 

למטה .שם  ועד  והאזן  מהעין  א"ק  על  מלביש - ס "ג

למטה .שם  ועד  דא"ק  מהטיבור א"ק  על  מלבישים  שניהם - ב "ן שם מ"ה

נחלק ובפרטות מהם  אחד  כל כאשר  הללו , השמות  של  התחלקות  הרבה עוד  יש 
דע "ב  וס "ג דע "ב , ע "ב  כמו  הוי "ה  אותיות  של  בחינות  לארבע  כן גם

השמות . בשאר  וכן  שע "ב , וב "ן דע "ב  ומ "ה 

עשראורות  שורשי קיימים ובהם תכונתו , לפי אחד כל יוצאים ואח"פ  העיניים
בארבעה מתגלים אלו  שורשים האצילות. בעולם כסדרן  שיתגלו  הספירות

ודיבורמימדים ריח  שמיעה , ראיה, ::

הםאורות הוי"ה שם מילויי  [כנגד  מהעיניים מילויהיוצאים דס "ג, דע "ב  ע "ב  :
החכמה . לספירת  השורש שבו הראייה עולם בהם - ס "ג] של  ע "ב  של ע "ב 

הםאורות הוי "ה שם מילויי  [כנגד  מהאוזניים  מילויהיוצאים דס "ג, דע "ב  ס "ג :
הבינה . לספירת השורש  שבו  השמיעה  עולם  בהם - ס "ג ] של  ע "ב  של ס "ג
אחד ובכל  שלהם, חיצוני אור  - שמאל ומאוזן  שלהם , מקיף  אור  - ימין  מאוזן 
שבלת עד  הפנים כנגד  המתפשטים  בהעלם, ספירות עשר יש  ובשמאל  בימין  מהם

א"ק . של  הזקן

הםאורות הוי"ה שם  מילויי [כנגד  מהחוטם  מילויהיוצאים דס "ג, דע "ב  מ "ה  :
התפארת , ספירת השורש  שבו  הריח  עולם בהם - ס "ג] של  ע "ב  של  מ "ה
משני יצאו  החוטם אורות נה "י . חג"ת של הספירות שש  כל  את  עימה הכוללת
למטה עד  המתפשטים פנימי, אור - שמאלי  ומנקב  מקיף , אור  - ימני  מנקב  נקביו ,

א"ק . של  החזה עד 

הםאורות  הוי"ה שם מילויי  [כנגד  מהפה ב "ןהיוצאים מילוי  דס "ג, דע "ב  ב "ן :
כאן המלכות . לספירת השורש  שבו  הדיבור  עולם  בהם  - ס "ג] של ע "ב  של 

א של  הבחינות בשתי כולם האורות הפה ,יצאו  של  אחד  מנקב  פנימי  ואור  מקיף  ור 
א"ק . של  הטיבור עד  והתפשטו 

 ענ "ב עולמות וברודים.ג' נקודים עקודים, :

כשלושההם  אח "פ , אורות ביציאות  שנתהוו  סוף , האין  מעולמות עולמות ג'
של  שלבים  בשלושה  ג' מוגדרים הם  הספירות. בהתגלות נקודה,שלבים 

ופרצוף :ספירה

אחד עולם  בכלי כלולות ספירות  העשר - נקודה - עולם:העקוּ דים של מקומו  
הכלים . ואחריהם תחילה יצאו האורות כאשר  דא"ק , בפה  הוא  העקודים 
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ורק  פנוי, ומקום ראשון צמצום להיות צריך  היה בהכרח  כן, ועל  באין-סוף . כן 
א"ק . התהווה לאחריו 

מלבישמשנתהווה  בהיותו  כללי, כתר  לבחינת היה הוא  פנוי, ומקום בחלל  א"ק 
עד דרגין כל  מריש  ההשתלשלות , סדר  שבכל כולם העולמות לכל 

העשייה . עולם לסוף  אפילו עד  דרגין, כל  סוף 

וחיצוניותבא "ק  פנימיות המחשבהיש  עלתה בו  - א"ק  של  עתיק  שהיא פנימיות :
המחשבה עלתה בו  - א"ק  של  אריך  שהיא וחיצוניות  ישראל , נשמות על
הבחינות שתי  שם על קדמון" "אדם  בתואר  נקרא הוא כן , על  עולמות. לברוא 

הואהללו א"ק  דא"ק . עתיק  על  מורה  - ו "קדמון " דא"ק , אריך  על  מורה - "אדם " :
כי שתחתיו  הנאצלים  לכל  קדמון והוא עצמו , מאוא"ס  שהתהווה בכך  - "קדמון"
בכל הכלול  אדם כבחינת הוא שא"ק  מפני - "אדם" והוא  ממנו . נמצאים כולם 
שתחתיו ההשתלשלות  כל  את מלביש הוא  א "ק  כן וכמו  ותחתון , מעליון  המדרגות
הוא כי  לעליון ", "אדמה מלשון  באדם , שביארו  כמו  פירוש  עוד  ממנו. ויוצאת

התהווה . הוא שממנו  לא "ס  דומה

העולםא"ק  של  העבודה עולמות לעומת השכר , עולם הבא, עולם בחינת  הוא -
וכל העבודה, לעולם  השכר  עולם וקדם אבי"ע . עולמות ארבע  שהם  הזה
בא "ק  השגה  אין  כן , על  שבא"ק . התכלית אל  שואפים  אבי "ע  של  העבודה עולמות
למחכּ ה יע שׂ ה ז וּ לת אלהים ראתה  לא  עין ..." הכתוב  בבחינת והוא  מעלתו, לרום

ג )ל וֹ " סד , א"ק .(ישעיה  בענפי הוא במעט ללמוד  שניתן ומה ,

בפנים ,א"ק.ענפי שמתגלה במה  הוא  שעיקרם  מא"ק , המתפשטים האורות הם 
ּפ ניו" ּת איר - אדם "חכמת הכתוב  א)כרמז  ח , הם(קהלת א "ק ? ענפי  הם ומה . 

והחוטם מהאוזניים וכן  העיניים, השערות , המצח , הראש , דרך  היוצאים האורות
אח"פ )והפה לזה .(ר"ת ביחס  זה  מעלתם תהיה  כן  - הפנים  בגובה סדרם וכפי .

א"ק ,יש  שבראש  השערות  דרך  היוצאים  האורות והם מהם, עליונים אורות 
שרבנו ונעלמים מאוד  עליונים עולמות אלה אבל - העיניים  ועד  מהקרקפתא 
"כבוד נאמר  זה  ועל  בהם להשיג ואין לשאול ואין בהם, דבר  לא זיע "א האר"י

דבר ". הסתר  אלהים

המתלבשיש סוף  האין של  הקו לאור  נוסף  עצמו, מבחינת  ומוחין  רוחניות לא"ק 
ארבע  כנגד שהם דרגות, בארבע  מתפרטת שבא"ק  הרוחניות סוד  בתוכו.

הוי "ה . בשם  מילויים

והםהנה  האותיות מילויי בארבעה מתפרט  הוי "ה  ה "י .שם וי"ו ה"י יו"ד  = ע "ב  :
ה "ה יו"ד  = ב "ן  ה"א. וא "ו  ה"א יו"ד  = מ "ה  ה"י. וא"ו ה "י  יו "ד  = ס "ג

ה "ה . ו "ו 

כךארבעה  שבא "ק , הדרגות ארבע  בהתלבשות מתגלים  אלו  הוי"ה שם :מילויי

דא"ק .שם  חכמה כנגד - ע "ב 

דא"ק .שם  בינה כנגד  - ס "ג
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א"ק .שם  של  נה"י דחג"ת  ו "ק  כנגד  - מ "ה

דא"ק .שם  מלכות כנגד - ב "ן

הקומהארבעה  בגובה  זה  בתוך  זה לתתא מעילא  מתלבשים  אלו  הוי"ה שם מילויי
כך א "ק , :של 

סופו .שם  ועד  מראשו  א "ק  על  מלביש - ע "ב 

למטה .שם  ועד  והאזן  מהעין  א"ק  על  מלביש - ס "ג

למטה .שם  ועד  דא"ק  מהטיבור א"ק  על  מלבישים  שניהם - ב "ן שם מ"ה

נחלק ובפרטות מהם  אחד  כל כאשר  הללו , השמות  של  התחלקות  הרבה עוד  יש 
דע "ב  וס "ג דע "ב , ע "ב  כמו  הוי "ה  אותיות  של  בחינות  לארבע  כן גם

השמות . בשאר  וכן  שע "ב , וב "ן דע "ב  ומ "ה 

עשראורות  שורשי קיימים ובהם תכונתו , לפי אחד כל יוצאים ואח"פ  העיניים
בארבעה מתגלים אלו  שורשים האצילות. בעולם כסדרן  שיתגלו  הספירות

ודיבורמימדים ריח  שמיעה , ראיה, ::

הםאורות הוי"ה שם מילויי  [כנגד  מהעיניים מילויהיוצאים דס "ג, דע "ב  ע "ב  :
החכמה . לספירת  השורש שבו הראייה עולם בהם - ס "ג] של  ע "ב  של ע "ב 

הםאורות הוי "ה שם מילויי  [כנגד  מהאוזניים  מילויהיוצאים דס "ג, דע "ב  ס "ג :
הבינה . לספירת השורש  שבו  השמיעה  עולם  בהם - ס "ג ] של  ע "ב  של ס "ג
אחד ובכל  שלהם, חיצוני אור  - שמאל ומאוזן  שלהם , מקיף  אור  - ימין  מאוזן 
שבלת עד  הפנים כנגד  המתפשטים  בהעלם, ספירות עשר יש  ובשמאל  בימין  מהם

א"ק . של  הזקן

הםאורות הוי"ה שם  מילויי [כנגד  מהחוטם  מילויהיוצאים דס "ג, דע "ב  מ "ה  :
התפארת , ספירת השורש  שבו  הריח  עולם בהם - ס "ג] של  ע "ב  של  מ "ה
משני יצאו  החוטם אורות נה "י . חג"ת של הספירות שש  כל  את  עימה הכוללת
למטה עד  המתפשטים פנימי, אור - שמאלי  ומנקב  מקיף , אור  - ימני  מנקב  נקביו ,

א"ק . של  החזה עד 

הםאורות  הוי"ה שם מילויי  [כנגד  מהפה ב "ןהיוצאים מילוי  דס "ג, דע "ב  ב "ן :
כאן המלכות . לספירת השורש  שבו  הדיבור  עולם  בהם  - ס "ג] של ע "ב  של 

א של  הבחינות בשתי כולם האורות הפה ,יצאו  של  אחד  מנקב  פנימי  ואור  מקיף  ור 
א"ק . של  הטיבור עד  והתפשטו 

 ענ "ב עולמות וברודים.ג' נקודים עקודים, :

כשלושההם  אח "פ , אורות ביציאות  שנתהוו  סוף , האין  מעולמות עולמות ג'
של  שלבים  בשלושה  ג' מוגדרים הם  הספירות. בהתגלות נקודה,שלבים 

ופרצוף :ספירה

אחד עולם  בכלי כלולות ספירות  העשר - נקודה - עולם:העקוּ דים של מקומו  
הכלים . ואחריהם תחילה יצאו האורות כאשר  דא"ק , בפה  הוא  העקודים 
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ועשר גמורה, בהתאחדות  הכל - האור  גילוי עוצם מפאת  העקודים  בעולם
הכתר . בחינת בסוד אחד, כלי בתוך  וכלולים עקודים שלו הספירות 

נקודותעולם  בעשר  מתפרטות  ספירות העשר  - ספירה - של:הנקודים מקומו
כך ואחר תחילה, הכלים יצאו  כאשר  דא "ק , בעיניים הוא הנקודים  עולם
ונתהוו לעצמה, מיוחדת כנקודה אחת  כל  הספירות נתגלו כבר כאן  האורות . יצאו

נקודות . עשר 

כליםהברודיםעולם  בעשרה מתפשטות ספירות העשר  - פרצוף של:- מקומו 
בעולם דעתיק  רישא  שנתקן  לאחר דא"ק , ממצח  יוצא הברודים עולם
ספירה כל  כאשר  בתיקונן , ספירות העשר כל  יתהוו  כאן  השבירה. שלאחר  התיקון
כח נשרש שבו  האצילות , עולם  הוא  וזה ובכלי . בעצמות לעמה מיוחדת

ומדבר חי צומח בדומם המציאות יסודות  כל של דצח "מ )ההתפלגות כאן(ר"ת .
כפרצופים . הרוחנית בקומתן  הי "ס  נסדרו

למדרגה מדרגה בין  מעבר מקום - :ּפ רסא 
ומסךהפרסא  פרוכת כעין  הפסק , מקום פ "ז)היא  ש"א בפרדס לרמ"ק של(ראה  האור .

תחתונה , מדרגה אל  עליונה ממדרגה לתתא , מעילא נמשך  המאציל 
תחת הבאה לספירה אחת  ומספירה שתחתיו , לעולם אחד  הזהמעולם האור יה.

יוכל שהמקבלו  מנת על  הגדול , האור את שיסנן  מתאים , מעבר  שלב  שיהיה חייב 
הפרסא . היא  וזו  כראוי , אותו ולקבל  לסבול 

חלוןפרסא , אלנקב, ממדרגה  משתלשל  האור שבהם  אופנים  שלושה ישנם  -
למעברמדרגה מדרגה  מאפשרים רק  אלו אופנים  חלון . נקב , פרסא, :

לגמרי , הסתלק  ולא  התעלם האור - בצמצום כי  הצמצום. כמו  ואינם  האור ,
אופנים בשלושה  אבל האזן . את  לשכך  כדי רק  סילוק  בלשון שמשתמשים ופעמים
שיוכל מתאים אופן  דרך  עובר  שהוא רק  להשתלשל , וממשיך  קיים האור  - אלו 

כך הוא הללו  האופנים  שלושת בין  החילוק  כראוי. לקבלו  -המקבל  נקב  :
התמעטות - חלון  המקבל . שכל מהות ערך  לפי  צרה בהשפעה האור  התמעטות
שכל מהות ערך  לפי  הגילוי במידת מוגבלת היא שגם רחבה , בהשפעה  האור 
מתעלם הוא זו שבהתלבשות  רק  בפרסא, מתלבש האור  מהות - פרסא המקבל .
ראוי להיות ממהותו  משתנה הוא  בפרסא עובר  האור כאשר ולכן  הפרסא , בתוך 

המקבל . ערך  כפי

מהאצילות למעלה מקיף אור  - :כּ תר 
הואאור  ולכן מקורו בהעלם עדין הוא אך  לנבראים, האוא"ס  בין  ממצע  הכתר 

למטה המשתלשל  ואורו  האצילות , לעולם המקור  הוא הכתר  "אין ". נקרא
מבריאה ההשתלשלות הוא הכתר  כי חב "ד , חסידות  ובכתבי  הפרסא. דרך  עובר

סוף . האין עולמות בחלק  עוד - דכללות יצירה אל  דכללות

חלקיםהכתר  לשני  הכתר .מתחלק  וחיצוניות הכתר פנימיות  :

הקב "הומבואר "רצה  בחינת  של  העליון  הרצון הוא  הכתר  כי החסידות, דרך על 
פנימיות יש  רצון  בכל  הספירות. אל  שקדם הרצון  העולם", את  לברוא
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רוצה '. הוא 'שכך  הרצון , עצם הוא  - הפנימי  הרצון הרצון . חיצוניות  ויש  הרצון
הרצון כוונה '. איזו  עבור  רוצה  'שהוא הרצון , תכלית  הוא - החיצוני  והרצון 

ענ הוא  - ענייןהפנימי הוא - החיצוני והרצון רצון . לו  היות מעצם  תענוג , של  יין
כוונה . איזו  של בתכלית  בו מתגלה הרצון מהיות  רצון , של

וחיצוניותבבחינות הכתר  פנימיות  בין  החילוק  מתבאר ורצון, תענוג  של  אלו 
הכתר  פנימיות יומין)הכתר. בהבעת(עתיק התענוג מקור של  עניין  הוא  -

הכתר  וחיצוניות העליון . הרצון אנפין)עצם רצון(אריך של  הבחינות שתי  את בו  יש  -
של ובחינה הנאצלים, מעל  ומקיף  נעלה שהוא במה תענוג של  בחינה  ותענוג.

באצילות מתחתיו  המתגלות  בכח הספירות  את כולל  שהוא במה ספררצון  (ראה 

לב) פרק והספירות העולמות השתלשלות סדר  בספר  היטב ומסוכם  חב "ד. .המאמרים

הכתר .ונבאר  וחיצוניות הכתר פנימיות  עניין  את בפרטות עוד

"עתיק א ) בשם  הנקראת העליון , של התחתונה  המדרגה היא - הכתר  פנימיות
מלשון נוסף  ובפירוש ישן . עתיק , מלשון  לשמו  אחד  פירוש  [וזה יומין "
העליון בין  ממצע  ובהיותו  העליון , בבחינת עדיין  יומין  עתיק  כי ושכפול , העתקה

שמתחתיו ]. למקום אחד  ממקום עצמו מעתיק  כמו הוא לתחתון 

עליומין""עתיק  בעצמותו . בהעלם עדיין  ונמצא למקורו, מוחלט בביטול  עומד
אין גם להם . מקור  להיות שייך ואינו לעולמות , גילוי  בגדר  איננו כן ,
בהעלם . לא  אפילו  בו  כלולים אינם והם לספירות, יחס  או  שייכות  יומין  לעתיק 
יומין , דעתיק  חכמה כמו ספירה  של כינוי יומין  לעתיק  מייחסים שפעמים ומה 
לא יחס  ולא מדרגה לא בו  ליחס  שייך  לא  כי לספירות, הכוונה  אין כי  מבואר
[וזה האזן. את  לשבר  ההשאלה דרך  על לשוני  שימוש  רק  וזה  ספירה, ולא  בחינה
ונבדל נעתק  יומין  שעתיק  מפני  והבדלה , העתקה מלשון לשמו נוסף  פירוש

ספירות]. בעשר המתגלה  הגילוי  מעניין נבדל  היינו "יומין ", מבחינת

זוטאבזוה"ק  האדרא ב)בחלק  ולא(רפט, ידע  דלא "רישא בשם נקרא יומין  עתיק 
עצמו(רדל"א)אתיידע " מרגיש ואיננו למקורו  מתבטל  יומין עתיק  כי .

לזולתו . שלא שכן  וכל לעצמו , ידוע  איננו  כן ועל כלל, למציאות

בשםב) הנקראת  התחתון , של  העליונה  המדרגה  היא - הכתר חיצוניות
אנפין ". "אריך 

הגילויאנפין""אריך  הוא  עניינו אלא  יומין , עתיק  כמו למקורו מתבטל  איננו 
שייכות אין  עצמו  אנפין  באריך  גם אמנם, הכתר . של  וההתפשטות
אנפין באריך  ואם הספירות. לעשר  והאפשרות הכח  את בו יש  אבל  לספירות,
יוצאות כבר  הן  האצילות  בעולם  אזי וביכולת , בכח  נמצאות ספירות העשר 

בפועל . ומתגלות

חלקיםאריך  לשני מתחלק  סיבה ,אנפין  בלי  פנימי  רצון  היא - אריך  פנימיות  א) :
רצון הוא - אריך  חיצוניות ב ) אחריו. הבאות הספירות  את  בתוכו הכולל 
בדרגה כי אנפין , אריך לשם פירוש  [וזה הנאצלים. על  המקיף  סיבה , עם חיצוני 



זוטא |פ  ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים הקבלה ראשי בלימוד  חיזוק מאמרי

ועשר גמורה, בהתאחדות  הכל - האור  גילוי עוצם מפאת  העקודים  בעולם
הכתר . בחינת בסוד אחד, כלי בתוך  וכלולים עקודים שלו הספירות 

נקודותעולם  בעשר  מתפרטות  ספירות העשר  - ספירה - של:הנקודים מקומו
כך ואחר תחילה, הכלים יצאו  כאשר  דא "ק , בעיניים הוא הנקודים  עולם
ונתהוו לעצמה, מיוחדת כנקודה אחת  כל  הספירות נתגלו כבר כאן  האורות . יצאו

נקודות . עשר 

כליםהברודיםעולם  בעשרה מתפשטות ספירות העשר  - פרצוף של:- מקומו 
בעולם דעתיק  רישא  שנתקן  לאחר דא"ק , ממצח  יוצא הברודים עולם
ספירה כל  כאשר  בתיקונן , ספירות העשר כל  יתהוו  כאן  השבירה. שלאחר  התיקון
כח נשרש שבו  האצילות , עולם  הוא  וזה ובכלי . בעצמות לעמה מיוחדת

ומדבר חי צומח בדומם המציאות יסודות  כל של דצח "מ )ההתפלגות כאן(ר"ת .
כפרצופים . הרוחנית בקומתן  הי "ס  נסדרו

למדרגה מדרגה בין  מעבר מקום - :ּפ רסא 
ומסךהפרסא  פרוכת כעין  הפסק , מקום פ "ז)היא  ש"א בפרדס לרמ"ק של(ראה  האור .

תחתונה , מדרגה אל  עליונה ממדרגה לתתא , מעילא נמשך  המאציל 
תחת הבאה לספירה אחת  ומספירה שתחתיו , לעולם אחד  הזהמעולם האור יה.

יוכל שהמקבלו  מנת על  הגדול , האור את שיסנן  מתאים , מעבר  שלב  שיהיה חייב 
הפרסא . היא  וזו  כראוי , אותו ולקבל  לסבול 

חלוןפרסא , אלנקב, ממדרגה  משתלשל  האור שבהם  אופנים  שלושה ישנם  -
למעברמדרגה מדרגה  מאפשרים רק  אלו אופנים  חלון . נקב , פרסא, :

לגמרי , הסתלק  ולא  התעלם האור - בצמצום כי  הצמצום. כמו  ואינם  האור ,
אופנים בשלושה  אבל האזן . את  לשכך  כדי רק  סילוק  בלשון שמשתמשים ופעמים
שיוכל מתאים אופן  דרך  עובר  שהוא רק  להשתלשל , וממשיך  קיים האור  - אלו 

כך הוא הללו  האופנים  שלושת בין  החילוק  כראוי. לקבלו  -המקבל  נקב  :
התמעטות - חלון  המקבל . שכל מהות ערך  לפי  צרה בהשפעה האור  התמעטות
שכל מהות ערך  לפי  הגילוי במידת מוגבלת היא שגם רחבה , בהשפעה  האור 
מתעלם הוא זו שבהתלבשות  רק  בפרסא, מתלבש האור  מהות - פרסא המקבל .
ראוי להיות ממהותו  משתנה הוא  בפרסא עובר  האור כאשר ולכן  הפרסא , בתוך 

המקבל . ערך  כפי

מהאצילות למעלה מקיף אור  - :כּ תר 
הואאור  ולכן מקורו בהעלם עדין הוא אך  לנבראים, האוא"ס  בין  ממצע  הכתר 

למטה המשתלשל  ואורו  האצילות , לעולם המקור  הוא הכתר  "אין ". נקרא
מבריאה ההשתלשלות הוא הכתר  כי חב "ד , חסידות  ובכתבי  הפרסא. דרך  עובר

סוף . האין עולמות בחלק  עוד - דכללות יצירה אל  דכללות

חלקיםהכתר  לשני  הכתר .מתחלק  וחיצוניות הכתר פנימיות  :

הקב "הומבואר "רצה  בחינת  של  העליון  הרצון הוא  הכתר  כי החסידות, דרך על 
פנימיות יש  רצון  בכל  הספירות. אל  שקדם הרצון  העולם", את  לברוא
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רוצה '. הוא 'שכך  הרצון , עצם הוא  - הפנימי  הרצון הרצון . חיצוניות  ויש  הרצון
הרצון כוונה '. איזו  עבור  רוצה  'שהוא הרצון , תכלית  הוא - החיצוני  והרצון 

ענ הוא  - ענייןהפנימי הוא - החיצוני והרצון רצון . לו  היות מעצם  תענוג , של  יין
כוונה . איזו  של בתכלית  בו מתגלה הרצון מהיות  רצון , של

וחיצוניותבבחינות הכתר  פנימיות  בין  החילוק  מתבאר ורצון, תענוג  של  אלו 
הכתר  פנימיות יומין)הכתר. בהבעת(עתיק התענוג מקור של  עניין  הוא  -

הכתר  וחיצוניות העליון . הרצון אנפין)עצם רצון(אריך של  הבחינות שתי  את בו  יש  -
של ובחינה הנאצלים, מעל  ומקיף  נעלה שהוא במה תענוג של  בחינה  ותענוג.

באצילות מתחתיו  המתגלות  בכח הספירות  את כולל  שהוא במה ספררצון  (ראה 

לב) פרק והספירות העולמות השתלשלות סדר  בספר  היטב ומסוכם  חב "ד. .המאמרים

הכתר .ונבאר  וחיצוניות הכתר פנימיות  עניין  את בפרטות עוד

"עתיק א ) בשם  הנקראת העליון , של התחתונה  המדרגה היא - הכתר  פנימיות
מלשון נוסף  ובפירוש ישן . עתיק , מלשון  לשמו  אחד  פירוש  [וזה יומין "
העליון בין  ממצע  ובהיותו  העליון , בבחינת עדיין  יומין  עתיק  כי ושכפול , העתקה

שמתחתיו ]. למקום אחד  ממקום עצמו מעתיק  כמו הוא לתחתון 

עליומין""עתיק  בעצמותו . בהעלם עדיין  ונמצא למקורו, מוחלט בביטול  עומד
אין גם להם . מקור  להיות שייך ואינו לעולמות , גילוי  בגדר  איננו כן ,
בהעלם . לא  אפילו  בו  כלולים אינם והם לספירות, יחס  או  שייכות  יומין  לעתיק 
יומין , דעתיק  חכמה כמו ספירה  של כינוי יומין  לעתיק  מייחסים שפעמים ומה 
לא יחס  ולא מדרגה לא בו  ליחס  שייך  לא  כי לספירות, הכוונה  אין כי  מבואר
[וזה האזן. את  לשבר  ההשאלה דרך  על לשוני  שימוש  רק  וזה  ספירה, ולא  בחינה
ונבדל נעתק  יומין  שעתיק  מפני  והבדלה , העתקה מלשון לשמו נוסף  פירוש

ספירות]. בעשר המתגלה  הגילוי  מעניין נבדל  היינו "יומין ", מבחינת

זוטאבזוה"ק  האדרא ב)בחלק  ולא(רפט, ידע  דלא "רישא בשם נקרא יומין  עתיק 
עצמו(רדל"א)אתיידע " מרגיש ואיננו למקורו  מתבטל  יומין עתיק  כי .

לזולתו . שלא שכן  וכל לעצמו , ידוע  איננו  כן ועל כלל, למציאות

בשםב) הנקראת  התחתון , של  העליונה  המדרגה  היא - הכתר חיצוניות
אנפין ". "אריך 

הגילויאנפין""אריך  הוא  עניינו אלא  יומין , עתיק  כמו למקורו מתבטל  איננו 
שייכות אין  עצמו  אנפין  באריך  גם אמנם, הכתר . של  וההתפשטות
אנפין באריך  ואם הספירות. לעשר  והאפשרות הכח  את בו יש  אבל  לספירות,
יוצאות כבר  הן  האצילות  בעולם  אזי וביכולת , בכח  נמצאות ספירות העשר 

בפועל . ומתגלות

חלקיםאריך  לשני מתחלק  סיבה ,אנפין  בלי  פנימי  רצון  היא - אריך  פנימיות  א) :
רצון הוא - אריך  חיצוניות ב ) אחריו. הבאות הספירות  את  בתוכו הכולל 
בדרגה כי אנפין , אריך לשם פירוש  [וזה הנאצלים. על  המקיף  סיבה , עם חיצוני 
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גם כבר  הוא ומאידך  הספירות, מהגבלת  שלמעלה "אריך " בבחינת  הוא ראשונה
לספירות]. ושורש כמקור  בכח  גילוי  בו  שיש  "אנפין"

סובבתאריך  שבראש  שהגולגולת  כמו  "גלגלתא", בבחינת גם  נקרא אנפין 
עם אחד  עצם היא אלא  ממנו  ונבדלת רחוקה  איננה אבל  המוח את  ומקיפה
מהגבלת למעלה והוא ספירות לעשר וסובב  מקיף  הוא אנפין , אריך  גם כך  המוח.
אל בערכו  קרוב  הוא זה עם אבל  שמחתיו , באצילות בפועל  שתתגלה  הספירות

להם . ושורש  מקור והוא  ויכולת בכח בו נמצאות הספירות כי  הספירות

הרבהואע "פ נעלה הוא  עדיין לתחתון, עליונה כמדרגה קרוב  אנפין  שאריך 
לא אור  כן ועל  הספירות , משאר  שכן  וכל  התחתון  של  החכמה מספירת
שתחתיו . המקבלים לבין  בינו  הנמצאת הפרסא דרך  אלא  בהן ומתלבש משתלשל 

אנ"חכמה  שבאריך  אנפין ,פין"סתימאה שבאריך  הסתומה החכמה מידת היא -
היא אחד  מצד  כי  הנאצלים. ובין  הכתר בין  האמיתי  הממוצע  והיא 
בפועל . המתגלה חכמה  מידת גם היא  זה ועם מהאצילות , ונסתרת  נעלמת  סתומה

אנפין באריך  הספירות מצב - הּת הוּ  :עוֹ לם 

האצילות"עולם  לעומת  הנקודים", "עולם והוא  דאצילות הכתר  נקרא כך - התהו "
וכלים מרובים אורות יש - בתהו  התיקון". "עולם  הנקראת שתחתיו 
ההבדל קיים  מה  ומפני מרובים . וכלים מועטים אורות  יש  - בתיקון  אבל  מועטים ,
בחינה רק  הייתה  - בתיקון  ואילו האור , בחינת של  גילוי היה - שבתהו  מפני  הזה?

בלבד . האור התפשטות  של 

כאןבעולם  הספירות אורות בכלליות. עיגולים בבחינת נמצאות הספירות התהו,
וכמו מאוד . חזקים אורות הם כן  ועל  גילוי, לידי  שבאו  קודם עצמיים, הם
האור את  לחלק  יכולים ואינם בכלליות  הם הכלים גם בכלליות , הם שהאורות
מועטים הם  שהכלים  הרי וחזקים , מרובים  שהם  האורות ולעומת לפרטים.

בקרבם . האור  מלוא  את  ולסבול מלקבל  וחלשים

שהעשרוכאן היינו  חד -סמכא, של  יושר  בבחינת גם  הספירות התהו  בעולם
זה . תחת זה הם ספירות 

תלויהוכלים"."אורות הכלים ובחינת אלו , בחינות משתי  מורכבות ספירה כל 
שיהיו צריכים הכלים גם רבים  האורות אם כי האורות , בחינת  כפי
כאשר היושר , ושל  העיגולים של  בי"ס  בחינות  שתי  הם וכלים, אורות גדולים.

בא"ק  המתאימה  הבחינה הם  - הרוחהאורות  בחינת וביושר  דא"ק, נפש בחינת (בעיגולים

לשתייםדא"ק) נחלקת  והיא שתי, בהם יש  - והכלים מקיף . ואור  פנימי  אור  :
וחיצון .בחינות פנימי :

הרצון"אורות" גילוי הכלים, בתוך  המתלבשת הרוחניות עצמות הם האורות -
הייחוד בתכלית הם  כן ועל  מאוא "ס , הבא השפע  בתוכן העליון 
ציור , ללא פשוטים והם גבול , ללא בחינה הם  האורות כן  על  למקורן . והדביקות
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וכ החסד  אור החכמה, אור  עצמםויקראו  את  משפיעים להיות  האורות עניין  ו '.
שתחתיהם . המדרגה אל  הכלים בעזרת להשתלשל  כדי בכלים ,

בכללותכל  בחינות  ג' בהם יש  עליונים אורות  עליובחינת ב ) פנימי, אור  הוא א) :
משניהן וגדול עליון אור  עליהן ג) עליו, מקיף  אור הנקרא  ממנו  עליון אור  יש

לשניהן . מקיף  והוא

והם"כלים " מהאוא "ס , מלמעלה הבא השפע  את לקבל  הרצון כלי  הם  הכלים -
האורות הנה  כלי? בחינת מתהווה כיצד  ממקורו . הנבדל  דבר  כמו 

בחינות שתי בהם יש  בכלי, מכההמתלבשים המקיף  האור  כאשר  ומקיף . פנימי  :
הרוחני הכלי משמעות  ההיא . הכאה מתולדת כלי בחינת נעשה הפנימי, באור 
בכל מליאה  רוחנית מציאות הוא  אלא ריק , שהוא בגשמי קיבול ככלי איננה
בבשר מלאים שהם האדם גוף  לאיברי  שהמשילוהו  וכמו ותוכיותה, עובייה

וכד '. ועור  ודם ומיח  ועצמות וגידים 

ומקוםשורש  החלל  אל  מאוא"ס  שיצא  הדק  הקו  הופעת בראשית הוא - הכלים
הרשימו האורות. בהשתלשלות והמשכו  הצמצום, אחר  שהתהווה פנוי
הכלים בשורשי  נוסף  שלב  הוא גם  מצומצם אור  מהיותו  הפנוי, והמקום  שבחלל 
ואח "כ מהאזן  ומעלתם , גובהם סדר  לפי  א "ק  של  אח "פ  אורות יציאת העתידים .
הכלים כשורשי העליונים, האורות בגילוי  צמצום  כן  גם  הם  ומהפה, מהחוטם
נעשו אח "פ  באורות א"ק  של  העיניים  אורות  בהסתכלות כי ומבואר , העתידים .
על כלל. השגה  בהם ואין ונעלמים נעלים אורות הם שאלו רק  אח"פ , של  הכלים 

הפה . אורות יציאת עם הייתה בפועל  כלי  של  ראשונה התהוות כן ,

אחדאורות כלי  היה שהוא רק  בפועל , הראשון  הכלי התהווה ביציאתם - הפה
כאשר אח"כ  התפרטות. ללא  הספירות עשר כל של  המרובה את המכיל 
לכל מיוחד  כלי  ובהם  נפרדים , כלים עשרה התהוו  כבר  - העיניים אורות  יצאו

תכונתה . כפי ספירה

לעומתהאורות זה הופכיים שהם  אע "פ  נשלמיםוהכלים, הם  בתכליתם מ"מ  זה,
ע "י דווקא  היא והתגלותם  בהעלם, להיות האורות  טבע  זה . עם זה

עניינים בשני באורות פועלים שהכלים נמצא אתהכלים. מעלימים הכלים  (1 :
מגלים הם זה ועם האורות, את  מגבילים הם כך מתוך  (2 האורות . של  גבול הבלי 

בכלים . להימצאותם  בהתאם האורות את

מיעוטעניין אחרי  אותו ולהשפיע  מהאורות , הבא השפע  את לקבל  הוא הכלים
הדין , מידת בסוד  הוא  הכלים תכלית שתחתיהם. המדרגה אל  וצמצום 
הכלי . בהגבלת הנכונה המידה כפי  יושפע  אלא יתרבה, שלא  החסד  את  להגביל 
מיוחדים ותכונה  בציור מוגדרים הם  לכן  הגבלה, של  בבחינה הם שהכלים וכיוון 
גבול הנותן  שהוא אלהים, משם  היא הכלים  בחינת כל  וכו '. חסד  חכמה, כמו 
המים את המגביל  הכלי  כמו יתרבה, שלא  החסד  את מגבילה  הדין מידת לכלי.
הוא הכלי, שהוא הגוף  סוד  כלי. מלת פירוש עיקר  וזה החוצה , יתפשטו  לבל 

האורות . אל  וקצבה  וגבול  הבדלה ועושה הנותן
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גם כבר  הוא ומאידך  הספירות, מהגבלת  שלמעלה "אריך " בבחינת  הוא ראשונה
לספירות]. ושורש כמקור  בכח  גילוי  בו  שיש  "אנפין"

סובבתאריך  שבראש  שהגולגולת  כמו  "גלגלתא", בבחינת גם  נקרא אנפין 
עם אחד  עצם היא אלא  ממנו  ונבדלת רחוקה  איננה אבל  המוח את  ומקיפה
מהגבלת למעלה והוא ספירות לעשר וסובב  מקיף  הוא אנפין , אריך  גם כך  המוח.
אל בערכו  קרוב  הוא זה עם אבל  שמחתיו , באצילות בפועל  שתתגלה  הספירות

להם . ושורש  מקור והוא  ויכולת בכח בו נמצאות הספירות כי  הספירות

הרבהואע "פ נעלה הוא  עדיין לתחתון, עליונה כמדרגה קרוב  אנפין  שאריך 
לא אור  כן ועל  הספירות , משאר  שכן  וכל  התחתון  של  החכמה מספירת
שתחתיו . המקבלים לבין  בינו  הנמצאת הפרסא דרך  אלא  בהן ומתלבש משתלשל 

אנ"חכמה  שבאריך  אנפין ,פין"סתימאה שבאריך  הסתומה החכמה מידת היא -
היא אחד  מצד  כי  הנאצלים. ובין  הכתר בין  האמיתי  הממוצע  והיא 
בפועל . המתגלה חכמה  מידת גם היא  זה ועם מהאצילות , ונסתרת  נעלמת  סתומה

אנפין באריך  הספירות מצב - הּת הוּ  :עוֹ לם 

האצילות"עולם  לעומת  הנקודים", "עולם והוא  דאצילות הכתר  נקרא כך - התהו "
וכלים מרובים אורות יש - בתהו  התיקון". "עולם  הנקראת שתחתיו 
ההבדל קיים  מה  ומפני מרובים . וכלים מועטים אורות  יש  - בתיקון  אבל  מועטים ,
בחינה רק  הייתה  - בתיקון  ואילו האור , בחינת של  גילוי היה - שבתהו  מפני  הזה?

בלבד . האור התפשטות  של 

כאןבעולם  הספירות אורות בכלליות. עיגולים בבחינת נמצאות הספירות התהו,
וכמו מאוד . חזקים אורות הם כן  ועל  גילוי, לידי  שבאו  קודם עצמיים, הם
האור את  לחלק  יכולים ואינם בכלליות  הם הכלים גם בכלליות , הם שהאורות
מועטים הם  שהכלים  הרי וחזקים , מרובים  שהם  האורות ולעומת לפרטים.

בקרבם . האור  מלוא  את  ולסבול מלקבל  וחלשים

שהעשרוכאן היינו  חד -סמכא, של  יושר  בבחינת גם  הספירות התהו  בעולם
זה . תחת זה הם ספירות 

תלויהוכלים"."אורות הכלים ובחינת אלו , בחינות משתי  מורכבות ספירה כל 
שיהיו צריכים הכלים גם רבים  האורות אם כי האורות , בחינת  כפי
כאשר היושר , ושל  העיגולים של  בי"ס  בחינות  שתי  הם וכלים, אורות גדולים.

בא"ק  המתאימה  הבחינה הם  - הרוחהאורות  בחינת וביושר  דא"ק, נפש בחינת (בעיגולים

לשתייםדא"ק) נחלקת  והיא שתי, בהם יש  - והכלים מקיף . ואור  פנימי  אור  :
וחיצון .בחינות פנימי :

הרצון"אורות" גילוי הכלים, בתוך  המתלבשת הרוחניות עצמות הם האורות -
הייחוד בתכלית הם  כן ועל  מאוא "ס , הבא השפע  בתוכן העליון 
ציור , ללא פשוטים והם גבול , ללא בחינה הם  האורות כן  על  למקורן . והדביקות
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וכ החסד  אור החכמה, אור  עצמםויקראו  את  משפיעים להיות  האורות עניין  ו '.
שתחתיהם . המדרגה אל  הכלים בעזרת להשתלשל  כדי בכלים ,

בכללותכל  בחינות  ג' בהם יש  עליונים אורות  עליובחינת ב ) פנימי, אור  הוא א) :
משניהן וגדול עליון אור  עליהן ג) עליו, מקיף  אור הנקרא  ממנו  עליון אור  יש

לשניהן . מקיף  והוא

והם"כלים " מהאוא "ס , מלמעלה הבא השפע  את לקבל  הרצון כלי  הם  הכלים -
האורות הנה  כלי? בחינת מתהווה כיצד  ממקורו . הנבדל  דבר  כמו 

בחינות שתי בהם יש  בכלי, מכההמתלבשים המקיף  האור  כאשר  ומקיף . פנימי  :
הרוחני הכלי משמעות  ההיא . הכאה מתולדת כלי בחינת נעשה הפנימי, באור 
בכל מליאה  רוחנית מציאות הוא  אלא ריק , שהוא בגשמי קיבול ככלי איננה
בבשר מלאים שהם האדם גוף  לאיברי  שהמשילוהו  וכמו ותוכיותה, עובייה

וכד '. ועור  ודם ומיח  ועצמות וגידים 

ומקוםשורש  החלל  אל  מאוא"ס  שיצא  הדק  הקו  הופעת בראשית הוא - הכלים
הרשימו האורות. בהשתלשלות והמשכו  הצמצום, אחר  שהתהווה פנוי
הכלים בשורשי  נוסף  שלב  הוא גם  מצומצם אור  מהיותו  הפנוי, והמקום  שבחלל 
ואח "כ מהאזן  ומעלתם , גובהם סדר  לפי  א "ק  של  אח "פ  אורות יציאת העתידים .
הכלים כשורשי העליונים, האורות בגילוי  צמצום  כן  גם  הם  ומהפה, מהחוטם
נעשו אח "פ  באורות א"ק  של  העיניים  אורות  בהסתכלות כי ומבואר , העתידים .
על כלל. השגה  בהם ואין ונעלמים נעלים אורות הם שאלו רק  אח"פ , של  הכלים 

הפה . אורות יציאת עם הייתה בפועל  כלי  של  ראשונה התהוות כן ,

אחדאורות כלי  היה שהוא רק  בפועל , הראשון  הכלי התהווה ביציאתם - הפה
כאשר אח"כ  התפרטות. ללא  הספירות עשר כל של  המרובה את המכיל 
לכל מיוחד  כלי  ובהם  נפרדים , כלים עשרה התהוו  כבר  - העיניים אורות  יצאו

תכונתה . כפי ספירה

לעומתהאורות זה הופכיים שהם  אע "פ  נשלמיםוהכלים, הם  בתכליתם מ"מ  זה,
ע "י דווקא  היא והתגלותם  בהעלם, להיות האורות  טבע  זה . עם זה

עניינים בשני באורות פועלים שהכלים נמצא אתהכלים. מעלימים הכלים  (1 :
מגלים הם זה ועם האורות, את  מגבילים הם כך מתוך  (2 האורות . של  גבול הבלי 

בכלים . להימצאותם  בהתאם האורות את

מיעוטעניין אחרי  אותו ולהשפיע  מהאורות , הבא השפע  את לקבל  הוא הכלים
הדין , מידת בסוד  הוא  הכלים תכלית שתחתיהם. המדרגה אל  וצמצום 
הכלי . בהגבלת הנכונה המידה כפי  יושפע  אלא יתרבה, שלא  החסד  את  להגביל 
מיוחדים ותכונה  בציור מוגדרים הם  לכן  הגבלה, של  בבחינה הם שהכלים וכיוון 
גבול הנותן  שהוא אלהים, משם  היא הכלים  בחינת כל  וכו '. חסד  חכמה, כמו 
המים את המגביל  הכלי  כמו יתרבה, שלא  החסד  את מגבילה  הדין מידת לכלי.
הוא הכלי, שהוא הגוף  סוד  כלי. מלת פירוש עיקר  וזה החוצה , יתפשטו  לבל 

האורות . אל  וקצבה  וגבול  הבדלה ועושה הנותן
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חלקיםבפרטות, שני בכלי מתחלקיםיש הם  וגם וחיצוני. פנימי יש: - הפנימי :
דחיצוני , פנימי בו  יש - החיצוני דפנימי. חיצוני ויש  דפנימי, פנימי בו
עוביו בכל  מציאותו  עצם היא - הכלי  פנימיות כן, על  דחיצוני. חיצוני ויש 

מבחוץ . היקפו היא - הכלי וחיצוניות ותוכיותו ,

מעולההיחס  יותר  הכלי  של  שהחיצון  הוא, הכלי  של  והפנימי  החיצוני  בין
בתוך ומתלבש  נכנס  הוא וכאשר  שווה, כולו האור  הנה כי הכלי. מפנימיות 
להישאר יוכל  שלא האור ובחינת במלואו , אותו  לסבול  יכול  הכלי אין  הכלי,
אנו הראות שבחוש  אע "פ  לכן , עליו . מקיף  אור  בבחינת לכלי מחוץ  יוצא בפנים 
מעולה הכלי של  החיצוני מ"מ  ומעולה, זכה יותר  היא הכלי  שפנימיות  רואים
בבחינת לחוץ  ויצא  שבכלי  בפנימי  להישאר  יכל  שלא הנעלה האור  הוא כי  יותר 

מקיף . אור 

הכלים",מצב  ל "שבירת המקבלים מצד גרם התהו, בעולם  הכלים  מיעוט של  זה 
לקמן . שיבואר  כפי 

הכּ לים .ׁש בירת 

שבע הכלים  המידות ז' הסתלק של  בהם מאיר  שהיה האור  נשברו , התהו  ולם
ללמדה מאוד  רחבה  סוגייא וזו  למטה. נפלו הכלים ושברי למעלה, ועלה
ההשתלשלות . סדר הבנת לצורך בכללות להזכירה כאן ודי ראוי , בעיון במקורה

למדרגה מדרגה בין  מעבר מקום - כנ "ל .:ּפ רסא 

שבירתהתיקוןעולם שלאחר התיקון עולם  שלב  מתחיל  שכאן , בהשתלשלות
בעולם למלוך  שיצאו  עולמות לארבע  תיקון  מתחיל  כאן  הנ "ל. הכלים
בקיום ישראל  עם  של  עבודתם ע "י ונתקנים הולכים הם ועתה ונשברו, הנקודים
ואבי "ע  א"ק  עולמות  עולם. שנות אלפי  ששת  במשך  מצוות  ותרי"ג ותפילה תורה
כוללות בחינות  בארבע  נכללים  והם וחיצוניות, לפנימיות  בכללות נחלקים

מחצב והם"מחצבים",הנקראות - בבריאה הספירות , מחצב  - באצילות :
והקלי '. החושך  מחצב  - ובעשייה  המלאכים , מחצב  - ביצירה  הנשמות,

אלובכתבי דכללות מיצירה  ההשתלשלות הוא התיקון עולם כי  חב "ד , חסידות
המוגבלים העולמותהעולמות  בחלק  הם  אבי "ע  עולמות  כאן  אבי"ע . :

נאצלו אבי"ע  עולמות כי  סוף . אין לעומות  השייך  כנ "ל כא "ק  שלא המוגבלים,
העולמות בחלק  הם ולכן  ותכונה, וסוף  התחלה  של  הגבלה  בהם וניכרת  מא"ק ,
נעלם באבי"ע  וכאן  העלם , מלשון  הוא  "עולם", באמרינו כאן, וגם המוגבלים.

א"ק . אור  מושג לא  וגם ב "ה אוא"ס  מושג ולא

.האצילות עולם

טוב הממצע  כולו  והוא הנבראים, ובין  אוא"ס ועולם:בין  הברודים" "עולם הוא 
מחד ובזה נברא , ולא נאצל  האצילות עולם הספירות. מחצב  ובו  התיקון ,
מאוא"ס . ונבדל  "נאצל " הוא ומאידך  לאוא"ס , ובטל  סמוך "אצל" חשוב  הוא
מהאצילות כמציאות והתלבשות , יושר בבחינת בפועל  בו מתגלות הספירות עשר
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הספי עשרולמטה . יש עולם בכל  ולכן  עולם, באותו  המאיר  לאור כלים הם רות 
בכוונת ולהששפיעו  עולם , באותו השופע  האור  את  להכיל  בתפקידן  ספירות.

ממנו . שלמטה  העולם אל  מכוון 

ג 'הספירות של  במציאות סדורות והן  מהשני , אחד  וכלולות  בזה זה  מעורבות
באמצע .קוין הממצע  הרחמים  וקו בשמאל , הדין קו בימין, בחסד קו :

בפרטות סדרם  :וזה

לזה ,קו שראוי מי  כל  כלפי  גמור  בחסד  העולם את להנהיג החסד קו  הוא  - הימין
ונצח  חסד  חכמה  הספירות  שלשת  נכללים חח"ן)ובו  .(ר "ת 

לזה ,קו  שראוי  מי כל  כלפי בדין  העולם את להנהיג הגבורה קו  הוא - השמאל 
והוד  גבורה בינה  הספירות  שלושת נכללים  בג"ה )ובו  .(ר"ת

אתוקו להנהיג הרחמים, קו  והוא הגבורה, לקו  החסד  קו  בין  המכריע  - האמצע 
נכללים ובו  רחמים, עליו מעורר  והקב "ה  לחסד  ראוי שאינו  מי  כלפי העולם 

ויסוד  תפארת [דעת] כתר  הספירות דת"י )שלשת או  כת"י, .(ר "ת

הללו .וספירת  הקוין  בג' מעליה הערוכות ספירות הט ' לכל  מתחת היא - המלכות 

ספירותוזו  העשר  של  הכללית :תכונתן 

להן .כתר  ומקור שורש והוא שתחתיו  ספירות  מהט' למעלה מקיף  אור -

שתחתיו .חכמה  בנאצל  המאציל  אור  גילוי  ראשית  בכלים, הקו גילוי  ראשית  -

החכמה .בינה  באור כלולים שהיו  הפרטים  גילוי  -

המידותדעת אל  והבינה, החכמה  של האור  גילוי את ומקשר כמחבר ממצע  -
מהם . שמלטה

ב חסד  המידות התחל  החסד .- עניין והיא  להשפיע  תנועה  קיימת ובה פועל,

המקבלגבורה  לטובת  מהחסד , הבאה  ההשפעה  את  ולהגביל  לצמצם  תנועה  -
לו . כראוי  ולקבל  לסבול  שיוכל 

החסדתפארת בין  והכרעה והרכבה ממיזוג והגבורה, החסד  של  התכללות -
והגבורה .

המקבל ,נצח  של  הקבלה ואופן  דרך  רק  הוא אלא הנאצלת, ההשפעה גוף  איננו  -
המניעות . על  להתגבר  הניצחון  במידת מקבל להיות

והאופןהוד  הדרך  שכלול  רק  הוא  אלא  הנאצלת, ההשפעה מגוף  איננו הוא גם -
מתוך להאוא "ס , וההודאה  תודה הכרת  מתוך  מקבל  להיות המקבל , של

כרצונו . ויתקיים  שיתקבל  לרצונו  והתבטלות התמסרות 

נאצליסוד  השפע  שכל  לאחר  בפועל , ההשפעה תהליך סדר מתחיל  מכאן  -
המקבל . עם המשפיע  בהתקשרות  אליו, ממנו  שלמעלה מהמידות
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חלקיםבפרטות, שני בכלי מתחלקיםיש הם  וגם וחיצוני. פנימי יש: - הפנימי :
דחיצוני , פנימי בו  יש - החיצוני דפנימי. חיצוני ויש  דפנימי, פנימי בו
עוביו בכל  מציאותו  עצם היא - הכלי  פנימיות כן, על  דחיצוני. חיצוני ויש 

מבחוץ . היקפו היא - הכלי וחיצוניות ותוכיותו ,

מעולההיחס  יותר  הכלי  של  שהחיצון  הוא, הכלי  של  והפנימי  החיצוני  בין
בתוך ומתלבש  נכנס  הוא וכאשר  שווה, כולו האור  הנה כי הכלי. מפנימיות 
להישאר יוכל  שלא האור ובחינת במלואו , אותו  לסבול  יכול  הכלי אין  הכלי,
אנו הראות שבחוש  אע "פ  לכן , עליו . מקיף  אור  בבחינת לכלי מחוץ  יוצא בפנים 
מעולה הכלי של  החיצוני מ"מ  ומעולה, זכה יותר  היא הכלי  שפנימיות  רואים
בבחינת לחוץ  ויצא  שבכלי  בפנימי  להישאר  יכל  שלא הנעלה האור  הוא כי  יותר 

מקיף . אור 

הכלים",מצב  ל "שבירת המקבלים מצד גרם התהו, בעולם  הכלים  מיעוט של  זה 
לקמן . שיבואר  כפי 

הכּ לים .ׁש בירת 

שבע הכלים  המידות ז' הסתלק של  בהם מאיר  שהיה האור  נשברו , התהו  ולם
ללמדה מאוד  רחבה  סוגייא וזו  למטה. נפלו הכלים ושברי למעלה, ועלה
ההשתלשלות . סדר הבנת לצורך בכללות להזכירה כאן ודי ראוי , בעיון במקורה

למדרגה מדרגה בין  מעבר מקום - כנ "ל .:ּפ רסא 

שבירתהתיקוןעולם שלאחר התיקון עולם  שלב  מתחיל  שכאן , בהשתלשלות
בעולם למלוך  שיצאו  עולמות לארבע  תיקון  מתחיל  כאן  הנ "ל. הכלים
בקיום ישראל  עם  של  עבודתם ע "י ונתקנים הולכים הם ועתה ונשברו, הנקודים
ואבי "ע  א"ק  עולמות  עולם. שנות אלפי  ששת  במשך  מצוות  ותרי"ג ותפילה תורה
כוללות בחינות  בארבע  נכללים  והם וחיצוניות, לפנימיות  בכללות נחלקים

מחצב והם"מחצבים",הנקראות - בבריאה הספירות , מחצב  - באצילות :
והקלי '. החושך  מחצב  - ובעשייה  המלאכים , מחצב  - ביצירה  הנשמות,

אלובכתבי דכללות מיצירה  ההשתלשלות הוא התיקון עולם כי  חב "ד , חסידות
המוגבלים העולמותהעולמות  בחלק  הם  אבי "ע  עולמות  כאן  אבי"ע . :

נאצלו אבי"ע  עולמות כי  סוף . אין לעומות  השייך  כנ "ל כא "ק  שלא המוגבלים,
העולמות בחלק  הם ולכן  ותכונה, וסוף  התחלה  של  הגבלה  בהם וניכרת  מא"ק ,
נעלם באבי"ע  וכאן  העלם , מלשון  הוא  "עולם", באמרינו כאן, וגם המוגבלים.

א"ק . אור  מושג לא  וגם ב "ה אוא"ס  מושג ולא

.האצילות עולם

טוב הממצע  כולו  והוא הנבראים, ובין  אוא"ס ועולם:בין  הברודים" "עולם הוא 
מחד ובזה נברא , ולא נאצל  האצילות עולם הספירות. מחצב  ובו  התיקון ,
מאוא"ס . ונבדל  "נאצל " הוא ומאידך  לאוא"ס , ובטל  סמוך "אצל" חשוב  הוא
מהאצילות כמציאות והתלבשות , יושר בבחינת בפועל  בו מתגלות הספירות עשר

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים פה |ראשי

הספי עשרולמטה . יש עולם בכל  ולכן  עולם, באותו  המאיר  לאור כלים הם רות 
בכוונת ולהששפיעו  עולם , באותו השופע  האור  את  להכיל  בתפקידן  ספירות.

ממנו . שלמטה  העולם אל  מכוון 

ג 'הספירות של  במציאות סדורות והן  מהשני , אחד  וכלולות  בזה זה  מעורבות
באמצע .קוין הממצע  הרחמים  וקו בשמאל , הדין קו בימין, בחסד קו :

בפרטות סדרם  :וזה

לזה ,קו שראוי מי  כל  כלפי  גמור  בחסד  העולם את להנהיג החסד קו  הוא  - הימין
ונצח  חסד  חכמה  הספירות  שלשת  נכללים חח"ן)ובו  .(ר "ת 

לזה ,קו  שראוי  מי כל  כלפי בדין  העולם את להנהיג הגבורה קו  הוא - השמאל 
והוד  גבורה בינה  הספירות  שלושת נכללים  בג"ה )ובו  .(ר"ת

אתוקו להנהיג הרחמים, קו  והוא הגבורה, לקו  החסד  קו  בין  המכריע  - האמצע 
נכללים ובו  רחמים, עליו מעורר  והקב "ה  לחסד  ראוי שאינו  מי  כלפי העולם 

ויסוד  תפארת [דעת] כתר  הספירות דת"י )שלשת או  כת"י, .(ר "ת

הללו .וספירת  הקוין  בג' מעליה הערוכות ספירות הט ' לכל  מתחת היא - המלכות 

ספירותוזו  העשר  של  הכללית :תכונתן 

להן .כתר  ומקור שורש והוא שתחתיו  ספירות  מהט' למעלה מקיף  אור -

שתחתיו .חכמה  בנאצל  המאציל  אור  גילוי  ראשית  בכלים, הקו גילוי  ראשית  -

החכמה .בינה  באור כלולים שהיו  הפרטים  גילוי  -

המידותדעת אל  והבינה, החכמה  של האור  גילוי את ומקשר כמחבר ממצע  -
מהם . שמלטה

ב חסד  המידות התחל  החסד .- עניין והיא  להשפיע  תנועה  קיימת ובה פועל,

המקבלגבורה  לטובת  מהחסד , הבאה  ההשפעה  את  ולהגביל  לצמצם  תנועה  -
לו . כראוי  ולקבל  לסבול  שיוכל 

החסדתפארת בין  והכרעה והרכבה ממיזוג והגבורה, החסד  של  התכללות -
והגבורה .

המקבל ,נצח  של  הקבלה ואופן  דרך  רק  הוא אלא הנאצלת, ההשפעה גוף  איננו  -
המניעות . על  להתגבר  הניצחון  במידת מקבל להיות

והאופןהוד  הדרך  שכלול  רק  הוא  אלא  הנאצלת, ההשפעה מגוף  איננו הוא גם -
מתוך להאוא "ס , וההודאה  תודה הכרת  מתוך  מקבל  להיות המקבל , של

כרצונו . ויתקיים  שיתקבל  לרצונו  והתבטלות התמסרות 

נאצליסוד  השפע  שכל  לאחר  בפועל , ההשפעה תהליך סדר מתחיל  מכאן  -
המקבל . עם המשפיע  בהתקשרות  אליו, ממנו  שלמעלה מהמידות
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היאמלכות כאשר שתחתיו , לעולם  אחד  עולם  של  הספירות בין הממצעת -
הוא צמצום ולאחר שמעליה, ספירות  מהט' הנכון  השפע  את  מקבלת

לו . הראוי  באופן  למקבל  השפע  את משפיעה

.הבריאה עולם

כסאהוא  שהוא  הכסא" "עולם  גם הנקרא מאין , יש שנברא  מחודש עולם
גם הבריאה שבעולם הספירות  עשר  הנשמות. מחצב  ובו  שמעליו , לאצילות
של כמציאות היא הבריאה עולם  של  המציאות כיש. להתגלות יכולת בבחינת הם 
הבריאה עולם במעשה . התגלותה לפני וכמחשבה צורה לקבל  המוכן חומר

העליון . עדן גן  נמצא  ובו  טוב , רובו  הוא  בתכונתו 

לגן ירידתן קודם הנשמות  משכן מקום  הוא  - הגשמי ,העדן בגוף  להתלבש מטה
של והגילוי  הזיו  מהשגת שם מתענגת והנפש הגוף  מיתת  אחרי עולות הן  ואליו

האלהי . האור 

ח )בתהילים נאמר  מעלות(פד, וכמה כמה  שיש ללמד  חיל ", אל מחיל  "ילכו 
מדרגות שתי בהם יש ובכללות עדן , בגן -ומדרגות העליון  עדן  גן  (1 :

לגשמיות רוחניות  בין  הממצע  - התחתון  עדן וגן  (2 הבריאה. בעולם נמצא 
והעשייה . היצירה בעולמות  והנמצא

רוחניתבין אש  של  נהר  שהוא דינור  נהר  נמצא עדן , גן  של  המדרגות שתי 
לעלות ראויה שתהא  כדי הנפש את  לזכך  שתפקידם מפסיק , ו "עמוד "
מהיש שמתבטל  התחתון  מצד הוא - דינור נהר לה. המתאימה העליונה למדרגה
הנשמות ובאמצעותו עליו , שמאיר העליון  אור גילוי  מצד  הוא - והעמוד  שבו,

העליון . העדן לגן  לעלות  לזכות התחתון  העדן מגן  עולות

.היצירה עולם

הבריאההוא מעולם ועלול  כעילה  נברא והוא בצורה, מתגלה החומר שבו עולם
בבחינת כבר  מתגלות הם בו  הספירות עשר  המלאכים . מחצב  ובו  שמעליו,
דיבור של  וכגילוי צורה בעלת כמציאות היא  היצירה  עולם של  המציאות  יש .
וממנו ורע , בטוב  מחצה על  מחצה  הוא בתכונתו היצירה עולם מחשבה . לאחר

התחתון . עדן גן מתחיל 

.העשייה עולם

נחלק הוא  העשייה עולם והקלי'. החושך  מחצב  ובו  הרוחניים, העולמות  סוף 
דרגות :לשתי

הרוחני1) העשייה מחשבהעולם אחר הבא  המעשה שלימות כבחינת הוא  -
היצירה מעולם  ועלול כעילה  כן גם נברא הרוחני  העשייה עולם ודיבור .
העשייה בעולם התחתון. עדן גן  ממשיך  ובו  רע , רובו הוא בתכונתו  שמעליו .

גמור . יש בבחינת  הם בו  הספירות  ועשר  ובמעשה , בפועל  התיקון  מתקיים 

הגשמי2) העשייה כעולם הוא  כוונת- כל בתכלית  גמורה שלימות  בחינת
הגשמי העשייה  עולם  גם  הרוחני, העשייה לעולם משלים כחלק  העולמות .

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים פז |ראשי

גוברות הן  ולכן תחתיו , הנמצאים לקלי' וסמוך  קרוב  הוא רע . רובו  הוא בתכונתו 
ובתפילה . תורה בלימוד  ה' בעבודת שיתקן  עד  ופוגמות ומקלקלות הרבה בו 

.'הקלי

ע שׂ הכך זה לע ּמ ת זה  את גּ ם  "ראה בכתוב  שנרמז כפי  ב "ה , המאציל  רצון  הוא
יד)האלהים" ז, האחר(קהלת הצד  היינו  אחרא , סטרא המכונות הן הקליפות . 

הן לקדושה. המנוגדות המדרגות בשפל ברא  שהמאציל  הכוח והן  לקדושה,
כל המחייה  הקדושה של  החיות  כוח את כקליפה  מסתירות הן  כי  קליפה, נקראות 
בחינת וזו  אליו , בטילה ואינה מהאוא"ס  כנפרדת עצמה את מרגשת הקלי' נברא .
מהאור וחיותן קיומן  את  מקבלות הן גם  ואעפ "כ , שבהן . והטומאה  ההתנגדות 
דקדושה , אחוריים מבחינת רק  אלא יתברך  רצונו  מפנימיות לא אמנם האלהי,

ברצון . שלא כנתינה

בכלכשם  ה' רצון את  המנהיגות ספירות ועשר  עולמות, ארבע  בקדושה שיש 
בכל ספירות  וי "א  דקלי' עולמות ארבע  גם יש  כך  באבי "ע , ועולם  עולם

מהם דמסאבותא")אחד  כתרין עולמות(י "א מארבע  אחד  כל  בתחתית  הוא מקומם  .
לאמור עולמותאבי"ע , בשאר וכן  שלו , קלי' עולם  יש  האצילות עולם בתחתית :

ואילו מהעליון , חלש  התחתון  הקדושה עולם של  הספירות  שבעשר  רק  בי "ע .
מתחזקת הטומאה כך  שבו הספירות בי"א מטה שיורדים ככל  הקלי' בעולם

יותר . וקשה

כלליותהקלי' מדרגות  בשתי  קלי ' לארבע  טוב נחלקות תערובת - נגה קליפת :
קלי ' וג' לרע . לרדת  או לטוב  לעלות יכולה היא בה השימוש  ולפי ורע ,

לקדושה . שיעלו  אפשר  ואי  ומטמאות גמור  רע  שהן - הטמאות

ההשתלשבכל  ויתעלה ,סדר יתברך  ב "ה רצונו נשלם העולמות, של  הזה  לות
והכל סופו, ועד  העולם" את  לברוא הקב "ה "רצה של  הגילוי מראשית 

אמת . בתורת שלם להיות תחילה ", במחשבה  מעשה "סוף  של  מכוון בכוונת

הערה  ה זוטא חלק האדרא בלימוד כללית

קדישא.א. זוטא האדרא מהות

יוחאיהאדרא בר  שמעון שרבי  הקבלה, בתורת מיוחד  חלק  היא קדישא זוטא
שעלתה טרם בעוה "ז , חיותו  לחיי האחרון ביום  ללמד  זכה זיע "א 

באדז "ק  בריש  גילה ורשב "י  מרומים. לגנזי  דּ רע וּ תאנשמתו ׁש ע ּת א  הׁש ּת א , "הא :
בכל ומיוחדת נעלית רצון שעת  היא באדז "ק , דרש בה  השעה אותה כי - הוּ א"

כולם . העולמות 

קדישא.ב. זוטא אדרא - השם משמעות

"אדרא"למשמעות השמיםהשם מן אותו ח "ב קראו  בזוה"ק  כמובא ב), :(סא,
בחד ולאתקשרא רוחיה לסלקא  ייסא  רבי הוא זמין  עלך  "ואכריזו 

קדישא פירושיםאדרא כמה  בו  נאמרו ועוד  בארעא". לאתערא חברייא  דזמינין ,
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היאמלכות כאשר שתחתיו , לעולם  אחד  עולם  של  הספירות בין הממצעת -
הוא צמצום ולאחר שמעליה, ספירות  מהט' הנכון  השפע  את  מקבלת

לו . הראוי  באופן  למקבל  השפע  את משפיעה

.הבריאה עולם

כסאהוא  שהוא  הכסא" "עולם  גם הנקרא מאין , יש שנברא  מחודש עולם
גם הבריאה שבעולם הספירות  עשר  הנשמות. מחצב  ובו  שמעליו , לאצילות
של כמציאות היא הבריאה עולם  של  המציאות כיש. להתגלות יכולת בבחינת הם 
הבריאה עולם במעשה . התגלותה לפני וכמחשבה צורה לקבל  המוכן חומר

העליון . עדן גן  נמצא  ובו  טוב , רובו  הוא  בתכונתו 

לגן ירידתן קודם הנשמות  משכן מקום  הוא  - הגשמי ,העדן בגוף  להתלבש מטה
של והגילוי  הזיו  מהשגת שם מתענגת והנפש הגוף  מיתת  אחרי עולות הן  ואליו

האלהי . האור 

ח )בתהילים נאמר  מעלות(פד, וכמה כמה  שיש ללמד  חיל ", אל מחיל  "ילכו 
מדרגות שתי בהם יש ובכללות עדן , בגן -ומדרגות העליון  עדן  גן  (1 :

לגשמיות רוחניות  בין  הממצע  - התחתון  עדן וגן  (2 הבריאה. בעולם נמצא 
והעשייה . היצירה בעולמות  והנמצא

רוחניתבין אש  של  נהר  שהוא דינור  נהר  נמצא עדן , גן  של  המדרגות שתי 
לעלות ראויה שתהא  כדי הנפש את  לזכך  שתפקידם מפסיק , ו "עמוד "
מהיש שמתבטל  התחתון  מצד הוא - דינור נהר לה. המתאימה העליונה למדרגה
הנשמות ובאמצעותו עליו , שמאיר העליון  אור גילוי  מצד  הוא - והעמוד  שבו,

העליון . העדן לגן  לעלות  לזכות התחתון  העדן מגן  עולות

.היצירה עולם

הבריאההוא מעולם ועלול  כעילה  נברא והוא בצורה, מתגלה החומר שבו עולם
בבחינת כבר  מתגלות הם בו  הספירות עשר  המלאכים . מחצב  ובו  שמעליו,
דיבור של  וכגילוי צורה בעלת כמציאות היא  היצירה  עולם של  המציאות  יש .
וממנו ורע , בטוב  מחצה על  מחצה  הוא בתכונתו היצירה עולם מחשבה . לאחר

התחתון . עדן גן מתחיל 

.העשייה עולם

נחלק הוא  העשייה עולם והקלי'. החושך  מחצב  ובו  הרוחניים, העולמות  סוף 
דרגות :לשתי

הרוחני1) העשייה מחשבהעולם אחר הבא  המעשה שלימות כבחינת הוא  -
היצירה מעולם  ועלול כעילה  כן גם נברא הרוחני  העשייה עולם ודיבור .
העשייה בעולם התחתון. עדן גן  ממשיך  ובו  רע , רובו הוא בתכונתו  שמעליו .

גמור . יש בבחינת  הם בו  הספירות  ועשר  ובמעשה , בפועל  התיקון  מתקיים 

הגשמי2) העשייה כעולם הוא  כוונת- כל בתכלית  גמורה שלימות  בחינת
הגשמי העשייה  עולם  גם  הרוחני, העשייה לעולם משלים כחלק  העולמות .

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים פז |ראשי

גוברות הן  ולכן תחתיו , הנמצאים לקלי' וסמוך  קרוב  הוא רע . רובו  הוא בתכונתו 
ובתפילה . תורה בלימוד  ה' בעבודת שיתקן  עד  ופוגמות ומקלקלות הרבה בו 

.'הקלי

ע שׂ הכך זה לע ּמ ת זה  את גּ ם  "ראה בכתוב  שנרמז כפי  ב "ה , המאציל  רצון  הוא
יד)האלהים" ז, האחר(קהלת הצד  היינו  אחרא , סטרא המכונות הן הקליפות . 

הן לקדושה. המנוגדות המדרגות בשפל ברא  שהמאציל  הכוח והן  לקדושה,
כל המחייה  הקדושה של  החיות  כוח את כקליפה  מסתירות הן  כי  קליפה, נקראות 
בחינת וזו  אליו , בטילה ואינה מהאוא"ס  כנפרדת עצמה את מרגשת הקלי' נברא .
מהאור וחיותן קיומן  את  מקבלות הן גם  ואעפ "כ , שבהן . והטומאה  ההתנגדות 
דקדושה , אחוריים מבחינת רק  אלא יתברך  רצונו  מפנימיות לא אמנם האלהי,

ברצון . שלא כנתינה

בכלכשם  ה' רצון את  המנהיגות ספירות ועשר  עולמות, ארבע  בקדושה שיש 
בכל ספירות  וי "א  דקלי' עולמות ארבע  גם יש  כך  באבי "ע , ועולם  עולם

מהם דמסאבותא")אחד  כתרין עולמות(י "א מארבע  אחד  כל  בתחתית  הוא מקומם  .
לאמור עולמותאבי"ע , בשאר וכן  שלו , קלי' עולם  יש  האצילות עולם בתחתית :

ואילו מהעליון , חלש  התחתון  הקדושה עולם של  הספירות  שבעשר  רק  בי "ע .
מתחזקת הטומאה כך  שבו הספירות בי"א מטה שיורדים ככל  הקלי' בעולם

יותר . וקשה

כלליותהקלי' מדרגות  בשתי  קלי ' לארבע  טוב נחלקות תערובת - נגה קליפת :
קלי ' וג' לרע . לרדת  או לטוב  לעלות יכולה היא בה השימוש  ולפי ורע ,

לקדושה . שיעלו  אפשר  ואי  ומטמאות גמור  רע  שהן - הטמאות

ההשתלשבכל  ויתעלה ,סדר יתברך  ב "ה רצונו נשלם העולמות, של  הזה  לות
והכל סופו, ועד  העולם" את  לברוא הקב "ה "רצה של  הגילוי מראשית 

אמת . בתורת שלם להיות תחילה ", במחשבה  מעשה "סוף  של  מכוון בכוונת

הערה  ה זוטא חלק האדרא בלימוד כללית

קדישא.א. זוטא האדרא מהות

יוחאיהאדרא בר  שמעון שרבי  הקבלה, בתורת מיוחד  חלק  היא קדישא זוטא
שעלתה טרם בעוה "ז , חיותו  לחיי האחרון ביום  ללמד  זכה זיע "א 

באדז "ק  בריש  גילה ורשב "י  מרומים. לגנזי  דּ רע וּ תאנשמתו ׁש ע ּת א  הׁש ּת א , "הא :
בכל ומיוחדת נעלית רצון שעת  היא באדז "ק , דרש בה  השעה אותה כי - הוּ א"

כולם . העולמות 

קדישא.ב. זוטא אדרא - השם משמעות

"אדרא"למשמעות השמיםהשם מן אותו ח "ב קראו  בזוה"ק  כמובא ב), :(סא,
בחד ולאתקשרא רוחיה לסלקא  ייסא  רבי הוא זמין  עלך  "ואכריזו 

קדישא פירושיםאדרא כמה  בו  נאמרו ועוד  בארעא". לאתערא חברייא  דזמינין ,
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זיע "א ,ועוד  מקמארנא סאפרין צבי אליעזר רבי המקובל  כותב  מיוחד  פירוש
כך יוסדר דבריו :ובסיכום

ב "האדרא הוי"ה שם  בו יש ועי "כ  זו"ן, בתיקון  מלמד  שרשב "י העניין  לגודל  -
כל בסדר  וכן  העשיה , עולם סוף  עד  ב "ה מא"ס  העולמות כל  הכולל

ה'. במרום אדיר  הכתוב  כמאמר  בו , נכללין  כולם שעוסק זוטאהעולמות  כיוון -
בקטנות. בגלות שהם זו "ן קדושים ,קדישאבתיקון נקראים שהם  המוחין  ע "ש -

יום בכל  התורה  סודות חידושי ע "י ממשיך  היה אליעזרשרשב "י  דמשק ביאורו  (בהקדמת

ע "ש) במהדורתינו  לאדז"ק במבוא ביאורים  ועוד האדז"ק . .על

האדרא.ג. חיבורי  בשני  עיקרי התוכן 

סוף ""שני ועד  מראש  העולמות  סדר עד  האמת חכמת  כל כוללים הם האדריות
לייה "ר ) הרב בהקדמת זיע "א פתיה  יהודה  מה(רבי  את  משלימה קדישא  זוטא והאדרא ,

באדרא-רבא . לימד  שרשב "י

הלימוד .ד. תוכן עיקר  - זוטא והאדרא רבא האדרא

איןבאד"ר  מאור  ההשתלשלות  בסוד  לדרוש ותלמידיו לרשב "י רשות ניתנה  -
לאחר עמידתם  סדר  כפי לזו"ן , עד  וא"א ועתיק  א"ק  דרך  הוא, ברוך  סוף 

כ חח "ן , של  קוין  בג' העשר(ד)התיקון  התפשטות על  רשב "י דרש  ובזה ובג"ה . ת"י
ת "ד  י "ג בעניין  ביאור והרחיב  פרצופים, בחמשה במצבם  הדיקנא)ספירות (תיקוני

מלעסוק  מיעט  יותר ועוד  ז "א , של  ת"ד  בלימוד  מיעט  רשב "י זה , עם א"א. של
או "א . בפרצופי

שלובאדרא  בת"ד  הלימוד  את גם לגלות חפצו  את השלים רשב "י - קדישא זוטא 
הלימוד את השלים ובעיקר  לז"א, א"א שבין הבחנות לבאר  והרחיב  ז"א,

ואמא . אבא בפרצופי

ההשתלשלות.ה . גילויסדר של  ההשתלשלות" "סדר  את  באדרא מלמד  רשב "י 
ברוך סוף  אין באור וגילוייה מעצמותו  שברא, בעולמו ויתעלה יתברך  רצונו 

פרצופים(אסב"ה )הוא  בחמשה והשתלשלותם יומין. ועתיק  א"ק , דרך  אריך, :
אבי "ע  עולמות וארבע  ונוקבא . אנפין  זעיר  ואמא, אבא  בריאהאנפין, אצילות :

ותחת הגשמי העשייה עולם ועד  עולםיצירה לתיקון ייחודם  ואת הקליפות , יו
טובה בלשון הרגילנו  שליט "א את[מו "ר  להזכיר ושלא זווג, ולא  - ייחוד  לומר  :

קלי']. בקיצור לומר  רק  אלא הקליפות , של  המלא הכינוי 

עליונים.ו. ובהםאורות בחינותיהם. סדר לפי עליונים אורות על  מלמד  :רשב "י 
העיניים , ואורות הדיקנא. שערות  ואורות  הראש , שער  ואורות  המצח , אורות

והפה והחוטם האוזניים  זה .(אח"פ )ואורות  על  זה  הפרצופים "התלבשות " וסדר  .
התהו , בעולם השבירה  עניין  גם  ונזכר  לתחתון . מעליון האורות  והשתלשלות

התיקון . ועולם 

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים פט|ראשי

ודמיון.ז. במשל  הלשון  שלשימוש  ממשיים ודמיון  במשל  דבריו  מבאר  רשב "י
היסודית , האזהרה ברורה ובזה  - העליון  האדם  קומת איברי  ובנין ומקום  צורה
במשל לשוני שימוש  ורק  אך  זה  וכל  וגשמיות, ממשות שום  בעליונים  שם שאין 
בלשון להבינם העליונים הלימודים את  לקרב  מנת על  האזן , את  לשכך  כדי ודמיון 

אדם . בני 

עניינים.ח . כמה לבאר  כדי מקומות בכמה המשתנים דומים, ולשונות ישערכים
רבות פעמים וכדומה . קדישא" "עתיקא כמו  מקומות , בכמה הנזכרים ערכים 
מקום בכל  לב  לשים הלומד  ועל  שונה , עניין  לבאר  אלו  בערכים משתמש  רשב "י

מדובר וכדומה .במה יומין בעתיק  או  בא"ק  אם  :

עולםכמו של  העשייה בעולם להשפיע  בפועל  המושגת ההשתלשלות  עיקר  כן ,
אנפין אריך  בין  היא  לתחתונים, ונוקביה(א"א)הזה אנפין רשב "י(זו"ן)לזעיר .

העליון , האדם איברי בצורת הרוחנית הקומה של  בערכים  ענייניהם, את  מבאר 
וזקן ושערות, וגרון , ופה, חוטם  ואזן  ועיניים, ומוחין, וגולגלתא, הראש , כמו 
לבאר או  אנפין  באריך  לבאר  אלו  בלשונות משתמש  רשב "י  רבות פעמים וכדומה.

מדובר במה  מקום בכל  לב  לשים  הלומד ועל  אנפין, אובזעיר אנפין באריך  אם  :
אנפין . בזעיר 

לזה.ט . זה ביחסם הקבלה לומדיםערכי ולשונותכאשר  ערכים רשב "י בדברי 
בחינת מפני  הוא - עניינים כמה  לבאר כדי  מקומות בכמה  המשתנים דומים,

לדוגמא הללו . הערכים שבין הי "ס ,היחס  במבנה - ומטה מעלה  של  במושגים :
שבין היחס  את נבחן  כאשר  אמנם, תחתונה. תיקרא והמלכות עליון  ייקרא הכתר
לכתר יותר עליונה  בהשאלה תיקרא המלכות  אזי שמתחתיה, מה  לבין המלכות 
ועוד דבריאה . מכתר  יותר  עליונה דאצילות שמלכות נאמר , כך  שמתחתיה.
היחס  את  נבחן  כאשר  אמנם, מא"ק . שלמעלה הגילוי הוא ב "ה סוף  האין  דוגמא ,
נמצא בא "ק , ההשגה והיעלמות המעלה לרום  אזי האצילות, עולם  לבין  א "ק  שבין 
עולם אל  יחסו  בערך  'אין-סוף ' בשם א "ק  את מכנים שהם המקובלים בדברי
נבחן כאשר אמנם, לא"ק . רמז הוא קדישא" "עתיקא התואר  כן , כמו  האצילות.
המקובלים בדברי  נמצא שמתחתיו, הפרצופים אל אנפין  אריך  פרצוף  שבין  היחס 

קדישא . עתיקא בשם א "א  את בהשאלה שמכנים

שאנוי. במה לזכות יצלח בידנו  השי"ת שחפץ  ויתעלה, יתברך  ה ' לפני  להתפלל 
זיע "א חיים יוסף  רבי מרבנו הבקשה זו הנה פרשתלומדים. חי " איש "בן בספר (הובאה 

י"ב) הלכה  בּ יקר .:מקץ לאּת ערא חילא לן  למיהב  קּמ רעוא יהא עלמא. "ר בּ וֹ ן 
יאוּ ת" כּ דקא כּ לּ א וּ לסדּ רא .רעוּ ת ולשנן ,למעבּ ד להבין  להקל מנת ועל  וכו '. 

קל בתרגום :רשמנו

רצונך ,רבון ולעשות בשבחך, להתעורר כוח לנו לתת לפניך  רצון  יהי העולם.
לקיים יודעים אנחנו  שאין פי על ואף הראוי. כפי [בתפילתנו] הכל ולסדר 
לתקן שלנו. ובתפילה במלים שתתרצה לפניך רצון יהי הכל , לתקן והלב  הרצון  את

עולים העליונים והרוחות העליונים ההיכלות ויהיו  הראוי , כפי עליון היכל תיקון 
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הישיבה לצורת או  למקום כינוי או  שהתגלה, השכינה לזיו פירושיםכעינוי כמה  (ראה 

קדישא) זוטא לאדרא במבוא .שהבאנו 

זיע "א ,ועוד  מקמארנא סאפרין צבי אליעזר רבי המקובל  כותב  מיוחד  פירוש
כך יוסדר דבריו :ובסיכום

ב "האדרא הוי"ה שם  בו יש ועי "כ  זו"ן, בתיקון  מלמד  שרשב "י העניין  לגודל  -
כל בסדר  וכן  העשיה , עולם סוף  עד  ב "ה מא"ס  העולמות כל  הכולל

ה'. במרום אדיר  הכתוב  כמאמר  בו , נכללין  כולם שעוסק זוטאהעולמות  כיוון -
בקטנות. בגלות שהם זו "ן קדושים ,קדישאבתיקון נקראים שהם  המוחין  ע "ש -

יום בכל  התורה  סודות חידושי ע "י ממשיך  היה אליעזרשרשב "י  דמשק ביאורו  (בהקדמת

ע "ש) במהדורתינו  לאדז"ק במבוא ביאורים  ועוד האדז"ק . .על

האדרא.ג. חיבורי  בשני  עיקרי התוכן 

סוף ""שני ועד  מראש  העולמות  סדר עד  האמת חכמת  כל כוללים הם האדריות
לייה "ר ) הרב בהקדמת זיע "א פתיה  יהודה  מה(רבי  את  משלימה קדישא  זוטא והאדרא ,

באדרא-רבא . לימד  שרשב "י

הלימוד .ד. תוכן עיקר  - זוטא והאדרא רבא האדרא

איןבאד"ר  מאור  ההשתלשלות  בסוד  לדרוש ותלמידיו לרשב "י רשות ניתנה  -
לאחר עמידתם  סדר  כפי לזו"ן , עד  וא"א ועתיק  א"ק  דרך  הוא, ברוך  סוף 

כ חח "ן , של  קוין  בג' העשר(ד)התיקון  התפשטות על  רשב "י דרש  ובזה ובג"ה . ת"י
ת "ד  י "ג בעניין  ביאור והרחיב  פרצופים, בחמשה במצבם  הדיקנא)ספירות (תיקוני

מלעסוק  מיעט  יותר ועוד  ז "א , של  ת"ד  בלימוד  מיעט  רשב "י זה , עם א"א. של
או "א . בפרצופי

שלובאדרא  בת"ד  הלימוד  את גם לגלות חפצו  את השלים רשב "י - קדישא זוטא 
הלימוד את השלים ובעיקר  לז"א, א"א שבין הבחנות לבאר  והרחיב  ז"א,

ואמא . אבא בפרצופי

ההשתלשלות.ה . גילויסדר של  ההשתלשלות" "סדר  את  באדרא מלמד  רשב "י 
ברוך סוף  אין באור וגילוייה מעצמותו  שברא, בעולמו ויתעלה יתברך  רצונו 

פרצופים(אסב"ה )הוא  בחמשה והשתלשלותם יומין. ועתיק  א"ק , דרך  אריך, :
אבי "ע  עולמות וארבע  ונוקבא . אנפין  זעיר  ואמא, אבא  בריאהאנפין, אצילות :

ותחת הגשמי העשייה עולם ועד  עולםיצירה לתיקון ייחודם  ואת הקליפות , יו
טובה בלשון הרגילנו  שליט "א את[מו "ר  להזכיר ושלא זווג, ולא  - ייחוד  לומר  :

קלי']. בקיצור לומר  רק  אלא הקליפות , של  המלא הכינוי 

עליונים.ו. ובהםאורות בחינותיהם. סדר לפי עליונים אורות על  מלמד  :רשב "י 
העיניים , ואורות הדיקנא. שערות  ואורות  הראש , שער  ואורות  המצח , אורות

והפה והחוטם האוזניים  זה .(אח"פ )ואורות  על  זה  הפרצופים "התלבשות " וסדר  .
התהו , בעולם השבירה  עניין  גם  ונזכר  לתחתון . מעליון האורות  והשתלשלות

התיקון . ועולם 

הקבלה  בלימוד  חיזוק זוטא מאמרי ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים פט|ראשי

ודמיון.ז. במשל  הלשון  שלשימוש  ממשיים ודמיון  במשל  דבריו  מבאר  רשב "י
היסודית , האזהרה ברורה ובזה  - העליון  האדם  קומת איברי  ובנין ומקום  צורה
במשל לשוני שימוש  ורק  אך  זה  וכל  וגשמיות, ממשות שום  בעליונים  שם שאין 
בלשון להבינם העליונים הלימודים את  לקרב  מנת על  האזן , את  לשכך  כדי ודמיון 

אדם . בני 

עניינים.ח . כמה לבאר  כדי מקומות בכמה המשתנים דומים, ולשונות ישערכים
רבות פעמים וכדומה . קדישא" "עתיקא כמו  מקומות , בכמה הנזכרים ערכים 
מקום בכל  לב  לשים הלומד  ועל  שונה , עניין  לבאר  אלו  בערכים משתמש  רשב "י

מדובר וכדומה .במה יומין בעתיק  או  בא"ק  אם  :

עולםכמו של  העשייה בעולם להשפיע  בפועל  המושגת ההשתלשלות  עיקר  כן ,
אנפין אריך  בין  היא  לתחתונים, ונוקביה(א"א)הזה אנפין רשב "י(זו"ן)לזעיר .

העליון , האדם איברי בצורת הרוחנית הקומה של  בערכים  ענייניהם, את  מבאר 
וזקן ושערות, וגרון , ופה, חוטם  ואזן  ועיניים, ומוחין, וגולגלתא, הראש , כמו 
לבאר או  אנפין  באריך  לבאר  אלו  בלשונות משתמש  רשב "י  רבות פעמים וכדומה.

מדובר במה  מקום בכל  לב  לשים  הלומד ועל  אנפין, אובזעיר אנפין באריך  אם  :
אנפין . בזעיר 

לזה.ט . זה ביחסם הקבלה לומדיםערכי ולשונותכאשר  ערכים רשב "י בדברי 
בחינת מפני  הוא - עניינים כמה  לבאר כדי  מקומות בכמה  המשתנים דומים,

לדוגמא הללו . הערכים שבין הי "ס ,היחס  במבנה - ומטה מעלה  של  במושגים :
שבין היחס  את נבחן  כאשר  אמנם, תחתונה. תיקרא והמלכות עליון  ייקרא הכתר
לכתר יותר עליונה  בהשאלה תיקרא המלכות  אזי שמתחתיה, מה  לבין המלכות 
ועוד דבריאה . מכתר  יותר  עליונה דאצילות שמלכות נאמר , כך  שמתחתיה.
היחס  את  נבחן  כאשר  אמנם, מא"ק . שלמעלה הגילוי הוא ב "ה סוף  האין  דוגמא ,
נמצא בא "ק , ההשגה והיעלמות המעלה לרום  אזי האצילות, עולם  לבין  א "ק  שבין 
עולם אל  יחסו  בערך  'אין-סוף ' בשם א "ק  את מכנים שהם המקובלים בדברי
נבחן כאשר אמנם, לא"ק . רמז הוא קדישא" "עתיקא התואר  כן , כמו  האצילות.
המקובלים בדברי  נמצא שמתחתיו, הפרצופים אל אנפין  אריך  פרצוף  שבין  היחס 

קדישא . עתיקא בשם א "א  את בהשאלה שמכנים

שאנוי. במה לזכות יצלח בידנו  השי"ת שחפץ  ויתעלה, יתברך  ה ' לפני  להתפלל 
זיע "א חיים יוסף  רבי מרבנו הבקשה זו הנה פרשתלומדים. חי " איש "בן בספר (הובאה 

י"ב) הלכה  בּ יקר .:מקץ לאּת ערא חילא לן  למיהב  קּמ רעוא יהא עלמא. "ר בּ וֹ ן 
יאוּ ת" כּ דקא כּ לּ א וּ לסדּ רא .רעוּ ת ולשנן ,למעבּ ד להבין  להקל מנת ועל  וכו '. 

קל בתרגום :רשמנו

רצונך ,רבון ולעשות בשבחך, להתעורר כוח לנו לתת לפניך  רצון  יהי העולם.
לקיים יודעים אנחנו  שאין פי על ואף הראוי. כפי [בתפילתנו] הכל ולסדר 
לתקן שלנו. ובתפילה במלים שתתרצה לפניך רצון יהי הכל , לתקן והלב  הרצון  את

עולים העליונים והרוחות העליונים ההיכלות ויהיו  הראוי , כפי עליון היכל תיקון 



זוטא |צ ובאדרא קבלה בלימוד יסודיות והקדמות פרקים הקבלה ראשי בלימוד  חיזוק מאמרי

בזה זה ויושלמו באבר. אבר שראוי. כמו  במקום שיתחברו עד ברוח , ורוח  בהיכל
הכול  של העליונה הנשמה ואז, בזה. זה  ויאירו  אחד שהם  עד בזה, זה ויתייחדו 
עד  שראוי. כמו בשלמות הנרות כול מוארים ויהיו  לנו , ותאיר מלמעלה, תבוא
ויתמלא ויתברך  הקדשים, קדש  אל יעלה והכול  יתעורר , העליון  האור שאותו 
שלא וההוא  ולמטה. למעלה מתברכים וכולם פוסקים. ולא נובעים מים  כבאר 
פנימיות של בפנימיות יתמתק לעולמים  נתפס שלא הרצון  במניין, בא ולא נודע
אחד  ברצון יהיה הכול  ואז, להיוודע. נתפס ולא הרצון  אותו נודע ולא שבתוכם.
שייעשה עד הפנימיות, של  ובפנימיות מלמטה  בשלמות  יהיה והכול סוף. אין עד

שראוי כמו הכול  ויתמתק ויאיר  הכול , ויושלם הכול, ויתמלא אחד. :הכול

בביתרבון לעמך  תראה ימינך וישועת לעולם, ישראל עמך עם  רצונך יהי העולם.
לפניך , רצון יהי ברחמים. תפילתנו ותתקבל  אורך, מטוב  לנו  ויבוא מקדשך .
בתיקונים העליון , התיקון כפי  ישרה, בדרך  מלים שנאמר  לנו ומסייע עוזר  שתהיה
אותה את לגלות שלם ייחוד  ולעשות הקדושה, והשכינה הקדוש  המלך  של
אותה שתהיה  כדי המדרגות, כל סוף עד לדרגה מדרגה החיים, כול של הנשמה
באותה תלויים ותחתונים עליונים שהרי בכול . ומתפשטת בכול, נמצאת הנשמה

ידה על  ומתקיימים :הנשמה



 תרשים קיצור ערכים בעניין סדר השתלשלות העולמות
 "סדר השתלשלות העולמות"

 הוא סדר גילוי רצונו יתברך בעולמו שברא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"אמתת הימצאו" -ַעְצמּות 

אוא"ס הוא ההשתלשלות שהתהוותה  -בכתבי חב"ד 

 דרגות: ימהעצמות אל אצילות דכללות. ובו שת

 ) "עשר ספירות הגנוזות"2. ) "ספירות אין קץ"1

 הצמצום הוא ההשתלשלות  -בכתבי חב"ד 

מאצילות דכללות אל בריאה דכללות

ו הצמצוםאור שלא נגע ב -הגדול" "העיגול 

מקום לעמידת העולמות -ומקום פנוי" "חלל 

 הוא הרושם שנשאר אחר הצמצום  -ְרִׁשימּו 

 בתוך החלל ומקום פנוי

  חזר ונמשך מהאוא"ס -ְוחּוט ַקו 

החלל ומקום פנויאל תוך 

 (אא"ס)אוֹר ֵאין סוֹף 

 "אור הכלול בעצמותו"

דיםסילוק האור אין סוף לצד -ִצְמצּום ַהִראׁשוֹן 

תרשים קיצור ערכים בעניין סדר השתלשלות העולמות
"סדר השתלשלות העולמות"

הוא סדר גילוי רצונו יתברך בעולמו שברא
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שראוי כמו הכול  ויתמתק ויאיר  הכול , ויושלם הכול, ויתמלא אחד. :הכול
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אותה את לגלות שלם ייחוד  ולעשות הקדושה, והשכינה הקדוש  המלך  של
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ההשתלשלות מאצילות דכללות א"ק הוא  -בכתבי חב"ד 

בחלק עולמות האין סוף: -אל בריאה דכללות 

 (א"ק)ָאָדם ַקְדמוֹן 

מחשבה קדומה וכתר כללי להעולמות

 ענפי א"ק

, הם אורות היוצאים מא"ק: דרך הראש, השערות

 האזניים, החוטם והפה (אח"פ).ודרך 

 בחינות:שם הוי"ה מתגלה במילוי בארבע 

 ע"ב, ס"ג, מ"ה וב"ן (עסמ"ב), והם

 מתלבשים בגובה קומת א"ק.

 

 (ענ"ב) : עקודים, נקודים וברודיםבא"ק ג' עולמות

 העשר ספירות כלולות בכלי אחד -קּוִדים עַ עולם ה

העשר ספירות מתפרטות בעשר  -הנקודים עולם 

 נקודות

העשר ספירות מתפשטות בעשרה  - עולם הברודים

 כלים

 בכללם הם חמשה וסימנם ענבי"ם: 

 , יסוד ומלכותברודים, עקודים, נקודים

 מקום מעבר בין מדרגה למדרגה -ַּפְרָסא 

כללית יש שלושה אופנים שבהם האור משתלשל ממדרגה אל 

 . פרסא, נקב, חלוןמדרגה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההשתלשלות מאצילות דכללות א"ק הוא  -בכתבי חב"ד 

בחלק עולמות האין סוף: -אל בריאה דכללות 

 (א"ק)ָאָדם ַקְדמוֹן 

מחשבה קדומה וכתר כללי להעולמות

 ענפי א"ק

, הם אורות היוצאים מא"ק: דרך הראש, השערות

 האזניים, החוטם והפה (אח"פ).ודרך 

 בחינות:שם הוי"ה מתגלה במילוי בארבע 

 ע"ב, ס"ג, מ"ה וב"ן (עסמ"ב), והם

 מתלבשים בגובה קומת א"ק.

 

 (ענ"ב) : עקודים, נקודים וברודיםבא"ק ג' עולמות

 העשר ספירות כלולות בכלי אחד -קּוִדים עַ עולם ה

העשר ספירות מתפרטות בעשר  -הנקודים עולם 

 נקודות

העשר ספירות מתפשטות בעשרה  - עולם הברודים

 כלים

 בכללם הם חמשה וסימנם ענבי"ם: 

 , יסוד ומלכותברודים, עקודים, נקודים

 מקום מעבר בין מדרגה למדרגה -ַּפְרָסא 

כללית יש שלושה אופנים שבהם האור משתלשל ממדרגה אל 

  . פרסא, נקב, חלוןמדרגה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכתר הוא ההשתלשלות  -בכתבי חב"ד 

 מבריאה דכללות אל יצירה דכללות

ל  ל    

 אור מקיף למעלה מהאצילות -ֶּכֶתר 

 פנימיות הכתר. - "עתיק יומין"א) 

.חיצוניות הכתר - אנפין""אריך ב) 

מצב הספירות באריך אנפין -עוָֹלם ַהֹּתהּו   

 "אורות וכלים". 

ַהֵּכִלים. ְׁשִביַרת  

 מקום מעבר בין מדרגה למדרגה -ַּפְרָסא 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכתר הוא ההשתלשלות  -בכתבי חב"ד 

 מבריאה דכללות אל יצירה דכללות

ל  ל    

 אור מקיף למעלה מהאצילות -ֶּכֶתר 

 פנימיות הכתר. - "עתיק יומין"א) 

.חיצוניות הכתר - אנפין""אריך ב) 

מצב הספירות באריך אנפין -עוָֹלם ַהֹּתהּו   

 "אורות וכלים". 

ַהֵּכִלים. ְׁשִביַרת  

 מקום מעבר בין מדרגה למדרגה -ַּפְרָסא 
 

 

 

ההשתלשלות מיצירה תיקון הוא עולם ה -בכתבי חב"ד 

 דכללות אל העולמות המוגבלים: אבי"ע

 עולם האצילות: עֹוָלם ַהִּתיקּון
הממצע בין אוא"ס ובין הנבראים, והוא כולו טוב 

 העשר ספירות נסדרו בג' קווין:

 קו הדין              קו הרחמים                קו החסד

 כתר

 בינה                             חכמה                         

 [דעת]

 חסד                                                      גבורה

 תפארת

 נצח                                                       הוד

 יסוד

 מלכות

עולם מחודש. בתכונתו הוא רובו  - עולם הבריאה

 טוב, ובו נמצא גן עדן העליון

 החומר מתגלה בצורה.  - ולם היצירהע

 בתכונתו הוא מחצה על מחצה בטוב ורע, 

וממנו מתחיל גן עדן התחתון.

 העשייה:עולם 

 .עולם העשייה הרוחני) 1

.עולם העשייה הגשמי) 2

 קלי' דאצילות

 בריאהקלי' ד

 יצירהקלי' ד

 עשייהקלי' ד



שער המפתחות 
לאדרא זוטא קדישא

 

 

 

ההשתלשלות מיצירה תיקון הוא עולם ה -בכתבי חב"ד 

 דכללות אל העולמות המוגבלים: אבי"ע

 עולם האצילות: עֹוָלם ַהִּתיקּון
הממצע בין אוא"ס ובין הנבראים, והוא כולו טוב 

 העשר ספירות נסדרו בג' קווין:

 קו הדין              קו הרחמים                קו החסד

 כתר

 בינה                             חכמה                         

 [דעת]

 חסד                                                      גבורה

 תפארת

 נצח                                                       הוד

 יסוד

 מלכות

עולם מחודש. בתכונתו הוא רובו  - עולם הבריאה

 טוב, ובו נמצא גן עדן העליון

 החומר מתגלה בצורה.  - ולם היצירהע

 בתכונתו הוא מחצה על מחצה בטוב ורע, 

וממנו מתחיל גן עדן התחתון.

 העשייה:עולם 

 .עולם העשייה הרוחני) 1

.עולם העשייה הגשמי) 2

 קלי' דאצילות

 בריאהקלי' ד

 יצירהקלי' ד

 עשייהקלי' ד



התעוררות הלב

כל אותיות הוי"ה זוכים לשמרו לעולם
בידיו מקרא מאות  גם בסתרי תורה נקרא משכיל. מי שיש  מי שהוא שלם 
ה' אחרונה שבשם נשלח לו מלאך לשמרו, ואם יש בידו משנה ותלמוד עם 
המקרא נזקקין לו ב' אותיות אחרונות ו"ה משם הוי"ה לשלוח לו ב' מלאכים 
לשמרו, ואם יש בידו מקרא, משנה, תלמוד, אגדה, וסתרי תורה וספר יצירה, 
ואינו שלם בחכמת הקבלה, נקרא חכם ונבון, ואינו נקרא משכיל. וכל השם 
המיוחד רובו ככולו זקוק לשומרו, ומי שהוא שלם בכל הדברים הנזהרים, כל 

אותיות הוי"ה זוכים לשמרו לעולם.
)רבי אברהם אזולאי זיע"א, חסד לאברהם, עין הקורא נהר י"ג(.



אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו
כפי  בפרד"ס  לעסוק  לתיקונה  צריכה  נפש  שכל  האמת,  חכמי  אמרו  ועוד 
מה שהיא יכולה להשיג ולידע, וכל מי שיכול להשיג ולידע הרבה ונתעצל 
ולא השיג וידע אלא מעט צריך לבא בגלגול עד שישיג וידע כל מה שאפשר 
ודרשות  ברמזים  הן  ההלכות  בפשטי  הן  התורה,  מידיעת  להשיג  לנשמתו 
וסודות, כי כל מה שנשמתו יכולה להשיג ולידע מידיעת התורה זהו תיקון 
שלימותה, ואי אפשר לה להתתקן ולהשתלם בצרור החיים את ה' במקורה 
ולכן אמרו חכמים אשרי מי שבא לכאן  זו,  ידיעה  אשר חוצבה משם בלתי 

ותלמודו בידו כדי שלא יצטרך לבא בגלגול לעולם הזה.
)רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א, שו"ע הרב, הלכות ת"ת פרק א'(.



ותשריש אמונות ודעות אמתיות בלב לומדיה
החכמה האמיתית, חס ושלום שתוריש שום אמונה רעה או דעת נפסד, אבל 
בהפך שתנחיל האמת והצדק ותשריש אמונות ודעות אמתיות בלב לומדיה, 
התורה  תעלומות  לאור  המוציאה  היא  כי  התורה  ללמוד  יקדימוה  אם  ואף 

ועקריה ומחזקת ותומכת שרשיה.
)רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א זיע"א, עבודת הקודש, חלק התכלית פרק י"ז(.

קדישא  זוטא לאדרא  קדישא המפתחות זוטא באידרא הפרקים א |ראשי

קדישא  זוטא לאדרא המפתחות  שער

זוטא להועיל  האדרא  עמודי  לפי ציינו  העמודי�  ואת מפתחות, עשרה הצגנו  וללימוד  ללומד 

ה� : ואלו  זו , במהדורה קדישא 

קל .א. הביאור  בתו�  המובאי�  קדישא , זוטא  באידרא  הפרקי�  ראשי מפתחב.מפתחות

הש"� .ג.הפ�וקי� . מאמרי  �פרא ד.מפתח  הנעל� . מדרש  הזוהר: מאמרי  מפתח

תרומה)דצניעותא  פרשת  �ו�  �פרא (בזוהר  זוטא . באדרא  שנזכרו  ענייני�  - רבא  אדרא  .

ענייני� - �בא  ייבא  רב  דבי  דאגדתא  �פרא  זוטא . באדרא  שנזכרו ענייני� - דאגדתא 

זוטא . באדרא  שנזכרו  ענייני�  - �בא  המנונא  דרב  �פרא  זוטא . באדרא  מפתחה.שנזכרו

ונכתבו רשב "י, מאמרי  ב�פר הערוכי�  האדרא , על  זיע "א  האר"י  בביאורי פרקי� לראשי 

זיע "א . ויטאל  מהר"ש  ע "י



קדישא זוטא  באידרא   הפרקי ראשי  מפתחות א.
יוחאי  בר שמעון  רבי  כשחלה רבנן, בראשית)תנו חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות            א

האדרא  סודות  את גילה רשב "י , פטירת ב)יום רפז, ח"ג (זוהר                                    ח
האצילות נשמת הוא  קדמון, אדם א)א"ק, רפח, ח"ג (זוהר                                       יג

א "א  ונשמת  עתיק א)פרצוף רפח, ח"ג (זוהר                                                      יד
התיקון שלפני במה עסקינן  א)לא  רפח, ח"ג (זוהר                                                טו

ממנו הנוטף וטלא  בא "א, חיוורתי וי "ג גולגלתא דא"א . א)גולגלתא רפח, ח"ג (זוהר            טז
דא "א  סתימאה ומוחא  גולגלתא דעתיק , ב)רדל "א  רפח, ח"ג (זוהר                              חי

דא "א  רישא  ב)שערי  רפח, ח"ג (זוהר                                                             יט
דא "א  דגולגלתא  חוורתא ב)ארחא רפח, ח"ג (זוהר                                               יט
עילאה ובוצינא  הכתר הוא  ב)א "א רפח, ח"ג (זוהר                                                כ

חד והוא בב ', בג ', נמצא קדישא עתיקא ב)ע"ק, רפח, ח"ג (זוהר                                 כ
דא "א  דרעוין)מצחא  ב)(רעוא  רפח, ח"ג (זוהר                                                      כא

דרעוין רעוא  מתגלה במנחה ב)בשבת רפח, ח"ג (זוהר                                          כא
שבת סעודות ב)שלש  רפח, ח"ג (זוהר                                                            כג

השינים כל  נכפין דא"א  מצח א)בגילוי  רפט , ח "ג  (זוהר                                         כד
א "א  א)עיני  רפט , ח "ג  (זוהר                                                                      כה

דא "א  א)חוטם רפט , ח "ג  (זוהר                                                                  כח
לאו "א  מוחין  נותנים שהם מזלין, א)תרין  רפט , ח "ג  (זוהר                                        ל

דא "א  סתימאה במוחא  דעתיק ויסוד חסד ב)התלבשות רפט , ח "ג  (זוהר                       לג
ובינה לחכמה שמתחבר במזלא  מאיר דא"א  סתימאה  ב)מוחא  רפט , ח "ג  (זוהר                לד

בז "א  ומאירה באימא, מתלבשת  האצילות, לפרצופי המאירה ב)חכמה  רפט , ח "ג  (זוהר         לו
לז "א  מאו"א המוחין המשכת ב)סדר רפט , ח "ג  (זוהר                                             לו

בז "א  דא "א מזלא  א)הארת רצ, ח"ג (זוהר                                                       לח
באצילות הגילוי  התחלת היא  א)חכמה רצ, ח"ג (זוהר                                          טל

ואימא  אבא  פרצופי  סוד א)גילוי  רצ, ח"ג (זוהר                                                 מב



קדישא  זוטא לאדרא  קדישא המפתחות זוטא באידרא הפרקים א |ראשי

קדישא  זוטא לאדרא המפתחות  שער

זוטא להועיל  האדרא  עמודי  לפי ציינו  העמודי�  ואת מפתחות, עשרה הצגנו  וללימוד  ללומד 

ה� : ואלו  זו , במהדורה קדישא 

קל .א. הביאור  בתו�  המובאי�  קדישא , זוטא  באידרא  הפרקי�  ראשי מפתחב.מפתחות

הש"� .ג.הפ�וקי� . מאמרי  �פרא ד.מפתח  הנעל� . מדרש  הזוהר: מאמרי  מפתח

תרומה)דצניעותא  פרשת  �ו�  �פרא (בזוהר  זוטא . באדרא  שנזכרו  ענייני�  - רבא  אדרא  .

ענייני� - �בא  ייבא  רב  דבי  דאגדתא  �פרא  זוטא . באדרא  שנזכרו ענייני� - דאגדתא 

זוטא . באדרא  שנזכרו  ענייני�  - �בא  המנונא  דרב  �פרא  זוטא . באדרא  מפתחה.שנזכרו

ונכתבו רשב "י, מאמרי  ב�פר הערוכי�  האדרא , על  זיע "א  האר"י  בביאורי פרקי� לראשי 

זיע "א . ויטאל  מהר"ש  ע "י



קדישא זוטא  באידרא   הפרקי ראשי  מפתחות א.
יוחאי  בר שמעון  רבי  כשחלה רבנן, בראשית)תנו חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות            א

האדרא  סודות  את גילה רשב "י , פטירת ב)יום רפז, ח"ג (זוהר                                    ח
האצילות נשמת הוא  קדמון, אדם א)א"ק, רפח, ח"ג (זוהר                                       יג

א "א  ונשמת  עתיק א)פרצוף רפח, ח"ג (זוהר                                                      יד
התיקון שלפני במה עסקינן  א)לא  רפח, ח"ג (זוהר                                                טו

ממנו הנוטף וטלא  בא "א, חיוורתי וי "ג גולגלתא דא"א . א)גולגלתא רפח, ח"ג (זוהר            טז
דא "א  סתימאה ומוחא  גולגלתא דעתיק , ב)רדל "א  רפח, ח"ג (זוהר                              חי

דא "א  רישא  ב)שערי  רפח, ח"ג (זוהר                                                             יט
דא "א  דגולגלתא  חוורתא ב)ארחא רפח, ח"ג (זוהר                                               יט
עילאה ובוצינא  הכתר הוא  ב)א "א רפח, ח"ג (זוהר                                                כ

חד והוא בב ', בג ', נמצא קדישא עתיקא ב)ע"ק, רפח, ח"ג (זוהר                                 כ
דא "א  דרעוין)מצחא  ב)(רעוא  רפח, ח"ג (זוהר                                                      כא

דרעוין רעוא  מתגלה במנחה ב)בשבת רפח, ח"ג (זוהר                                          כא
שבת סעודות ב)שלש  רפח, ח"ג (זוהר                                                            כג

השינים כל  נכפין דא"א  מצח א)בגילוי  רפט , ח "ג  (זוהר                                         כד
א "א  א)עיני  רפט , ח "ג  (זוהר                                                                      כה

דא "א  א)חוטם רפט , ח "ג  (זוהר                                                                  כח
לאו "א  מוחין  נותנים שהם מזלין, א)תרין  רפט , ח "ג  (זוהר                                        ל

דא "א  סתימאה במוחא  דעתיק ויסוד חסד ב)התלבשות רפט , ח "ג  (זוהר                       לג
ובינה לחכמה שמתחבר במזלא  מאיר דא"א  סתימאה  ב)מוחא  רפט , ח "ג  (זוהר                לד

בז "א  ומאירה באימא, מתלבשת  האצילות, לפרצופי המאירה ב)חכמה  רפט , ח "ג  (זוהר         לו
לז "א  מאו"א המוחין המשכת ב)סדר רפט , ח "ג  (זוהר                                             לו

בז "א  דא "א מזלא  א)הארת רצ, ח"ג (זוהר                                                       לח
באצילות הגילוי  התחלת היא  א)חכמה רצ, ח"ג (זוהר                                          טל

ואימא  אבא  פרצופי  סוד א)גילוי  רצ, ח"ג (זוהר                                                 מב



קדישא |ב  זוטא באידרא הפרקים קדישא ראשי זוטא לאדרא  המפתחות

כלה נקראת והנוקבא  רעיה, נקראת ב)אימא רצ, ח"ג (זוהר                                    מט
זו "ן רק  ובתבונה: וז "א . או"א  נכללים: בינה  א)בשם רצא , ח"ג (זוהר                            נב

מישסו"ת וחו "ג, חו"ב  מוחין : מקבל א)ז "א רצא , ח"ג (זוהר                                      נג
דז "א  תחתון  ודעת עליון א)דעת רצא , ח"ג (זוהר                                                נז

דעתיק גבורה השתלשלות  וסדר ומשפט. צדק הנקראים זו"ן ב)דרוש רצא , ח"ג (זוהר       סא
העולמות כל שמחת הוא  זו"ן  ב)זיווג רצא , ח"ג (זוהר                                           סג

זו "ן לפירוד ח"ו גורם התחתונים ב)חטא רצא , ח"ג (זוהר                                      סד
דורו על מגין ב)הצדיק  רצא , ח"ג (זוהר                                                          סה

ז "א  לדרוש  א)הקדמה רצב , ח"ג (זוהר                                                          סח
דז "א  מלכים בז' והתיקון א)השבירה רצב , ח"ג (זוהר                                             ע

דז "א  לרישא  מא "א הנמשך  ב)טל רצב , ח"ג (זוהר                                                עו
לז "א  מא "א הנמשכים ונהורין , מוחין חוורתי, ב)תשעה  רצב , ח"ג (זוהר                        עז

לז "א  הנמשכים המוחין ב)עניין  רצב , ח"ג (זוהר                                                 עח
דז "א  ב)חב "ד רצב , ח"ג (זוהר                                                                   עט

דז "א  תחתון  ודעת עליון ודעת ב)חו"ג רצב , ח"ג (זוהר                                           פ
דז "א  גולגלתא  א)שערי רצג , ח "ג  (זוהר                                                         פב

דז "א  גולגלתא  שבאמצע א)אורחא  רצג , ח "ג  (זוהר                                             פד
דז "א  רישא  שערי  מיני  בג ' הנאחזים א)מלאכים רצג , ח "ג  (זוהר                                פה

דז "א  א)מצחא  רצג , ח "ג  (זוהר                                                                    פז
דז "א  שבמצח דינין בתי ב)כ"ד רצג , ח "ג  (זוהר                                                 פט

ז "א  ב)עיני  רצג , ח "ג  (זוהר                                                                         צ
ז "א  שבעיני  גונין ב)תלת רצג , ח "ג  (זוהר                                                        צב

ז "א  בעיני  הגוונים ב)סדר רצג , ח "ג  (זוהר                                                       צד
דז "א  א)חוטמא  רצד , ח "ג  (זוהר                                                                   ק
דז "א  א)אודנין  רצד , ח "ג  (זוהר                                                                  קד

הקול את המעלים גדפין א)מאר רצד , ח "ג  (זוהר                                                קה
דז "א  אודנין  ב)המשך  רצד , ח "ג  (זוהר                                                            קז

דבגביה וסומק  חיוור וגווני  דז"א  א)אנפוי רצה, ח"ג (זוהר                                     קיג
דז "א  דיקנא  תיקוני א)תשעה  רצה, ח"ג (זוהר                                                 קטז

דז "א  ופומא  ב)שפוון  רצה, ח"ג (זוהר                                                          קכד
וחיך  שבגרון וגיכ "ק  ב)אחה"ע  רצה, ח"ג (זוהר                                                קכז

הגרון אותיות ב)ביאור רצה, ח"ג (זוהר                                                        קכח
דנוקבא  גולגלתא א)בנין  רצו, ח"ג  (זוהר                                                       קלא

ש מז "א הנוקבא : ונסירתה גבורותיה , חמש  דנוק ', רישא  א)ער רצו, ח"ג  (זוהר               קלב
גופא  פלג  אקרי נוקבא  בלי  א)דכר רצו, ח"ג  (זוהר                                            קלב

בי "ע הבנים אם והיא  ז "א, ע"י  נבנית א)הנוקבא  רצו, ח"ג  (זוהר                              קלד
קטנה אחות זעירא, חכמה נקראת א)נוקבא  רצו, ח"ג  (זוהר                                    קלה

דז "א  וחג "ת חו"ב  א)התפשטות רצו, ח"ג  (זוהר                                                 קלו
ז "א  קווי  א)שני  רצו, ח"ג  (זוהר                                                                  קלו

דז "א  נה "י  א)התפשטות רצו, ח"ג  (זוהר                                                        קלז

קדישא  זוטא לאדרא  באדרא המפתחות הפסוקים  ג |מפתח

פב"פ  זו "ן  א)זיווג רצו, ח"ג  (זוהר                                                              קלח
זיע "א  רשב "י  קדישא  בוצינא  ב)הסתלקות רצו, ח"ג  (זוהר                                    קמג



באדרא  הפסוקי מפתח ב .
בכוכבית  שצויינו  ההקדמה*פסוקים  מפרק  הם 

בראשית
וגו' הגן את להשקות מעדן יוצא  ונהר י ב)ב , רפט , ח "ג  (זוהר                                  לז
וגו' הגן את להשקות מעדן יוצא  ונהר י ב)ב , רצ, ח"ג (זוהר                                     מו

הניחוח ריח את ה' וירח כא א)ח, רצד , ח "ג  (זוהר                                             קא
שלם מלך צדק  ומלכי  יח ב)יד, רצא , ח"ג (זוהר                                                 סג

השמים מטל האלקים לך  ויתן כח א)כז , רפח, ח"ג (זוהר                                        יז
השמים מטל האלקים לך  ויתן כח ב)כז , רצב , ח"ג (זוהר                                        עז

הוא  אביה אחי  כי לרחל  יעקב  ויגד יב  א)כט , רצג , ח "ג  (זוהר                                 פא
אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה לא  א)לו, רצב , ח"ג (זוהר                                ע
אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה לא  א)לו, רצב , ח"ג (זוהר                              עא

וגו' עירו ושם הדר תחתיו וימלוך  טל א)לו, רצב , ח"ג (זוהר                                   עב
ישראל יברך בך כ א)מח, רצה, ח"ג (זוהר                                                     קטז

שמות
לעולם* שמי  זה טו בראשית)ג, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                              ו

ישראל בכורי בני  כב א)ד, רצא , ח"ג (זוהר                                                      נד
השמים מן  לחם לכם ממטיר הנני ד ב)טז, רצב , ח"ג (זוהר                                     עז

לראות ה' אל  יהרסו פן  כא  יט , בראשית)* חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                  ו
אלהיך  ה ' אנכי  ב  א)כ, רצג , ח "ג  (זוהר                                                           פג

וגו' השבת יום את ה ' ברך כן על יא א)כ , רצו, ח"ג  (זוהר                                    קלג
וגו' רחום אל ה' | ה' ויעבור ו  ב)לד, רפט , ח "ג  (זוהר                                           לב

ויקרא
עליכם יכפר הזה ביום כי ל  ב)טז, רצ, ח"ג (זוהר                                                נב

תקרב  לא טומאתה בנדת אשה ואל יט  ב)יח, רצ, ח"ג (זוהר                                     נ
בעמיך  רכיל תלך לא טז  ב)יט, רצד , ח "ג  (זוהר                                               קיב

הדר עץ פרי  מ ב)כג, רצב , ח"ג (זוהר                                                            עג
וגו' שנה  החמישים שנת את וקדשתם י ב)כה, רצ, ח"ג (זוהר                                   נב

עמיתו את איש תונו ולא יז ב)כה, רצג , ח "ג  (זוהר                                                צ

במדבר 
אליך  פניו ה' יאר כה א)ו, רצה, ח"ג (זוהר                                                    קיד

אפו ויחר ה' וישמע א ב)יא , רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קו
אפו ויחר ה' וישמע א ב)יא , רצד , ח "ג  (זוהר                                                   קט

ה' כח נא יגדל  ועתה  יז ב)יד, רצה, ח"ג (זוהר                                                קכג
מקומך  אל  לך  ברח יא  ב)כד, רפח, ח"ג (זוהר                                                    יח



קדישא |ב  זוטא באידרא הפרקים קדישא ראשי זוטא לאדרא  המפתחות

כלה נקראת והנוקבא  רעיה, נקראת ב)אימא רצ, ח"ג (זוהר                                    מט
זו "ן רק  ובתבונה: וז "א . או"א  נכללים: בינה  א)בשם רצא , ח"ג (זוהר                            נב

מישסו"ת וחו "ג, חו"ב  מוחין : מקבל א)ז "א רצא , ח"ג (זוהר                                      נג
דז "א  תחתון  ודעת עליון א)דעת רצא , ח"ג (זוהר                                                נז

דעתיק גבורה השתלשלות  וסדר ומשפט. צדק הנקראים זו"ן ב)דרוש רצא , ח"ג (זוהר       סא
העולמות כל שמחת הוא  זו"ן  ב)זיווג רצא , ח"ג (זוהר                                           סג

זו "ן לפירוד ח"ו גורם התחתונים ב)חטא רצא , ח"ג (זוהר                                      סד
דורו על מגין ב)הצדיק  רצא , ח"ג (זוהר                                                          סה

ז "א  לדרוש  א)הקדמה רצב , ח"ג (זוהר                                                          סח
דז "א  מלכים בז' והתיקון א)השבירה רצב , ח"ג (זוהר                                             ע

דז "א  לרישא  מא "א הנמשך  ב)טל רצב , ח"ג (זוהר                                                עו
לז "א  מא "א הנמשכים ונהורין , מוחין חוורתי, ב)תשעה  רצב , ח"ג (זוהר                        עז

לז "א  הנמשכים המוחין ב)עניין  רצב , ח"ג (זוהר                                                 עח
דז "א  ב)חב "ד רצב , ח"ג (זוהר                                                                   עט

דז "א  תחתון  ודעת עליון ודעת ב)חו"ג רצב , ח"ג (זוהר                                           פ
דז "א  גולגלתא  א)שערי רצג , ח "ג  (זוהר                                                         פב

דז "א  גולגלתא  שבאמצע א)אורחא  רצג , ח "ג  (זוהר                                             פד
דז "א  רישא  שערי  מיני  בג ' הנאחזים א)מלאכים רצג , ח "ג  (זוהר                                פה

דז "א  א)מצחא  רצג , ח "ג  (זוהר                                                                    פז
דז "א  שבמצח דינין בתי ב)כ"ד רצג , ח "ג  (זוהר                                                 פט

ז "א  ב)עיני  רצג , ח "ג  (זוהר                                                                         צ
ז "א  שבעיני  גונין ב)תלת רצג , ח "ג  (זוהר                                                        צב

ז "א  בעיני  הגוונים ב)סדר רצג , ח "ג  (זוהר                                                       צד
דז "א  א)חוטמא  רצד , ח "ג  (זוהר                                                                   ק
דז "א  א)אודנין  רצד , ח "ג  (זוהר                                                                  קד

הקול את המעלים גדפין א)מאר רצד , ח "ג  (זוהר                                                קה
דז "א  אודנין  ב)המשך  רצד , ח "ג  (זוהר                                                            קז

דבגביה וסומק  חיוור וגווני  דז"א  א)אנפוי רצה, ח"ג (זוהר                                     קיג
דז "א  דיקנא  תיקוני א)תשעה  רצה, ח"ג (זוהר                                                 קטז

דז "א  ופומא  ב)שפוון  רצה, ח"ג (זוהר                                                          קכד
וחיך  שבגרון וגיכ "ק  ב)אחה"ע  רצה, ח"ג (זוהר                                                קכז

הגרון אותיות ב)ביאור רצה, ח"ג (זוהר                                                        קכח
דנוקבא  גולגלתא א)בנין  רצו, ח"ג  (זוהר                                                       קלא

ש מז "א הנוקבא : ונסירתה גבורותיה , חמש  דנוק ', רישא  א)ער רצו, ח"ג  (זוהר               קלב
גופא  פלג  אקרי נוקבא  בלי  א)דכר רצו, ח"ג  (זוהר                                            קלב

בי "ע הבנים אם והיא  ז "א, ע"י  נבנית א)הנוקבא  רצו, ח"ג  (זוהר                              קלד
קטנה אחות זעירא, חכמה נקראת א)נוקבא  רצו, ח"ג  (זוהר                                    קלה

דז "א  וחג "ת חו"ב  א)התפשטות רצו, ח"ג  (זוהר                                                 קלו
ז "א  קווי  א)שני  רצו, ח"ג  (זוהר                                                                  קלו

דז "א  נה "י  א)התפשטות רצו, ח"ג  (זוהר                                                        קלז

קדישא  זוטא לאדרא  באדרא המפתחות הפסוקים  ג |מפתח

פב"פ  זו "ן  א)זיווג רצו, ח"ג  (זוהר                                                              קלח
זיע "א  רשב "י  קדישא  בוצינא  ב)הסתלקות רצו, ח"ג  (זוהר                                    קמג



באדרא  הפסוקי מפתח ב .
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וגו' הגן את להשקות מעדן יוצא  ונהר י ב)ב , רפט , ח "ג  (זוהר                                  לז
וגו' הגן את להשקות מעדן יוצא  ונהר י ב)ב , רצ, ח"ג (זוהר                                     מו

הניחוח ריח את ה' וירח כא א)ח, רצד , ח "ג  (זוהר                                             קא
שלם מלך צדק  ומלכי  יח ב)יד, רצא , ח"ג (זוהר                                                 סג

השמים מטל האלקים לך  ויתן כח א)כז , רפח, ח"ג (זוהר                                        יז
השמים מטל האלקים לך  ויתן כח ב)כז , רצב , ח"ג (זוהר                                        עז

הוא  אביה אחי  כי לרחל  יעקב  ויגד יב  א)כט , רצג , ח "ג  (זוהר                                 פא
אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה לא  א)לו, רצב , ח"ג (זוהר                                ע
אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה לא  א)לו, רצב , ח"ג (זוהר                              עא

וגו' עירו ושם הדר תחתיו וימלוך  טל א)לו, רצב , ח"ג (זוהר                                   עב
ישראל יברך בך כ א)מח, רצה, ח"ג (זוהר                                                     קטז

שמות
לעולם* שמי  זה טו בראשית)ג, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                              ו

ישראל בכורי בני  כב א)ד, רצא , ח"ג (זוהר                                                      נד
השמים מן  לחם לכם ממטיר הנני ד ב)טז, רצב , ח"ג (זוהר                                     עז

לראות ה' אל  יהרסו פן  כא  יט , בראשית)* חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                  ו
אלהיך  ה ' אנכי  ב  א)כ, רצג , ח "ג  (זוהר                                                           פג

וגו' השבת יום את ה ' ברך כן על יא א)כ , רצו, ח"ג  (זוהר                                    קלג
וגו' רחום אל ה' | ה' ויעבור ו  ב)לד, רפט , ח "ג  (זוהר                                           לב

ויקרא
עליכם יכפר הזה ביום כי ל  ב)טז, רצ, ח"ג (זוהר                                                נב

תקרב  לא טומאתה בנדת אשה ואל יט  ב)יח, רצ, ח"ג (זוהר                                     נ
בעמיך  רכיל תלך לא טז  ב)יט, רצד , ח "ג  (זוהר                                               קיב

הדר עץ פרי  מ ב)כג, רצב , ח"ג (זוהר                                                            עג
וגו' שנה  החמישים שנת את וקדשתם י ב)כה, רצ, ח"ג (זוהר                                   נב
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במדבר 
אליך  פניו ה' יאר כה א)ו, רצה, ח"ג (זוהר                                                    קיד

אפו ויחר ה' וישמע א ב)יא , רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קו
אפו ויחר ה' וישמע א ב)יא , רצד , ח "ג  (זוהר                                                   קט

ה' כח נא יגדל  ועתה  יז ב)יד, רצה, ח"ג (זוהר                                                קכג
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באדרא |ד הפסוקים  קדישא מפתח זוטא לאדרא  המפתחות

מואב  פאתי ומחץ יז א)כד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                     פח

דברים
דבריכם קול את ה' וישמע כה ב)ה, רצד , ח "ג  (זוהר                                             קו

השנה מרשית  בה אלקיך  ה' עיני  תמיד יב  ב)יא, רצג , ח "ג  (זוהר                                צו

א ' שמואל
ה' דעות  אל  כי  א  א)ב, רצא , ח"ג (זוהר                                                          נז
ה' דעות  אל  כי  א  ב )ב, רצב, ח"ג (זוהר                                                            פ

עבדך  שומע כי דבר ט ב)ג, רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קי
ער ויהי  טז ב)כח, רצה, ח"ג (זוהר                                                             קכה

ב' שמואל
באפו עשן עלה ט א)כב, רפט , ח "ג  (זוהר                                                       כט
באפו עשן עלה ט א)כב, רצד , ח "ג  (זוהר                                                         ק

תתחסד חסיד עם כו רצב,כב, ח"ג ב)(זוהר                                                       פ

א ' מלכים
עבדו משפט לעשות נט  ח, בראשית)* חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                      א
שומע לב לעבדך  ונתת ט ב)ג, רצד , ח "ג  (זוהר                                                  קי

וגו' ידו ותיבש ד א)יג, רפח, ח"ג (זוהר                                                           יב
כרית נחל א ב)יז, רצד , ח "ג  (זוהר                                                              קט

ב' מלכים 
אנחנו שומעים כי כו ב)יח, רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קי

ושמע אזנך ה' הטה  טז  א)יט, רצג , ח "ג  (זוהר                                                  פד
ושמע אזנך ה' הטה  טז  א)יט, רצד , ח "ג  (זוהר                                                  קד
ושמע אזנך ה' הטה  טז  ב)יט, רצד , ח "ג  (זוהר                                                   קי

ישעיה
בה ילין צדק  כא ב)א, רצג , ח "ג  (זוהר                                                            צו
בה ילין צדק  כא א )א, רצד, ח"ג (זוהר                                                            ק
בה ילין צדק  כא ב )א, רצו, ח "ג  (זוהר                                                         קמא

תפדה במשפט  ציון כז ב)א, רצג , ח "ג  (זוהר                                                      צו
תפדה במשפט  ציון כז ב )א, רצו, ח "ג  (זוהר                                                  קמא

וגו' חכמה  רוח ה' רוח עליו ונחה ב  א)יא, רפט , ח "ג  (זוהר                                    כט
שלום הצדקה מעשה והיה יז ב)לב , רצה, ח"ג (זוהר                                          קכט

וגו' ישועות חוסן עתך  אמונת והיה ו א)לג, רצא , ח"ג (זוהר                                     נו
שאנן נוה  ירושלים תראינה עיניך  כ ב)לג, רצג , ח "ג  (זוהר                                       צו
שאנן נוה  ירושלים תראינה עיניך  כ ב )לג, רצג, ח"ג (זוהר                                      צז

הנם הנה לציון ראשון כז א)מא, רצד , ח "ג  (זוהר                                                 ק
לך  אחטם ותהלתי  ט  א)מח, רפט , ח "ג  (זוהר                                                   כט
לך  אחטם ותהלתי  ט  א )מח, רצד, ח"ג (זוהר                                                    קב
קדרות שמים אלביש ג א)נ, רצד , ח "ג  (זוהר                                                     ק

אקבצך  גדולים וברחמים ז ב)נד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                צז

קדישא  זוטא לאדרא  באדרא המפתחות הפסוקים  ה |מפתח

משכבותם על  ינוחו  בשלום יבא  ב  ב)נז , רצו, ח"ג  (זוהר                                       קמו
מימיו יכזבו לא אשר  מים וכמוצא  י ב)נח, רצ, ח"ג (זוהר                                        מו

ה' על תתענג אז יד ב)נח, רפח, ח"ג (זוהר                                                        כ
מהרח "ו) ע"פ למחקה הגיה  יהודא ורבי ב. רצז, ובדף א  רצה, בדף אחרת בגירסא נרשם נקם . בגדי ז (נט,

ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך  כא א)ס, רצה, ח"ג (זוהר                              קיג
אבינו אתה כי  טז א)סג , רצ, ח"ג (זוהר                                                          לח

ירמיה
שרשיו ישלח יובל ועל  ח ב)יז , רצ, ח"ג (זוהר                                                   נב

יחזקאל 
ושוב  רצוא  והחיות יד ב)א , רפח, ח"ג (זוהר                                                      יח
ושוב  רצוא  והחיות יד ב)א , רצג , ח "ג  (זוהר                                                      צו

הושע
כלבנון לו וריח ז א)יד, רצב , ח"ג (זוהר                                                         סח
כלבנון לו  וריח ז ח"יד, א )(זוהר רצד, ג                                                          קג

וגו' וצדיקים ה' דרכי  ישרים כי  י  א)יד, רצ, ח"ג (זוהר                                         מא

זכריה
עיניים שבעה אחת אבן על ט  ב)ג, רצג , ח "ג  (זוהר                                             צג

משוטטים המה ה' עיני  י ב)ד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                  צד

תהלים
פניך  אחזה בצדק אני טו א)יז , רצב , ח"ג (זוהר                                                   סו

וגו' רב ומפז מזהב  הנחמדים יא  ב)יט, רצה, ח"ג (זוהר                                       קכט
בהם נזהר עבדך  גם יב  ב)יט, רצה, ח"ג (זוהר                                                 קכט
וגו' ממך שאל  חיים ה ב)כא, רצו, ח"ג  (זוהר                                                  קמג

ואמת חסד ה' ארחות  כל י א)כה, רצג , ח "ג  (זוהר                                               פה
ליראיו ה' סוד יד ב)כה , רצד , ח "ג  (זוהר                                                       קיא

ונסני  ה' בחנני  ב  א)כו , רצב , ח"ג (זוהר                                                           סו
וגו' ה ' חסד ומשפט צדקה אוהב ה  א)לג , רצב , ח"ג (זוהר                                      סז

וישמחו ענוים ישמעו  נפשי  תתהלל בה' ג  א)לד, רצב , ח"ג (זוהר                                ע
יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו  ד א)לד, רצב , ח"ג (זוהר                                     ע

וגו' ה ' טוב  כי וראו טעמו  ט ב)לד, רצה, ח"ג (זוהר                                            קל
מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך  נצור יד ב)לד , רצד , ח "ג  (זוהר                             קט

רע בעושי ה' פני  יז  א)לד, רצה, ח"ג (זוהר                                                     קטו
בלשוני  מחטוא דרכי  אשמרה אמרתי ב  ב)לט, רפט , ח "ג  (זוהר                                 לה

ריבי * וריבה אלהים שפטני א  בראשית)מג, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                א
הקיצה ה' תישן למה עורה כד ב)מד, רצג , ח "ג  (זוהר                                          צב

יחדיו עברו נועדו המלכים הנה כי ה א)מח, רצב , ח"ג (זוהר                                  עא
וגו' ראינו כן שמענו כאשר ט א)מח, רצב , ח"ג (זוהר                                          עב

וגו' דעה  ויש  אל ידע איכה ואמרו  יא א)עג, רצג , ח "ג  (זוהר                                  פט
ביעקב  עדות ויקם ה א)עח, רצא , ח"ג (זוהר                                                     נז
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ושמע אזנך ה' הטה  טז  א)יט, רצג , ח "ג  (זוהר                                                  פד
ושמע אזנך ה' הטה  טז  א)יט, רצד , ח "ג  (זוהר                                                  קד
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ישעיה
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שלום הצדקה מעשה והיה יז ב)לב , רצה, ח"ג (זוהר                                          קכט

וגו' ישועות חוסן עתך  אמונת והיה ו א)לג, רצא , ח"ג (זוהר                                     נו
שאנן נוה  ירושלים תראינה עיניך  כ ב)לג, רצג , ח "ג  (זוהר                                       צו
שאנן נוה  ירושלים תראינה עיניך  כ ב )לג, רצג, ח"ג (זוהר                                      צז

הנם הנה לציון ראשון כז א)מא, רצד , ח "ג  (זוהר                                                 ק
לך  אחטם ותהלתי  ט  א)מח, רפט , ח "ג  (זוהר                                                   כט
לך  אחטם ותהלתי  ט  א )מח, רצד, ח"ג (זוהר                                                    קב
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קדישא  זוטא לאדרא  באדרא המפתחות הפסוקים  ה |מפתח

משכבותם על  ינוחו  בשלום יבא  ב  ב)נז , רצו, ח"ג  (זוהר                                       קמו
מימיו יכזבו לא אשר  מים וכמוצא  י ב)נח, רצ, ח"ג (זוהר                                        מו

ה' על תתענג אז יד ב)נח, רפח, ח"ג (זוהר                                                        כ
מהרח "ו) ע"פ למחקה הגיה  יהודא ורבי ב. רצז, ובדף א  רצה, בדף אחרת בגירסא נרשם נקם . בגדי ז (נט,

ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך  כא א)ס, רצה, ח"ג (זוהר                              קיג
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ירמיה
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וגו' ה ' חסד ומשפט צדקה אוהב ה  א)לג , רצב , ח"ג (זוהר                                      סז

וישמחו ענוים ישמעו  נפשי  תתהלל בה' ג  א)לד, רצב , ח"ג (זוהר                                ע
יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו  ד א)לד, רצב , ח"ג (זוהר                                     ע

וגו' ה ' טוב  כי וראו טעמו  ט ב)לד, רצה, ח"ג (זוהר                                            קל
מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך  נצור יד ב)לד , רצד , ח "ג  (זוהר                             קט

רע בעושי ה' פני  יז  א)לד, רצה, ח"ג (זוהר                                                     קטו
בלשוני  מחטוא דרכי  אשמרה אמרתי ב  ב)לט, רפט , ח "ג  (זוהר                                 לה

ריבי * וריבה אלהים שפטני א  בראשית)מג, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                א
הקיצה ה' תישן למה עורה כד ב)מד, רצג , ח "ג  (זוהר                                          צב

יחדיו עברו נועדו המלכים הנה כי ה א)מח, רצב , ח"ג (זוהר                                  עא
וגו' ראינו כן שמענו כאשר ט א)מח, רצב , ח"ג (זוהר                                          עב

וגו' דעה  ויש  אל ידע איכה ואמרו  יא א)עג, רצג , ח "ג  (זוהר                                  פט
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וגו' חסד כסאך  מכון ומשפט צדק טו ב)פט , רצא , ח"ג (זוהר                                  סא
יפרח כתמר צדיק  יג ב)צב , רצב , ח"ג (זוהר                                                     עג

יה יראה לא  ויאמרו ז ב)צד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                   צא
ישמע הלא אזן  הנוטע ט  ב)צד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                צא

עשית בחכמה כלם כד א)קד, רפט , ח "ג  (זוהר                                                    ל
עשית בחכמה כלם כד ב )קד, רצ, ח"ג  (זוהר                                                   מא
עשית בחכמה כלם כד ב)קד, רצ, ח"ג (זוהר                                                     מז

תהלתו כל  ישמיע ה' גבורות ימלל  מי ב א)קו, רצד , ח "ג  (זוהר                               קא
וגו' יה  יהללו  המתים לא יז ב)קטו, רפז, ח"ג (זוהר                                              יא

יה קראתי המצר מן ה א)קיח, רצה, ח"ג (זוהר                                                 קכ
ישראל שומר יישן ולא  ינום לא  ד א)קכא, רפט , ח "ג  (זוהר                                     כו

הסליחה* עמך  כי ד בראשית)קל, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                          ב
לו למושב  אוה בציון ה ' בחר כי  יג א)קלב, רצו, ח"ג  (זוהר                                   קלח
וגו' יורד הראש על הטוב כשמן  ב ב)קלג, רצה, ח"ג (זוהר                                   קכד

הברכה את ה' צוה שם כי  ג ב)קלג , רצו, ח"ג  (זוהר                                           קמ
הברכה  את ה' צוה שם כי ג ב )קלג, רצו, ח "ג  (זוהר                                           קמב

לשמך * יודו צדיקים אך יד בראשית)קמ, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                  ז
עבדך  את במשפט  תבוא ואל  ב א)קמג, רצב , ח"ג (זוהר                                         סו

וגו' לו שככה העם  אשרי  טו  א)קמד, רצב , ח"ג (זוהר                                          סח

משלי
אתך  תצפון ומצותי א ב)ב , רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קי
תקרא  לבינה  אם כי  ג  א)ב , רצא , ח"ג (זוהר                                                     נב

חיים ושנות ימים ארך  ב  ב)ג , רצו, ח"ג  (זוהר                                                 קמג
נבקעו תהומות בדעתו כ ב)ג , רפט , ח "ג  (זוהר                                                   לז

אמרי  וקח בני שמע י  ב)ד, רצד , ח "ג  (זוהר                                                      קי
וגו' נוגה  כאור צדיקים וארח יח ב)ד, רפח, ח"ג (זוהר                                            כ

כאפלה רשעים דרך יט א)ד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                    פה
רגלך  מעגל פלס כו א)ד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                        פז

את אחותי  לחכמה אמור ד א)ז, רצו, ח"ג  (זוהר                                                קלה
וגו' בלחמי לחמו לכו ה ב)ט , רצה, ח"ג (זוהר                                                  קל

דבר מכסה רוח ונאמן  יג ב)יא , רצד , ח "ג  (זוהר                                               קיב
משפט בלא  נספה ויש  כג ב)יג, רצא , ח"ג (זוהר                                                 סה

יבורך  הוא  עין טוב  ט  א)כב , רפט , ח "ג  (זוהר                                                     כו
בבטנך  תשמרם כי  נעים כי  יח א)כב, רצא , ח"ג (זוהר                                            נו

בית יבנה בחכמה ג ב)כג, רצ, ח"ג (זוהר                                                         מז
בית יבנה בחכמה ג  א)כג , רצא , ח"ג (זוהר                                                        נו

ימלאו חדרים ובדעת ד א)כד, רצ, ח"ג (זוהר                                                   לח
ימלאו חדרים ובדעת ד א)כד, רצו, ח"ג  (זוהר                                                קלז

פיה ומחתה  אכלה כ א)ל, רצב , ח"ג (זוהר                                                       סז

איוב 
מלח מבלי  תפל היאכל ו ב)ו, רצה, ח"ג (זוהר                                                 קכט

תמצא  מאין  והחכמה יב א)כח, רצ, ח"ג (זוהר                                                     מ

קדישא  זוטא לאדרא  באדרא המפתחות הש"ס מאמרי ז |מפתח 

וגו' ולא ערכה אנוש  ידע לא יג ב)כח, רצב , ח"ג (זוהר                                         עג
דרכה הבין  אלקים כג א)כח, רצ, ח"ג (זוהר                                                       מ

לאכל יטעם וחיך  תבחן מלין  אזן  כי  ג ב)לד, רצד , ח "ג  (זוהר                                  קט
לאכל  יטעם וחיך  תבחן  מלין אזן כי ג  ב )לד, רצה, ח"ג  (זוהר                                 קכז
לאכל יטעם וחיך  תבחן מלין  אזן  כי  ג ב)לד, רצה, ח"ג (זוהר                                 קכט

איש דרכי  על עיניו  כי  כא  ב)לד, רצג , ח "ג  (זוהר                                              צד

השירים שיר
רעיתי  יפה הנך טו ב)א, רצ, ח"ג (זוהר                                                          מט

הלבונה גבעת  המור הר ו ב)ד, רצה, ח"ג (זוהר                                                קכח
ב  ט)ה, ו, תמתי (וגם  א)יונתי  רצו, ח"ג  (זוהר                                                   קלב

וגו' בחלב רחצות וגו' כיונים עיניו יב א)ה , רפט , ח "ג  (זוהר                                     כו
וגו' בחלב  רחצות וגו' כיונים עיניו  יב  ב )ה, רצג, ח"ג (זוהר                                       צ

שושנים שפתותיו יג ב)ה, רצה, ח"ג (זוהר                                                     קכד
ממתקים חכו  טז ב)ה , רצה, ח"ג (זוהר                                                           קכו

ליולדתה היא ברה לאמה היא אחת ט  ב)ו , רצ, ח"ג (זוהר                                       נב
כארגמן ראשך ודלת ו  א)ז , רצו, ח"ג  (זוהר                                                    קלב
כתפוחים אפך וריח ט  א)ז, רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קג

תשוקתו ועלי  לדודי  אני  יא  א)ז , רפח, ח"ג (זוהר                                                יג
לה אין ושדים קטנה לנו אחות ח א)ח, רצו, ח"ג  (זוהר                                        קלה

כמגדלות ושדי חומה  אני  י  א)ח, רצו, ח"ג  (זוהר                                               קלה

איכה
ישראל תפארת ארץ משמים השליך  א ב)ב , רצג , ח "ג  (זוהר                                   צח

קהלת
וגו' יש הבלי  בימי  ראיתי  הכל את טו  ב)ז, רצא , ח"ג (זוהר                                     סה

הקול את יוליך השמים עוף כי  כ א)י, רצד , ח "ג  (זוהר                                         קה

דניאל 
מלכין ומהקם מלכין ומהעדא כא  ב)ב , רצה, ח"ג (זוהר                                       קכח
תטלל תחתוהי  בה לכלא ומזון ט א)ד, רצא , ח"ג (זוהר                                          נה
תטלל  תחתוהי בה לכלא  ומזון  ט  א)ד, רצו, ח"ג  (זוהר                                         קלו

וגו' ובמאמר פתגמא  עירין בגזרת יד ב)ד, רצה, ח"ג (זוהר                                    קכה
וגו' ותעמוד ותנוח לקץ לך  ואתה יג  ב)יב , רצו, ח"ג  (זוהר                                    קמז

א ' הימים דברי 
והתפארת והגבורה הגדולה ה ' לך יא א)כט , רצה, ח"ג (זוהר                                 קכא

ב' הימים  דברי
הארץ בכל משוטטות עיניו ה' כי  ט  ב)טז, רצג , ח "ג  (זוהר                                      צג



באדרא הש"ס מאמרי מפתח ג .
בבלי תלמוד

אדם של מזונותיו קשים א  קיח, ב)פסחים רצב , ח"ג (זוהר                                     עז
ומזוני  חיי בני  א  כח, קטן ב)מועד רצב , ח"ג (זוהר                                              עז



באדרא |ו הפסוקים  קדישא מפתח זוטא לאדרא  המפתחות

וגו' חסד כסאך  מכון ומשפט צדק טו ב)פט , רצא , ח"ג (זוהר                                  סא
יפרח כתמר צדיק  יג ב)צב , רצב , ח"ג (זוהר                                                     עג

יה יראה לא  ויאמרו ז ב)צד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                   צא
ישמע הלא אזן  הנוטע ט  ב)צד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                צא

עשית בחכמה כלם כד א)קד, רפט , ח "ג  (זוהר                                                    ל
עשית בחכמה כלם כד ב )קד, רצ, ח"ג  (זוהר                                                   מא
עשית בחכמה כלם כד ב)קד, רצ, ח"ג (זוהר                                                     מז

תהלתו כל  ישמיע ה' גבורות ימלל  מי ב א)קו, רצד , ח "ג  (זוהר                               קא
וגו' יה  יהללו  המתים לא יז ב)קטו, רפז, ח"ג (זוהר                                              יא

יה קראתי המצר מן ה א)קיח, רצה, ח"ג (זוהר                                                 קכ
ישראל שומר יישן ולא  ינום לא  ד א)קכא, רפט , ח "ג  (זוהר                                     כו

הסליחה* עמך  כי ד בראשית)קל, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                          ב
לו למושב  אוה בציון ה ' בחר כי  יג א)קלב, רצו, ח"ג  (זוהר                                   קלח
וגו' יורד הראש על הטוב כשמן  ב ב)קלג, רצה, ח"ג (זוהר                                   קכד

הברכה את ה' צוה שם כי  ג ב)קלג , רצו, ח"ג  (זוהר                                           קמ
הברכה  את ה' צוה שם כי ג ב )קלג, רצו, ח "ג  (זוהר                                           קמב

לשמך * יודו צדיקים אך יד בראשית)קמ, חדש זוהר  ב. נט, דף יח הזוהר  (השמטות                  ז
עבדך  את במשפט  תבוא ואל  ב א)קמג, רצב , ח"ג (זוהר                                         סו

וגו' לו שככה העם  אשרי  טו  א)קמד, רצב , ח"ג (זוהר                                          סח

משלי
אתך  תצפון ומצותי א ב)ב , רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קי
תקרא  לבינה  אם כי  ג  א)ב , רצא , ח"ג (זוהר                                                     נב

חיים ושנות ימים ארך  ב  ב)ג , רצו, ח"ג  (זוהר                                                 קמג
נבקעו תהומות בדעתו כ ב)ג , רפט , ח "ג  (זוהר                                                   לז

אמרי  וקח בני שמע י  ב)ד, רצד , ח "ג  (זוהר                                                      קי
וגו' נוגה  כאור צדיקים וארח יח ב)ד, רפח, ח"ג (זוהר                                            כ

כאפלה רשעים דרך יט א)ד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                    פה
רגלך  מעגל פלס כו א)ד, רצג , ח "ג  (זוהר                                                        פז

את אחותי  לחכמה אמור ד א)ז, רצו, ח"ג  (זוהר                                                קלה
וגו' בלחמי לחמו לכו ה ב)ט , רצה, ח"ג (זוהר                                                  קל

דבר מכסה רוח ונאמן  יג ב)יא , רצד , ח "ג  (זוהר                                               קיב
משפט בלא  נספה ויש  כג ב)יג, רצא , ח"ג (זוהר                                                 סה

יבורך  הוא  עין טוב  ט  א)כב , רפט , ח "ג  (זוהר                                                     כו
בבטנך  תשמרם כי  נעים כי  יח א)כב, רצא , ח"ג (זוהר                                            נו

בית יבנה בחכמה ג ב)כג, רצ, ח"ג (זוהר                                                         מז
בית יבנה בחכמה ג  א)כג , רצא , ח"ג (זוהר                                                        נו

ימלאו חדרים ובדעת ד א)כד, רצ, ח"ג (זוהר                                                   לח
ימלאו חדרים ובדעת ד א)כד, רצו, ח"ג  (זוהר                                                קלז

פיה ומחתה  אכלה כ א)ל, רצב , ח"ג (זוהר                                                       סז

איוב 
מלח מבלי  תפל היאכל ו ב)ו, רצה, ח"ג (זוהר                                                 קכט

תמצא  מאין  והחכמה יב א)כח, רצ, ח"ג (זוהר                                                     מ

קדישא  זוטא לאדרא  באדרא המפתחות הש"ס מאמרי ז |מפתח 

וגו' ולא ערכה אנוש  ידע לא יג ב)כח, רצב , ח"ג (זוהר                                         עג
דרכה הבין  אלקים כג א)כח, רצ, ח"ג (זוהר                                                       מ

לאכל יטעם וחיך  תבחן מלין  אזן  כי  ג ב)לד, רצד , ח "ג  (זוהר                                  קט
לאכל  יטעם וחיך  תבחן  מלין אזן כי ג  ב )לד, רצה, ח"ג  (זוהר                                 קכז
לאכל יטעם וחיך  תבחן מלין  אזן  כי  ג ב)לד, רצה, ח"ג (זוהר                                 קכט

איש דרכי  על עיניו  כי  כא  ב)לד, רצג , ח "ג  (זוהר                                              צד

השירים שיר
רעיתי  יפה הנך טו ב)א, רצ, ח"ג (זוהר                                                          מט

הלבונה גבעת  המור הר ו ב)ד, רצה, ח"ג (זוהר                                                קכח
ב  ט)ה, ו, תמתי (וגם  א)יונתי  רצו, ח"ג  (זוהר                                                   קלב

וגו' בחלב רחצות וגו' כיונים עיניו יב א)ה , רפט , ח "ג  (זוהר                                     כו
וגו' בחלב  רחצות וגו' כיונים עיניו  יב  ב )ה, רצג, ח"ג (זוהר                                       צ

שושנים שפתותיו יג ב)ה, רצה, ח"ג (זוהר                                                     קכד
ממתקים חכו  טז ב)ה , רצה, ח"ג (זוהר                                                           קכו

ליולדתה היא ברה לאמה היא אחת ט  ב)ו , רצ, ח"ג (זוהר                                       נב
כארגמן ראשך ודלת ו  א)ז , רצו, ח"ג  (זוהר                                                    קלב
כתפוחים אפך וריח ט  א)ז, רצד , ח "ג  (זוהר                                                     קג

תשוקתו ועלי  לדודי  אני  יא  א)ז , רפח, ח"ג (זוהר                                                יג
לה אין ושדים קטנה לנו אחות ח א)ח, רצו, ח"ג  (זוהר                                        קלה

כמגדלות ושדי חומה  אני  י  א)ח, רצו, ח"ג  (זוהר                                               קלה

איכה
ישראל תפארת ארץ משמים השליך  א ב)ב , רצג , ח "ג  (זוהר                                   צח

קהלת
וגו' יש הבלי  בימי  ראיתי  הכל את טו  ב)ז, רצא , ח"ג (זוהר                                     סה

הקול את יוליך השמים עוף כי  כ א)י, רצד , ח "ג  (זוהר                                         קה

דניאל 
מלכין ומהקם מלכין ומהעדא כא  ב)ב , רצה, ח"ג (זוהר                                       קכח
תטלל תחתוהי  בה לכלא ומזון ט א)ד, רצא , ח"ג (זוהר                                          נה
תטלל  תחתוהי בה לכלא  ומזון  ט  א)ד, רצו, ח"ג  (זוהר                                         קלו

וגו' ובמאמר פתגמא  עירין בגזרת יד ב)ד, רצה, ח"ג (זוהר                                    קכה
וגו' ותעמוד ותנוח לקץ לך  ואתה יג  ב)יב , רצו, ח"ג  (זוהר                                    קמז

א ' הימים דברי 
והתפארת והגבורה הגדולה ה ' לך יא א)כט , רצה, ח"ג (זוהר                                 קכא

ב' הימים  דברי
הארץ בכל משוטטות עיניו ה' כי  ט  ב)טז, רצג , ח "ג  (זוהר                                      צג



באדרא הש"ס מאמרי מפתח ג .
בבלי תלמוד

אדם של מזונותיו קשים א  קיח, ב)פסחים רצב , ח"ג (זוהר                                     עז
ומזוני  חיי בני  א  כח, קטן ב)מועד רצב , ח"ג (זוהר                                              עז



באדרא |ח  הזוהר מאמרי קדישא מפתח  זוטא לאדרא  המפתחות

אפיים ארך א  קיא, ב)סנהדרין  רצב , ח"ג (זוהר                                                 עח



באדרא הזוהר מאמרי  מפתח ד.
הנעלם מדרש 

אתקרי זוהר גופא  פלג  נקבה  בלא דכר ב  ז , ויקרא  א)ח"ג  רצו, ח"ג  (זוהר                   קלב

דצניעותא תרומה)ספרא פרשת סוף (בזוהר

וכו' ּתּתאה יו"ד ע ּלאה, יו"ד ּדהא אֹוליפנא , ּדספרא  "ּבצניעּותא מ"ש  א קעז , דף  ח"גראה  (זוהר 
א) רפ"ט ,                                                                                         כז

ּדצניע ּותא ּבספרא א ֹוקמּוה מּלה ּדהאי  ּגב  על  ואף ּביעקב". עדּות "וּיקם מ"ש ב קעו , דף ראה
וכו' אחרא  א)ּבגונא רצ "א , ח"ג (זוהר                                                             נח 

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  רבא אדרא
מאּדרא  ּדא ׁשעתא ׁשניא ּכּמה ׁשמע ֹון רּבי אמר א)כללי  רפח, ח"ג (זוהר                        יא 

ע ּמה ֹון ואנא  אמרי הוֹו חברּיא  ּדכל אׁשּתכחנא  ּבא ּדרא ׁשמע ֹון רּבי אמר א)כללי  רפח, ח"ג (זוהר  
                                                                                                 יג

קּדי ׁשין מּלין וכּלהּו יאּות ּדאּדרא  מּלין ּכל  א)כללי רצא , ח"ג (זוהר                            נח 
הכי  ידענא ּדלא  מה וחמינא  ק ּדיׁשא ּבאּדרא  לֹון  אמינא  ּדהא א)כללי רפח, ח"ג (זוהר          טז 

כּלא  גלינא לא ּבא ּדרא  ׁשמעֹון, רּבי אמר  א)כללי רצ "א , ח"ג (זוהר                               נו 
ּבאּדרא  אתגלין  ּדלא  א ּנּון אנּפין  ּדזעיר מּלין  ּולהלאה א)מּכאן רצ "ב , ח"ג (זוהר               סח 

באּדרא  מּלי  א ֹוקימנא והא , ואחיד תליא  קּדיׁשא ּבע ּתיקא  אנּפין זעיר א)כללי רצ "ב , ח"ג סט(זוהר 
באדרא  דא ֹוקימנא  ּכמה  וּדאי . זהב ", "מי  ב  א)קלה, רצב , ח"ג (זוהר                            עב 

דאֹו ּכמה דעינא  אּכמא מּגון נפקי  דאׁשּגחּותא  ה' עיני  ּדאּקרּון ׁשבעה, ב באּדרא קלו, (זוהר קימנא  
ב) רצ"ג , ח "ג                                                                                       צג

וכו' ׁשאנן" נוה ירּוׁשלים ּתראינה  עיני" ּכתיב א ֹוקימנא, והא  א  ב)קלז, רצג , ח "ג  (זוהר        צו 
דא ֹוקימנא ּכמה ּבּה" ילין "צדק ּדכּתיב ירּוׁשלים, ּתּפדה". ּבמׁשּפט  "צּיֹון ּדכ ּתיב  צּיֹון, א (זוהר קלז, 

ב) רצו, ח"ג                                                                                     קמא
מדבש ] מתוק בעל ע"פ  [הקדמה  בדא ּדא  מתערבין  ּגונין א ּלין  ב  ב)קלז , רצג , ח "ג  (זוהר    צד 

באּדרא  ּדאמינא  ּכמה וכּלא  דע ּתיקא  חֹוטמא  א  א)קלח, רצד , ח "ג  (זוהר                       קב 
ּדגדפין מאריהֹון  ּכל  ּתלין א ּלין, מא ּודנין ב  א)קלח, רצד , ח "ג  (זוהר                            קה 
לאּודנין נטיפא נטיף דמֹוחי חללי  מּתלת  ב ב)קלח, רצד , ח "ג  (זוהר                            קז 

ק ּדיׁשא  ּבאּדרא  אֹוקימנא  דא , ּדדיקנא  ּתּקּונין ּכל א  א)קלט, רצה, ח"ג (זוהר                  קיז 
ּדא ֹוקימנא  ּכמה מלּכא ּדוד דיקנא להאי  ּתאיב  האי ועל א א)קלט , רצה, ח"ג (זוהר          קיח 

יּה" קראתי הּמצר "מן  באּדרא  דאֹוקימנא  והא ב א)קלט , רצה, ח"ג (זוהר                     קכ 
ׂשפון על חפין לא ׂשערי  אּלין  א ב)קמא , רצה, ח"ג (זוהר                                     קכד 

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  דאגדתא ספרא
ת ּדא ּגדּתא  ּדכּלאּבספרא  סהדּותא  ּדהּוא  עדּות. א ּלא  ּדעֹות, ּתקרי אל יהו"ה", ּדעֹות אל "ּכי  נינן, 

א) רצא , ח"ג (זוהר                                                                                 נז
לעיּלא אתרחימּו ּדלא  לאּנּון  ּדינין, ּדמתערין ,"ער "ויהי אמר, דא ּת ּכמה תנינן, דאּגדּתא בספרא 

ב) רצה, ח"ג (זוהר                                                                                קכה

קדישא  זוטא לאדרא  האדרא המפתחות על  זיע"א האר "י בביאורי פרקים ט|ראשי

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  סבא ייבא  רב ּדבי  דאגדתא ספרא 
אצטרפא ולא הכי מתקּימא לא  והכא ּבפ ּומא , ה "א  א ֹוקים סבא, ייבא רב  ּדבי ּדאּגדּתא ּובספרא

א) רפט , ח "ג  (זוהר                                                                                כט
ּדאת ּכסיא קּדי ׁשא  עּתיקא  אּתה. א ּקרי אנ ּפין  זעיר ּדכּלא ּכללא סבא, ייבא  רב ּדבי ּבאּגדּתא ותנינן 

וׁשּפיר ה ּוא. א)אּקרי רצ, ח"ג (זוהר                                                                מ 
בינה מהּו ּתאני , הכי  סבא , ייבא  רב ּדבי א)ּבא ּגדּתא  רצ, ח"ג (זוהר                             מג 

ּבי ֹו"ד ּכלילן ּדלת וי"ו  אּמאי ּתנינן , סבא , ייבא  רב ּדבי ב)ּבא ּגדּתא  רצ, ח"ג (זוהר               מו 
דע ּתיקא  מצחא  מצח, זכי מצח אמר, סבא , ייבא רב  דבי  דא ּגדּתא  א)בספרא  רצג , ח "ג  פח(זוהר 

עּלאה מחסד דדיקנא ּדׁשרּותא  ואֹוקים, אמר הכי  סבא , ייבא רב דבי דא ּגדּתא  ח"גּובספרא (זוהר 
א) רצה,                                                                                         קכ

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  סבא המנּונא  ּדרב ספרא
סבא  המנּונא רב  הכא  הא  [רשב"י ] אמר א)כללי רפח, ח"ג (זוהר                                יב 

רעיתי " יפה הּנ" ואמר דגּלי קדמאה  ּתּקּונא  מל ּכא  ּדׁשלמה אמר, סבא  המנּונא  ּדרב  (זוהר ּבספרא  
ב) רצ, ח"ג                                                                                      מט

הדר" תחּתיו  וּימל ֹו" אתמר סבא המנ ּונא  ּדרב ּדא ּגדּתא בספרא  א)והא  רצב , ח"ג (זוהר      עב 
טבא ורּוחא נייחא  ּומחד וא ּׁשא , ּתננא מחד נּוקבי . תרי  הּני אֹוקים, סבא , המנּונא דרב ּובספרא

א) רצד , ח "ג  (זוהר                                                                                 קג

הערוכי האדרא , על זיע "א  האר "י  בביאורי פרקי לראשי  מפתח ה .
זיע"א ויטאל מהר"ש ע"י ונכתבו  רשב "י, מאמרי בספר

כו' לדודי  אני  ואמר שמעון ר' פתח רפ"ח. דף האזינו  פרשת
כו' עתיקין  דכל עתיקא שם ביאור

כו' הא "ס שהאציל ספירות ה' עניין  ביאור
כו' האלו הדברים לכל  שורש  עניין ביאור

עלאה  רישא  דתחות  רישין  תרין עניין  ביאור
שנית פעם רישין  התלת ביאור

א"א בפרצוף עתיק התלבשות ביאור
עצמו א "א בחי ' ביאור

תיקונין בי "ג דא "א דיקנא  עניין ביאור
א"א פרצוף קומת  התפשטות ביאור

פרטית דרך הנזכר על ביאור
ואימא אבא עניין ביאור

ואימא אבא של המוחין ביאור
בז"א א"א  התלבשות ביאור

והיניקה  הלידה זמן  ביאור
בנין ותרין  אחרי  וזהר השני העיבור עניין ביאור

בז"א הבאים מוחין  הארבע עניין ביאור
דגלגלתא ובחללא התפילין סוד ביאור

הפנימיים המוחין עניין  ביאור
המקיף  אור עניין ביאור



באדרא |ח  הזוהר מאמרי קדישא מפתח  זוטא לאדרא  המפתחות

אפיים ארך א  קיא, ב)סנהדרין  רצב , ח"ג (זוהר                                                 עח



באדרא הזוהר מאמרי  מפתח ד.
הנעלם מדרש 

אתקרי זוהר גופא  פלג  נקבה  בלא דכר ב  ז , ויקרא  א)ח"ג  רצו, ח"ג  (זוהר                   קלב

דצניעותא תרומה)ספרא פרשת סוף (בזוהר

וכו' ּתּתאה יו"ד ע ּלאה, יו"ד ּדהא אֹוליפנא , ּדספרא  "ּבצניעּותא מ"ש  א קעז , דף  ח"גראה  (זוהר 
א) רפ"ט ,                                                                                         כז

ּדצניע ּותא ּבספרא א ֹוקמּוה מּלה ּדהאי  ּגב  על  ואף ּביעקב". עדּות "וּיקם מ"ש ב קעו , דף ראה
וכו' אחרא  א)ּבגונא רצ "א , ח"ג (זוהר                                                             נח 

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  רבא אדרא
מאּדרא  ּדא ׁשעתא ׁשניא ּכּמה ׁשמע ֹון רּבי אמר א)כללי  רפח, ח"ג (זוהר                        יא 

ע ּמה ֹון ואנא  אמרי הוֹו חברּיא  ּדכל אׁשּתכחנא  ּבא ּדרא ׁשמע ֹון רּבי אמר א)כללי  רפח, ח"ג (זוהר  
                                                                                                 יג

קּדי ׁשין מּלין וכּלהּו יאּות ּדאּדרא  מּלין ּכל  א)כללי רצא , ח"ג (זוהר                            נח 
הכי  ידענא ּדלא  מה וחמינא  ק ּדיׁשא ּבאּדרא  לֹון  אמינא  ּדהא א)כללי רפח, ח"ג (זוהר          טז 

כּלא  גלינא לא ּבא ּדרא  ׁשמעֹון, רּבי אמר  א)כללי רצ "א , ח"ג (זוהר                               נו 
ּבאּדרא  אתגלין  ּדלא  א ּנּון אנּפין  ּדזעיר מּלין  ּולהלאה א)מּכאן רצ "ב , ח"ג (זוהר               סח 

באּדרא  מּלי  א ֹוקימנא והא , ואחיד תליא  קּדיׁשא ּבע ּתיקא  אנּפין זעיר א)כללי רצ "ב , ח"ג סט(זוהר 
באדרא  דא ֹוקימנא  ּכמה  וּדאי . זהב ", "מי  ב  א)קלה, רצב , ח"ג (זוהר                            עב 

דאֹו ּכמה דעינא  אּכמא מּגון נפקי  דאׁשּגחּותא  ה' עיני  ּדאּקרּון ׁשבעה, ב באּדרא קלו, (זוהר קימנא  
ב) רצ"ג , ח "ג                                                                                       צג

וכו' ׁשאנן" נוה ירּוׁשלים ּתראינה  עיני" ּכתיב א ֹוקימנא, והא  א  ב)קלז, רצג , ח "ג  (זוהר        צו 
דא ֹוקימנא ּכמה ּבּה" ילין "צדק ּדכּתיב ירּוׁשלים, ּתּפדה". ּבמׁשּפט  "צּיֹון ּדכ ּתיב  צּיֹון, א (זוהר קלז, 

ב) רצו, ח"ג                                                                                     קמא
מדבש ] מתוק בעל ע"פ  [הקדמה  בדא ּדא  מתערבין  ּגונין א ּלין  ב  ב)קלז , רצג , ח "ג  (זוהר    צד 

באּדרא  ּדאמינא  ּכמה וכּלא  דע ּתיקא  חֹוטמא  א  א)קלח, רצד , ח "ג  (זוהר                       קב 
ּדגדפין מאריהֹון  ּכל  ּתלין א ּלין, מא ּודנין ב  א)קלח, רצד , ח "ג  (זוהר                            קה 
לאּודנין נטיפא נטיף דמֹוחי חללי  מּתלת  ב ב)קלח, רצד , ח "ג  (זוהר                            קז 

ק ּדיׁשא  ּבאּדרא  אֹוקימנא  דא , ּדדיקנא  ּתּקּונין ּכל א  א)קלט, רצה, ח"ג (זוהר                  קיז 
ּדא ֹוקימנא  ּכמה מלּכא ּדוד דיקנא להאי  ּתאיב  האי ועל א א)קלט , רצה, ח"ג (זוהר          קיח 

יּה" קראתי הּמצר "מן  באּדרא  דאֹוקימנא  והא ב א)קלט , רצה, ח"ג (זוהר                     קכ 
ׂשפון על חפין לא ׂשערי  אּלין  א ב)קמא , רצה, ח"ג (זוהר                                     קכד 

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  דאגדתא ספרא
ת ּדא ּגדּתא  ּדכּלאּבספרא  סהדּותא  ּדהּוא  עדּות. א ּלא  ּדעֹות, ּתקרי אל יהו"ה", ּדעֹות אל "ּכי  נינן, 

א) רצא , ח"ג (זוהר                                                                                 נז
לעיּלא אתרחימּו ּדלא  לאּנּון  ּדינין, ּדמתערין ,"ער "ויהי אמר, דא ּת ּכמה תנינן, דאּגדּתא בספרא 

ב) רצה, ח"ג (זוהר                                                                                קכה

קדישא  זוטא לאדרא  האדרא המפתחות על  זיע"א האר "י בביאורי פרקים ט|ראשי

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  סבא ייבא  רב ּדבי  דאגדתא ספרא 
אצטרפא ולא הכי מתקּימא לא  והכא ּבפ ּומא , ה "א  א ֹוקים סבא, ייבא רב  ּדבי ּדאּגדּתא ּובספרא

א) רפט , ח "ג  (זוהר                                                                                כט
ּדאת ּכסיא קּדי ׁשא  עּתיקא  אּתה. א ּקרי אנ ּפין  זעיר ּדכּלא ּכללא סבא, ייבא  רב ּדבי ּבאּגדּתא ותנינן 

וׁשּפיר ה ּוא. א)אּקרי רצ, ח"ג (זוהר                                                                מ 
בינה מהּו ּתאני , הכי  סבא , ייבא  רב ּדבי א)ּבא ּגדּתא  רצ, ח"ג (זוהר                             מג 

ּבי ֹו"ד ּכלילן ּדלת וי"ו  אּמאי ּתנינן , סבא , ייבא  רב ּדבי ב)ּבא ּגדּתא  רצ, ח"ג (זוהר               מו 
דע ּתיקא  מצחא  מצח, זכי מצח אמר, סבא , ייבא רב  דבי  דא ּגדּתא  א)בספרא  רצג , ח "ג  פח(זוהר 

עּלאה מחסד דדיקנא ּדׁשרּותא  ואֹוקים, אמר הכי  סבא , ייבא רב דבי דא ּגדּתא  ח"גּובספרא (זוהר 
א) רצה,                                                                                         קכ

זוטא באדרא שנזכרו עניינים  סבא המנּונא  ּדרב ספרא
סבא  המנּונא רב  הכא  הא  [רשב"י ] אמר א)כללי רפח, ח"ג (זוהר                                יב 

רעיתי " יפה הּנ" ואמר דגּלי קדמאה  ּתּקּונא  מל ּכא  ּדׁשלמה אמר, סבא  המנּונא  ּדרב  (זוהר ּבספרא  
ב) רצ, ח"ג                                                                                      מט

הדר" תחּתיו  וּימל ֹו" אתמר סבא המנ ּונא  ּדרב ּדא ּגדּתא בספרא  א)והא  רצב , ח"ג (זוהר      עב 
טבא ורּוחא נייחא  ּומחד וא ּׁשא , ּתננא מחד נּוקבי . תרי  הּני אֹוקים, סבא , המנּונא דרב ּובספרא

א) רצד , ח "ג  (זוהר                                                                                 קג

הערוכי האדרא , על זיע "א  האר "י  בביאורי פרקי לראשי  מפתח ה .
זיע"א ויטאל מהר"ש ע"י ונכתבו  רשב "י, מאמרי בספר

כו' לדודי  אני  ואמר שמעון ר' פתח רפ"ח. דף האזינו  פרשת
כו' עתיקין  דכל עתיקא שם ביאור

כו' הא "ס שהאציל ספירות ה' עניין  ביאור
כו' האלו הדברים לכל  שורש  עניין ביאור

עלאה  רישא  דתחות  רישין  תרין עניין  ביאור
שנית פעם רישין  התלת ביאור

א"א בפרצוף עתיק התלבשות ביאור
עצמו א "א בחי ' ביאור

תיקונין בי "ג דא "א דיקנא  עניין ביאור
א"א פרצוף קומת  התפשטות ביאור

פרטית דרך הנזכר על ביאור
ואימא אבא עניין ביאור

ואימא אבא של המוחין ביאור
בז"א א"א  התלבשות ביאור

והיניקה  הלידה זמן  ביאור
בנין ותרין  אחרי  וזהר השני העיבור עניין ביאור

בז"א הבאים מוחין  הארבע עניין ביאור
דגלגלתא ובחללא התפילין סוד ביאור

הפנימיים המוחין עניין  ביאור
המקיף  אור עניין ביאור



האדרא |י על  זיע"א האר "י בביאורי פרקים קדישא ראשי זוטא לאדרא  המפתחות

דשערין נימין הארבעה עניין ביאור
התפילין סוד עניין ביאור

ראש של תפלה של הקשר סוד
ראש של תפלה של דרצועות סוד

המוחין בבחינת הרצועות עניין ביאור
יעקב של  ותפילין  יד של התפלה ביאור

שנית פעם יד של תפלה סוד
מוחי דתרי ונהירו רצ"ו . דף האזינו אדרת 

יד  של  תפלה קשר סוד
דרישא ונימין חוורתי  הי "ג  סוד

דז"א המוחין עניין  ביאור
בעניין הקדמה וגם עילאה  אימא תוך  עיבורים הב' אלו  סיבת בעניין  נחמד דרוש 

וחיצוניות פנימיות
כו' דמתפשטין  נהורין  ואינון רפ "ח. דף אדרא 

כו' דסבין  סבא  עתיקא האי  ע "ב . שם
כו' אחטם ותהלתי ע "א . רפ"ט  דף אדרא 

כו' קדישא  עתיקא  האי ע"ב. שם
כו' רישין  תלת אתנהירו י "ז. שורה שם

כו' חכמתא  האי  אתגליף כ"ז. שורה שם
כו' חד דכולא דישתמודע  עד ל"ו. שורה שם

כו' סבא  ייבא ר' דבי  באגדתא ע"א. ר"צ דף  שם
כו' אב  דאקרי דא שירותא חזי  תא  ע "ב. שם

כו' סבא  המנונא דרב  בספרא ע"ב . שם
כו' בשעתא  ותאנא ס"א. דף אחרי  בפרשת שם
כו' אפסיק לא אימא  האי  אבל ר"צ . דף אדרא 

כו' גניזין  דהוו  עטרין  תרין רצ"א. דף אדרא 
כו' דעות אל כי  כתיב  רצ "א. דף אדרא 

כו' כלילן  ואם אב  האי רצ"א . דף  אדרא
כו' מילי  בכל יסתכלון כד רצ "ב . דף אדרא

כו' נהירין  דגולגלתא בחללי  רצ"ב . דף  אדרא
כו' דילן  במתניתא  תנינא  וע "ד רצ"ב. דף אדרא 

כו' דכייא  אוירא  ענין  רצ"ב . דף אדרא
כו' אוקימנא  דדיקנא תיקונין כל הא  רצ "ה . דף אדרא 

כו' דאגדתא  בספרא  עיר מאי  רצ"ה. דף אדרא
כו' דטריד א' בגרון אחה"ע רצ"ה. דף אדרא 

כו' מוחי  דתרי  ונהירו רצ "ו. דף אדרא 
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 שער
 נשיר ונשבח

לרשב"י



התעוררות הלב

מעוררים כוח הצדיקים ומזהיר אור השכינה
וכוח  הנשמות  כוח  מעוררים   - הזוהר  -ספר  זה  בחיבור  "כשעוסק 
הצדיקים ההם עם כוח משה רבינו ע"ה... כי בהיותם מתעסקים בו הם 
ומזהירה השכינה  מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חיבורו, 
ומאירה מאותו האור כתחילת חידושה אז, וכל העוסקים בה חוזרים 
וחבריו  ואותו האור הקודם שגלה רשב"י  ומעוררים אותו התועלת 

בשעת חבורו".
)הרב משה חיים בן יעקב קורדובירו, הרמ"ק, אור יקר, שער א' סימן ה'(

לר"י נ ח ח י "נ יר לאל פ ה עי ירה בילה חס ה' יצה מא|"י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לר"י נח ְְִִֵַַַָָניר 

בשמחה",נשיר ה' את "עבדו בבחינת ה' בעבודת השמחה את לקיי ה', לפני ונשבח
בר שמעו רבי אדוננו בשמחת קודש, אש ובלהט ודבקות הנפש בהתרוממות
כיו יאיר בשנה יו בכל ובכלל בעומר, ל"ג יו דהילולא ביומא בפרט זיע"א, יוחאי

הישועות.

ספרי:נאמר  במדרש חכמי ודרשו  הטוב" בכל "ושמחת ראה: בפרשת בתורה
השיר" זה  הטוב ב)"בכל מז, סוכה לגמ' ברש"י הקדוש(מובא הזוהר ובתיקוני .

בנגונא". אלא למפתח רשות לה דלית דנגונא היכלא "אית כתוב:

חי" לאל פ ה עי ירה בילה חס ה' יצ ה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ"ימם

זיע"אבביאור  יוס יעקב תולדות בעל החסיד שביאר מה ראה ט')הפסוק, שופטי):
חיי. לאל תפלה עמי שירה ובלילה חסדו ה' יצוה יומ פסוק ג"כ יבואר "ובזה
החומר וגופו לתקנ והצורה נשמה בעלי כל ע נשמתו יכלול האד אי ללמדנו, שהוא
בבחי' כשהת"ח כי חסדו, ה' יצוה יומ וז"ש בר"מ וכמ"ש החומר, בעלי כל ע יכלול
לא העול כל כמו ה' יצווה וז"ש החסד קו שהוא החכמה בעלי ע יתחבר אז יומ
דוד בבחי' עמי, שירה אז לילה, בבחי' וכשהוא חיבור. לשו לזה, לצוות אלא נברא
בחי' יתחבר אז הרמתה למדריכתו יזכה שא כדי עמה, להתחבר מלכות בחי' שהוא
."והב חי לאל תפלה וז"ש חי, אל הנקרא עליו יסוד צדיק עד דוד בחי' תפלה, הנקרא

לומד,ועל כל יתפלל תפילותזה בליקוטי ט')כמ"ש תפ' הרבי(ח"א ברחמי "וזכני :
להכניס ואזכה בי. שיש הכוחות כל ע באמת כראוי שלמה בכוונה שאתפלל
חדש חיות לקבל ואזכה התפלה. בתו כחי כל שיתחדש עד התפלה באותיות כחי כל
לאל "תפלה שנאמר: כמו החיות כל נמש מש אשר הקדושה התפלה מ דקדושה

באמת": שלמה לאמונה הרבי ברחמי וזכני חיי".

השמחהומקראות של בשבחה הדורות מחכמי ה ידועות והוראות ,ה מפורשי
אומר ישראל זמירות נעי המל ודוד ה'. בעבודת ב)והשירה ק, תהילי)

רננה". לפניו א מחה ה' את עבד"ְְְְְִִִֶָָָָָֹ

תורההרמב"כתב משנה ה"טו)בפסקי פ"ח לולב הלכות סו)" :אד שישמח השמחה
היא גדולה עבודה בה שצווה האל ובאהבת המצווה עצמובעשיית המונע וכל .

בשמחה אלהי ה' את עבדת לא אשר תחת שנאמר ממנו להיפרע ראוי זו משמחה
חוטא אלו במקומות בעיניו ומתכבד לעצמו כבוד וחולק דעתו המגיס וכל לבב, ובטוב
ומקל עצמו המשפיל וכל .מל לפני תתהדר אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל ושוטה.
אמר ישראל מל דוד וכ מאהבה. העובד המכובד הגדול הוא אלו במקומות גופו

בעיני. שפל והייתי מזאת עוד ה'ונקלותי לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואי
ה'". לפני ומכרכר מפזז דוד והמל שנאמר

הקדושוכתוב ע"ב)בזוהר רטז ד ויחי, אבא,(בראשית, רבי אמר אלעזר רבי אמר "תנא, :
לאפקא ברננה, לפניו באו בשמחה יהו"ה את עבדו דקב"הכתיב פולחנא דלית
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ח י "|ב לאל פ ה עי ירה בילה חס ה' יצה מי"י"לר נ ח נ יר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

חדווה מגו עודאלא וכ"כ וע"ב)". ע"א ח ד את(ויקרא עבדו ואמר יהודה רבי "פתח :
נש בר דבעי פולחנא דכל אוליפנא, הכי בשמחה, יהו"ה את עבדו וגו', בשמחה יהו"ה
פולחניה דישתכח בגי דלבא, ברעותא בחדוותא בעי הוא, ברי לקודשא למפלח

דילה, שלימו דא ברננה, לפניו באו שלימובשלימו... הוא ודא בפה, ורננה בלב, דשמחה
נשיר,ית דבר תקונא הוא ודא ידיעא, והא אשתמודעא הא שמחה דהאי ושלימו

לבתר דבעי אתיא, מלה בחד וכלא ,"אלהי הוא יהו"ה כי דעו כדי מאריה. לקמיה
חד, כלא למהוי בדא, דא ולקשרא יאות, כדקא קדישא שמא פולחנאליחדא הוא ודא

הוא. ברי חולקיהודקודשא זכאה הוא, הכי ודאי אבא, ורבי אחא רבי ליה אמרו
הוא". ברי דקודשא ארחוי וידעי באורייתא, דמשתדלי דצדיקייא

בזוה"קועוד ע"ב)כתוב רז ד ואמר,(ויגש אלעזר רבי "פתח ב): פח אלה"י(ש יהו"ה
מלכא דוד חזי תא .נגד בלילה צעקתי יו ליליאישועתי בפלגות ק הוה

ומטרוניתא דמלכא לחדוה ,ותושבח בשירי באורייתא חדוהואשתדל הוה ודא ,
לעילא דהא בארעא, דאתחזי דמהימנותא שבחא איהו דהאי בגי בארעא, דמהימנותא
בכל בליליא משבח דקא זיני בכמה ,עלאי מלאכי כמה שירתא, בחדוה פתחי

בארעא. לתתא גוונא וכהאי ,רעיסטרי בליליא, בארעא לקוב"ה ליה דמשבח מא
לההוא צייתי כלהו לקב"ה, ליה משבח דקא קדישי מלאכי אינו וכל קב"ה, ביה
דקב"ה יקרי לסלקא בשלימו, איהו תושבחתא דהאי בארעא, בליליא ליה משבח דקא

דיחודא. בחדוה ולזמרא וגו',מתתא, ישועתי אלה"י יהו"ה כתב, מלכא דוד חזי תא
בליליא תושבחתא דאקדמית יומא בההוא ישועתי, איהו אימתי ישועתי, אלה"י יהו"ה
למאריה דמשבח מא בליליא דהא חזי, ותא ביממא. ישועתי איהו כדי ,לגב
חד חוטא דהא דימינא, בסטרא ביממא בתקיפו אתתק כדי דאורייתא, בתושבחתא
אלה"י יהו"ה אמר דא ועל ביה, ואתתק עליה אתמש וכדי דימינא, מסטרא נפקא

אמר כ ובגי וגו'. צעקתי יו יז)ישועתי קטו ש),המתי לא יה, יהללו המתי לא
ואנחנו יה, יהללו המתי לא דכתיב הכי, לאו לחי ומת לחי, חי לשבחא דאצטרי בגי

אמר חזקיהו כלל. דמותא בסטרא חולקא ל ולית ,חיי אנ דהא יה, לחנבר (ישעיה

כמונייט) יוד הוא חי דיליהחי וקורבא חי איהו מלכא דוד לחי, אתקרב דחי בגי ,
,העולמי דכתיבלחי חי, איהו לגביה דאתקריב ד)ומא ד דברי)הדבקי ואת

היו כלכ חיי "אלהיכ וכתיבביהו"ה כ), כג רב(ש"ב חי איש ב יהוידע ב ובניהו
מקבצאל". פעלי

בפרטודע , תורה סתרי ובלימוד בכלל ה' בעבודת תנאי היא השמחה וכמ"שכי ,
זיע"א הרמ"ק האלהי נערבהמקובל אור פ"ב)בספרו הלימוד(ח"ה סגולות על

בה, שחוק פיו וממלא הזאת בחכמה העוסק "כי השביעית: הסגולה וזו תורה, בסתרי
בעבודה. אומ ויוס חטא, ויראת שמי יראת לבו ממלא ספק כיבלי בדוק! וזה

ע עוסק כאילו ה', ביראת בנפש שמחה האד אל יראה הזוהר לשו גרסת אפילו
התורה עסק עיקר שזה ספק אי כי חזי, מזלי חזי, לא גברא וא .עד בג הצדיקי

עכ"ל ,"הצדיקי ע עד פ"ב)בג בח"ג ש מאיר.(וע"ע רבי האלהי המקובל כתב וכ
זיע"א צדיקיפאפירש אור כב)בחיבורו עסק(סימ" כי לידע בקבלה הלימוד מתנאי כי ,

ובשמחה". בחשק להיות ראוי התורה

לר"י נ ח השירי נ יר ג|רשימת  ְְִִֵַַַָָ

בשמחה",וכותב ה' את ולעבוד בשמחה תמיד להיות "מצווה כי זיע"א נחמ רבי
כזה". לרבי שזכית האמת להצדיק ובהתקרבות בהשי"ת לשמוח "ראוי ואמר:

קודשבס"ד שירי כ"ו כא לקב יתבר,אזכינו ה' לפני שבח כול ה אשר ,
בו משתבח שמו ויתעלה יתבר שהקב"ה זיע"א, רשב"י באדוננו להשתבח

הקדוש הזוהר כמאמר א)תדיר, רמב, ד מאר(ח"ג עלמא, אנ זאה ְְְְְַַָָָָָָ"רבי...
לעילא".  ְְְִֵַָָמח

השירים: רשימת 

אלוהינו התפילה)ברו מתו)

עקיבא רבי ט)אמר ח, יומא (משנה

יוחאי זיע"א)בר לביא שמעו (לרבי

יוחאיב  תוניס)ר יהודי ללשו מתורג זיע"א, לביא שמעו לרבי (הפיוט

לחי כה זיע"א)ואמרת חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

אליה את לנו שלח בבל)יה בק"ק נהוג רשב"י לכבוד (פיוט

עמ ה' יוחאי זיע"א)בר אזולאי אברה (לרבי

יולדת תגל יוחאי זיע"א)בר חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

עלינו טוב זיע"א)ימלי חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

יוחאי לבר שמחה זיע"א)יו חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

חאיי ר מחת נא מח(זיע"א חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי ְְְִִַַָָ
דשמשא כנהורא יוחאי ומקובל)בר חכ (מרב

ונורא זה יו נכבד זיע"א)איו סדבו אליהו (לרבי

יוחאי דבר בהילולא חלקנו טוב מה זצ"ל)אשרינו שפירא יוס (לרב

עטית אור בגדי יוחאי חזק)בר נט ישועה סימ)

קדישא בוצינא יוחאי, זיע"א)בר שוואט פראג'י (לרבי

אמרותי נעמו יוחאי, זיע"א)בר שוואט פראג'י (לרבי

רשב"י ומעלת הזוהר ספר זיע"א)בשבח אל'צהארי יחיא (לרבי

יוחאי בר שמעו רבי, הקדוש זיע"א)לכבוד אבוחצירא יעקב (לרבי

הרי עוקר יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא יעקב (לרבי

עול יסוד יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא יעקב (לרבי

בתושבחתא זיע"א)אזמר אבוחצירא מסעוד (לרבי

אשירה היו זיע"א)אני אבוחצירא מסעוד (לרבי

יקרות גדולות מאורות יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא מסעוד (לרבי

הרשב"י בזכות אבי זיע"א)אלהי אבוחצירא דוד (לרבי

מהימנא רעיא יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא דוד (לרבי

רשב"י מר ב זיע"א)משתבח אבוחצירא מאיר (לרבי

הארץ"א. "זמרת  ומספר הורביץ, הלוי חיים לרבי ירושלים " "חבת היקר  מהספר העתקנו מהשירים חלק
משפחת לרבי יעקב יגל ומספר  הקדושה, הארץ מעלת על  זצ"ל  ריישר מענדיל  מנחס הרב  בן משה להרב 

זיע"א. אבוחצירא



ח י "|ב לאל פ ה עי ירה בילה חס ה' יצה מי"י"לר נ ח נ יר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

חדווה מגו עודאלא וכ"כ וע"ב)". ע"א ח ד את(ויקרא עבדו ואמר יהודה רבי "פתח :
נש בר דבעי פולחנא דכל אוליפנא, הכי בשמחה, יהו"ה את עבדו וגו', בשמחה יהו"ה
פולחניה דישתכח בגי דלבא, ברעותא בחדוותא בעי הוא, ברי לקודשא למפלח

דילה, שלימו דא ברננה, לפניו באו שלימובשלימו... הוא ודא בפה, ורננה בלב, דשמחה
נשיר,ית דבר תקונא הוא ודא ידיעא, והא אשתמודעא הא שמחה דהאי ושלימו

לבתר דבעי אתיא, מלה בחד וכלא ,"אלהי הוא יהו"ה כי דעו כדי מאריה. לקמיה
חד, כלא למהוי בדא, דא ולקשרא יאות, כדקא קדישא שמא פולחנאליחדא הוא ודא

הוא. ברי חולקיהודקודשא זכאה הוא, הכי ודאי אבא, ורבי אחא רבי ליה אמרו
הוא". ברי דקודשא ארחוי וידעי באורייתא, דמשתדלי דצדיקייא

בזוה"קועוד ע"ב)כתוב רז ד ואמר,(ויגש אלעזר רבי "פתח ב): פח אלה"י(ש יהו"ה
מלכא דוד חזי תא .נגד בלילה צעקתי יו ליליאישועתי בפלגות ק הוה

ומטרוניתא דמלכא לחדוה ,ותושבח בשירי באורייתא חדוהואשתדל הוה ודא ,
לעילא דהא בארעא, דאתחזי דמהימנותא שבחא איהו דהאי בגי בארעא, דמהימנותא
בכל בליליא משבח דקא זיני בכמה ,עלאי מלאכי כמה שירתא, בחדוה פתחי

בארעא. לתתא גוונא וכהאי ,רעיסטרי בליליא, בארעא לקוב"ה ליה דמשבח מא
לההוא צייתי כלהו לקב"ה, ליה משבח דקא קדישי מלאכי אינו וכל קב"ה, ביה
דקב"ה יקרי לסלקא בשלימו, איהו תושבחתא דהאי בארעא, בליליא ליה משבח דקא

דיחודא. בחדוה ולזמרא וגו',מתתא, ישועתי אלה"י יהו"ה כתב, מלכא דוד חזי תא
בליליא תושבחתא דאקדמית יומא בההוא ישועתי, איהו אימתי ישועתי, אלה"י יהו"ה
למאריה דמשבח מא בליליא דהא חזי, ותא ביממא. ישועתי איהו כדי ,לגב
חד חוטא דהא דימינא, בסטרא ביממא בתקיפו אתתק כדי דאורייתא, בתושבחתא
אלה"י יהו"ה אמר דא ועל ביה, ואתתק עליה אתמש וכדי דימינא, מסטרא נפקא

אמר כ ובגי וגו'. צעקתי יו יז)ישועתי קטו ש),המתי לא יה, יהללו המתי לא
ואנחנו יה, יהללו המתי לא דכתיב הכי, לאו לחי ומת לחי, חי לשבחא דאצטרי בגי

אמר חזקיהו כלל. דמותא בסטרא חולקא ל ולית ,חיי אנ דהא יה, לחנבר (ישעיה

כמונייט) יוד הוא חי דיליהחי וקורבא חי איהו מלכא דוד לחי, אתקרב דחי בגי ,
,העולמי דכתיבלחי חי, איהו לגביה דאתקריב ד)ומא ד דברי)הדבקי ואת

היו כלכ חיי "אלהיכ וכתיבביהו"ה כ), כג רב(ש"ב חי איש ב יהוידע ב ובניהו
מקבצאל". פעלי

בפרטודע , תורה סתרי ובלימוד בכלל ה' בעבודת תנאי היא השמחה וכמ"שכי ,
זיע"א הרמ"ק האלהי נערבהמקובל אור פ"ב)בספרו הלימוד(ח"ה סגולות על

בה, שחוק פיו וממלא הזאת בחכמה העוסק "כי השביעית: הסגולה וזו תורה, בסתרי
בעבודה. אומ ויוס חטא, ויראת שמי יראת לבו ממלא ספק כיבלי בדוק! וזה

ע עוסק כאילו ה', ביראת בנפש שמחה האד אל יראה הזוהר לשו גרסת אפילו
התורה עסק עיקר שזה ספק אי כי חזי, מזלי חזי, לא גברא וא .עד בג הצדיקי

עכ"ל ,"הצדיקי ע עד פ"ב)בג בח"ג ש מאיר.(וע"ע רבי האלהי המקובל כתב וכ
זיע"א צדיקיפאפירש אור כב)בחיבורו עסק(סימ" כי לידע בקבלה הלימוד מתנאי כי ,

ובשמחה". בחשק להיות ראוי התורה

לר"י נ ח השירי נ יר ג|רשימת  ְְִִֵַַַָָ

בשמחה",וכותב ה' את ולעבוד בשמחה תמיד להיות "מצווה כי זיע"א נחמ רבי
כזה". לרבי שזכית האמת להצדיק ובהתקרבות בהשי"ת לשמוח "ראוי ואמר:

קודשבס"ד שירי כ"ו כא לקב יתבר,אזכינו ה' לפני שבח כול ה אשר ,
בו משתבח שמו ויתעלה יתבר שהקב"ה זיע"א, רשב"י באדוננו להשתבח

הקדוש הזוהר כמאמר א)תדיר, רמב, ד מאר(ח"ג עלמא, אנ זאה ְְְְְַַָָָָָָ"רבי...
לעילא".  ְְְִֵַָָמח

השירים: רשימת 

אלוהינו התפילה)ברו מתו)

עקיבא רבי ט)אמר ח, יומא (משנה

יוחאי זיע"א)בר לביא שמעו (לרבי

יוחאיב  תוניס)ר יהודי ללשו מתורג זיע"א, לביא שמעו לרבי (הפיוט

לחי כה זיע"א)ואמרת חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

אליה את לנו שלח בבל)יה בק"ק נהוג רשב"י לכבוד (פיוט

עמ ה' יוחאי זיע"א)בר אזולאי אברה (לרבי

יולדת תגל יוחאי זיע"א)בר חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

עלינו טוב זיע"א)ימלי חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

יוחאי לבר שמחה זיע"א)יו חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי

חאיי ר מחת נא מח(זיע"א חי" איש ה"ב חיי יוס (לרבי ְְְִִַַָָ
דשמשא כנהורא יוחאי ומקובל)בר חכ (מרב

ונורא זה יו נכבד זיע"א)איו סדבו אליהו (לרבי

יוחאי דבר בהילולא חלקנו טוב מה זצ"ל)אשרינו שפירא יוס (לרב

עטית אור בגדי יוחאי חזק)בר נט ישועה סימ)

קדישא בוצינא יוחאי, זיע"א)בר שוואט פראג'י (לרבי

אמרותי נעמו יוחאי, זיע"א)בר שוואט פראג'י (לרבי

רשב"י ומעלת הזוהר ספר זיע"א)בשבח אל'צהארי יחיא (לרבי

יוחאי בר שמעו רבי, הקדוש זיע"א)לכבוד אבוחצירא יעקב (לרבי

הרי עוקר יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא יעקב (לרבי

עול יסוד יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא יעקב (לרבי

בתושבחתא זיע"א)אזמר אבוחצירא מסעוד (לרבי

אשירה היו זיע"א)אני אבוחצירא מסעוד (לרבי

יקרות גדולות מאורות יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא מסעוד (לרבי

הרשב"י בזכות אבי זיע"א)אלהי אבוחצירא דוד (לרבי

מהימנא רעיא יוחאי זיע"א)בר אבוחצירא דוד (לרבי

רשב"י מר ב זיע"א)משתבח אבוחצירא מאיר (לרבי

הארץ"א. "זמרת  ומספר הורביץ, הלוי חיים לרבי ירושלים " "חבת היקר  מהספר העתקנו מהשירים חלק
משפחת לרבי יעקב יגל ומספר  הקדושה, הארץ מעלת על  זצ"ל  ריישר מענדיל  מנחס הרב  בן משה להרב 

זיע"א. אבוחצירא



אלוהינו|ד   יברו"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

מבשריה"ר הנביא אליהו של קולו לשמוע בשמחה, ה' בעבודת להתמיד שנזכה
יתקיי בימינו ומהרה .בעול מתרונ דוד ב משיח של שופרו וקול גאולה,

חדש". שיר לנו "שיר לבוא העתיד של בשיר הכתוב מאמר בנו

אלוהינו התפילה )ברוך (מתוך

 ּעים,בּ רוה מן לנוהב ,דלכב ראנ אלהינ ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָֹ

תכנ:ונתן נטע עלם וחי אמת, רת לנ ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָ

עקיבא  רבי ט)אמר  ח , יומא  (משנה 

יראל!אמר אריכם עקיבא, רי ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

אם מי מים.לפני אביכם אתכם? מטהר מי מהרין? ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ירא מקוה ה'.ואמר, ל ְְְִִֵֵֵָ

ה יראל:מה את מטהר הא ר דה אף המאים, את מטהר קוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

יוחאי בר "ת )בר וסימנו זיע "א  לביא שמעון  רבי האלהי (למקובל

מחברי:בּ ר ן מן ,ריא חנמ יחאי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הד.בּ ר מת חנמ ,קד מחת מן יחאי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

צי אר:נאת רא על חב ,דה נזר יוחאיץ בר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

רח.בּ ר אר ים נח ים ,בי טב מב יחאי ְְְֲֶַַַַָָָָָָ

צ והדר:מערת דה קנית ם ,עמד יוחאירים בר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

למדים.בּ ר הם יי לדי עמדים, ים עצי יחאי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָ

מפלא מר:אר רי הה הלא יקדים, הם היקד יוחאיאר בר ְְְֲִֵֵֶַָָֹֻ

מרקחים.בּ ר  ללקט עלית חים, ולדה יחאי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

 ציצים רה עבר:סד נאמר אדם נעה יוחאיפרחים, בר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

הערה.בּ ר ת א במלחמת גברה, נאזר יחאי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הצאת צררי:וחרב נגד לפ ,עריוחאימ בר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לי בּ ר לי.חאי אריה לפני עה ,י אבני מקם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

תרת ת יר:ם מי רי ,עי יוחאיעל בר ְִִִֶֶֶַַַַָֻ

חדים.יחאבּ ר מח ירק קו הדים, קד י ְְֳֳִִֵֶַַַָָָָֹ

תת קרי:בע י"ן קרי רק חמים, יוחאיסד בר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נימה.יחבּ ר לכבה קפה קדמה, חכמה י"ד אי ְְְְְְִִִַָָָָָָָ

ים אר:לים זיו ממח רב א רמה, ראית נתיבת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

יוחאי בר

לר"י נ ח יוחאי נ יר ה|בר ְְִִֵַַַָָ

ל.יחבּ ר רב י מהיט יראת מעלה, רם מפלא אר אי ְְְִִִֵַַַָָָָָָֻ

ק ואין תר:עלמה לא עין נמ ,ל יוחאירא בר ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

אבּ ר למדי.יחאי הם העם ארי ,לדי רי ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הע וארי:וארי י חן לבי ,דס על יוחאימדים בר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

רשב"י: של לשבחו בתים  הוסיפו ישראל, בקהילות קודש מחיבת 

ב (תימן)

סדרת.בּ ר הם ל יחד ספירת. ער סדר יחאי, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

גחל ארי:להבת יאמר איר ל קרת. יוחאית בר ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ארצה.בּ ר מב סם מעלת ר על לימה. ספירת ער סדר יחאי, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

המ מיע ורא:רימ רה מ החכמה. נתיבת ל"ב והבנ יימה. ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

יוחאי בר

ְָ(לבנ ן)

אחינ.בּ ר יראל ל ועל .עלינ יגן תזכ נא, מח יחאי, ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

מ ד ויגאלנ:ן יבא מהרה .צדקנ יוחאייח בר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

(עד)

צדקנ.בּ ר מיח בא .עלינ יגן תזכ יחאי, ְְִִֵֵֵַָָָָָ

יבא לפני:מהרה קרנת ונקריב .יוחאיוגאלנ בר ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

עד) מסיפים  וי): ְִִֵ

מאמרי:ואׁש רי ם ולמדים ,נצי על הסעים ְְְְֲִִִֶַַַָָ

אומרים) יש (ובחתימה 

ילד.ישׂ מח ותגל ,ואמ אבי ְְְְִִֵֶַָָ

יחאי מחברי:נמחר ן מן ,ריא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

התקדשב. הקדוש, הזוהר  על  פז כתם ביאור בעל זיע"א, לביא שמעון רבי האלהי המקובל  שחיבר  הפיוט
ישראל, לארץ בדרכו יצא ה'רנ"ב בשנת שאירע  ובגרוש  ספרד, בגלות  נולד המחבר ישראל. קהילות בכל
במקום  היהודית  הקהילה את לחזק להישאר החליט טריפולי דרך ובעוברו במרוקו, פאס העיר דרך  עבר
נמצא  לפיוט ראשון גילוי ישראל. לארץ ובא עלה בטריפולי, התחבר שהפיוט מעת  מושבו. היה ושם 
את חיה בעדות  מתאר  הוא בו המוסר", "ספר  בחיבורו זיע"א אלצ'אהרי יחיא רבי האלהי המקובל בדברי
בתים, שני עוד לו הוסיף קודש  ובהתלהבות  השיר  את  מצא ושם ה'שכ"ז , בשנת  הקודש בארץ ביקורו

הי"ו. תימן חבאן יהודי בק"ק היום עד הנהוגים



אלוהינו|ד   יברו"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

מבשריה"ר הנביא אליהו של קולו לשמוע בשמחה, ה' בעבודת להתמיד שנזכה
יתקיי בימינו ומהרה .בעול מתרונ דוד ב משיח של שופרו וקול גאולה,

חדש". שיר לנו "שיר לבוא העתיד של בשיר הכתוב מאמר בנו

אלוהינו התפילה )ברוך (מתוך

 ּעים,בּ רוה מן לנוהב ,דלכב ראנ אלהינ ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָֹ

תכנ:ונתן נטע עלם וחי אמת, רת לנ ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָ

עקיבא  רבי ט)אמר  ח , יומא  (משנה 

יראל!אמר אריכם עקיבא, רי ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

אם מי מים.לפני אביכם אתכם? מטהר מי מהרין? ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ירא מקוה ה'.ואמר, ל ְְְִִֵֵֵָ

ה יראל:מה את מטהר הא ר דה אף המאים, את מטהר קוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

יוחאי בר "ת )בר וסימנו זיע "א  לביא שמעון  רבי האלהי (למקובל

מחברי:בּ ר ן מן ,ריא חנמ יחאי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הד.בּ ר מת חנמ ,קד מחת מן יחאי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

צי אר:נאת רא על חב ,דה נזר יוחאיץ בר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

רח.בּ ר אר ים נח ים ,בי טב מב יחאי ְְְֲֶַַַַָָָָָָ

צ והדר:מערת דה קנית ם ,עמד יוחאירים בר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

למדים.בּ ר הם יי לדי עמדים, ים עצי יחאי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָ

מפלא מר:אר רי הה הלא יקדים, הם היקד יוחאיאר בר ְְְֲִֵֵֶַָָֹֻ

מרקחים.בּ ר  ללקט עלית חים, ולדה יחאי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

 ציצים רה עבר:סד נאמר אדם נעה יוחאיפרחים, בר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

הערה.בּ ר ת א במלחמת גברה, נאזר יחאי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הצאת צררי:וחרב נגד לפ ,עריוחאימ בר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לי בּ ר לי.חאי אריה לפני עה ,י אבני מקם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

תרת ת יר:ם מי רי ,עי יוחאיעל בר ְִִִֶֶֶַַַַָֻ

חדים.יחאבּ ר מח ירק קו הדים, קד י ְְֳֳִִֵֶַַַָָָָֹ

תת קרי:בע י"ן קרי רק חמים, יוחאיסד בר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נימה.יחבּ ר לכבה קפה קדמה, חכמה י"ד אי ְְְְְְִִִַָָָָָָָ

ים אר:לים זיו ממח רב א רמה, ראית נתיבת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

יוחאי בר

לר"י נ ח יוחאי נ יר ה|בר ְְִִֵַַַָָ

ל.יחבּ ר רב י מהיט יראת מעלה, רם מפלא אר אי ְְְִִִֵַַַָָָָָָֻ

ק ואין תר:עלמה לא עין נמ ,ל יוחאירא בר ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

אבּ ר למדי.יחאי הם העם ארי ,לדי רי ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הע וארי:וארי י חן לבי ,דס על יוחאימדים בר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

רשב"י: של לשבחו בתים  הוסיפו ישראל, בקהילות קודש מחיבת 

ב (תימן)

סדרת.בּ ר הם ל יחד ספירת. ער סדר יחאי, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

גחל ארי:להבת יאמר איר ל קרת. יוחאית בר ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ארצה.בּ ר מב סם מעלת ר על לימה. ספירת ער סדר יחאי, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

המ מיע ורא:רימ רה מ החכמה. נתיבת ל"ב והבנ יימה. ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

יוחאי בר

ְָ(לבנ ן)

אחינ.בּ ר יראל ל ועל .עלינ יגן תזכ נא, מח יחאי, ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

מ ד ויגאלנ:ן יבא מהרה .צדקנ יוחאייח בר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

(עד)

צדקנ.בּ ר מיח בא .עלינ יגן תזכ יחאי, ְְִִֵֵֵַָָָָָ

יבא לפני:מהרה קרנת ונקריב .יוחאיוגאלנ בר ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

עד) מסיפים  וי): ְִִֵ

מאמרי:ואׁש רי ם ולמדים ,נצי על הסעים ְְְְֲִִִֶַַַָָ

אומרים) יש (ובחתימה 

ילד.ישׂ מח ותגל ,ואמ אבי ְְְְִִֵֶַָָ

יחאי מחברי:נמחר ן מן ,ריא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

התקדשב. הקדוש, הזוהר  על  פז כתם ביאור בעל זיע"א, לביא שמעון רבי האלהי המקובל  שחיבר  הפיוט
ישראל, לארץ בדרכו יצא ה'רנ"ב בשנת שאירע  ובגרוש  ספרד, בגלות  נולד המחבר ישראל. קהילות בכל
במקום  היהודית  הקהילה את לחזק להישאר החליט טריפולי דרך ובעוברו במרוקו, פאס העיר דרך  עבר
נמצא  לפיוט ראשון גילוי ישראל. לארץ ובא עלה בטריפולי, התחבר שהפיוט מעת  מושבו. היה ושם 
את חיה בעדות  מתאר  הוא בו המוסר", "ספר  בחיבורו זיע"א אלצ'אהרי יחיא רבי האלהי המקובל בדברי
בתים, שני עוד לו הוסיף קודש  ובהתלהבות  השיר  את  מצא ושם ה'שכ"ז , בשנת  הקודש בארץ ביקורו

הי"ו. תימן חבאן יהודי בק"ק היום עד הנהוגים



יוחאי |ו  לר"יבר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

יוחאי קהילתבר  בלשון  מתורגם שמושר כפי זיע"א  לביא  שמעון  רבי של הפיוט
עבריערבי  תוניס  יהודי

מחברי:בּ ר ן מן ,ריא חנמ יחאי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לאיל בזכותאעטיו גצרה. כל מן יפכנה חאי. מנהו ג'מיע שכרה. אהנא
יוחאי: בר

מבּ ר מן מיחאי חנמ ,קד ציחת נאת .דה הדת נזר ,ץ ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

:אר רא על יוחאיחב בר ְְֵֶַָֹ

דה אלמקדס.זית בניאן פי לעיד. נהאר מדהון אלקדס. פרחינת נעמלו
בזכות בלחג'רה. ומנבבת דוד. מלך פוק מעדדס. נוואר תאג' ברזדיד.

יוחאי:

יםבּ ר נח ים ,בי טב מב צריםיחאי מערת .רח אר ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

:והדר דה קנית ם ,עמדיוחאי בר ְְֲִֶֶַַָָָָָָ

רבי מקאם פי ושג'ר. מערה תמה ציון. בלאדנה פי ומכתאר. מליח מקעד
ברשמעון גאדי לצחרה. תכרז כיף מירון. וטן פי מפכור. כיפו האשכון .
יוחאי:

לדיבּ ר עמדים, ים עצי היקדיחאי אר מפלא אר למדים. הם יי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָֻ

:רמ רי הה הלא יקדים, יוחאיהם בר ְֲִֵֵֶָֹ

ולמרמר.עואד באליעקות אללא. בית פי ואקפין ולעמבר. אלצנד
ותג'מענא מאלבלא. תפכנה אלעזר. רבי בזכות יתעללא. אלהיכל

יוחאי: בר בלקדרה.

ללקטבּ ר עלית חים, ולדה סדיחאי מרקחים. ציצים רה ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

:רעב נאמר אדם נעה יוחאיפרחים, בר ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָ

סודות אלפאתח. ורד אנטלק אלנהאר. דאך טלעת אלתפאח. ולשג'רת
ד אקוה מה פיאלזוהר. צחאבו מעה אלדואר. וסט פי אלאריאח. וך

יוחאי: בר סידי אלהדרא.

אבּ ר במלחמת גברה, נאזר הצאתיחאי וחרב הערה. ת  ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

:רריצ נגד לפ ,עריוחאימ בר ְְְִֶֶֶַַָָָ

תוקד אלצווה. פי אלג'מר מתל אלזוהר. פערך באלג'ברווה. תחזזמת
סעד יא אלקווה. סיף ידך פי שראר. תואתיבלא ליך חצ'ר. מנהו

יוחאי: בר אלשכרה.

לר"י נ ח יוחאי נ יר ז |בר ְְִִֵַַַָָ

אריבּ ר לפני עה ,י אבני למקם עליחאי תרת ת ם .לי ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

י מי רי ,עי:יוחאיר בר ְִִִֶַָ

אלמלכות. פי אלציד וג'אה אלכתאב. נזל תמה אליעקות. חזר מוצ'ע
מן תפכנה ואלצחאב. מןאנתי תכלצנה ותראב. אלדוד מן למות. פם

יוחאי: בר סידי אלגצרה.

מחבּ ר ירק קו הדים, קד סדיחאי תת בע חדים. ְְֳֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

:ריק י"ן קרי רק יוחאיחמים, בר ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

מלבוסין. דהב תיג'אן מעאה. לכל אצחאבו למקדסין. קדס פי

סבעה. סואבע אלכמסין. אלאייאם דוך פי לכלעה. פי כאלסלטאן
בר פכהם גצרה. עליהם יוחאי:תעדאת

חכמהבּ ר י"ד יםיחאי לים נימה. לכבה קפה קדמה, ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָ

ארך: זיו ממח רב א רמה, ראית יוחאינתיבת בר ְְְְְִִִִֵֶַַָ

בסבעין כתירה. רבנה שריעת סבקת. אלחדאקה פי צגירה. פלחרוף יוד
מן נשבע ולא יסכת. מה פמי שירה. נבדע נזיד לו תפסרת. אלהדרה.וג'ה

יוחאי: בר פם מן

מהבּ ר יראת מעלה, רם מפלא אר ואיןיחאי עלמה .ל רב י יט ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻ

:רת לא עין נמ ,ל יוחאיקרא בר ְְִֶַַָָָֹ

ועא עזיב שאף.צ'ו מן סעד יא גאלי. לסאנך מנטק נכאף. ומנו קוי לי.
ת מה סידיאלעין תרא. לא גירך אלעין אלאוצאף. נשוף חתה תרכאלי.

יוחאי: בר

הםבּ ר העם ארי ,לדי ארי עליחאי העמדים וארי .מדל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

:ריוא י חן לבי ,דיוחאיס בר ְְֵֶֶֶֶֻ

סאעד מןיא יסמעו אלקאעדה. פי אלחאצ'רין קומך. סעד יא לואלדה.
לואעדה. נדדי ליך ברפמך. נאדי ולגצרה. אלצ'יק פי באסמך. ונסממי

יוחאי:



יוחאי |ו  לר"יבר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

יוחאי קהילתבר  בלשון  מתורגם שמושר כפי זיע"א  לביא  שמעון  רבי של הפיוט
עבריערבי  תוניס  יהודי

מחברי:בּ ר ן מן ,ריא חנמ יחאי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לאיל בזכותאעטיו גצרה. כל מן יפכנה חאי. מנהו ג'מיע שכרה. אהנא
יוחאי: בר

מבּ ר מן מיחאי חנמ ,קד ציחת נאת .דה הדת נזר ,ץ ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

:אר רא על יוחאיחב בר ְְֵֶַָֹ

דה אלמקדס.זית בניאן פי לעיד. נהאר מדהון אלקדס. פרחינת נעמלו
בזכות בלחג'רה. ומנבבת דוד. מלך פוק מעדדס. נוואר תאג' ברזדיד.

יוחאי:

יםבּ ר נח ים ,בי טב מב צריםיחאי מערת .רח אר ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

:והדר דה קנית ם ,עמדיוחאי בר ְְֲִֶֶַַָָָָָָ

רבי מקאם פי ושג'ר. מערה תמה ציון. בלאדנה פי ומכתאר. מליח מקעד
ברשמעון גאדי לצחרה. תכרז כיף מירון. וטן פי מפכור. כיפו האשכון .
יוחאי:

לדיבּ ר עמדים, ים עצי היקדיחאי אר מפלא אר למדים. הם יי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָֻ

:רמ רי הה הלא יקדים, יוחאיהם בר ְֲִֵֵֶָֹ

ולמרמר.עואד באליעקות אללא. בית פי ואקפין ולעמבר. אלצנד
ותג'מענא מאלבלא. תפכנה אלעזר. רבי בזכות יתעללא. אלהיכל

יוחאי: בר בלקדרה.

ללקטבּ ר עלית חים, ולדה סדיחאי מרקחים. ציצים רה ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

:רעב נאמר אדם נעה יוחאיפרחים, בר ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָ

סודות אלפאתח. ורד אנטלק אלנהאר. דאך טלעת אלתפאח. ולשג'רת
ד אקוה מה פיאלזוהר. צחאבו מעה אלדואר. וסט פי אלאריאח. וך

יוחאי: בר סידי אלהדרא.

אבּ ר במלחמת גברה, נאזר הצאתיחאי וחרב הערה. ת  ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

:רריצ נגד לפ ,עריוחאימ בר ְְְִֶֶֶַַָָָ

תוקד אלצווה. פי אלג'מר מתל אלזוהר. פערך באלג'ברווה. תחזזמת
סעד יא אלקווה. סיף ידך פי שראר. תואתיבלא ליך חצ'ר. מנהו

יוחאי: בר אלשכרה.

לר"י נ ח יוחאי נ יר ז |בר ְְִִֵַַַָָ

אריבּ ר לפני עה ,י אבני למקם עליחאי תרת ת ם .לי ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

י מי רי ,עי:יוחאיר בר ְִִִֶַָ

אלמלכות. פי אלציד וג'אה אלכתאב. נזל תמה אליעקות. חזר מוצ'ע
מן תפכנה ואלצחאב. מןאנתי תכלצנה ותראב. אלדוד מן למות. פם

יוחאי: בר סידי אלגצרה.

מחבּ ר ירק קו הדים, קד סדיחאי תת בע חדים. ְְֳֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

:ריק י"ן קרי רק יוחאיחמים, בר ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

מלבוסין. דהב תיג'אן מעאה. לכל אצחאבו למקדסין. קדס פי

סבעה. סואבע אלכמסין. אלאייאם דוך פי לכלעה. פי כאלסלטאן
בר פכהם גצרה. עליהם יוחאי:תעדאת

חכמהבּ ר י"ד יםיחאי לים נימה. לכבה קפה קדמה, ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָ

ארך: זיו ממח רב א רמה, ראית יוחאינתיבת בר ְְְְְִִִִֵֶַַָ

בסבעין כתירה. רבנה שריעת סבקת. אלחדאקה פי צגירה. פלחרוף יוד
מן נשבע ולא יסכת. מה פמי שירה. נבדע נזיד לו תפסרת. אלהדרה.וג'ה

יוחאי: בר פם מן

מהבּ ר יראת מעלה, רם מפלא אר ואיןיחאי עלמה .ל רב י יט ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻ

:רת לא עין נמ ,ל יוחאיקרא בר ְְִֶַַָָָֹ

ועא עזיב שאף.צ'ו מן סעד יא גאלי. לסאנך מנטק נכאף. ומנו קוי לי.
ת מה סידיאלעין תרא. לא גירך אלעין אלאוצאף. נשוף חתה תרכאלי.

יוחאי: בר

הםבּ ר העם ארי ,לדי ארי עליחאי העמדים וארי .מדל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

:ריוא י חן לבי ,דיוחאיס בר ְְֵֶֶֶֶֻ

סאעד מןיא יסמעו אלקאעדה. פי אלחאצ'רין קומך. סעד יא לואלדה.
לואעדה. נדדי ליך ברפמך. נאדי ולגצרה. אלצ'יק פי באסמך. ונסממי

יוחאי:



לחי |ח כה יואמרת"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

לחי כה א בואמרתם  בסדר  זיע "א  חי" איש ה"בן חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל

רואמרּת ם ננאד לחי ה ואמרם יחאי. ר מען רי לחי ה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ַיחאי:

אדננאיׁש  יה ייל חכם לב .ראתה עין ארי הא, קד אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

יחאי: ואמרתםר ַָ

 ּבּ רוננאד העלין ליל מאר מהרין. הא קד עלין מי הא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננגּ בּ וֹ ר וחכמה מע מלא מימה. רה דת מלחמה ואי ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

ותעצמדּ רׁש  עז עלמת מעלתל עלה אדננת. רמת ְְֲֲֲֲֵַַַָָָָֹ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננהחבּ א תרה סתרי למד ם הזרה. מני מערה ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנננוׁש ם וחבל חלק טב מה .למאכל וחרב ל מעין ברא ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננזכר זה ורים זכה ריכא. בר ריכא ין לברכה ציק ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננחדּ ׁש  ממלכת הריז זה ערכת. מנה הן הלכת ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננטהר מא מן ל דה נקה. תא עה טבריה עיר את ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננידע זרת ה ל רת. עים בריו הסרת ל ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננּכ ל היה עלם את הא י נהיה. לא הת את חיה אר ימיו ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנני לכל מזהיר החה אר ההיר. רה סד האיר ראל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננמקוֹ ם עלה מני זה אחה. הביא עם מא חר ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנננחמד נגלה ל עלין תר גדה. ליקר זכה למעלה מאד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

יחאי: ואמרתםר ַָ

לר"י נ ח אליהנ יר את לנו שלח  ט|יה ְְִִֵַַַָָ

אדננסיני רה צא מ חברה. ארי נקרא ל סיני ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננעשׂ ה העלינים ן ם מנינים. יקרים נים בעים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנניהּפ תח חה זהרי ן עלמה. אר הציא בחכמה ְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננצדּ יק העלם לפטר יכל העלם. מדר ה עלם יסד ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננקוֹ לוֹ  החצים והיל הצים. ל את והכרית עריצים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָזר

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננראה נסרים סד ה עת חברים. עם ב מאירים פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננׁש לוֹ ם לבב אמת בר .בוט חלק ב מה במ על רב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננמּת וֹ רתוֹ  עלינ טב ימליץ הא .עינינ מאירת היא לנ גן ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אליה את לנו שלח עבריערבי יה בבל בק"ק נהוג  רשב"י לכבוד פיוט

וחברא:יּה  מען רי אליה, את לנ ח ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מע ואמררי קים, לעד הבוא למים, עלה ים ל קים, לעד ן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

יחאי: ר ְִַַני

ולרבּ י אאיים. לעיז ויח למים. יטלע ים ל איים. ימה מען ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֻ

יחאי: ר ְִַַַולאי

לב בית,זר בני אניו ארי ,ספר קרא תא ונמצא ,נבקר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

יחאי: ר נ ְְֵַַַארי

יאזכוּ ר .צאר ונאם נאס סלק יא .רס פי יקרא ונליה ,רנז לב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

יחאי: ר ולאד ְֵַַַַסעד

אלעזר ואדנ,רי אביו נחס ורי ,נ אני אריי ואמר ,יד נק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

יחאי: ר לאדני ֲִַַַָֹקרב

אהרבּ י נחס ורי .ולא אנא סעי יא ויקל .יי יבס אלעזר ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ

יחאי: ר לסידי קרי .ְְִִִֵַַַוסי

מח מען לעדרי הא ר ל, ל על עלה חכמת וקל, ב ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ



לחי |ח כה יואמרת"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

לחי כה א בואמרתם  בסדר  זיע "א  חי" איש ה"בן חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל

רואמרּת ם ננאד לחי ה ואמרם יחאי. ר מען רי לחי ה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ַיחאי:

אדננאיׁש  יה ייל חכם לב .ראתה עין ארי הא, קד אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

יחאי: ואמרתםר ַָ

 ּבּ רוננאד העלין ליל מאר מהרין. הא קד עלין מי הא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננגּ בּ וֹ ר וחכמה מע מלא מימה. רה דת מלחמה ואי ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

ותעצמדּ רׁש  עז עלמת מעלתל עלה אדננת. רמת ְְֲֲֲֲֵַַַָָָָֹ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננהחבּ א תרה סתרי למד ם הזרה. מני מערה ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנננוׁש ם וחבל חלק טב מה .למאכל וחרב ל מעין ברא ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננזכר זה ורים זכה ריכא. בר ריכא ין לברכה ציק ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננחדּ ׁש  ממלכת הריז זה ערכת. מנה הן הלכת ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננטהר מא מן ל דה נקה. תא עה טבריה עיר את ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננידע זרת ה ל רת. עים בריו הסרת ל ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננּכ ל היה עלם את הא י נהיה. לא הת את חיה אר ימיו ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנני לכל מזהיר החה אר ההיר. רה סד האיר ראל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננמקוֹ ם עלה מני זה אחה. הביא עם מא חר ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנננחמד נגלה ל עלין תר גדה. ליקר זכה למעלה מאד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

יחאי: ואמרתםר ַָ

לר"י נ ח אליהנ יר את לנו שלח  ט|יה ְְִִֵַַַָָ

אדננסיני רה צא מ חברה. ארי נקרא ל סיני ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננעשׂ ה העלינים ן ם מנינים. יקרים נים בעים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדנניהּפ תח חה זהרי ן עלמה. אר הציא בחכמה ְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננצדּ יק העלם לפטר יכל העלם. מדר ה עלם יסד ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננקוֹ לוֹ  החצים והיל הצים. ל את והכרית עריצים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָזר

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננראה נסרים סד ה עת חברים. עם ב מאירים פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננׁש לוֹ ם לבב אמת בר .בוט חלק ב מה במ על רב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אדננמּת וֹ רתוֹ  עלינ טב ימליץ הא .עינינ מאירת היא לנ גן ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

יחאי: ואמרתםר ַָ

אליה את לנו שלח עבריערבי יה בבל בק"ק נהוג  רשב"י לכבוד פיוט

וחברא:יּה  מען רי אליה, את לנ ח ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מע ואמררי קים, לעד הבוא למים, עלה ים ל קים, לעד ן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

יחאי: ר ְִַַני

ולרבּ י אאיים. לעיז ויח למים. יטלע ים ל איים. ימה מען ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֻ

יחאי: ר ְִַַַולאי

לב בית,זר בני אניו ארי ,ספר קרא תא ונמצא ,נבקר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

יחאי: ר נ ְְֵַַַארי

יאזכוּ ר .צאר ונאם נאס סלק יא .רס פי יקרא ונליה ,רנז לב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

יחאי: ר ולאד ְֵַַַַסעד

אלעזר ואדנ,רי אביו נחס ורי ,נ אני אריי ואמר ,יד נק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

יחאי: ר לאדני ֲִַַַָֹקרב

אהרבּ י נחס ורי .ולא אנא סעי יא ויקל .יי יבס אלעזר ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ

יחאי: ר לסידי קרי .ְְִִִֵַַַוסי

מח מען לעדרי הא ר ל, ל על עלה חכמת וקל, ב ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ



עמ|י ה' יוחאי לר"יבר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

יחאי: ר לם אל ואמר, ְְְֲִֵֵַַַָלח

לעדרבּ י הא ר על. ל עלה יזא לע למקל. האדא מען ְְְֲִֵֵַַַַַַַָֻֻ

יחאי: לבר סלאמי לג ול. ְְְְִִִִֶַַַיבעת

האה האהארי וארי ,תא לה הידת וארי ,תא לדה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יחאי: ר רכיה על וגדל ,תא ְְְִִֶֶַַַַָָָחנכה

סעיא יא .לקא אדי לקאבלה סע יא .לד אדי למר סע ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַ

יחאי: ר חצנהא פי ר .אר אי ְְְִִֵַַַַַַַַַַֻלמר

ה דל מען היארי קריאת עקיבא, רי למיד והא חברא, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָ

יחאי: ר תזכ לנ עזר ְְֲִַַַָָָָֹנפלאה,

האדירבּ י יקרא עקיבא. רי למיד הוה אסריה. יר מען ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַַָֻ

יחאי: ר יא תזכ קפלא ְְְֲִִַַַַַַָלעג'יה.

חכ מען רירי אמר בה, התיא הות מלא אצילה, מת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

יחאי: ר אר ותאמר קים, אני ְְְְֲִִִַַַָֹמען

אארבּ י מען רי יל פלמסאן. הות מלא טאמן. לע מען ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

יחאי: ר חרמ פי לק ִֵַַַַַַצאמן.

מען מירי הארא, את מע ארי החבריא וערת הא מערה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

יחאי: ר ננֲֵַַאד

לארה.רבּ י יסמע אלי סעד יא אלערה. וצחא הוה פלערה. מען ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

יחאי: ר יא פי ֲִִֵַַַמן

עמך  ה' יוחאי "חסדבר בעל זצוק"ל, אזולאי אברהם  מוהר "ר  האלקי המקובל להרב 
זצ "ל החיד"א הרב של זקינו לאברהם "

עזר:בּ ר מים רכב ,ע ה' יחאי, ְְְְִִֵֶַָָ

מצנבּ ר מפלא אמן ,נכתר רא עלין כת"ר מאדיחאי, לית. ע ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ילד:נע ארי יחאילית, ר ְְְֲֵֵַַַַָָ

אהבּ ר ר ,ימינ רם עז חכמ"ה רייחאי, ,בטנ אלעזררי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ

:ינטע חן מ ,נחאיי ר ְְְִִֵַַָָ

אבּ ר רי ,מ הא עלם סד בינ"ה רקמה,יחאי, רצ ,ממק ידע א ְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָ

אח ני:צדק יחאיזה ר ְֱֶֶֶֶֶַָָ

מה,בּ ר לב ה' חס"ד חמדיחאי, מרלית יהדה, רי ימינ ה,לקו ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

:חס קר יחאילהיד ר ְְְְִֶַַַָֹ

נתבּ ר גבור"ה ןיחאי, בצלאל רי, עה עץ יצחק רי ארי, ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לר"י נ ח יולדתנ יר תגל יוחאי יא|בר ְְִִֵַַַָָ

יב לכל גברתי:ארי, יחאיא ר ְְִֶַָָָֹ

הא,בּ ר יעקב ר יסי רי ,מראה אדם פאר"ת ויביןיחאי, נעץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

פי:סדה ה' רת ,חאיי ר ְִֵַַָ

ענףבּ ר נצ"ח חזקה,יחאי, רי והא עליה, מני אחד אר החיה, חסד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

:ני את מחת יחאיבע ר ְֶֶַַָָָֹ

וזרבּ ר ונאצל מצל ה"ד ציץיחאי, יציץ ארח, לחברה ייסא רי ח, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

תח לתי:פרח, יחאילבנן ר ְֶֶַַַַָָָָ

נעבּ ר יס"ד אזןיחאי, וכל לטעת, לנטת חייא רב הדעת, סד לם ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ני:מע יא מחה יחאית, ר ְְִִֶַַַָָָָ

מלבּ ר לאתיחאי, לעטרת, ם יסי רי נקראת, בע ת כ"ת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

:תימלאכ ל לסר יחאיולרת, ר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

מבּ ר נעים, מה טב מה הה אריחאי, יטים, וערה אחים בת ֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

י מן ירן נצחים, לצח יחאית:זרחים ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

וצה,בּ ר וסתרה סתר חנה,יחאי, קל פל עינא, לי אית מנרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

חירך טבת יחאי:לראת ר ְְְִִֶַַָָ

עבּ ר על עמדי גהיחאי, אי נכאה, ל עצמי ראיתי י מאה, מדי ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

:אלי ני הרים י יחאיראה, ר ְְִִֵֶֶַַָָָָ

סעבּ ר מט ואיברי ברא,יחאי, פחד הדרה, חלית רקנת רה, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻ

:נימ וחל חאיורגזי ר ְְְִֶַָָָָ

פעיחאי,בּ ר פיע, ואמת חסד יהיע, ולי עתתי יע, טב ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

:עב ית חאייברי ר ְְְֵַַַָֹ

י בּ ר עיני ,אלימ מזני בני ,נעמ ם אריכא חאי, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ

:עתחאיליי ר ְִַָָ

נפלבּ ר האזינה, לה סתרי זהר אמנה,יחאי, סדת איטה את ְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

דברי יחאיקד:תב ר ְְְִֵֶַַָָָ

קבּ ר והגיןיחאי, פי, אמרי יפי, הד מ נף יפה וצפצפי, יערב לי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

:לפני יחאילי ר ְִִֶַָָ

יולדתך  תגל יוחאי רבאבר  הילולא  בספר  זיע "א  חיים  יוסף רבנו האלהי למקובל

וא:בּ ר אבי ימח ,לדי גל יחאי ְְְְְִִִֵַַָָָ

כהבּ ר אי ארי .תמ ההלכה מרים ,נתמ למה יחאי, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

:חממ אכלים וארי .תי₣חאילרא ùר ְְְְְְְִִִֵַַַָ



עמ|י ה' יוחאי לר"יבר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

יחאי: ר לם אל ואמר, ְְְֲִֵֵַַַָלח

לעדרבּ י הא ר על. ל עלה יזא לע למקל. האדא מען ְְְֲִֵֵַַַַַַַָֻֻ

יחאי: לבר סלאמי לג ול. ְְְְִִִִֶַַַיבעת

האה האהארי וארי ,תא לה הידת וארי ,תא לדה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יחאי: ר רכיה על וגדל ,תא ְְְִִֶֶַַַַָָָחנכה

סעיא יא .לקא אדי לקאבלה סע יא .לד אדי למר סע ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַ

יחאי: ר חצנהא פי ר .אר אי ְְְִִֵַַַַַַַַַַֻלמר

ה דל מען היארי קריאת עקיבא, רי למיד והא חברא, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָ

יחאי: ר תזכ לנ עזר ְְֲִַַַָָָָֹנפלאה,

האדירבּ י יקרא עקיבא. רי למיד הוה אסריה. יר מען ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַַָֻ

יחאי: ר יא תזכ קפלא ְְְֲִִַַַַַַָלעג'יה.

חכ מען רירי אמר בה, התיא הות מלא אצילה, מת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

יחאי: ר אר ותאמר קים, אני ְְְְֲִִִַַַָֹמען

אארבּ י מען רי יל פלמסאן. הות מלא טאמן. לע מען ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

יחאי: ר חרמ פי לק ִֵַַַַַַצאמן.

מען מירי הארא, את מע ארי החבריא וערת הא מערה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

יחאי: ר ננֲֵַַאד

לארה.רבּ י יסמע אלי סעד יא אלערה. וצחא הוה פלערה. מען ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

יחאי: ר יא פי ֲִִֵַַַמן

עמך  ה' יוחאי "חסדבר בעל זצוק"ל, אזולאי אברהם  מוהר "ר  האלקי המקובל להרב 
זצ "ל החיד"א הרב של זקינו לאברהם "

עזר:בּ ר מים רכב ,ע ה' יחאי, ְְְְִִֵֶַָָ

מצנבּ ר מפלא אמן ,נכתר רא עלין כת"ר מאדיחאי, לית. ע ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ילד:נע ארי יחאילית, ר ְְְֲֵֵַַַַָָ

אהבּ ר ר ,ימינ רם עז חכמ"ה רייחאי, ,בטנ אלעזררי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ

:ינטע חן מ ,נחאיי ר ְְְִִֵַַָָ

אבּ ר רי ,מ הא עלם סד בינ"ה רקמה,יחאי, רצ ,ממק ידע א ְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָ

אח ני:צדק יחאיזה ר ְֱֶֶֶֶֶַָָ

מה,בּ ר לב ה' חס"ד חמדיחאי, מרלית יהדה, רי ימינ ה,לקו ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

:חס קר יחאילהיד ר ְְְְִֶַַַָֹ

נתבּ ר גבור"ה ןיחאי, בצלאל רי, עה עץ יצחק רי ארי, ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לר"י נ ח יולדתנ יר תגל יוחאי יא|בר ְְִִֵַַַָָ

יב לכל גברתי:ארי, יחאיא ר ְְִֶַָָָֹ

הא,בּ ר יעקב ר יסי רי ,מראה אדם פאר"ת ויביןיחאי, נעץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

פי:סדה ה' רת ,חאיי ר ְִֵַַָ

ענףבּ ר נצ"ח חזקה,יחאי, רי והא עליה, מני אחד אר החיה, חסד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

:ני את מחת יחאיבע ר ְֶֶַַָָָֹ

וזרבּ ר ונאצל מצל ה"ד ציץיחאי, יציץ ארח, לחברה ייסא רי ח, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

תח לתי:פרח, יחאילבנן ר ְֶֶַַַַָָָָ

נעבּ ר יס"ד אזןיחאי, וכל לטעת, לנטת חייא רב הדעת, סד לם ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ני:מע יא מחה יחאית, ר ְְִִֶַַַָָָָ

מלבּ ר לאתיחאי, לעטרת, ם יסי רי נקראת, בע ת כ"ת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

:תימלאכ ל לסר יחאיולרת, ר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

מבּ ר נעים, מה טב מה הה אריחאי, יטים, וערה אחים בת ֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

י מן ירן נצחים, לצח יחאית:זרחים ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

וצה,בּ ר וסתרה סתר חנה,יחאי, קל פל עינא, לי אית מנרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

חירך טבת יחאי:לראת ר ְְְִִֶַַָָ

עבּ ר על עמדי גהיחאי, אי נכאה, ל עצמי ראיתי י מאה, מדי ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

:אלי ני הרים י יחאיראה, ר ְְִִֵֶֶַַָָָָ

סעבּ ר מט ואיברי ברא,יחאי, פחד הדרה, חלית רקנת רה, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻ

:נימ וחל חאיורגזי ר ְְְִֶַָָָָ

פעיחאי,בּ ר פיע, ואמת חסד יהיע, ולי עתתי יע, טב ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

:עב ית חאייברי ר ְְְֵַַַָֹ

י בּ ר עיני ,אלימ מזני בני ,נעמ ם אריכא חאי, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָֻ

:עתחאיליי ר ְִַָָ

נפלבּ ר האזינה, לה סתרי זהר אמנה,יחאי, סדת איטה את ְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

דברי יחאיקד:תב ר ְְְִֵֶַַָָָ

קבּ ר והגיןיחאי, פי, אמרי יפי, הד מ נף יפה וצפצפי, יערב לי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

:לפני יחאילי ר ְִִֶַָָ

יולדתך  תגל יוחאי רבאבר  הילולא  בספר  זיע "א  חיים  יוסף רבנו האלהי למקובל

וא:בּ ר אבי ימח ,לדי גל יחאי ְְְְְִִִֵַַָָָ

כהבּ ר אי ארי .תמ ההלכה מרים ,נתמ למה יחאי, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

:חממ אכלים וארי .תי₣חאילרא ùר ְְְְְְְִִִֵַַַָ



עלינו|יב טוב יימלי"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

ארבּ ר יסד ואה ואל. עז הרה סדת אל, לכל מרה יחאי, ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹ

:מ ערה ננ י₣חאייראל, ùר ְְְֲִִִֵַַָָָָ

הימיני,בּ ר עד חריחאי, הילני, אחיה ועם חמני. בת יב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

:ממק את י₣חאיל ùר ְְְֶַָ

העליניםי בּ ר ירד .ללה הבחר ים ,ל היה טב ועד חאי, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

:ימ רה סד למע ,בילי₣חאי ùר ְְְִִִִִַַָָֹ

נגלבּ ר קנים,יחאי, ה נות העלינים. וסדת רזים מצנים, ל ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ

ע:הי כינה אר י₣חאיה ùר ְְִִַָָָָ

לבּ ר על רתאל לבה. והדר עז נפ קיא, חסידא יחאי, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

:טעמ וטב אה ר י₣חאיחרה, ùר ְְְֲַַַָָָָ

חכה,בּ ר האיר ואר ערכה. פי אל רת לברכה, נזכר יחאי, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

:מ יריז טב י₣חאיכל ùר ְְְְִַַָָ

חרים,בּ ר חכם לח נבן ייים. פארת מכד הקדים, ק יחאי, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

:מל נהר י₣חאייהיה ùר ְְְְִֶַָָָ

עלינו טוב  זיע"אימליץ חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל

עלינ.בּ ר טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַָָ

עלינ:בּ ר טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַָָ

חנ,חזן: נח ,אדירנ חי ִֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,רכנ חי ְֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,לנ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,לנ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,הדרנ חי ֲֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,קנו חי ִֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

לר"י נ ח עלינונ יר טוב יג|ימלי ְְִִֵַַַָָ

חנ,חזן: נח ,נז חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,מנח חי ְֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,טהרנ חי ֲֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,רני חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,לנכל חי ְְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנחזן: נח ,בנל חי ,אל ְִֵֵֵֵַָָ

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,יענמ חי ִֵֵֵֵַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,אננ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,סעדנ חי ְֵֵֵֵַָָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,רנע חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,רנסנ חי ְְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,קנצ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,נק חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,רחמנ חי ֲֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר



עלינו|יב טוב יימלי"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

ארבּ ר יסד ואה ואל. עז הרה סדת אל, לכל מרה יחאי, ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹ

:מ ערה ננ י₣חאייראל, ùר ְְְֲִִִֵַַָָָָ

הימיני,בּ ר עד חריחאי, הילני, אחיה ועם חמני. בת יב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

:ממק את י₣חאיל ùר ְְְֶַָ

העליניםי בּ ר ירד .ללה הבחר ים ,ל היה טב ועד חאי, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

:ימ רה סד למע ,בילי₣חאי ùר ְְְִִִִִַַָָֹ

נגלבּ ר קנים,יחאי, ה נות העלינים. וסדת רזים מצנים, ל ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ

ע:הי כינה אר י₣חאיה ùר ְְִִַָָָָ

לבּ ר על רתאל לבה. והדר עז נפ קיא, חסידא יחאי, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

:טעמ וטב אה ר י₣חאיחרה, ùר ְְְֲַַַָָָָ

חכה,בּ ר האיר ואר ערכה. פי אל רת לברכה, נזכר יחאי, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

:מ יריז טב י₣חאיכל ùר ְְְְִַַָָ

חרים,בּ ר חכם לח נבן ייים. פארת מכד הקדים, ק יחאי, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

:מל נהר י₣חאייהיה ùר ְְְְִֶַָָָ

עלינו טוב  זיע"אימליץ חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל

עלינ.בּ ר טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַָָ

עלינ:בּ ר טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַָָ

חנ,חזן: נח ,אדירנ חי ִֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,רכנ חי ְֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,לנ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,לנ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,הדרנ חי ֲֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,קנו חי ִֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

לר"י נ ח עלינונ יר טוב יג|ימלי ְְִִֵַַַָָ

חנ,חזן: נח ,נז חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,מנח חי ְֵֵֵֵַָָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,טהרנ חי ֲֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,רני חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנ,חזן: נח ,לנכל חי ְְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ.קהל: טב ימליץ ,נר יחאי ְִֵֵַַַָָר

חנחזן: נח ,בנל חי ,אל ְִֵֵֵֵַָָ

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,יענמ חי ִֵֵֵֵַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,אננ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,סעדנ חי ְֵֵֵֵַָָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,רנע חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,רנסנ חי ְְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,קנצ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,נק חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,רחמנ חי ֲֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר



יוחאי |יד  לבר שמחה ייו"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

חנ,חזן: נח ,בנ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,תמכנ חי ְְִֵֵֵֵַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

יוחאי לבר שמחה זיע"איום חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל

יחאי:חזן: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

איר,חזן: רקהל:אי:חאיחזן:י,ר רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַַָָָ

יחאי:רקהל:דל, ַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר דל ְְְִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

גל,חזן: חאי:קהל:איי הדר,חזן:ר חאי:קהל:איי איחזן:ר ִִִַַָָָָ

יחאי:קהל:ותיק, ר ִַַָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר ותיק ְְְִִַַַָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

זאי,חזן: רקהל:אי:חאיחסיד,חזן:י רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַַַָָָ

יחאי:רקהל:חביב, ִַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר חביב ְְְִִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

טהר,חזן: רקהל:אי:חאיר,חזן:יי רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִַַָָָָָ

יחאי:רקהל:ר, ֵַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר ר ְְְִֵַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

לביא,חזן: חאי:קהל:איי מבין,חזן:ר חאי:קהל:איי איחזן:ר ִִִִִֵַַָָָ

,חאי:קהל:מלי ר ֶֶַָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר מלכת ְְְְִַַַָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

נבן,חזן: רקהל:אי:חאייא,חזן:ינ רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַָָָָ

,רקהל:סמ:חאיי ַָָ

לר"י נ ח י חאי נ יר ר מחת  נא מח| טו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר סמ ְְְִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

עצם,חזן: רקהל:אי:חאייק,חזן:יצ רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַַָָָ

,רקהל:קד:חאיי ַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר קד ְְְִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

רן,חזן: רקהל:אי:חאילם,חזן:י רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִֵַַַָָָָ

יחאי:רקהל:מים, ִַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר מים ְְְִִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

יחאי ר מחת  נא  מחזיע"א חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל ְְְִִַַָָ

מחמחוּ  א מח יחאי:א ר נאשמחות ְְְִִַַָָָ

דלים.אהביםישׂ מחוּ  מחי רכים. מחי מחת. ְְְְְְְְֲִִִִִִַ

יחאי: נאר שמחו ַָ

יחאישׂ מחוּ  ר מחת ויקים. מחי הדרים. מחי י:גלים. ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָ

נא שמחו

יישׂ מחוּ  ר מחת זקנים. מחי זהירים. מחי חאי:זאים. ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָ

נא שמחו

יחחסידים.ישׂ מחוּ  ר מחת חברים. מחי חכמים. מחאי:י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַָָ

נא שמחו

יישׂ מחוּ  טהרים. מחת יקרים. מחי ירים. חאי:מחי ר ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָ

נא שמחו

לוים.ישׂ מחוּ  מחי יחאי:ישׂ מחוּ הנים. ר מחת מלכים. ְְְְְְֲִִִִִִַַָָֹ

נא שמחו

נביישׂ מחוּ  נבנים. מחי ניאים. מחי יחאי:אים. ר מחת ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָ

נא שמחו

ימחסמישׂ מחוּ  ענוים. מחי יכים. ר מחת חאי:עירים. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָ

נא שמחו

מחתדיים.ישׂ מחוּ  קדים. מחי ציקים. מחחאי:יי ר ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָ

נא שמחו



יוחאי |יד  לבר שמחה ייו"לר נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

חנ,חזן: נח ,בנ חי ְֵֵֵֵַַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

חנ,חזן: נח ,תמכנ חי ְְִֵֵֵֵַָָאל

עלינ:קהל: טב ימליץ ,רנמ יחאי ְִֵֵַַָָר

יוחאי לבר שמחה זיע"איום חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל

יחאי:חזן: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

איר,חזן: רקהל:אי:חאיחזן:י,ר רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַַָָָ

יחאי:רקהל:דל, ַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר דל ְְְִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

גל,חזן: חאי:קהל:איי הדר,חזן:ר חאי:קהל:איי איחזן:ר ִִִַַָָָָ

יחאי:קהל:ותיק, ר ִַַָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר ותיק ְְְִִַַַָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

זאי,חזן: רקהל:אי:חאיחסיד,חזן:י רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַַַָָָ

יחאי:רקהל:חביב, ִַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר חביב ְְְִִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

טהר,חזן: רקהל:אי:חאיר,חזן:יי רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִַַָָָָָ

יחאי:רקהל:ר, ֵַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר ר ְְְִֵַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

לביא,חזן: חאי:קהל:איי מבין,חזן:ר חאי:קהל:איי איחזן:ר ִִִִִֵַַָָָ

,חאי:קהל:מלי ר ֶֶַָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר מלכת ְְְְִַַַָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

נבן,חזן: רקהל:אי:חאייא,חזן:ינ רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַָָָָ

,רקהל:סמ:חאיי ַָָ

לר"י נ ח י חאי נ יר ר מחת  נא מח| טו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר סמ ְְְִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

עצם,חזן: רקהל:אי:חאייק,חזן:יצ רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִִַַַָָָ

,רקהל:קד:חאיי ַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר קד ְְְִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

רן,חזן: רקהל:אי:חאילם,חזן:י רקהל:אי:חאיחזן:יאי ִִִֵַַַָָָָ

יחאי:רקהל:מים, ִַָָ

יחאי:חזן: לבר מחה ים יחאי: לבר מים ְְְִִַַָָָָים

יחאי:קהל: לבר מחה ים מחה. ים מחה. ְְְְִִִַָָָָים

יחאי ר מחת  נא  מחזיע"א חיים  יוסף  רבי  האלהי למקובל ְְְִִַַָָ

מחמחוּ  א מח יחאי:א ר נאשמחות ְְְִִַַָָָ

דלים.אהביםישׂ מחוּ  מחי רכים. מחי מחת. ְְְְְְְְֲִִִִִִַ

יחאי: נאר שמחו ַָ

יחאישׂ מחוּ  ר מחת ויקים. מחי הדרים. מחי י:גלים. ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָ

נא שמחו

יישׂ מחוּ  ר מחת זקנים. מחי זהירים. מחי חאי:זאים. ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָ

נא שמחו

יחחסידים.ישׂ מחוּ  ר מחת חברים. מחי חכמים. מחאי:י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַָָ

נא שמחו

יישׂ מחוּ  טהרים. מחת יקרים. מחי ירים. חאי:מחי ר ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָ

נא שמחו

לוים.ישׂ מחוּ  מחי יחאי:ישׂ מחוּ הנים. ר מחת מלכים. ְְְְְְֲִִִִִִַַָָֹ

נא שמחו

נביישׂ מחוּ  נבנים. מחי ניאים. מחי יחאי:אים. ר מחת ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָ

נא שמחו

ימחסמישׂ מחוּ  ענוים. מחי יכים. ר מחת חאי:עירים. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָ

נא שמחו

מחתדיים.ישׂ מחוּ  קדים. מחי ציקים. מחחאי:יי ר ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָ

נא שמחו



דשמשא |טז  כנהורא יוחאי לר"יבר  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

יישׂ מחוּ  ררחמנים. מחת רציים. מחי רנים. מח:חאיי ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

נא שמחו

יישׂ מחוּ  למים. מימים. מחי פלים. חאי:מחי ר מחת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָ

נא שמחו

דשמשאבר כנהורא  החותםיוחאי ת"א, בשנת  שהיה אחד ומקובל חכם  מרב
י' בכוונת עולמים. ח"י רשב "י בחינת בתים  ח "י ידיד . לעם  דוד הקטן  בשם: עצמו 

קדישא. חברייא  י ' ושמות ספירות 

קדיא:בּ ר דמלא תר רא דמא. נהרא יחאי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

דאבּ ר עטרין לל נימה. הנז אר חסיחאי, רב ואא. והיאא דא ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ

נעלמה: כתפי מצא מאין יחאיעלמה. ר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

התבּ ר ם רא. ארא לי חיחאי, וזיוה. הרה הדה סאיק ברא ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָ

וחרא: רמחי רין מלין יחאיוטבא. ר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ

בּ ר ימא. ההא נכד מה עקדיםיחאי, סתימה. הרסא ית ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצח ניק יצא פמא. מעינא מ"ה:נקדים ם יחאיהיא ר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאירבּ ר ל ייר הן מאין. והחכמה דאבהיחאי, רעיה עין. ת אין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

אל רי רעוין, רעוא הזלין:לה סד ם יחאיעזר ר ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

אבּ ר מצלתיחאי, קן .עמק תהם מיל לב .נחקק ינה מרי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

לק בצינא מיו אא רי .זכ קיחא יחאי:ועינא ר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ

ארי בּ ר ימין. לאברהם חסד ליעקב אמת ן עין. עלי אל חסד חאי, ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ימין: דעיק וכרסא יהדה רי אין. קדם ממי עחאיני ר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מבּ ר אל מי יקן ערה. כבדי ערה תא גברה. עצה רח יחאי, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻ

ועברה: אף ימחה יצחק רי נסרה. יחאירסד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

דמיחאבּ ר רחא .לתד לצד מה רחמן .חמלת אדם פארת יחאי, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

למנחת יעקב ר יסי רי .חכמת יחאי:ה ר ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

עוןבּ ר א נדאים. לב חי להית נא לביאים. נצח מרה יחאי, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אלהים: י לן חזקה רי רעינים. יחאיחיתיה ר ְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹ

ןבּ ר ה ארין.  ימם היה אה דין. לנפ הד יא יחאי, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֻ

חבין: ם ל ייסא רי עלין. חסד חפץ יחאיי ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ןבּ ר ה .נתאמ ציק חי אל בין .חלקת ארץ וליסד יחאי, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

:אתונ אי סלח חא רי .ע ע על יחאיעבר ר ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ

יבּ ר עז אי ים. על מלכת ר ה,יחאי, מצלים. לאאנכי ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָֹֹֹ

ירלים: קמי יסי רי כים. א לעד יחאיהחזיק ר ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

פרסאבּ ר נהירין. נין הלכ מרה חין. תרין לארית יחאי, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֻ

רימין: חתימין גנקא בצינין. יחאידעליכן ר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֻ

לר"י נ ח ונורא נ יר זה יו נכבד  יז |איו ְְִִֵַַַָָ

מלבּ ר להן נחת מלכין. רבא חיון לממעיחאי, עלמין. מליןה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

ענין: הרמן יק מי סנדלכין יחאיעאין. ר ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָ

עמיקא.בּ ר י זהרתיה לבריק ארייתא. רפתקא פארתיחאי, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

 רזא טא:עטה נהרין ל נהרא עד יחאימהימנתא. ר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָ

לעלמבּ ר וכליה אמת יגזר עלינין. גזיר מא קליאיחאי, ין. ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹ

דפרא קל ויד דקרא:עריא לסהדתא לנקט נבא יחאי. ר ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹ

עבּ ר רן יסבר האך מהימנאיחאי, רעיא עין. רברבי חציפתא למין. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

פיר עמד נחס רי עם קדיא. בר חאיצא:אני ר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

לןבּ ר מתרחי עתא כל למאן יסא. להאי לכן לימא מאן יחאי, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

דרעיניסא. יצמחאלהכן פלחיה. מהימנא ויקרבא רקני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָ

:יחיחאימי ר ְִֵַָ

ונורא זה יום נכבד אני איום חתום  בעומר . ל"ג ביום  רשב "י לכבוד ושבחה שיר 
סדבון  זיע"א)אליהו עמדין יעקב רבי הגה"ק של  בסידור (נדפס

וארה.איוֹ ם להדים ון מחה ונרא. זה ים נכד ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

לפר נכנס :'לה הא קדים קד הרה. תר ס ְְֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

בתבנה.נעמוּ  חכמה אלהים רח מלא הא. האלהי אמרתיו ְְְְֱֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ

נפ ה':וייט ויראת עת רח האמנה, מרת לאת ְְְְֱִִִִַַַַַַָָָ

בחי.ישׂ ישוּ  אער אמא רה י ואחי. רעי יגיל ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ה':מחת בחר  י יחאי. ן מען רי היק ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

אלנ.אדוֹ ן מחת חסדים, מלא .עדנ מגן נע ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

צ ה':מח ברת ימל מי .אלהינ יראת מל יק ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

למבטח.לקח הצרים למערת אב .למקח ל נן הב ְְְְְְִִִִִַַַַָָ

נגל ה':ם תא היל ים .ברח האלהים אליו  ְְְְֱִִִִֵָָָָֹ

הלחמה.ישׂ מחוּ  ואי אדם תפארת האדמה. ותגל מרמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ה':מארמלא מלא קד החה. הר הצץ ְְֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

מר.היּ וֹ ם תא נצחים לצח .יקר המים חמת ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

דים ה':אכל לפני מחם .ת ורעים ְְְְְְִִִִֵֵֶַ

גיל.וׁש לחוּ  אר יעזר רעה אי .ל נכן לאין מנת ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹ

רב י הה ה':ם ודר רה צא .מהלל דה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ



דשמשא |טז  כנהורא יוחאי לר"יבר  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

יישׂ מחוּ  ררחמנים. מחת רציים. מחי רנים. מח:חאיי ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

נא שמחו

יישׂ מחוּ  למים. מימים. מחי פלים. חאי:מחי ר מחת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָ

נא שמחו

דשמשאבר כנהורא  החותםיוחאי ת"א, בשנת  שהיה אחד ומקובל חכם  מרב
י' בכוונת עולמים. ח"י רשב "י בחינת בתים  ח "י ידיד . לעם  דוד הקטן  בשם: עצמו 

קדישא. חברייא  י ' ושמות ספירות 

קדיא:בּ ר דמלא תר רא דמא. נהרא יחאי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

דאבּ ר עטרין לל נימה. הנז אר חסיחאי, רב ואא. והיאא דא ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ

נעלמה: כתפי מצא מאין יחאיעלמה. ר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

התבּ ר ם רא. ארא לי חיחאי, וזיוה. הרה הדה סאיק ברא ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָ

וחרא: רמחי רין מלין יחאיוטבא. ר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ

בּ ר ימא. ההא נכד מה עקדיםיחאי, סתימה. הרסא ית ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצח ניק יצא פמא. מעינא מ"ה:נקדים ם יחאיהיא ר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאירבּ ר ל ייר הן מאין. והחכמה דאבהיחאי, רעיה עין. ת אין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

אל רי רעוין, רעוא הזלין:לה סד ם יחאיעזר ר ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

אבּ ר מצלתיחאי, קן .עמק תהם מיל לב .נחקק ינה מרי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

לק בצינא מיו אא רי .זכ קיחא יחאי:ועינא ר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ

ארי בּ ר ימין. לאברהם חסד ליעקב אמת ן עין. עלי אל חסד חאי, ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ימין: דעיק וכרסא יהדה רי אין. קדם ממי עחאיני ר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מבּ ר אל מי יקן ערה. כבדי ערה תא גברה. עצה רח יחאי, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻ

ועברה: אף ימחה יצחק רי נסרה. יחאירסד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

דמיחאבּ ר רחא .לתד לצד מה רחמן .חמלת אדם פארת יחאי, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

למנחת יעקב ר יסי רי .חכמת יחאי:ה ר ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

עוןבּ ר א נדאים. לב חי להית נא לביאים. נצח מרה יחאי, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אלהים: י לן חזקה רי רעינים. יחאיחיתיה ר ְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹ

ןבּ ר ה ארין.  ימם היה אה דין. לנפ הד יא יחאי, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֻ

חבין: ם ל ייסא רי עלין. חסד חפץ יחאיי ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ןבּ ר ה .נתאמ ציק חי אל בין .חלקת ארץ וליסד יחאי, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

:אתונ אי סלח חא רי .ע ע על יחאיעבר ר ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ

יבּ ר עז אי ים. על מלכת ר ה,יחאי, מצלים. לאאנכי ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָֹֹֹ

ירלים: קמי יסי רי כים. א לעד יחאיהחזיק ר ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

פרסאבּ ר נהירין. נין הלכ מרה חין. תרין לארית יחאי, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֻ

רימין: חתימין גנקא בצינין. יחאידעליכן ר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֻ

לר"י נ ח ונורא נ יר זה יו נכבד  יז |איו ְְִִֵַַַָָ

מלבּ ר להן נחת מלכין. רבא חיון לממעיחאי, עלמין. מליןה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

ענין: הרמן יק מי סנדלכין יחאיעאין. ר ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָ

עמיקא.בּ ר י זהרתיה לבריק ארייתא. רפתקא פארתיחאי, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

 רזא טא:עטה נהרין ל נהרא עד יחאימהימנתא. ר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָ

לעלמבּ ר וכליה אמת יגזר עלינין. גזיר מא קליאיחאי, ין. ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹ

דפרא קל ויד דקרא:עריא לסהדתא לנקט נבא יחאי. ר ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹ

עבּ ר רן יסבר האך מהימנאיחאי, רעיא עין. רברבי חציפתא למין. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

פיר עמד נחס רי עם קדיא. בר חאיצא:אני ר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

לןבּ ר מתרחי עתא כל למאן יסא. להאי לכן לימא מאן יחאי, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

דרעיניסא. יצמחאלהכן פלחיה. מהימנא ויקרבא רקני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָ

:יחיחאימי ר ְִֵַָ

ונורא זה יום נכבד אני איום חתום  בעומר . ל"ג ביום  רשב "י לכבוד ושבחה שיר 
סדבון  זיע"א)אליהו עמדין יעקב רבי הגה"ק של  בסידור (נדפס

וארה.איוֹ ם להדים ון מחה ונרא. זה ים נכד ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

לפר נכנס :'לה הא קדים קד הרה. תר ס ְְֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

בתבנה.נעמוּ  חכמה אלהים רח מלא הא. האלהי אמרתיו ְְְְֱֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ

נפ ה':וייט ויראת עת רח האמנה, מרת לאת ְְְְֱִִִִַַַַַַָָָ

בחי.ישׂ ישוּ  אער אמא רה י ואחי. רעי יגיל ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ה':מחת בחר  י יחאי. ן מען רי היק ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

אלנ.אדוֹ ן מחת חסדים, מלא .עדנ מגן נע ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

צ ה':מח ברת ימל מי .אלהינ יראת מל יק ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

למבטח.לקח הצרים למערת אב .למקח ל נן הב ְְְְְְִִִִִַַַַָָ

נגל ה':ם תא היל ים .ברח האלהים אליו  ְְְְֱִִִִֵָָָָֹ

הלחמה.ישׂ מחוּ  ואי אדם תפארת האדמה. ותגל מרמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ה':מארמלא מלא קד החה. הר הצץ ְְֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

מר.היּ וֹ ם תא נצחים לצח .יקר המים חמת ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

דים ה':אכל לפני מחם .ת ורעים ְְְְְְִִִִֵֵֶַ

גיל.וׁש לחוּ  אר יעזר רעה אי .ל נכן לאין מנת ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹ

רב י הה ה':ם ודר רה צא .מהלל דה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
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והדיע.סוֹ ד היד עלם יסדי ציק היע. לחבר ְְֲִִִִִִֵֵַַַַַה'

התר ה':מעין את עה הארץ מאה לרקיע. מעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ונא.דּ בר דלת הביא ר מרבה. מעה דל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

סב ה':ירדה יראת והריח ולה. מעלה א יבתיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

החמר.בּ יּ וֹ ם גד את הציק הפיט לעמר. לים לה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

מ נבחר :'ה ברי ל את אמר מר וטהר. קד י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

לממר.ואּת ה נכנס העלין להיכל נאמר. אליו לץ ל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ול ה':לפני לפני ם העמדים ואיתמר. אלעזר פנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ

גללנא רחמן המם.אב ותבנה הלכת חיל רמם. ן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

י ה':ע הר אל ונעלה נחמם. מאבלם הדל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

יוחאי דבר  בהילולא חלקנו טוב מה יוסףאשרינו הרב מאת  לשורר נאה  שיר 
צפת מעיה "ק זצ"ל שפירא 

יחאי,אׁש רינוּ  בר הילא ,חלקנ טב מה ְְְִֵֶַַָָ

נעים יחאי:מה בר הילא ,רלנ ְְִִֵַַָָָָ

יחאי,אב בר הילא ,לנק מע הרחמן ְְְֲִֵַַַָָָָ

ה יחאי:אאה ר ננאד זכת ,יענמרינא ְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ובּ מהרה יחאי,יבא בר הילא ,נל יגל ְְְִִֵֵַָָָָ

וד יחאי:ן ר ננאד זכת ,ויגאלנ אריניבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

יחאי,בדגּ לה בר הילא ,עלינ תמלכ ְְְְְִֵַַָָָ

יחאי:אה ר ננאד זכת ,גאלנ ארינלמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻ

יחאי,והדּ עה בר הילא ,נח ל ְְְְְִֵֵַַָָָ

ירי יחאי:ר ר ננאד זכת ,ברכ ארינם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ

יחאי,כינתהב בר הילא ,עירנ לצן ְְְְְִִִִֵַָָָ

 יחאי:הם ר ננאד זכת ,וועתנ ארינמע ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

יחאי,וּ תערב בר הילא ,תנפ לפני ְְְְִִֵֶַָָָָ

 יחאי:לצן ר ננאד זכת ,עינינ יחז ברינא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

יחאי,זכוּ ת בר הילא ,עלינ יגן אבת ְְִֵֵַָָָָָ

ינק ה' יחאי:זה ר ננאד זכת ,יענוי לרינא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

לר"י נ ח יוחאי נ יר דבר בהילולא  חלקנו טוב מה יט|אשרינו ְְִִֵַַַָָ

יחאי,חוּ ס בר הילא ,עלינ נא ְְְִֵֵַַָָָָורחם

עלינ יחאי:חמל ר ננאד זכת ,ללינע ועל רינא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

יחאי,טוֹ ב בר הילא ,לנ רה ְְִִִֵֵַָָָָמטיב

בחאי:טי ר ננאד זכת ,עלינ וחסדרינא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

יחאי,ידבּ ר בר הילא ,ינח עים ְְְִִֵַַַָָ

אל ה' אדנניהי זכת ,נע חאי:היני ארינר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

יחאי,ּכ תר בר הילא ,ינלרא המים ְְְִִִֵַָָֹ

ו יחאי:בד ר ננאד זכת ,עטרינ ארינהר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָ

יחאי,לׁש ם בר הילא ,נ ולתהה ְְְְְִִִִֵַָָָ

ח יחאי:לחם ר ננאד זכת ,הטריפנ נרינא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻ

חאי,מלי בר הילא ,עלינ רחם רחמן ְְֲִֵֵַַַָָָָ

מ רכתחאי:מי ר ננאד זכת ,ידינ ארינלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

יחאי,נאוֹ ר בר הילא ,חנ אל ואיר ְְְְִִִֵַַַָָָ

 לצן חאי:נהליני ר ננאד זכת ,רלנרינא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ

יחאי,סוֹ ף בר הילא ,תינצר לכל ְְְְִֵֵַָָָָוקץ

נא יחאי:סלח ר ננאד זכת ,ננלעורינא ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָ

יחאי,עת בר הילא ,לנ הם רצן ְְִַַָָָָ

עני אלהי חאי:עזריני ר ננאד זכת ,רינא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹ

יחאי,ּפ תח בר הילא ,תנלתפ רחמים ערי לנ ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

פר רווח יחאי:רנסה ר ננאד זכת ,נסנרינא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

יחאי,צמיחת בר הילא ,אלנלג קרן ְְְֲִֵֶֶַָָ

וחסד יחאי:צדקה ר ננאד זכת ,נע ארינעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

יחאי,קרע בר הילא ,יננ זר רע ְְְִִֵַַַָָֹ

עד קהל יחאי:קמם ר ננאד זכת ,תנרינא ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָ

יחאי,רצוֹ ננוּ  בר הילא ,נמל לראת ְְְְִִֵַַָָ

ל יחאי:רפאה ר ננאד זכת ,אנר ארינמה ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יחאי,ׁש כוֹ ן בר הילא ,אהלינ מאז ְְְְִֵֵַָָָָָ

,תנב את ה' יחאי:בה ר ננאד ארינזכת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָ
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והדיע.סוֹ ד היד עלם יסדי ציק היע. לחבר ְְֲִִִִִִֵֵַַַַַה'

התר ה':מעין את עה הארץ מאה לרקיע. מעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ונא.דּ בר דלת הביא ר מרבה. מעה דל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

סב ה':ירדה יראת והריח ולה. מעלה א יבתיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

החמר.בּ יּ וֹ ם גד את הציק הפיט לעמר. לים לה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

מ נבחר :'ה ברי ל את אמר מר וטהר. קד י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

לממר.ואּת ה נכנס העלין להיכל נאמר. אליו לץ ל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ול ה':לפני לפני ם העמדים ואיתמר. אלעזר פנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ

גללנא רחמן המם.אב ותבנה הלכת חיל רמם. ן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

י ה':ע הר אל ונעלה נחמם. מאבלם הדל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

יוחאי דבר  בהילולא חלקנו טוב מה יוסףאשרינו הרב מאת  לשורר נאה  שיר 
צפת מעיה "ק זצ"ל שפירא 

יחאי,אׁש רינוּ  בר הילא ,חלקנ טב מה ְְְִֵֶַַָָ

נעים יחאי:מה בר הילא ,רלנ ְְִִֵַַָָָָ

יחאי,אב בר הילא ,לנק מע הרחמן ְְְֲִֵַַַָָָָ

ה יחאי:אאה ר ננאד זכת ,יענמרינא ְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ובּ מהרה יחאי,יבא בר הילא ,נל יגל ְְְִִֵֵַָָָָ

וד יחאי:ן ר ננאד זכת ,ויגאלנ אריניבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

יחאי,בדגּ לה בר הילא ,עלינ תמלכ ְְְְְִֵַַָָָ

יחאי:אה ר ננאד זכת ,גאלנ ארינלמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻ

יחאי,והדּ עה בר הילא ,נח ל ְְְְְִֵֵַַָָָ

ירי יחאי:ר ר ננאד זכת ,ברכ ארינם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ

יחאי,כינתהב בר הילא ,עירנ לצן ְְְְְִִִִֵַָָָ

 יחאי:הם ר ננאד זכת ,וועתנ ארינמע ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

יחאי,וּ תערב בר הילא ,תנפ לפני ְְְְִִֵֶַָָָָ

 יחאי:לצן ר ננאד זכת ,עינינ יחז ברינא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

יחאי,זכוּ ת בר הילא ,עלינ יגן אבת ְְִֵֵַָָָָָ

ינק ה' יחאי:זה ר ננאד זכת ,יענוי לרינא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

לר"י נ ח יוחאי נ יר דבר בהילולא  חלקנו טוב מה יט|אשרינו ְְִִֵַַַָָ

יחאי,חוּ ס בר הילא ,עלינ נא ְְְִֵֵַַָָָָורחם

עלינ יחאי:חמל ר ננאד זכת ,ללינע ועל רינא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

יחאי,טוֹ ב בר הילא ,לנ רה ְְִִִֵֵַָָָָמטיב

בחאי:טי ר ננאד זכת ,עלינ וחסדרינא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

יחאי,ידבּ ר בר הילא ,ינח עים ְְְִִֵַַַָָ

אל ה' אדנניהי זכת ,נע חאי:היני ארינר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

יחאי,ּכ תר בר הילא ,ינלרא המים ְְְִִִֵַָָֹ

ו יחאי:בד ר ננאד זכת ,עטרינ ארינהר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָ

יחאי,לׁש ם בר הילא ,נ ולתהה ְְְְְִִִִֵַָָָ

ח יחאי:לחם ר ננאד זכת ,הטריפנ נרינא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻ

חאי,מלי בר הילא ,עלינ רחם רחמן ְְֲִֵֵַַַָָָָ

מ רכתחאי:מי ר ננאד זכת ,ידינ ארינלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

יחאי,נאוֹ ר בר הילא ,חנ אל ואיר ְְְְִִִֵַַַָָָ

 לצן חאי:נהליני ר ננאד זכת ,רלנרינא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ

יחאי,סוֹ ף בר הילא ,תינצר לכל ְְְְִֵֵַָָָָוקץ

נא יחאי:סלח ר ננאד זכת ,ננלעורינא ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָ

יחאי,עת בר הילא ,לנ הם רצן ְְִַַָָָָ

עני אלהי חאי:עזריני ר ננאד זכת ,רינא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹ

יחאי,ּפ תח בר הילא ,תנלתפ רחמים ערי לנ ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

פר רווח יחאי:רנסה ר ננאד זכת ,נסנרינא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

יחאי,צמיחת בר הילא ,אלנלג קרן ְְְֲִֵֶֶַָָ

וחסד יחאי:צדקה ר ננאד זכת ,נע ארינעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

יחאי,קרע בר הילא ,יננ זר רע ְְְִִֵַַַָָֹ

עד קהל יחאי:קמם ר ננאד זכת ,תנרינא ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָ

יחאי,רצוֹ ננוּ  בר הילא ,נמל לראת ְְְְִִֵַַָָ

ל יחאי:רפאה ר ננאד זכת ,אנר ארינמה ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יחאי,ׁש כוֹ ן בר הילא ,אהלינ מאז ְְְְִֵֵַָָָָָ

,תנב את ה' יחאי:בה ר ננאד ארינזכת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָ
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יחאי,ּת עלינוּ  בר הילא ,לארצנ מחה ְְְְְְִִֵַַָָָ

מ לנ יחאי:בנה ר ננאד זכת ,נקדרינא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

עטית  אור  בגדי יוחאי חזק בר  נטף  ישועה סימן פיוט

לית:בּ ר הרה ל סדי עטית. אר גדי יחאייחאי ר ְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

הבנ.יפי הילת דוד .לב מלכת חן ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

סה ראית:אבן קפה אל. בד יחאידת ר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ורח.ׁש דּ י א סד מצאת כח. יא ְִֵַַַָָָֹ

 ארית:עת, וציקים ,נ לח. יחאידה ר ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ינק.ווי הביאים מד .גה העדים ְְְִִִִִַַַַָָָָ

האית עדי:ועז ליהם .חגר יחאינים ר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

מימה.עוֹ טה רה סד ל מסר למה. אר ְְְִֵַַָָָ

מל חים רית:עץ אל מלאכי ל על נעלמה. יחאיחי ר ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אלהים.הוֹ ן יאתה טב, זהב נעים. רְְֱֲִִִָָָָָֹי

מ יבנה קנית:מצפן מק ,א חמת עים. יחאיים ר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

דל.נטעי מים עלי .נטע נעמנים ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ

צ עלית:חסדי חר .כמ עלמים יחאיר ר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

חתמ.טעם בבינה בנה, .טעמ טב ְְְְִַַַַָָָָָ

בד פר, חלית:סד אל ני קץ, גי .עמל יחאירר ר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ללבנן.ּפ תח לעלת ,תח עלין. ער ְְְֲִֶַַַַַָָ

חכמ וית:סד נג י מיד מרעין. סתמה יחאיה ר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מחד.חסין לא קדמן נקי, ז .ונק רם ְְְְִִַַָָָָֹֻ

מ סד לבאי ,ית:ידעצ אר צח זהר .חאיפרי ר ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

ואבין.לפני ל עם על תחן. עלין אל ְְְְִֵֵֶֶַַַַ

בני דית:ירחם אר עם , לרן ארין. יחאין ר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

קדישא  בוצינא יוחאי, מוהר"רבר האלקי  המקובל  ח"ק המופלא להרה "ג פיוט
ז"ל מתוניס שוואט פראג 'י

דנפיא:רבּ  נהרא ל ינהיר קדיא. צינא יחאייחאי, ר ְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ

מרליתבּ ר ל אית מטרניתא.יחאי, ה היא, טבא א. ְְְִִִִַַַָָָָָָָ

מינ רחיא:י מ על ליליא ל מתניתא. יחאיאהניתא ר ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

לר"י נ ח אמרותינ יר נעמו יוחאי, כא|בר  ְְִִֵַַַָָ

יקרא.בּ ר בינא איה טב נהרא. נהירתא יחאי, ְְְְְִִִִָָָָָָ

 מלא, קדיא:ן זוגא דאי ל נהירא. חאיכנתיי ר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

זטרי.בּ ר רברבי איא, תרי. אלפן ירת יחאי, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָ

קביל, תיא:חד התא י יתא  נהירי. ה יחאיחד ר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

סיא.בּ ר ניקין ניק ל הא. רי קדא ם יחאי, ְְְְְִִִִִָָָ

דא לחיא:כגן אריתא רזי ל .ליא יחאימי ר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

לרא.בּ ר דחינן מאל מירא. ריעין יחאי, ְְְְִִִִִִַָָָָֹ

ד א:ביבין י סטרא האי לדביקי דירא. יחאילהיטין ר ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָ

ימינא.בּ ר דדרעא רא האי זינא. יתא  יחאי, ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ריא ריא:י אברהם סליק ל דינא. קפא יחאיעל ר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

דעלמא.בּ ר חירתא עיאה אא. ינקא יחאי, ְְְְִִֵָָָָָָָָ

טבא ריא:מחמרא ענבי  מנטר י טעימא. חאילי ר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

בילין.בּ ר בתרין תלתין וסכלתן. חים יחאי, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

לך מריקין ריא:י תפין עסיקין ענא יחאימחא. ר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָָָָָ

לעא.בּ ר טמיר סימי כלא. ריא זיו יחאי, ְְְְִִִִֵֵֵָָָָ

ר לן סגיא:לית ריא הא גין , יחאילאסלא. ר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

מלתא.בּ ר יפרק אל קמי צלתא. סר קם יחאי, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

י לי רביא:לן עפר  התא י .כינתי ית יחאיתיב ר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

אמרותיך נעמו יוחאי, מוהר"רבר האלקי המקובל ח"ק המופלא  להרה "ג  פיוט
ז"ל שוואט פראג'י 

פתי:בּ ר חן הצק י .תיאמר נעמ יחאייחאי, ר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

צדק.בּ ר ויל בק צדק. ערי תחי יחאי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אה י לב:לקראת יצאה מל ת צדק. חאיבי ר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

חנית.בּ ר בצן חי, מאל קנית. לם רב יחאי, ְִִִֵֵַָָָָָָֹ

ק את ברית רית:ם אני ציקים נחית. חאידי ר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מרבבה.בּ ר גל וד קי מרבה. לי יחאי, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ד  למדי:עדי נגמר ניהם ערבה. יחאיי ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ניו.בּ ר אר קרן י יכן, קו ענו. רי יחאי, ְְִִַַַָָָָָָָ

חקק זרת:עת סיר לחת על לפניו. טב יחאילקח ר ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
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יחאי,ּת עלינוּ  בר הילא ,לארצנ מחה ְְְְְְִִֵַַָָָ

מ לנ יחאי:בנה ר ננאד זכת ,נקדרינא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

עטית  אור  בגדי יוחאי חזק בר  נטף  ישועה סימן פיוט

לית:בּ ר הרה ל סדי עטית. אר גדי יחאייחאי ר ְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

הבנ.יפי הילת דוד .לב מלכת חן ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

סה ראית:אבן קפה אל. בד יחאידת ר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ורח.ׁש דּ י א סד מצאת כח. יא ְִֵַַַָָָֹ

 ארית:עת, וציקים ,נ לח. יחאידה ר ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ינק.ווי הביאים מד .גה העדים ְְְִִִִִַַַַָָָָ

האית עדי:ועז ליהם .חגר יחאינים ר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

מימה.עוֹ טה רה סד ל מסר למה. אר ְְְִֵַַָָָ

מל חים רית:עץ אל מלאכי ל על נעלמה. יחאיחי ר ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אלהים.הוֹ ן יאתה טב, זהב נעים. רְְֱֲִִִָָָָָֹי

מ יבנה קנית:מצפן מק ,א חמת עים. יחאיים ר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

דל.נטעי מים עלי .נטע נעמנים ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ

צ עלית:חסדי חר .כמ עלמים יחאיר ר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

חתמ.טעם בבינה בנה, .טעמ טב ְְְְִַַַַָָָָָ

בד פר, חלית:סד אל ני קץ, גי .עמל יחאירר ר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ללבנן.ּפ תח לעלת ,תח עלין. ער ְְְֲִֶַַַַַָָ

חכמ וית:סד נג י מיד מרעין. סתמה יחאיה ר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מחד.חסין לא קדמן נקי, ז .ונק רם ְְְְִִַַָָָָֹֻ

מ סד לבאי ,ית:ידעצ אר צח זהר .חאיפרי ר ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

ואבין.לפני ל עם על תחן. עלין אל ְְְְִֵֵֶֶַַַַ

בני דית:ירחם אר עם , לרן ארין. יחאין ר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

קדישא  בוצינא יוחאי, מוהר"רבר האלקי  המקובל  ח"ק המופלא להרה "ג פיוט
ז"ל מתוניס שוואט פראג 'י

דנפיא:רבּ  נהרא ל ינהיר קדיא. צינא יחאייחאי, ר ְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ

מרליתבּ ר ל אית מטרניתא.יחאי, ה היא, טבא א. ְְְִִִִַַַָָָָָָָ

מינ רחיא:י מ על ליליא ל מתניתא. יחאיאהניתא ר ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

לר"י נ ח אמרותינ יר נעמו יוחאי, כא|בר  ְְִִֵַַַָָ

יקרא.בּ ר בינא איה טב נהרא. נהירתא יחאי, ְְְְְִִִִָָָָָָ

 מלא, קדיא:ן זוגא דאי ל נהירא. חאיכנתיי ר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

זטרי.בּ ר רברבי איא, תרי. אלפן ירת יחאי, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָ

קביל, תיא:חד התא י יתא  נהירי. ה יחאיחד ר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

סיא.בּ ר ניקין ניק ל הא. רי קדא ם יחאי, ְְְְְִִִִִָָָ

דא לחיא:כגן אריתא רזי ל .ליא יחאימי ר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

לרא.בּ ר דחינן מאל מירא. ריעין יחאי, ְְְְִִִִִִַָָָָֹ

ד א:ביבין י סטרא האי לדביקי דירא. יחאילהיטין ר ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָ

ימינא.בּ ר דדרעא רא האי זינא. יתא  יחאי, ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ריא ריא:י אברהם סליק ל דינא. קפא יחאיעל ר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

דעלמא.בּ ר חירתא עיאה אא. ינקא יחאי, ְְְְִִֵָָָָָָָָ

טבא ריא:מחמרא ענבי  מנטר י טעימא. חאילי ר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

בילין.בּ ר בתרין תלתין וסכלתן. חים יחאי, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

לך מריקין ריא:י תפין עסיקין ענא יחאימחא. ר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָָָָָ

לעא.בּ ר טמיר סימי כלא. ריא זיו יחאי, ְְְְִִִִֵֵֵָָָָ

ר לן סגיא:לית ריא הא גין , יחאילאסלא. ר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

מלתא.בּ ר יפרק אל קמי צלתא. סר קם יחאי, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

י לי רביא:לן עפר  התא י .כינתי ית יחאיתיב ר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

אמרותיך נעמו יוחאי, מוהר"רבר האלקי המקובל ח"ק המופלא  להרה "ג  פיוט
ז"ל שוואט פראג'י 

פתי:בּ ר חן הצק י .תיאמר נעמ יחאייחאי, ר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

צדק.בּ ר ויל בק צדק. ערי תחי יחאי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אה י לב:לקראת יצאה מל ת צדק. חאיבי ר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

חנית.בּ ר בצן חי, מאל קנית. לם רב יחאי, ְִִִֵֵַָָָָָָֹ

ק את ברית רית:ם אני ציקים נחית. חאידי ר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מרבבה.בּ ר גל וד קי מרבה. לי יחאי, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ד  למדי:עדי נגמר ניהם ערבה. יחאיי ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ניו.בּ ר אר קרן י יכן, קו ענו. רי יחאי, ְְִִַַַָָָָָָָ

חקק זרת:עת סיר לחת על לפניו. טב יחאילקח ר ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ



רשב"י |כב ומעלת הזוהר ספר  לר"יבשבח נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

הרים.בּ ר מרעי למ נהם. יער חל יחאי, ְִִִִֵַַַַַַָ

תדמה מלחמתי:ן נגד יקם מי אלהים. יחאילחרת ר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מקרים.יחאבּ ר נזלים אר מי טהרים. בים י, ְְְְְִִִִִֵֵַָ

ה עלת חטהר טהרת:חרים. מקה אל יחאיסד ר ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יבלים.בּ ר סד בי פירים. במת יחאי, ְְְְִִִִֵַָָ

עבדים חרת:ודררים פר מע וחזרים רצים. חאילי ר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הר.בּ ר יין אל זכית עמר. נקי אבר יחאי, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ר ויראת:ענביו ענות עקב נמר. לא חאייחי ר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

נעימי.בּ ר נגע עדי עת נימי. אר טהר יחאי, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

טב זלת:אמרת ראתה לא עין עלמי. רב חאיי ר ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

וגאל.בּ ר מיע יחידי ז אל. ני נא חלה יחאי, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ

 יעת:קל לראת החים יראל. ימיע יחאין ר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

רשב"יבשבח ומעלת  הזוהר זיע"אספר  אל'צהארי  יחיא  רבי האלהי המקובל
המוסר  ג ')בספר (מחברת 

זהר.איׁש ים ספר למד א הר. אל מהר אקרא ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

סהר.בּ וּ עוּ  יאיר רמא י מצניו. בעְְִִֵַַַָָ

הר.גּ ׁש וּ  יעל הה ידעיו מסדתיו. טל ְְֲִִֵַָָָָָ

ינהר.דּ רך טב אל  הרגיל .ל יקרא האמת ְְֱִִִֶַַָָָָ

נמהר.היא לבב ייל  י הפיפיה. רה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נזהר.ויוֹ רני מחטא י החפץ לי. ויאמר ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ

יזהר.זכר אר מען רי לברכה. הא ציק ְְְְִִִִִַַָָָ

לטהר.חשׂ ף ב נעלם סד ל חמתיו. ל לל ְְְְֶֶַָָָָָֹֹ

יגהר.טעמי ארצה אתם עזב העלמת. מצת ְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

יטהר.יוֹ דע ל צדק ירף מתנם. על ם ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹ

מהר.ּכ ל ר עד להסיף חים. ימצא  נה ְְְִִִִֶַַָָ

הארה:ידידי לער חר. נא עמד זהר. סד להבין בחר. אם ְְְְְִִִַַַַַַָָָָֹ

הרא:ּפ תחיו לכת עבים. רכביהם נכבים. ערה רים. הם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרה:שׂ מוֹ  עברי עלת. והין מעלת. י"ד ונ"ן ל"ת. אל"ף ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לר"י נ ח יוחאי נ יר בר שמעו רבי, הקדוש כג|לכבוד ְְִִֵַַַָָ

יקרא:וּ פתח ציק עת יעניני. חי ואל מעני. דיס הני. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

לעטרה:ונצח מהם לסד. מיעים ד. ירכיים ההד. עם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הירה:בּ ׁש מוֹ ת מקמם נביאת. נביאים צבאת. אלהים נפלאת. ְְְְְֱִִִִִִַָָָָֹ

 התפארה:וּ מחׁש בּת ול עי. ל אחה האמצעי. לקו רעי. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרה:ויוֹ "ד נפ .דעמ והב .אחרית ה"א ווא"ו .יתרא ה"א ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

 רה:וּ מּמגב דלה מפעלם. ועצם העלם. זרעת נעלם. לא ְְְְְְִֶֶָָָָָָָֹֹ

הקרא:וּ מיּ מין לבעל פלי. הא והד למאלי. אלהים אלי. ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

בצרה:ועד כל .אחרית ותיטיב .וונת וטב .מרמ ה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הרה:וׁש ׁש  למרה עניינת. עמק ראנת. והמה אחרנת. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

בספירה:והן ערה נלמה. והה נעלמה. בינה חכמה. תר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ

נזהרה:ׁש מוֹ תיהן נמה חיה. חיה בם יהיה. הוה וי אהי"ה. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

נכרה:וּ בבּ ינה בהם מעדת. ארע נקת. אלהים סדת. ְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֻ

נברא:ואין נפ לכל מאלת. ממא העת. לעלת לתהילת. סד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

יוחאי בר שמעון רבי, הקדוש אבוחציראלכבוד יעקב רבי האלהי  מהמקובל
וירא. פרשת חדש מזוהר  פלאים מעשה  ע "פ  זיע "א .

יחאי:אני ר מען רי, דה לכבד חי. לאלהים ירי איר ְְְֱִִִִִִִֶַַַַָָָֹ

דנסין אריתא. רזי סתרי ל ל גלא עלמא. מארי ל עבד פלאין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ

לאריא ענא רתא. חכה דאל חמא דעלמא. צערא למחמי ְְְְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָנפק

הא. ברי קדא יעד עא. מאי ונחמי א .ניה אלעזר רי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָרביעא.

ל אם היתה היא אריתא. ל על .ובה לתה עלמא מהר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹלמא

לכבודחי: ָ

יירא.ּכ ד חילא רא ואימתי רמיא. רב טר מלאכא חד חמא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ר"י ענא דרא. ציקי לקבל רין .מימ נפק ינר ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָולהבין

עלמא. מארי גזירת .ביאחר עית אמר בעלמא. עי א מה .ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָאמר

ל להת עד. אסיף לא גינהן רחימא. זאין לתין אית ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹלא

לכבודחי: ָ

הא.יּק ירא ברי לקדא אימא ב למלא ריכא. מא בקל ר"י ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

אתב הא. עלמא יסד ציק בילאחר צריכא. לא ות כיח יחאי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָר

תח לא .אחרבי זיל לי אמר .תצערי לא יחאי ר .למארי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹמלא

קיה למיקם יכיל מאן נם .יקרי זיו וחמא מלא נחת ד בבריה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

יחאי: לכבודבר ְַָ



רשב"י |כב ומעלת הזוהר ספר  לר"יבשבח נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

הרים.בּ ר מרעי למ נהם. יער חל יחאי, ְִִִִֵַַַַַַָ

תדמה מלחמתי:ן נגד יקם מי אלהים. יחאילחרת ר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מקרים.יחאבּ ר נזלים אר מי טהרים. בים י, ְְְְְִִִִִֵֵַָ

ה עלת חטהר טהרת:חרים. מקה אל יחאיסד ר ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יבלים.בּ ר סד בי פירים. במת יחאי, ְְְְִִִִֵַָָ

עבדים חרת:ודררים פר מע וחזרים רצים. חאילי ר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הר.בּ ר יין אל זכית עמר. נקי אבר יחאי, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ר ויראת:ענביו ענות עקב נמר. לא חאייחי ר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

נעימי.בּ ר נגע עדי עת נימי. אר טהר יחאי, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

טב זלת:אמרת ראתה לא עין עלמי. רב חאיי ר ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

וגאל.בּ ר מיע יחידי ז אל. ני נא חלה יחאי, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ

 יעת:קל לראת החים יראל. ימיע יחאין ר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

רשב"יבשבח ומעלת  הזוהר זיע"אספר  אל'צהארי  יחיא  רבי האלהי המקובל
המוסר  ג ')בספר (מחברת 

זהר.איׁש ים ספר למד א הר. אל מהר אקרא ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

סהר.בּ וּ עוּ  יאיר רמא י מצניו. בעְְִִֵַַַָָ

הר.גּ ׁש וּ  יעל הה ידעיו מסדתיו. טל ְְֲִִֵַָָָָָ

ינהר.דּ רך טב אל  הרגיל .ל יקרא האמת ְְֱִִִֶַַָָָָ

נמהר.היא לבב ייל  י הפיפיה. רה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נזהר.ויוֹ רני מחטא י החפץ לי. ויאמר ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ

יזהר.זכר אר מען רי לברכה. הא ציק ְְְְִִִִִַַָָָ

לטהר.חשׂ ף ב נעלם סד ל חמתיו. ל לל ְְְְֶֶַָָָָָֹֹ

יגהר.טעמי ארצה אתם עזב העלמת. מצת ְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

יטהר.יוֹ דע ל צדק ירף מתנם. על ם ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹ

מהר.ּכ ל ר עד להסיף חים. ימצא  נה ְְְִִִִֶַַָָ

הארה:ידידי לער חר. נא עמד זהר. סד להבין בחר. אם ְְְְְִִִַַַַַַָָָָֹ

הרא:ּפ תחיו לכת עבים. רכביהם נכבים. ערה רים. הם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרה:שׂ מוֹ  עברי עלת. והין מעלת. י"ד ונ"ן ל"ת. אל"ף ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לר"י נ ח יוחאי נ יר בר שמעו רבי, הקדוש כג|לכבוד ְְִִֵַַַָָ

יקרא:וּ פתח ציק עת יעניני. חי ואל מעני. דיס הני. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

לעטרה:ונצח מהם לסד. מיעים ד. ירכיים ההד. עם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הירה:בּ ׁש מוֹ ת מקמם נביאת. נביאים צבאת. אלהים נפלאת. ְְְְְֱִִִִִִַָָָָֹ

 התפארה:וּ מחׁש בּת ול עי. ל אחה האמצעי. לקו רעי. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרה:ויוֹ "ד נפ .דעמ והב .אחרית ה"א ווא"ו .יתרא ה"א ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

 רה:וּ מּמגב דלה מפעלם. ועצם העלם. זרעת נעלם. לא ְְְְְְִֶֶָָָָָָָֹֹ

הקרא:וּ מיּ מין לבעל פלי. הא והד למאלי. אלהים אלי. ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

בצרה:ועד כל .אחרית ותיטיב .וונת וטב .מרמ ה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הרה:וׁש ׁש  למרה עניינת. עמק ראנת. והמה אחרנת. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

בספירה:והן ערה נלמה. והה נעלמה. בינה חכמה. תר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ

נזהרה:ׁש מוֹ תיהן נמה חיה. חיה בם יהיה. הוה וי אהי"ה. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

נכרה:וּ בבּ ינה בהם מעדת. ארע נקת. אלהים סדת. ְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֻ

נברא:ואין נפ לכל מאלת. ממא העת. לעלת לתהילת. סד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

יוחאי בר שמעון רבי, הקדוש אבוחציראלכבוד יעקב רבי האלהי  מהמקובל
וירא. פרשת חדש מזוהר  פלאים מעשה  ע "פ  זיע "א .

יחאי:אני ר מען רי, דה לכבד חי. לאלהים ירי איר ְְְֱִִִִִִִֶַַַַָָָֹ

דנסין אריתא. רזי סתרי ל ל גלא עלמא. מארי ל עבד פלאין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ

לאריא ענא רתא. חכה דאל חמא דעלמא. צערא למחמי ְְְְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָנפק

הא. ברי קדא יעד עא. מאי ונחמי א .ניה אלעזר רי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָרביעא.

ל אם היתה היא אריתא. ל על .ובה לתה עלמא מהר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹלמא

לכבודחי: ָ

יירא.ּכ ד חילא רא ואימתי רמיא. רב טר מלאכא חד חמא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ר"י ענא דרא. ציקי לקבל רין .מימ נפק ינר ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָולהבין

עלמא. מארי גזירת .ביאחר עית אמר בעלמא. עי א מה .ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָאמר

ל להת עד. אסיף לא גינהן רחימא. זאין לתין אית ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹלא

לכבודחי: ָ

הא.יּק ירא ברי לקדא אימא ב למלא ריכא. מא בקל ר"י ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

אתב הא. עלמא יסד ציק בילאחר צריכא. לא ות כיח יחאי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָר

תח לא .אחרבי זיל לי אמר .תצערי לא יחאי ר .למארי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹמלא

קיה למיקם יכיל מאן נם .יקרי זיו וחמא מלא נחת ד בבריה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

יחאי: לכבודבר ְַָ



הרי |כד  עוקר יוחאי לר"יבר  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

לאידי אי אלים. נאר הבד מל חי אל חא. לאלהא צל אפר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מל תק לא עלמא.תיזיל למארי אימא נפילים. דהנה אתרא ותהוי א. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הא לא ואי רא. זאי לתין בעלמא. איתי האי י ברירא. מה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָקל

חי: אי ן אלעזר ורי אנא א ערה. די א לכבודערין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

בתעל נפקא בען. י ינא כל זכ לחבא תגמא. יקם סהדא מימר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָ

ועה. אמר מאר מען. רי לקח זאה אמרא מרמא. ממי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָקלא

תיב עלי ה. נקרא ליראל מחסה. היה תזכ צה. ואין מבל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹא

נדחי: יקץ והא ימע ועתם יעה. יראיו לכבודרצן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ריקדוֹ ׁש  העלה. רב חכמה אלעזר רי לכתר. רמז מען רי הא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

רי לחסד תהה. מה י צל עלין. סתר יב ינה. סד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאא

רי לגברה. הא רמז טדה. אבן יצחק רי החה. אר מאיר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיהדה.

חי: אל אל ניר ברי לי הפארה. למדת יעקב בר לכבודיסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

וריבּ מדּ ת להינחם. הא אדם לא יראל. נצח חזקה. רי נרמז נצח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

מת קרב חא ורי נחם. ירים מת והדר והד עלה. ני מבחר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻיא

וחי: תא וראה ה וכל וד. ית מלכת יסי ורי לכבודהסד. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ

הרים  עוקר יוחאי רשב"י בר  בסוד זיע"א. אבוחצירא  יעקב  רבי האלהי  מהמקובל 
עליונות. ספירות בי' האחוזים  קדישר  חברייא  וי '

באׁש יר חברים. עקרלכבד יחאי ר ארים. מלם ודרראם הרים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

:לע יוחאיטב בר ְַ

עטרכתנחּת ם נא רא ערה.  ללים הרה. לר ערה ה. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ

:יוחאיא בר ִ

אחּכ בּ יר נל חדריו. א נכנס אריו. אלעזר רי הלריו. ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

יוחאילמה: בר ְֹֹ

הםעםיּק יר נתיבת. ל"ב ל נגל רת. מעלת היג אבת. ריםזכת ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָ

:מיוחאייח בר ְֶָ

התאידיד אחעז אלעזר. ורי הא חזר. אא רי רב בי"הר. זים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

:מיוחאי בר ְ

ויתהכלעיעלה נהרים. יצאים מם ערים. חמים  רים. ר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִַָָָָ

:יוחאילמ בר ָ

קקו והעלםחסד חנה. יהדה רי לםנה. עה בנה.  ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

יוחאירמ:מ בר ְִ

לר"י נ ח עול נ יר יסוד יוחאי כה|בר  ְְִִֵַַַָָ

ההאבּ זה הה. מן נכד א לה. אל בא לא רק קדה. יתהרא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

:כמ על יוחאימרה בר ְְִִַָ

ציחיתראיׁש  גברה. היא תמ הארה. יצחק רי רה. סד ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָ

טעמ דב:יוחאי בר ְְִַַ

היאבּ פיהוּ  נחם.  החים עץ ם. יעקב בר יסי רי נכם. אמת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ע יוחאימ:פארת בר ְִֶֶָֻ

נהיה.רייׁש ר לל  הד ם חה. נפ צח פחדחזקה. המל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

:יוחאיע בר ִ

יחברוֹ  לרארי יא. ב טבה מה נמצא.  והדר הד סתא. ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹֻ

:מליוחאי בר ְ

נצמדים.צבאוֹ ת .דים יחד ירניהם העדים. ווי יחזהם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

:יוחאיפנימ בר ֵָ

יריסוֹ ד אמרתיו תה. יצאה מם היה. וכאן נמצא אן חא. י ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָָָ

:יוחאינעמ בר ֵָ

זכרבּ י הא זכת. ל הםיסי ע ל הלכת. אל בדה ם מלכת. ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

:מקיוחאימ בר ְִ

לאׁש ריהוּ  נפ הא קם מיחי. א עד הא יחאי. ההלבר חי. ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

:בלחמ יוחאייאכל בר ְְְַֹ

מחזקוּ  הר כללה. יעדה זה ים וגילה. לכחה דים הלה. ם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

:יוחאילחמ בר ֲַ

עולם  יסוד יוחאי זיע"אבר אבוחצירא  יעקב  רבי האלהי מהמקובל 

עלם.בּ ר מל חר  עלם. יסד יחאי ְֶֶַָָָָ

ע עמד תזכ:מל דוד ן א עד יוחאילם. בר ְִִֵֶֶֶַָָ

חבריו.אׁש רי ל וארי ואריו. חלק ְְְְְֲֵֵֶַַָָָ

הל:הארי מעדי אמריו. יוחאיגי בר ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

להימן.נגּל ה נגלה אר הטמן. סד ל ְְְֲִִֵֶַָָָ

בית הל:הא נזי כל נאמן. יוחאיי בר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָ

זרח.יוֹ ם ל האר מם רח. ְִִָָָָָָָָלמערה

צי הל:הציץ לוג רח. וגם יוחאיץ בר ְְְִִִֵֶֶַַָָ

אלה.יצק ידי על .ריהא מים ְְִִֵֵֵַַַָ

סד הל:ל צה ן י .רהה יוחאינפלא בר ְִִִֵֶֶַָָָָ



הרי |כד  עוקר יוחאי לר"יבר  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

לאידי אי אלים. נאר הבד מל חי אל חא. לאלהא צל אפר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מל תק לא עלמא.תיזיל למארי אימא נפילים. דהנה אתרא ותהוי א. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הא לא ואי רא. זאי לתין בעלמא. איתי האי י ברירא. מה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָקל

חי: אי ן אלעזר ורי אנא א ערה. די א לכבודערין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

בתעל נפקא בען. י ינא כל זכ לחבא תגמא. יקם סהדא מימר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָ

ועה. אמר מאר מען. רי לקח זאה אמרא מרמא. ממי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָקלא

תיב עלי ה. נקרא ליראל מחסה. היה תזכ צה. ואין מבל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹא

נדחי: יקץ והא ימע ועתם יעה. יראיו לכבודרצן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ריקדוֹ ׁש  העלה. רב חכמה אלעזר רי לכתר. רמז מען רי הא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

רי לחסד תהה. מה י צל עלין. סתר יב ינה. סד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאא

רי לגברה. הא רמז טדה. אבן יצחק רי החה. אר מאיר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיהדה.

חי: אל אל ניר ברי לי הפארה. למדת יעקב בר לכבודיסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

וריבּ מדּ ת להינחם. הא אדם לא יראל. נצח חזקה. רי נרמז נצח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

מת קרב חא ורי נחם. ירים מת והדר והד עלה. ני מבחר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻיא

וחי: תא וראה ה וכל וד. ית מלכת יסי ורי לכבודהסד. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ

הרים  עוקר יוחאי רשב"י בר  בסוד זיע"א. אבוחצירא  יעקב  רבי האלהי  מהמקובל 
עליונות. ספירות בי' האחוזים  קדישר  חברייא  וי '

באׁש יר חברים. עקרלכבד יחאי ר ארים. מלם ודרראם הרים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

:לע יוחאיטב בר ְַ

עטרכתנחּת ם נא רא ערה.  ללים הרה. לר ערה ה. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ

:יוחאיא בר ִ

אחּכ בּ יר נל חדריו. א נכנס אריו. אלעזר רי הלריו. ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

יוחאילמה: בר ְֹֹ

הםעםיּק יר נתיבת. ל"ב ל נגל רת. מעלת היג אבת. ריםזכת ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָ

:מיוחאייח בר ְֶָ

התאידיד אחעז אלעזר. ורי הא חזר. אא רי רב בי"הר. זים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

:מיוחאי בר ְ

ויתהכלעיעלה נהרים. יצאים מם ערים. חמים  רים. ר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִַָָָָ

:יוחאילמ בר ָ

קקו והעלםחסד חנה. יהדה רי לםנה. עה בנה.  ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

יוחאירמ:מ בר ְִ

לר"י נ ח עול נ יר יסוד יוחאי כה|בר  ְְִִֵַַַָָ

ההאבּ זה הה. מן נכד א לה. אל בא לא רק קדה. יתהרא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

:כמ על יוחאימרה בר ְְִִַָ

ציחיתראיׁש  גברה. היא תמ הארה. יצחק רי רה. סד ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָ

טעמ דב:יוחאי בר ְְִַַ

היאבּ פיהוּ  נחם.  החים עץ ם. יעקב בר יסי רי נכם. אמת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ע יוחאימ:פארת בר ְִֶֶָֻ

נהיה.רייׁש ר לל  הד ם חה. נפ צח פחדחזקה. המל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

:יוחאיע בר ִ

יחברוֹ  לרארי יא. ב טבה מה נמצא.  והדר הד סתא. ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹֻ

:מליוחאי בר ְ

נצמדים.צבאוֹ ת .דים יחד ירניהם העדים. ווי יחזהם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

:יוחאיפנימ בר ֵָ

יריסוֹ ד אמרתיו תה. יצאה מם היה. וכאן נמצא אן חא. י ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָָָ

:יוחאינעמ בר ֵָ

זכרבּ י הא זכת. ל הםיסי ע ל הלכת. אל בדה ם מלכת. ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

:מקיוחאימ בר ְִ

לאׁש ריהוּ  נפ הא קם מיחי. א עד הא יחאי. ההלבר חי. ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

:בלחמ יוחאייאכל בר ְְְַֹ

מחזקוּ  הר כללה. יעדה זה ים וגילה. לכחה דים הלה. ם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

:יוחאילחמ בר ֲַ

עולם  יסוד יוחאי זיע"אבר אבוחצירא  יעקב  רבי האלהי מהמקובל 

עלם.בּ ר מל חר  עלם. יסד יחאי ְֶֶַָָָָ

ע עמד תזכ:מל דוד ן א עד יוחאילם. בר ְִִֵֶֶֶַָָ

חבריו.אׁש רי ל וארי ואריו. חלק ְְְְְֲֵֵֶַַָָָ

הל:הארי מעדי אמריו. יוחאיגי בר ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

להימן.נגּל ה נגלה אר הטמן. סד ל ְְְֲִִֵֶַָָָ

בית הל:הא נזי כל נאמן. יוחאיי בר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָ

זרח.יוֹ ם ל האר מם רח. ְִִָָָָָָָָלמערה

צי הל:הציץ לוג רח. וגם יוחאיץ בר ְְְִִִֵֶֶַַָָ

אלה.יצק ידי על .ריהא מים ְְִִֵֵֵַַַָ

סד הל:ל צה ן י .רהה יוחאינפלא בר ְִִִֵֶֶַָָָָ



עול |כו  יסוד יוחאי לר"יבר  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

למעלה.עבוֹ דה העלה היא תפה. ז ְְְִִַָָָָֹ

דס הל:את יד ן י גה. יוחאיתיה בר ִִִֵֶֶֶֶַַָָ

וחד.קדת מעד וסד .קד ת ְֵֶֶַַָֹֹ

וגם מלה הדרת עם רב .יק יוחאיל:סד בר ְְְִִֶֶַַַַַָֹ

והפלא.בּ רכוֹ ת אתם ה נפלא. סד ְְְְִִִָָָָ

ל הל:הל ית אל לבא ה. יוחאיער בר ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הראת.אוֹ ת פין ואת. ציצית ְְְִִִִִַָרית

 הל:הוה עיני חן נפלאת. יוחאיהם בר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

נסם.בּ סוֹ ד טמן רית את חתם. הפר ְְִִֵַַָָָ

זהר הל:הל טעת יוחאינחם. בר ְְְֶֶֶַַַַַַַֹֹ

והרה.יחד סדם ה רה. מצות ל ְְִִָָָָָ

נח הל:הל חתם ברירה. יוחאים בר ְְְִֵֶֶַַַַַָֹ

המת.חבּ ר ל ויחד העלמת. ל ְִֵֵַָָָָ

ה הל:ותן ית אל לבא יוחאימת. בר ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

בק.צדק אמת חסד .קנ לם ֱֶֶֶָָָָָ

יד הל:על חמת ונחה .קנתמ יוחאי בר ְְֲִֶֶַַַַָָָָ

והכינ.איחד קטה הכינה. ת ְְֱִִִֶֶַָָָ

מע הל:ל עיני טב אמנה. יוחאייו בר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָ

חתת.ראוּ  נקרא הא .טירת ים ְְֲִִָָָֻ

נכנס :לה יתן נת .תיוחאילח בר ְְִִִֶֶַַַַָ

מענה.את מי נמע ורה. מחה קל ְְְְְִִִִֵַָָָ

הל:צאינה צן נת ראינה. יוחאים בר ְְְִֶֶֶֶַַָָ

ואהבה.חדוה עע רה. ומחה ְְְֲֲִַַַַָָָ

א הל:עת חצר  אל הא. יוחאילעלם בר ְֲֵֶֶֶַַַָָָ

נזר.זה  נהל לעמר. ל"ג הם ְְֵֵֶַַַָֹֹ

קד הל:על אל יר יר יאמר. זה יוחאי בר ִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לפני.קוֹ לי י מ .ל יערב ְְְֱֶֶַַָ

נך ק.רכ:לה למק יוחאימהר בר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

לר"י נ ח בתושבחתא נ יר כז |אזמר ְְִִֵַַַָָ

בתושבחתא  סימנ "ו.אזמר וזה  זיע"א אבוחצירא מסעוד  רבי האלהי  מהמקובל
תבוא. כי פר' חדש בזוהר  הנזכר המעשה  בסוד

איטמראזּמ ר מערא. חד לג ערק קדיא. צינא ליקר תחתא ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ

מען רי ניא. להן ואיתרחי קליא. ר בריה איה אנא. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמני

ציקייא: כלהן ריא. ןאיהמע רי ְְְִִִִֵַַַָָ

בעאנפק סי טבא. מלא עלמא רן קדמיהן. מעינא חרבא. חד לה ְְְְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

רי ימא ל להן. ר חרין חיר יתהן. אדע תרה סתרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָיקרהן.

מעןזמניא: רי ְְִִִַַָ

ולאיוֹ מא יירא. בעתא ע גרסין. הו אריתא דרא. חימי חד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ינה בתרייה טייסין. הו עפין חמא קיין. מרנן חד תירצין. חְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָא

מעןאתיא: רי ְְִִַַָ

יפין.מר מל יאת ל פנינא. פנינא אמר עפין. אינן חמא ד ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

רי קנא טפנא. ימי מעין מהימנא. אנ גין ליחתא. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלמעד

מעןאמא: רי ְִִַַָ

חזיתי.סב א י אתרא חברנא. יחאי ר קדם .יתי אבל תקא האי ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

יקנא. נטלה תקא ינה, ההיא אסחרי אסחר לנא. איב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָפירקא

מא: לצית מעןפרחא רי ְְְְִִֵֵַַָָ

מעין,קדמעד זלגת עיני  אסל דנא. תקא ויאת אזלת, ינה י ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

אתין דלא כינא. קא חבריא מן ריתנא, על אמר עניינא. ההא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

מעןמא: רי ְִִִַַָ

אסכי,ועד לן עלמא רן תרויהן. יעי ברי בכי, הוא הא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

רמיז י קייהן. ית להן ר מעיהן, ית לכא להן. ר הְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאל

מעןלוטא: רי ְְִִִַַָ

עדדּ נא טייסא, ואזלת נטלת .מפ לפנינא ב רמא, ען פתגם ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַָָָָָ

יתי אביל חמא. תב טבא דח לחימא. ואחת קא. אתר מת ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָי

מעןלחבריא: רי ְְְִִַַַָ

חמי,קוּ ם קנדדי עבא קם ימין. עיק אי סבר למחמי, זכית ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמאן

רקן יזמן, למרך צי קם סתימין. ל אתלין עלמין. רן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻמסל

עיניא: ןמטמע רי ְְִִִַַָָ

יף,קוּ ם חסין יסדא קם כינתא. בגין צלתא ותיף. רא ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָָָאילנא

רעיא מטרניתא, על קם לתא. דאתמכת אבהתא. תלת ְְְְְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָָאנ

תיה: ר מעןמהימנא רי ְְִִִֵֵַַָָָ



עול |כו  יסוד יוחאי לר"יבר  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

למעלה.עבוֹ דה העלה היא תפה. ז ְְְִִַָָָָֹ

דס הל:את יד ן י גה. יוחאיתיה בר ִִִֵֶֶֶֶַַָָ

וחד.קדת מעד וסד .קד ת ְֵֶֶַַָֹֹ

וגם מלה הדרת עם רב .יק יוחאיל:סד בר ְְְִִֶֶַַַַַָֹ

והפלא.בּ רכוֹ ת אתם ה נפלא. סד ְְְְִִִָָָָ

ל הל:הל ית אל לבא ה. יוחאיער בר ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הראת.אוֹ ת פין ואת. ציצית ְְְִִִִִַָרית

 הל:הוה עיני חן נפלאת. יוחאיהם בר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

נסם.בּ סוֹ ד טמן רית את חתם. הפר ְְִִֵַַָָָ

זהר הל:הל טעת יוחאינחם. בר ְְְֶֶֶַַַַַַַֹֹ

והרה.יחד סדם ה רה. מצות ל ְְִִָָָָָ

נח הל:הל חתם ברירה. יוחאים בר ְְְִֵֶֶַַַַַָֹ

המת.חבּ ר ל ויחד העלמת. ל ְִֵֵַָָָָ

ה הל:ותן ית אל לבא יוחאימת. בר ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

בק.צדק אמת חסד .קנ לם ֱֶֶֶָָָָָ

יד הל:על חמת ונחה .קנתמ יוחאי בר ְְֲִֶֶַַַַָָָָ

והכינ.איחד קטה הכינה. ת ְְֱִִִֶֶַָָָ

מע הל:ל עיני טב אמנה. יוחאייו בר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָ

חתת.ראוּ  נקרא הא .טירת ים ְְֲִִָָָֻ

נכנס :לה יתן נת .תיוחאילח בר ְְִִִֶֶַַַַָ

מענה.את מי נמע ורה. מחה קל ְְְְְִִִִֵַָָָ

הל:צאינה צן נת ראינה. יוחאים בר ְְְִֶֶֶֶַַָָ

ואהבה.חדוה עע רה. ומחה ְְְֲֲִַַַַָָָ

א הל:עת חצר  אל הא. יוחאילעלם בר ְֲֵֶֶֶַַַָָָ

נזר.זה  נהל לעמר. ל"ג הם ְְֵֵֶַַַָֹֹ

קד הל:על אל יר יר יאמר. זה יוחאי בר ִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לפני.קוֹ לי י מ .ל יערב ְְְֱֶֶַַָ

נך ק.רכ:לה למק יוחאימהר בר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

לר"י נ ח בתושבחתא נ יר כז |אזמר ְְִִֵַַַָָ

בתושבחתא  סימנ "ו.אזמר וזה  זיע"א אבוחצירא מסעוד  רבי האלהי  מהמקובל
תבוא. כי פר' חדש בזוהר  הנזכר המעשה  בסוד

איטמראזּמ ר מערא. חד לג ערק קדיא. צינא ליקר תחתא ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ

מען רי ניא. להן ואיתרחי קליא. ר בריה איה אנא. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמני

ציקייא: כלהן ריא. ןאיהמע רי ְְְִִִִֵַַַָָ

בעאנפק סי טבא. מלא עלמא רן קדמיהן. מעינא חרבא. חד לה ְְְְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

רי ימא ל להן. ר חרין חיר יתהן. אדע תרה סתרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָיקרהן.

מעןזמניא: רי ְְִִִַַָ

ולאיוֹ מא יירא. בעתא ע גרסין. הו אריתא דרא. חימי חד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ינה בתרייה טייסין. הו עפין חמא קיין. מרנן חד תירצין. חְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָא

מעןאתיא: רי ְְִִַַָ

יפין.מר מל יאת ל פנינא. פנינא אמר עפין. אינן חמא ד ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

רי קנא טפנא. ימי מעין מהימנא. אנ גין ליחתא. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלמעד

מעןאמא: רי ְִִַַָ

חזיתי.סב א י אתרא חברנא. יחאי ר קדם .יתי אבל תקא האי ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

יקנא. נטלה תקא ינה, ההיא אסחרי אסחר לנא. איב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָפירקא

מא: לצית מעןפרחא רי ְְְְִִֵֵַַָָ

מעין,קדמעד זלגת עיני  אסל דנא. תקא ויאת אזלת, ינה י ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

אתין דלא כינא. קא חבריא מן ריתנא, על אמר עניינא. ההא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

מעןמא: רי ְִִִַַָ

אסכי,ועד לן עלמא רן תרויהן. יעי ברי בכי, הוא הא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

רמיז י קייהן. ית להן ר מעיהן, ית לכא להן. ר הְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאל

מעןלוטא: רי ְְִִִַַָ

עדדּ נא טייסא, ואזלת נטלת .מפ לפנינא ב רמא, ען פתגם ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַָָָָָ

יתי אביל חמא. תב טבא דח לחימא. ואחת קא. אתר מת ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָי

מעןלחבריא: רי ְְְִִַַַָ

חמי,קוּ ם קנדדי עבא קם ימין. עיק אי סבר למחמי, זכית ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמאן

רקן יזמן, למרך צי קם סתימין. ל אתלין עלמין. רן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻמסל

עיניא: ןמטמע רי ְְִִִַַָָ

יף,קוּ ם חסין יסדא קם כינתא. בגין צלתא ותיף. רא ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָָָאילנא

רעיא מטרניתא, על קם לתא. דאתמכת אבהתא. תלת ְְְְְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָָאנ

תיה: ר מעןמהימנא רי ְְִִִֵֵַַָָָ



אשירה|כח היו לר"יאני נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

קיין,קוּ ם רי יתיב קם לעילא. לקל ציתין קדין, קד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹחסידא

קהלא, האי רקן נחמי הילא, דחין אנן היכלא.  נמתין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻרחין

 י מעןרזא:דיל רי ְְְִִִִַַָָ

צריכיןקוּ ם לצאה, ל יאת קם קדיא. מלא מרנא עיאה. בי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָאריא

קרא ירלם לא. ין יקרב קדא, אני מלן לפיסא. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל

מעןמעליא: רי ְְְִִַַָ

אשירה היום  סימנ"ו:אני וזה זיע "א  אבוחצירא מסעוד רבי האלהי  מהמקובל

הרה.אני אדן לכבד אירה. הם ְֲִִַַָָָ

הק מען לה':רי קד ת שמעוןרא. רבי ְְִִִֶַַַַָָֹ

מה.מרעיׁש  הה ל היה. הארץ ְִִֶָָָָָָ

 למד:'ה בם נקרא נקה. שמעוןת רבי ְְְְְִִֵָָָָ

מעלת.סיני בכל ו גדלת. יו עם ְְֲִִִַָָ

י ה':והבל עם רא קלת. שמעוןו רבי ְְִֶֶֶַָ

מרם.עסק עלין זג גרם. רת ְִֶַָָָ

החל ה':ימי ת ם שמעוןעררם. רבי ְְִֵַַָָ

עדת.וּ מראה צר ל נגה בחידת. לא ְְְִִָֹ

נ ה אל ה':ה  ר שמעוןכדת. רבי ְִִֶֶֶֶָ

הפיעה.דּ וֹ רוֹ  קד רח עה. דר ְִֵֶַָָֹכמ

זרחה ב:'ה עבד נמת שמעוןנעה. רבי ְְְִִֶֶַָָָ

ערה.בּ למדוֹ  לחבריו תרה. סתרי ְֲֲִֵֵַָָָָ

חדה ה':ארץ דבר מים שמעוןרא. רבי ְְֲִֶֶַַָָָָָ

מאמריו.נעימים מתקים בריו. הם ְְֲִֵַָָָָ

אחר ה':הלכ אחרי דבריו. שמעוןי רבי ְְְֲֲֵֵַַָָָ

רה.אדני מעלה היג אא. רי ְִִִַַַַָָָ

רתצ ה':צר נעם לחזת שמעוןהבה. רבי ֲַַַַָָֹ

מערים.יחד ארת חברים. ערה ְְֲֲִִֵָָָֻ

ה':רוֹ תמי ארת ער שמעוןהיקרים. רבי ְִִִֶֶַַָ

ראם.עליוֹ ן מכר תר קדם. מלם ְְְְֶֶַָָָָֹֻ

עי ה':הא יראת עת ורם. שמעוןרם רבי ְְְִִַַַָָָָ

לר"י נ ח יקרותנ יר גדולות  מאורות  יוחאי  כט|בר ְְִִֵַַַָָ

נ.קנה אלעזר רי .לימינ חכמה ְְְִִִֶַָָָָ

ק ה':זע ר זרע .למינ שמעוןד רבי ְִֶֶֶַַַָ

קנה.בּ ינה ל אא רי ראנה. היא סד ִִִַַָָָָ

עת ה':מיו רצן יפיק שמעוןתבנה. רבי ְִִִַַָָָ

סיד.איזהוּ  ר יהדה רי חסיד. חכם ְִִִַָָָָ

נק ה':ועם חסדי הזיר שמעוןהתחד. רבי ְְְְִִִִֵַַָ

יצר.בּ תוֹ ם את ב ר .רוי לבב ְְְִִֵֶַָָָ

יצ ה':רי גברת א .חבר שמעוןחק רבי ְְֲִִִֵַָָ

ינתם.יוֹ סי מכריע הא ם. יעקב ר ְֲִֵַַַַָָֹֹ

ה':חתם פארת נחם. שמעוןאמת רבי ְְְֱִֶֶֶֶַַ

נצמדים.חזקיּ ה ארתיהם דדים. יא ְִִִֵֶַָָ

הע ה':ווי לדי הם שמעוןדים. רבי ְִִֵֵֵַָָ

קדה.צדיק ארת חמ לירה. לקח ְִֵַָָָָֻֻ

 חא נמצרי :'ה אר ל יסד שמעוןא. רבי ְְִִִַָָָ

ה.ירמוֹ ז רא יסי רי אחרנה. ה"א ֲִִֵֵַַָָֹ

ננה בל ה':ה מל לקראת שמעון. רבי ְְְִִֶֶַַַָָֹ

מצה.רוֹ פא ל צן ת רא. חי רחמן ְְֲִִֵַַַַָָ

נפי ה':לתה ית לחצרת שמעוןנכספה. רבי ְְְְְִִֵַַַָָָ

הי.אל לנ לח ר"י. זכת עלין ְְְְְִִִִֶַַַָ

ב לארץ ה':נעלה קרן להקריב שמעוןי. רבי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָ

יקרות  גדולות  מאורות  יוחאי זיע"אבר אבוחצירא  מסעוד רבי האלהי מהמקובל 
סימנ"ו: וזה

יחאי:בּ ר ר ,רא על סירת יקרת. דלת מארת יחאי ְְְִֶַַַָָָֹ

יחאי ַָר

קדיא.אבן מלכת החכמה ים הראה. אבן סיר ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

הד רכה:רח רכה אה. היא זאת חאיי ר ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

הטמין.נפׁש  ל קת רית חי אל אמן. למינ חה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

י ברית:ציק נאמן המין. קץ עלם יחאיסד ר ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָ
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עדת.וּ מראה צר ל נגה בחידת. לא ְְְִִָֹ
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יצר.בּ תוֹ ם את ב ר .רוי לבב ְְְִִֵֶַָָָ
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מצה.רוֹ פא ל צן ת רא. חי רחמן ְְֲִִֵַַַַָָ

נפי ה':לתה ית לחצרת שמעוןנכספה. רבי ְְְְְִִֵַַַָָָ

הי.אל לנ לח ר"י. זכת עלין ְְְְְִִִִֶַַַָ

ב לארץ ה':נעלה קרן להקריב שמעוןי. רבי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָ

יקרות  גדולות  מאורות  יוחאי זיע"אבר אבוחצירא  מסעוד רבי האלהי מהמקובל 
סימנ"ו: וזה

יחאי:בּ ר ר ,רא על סירת יקרת. דלת מארת יחאי ְְְִֶַַַָָָֹ

יחאי ַָר

קדיא.אבן מלכת החכמה ים הראה. אבן סיר ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

הד רכה:רח רכה אה. היא זאת חאיי ר ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

הטמין.נפׁש  ל קת רית חי אל אמן. למינ חה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

י ברית:ציק נאמן המין. קץ עלם יחאיסד ר ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָ



הרשב"י |ל בזכות אבי לר"יאלהי  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

למידי.יכין חקים ם  עדי. הם בעז ְְִִֵֵַַַַָָָֹ

ל רפים ליתי:חכמים הם יחאידי. ר ְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ה.מלח מ האירים נים קמה. ער העלם ְִִִִֶֶַַָָָָָ

ה ע:ריח ה אל ה נמה. יחאייכן ר ְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

מעלה.סנהדריה ל ין ית זית לת אכלה. א גדלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ין נמת:בית האירה לילה. יחאיהדל ר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

מימינית.עמר רמית זכת ף יננית. רח נקי ְְְִִִִִֵַַַָ

התרת עז:לת חבין יחאיהמנית. ר ְְִֶֶֶֶַַַַָָֻֻ

נים.ואם תת בע צח אר הנים. אם המת ְְִִֵֶַַַַַָָָ

חים ינת:ארץ ערי נאמנים. יחאימים ר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לבנה.דּ ין טית נתיבת ל"ב מענה. קדמה חכמה ְְְְְִִַַָָָָָָֻ

נס חכמת:אר ליאת עלינה. רכה יחאיר ר ְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

מע.חסד הרכת מקר קבע. כל עלין ְְְֵֶֶַַַַָָ

א ני:הר על האיר ידע. מבהיק יחאיר ר ְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

חדל.זה איים מינת י הגם דל. אל קרא עני ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָ

טחי רי:חסד ציק דל. רב ם, יחאים ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ייבה.קרבת הספף חרי תבה. חפצי אל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

א מקד:אנח בית אבה. יחאיקטה ר ְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָ

הרשב "י בזכות  אבי סימנ"ו:אלהי וזה  זיע "א  אבוחצירא  דוד רבי האלהי מהמקובל

רי.אהי הר"י. זכת אבי. ְְִִִִַַָָ

לח רי:סלח לי. וימח רי. אביבי. אלהי ְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַָֹ

לר"י נ ח מהימנא נ יר רעיא  יוחאי לא|בר ְְִִֵַַַָָ

רי.אוֹ רּה  אמרא. א רה. ז ִַַָָָָ

יחאי רי:ר עטרה. תר אבינקרא. אלהי ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

רי.נעם סיני. הר חכמת ה'. ְִִַַַָָ

זקנ רי:מבחר עיני. אא ל אביי. אלהי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

רי.יחוּ ד תבנה. ינה כינה. ְְִִִַָָָ

נכנה רי:עת קנה. טב ום אבי. אלהי ְְֱִִֵֵַַַָָָָֹ

רי.דּ וֹ די מתחד. וגם חסד. רב ְְִִֵֶֶַַַַ

וחס י:קדר חסד. ונצר אבייד. אלהי ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

רי.אׁש רי .א ברה .לדי ְְִִַַָ

נקמ רי:לנקם .רעת רי .אבית אלהי ְְְֱִִִִֵֵַָָָָֹֹ

 ּי.בר נער. יראל אתאר. ְְִִֵֶַַַָָָ

ה רי:וזה וצער. ת אביער. אלהי ְֱִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רי.יחיד .רנע אתת .רר ְְִִֶַָָ

.יצר רי:ונח .הדר אביהד אלהי ְְְֱֲִִִִֵַַָָֹ

רי.חי למים. רית העלמים. ְְִִִִַָָ

ותמים רי:ציק קמים. הכניע אבי. אלהי ְְֱִִִִִִִֵַַַָָָֹ

רי.צדק חקה. נפ  צדקה. ְְְִַַָָָָָ

מתק רי:נה צדקה. מט אביה. אלהי ְְְֱִִִֵֵַָָָָָָֹ

רי.יוֹ מם למעלה. עלה ולילה. ְְְִֶַַַָָָ

תפי רי:רה ה. סדתם אביה. אלהי ְֱִִִִֵַָָָָָֹ

יראׁש ית קדמה .י.חכמתר .ראת ְְְִִַָָָָָ

ענות רי:רה .רת עדת אבי. אלהי ְֱִִֵֵַַַָָָָֹ

רי.אהים המים. חד חים. ִִִֵַַַַָ

 רי:מלכת וירלים. אבימים אלהי ְֱִִִִִֵַַַָָָָֹ

מהימנא  רעיא יוחאי סימנ"ובר  וזה  זיע "א  אבוחצירא  דוד  רבי האלהי מהמקובל

רא:אריא רזא מליא מהימנא. רעיא יחאי ר אריא. ר ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

וליליא:נהרא יממא לימתא. ע מטרניתא. האי כינתא. ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ

מא:יקר מלא מלתא. קרי תא. איה חא. ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֻ
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ה ע:ריח ה אל ה נמה. יחאייכן ר ְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
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התרת עז:לת חבין יחאיהמנית. ר ְְִֶֶֶֶַַַַָָֻֻ

נים.ואם תת בע צח אר הנים. אם המת ְְִִֵֶַַַַַָָָ

חים ינת:ארץ ערי נאמנים. יחאימים ר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לבנה.דּ ין טית נתיבת ל"ב מענה. קדמה חכמה ְְְְְִִַַָָָָָָֻ

נס חכמת:אר ליאת עלינה. רכה יחאיר ר ְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

מע.חסד הרכת מקר קבע. כל עלין ְְְֵֶֶַַַַָָ

א ני:הר על האיר ידע. מבהיק יחאיר ר ְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

חדל.זה איים מינת י הגם דל. אל קרא עני ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָ

טחי רי:חסד ציק דל. רב ם, יחאים ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ייבה.קרבת הספף חרי תבה. חפצי אל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

א מקד:אנח בית אבה. יחאיקטה ר ְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָ

הרשב "י בזכות  אבי סימנ"ו:אלהי וזה  זיע "א  אבוחצירא  דוד רבי האלהי מהמקובל

רי.אהי הר"י. זכת אבי. ְְִִִִַַָָ

לח רי:סלח לי. וימח רי. אביבי. אלהי ְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַָֹ

לר"י נ ח מהימנא נ יר רעיא  יוחאי לא|בר ְְִִֵַַַָָ

רי.אוֹ רּה  אמרא. א רה. ז ִַַָָָָ

יחאי רי:ר עטרה. תר אבינקרא. אלהי ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

רי.נעם סיני. הר חכמת ה'. ְִִַַַָָ

זקנ רי:מבחר עיני. אא ל אביי. אלהי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

רי.יחוּ ד תבנה. ינה כינה. ְְִִִַָָָ

נכנה רי:עת קנה. טב ום אבי. אלהי ְְֱִִֵֵַַַָָָָֹ

רי.דּ וֹ די מתחד. וגם חסד. רב ְְִִֵֶֶַַַַ

וחס י:קדר חסד. ונצר אבייד. אלהי ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

רי.אׁש רי .א ברה .לדי ְְִִַַָ

נקמ רי:לנקם .רעת רי .אבית אלהי ְְְֱִִִִֵֵַָָָָֹֹ

 ּי.בר נער. יראל אתאר. ְְִִֵֶַַַָָָ

ה רי:וזה וצער. ת אביער. אלהי ְֱִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רי.יחיד .רנע אתת .רר ְְִִֶַָָ

.יצר רי:ונח .הדר אביהד אלהי ְְְֱֲִִִִֵַַָָֹ

רי.חי למים. רית העלמים. ְְִִִִַָָ

ותמים רי:ציק קמים. הכניע אבי. אלהי ְְֱִִִִִִִֵַַַָָָֹ

רי.צדק חקה. נפ  צדקה. ְְְִַַָָָָָ

מתק רי:נה צדקה. מט אביה. אלהי ְְְֱִִִֵֵַָָָָָָֹ

רי.יוֹ מם למעלה. עלה ולילה. ְְְִֶַַַָָָ

תפי רי:רה ה. סדתם אביה. אלהי ְֱִִִִֵַָָָָָֹ

יראׁש ית קדמה .י.חכמתר .ראת ְְְִִַָָָָָ

ענות רי:רה .רת עדת אבי. אלהי ְֱִִֵֵַַַָָָָֹ

רי.אהים המים. חד חים. ִִִֵַַַַָ

 רי:מלכת וירלים. אבימים אלהי ְֱִִִִִֵַַַָָָָֹ

מהימנא  רעיא יוחאי סימנ"ובר  וזה  זיע "א  אבוחצירא  דוד  רבי האלהי מהמקובל

רא:אריא רזא מליא מהימנא. רעיא יחאי ר אריא. ר ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

וליליא:נהרא יממא לימתא. ע מטרניתא. האי כינתא. ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ

מא:יקר מלא מלתא. קרי תא. איה חא. ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֻ
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אתיא:דּ ינא מנ טפנא. את אף הא. טל מתנא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אתיא:וּ מרגּ ליתא. אסחר ל אתא. תח אריתא. ד ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָ

ימא:דּ מי אי סבר. למיחמי סבר אלהין. לבר האי. ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ

אתיא:אילנא ל טבא. אלהא הבא. ותיף רא. ְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָָָ

עליה:בּ רא מר ציקא. תרא מלאכא. הדא דמלא. ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָ

דכייוֹ מא מנרא ורעא. מרנא. ליקר א:עבדנא. ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ

מתיבא:חדּ וֹ  רי קיתא. האי היללתא. האי חדותא. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

סתימא:צפרא ירסא. הן ומא. ירחא ורמא. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָֻ

זמרא:יהוּ דה יכלן אמרא. א יירה. מא לקרא. ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

עממא:רבּ וֹ ן מ נא. רק מלכא. מל עלמא. ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אסיא:אלהא ל אי קיא. דיל לנפא. עבד נא. ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

ניא:חסדּ א קרב מיחנא. ית טבינא. זמרא וחא. ְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ

רשב"י מרך בך סימנ"ומשתבח  וזה  זיע "א  אבוחצירא מאיר רבי האלהי מהמקובל

ממׁש ּת בּ ח .מרך . מח העלם. חי  מח . ח ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

עלם: יסד ציק ùר"י. מùòח ְְְִִִֵַַַַָָ

למזמוֹ ר ייע. י קיא.יר צינא רביע. אריא לכבד ונא. רם אל ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

עצה. ינה חכמה הבע. הןמעין קד ייע. לעב רא ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

אראים: מח ְְִִֵֶֶַַָ

ריאמוֹ רא מר מערה. ת נטמן דספרי. הא סתם נקרא. תא ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

.תרינים זירה. בממעם קנ ה ערה. לרזי ל את סירה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ

נטיעתידיד הא. טהר טבריה את בנים. ח רב הא. קד עלין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

טארמסין .ה אחר רדף העלם:. וגה .הרידה לטמין הדים. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

 ְִֵַַָמח

זהרׁש ע אמר .דכב זלזל התריס יהיר. זד מ לץ .לנג עמד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

בנתןהמטהר. סרעיניו מהרה .יאבד רעים ן מהר. גל ונעה .לד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ùצם: מùòח ְִִֵַַָָ

ריםאת ן מלא. אמים אי הא גירא. טנא עין הפליא. הסיף יד ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

נקרא. ועברהא זעם וכה. תללהתם והיה אי. בן היט ה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ

לר"י נ ח רשב"י נ יר מר  ב לג|משתבח ְְִִֵַַַָָ

דשה.בּ עת לארץ .זהב טען בא החצה. למיד .מר ראנפטר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ץויקנאח לצאת .בח ז מזת קיא. חברא ל .ב ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ùלגבלם: מùòח ְְִִֵַַָָ

יחדּ ו ל ונתמלאה. זר הרא. הר"י לקעה. התנההציא דינרא. ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָֻ

טבאת כר מיעה. ידם עד אין .כר ז רה עה.  ְִֵַָָָָָָָָָָָ

ùהעלם: מùòח ְֱִֵֶַַַָָ

ים.רצ אחת טל והמהר. הר י הרמים. טהר.מל ות מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

 העינים. לאת מ  בעתים. החה זהר. מנהיר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

סלם: מח ְְִִֵַַָָ

ריצא נאזר. אל ל זמן זירה. לבל נתאר. קדר"י נקרא. למין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ז צרעליו ת מפר האכזר. קיסר בת היא נערה. לפע ר. ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ

מיע.ריבה ל והא הערה. צעקה יפיע. יחאי ר מרה. למצאק ְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָָָ

וצרי ויקרה. ם:חן לעין טל גזירה. גפא והיא הכניע. ùם מùòח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

לאריא על יחס יראה. ופל מרם אם. לאל העיר עיאי. בי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ויבנהואב מאה. כה זה הדבירין. נאה. מפאר נין צן. עיר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ùואלם: מùòח ְְִֵַַָָ

החי האי יחאי. ר א זכת האת. מארע נחי. קץ ת.זלא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

נ מלאזי חיים אל מ בר והדאת. יר חי. ל מת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ
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אתיא:דּ ינא מנ טפנא. את אף הא. טל מתנא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אתיא:וּ מרגּ ליתא. אסחר ל אתא. תח אריתא. ד ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָ

ימא:דּ מי אי סבר. למיחמי סבר אלהין. לבר האי. ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ

אתיא:אילנא ל טבא. אלהא הבא. ותיף רא. ְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָָָ

עליה:בּ רא מר ציקא. תרא מלאכא. הדא דמלא. ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָ

דכייוֹ מא מנרא ורעא. מרנא. ליקר א:עבדנא. ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ

מתיבא:חדּ וֹ  רי קיתא. האי היללתא. האי חדותא. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

סתימא:צפרא ירסא. הן ומא. ירחא ורמא. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָֻ

זמרא:יהוּ דה יכלן אמרא. א יירה. מא לקרא. ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

עממא:רבּ וֹ ן מ נא. רק מלכא. מל עלמא. ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אסיא:אלהא ל אי קיא. דיל לנפא. עבד נא. ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

ניא:חסדּ א קרב מיחנא. ית טבינא. זמרא וחא. ְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ

רשב"י מרך בך סימנ"ומשתבח  וזה  זיע "א  אבוחצירא מאיר רבי האלהי מהמקובל

ממׁש ּת בּ ח .מרך . מח העלם. חי  מח . ח ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

עלם: יסד ציק ùר"י. מùòח ְְְִִִֵַַַַָָ

למזמוֹ ר ייע. י קיא.יר צינא רביע. אריא לכבד ונא. רם אל ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

עצה. ינה חכמה הבע. הןמעין קד ייע. לעב רא ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

אראים: מח ְְִִֵֶֶַַָ

ריאמוֹ רא מר מערה. ת נטמן דספרי. הא סתם נקרא. תא ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

.תרינים זירה. בממעם קנ ה ערה. לרזי ל את סירה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ

נטיעתידיד הא. טהר טבריה את בנים. ח רב הא. קד עלין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

טארמסין .ה אחר רדף העלם:. וגה .הרידה לטמין הדים. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

 ְִֵַַָמח

זהרׁש ע אמר .דכב זלזל התריס יהיר. זד מ לץ .לנג עמד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

בנתןהמטהר. סרעיניו מהרה .יאבד רעים ן מהר. גל ונעה .לד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ùצם: מùòח ְִִֵַַָָ

ריםאת ן מלא. אמים אי הא גירא. טנא עין הפליא. הסיף יד ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

נקרא. ועברהא זעם וכה. תללהתם והיה אי. בן היט ה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ

לר"י נ ח רשב"י נ יר מר  ב לג|משתבח ְְִִֵַַַָָ

דשה.בּ עת לארץ .זהב טען בא החצה. למיד .מר ראנפטר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ץויקנאח לצאת .בח ז מזת קיא. חברא ל .ב ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ùלגבלם: מùòח ְְִִֵַַָָ

יחדּ ו ל ונתמלאה. זר הרא. הר"י לקעה. התנההציא דינרא. ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָֻ

טבאת כר מיעה. ידם עד אין .כר ז רה עה.  ְִֵַָָָָָָָָָָָ

ùהעלם: מùòח ְֱִֵֶַַַָָ

ים.רצ אחת טל והמהר. הר י הרמים. טהר.מל ות מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

 העינים. לאת מ  בעתים. החה זהר. מנהיר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

סלם: מח ְְִִֵַַָָ

ריצא נאזר. אל ל זמן זירה. לבל נתאר. קדר"י נקרא. למין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ז צרעליו ת מפר האכזר. קיסר בת היא נערה. לפע ר. ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ

מיע.ריבה ל והא הערה. צעקה יפיע. יחאי ר מרה. למצאק ְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָָָ

וצרי ויקרה. ם:חן לעין טל גזירה. גפא והיא הכניע. ùם מùòח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

לאריא על יחס יראה. ופל מרם אם. לאל העיר עיאי. בי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ויבנהואב מאה. כה זה הדבירין. נאה. מפאר נין צן. עיר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ùואלם: מùòח ְְִֵַַָָ

החי האי יחאי. ר א זכת האת. מארע נחי. קץ ת.זלא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

נ מלאזי חיים אל מ בר והדאת. יר חי. ל מת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ùעלם: מùòח ְִֵַַָָ



לר"י|לד  נ ח ְְִִֵַַַָָנ יר

התעוררות הלב

לימוד יום אחד מספר הזוהר הוא כנגד לימוד שנה תמימה 
מפשט

יום  שלימוד  ז"ל  האר"י  כמ"ש  הזוהר  ספר  לימוד  מעלת  ידוע  "וכבר 
תמימה  שנה  לימוד  כנגד  הוא  התורה  וסודות  הזוהר  מספר  אחד 
בנעימים  ושנותיהם  בטוב  ימיהם  יאריך  הקב"ה  זה  ובזכות  מפשט. 
טוב  מכל  ובתים  בנים  ובני  בבנים  תמים  יהיו  יחדיו  והכבוד  העושר 

מלאים בברכת ה' וברכת אליהו"
 )הקדמה זהר דפוס ליוורנו תרנ"ב(

"לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם יזכה ללמוד 
שלא  מה  אחת  בשעה  למעלה  תיקון  בו  יעשה  מאמר  פירוש  ולהבין 

יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה".
)הרב שלום בן משה בוזגלו, כסא מלך, תיקון מג' אות ס'(



 שער
 תפילות נפלאות
 בזכות הרשב"י



התעוררות הלב

מעוררים כוח הצדיקים ומזהיר אור השכינה
"כשעוסק בחיבור זה -ספר הזוהר - מעוררים כוח הנשמות 
וכוח הצדיקים ההם עם כוח משה רבינו ע"ה... כי בהיותם 
מתעסקים בו הם מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת 
כתחילת  האור  מאותו  ומאירה  השכינה  ומזהירה  חיבורו, 
אותו  ומעוררים  חוזרים  בה  העוסקים  וכל  אז,  חידושה 
בשעת  וחבריו  רשב"י  שגלה  הקודם  האור  ואותו  התועלת 

חבורו".
 )הרב משה חיים בן יעקב קורדובירו, הרמ"ק, אור יקר, שער א' סימן ה'(

הרשב"י בזכות  נפלאות  הצדיק תפילות  מצבת  על לז |בקשה

הרשב"י בזכות נפלאות תפילות

הצדיק מצבת  על  בקשה א.

יוחאיׁש לוֹ ם בר שמעון רבי - הצּ דּ יק אדוֹ ני ,יאמר,עלי הקדוש בציון תפילתו שמכוון מה (ולפי ¨¤£¦©©¦
ויאמר) יוסיף רשב"יאו בן אלעזר רשב"י][רבי בן אלעזר רבי בן יוסי רבי על| וׁש לוֹ ם ל ©¨§§ׁ̈ש לוֹ ם

וּ לעבדוֹ  יוֹ צר בּ דרכי ללכת ׁש זּ כית אׁש רי והּט הוֹ רה. הקּ דוֹ ׁש ה  נפׁש על ׁש לוֹ ם ,מׁש כּ ב¦§¨§¨©©§§©§¨§©§¨©§¤¤¨¦¨¨¤¤§©§¥§§§¨§
ּת חיּ ת יחיׁש  והקּ בּ "ה ,שׂ כר גּ דוֹ ל כּ ן על טוֹ בים, וּ מעשׂ ים מצוֹ ות ועשׂ ית אוֹ תוֹ , §¨¦§¦¨¨¨©§§¨§¨¥©¦¦£©§¦¨¦¨§¨§¦§וּ ליראה
יעמוֹ ד וּ זכוּ ת הרקיע, כּ זהר וּ מזהירים הּמ אירים ּפ ני לראוֹ ת ונחיה ונזכּ ה ,עמידת £©§§©¦¨¨©Ÿ§¦¦§©¦¦§©¤¨§¦¤§¦§¤§¦§§¨¦£¥©¦וימהר
אהים: ה' את והלוֹ ם החיּ ים בּ צרוֹ ר צרוּ רה נׁש מת ותהיה בּ עדנוּ , מגן ותוֹ רת ¦¡¤¨©§¦©©§¦¨§§¨§¦¤§¦§¥£©¥¨§¨§̈לנוּ 
אוֹ ר תהילּ ה: נאוה ליׁש רים בּ ה' צדּ יקים רנּ נוּ  מׁש כּ בוֹ תם: על ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד חסידים ¨¦§¨¨¦¨§©©¦¦©§©¨§§¦©§©§¨§¦¦£§§©יעלזוּ 

שׂ מחה: לב וּ ליׁש רי לצּ דּ יק ¨§¦¥¥§¦§¦©©©̈זרוּ ע

בּ נוּ רבּ וֹ ן ואין אנחנוּ , בּ שׂ ר כּ י לפני וידוּ ע גּ לוּ י הרחמים, אב האדוֹ נים, ואדוֹ ני העוֹ למים ¨¨¦©£¥¨£¦¨¨©£¦¨§¨©§¨¤¦¨¨£©§§¥¨
על בּ הׁש ּת ּט חוּ ת וּ לזוּ וג ליחד הראוּ יים הקּ דוֹ ׁש ים ׁש מוֹ תי ייחוּ די וּ ליחד לכוּ ון ©§©§¦§¥©§¥©§¦§¨¦§©¤§¥¦¥©§¥©§©Ÿכּ ח
נפׁש א לדבּ קא הקּ דוֹ ׁש וֹ ת הּמ ידּ וֹ ת וזווּ גי היּ יחוּ דים ׁש רׁש י יוֹ דע אּת נוּ  אין וגם הצּ דּ יקים. ¨§©¨§©§§©¦©¥§¦¦©¥§¨©¥¨¦¥©§¦¦©©¥§¦קברי

בּ רוּ חא: ורוּ חא ¨§¨§¨§©§בּ נפׁש א

וזוּ גיעל היּ חוּ דים וייחדנוּ  כּ וּ ונּ וּ  כּ אלּ וּ  הזּ ה, הצּ דּ יק קבר על בּ יאתנוּ  מלּ פני רצוֹ ן יהי כּ ן ¥§¦¨¦§¨¤¦¨¥©¤¤©©¦©¤§¦¦©§¦©§©¦¦§¥
טהרה רוּ ח עלינוּ  להאציל בּ רוּ חא, ורוּ חא בּ נפׁש א נפׁש א בּ דבקוּ ת הקּ דוֹ ׁש וֹ ת ¨£©©¥¨¦£©§¨§¨§¨§©§¨§©¥§¦§©¦©הּמ ידּ וֹ ת
טוֹ ב ותמליץ עלינוּ , להתּפ לּ ל הזּ ה הצּ דּ יק נפׁש  ותתעוֹ רר ה', ויראת דּ עת רוּ ח ¦§©§¥¨¥©§¦§¤©¦©©¤¤¥§¦§©§¦§©©©¨ª§וּ קדה,

וּ לׁש לוֹ ם: טוֹ בים לחיּ ים וּ לרחמים, לחסד לחן ולברכה לטוֹ בה ונזכּ ה ,לפני§¨¤§¦§¤§¨§¦§¨¨§¥§¤¤§©£¦§©¦¦§¨

דּ מיכיויהא אבּ הן לגבּ י וׁש אטא ואזלא סלקא ותהוי הזּ ה, הצּ דּ יק נפׁש  דּ תתער רעוא, ©£¨§¦§©¤¤©©¦©¤§¤¡¥¨§¨§¨§¨§¨¨§©¥©¨¨§¦¥
ׁש עּת א. בּ האי וּ מתחנּ ן מצלי בּ עי דּ אנא וּ בעוּ תא צלוֹ תא להוֹ ן לאוֹ דעא ¨§¨©§¥©§¦¥©§¥¨¨£©¨¨¨§§¨¨§§¤חברוֹ ן,

בּ  ותתעּט ר ורוּ חותתחבּ ר לרוּ ח, ואוֹ דעא עדן, דבגן ּפ תחא בּ ההוּ א ותעוֹ ל דּ אבהן, זכוּ תא §¦§©¥§¦§©©¦§¨§©¨¨§¥§©¦§¨¦§©¥¤§¨¨§©§©
קב"ה וחס עלן, רחמי בּ עאן וכלּ הוּ  לקב"ה, אוֹ דעא וּ נׁש מה לנׁש מה, וּ מוֹ דע ואתעּט ר ©§©©¥£©¨¨§ª§¨¨¨¨§¨¨§¦©©©§¦§¦̈סליק

בּ גיניהוֹ ן. ¥¦§©©עלן

קׁש ראוּ בגין עלּ אה, קׁש רא לקׁש ר וּ זכוּ  דּ לעלּ א, כּ בוֹ ד למדּ ת דּ זכוּ  צדּ יקיּ א דּ כלּ הוּ  זכוּ תא §¨§ª§©¦©¨§¨§¦©¨¦§¥¨§¦§Ÿ¦§¨¦¨¨¦§¨
ויתקיּ מוּ ן דּ נחלא, מּמ בּ וּ עא בּ רכאן עלן יריק והקב"ה דּ מהימנוּ תא, קׁש רא §©§¦§¨£©§¨©¦¨§¦©©¦¨§¨§¥§¦¨§¦¨¦©קדּ יׁש א,

רבּ א: ׁש מיּה  בּ דיל בּ רכאן כּ לּ הוּ  ¨©¥§¦§¨§¦§ª¨©גּ בּ ן

אברהםאנּ א זכוּ ת וּ למען הגּ דוֹ ל, ׁש מ למען עשׂ ה הרחמן, אב אבינוּ  מלכּ נוּ , אבינוּ  ה', ¨¦©§¥¨¦¨¨©£¨£¥§©©¦§©¨§©©§©§¨¨
הצּ דּ יקים כּ ל זכוּ ת וּ למען וּ ׁש מה, וּ פינחס ודוד ויוֹ סף ואהרן וּ מׁש ה ויעקב ¦¦©©¨§©©§ŸŸ¤§©£Ÿ§¥§¨¦¦§¨§Ÿ£©§¨§¦יצחק
ישׂ ראל, בּ ית כּ ל ועל עלי וּ תרחם ותחמל ותחוּ ס הזּ ה, הצּ דּ יק זכוּ ת וּ למען ¥¨§¦¥¨©§©¨¥©§Ÿ§©§¨§¤©¦©©§©©§¦¦£©§והחסידים,
טוֹ בה בּ עצה ותקּ ננוּ  ,ׁש לוֹ מ סכּ ת עלינוּ  ותפרשׂ  וּ מתקּ נים, טוֹ בים ארכּ ים חיּ ים ¨¨¥§¥§©§¤§©ª¦¦§ª¨¦§¦§Ÿ¨¥ª£¦©¥©§וּ תחיּ נוּ 
בּ וֹ  נל אׁש ר הּט וֹ ב הדּ ר ותוֹ רנוּ  ,ידי מּת נוֹ ת וּ מעׁש ר ,מבּ רכוֹ תי ידינוּ  וּ תמלּ א ,מלּ פני¦§¨¤§©¥¨¥¦¦§¤¥Ÿ¤©§¨¤§¥©¤¤©£¤¥¥

נעשׂ ה, אׁש ר יחפוץ)והּמ עשׂ ה כאשר חפציו ועל ענייניו על לשאול אמן:(ויוסיף . §©©£¤£¤©£¤



הרשב"י בזכות  נפלאות  הצדיק תפילות  מצבת  על לז |בקשה

הרשב"י בזכות נפלאות תפילות

הצדיק מצבת  על  בקשה א.

יוחאיׁש לוֹ ם בר שמעון רבי - הצּ דּ יק אדוֹ ני ,יאמר,עלי הקדוש בציון תפילתו שמכוון מה (ולפי ¨¤£¦©©¦
ויאמר) יוסיף רשב"יאו בן אלעזר רשב"י][רבי בן אלעזר רבי בן יוסי רבי על| וׁש לוֹ ם ל ©¨§§ׁ̈ש לוֹ ם

וּ לעבדוֹ  יוֹ צר בּ דרכי ללכת ׁש זּ כית אׁש רי והּט הוֹ רה. הקּ דוֹ ׁש ה  נפׁש על ׁש לוֹ ם ,מׁש כּ ב¦§¨§¨©©§§©§¨§©§¨©§¤¤¨¦¨¨¤¤§©§¥§§§¨§
ּת חיּ ת יחיׁש  והקּ בּ "ה ,שׂ כר גּ דוֹ ל כּ ן על טוֹ בים, וּ מעשׂ ים מצוֹ ות ועשׂ ית אוֹ תוֹ , §¨¦§¦¨¨¨©§§¨§¨¥©¦¦£©§¦¨¦¨§¨§¦§וּ ליראה
יעמוֹ ד וּ זכוּ ת הרקיע, כּ זהר וּ מזהירים הּמ אירים ּפ ני לראוֹ ת ונחיה ונזכּ ה ,עמידת £©§§©¦¨¨©Ÿ§¦¦§©¦¦§©¤¨§¦¤§¦§¤§¦§§¨¦£¥©¦וימהר
אהים: ה' את והלוֹ ם החיּ ים בּ צרוֹ ר צרוּ רה נׁש מת ותהיה בּ עדנוּ , מגן ותוֹ רת ¦¡¤¨©§¦©©§¦¨§§¨§¦¤§¦§¥£©¥¨§¨§̈לנוּ 
אוֹ ר תהילּ ה: נאוה ליׁש רים בּ ה' צדּ יקים רנּ נוּ  מׁש כּ בוֹ תם: על ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד חסידים ¨¦§¨¨¦¨§©©¦¦©§©¨§§¦©§©§¨§¦¦£§§©יעלזוּ 

שׂ מחה: לב וּ ליׁש רי לצּ דּ יק ¨§¦¥¥§¦§¦©©©̈זרוּ ע

בּ נוּ רבּ וֹ ן ואין אנחנוּ , בּ שׂ ר כּ י לפני וידוּ ע גּ לוּ י הרחמים, אב האדוֹ נים, ואדוֹ ני העוֹ למים ¨¨¦©£¥¨£¦¨¨©£¦¨§¨©§¨¤¦¨¨£©§§¥¨
על בּ הׁש ּת ּט חוּ ת וּ לזוּ וג ליחד הראוּ יים הקּ דוֹ ׁש ים ׁש מוֹ תי ייחוּ די וּ ליחד לכוּ ון ©§©§¦§¥©§¥©§¦§¨¦§©¤§¥¦¥©§¥©§©Ÿכּ ח
נפׁש א לדבּ קא הקּ דוֹ ׁש וֹ ת הּמ ידּ וֹ ת וזווּ גי היּ יחוּ דים ׁש רׁש י יוֹ דע אּת נוּ  אין וגם הצּ דּ יקים. ¨§©¨§©§§©¦©¥§¦¦©¥§¨©¥¨¦¥©§¦¦©©¥§¦קברי

בּ רוּ חא: ורוּ חא ¨§¨§¨§©§בּ נפׁש א

וזוּ גיעל היּ חוּ דים וייחדנוּ  כּ וּ ונּ וּ  כּ אלּ וּ  הזּ ה, הצּ דּ יק קבר על בּ יאתנוּ  מלּ פני רצוֹ ן יהי כּ ן ¥§¦¨¦§¨¤¦¨¥©¤¤©©¦©¤§¦¦©§¦©§©¦¦§¥
טהרה רוּ ח עלינוּ  להאציל בּ רוּ חא, ורוּ חא בּ נפׁש א נפׁש א בּ דבקוּ ת הקּ דוֹ ׁש וֹ ת ¨£©©¥¨¦£©§¨§¨§¨§©§¨§©¥§¦§©¦©הּמ ידּ וֹ ת
טוֹ ב ותמליץ עלינוּ , להתּפ לּ ל הזּ ה הצּ דּ יק נפׁש  ותתעוֹ רר ה', ויראת דּ עת רוּ ח ¦§©§¥¨¥©§¦§¤©¦©©¤¤¥§¦§©§¦§©©©¨ª§וּ קדה,

וּ לׁש לוֹ ם: טוֹ בים לחיּ ים וּ לרחמים, לחסד לחן ולברכה לטוֹ בה ונזכּ ה ,לפני§¨¤§¦§¤§¨§¦§¨¨§¥§¤¤§©£¦§©¦¦§¨

דּ מיכיויהא אבּ הן לגבּ י וׁש אטא ואזלא סלקא ותהוי הזּ ה, הצּ דּ יק נפׁש  דּ תתער רעוא, ©£¨§¦§©¤¤©©¦©¤§¤¡¥¨§¨§¨§¨§¨¨§©¥©¨¨§¦¥
ׁש עּת א. בּ האי וּ מתחנּ ן מצלי בּ עי דּ אנא וּ בעוּ תא צלוֹ תא להוֹ ן לאוֹ דעא ¨§¨©§¥©§¦¥©§¥¨¨£©¨¨¨§§¨¨§§¤חברוֹ ן,

בּ  ותתעּט ר ורוּ חותתחבּ ר לרוּ ח, ואוֹ דעא עדן, דבגן ּפ תחא בּ ההוּ א ותעוֹ ל דּ אבהן, זכוּ תא §¦§©¥§¦§©©¦§¨§©¨¨§¥§©¦§¨¦§©¥¤§¨¨§©§©
קב"ה וחס עלן, רחמי בּ עאן וכלּ הוּ  לקב"ה, אוֹ דעא וּ נׁש מה לנׁש מה, וּ מוֹ דע ואתעּט ר ©§©©¥£©¨¨§ª§¨¨¨¨§¨¨§¦©©©§¦§¦̈סליק

בּ גיניהוֹ ן. ¥¦§©©עלן

קׁש ראוּ בגין עלּ אה, קׁש רא לקׁש ר וּ זכוּ  דּ לעלּ א, כּ בוֹ ד למדּ ת דּ זכוּ  צדּ יקיּ א דּ כלּ הוּ  זכוּ תא §¨§ª§©¦©¨§¨§¦©¨¦§¥¨§¦§Ÿ¦§¨¦¨¨¦§¨
ויתקיּ מוּ ן דּ נחלא, מּמ בּ וּ עא בּ רכאן עלן יריק והקב"ה דּ מהימנוּ תא, קׁש רא §©§¦§¨£©§¨©¦¨§¦©©¦¨§¨§¥§¦¨§¦¨¦©קדּ יׁש א,

רבּ א: ׁש מיּה  בּ דיל בּ רכאן כּ לּ הוּ  ¨©¥§¦§¨§¦§ª¨©גּ בּ ן

אברהםאנּ א זכוּ ת וּ למען הגּ דוֹ ל, ׁש מ למען עשׂ ה הרחמן, אב אבינוּ  מלכּ נוּ , אבינוּ  ה', ¨¦©§¥¨¦¨¨©£¨£¥§©©¦§©¨§©©§©§¨¨
הצּ דּ יקים כּ ל זכוּ ת וּ למען וּ ׁש מה, וּ פינחס ודוד ויוֹ סף ואהרן וּ מׁש ה ויעקב ¦¦©©¨§©©§ŸŸ¤§©£Ÿ§¥§¨¦¦§¨§Ÿ£©§¨§¦יצחק
ישׂ ראל, בּ ית כּ ל ועל עלי וּ תרחם ותחמל ותחוּ ס הזּ ה, הצּ דּ יק זכוּ ת וּ למען ¥¨§¦¥¨©§©¨¥©§Ÿ§©§¨§¤©¦©©§©©§¦¦£©§והחסידים,
טוֹ בה בּ עצה ותקּ ננוּ  ,ׁש לוֹ מ סכּ ת עלינוּ  ותפרשׂ  וּ מתקּ נים, טוֹ בים ארכּ ים חיּ ים ¨¨¥§¥§©§¤§©ª¦¦§ª¨¦§¦§Ÿ¨¥ª£¦©¥©§וּ תחיּ נוּ 
בּ וֹ  נל אׁש ר הּט וֹ ב הדּ ר ותוֹ רנוּ  ,ידי מּת נוֹ ת וּ מעׁש ר ,מבּ רכוֹ תי ידינוּ  וּ תמלּ א ,מלּ פני¦§¨¤§©¥¨¥¦¦§¤¥Ÿ¤©§¨¤§¥©¤¤©£¤¥¥

נעשׂ ה, אׁש ר יחפוץ)והּמ עשׂ ה כאשר חפציו ועל ענייניו על לשאול אמן:(ויוסיף . §©©£¤£¤©£¤



מברסלב|לח נת מרבי הרשב"יתפילה בזכות  נפלאות  תפילות 

תעוד  להתשתי נפלאות מיפילות אשרי יוחאי. בר שמעו רבי בזכות ה' לפני פלל
להתפלל יכול מקו בכל ,ואמנ ,במירו הקדוש הציו על להתפלל ויזכה שיכול
ל"ג יו הוא באייר ח"י ביו בפרט אלו תפילות להתפלל שיזכה מי ואשרי ויזכה.
התפשטות כי יזכה. שיתפלל בשנה יו בכל ואמנ הרשב"י, הילולת יו בעומר,
.מקו ובכל עת בכל תדיר יהודי לכל עומדת הרשב"י וזכות ,העול בכל היא הצדיק

.נת מרבי  זאת תפילה  נחמ ב . רבי שגילה  הנורא הסוד פי על מיוסדת תפילות, בליקוטי  מובאת
על זיע"א, ידו,מברסלב על התורה  תשכח  שלא  לישראל  שהבטיח  ז "ל, יוחאי בר שמעו רבי  גדולת

ברחמי.כמ"ש מהגלות לצאת  יזכו רשב"י שגילה הזוהר  ספר בזה כי תפילה מרבי נת מברסלב בזוה"ק 

בּ וֹ צינארבּ י עלּ אה, בּ וֹ צינא קדּ יׁש א, בּ וֹ צינא נחית, ׁש מיּ א מן וקדּ יׁש  עיר יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן ¦§¤¨¦§©¦¦§©¨¨¦¦¨©¦¨¦¨¦¨¨¦¨
על מיּ שׂ ראל הּת וֹ רה ּת ׁש ּת כּ ח ׁש א לישׂ ראל, הבטחּת ם אּת ם יקּ ירא. בּ וֹ צינא ©¥¨§¦¦¨©©©§¦¤¥¨§¦§¤§©§¦¤©¨¦©¨¦¨©רבּ א,
בּ עקּ בוֹ ת הסּת רה  ֹׁש בּ תו ההסּת רה בּ תקף ואפילּ וּ  גּ לוּ תא. מן יּפ קוּ ן דּ א בּ זהר כּ י §¦§¨¨§©§¤¨¨§©©¤Ÿ§¦£©¨¨¦§¦¨©§¦¤§¤ידכם.
זרענוּ . מּפ י הּת וֹ רה תכח א כן ּפ י על ׁש אף הבטחּת ם, האלּ ה, היּ מים בּ אחרית ¥§©¦¦¨©©¨¦¥¦©©¤¤§©§¦¤¥¨¦¨©¦£©§¨¦§מׁש יחא
הירה וענתה עשׂ ה, אׁש ר כּ ל על ההוּ א בּ יּ וֹ ם ּפ ני אסּת יר הסּת ר "ואנכי ׁש כּ תוּ ב: ¨¦©¨§¨§¨¨¤£¨©©©©¨¦§©¥§©¦¨§¨¤§כּ מוֹ 
בּ הם לנוּ  אין אׁש ר היּ מים הגּ יעוּ  עּת ה והנּ ה, זרעוֹ ". מּפ י תכח א כּ י לעד, לפניו ¤¨¨¥¤£¦¨©¦¦¨©¥¦§§©¦¦©¨¦¦¥§¨¨§©הזּ את
וּ מטה ודלּ ים, הוֹ לכים אנוּ  יוֹ ם וּ בכל העבּ וּ ד, עלינוּ   וּ מׁש הגּ לוּ ת, עלינוּ  אר כּ י ¨¨¦©§¦§¨¨§§¦©¥¨©¨¨©¥¨©¨¦¤¥חפץ,
יעמוֹ ד מי ואין אב, ואין כּ יתוֹ מים נׁש ארנוּ  כּ י ועזוּ ב", עצוּ ר ואפס יד אזלת "כּ י מאד. £©¦¥§¨¥§¦¦§©§¦¦¨§¨¤¤§¨©§¨¦§¥̈ידינוּ 

¥£©בּ עדנוּ .

מימיוהנּ ה, מׁש יח התנוֹ צצוּ ת להתנוֹ צץ התחיל וּ כבר הזּ ה, הּמ ר הגּ לוּ ת סוֹ ף בּ תקף §Ÿ¤©¨©©©¤§¨¦§¦§¦§¥¦§§¨¦©¦¥
מאד וּ מתגּ עגּ עים מׁש ּת וֹ קקים ישׂ ראל בּ ית  ועּמ לברכה, צדּ יק זכר האר"י §¦§§©§¦¦§§¦¥¨§¦¥§©§¨¨§¦¦©¤¥¦£¨¦¨¡̈האלהי
היתה א אׁש ר ונפלא, נמרץ בּ הׁש ּת וֹ קקוּ ת ׁש מ את ליראה חפצים והכּ ל ,יתבּ ר ¨§¨¤£¨§¦§¨§¦§§¦§¤§¤¨§¦§¦¥£©§©¨§¦¥©§להם
אנוּ  עדין . עּמ ועוֹ די הדּ וֹ רוֹ ת כּ ל קץ עד בּ אתי ," עּמ ועוֹ די "הקיצוֹ תי קדם. מימי ¨¦©£¨¦¦§©¨¥©¦¨¨¦¦§¦¦¡¤¤¥¦̈כּ זאת
 מּמ רחוּ קנוּ  גּ דל גּ ם כן, ּפ י על אף אבל הנּ פׁש . בּ כלוֹ ת לעבוֹ דת וּ מׁש ּת וֹ קקים , ּב §¦¥¦¤©¥¦©©¨£¤¤©§¦§¨£©¦§§¦¨¦£אחוּ זים
מים במעמקּ י בּ אנוּ  מעמד, ואין מצוּ לה בּ יון טבענוּ  כּ י ׁש עוּ ר, בּ לי כּ ן גם הוּ א הלּ לוּ , ¦©¥©£©§¨¨¢¨¥§¨§¥¦§©¨¦¦¦§¥©¨©¦¦̈בּ עּת ים
גּ דל וּ לסּפ ר לבאר אפׁש ר אי אׁש ר מאד, מרוּ דים ישׂ ראל  עּמ את וּ ראה ׁש טפתנוּ . ¤¥©§¥¨§©§¤¦¤£§¦§¥¨§¦§©¤¥§§¨¨§¤¦§וׁש בּ לת

מאד. אוֹ תנוּ  הּפ יל אׁש ר עד מאד, בּ נוּ  התגּ רה אׁש ר דּ בר הבּ על §¨¦¦¤£©§¨¨¨§¦¤£¨¨©©©¨§¦התגּ רוּ ת

הּמ עמדוהנּ ה, כּ ל את ידעּת ם לבד אּת ם רק ישׂ ראל, צרוֹ ת לסּפ ר אנכי מי בעניי, אנכי ¨¦§¨§¦¦¨¦§©¥¨¦§¨¥©©¤§©§©§¤¤¨©©£¨
נפׁש י, ועל עלי ולצעק לסּפ ר בּ אתי א האלּ ה. היּ מים בּ אחרית ישׂ ראל ׁש ל ¦§©©§©¨§¦§¥©§¦¨©¤¥¨¦¨©¦£©§¥¨§¦¤¨©וּ מצּ ב
אלּ ה ו"על העצוּ מים. וּ פׁש עי הרבּ ים ועווֹ נוֹ תי ּפ גמי ועצם ,יתבּ ר מהם רחוּ קי עצם ¤¥©§¦£¨©¨§¦©¨©£©©¨§¤Ÿ§©¨§¦¥©¥¦¦¤©על
דּ קדה, הכּ ח לי להחזיר אי דּ ר ׁש וּ ם יוֹ דע איני כּ י מים", יוֹ רדה עיני עיני בוֹ כיּ ה ¨Ÿ©¦§ª©¦¦£©§¥¤¤©¥¦¥¦¦©¨§¦¥¦¥¨¦¦£אני
המגנּ וֹ ת, וּ מחׁש בוֹ תיי הרע דּ רכּ י לעזוֹ ב אתחיל דּ ר וּ באיזה ׁש למה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת ואי§¥¦§¦§¨§¥¨§¥¤¤¤©§¦©£©§¦¨¨©§§©©§ª
אנה בא", אני אנה נפׁש י, ידעּת י "א כּ אלּ ה. וּ פגמים קלקוּ לים לתקּ ן אזכּ ה וּ בּמ ה ואי§¥©¤¤§¤§©¥¦§¦§¨¦¨¥¤¨©§¦©§¦¨¨£¦¨¨¨
להרים ואמר וּ כלּמ תי. בׁש ּת י מּפ ני אּט מן אנה אברח, אנה העצוּ מה, חרּפ תי את אוֹ לי¦¤¤§¨¦¨£¨¨¨¤§©¨¨¤¨¥¦§¥¨§¦§¦¨¦¨©¤¨¦
אמרר מנּ י ׁש עוּ  אמרּת י כּ ן "על לי. היה מה אוֹ י לי, היה מה אוֹ י עלי, נפלוּ  ולגּ בעוֹ ת ¥¨£¦¦§¦§©¨¥©¦¨¨¤¦¨¨¤¨¨§¦¨§©§¦©כּ ּס וּ ני
הרבּ ה כּ י הזּ את, בּ עת אוֹ תי גּ ם להוֹ ׁש יע לה' מעצוֹ ר אין כּ י ירחם, אוּ לי יחוֹ ס, אוּ לי ¥§©¦©¥¨¦©©¦§©§©¥¦¥©§©¨©¦¤©בּ בּ כי",
מה ל יאמר וּ מי מזּמ ה,  מּמ יבּ צר וא ּת וּ כל כּ ל "הן ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  לפניו, והצּ לה ©§©¦¨¦§§¦¥¨¦§¨¥¨¤§¨¨§¨¨©§©¤רוח
וכוֹ אב, עני וּ מטרף מבלבּ ל וּ מענּ ה, נגוּ ע ואביוֹ ן, דּ ל רׁש  בּ ּפ תח, כּ עני בּ אתי כּ ן על ¥§¦¨¨§¨§ª¤§ª§©¨§¤§©¨©¤©¦¨§¦¨¥©¤£©ּת עשׂ ה".
נהירוּ  וּ פרׁש יו", ישׂ ראל רכב אבי "אבי רבּ י, רבּ י רבּ י קדתכם: הדרת לפני ולזעוֹ ק ¦§¨¨¨¥¨§¦¤¤¦¨¦¨¦©¦©¦©¤§©ª§©§©¥§¦§¦§§¦לצעק

הרשב"י בזכות  נפלאות  מברסלבתפילות  נת מרבי לט|תפילה

והתעוֹ ררוּ  קוּ מוּ  ישׂ ראל. צרוֹ ת לסבּ וֹ ל ּת וּ כלוּ  אי תיׁש ן", לּמ ה "עוּ רה דאוֹ רייתא, §§¦§¥¨§¦¨§¦§¥©¦¨¨¨¨§©§¨¦§דבוֹ צינא
עפר", ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  "הקיצוּ  נפׁש נוּ . צרוֹ ת בּ מרירוּ ת ולראוֹ ת להסּת כּ ל אמת, הצּ דּ יקי כּ ל ¨¨¥§§©§¦¨¥§©¨¦§¦§¦§¥©§¦§¤¡¥¦©©¨¦עם
וחמלוּ  חוּ סוּ  הזּ את, צרה בּ עת בּ עזרתנוּ  קוּ מוּ  עוֹ לם, יסוֹ די צדּ יקי לסעדינוּ  מכּפ ל יׁש יני §¦§©¨¨¥§¥̈§¤§¨¥§¥¦©¥£©§¥§©¥¥§קוּ מוּ 
ראׁש . ועד רגל מכּ ף חטאים הּמ לא, והּפ גוּ ם החוֹ טא עלי וּ בתוֹ כם ישׂ ראל, בּ ני עדת כּ ל ©§¤¤©¦¦¨©¥¨©¨©§¥©©¨¨§¥¨§¦¥§©£¨©על
עבר מה כּ ל הנּ ה, עד הארץ גּ לוֹ ת מיּ וֹ ם מצאתנוּ ", אׁש ר הּת לאה כּ ל "את ידעּת ם, ©¨¤©¨¨¥©¤¨¨§¦§¨¨§¤£¨¨§©¨¤¤§©§¤©אּת ם

א כּ ל על עבר מה וּ בפרטיּ וּ ת בּ כלליּ וּ ת, ישׂ ראל כּ לל עליעל עבר מה וּ בפרט ואחד, חד ©§¨¦§¨¥¦§¨¦¦§¨¦©¤¨©©¨¤¨§¤¨¦§©©¤¨©¨©
בּ כל עלי עבר מה כּ ל וגוּ פי, ונפׁש י ורוּ חי נׁש מתי ונעשׂ וּ  ונוֹ צרוּ  ונבראוּ  ׁש נּ אצלוּ  ¨§©¨©¨¤©¨¦§¦§©§¦§¦¨§¦£©§§§§§¦§§¤¤¤¦מיּ וֹ ם
הזּ ה, היּ וֹ ם עד מעוֹ די ׁש עברּת י מה כּ ל הזּ ה, בּ גּ וּ ף עלי עבר מה וּ בפרט וגלגּ וּ ל, ¤©©©¦¥¦§©¨¤©¨¤©©©¨©¨¤©¨§¦§¦§§¦גּ לגּ וּ ל
קצה אפס וּ לסּפ ר לבאר נביוֹ ת, אילי כּ ל היסּפ יקוּ  מּמ נּ י. נּ ׁש כּ ח וּ מה עדין זוֹ כר אני ¤¨¤¤¥©§¥¨§¨§¥¥¨¦§©£¦¤¦©§¦¤©¦©£¥¦£¤©מה
ׁש רׁש  כּ פי ׁש נּ וֹ געים בּ מקוֹ ם הּפ גמים נּ וֹ געים מה כּ פי אחד, בּ יוֹ ם ׁש ּפ גמּת י ¤¦§¦§¤¨§¦¨§©¦§¤©¦§¨¤§¦§©¨¤¦¨§©¥מהּפ גמים
היּ וֹ ם עד היוֹ תי מיּ וֹ ם עלי, ׁש עברוּ  היּ מים בּ כל ּפ גמּת י מה ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן וּ מכּ ל ©©¦¡¦©¨§¨¤¦¨©¨§¦§©¨¤©¥¤¨§¥¤¨¦¦¨§¦נׁש מתי,

[וּ בפרט בענייניו)הזּ ה, שיודע מה אתאוֹ נן,(יפרט מה אדבּ ר מה לׁש ער, יוּ כל מי לסּפ ר, יוּ כל מי [ ©¤¦§¨¦©§©¥¦©§©¥¨£©¥¨¤§¥
אצטדּ ק. וּ מה אדבּ ר מה אוֹ מר ¨©§¤¨¥©£¨©̈מה

[רבּ וֹ נוֹ  הזּ ה והנּ וֹ רא הקּ דוֹ ׁש  הצּ דּ יק בּ לב ּת ן עוֹ לם, יאמר:)ׁש ל רשב"י קבר על להיות יזכה (אם ¤¨¥§¥©©¦©¨§©¨©¤
בּ עדי ויעמדוּ  מּמ נּ י, ּפ ניהם יסּת ירוּ  לבל אמּת יּ ים, הצּ דּ יקים כּ ל וּ בלב ּפ ה] ¦£©§©©§¦¤¦¤¥§¦§©©§¦¦¦£¦¦©©¨¥§¥©הוֹ כן
ׁש ּת קרבני בּ עדי. טוֹ ב וימליצוּ  טוֹ בוֹ ת, נקדּ וֹ ת בּ י ולמצא וּ לבקּ ׁש  בּ זכוּ תי  ֹלהפו יׁש ר, ¦¥§¨§¤¦£©¦§©§ª§¦§¦§¥©§¦§¦£©¤¥¦§¦למליצי
מעּת ה להתעוֹ רר ׁש אזכּ ה בּ קרבּ י, ּת ּת ן חדׁש ה ורוּ ח חדׁש  לב בּ י ותּת ן בּ רחמים, אלי¥¤§©£¦§¦¥¦¥¨¨§©£¨¨¦¥§¦§¦¤¤§¤§¦§¥¥©¨
וחמלה רחמים בּ עלי כּ ל בּ עדי, הפגּ ינוּ  ׁש מים אי ׁש לם וּ בלב בּ אמת אלי לׁש וּ ב ¨§¤§¦£©¥£©¨¦£©¦§©¦©¨¦¥¨¥§¤¡¤¤¥¨¤¡¤בּ אמת,

כּ מוֹ ני. מעמד" ואין מצוּ לה "בּ יון מטבּ ע בּ עד העּת ירוּ  עפר, ׁש וֹ כני כּ ל עלי ¦¨¨£©¥§¨§¥¦¨§ª©§¦§©¨¨¥§¨©¨§¦חמלוּ 

נפלאוֹ תרבּ י לׁש מע הלּ לוּ  בּ דּ וֹ רוֹ ת ׁש זּ כינוּ  לב, על ותשׂ ימוּ  זאת זכרוּ  יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ©¦¦§¤©¦§§¨¦©¥¤¨¦©©¨¦§©¦§§
הּפ סוּ ק כּ י הּת וֹ רה, ּת כח א ידכם ׁש על בּ ּת וֹ רה מרּמ ז אי גּ דלּ תכם. ¨©¦¨©©¨¦¤§¤©¤¨©¨ª©§¤¥§ª§§נוֹ ראוֹ ת
וׁש מכם יוֹ חא"י. תבוֹ ת סוֹ פי הוּ א זרעוֹ ' מּפ י' תכח' א' כּ י' ׁש הוּ א מּמ נּ וּ , ראיה ¤§¦§©¥¥§©¦¦©¨¦¦¤¤¦¨¨§¤¥£¤ׁש הבאתם

לבד אּת ם אׁש ר נ'חית", ׁש 'מיּ א מן' ו'קדּ יׁש  "ע'יר בּ ּפ סוּ ק: מרּמ ז בּ עצמוֹ  יוֹ דעיםהקּ דוֹ ׁש  ©¨§©§§ª¨©¨¦§©¦¦§©¨¨¦£¤©¤§©§¦
א ׁש הּת וֹ רה לישׂ ראל, ׁש הבטחּת ם ההבטחה גּ דלּ ת יוֹ דעים לבד אּת ם האלּ ה, דּ ברים ¨©¤¥¨§¦§¤§©§¦¤¨¨§©©©ª§¦§©§¤©¤¥¨¦¨§סוֹ ד
הקּ דוֹ ׁש ה בּ תוֹ רתוֹ  זה על נבּ א הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה ואי ידכם. על מיּ שׂ ראל ¨§©¨§¤©¨¦¨©¨¨¥©¤¥§¤§¤©¥¨§¦¦©¨¦תכח
הרע כּ ל על ּת סּת כּ לוּ  ואל עלי, חמלוּ  הקּ דוֹ ׁש ים, רבּ וֹ תי נא להזכּ יר, בּ אתי כּ ן על ©¨¨©§©§¦©§©¨§¦¦§©©©¨¦§©§¦¨¥©¤¦מקּ דם.
ועצת אל אמרי המריתי אׁש ר וּ מעשׂ ה, דבּ וּ ר בּ מחׁש בה הזּ ה, היּ וֹ ם עד מעוֹ די ©£©¥¥§¦¦¥§¦¤£¤£©¦¨¨£©§¤©©©¦¥¦¦¨¤ׁש עשׂ יתי
על בּ עיניכם, אקוּ ץ ואל כּ חטאי, עּמ י ּת עשׂ וּ  ואל הרעים, בּ מעשׂ י ּת בּ יטוּ  אל נאצּת י. ©¤¥¥§¨©§©¨£©¦¦£©©§¦¨¨©£©§¦©©¦§¨¦§¤עליוֹ ן
עצוֹ ת מיני וּ בכּמ ה והתעוֹ ררוּ ת, רמזים וּ רבבוֹ ת בּ אלפים אוֹ תי מעוֹ ררים אׁש ר כּ ּמ ה זה ¥¥¦¨©§§§¦§¦¨§¨§¦¨£©¦¦§§¤£¨©¤¤£אׁש ר
קלקלּת י ערּפ י קׁש יוּ ת בּ עצם ואני .יתבּ ר להם להתקרב עת, וּ בכל יוֹ ם בּ כל ¦§©§¦¦§¨§©¤§¦£©©¨§¦¥©§¥¨§¦§¥¨§¨§§נכוֹ נוֹ ת
ואל זה, לכל לב ּת ׁש יתוּ  ואל עלי, חוּ סוּ  זה. לכל ולבּ י אזני הּט יתי וא זה, בּ כל ©§¤¨§¥¦¨©§©¨¤¨§¦¦§©§¨¦¥¦§¤¨§¦§©¨וּ פגמּת י
יתבּ ר מהם נדחה אהיה לבל מעּת ה, עוֹ ד מחׁש בוֹ ת ּת חׁש בוּ  רק חלילה, בּ י אּפ כם ©¨§¦¥©¥¤§¦¤§¤©§¨©¥¨£©§§©©¨¦¨¦¤§©©¦יחר
עּת ה כּ ח ׁש וּ ם לי אין כּ י הזּ את, בּ עת גּ ם להוֹ ׁש יע" לה' מעצוֹ ר "אין עדין, כּ י חלילה. ¨©©¦¥¦©¥¨©©¦§©§©¥¦©£¦¨¦¨¤¦וּ מכּ ם
ליעף כּ ח ונתן מעּמ י, ואמּת וֹ  חסדּ וֹ  עזב א אׁש ר יתבּ ר מאּת וֹ  זה וגם לבד, בּ פי ¥¨§©©¨§¦¦¥¦£©§©©¨¤£©¨§¦¦¥¤©§©§¦§¨¤אלּ א
את ותעשׂ וּ  עלי, ׁש ּת רחמוּ  יתדוֹ תי, ּת מכּת י זה ועל האלּ ה. דּ ברים מעט עּת ה לדבּ ר ¤£©§©¨£©§¤©¥§¦§©¨¤©§¤¥¨¦¨§©§¨©¥©§¦̈כּ מוֹ ני,
זה כּ ל וּ לדבּ ר בּ ׁש לוֹ ם, מהרה ישׂ ראל לארץ [ולבא יתבּ ר להם בּ אמת לׁש וּ ב אזכּ ה ¤¨¥©§¨§¨¥§¥¨§¦¤¤§Ÿ¨§©¨§¦¥©§¤¡¤¨¤§¤¤£אׁש ר
ויגן ויעזר ּת פלּ תכם, יׁש מע בּ רחמיו הּט וֹ ב וה' הקּ דוֹ ׁש ], ׁש לּ כם ציּ וּ ן על ׁש ם מזּ ה ¥¨§£©§¤§©¦§©§¦¨£©§©©¨©¤¨¤¦©¨¤¦¥§ויוֹ תר



מברסלב|לח נת מרבי הרשב"יתפילה בזכות  נפלאות  תפילות 

תעוד  להתשתי נפלאות מיפילות אשרי יוחאי. בר שמעו רבי בזכות ה' לפני פלל
להתפלל יכול מקו בכל ,ואמנ ,במירו הקדוש הציו על להתפלל ויזכה שיכול
ל"ג יו הוא באייר ח"י ביו בפרט אלו תפילות להתפלל שיזכה מי ואשרי ויזכה.
התפשטות כי יזכה. שיתפלל בשנה יו בכל ואמנ הרשב"י, הילולת יו בעומר,
.מקו ובכל עת בכל תדיר יהודי לכל עומדת הרשב"י וזכות ,העול בכל היא הצדיק

.נת מרבי  זאת תפילה  נחמ ב . רבי שגילה  הנורא הסוד פי על מיוסדת תפילות, בליקוטי  מובאת
על זיע"א, ידו,מברסלב על התורה  תשכח  שלא  לישראל  שהבטיח  ז "ל, יוחאי בר שמעו רבי  גדולת

ברחמי.כמ"ש מהגלות לצאת  יזכו רשב"י שגילה הזוהר  ספר בזה כי תפילה מרבי נת מברסלב בזוה"ק 

בּ וֹ צינארבּ י עלּ אה, בּ וֹ צינא קדּ יׁש א, בּ וֹ צינא נחית, ׁש מיּ א מן וקדּ יׁש  עיר יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן ¦§¤¨¦§©¦¦§©¨¨¦¦¨©¦¨¦¨¦¨¨¦¨
על מיּ שׂ ראל הּת וֹ רה ּת ׁש ּת כּ ח ׁש א לישׂ ראל, הבטחּת ם אּת ם יקּ ירא. בּ וֹ צינא ©¥¨§¦¦¨©©©§¦¤¥¨§¦§¤§©§¦¤©¨¦©¨¦¨©רבּ א,
בּ עקּ בוֹ ת הסּת רה  ֹׁש בּ תו ההסּת רה בּ תקף ואפילּ וּ  גּ לוּ תא. מן יּפ קוּ ן דּ א בּ זהר כּ י §¦§¨¨§©§¤¨¨§©©¤Ÿ§¦£©¨¨¦§¦¨©§¦¤§¤ידכם.
זרענוּ . מּפ י הּת וֹ רה תכח א כן ּפ י על ׁש אף הבטחּת ם, האלּ ה, היּ מים בּ אחרית ¥§©¦¦¨©©¨¦¥¦©©¤¤§©§¦¤¥¨¦¨©¦£©§¨¦§מׁש יחא
הירה וענתה עשׂ ה, אׁש ר כּ ל על ההוּ א בּ יּ וֹ ם ּפ ני אסּת יר הסּת ר "ואנכי ׁש כּ תוּ ב: ¨¦©¨§¨§¨¨¤£¨©©©©¨¦§©¥§©¦¨§¨¤§כּ מוֹ 
בּ הם לנוּ  אין אׁש ר היּ מים הגּ יעוּ  עּת ה והנּ ה, זרעוֹ ". מּפ י תכח א כּ י לעד, לפניו ¤¨¨¥¤£¦¨©¦¦¨©¥¦§§©¦¦©¨¦¦¥§¨¨§©הזּ את
וּ מטה ודלּ ים, הוֹ לכים אנוּ  יוֹ ם וּ בכל העבּ וּ ד, עלינוּ   וּ מׁש הגּ לוּ ת, עלינוּ  אר כּ י ¨¨¦©§¦§¨¨§§¦©¥¨©¨¨©¥¨©¨¦¤¥חפץ,
יעמוֹ ד מי ואין אב, ואין כּ יתוֹ מים נׁש ארנוּ  כּ י ועזוּ ב", עצוּ ר ואפס יד אזלת "כּ י מאד. £©¦¥§¨¥§¦¦§©§¦¦¨§¨¤¤§¨©§¨¦§¥̈ידינוּ 

¥£©בּ עדנוּ .

מימיוהנּ ה, מׁש יח התנוֹ צצוּ ת להתנוֹ צץ התחיל וּ כבר הזּ ה, הּמ ר הגּ לוּ ת סוֹ ף בּ תקף §Ÿ¤©¨©©©¤§¨¦§¦§¦§¥¦§§¨¦©¦¥
מאד וּ מתגּ עגּ עים מׁש ּת וֹ קקים ישׂ ראל בּ ית  ועּמ לברכה, צדּ יק זכר האר"י §¦§§©§¦¦§§¦¥¨§¦¥§©§¨¨§¦¦©¤¥¦£¨¦¨¡̈האלהי
היתה א אׁש ר ונפלא, נמרץ בּ הׁש ּת וֹ קקוּ ת ׁש מ את ליראה חפצים והכּ ל ,יתבּ ר ¨§¨¤£¨§¦§¨§¦§§¦§¤§¤¨§¦§¦¥£©§©¨§¦¥©§להם
אנוּ  עדין . עּמ ועוֹ די הדּ וֹ רוֹ ת כּ ל קץ עד בּ אתי ," עּמ ועוֹ די "הקיצוֹ תי קדם. מימי ¨¦©£¨¦¦§©¨¥©¦¨¨¦¦§¦¦¡¤¤¥¦̈כּ זאת
 מּמ רחוּ קנוּ  גּ דל גּ ם כן, ּפ י על אף אבל הנּ פׁש . בּ כלוֹ ת לעבוֹ דת וּ מׁש ּת וֹ קקים , ּב §¦¥¦¤©¥¦©©¨£¤¤©§¦§¨£©¦§§¦¨¦£אחוּ זים
מים במעמקּ י בּ אנוּ  מעמד, ואין מצוּ לה בּ יון טבענוּ  כּ י ׁש עוּ ר, בּ לי כּ ן גם הוּ א הלּ לוּ , ¦©¥©£©§¨¨¢¨¥§¨§¥¦§©¨¦¦¦§¥©¨©¦¦̈בּ עּת ים
גּ דל וּ לסּפ ר לבאר אפׁש ר אי אׁש ר מאד, מרוּ דים ישׂ ראל  עּמ את וּ ראה ׁש טפתנוּ . ¤¥©§¥¨§©§¤¦¤£§¦§¥¨§¦§©¤¥§§¨¨§¤¦§וׁש בּ לת

מאד. אוֹ תנוּ  הּפ יל אׁש ר עד מאד, בּ נוּ  התגּ רה אׁש ר דּ בר הבּ על §¨¦¦¤£©§¨¨¨§¦¤£¨¨©©©¨§¦התגּ רוּ ת

הּמ עמדוהנּ ה, כּ ל את ידעּת ם לבד אּת ם רק ישׂ ראל, צרוֹ ת לסּפ ר אנכי מי בעניי, אנכי ¨¦§¨§¦¦¨¦§©¥¨¦§¨¥©©¤§©§©§¤¤¨©©£¨
נפׁש י, ועל עלי ולצעק לסּפ ר בּ אתי א האלּ ה. היּ מים בּ אחרית ישׂ ראל ׁש ל ¦§©©§©¨§¦§¥©§¦¨©¤¥¨¦¨©¦£©§¥¨§¦¤¨©וּ מצּ ב
אלּ ה ו"על העצוּ מים. וּ פׁש עי הרבּ ים ועווֹ נוֹ תי ּפ גמי ועצם ,יתבּ ר מהם רחוּ קי עצם ¤¥©§¦£¨©¨§¦©¨©£©©¨§¤Ÿ§©¨§¦¥©¥¦¦¤©על
דּ קדה, הכּ ח לי להחזיר אי דּ ר ׁש וּ ם יוֹ דע איני כּ י מים", יוֹ רדה עיני עיני בוֹ כיּ ה ¨Ÿ©¦§ª©¦¦£©§¥¤¤©¥¦¥¦¦©¨§¦¥¦¥¨¦¦£אני
המגנּ וֹ ת, וּ מחׁש בוֹ תיי הרע דּ רכּ י לעזוֹ ב אתחיל דּ ר וּ באיזה ׁש למה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת ואי§¥¦§¦§¨§¥¨§¥¤¤¤©§¦©£©§¦¨¨©§§©©§ª
אנה בא", אני אנה נפׁש י, ידעּת י "א כּ אלּ ה. וּ פגמים קלקוּ לים לתקּ ן אזכּ ה וּ בּמ ה ואי§¥©¤¤§¤§©¥¦§¦§¨¦¨¥¤¨©§¦©§¦¨¨£¦¨¨¨
להרים ואמר וּ כלּמ תי. בׁש ּת י מּפ ני אּט מן אנה אברח, אנה העצוּ מה, חרּפ תי את אוֹ לי¦¤¤§¨¦¨£¨¨¨¤§©¨¨¤¨¥¦§¥¨§¦§¦¨¦¨©¤¨¦
אמרר מנּ י ׁש עוּ  אמרּת י כּ ן "על לי. היה מה אוֹ י לי, היה מה אוֹ י עלי, נפלוּ  ולגּ בעוֹ ת ¥¨£¦¦§¦§©¨¥©¦¨¨¤¦¨¨¤¨¨§¦¨§©§¦©כּ ּס וּ ני
הרבּ ה כּ י הזּ את, בּ עת אוֹ תי גּ ם להוֹ ׁש יע לה' מעצוֹ ר אין כּ י ירחם, אוּ לי יחוֹ ס, אוּ לי ¥§©¦©¥¨¦©©¦§©§©¥¦¥©§©¨©¦¤©בּ בּ כי",
מה ל יאמר וּ מי מזּמ ה,  מּמ יבּ צר וא ּת וּ כל כּ ל "הן ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  לפניו, והצּ לה ©§©¦¨¦§§¦¥¨¦§¨¥¨¤§¨¨§¨¨©§©¤רוח
וכוֹ אב, עני וּ מטרף מבלבּ ל וּ מענּ ה, נגוּ ע ואביוֹ ן, דּ ל רׁש  בּ ּפ תח, כּ עני בּ אתי כּ ן על ¥§¦¨¨§¨§ª¤§ª§©¨§¤§©¨©¤©¦¨§¦¨¥©¤£©ּת עשׂ ה".
נהירוּ  וּ פרׁש יו", ישׂ ראל רכב אבי "אבי רבּ י, רבּ י רבּ י קדתכם: הדרת לפני ולזעוֹ ק ¦§¨¨¨¥¨§¦¤¤¦¨¦¨¦©¦©¦©¤§©ª§©§©¥§¦§¦§§¦לצעק

הרשב"י בזכות  נפלאות  מברסלבתפילות  נת מרבי לט|תפילה

והתעוֹ ררוּ  קוּ מוּ  ישׂ ראל. צרוֹ ת לסבּ וֹ ל ּת וּ כלוּ  אי תיׁש ן", לּמ ה "עוּ רה דאוֹ רייתא, §§¦§¥¨§¦¨§¦§¥©¦¨¨¨¨§©§¨¦§דבוֹ צינא
עפר", ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  "הקיצוּ  נפׁש נוּ . צרוֹ ת בּ מרירוּ ת ולראוֹ ת להסּת כּ ל אמת, הצּ דּ יקי כּ ל ¨¨¥§§©§¦¨¥§©¨¦§¦§¦§¥©§¦§¤¡¥¦©©¨¦עם
וחמלוּ  חוּ סוּ  הזּ את, צרה בּ עת בּ עזרתנוּ  קוּ מוּ  עוֹ לם, יסוֹ די צדּ יקי לסעדינוּ  מכּפ ל יׁש יני §¦§©¨¨¥§¥̈§¤§¨¥§¥¦©¥£©§¥§©¥¥§קוּ מוּ 
ראׁש . ועד רגל מכּ ף חטאים הּמ לא, והּפ גוּ ם החוֹ טא עלי וּ בתוֹ כם ישׂ ראל, בּ ני עדת כּ ל ©§¤¤©¦¦¨©¥¨©¨©§¥©©¨¨§¥¨§¦¥§©£¨©על
עבר מה כּ ל הנּ ה, עד הארץ גּ לוֹ ת מיּ וֹ ם מצאתנוּ ", אׁש ר הּת לאה כּ ל "את ידעּת ם, ©¨¤©¨¨¥©¤¨¨§¦§¨¨§¤£¨¨§©¨¤¤§©§¤©אּת ם

א כּ ל על עבר מה וּ בפרטיּ וּ ת בּ כלליּ וּ ת, ישׂ ראל כּ לל עליעל עבר מה וּ בפרט ואחד, חד ©§¨¦§¨¥¦§¨¦¦§¨¦©¤¨©©¨¤¨§¤¨¦§©©¤¨©¨©
בּ כל עלי עבר מה כּ ל וגוּ פי, ונפׁש י ורוּ חי נׁש מתי ונעשׂ וּ  ונוֹ צרוּ  ונבראוּ  ׁש נּ אצלוּ  ¨§©¨©¨¤©¨¦§¦§©§¦§¦¨§¦£©§§§§§¦§§¤¤¤¦מיּ וֹ ם
הזּ ה, היּ וֹ ם עד מעוֹ די ׁש עברּת י מה כּ ל הזּ ה, בּ גּ וּ ף עלי עבר מה וּ בפרט וגלגּ וּ ל, ¤©©©¦¥¦§©¨¤©¨¤©©©¨©¨¤©¨§¦§¦§§¦גּ לגּ וּ ל
קצה אפס וּ לסּפ ר לבאר נביוֹ ת, אילי כּ ל היסּפ יקוּ  מּמ נּ י. נּ ׁש כּ ח וּ מה עדין זוֹ כר אני ¤¨¤¤¥©§¥¨§¨§¥¥¨¦§©£¦¤¦©§¦¤©¦©£¥¦£¤©מה
ׁש רׁש  כּ פי ׁש נּ וֹ געים בּ מקוֹ ם הּפ גמים נּ וֹ געים מה כּ פי אחד, בּ יוֹ ם ׁש ּפ גמּת י ¤¦§¦§¤¨§¦¨§©¦§¤©¦§¨¤§¦§©¨¤¦¨§©¥מהּפ גמים
היּ וֹ ם עד היוֹ תי מיּ וֹ ם עלי, ׁש עברוּ  היּ מים בּ כל ּפ גמּת י מה ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן וּ מכּ ל ©©¦¡¦©¨§¨¤¦¨©¨§¦§©¨¤©¥¤¨§¥¤¨¦¦¨§¦נׁש מתי,

[וּ בפרט בענייניו)הזּ ה, שיודע מה אתאוֹ נן,(יפרט מה אדבּ ר מה לׁש ער, יוּ כל מי לסּפ ר, יוּ כל מי [ ©¤¦§¨¦©§©¥¦©§©¥¨£©¥¨¤§¥
אצטדּ ק. וּ מה אדבּ ר מה אוֹ מר ¨©§¤¨¥©£¨©̈מה

[רבּ וֹ נוֹ  הזּ ה והנּ וֹ רא הקּ דוֹ ׁש  הצּ דּ יק בּ לב ּת ן עוֹ לם, יאמר:)ׁש ל רשב"י קבר על להיות יזכה (אם ¤¨¥§¥©©¦©¨§©¨©¤
בּ עדי ויעמדוּ  מּמ נּ י, ּפ ניהם יסּת ירוּ  לבל אמּת יּ ים, הצּ דּ יקים כּ ל וּ בלב ּפ ה] ¦£©§©©§¦¤¦¤¥§¦§©©§¦¦¦£¦¦©©¨¥§¥©הוֹ כן
ׁש ּת קרבני בּ עדי. טוֹ ב וימליצוּ  טוֹ בוֹ ת, נקדּ וֹ ת בּ י ולמצא וּ לבקּ ׁש  בּ זכוּ תי  ֹלהפו יׁש ר, ¦¥§¨§¤¦£©¦§©§ª§¦§¦§¥©§¦§¦£©¤¥¦§¦למליצי
מעּת ה להתעוֹ רר ׁש אזכּ ה בּ קרבּ י, ּת ּת ן חדׁש ה ורוּ ח חדׁש  לב בּ י ותּת ן בּ רחמים, אלי¥¤§©£¦§¦¥¦¥¨¨§©£¨¨¦¥§¦§¦¤¤§¤§¦§¥¥©¨
וחמלה רחמים בּ עלי כּ ל בּ עדי, הפגּ ינוּ  ׁש מים אי ׁש לם וּ בלב בּ אמת אלי לׁש וּ ב ¨§¤§¦£©¥£©¨¦£©¦§©¦©¨¦¥¨¥§¤¡¤¤¥¨¤¡¤בּ אמת,

כּ מוֹ ני. מעמד" ואין מצוּ לה "בּ יון מטבּ ע בּ עד העּת ירוּ  עפר, ׁש וֹ כני כּ ל עלי ¦¨¨£©¥§¨§¥¦¨§ª©§¦§©¨¨¥§¨©¨§¦חמלוּ 

נפלאוֹ תרבּ י לׁש מע הלּ לוּ  בּ דּ וֹ רוֹ ת ׁש זּ כינוּ  לב, על ותשׂ ימוּ  זאת זכרוּ  יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ©¦¦§¤©¦§§¨¦©¥¤¨¦©©¨¦§©¦§§
הּפ סוּ ק כּ י הּת וֹ רה, ּת כח א ידכם ׁש על בּ ּת וֹ רה מרּמ ז אי גּ דלּ תכם. ¨©¦¨©©¨¦¤§¤©¤¨©¨ª©§¤¥§ª§§נוֹ ראוֹ ת
וׁש מכם יוֹ חא"י. תבוֹ ת סוֹ פי הוּ א זרעוֹ ' מּפ י' תכח' א' כּ י' ׁש הוּ א מּמ נּ וּ , ראיה ¤§¦§©¥¥§©¦¦©¨¦¦¤¤¦¨¨§¤¥£¤ׁש הבאתם

לבד אּת ם אׁש ר נ'חית", ׁש 'מיּ א מן' ו'קדּ יׁש  "ע'יר בּ ּפ סוּ ק: מרּמ ז בּ עצמוֹ  יוֹ דעיםהקּ דוֹ ׁש  ©¨§©§§ª¨©¨¦§©¦¦§©¨¨¦£¤©¤§©§¦
א ׁש הּת וֹ רה לישׂ ראל, ׁש הבטחּת ם ההבטחה גּ דלּ ת יוֹ דעים לבד אּת ם האלּ ה, דּ ברים ¨©¤¥¨§¦§¤§©§¦¤¨¨§©©©ª§¦§©§¤©¤¥¨¦¨§סוֹ ד
הקּ דוֹ ׁש ה בּ תוֹ רתוֹ  זה על נבּ א הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה ואי ידכם. על מיּ שׂ ראל ¨§©¨§¤©¨¦¨©¨¨¥©¤¥§¤§¤©¥¨§¦¦©¨¦תכח
הרע כּ ל על ּת סּת כּ לוּ  ואל עלי, חמלוּ  הקּ דוֹ ׁש ים, רבּ וֹ תי נא להזכּ יר, בּ אתי כּ ן על ©¨¨©§©§¦©§©¨§¦¦§©©©¨¦§©§¦¨¥©¤¦מקּ דם.
ועצת אל אמרי המריתי אׁש ר וּ מעשׂ ה, דבּ וּ ר בּ מחׁש בה הזּ ה, היּ וֹ ם עד מעוֹ די ©£©¥¥§¦¦¥§¦¤£¤£©¦¨¨£©§¤©©©¦¥¦¦¨¤ׁש עשׂ יתי
על בּ עיניכם, אקוּ ץ ואל כּ חטאי, עּמ י ּת עשׂ וּ  ואל הרעים, בּ מעשׂ י ּת בּ יטוּ  אל נאצּת י. ©¤¥¥§¨©§©¨£©¦¦£©©§¦¨¨©£©§¦©©¦§¨¦§¤עליוֹ ן
עצוֹ ת מיני וּ בכּמ ה והתעוֹ ררוּ ת, רמזים וּ רבבוֹ ת בּ אלפים אוֹ תי מעוֹ ררים אׁש ר כּ ּמ ה זה ¥¥¦¨©§§§¦§¦¨§¨§¦¨£©¦¦§§¤£¨©¤¤£אׁש ר
קלקלּת י ערּפ י קׁש יוּ ת בּ עצם ואני .יתבּ ר להם להתקרב עת, וּ בכל יוֹ ם בּ כל ¦§©§¦¦§¨§©¤§¦£©©¨§¦¥©§¥¨§¦§¥¨§¨§§נכוֹ נוֹ ת
ואל זה, לכל לב ּת ׁש יתוּ  ואל עלי, חוּ סוּ  זה. לכל ולבּ י אזני הּט יתי וא זה, בּ כל ©§¤¨§¥¦¨©§©¨¤¨§¦¦§©§¨¦¥¦§¤¨§¦§©¨וּ פגמּת י
יתבּ ר מהם נדחה אהיה לבל מעּת ה, עוֹ ד מחׁש בוֹ ת ּת חׁש בוּ  רק חלילה, בּ י אּפ כם ©¨§¦¥©¥¤§¦¤§¤©§¨©¥¨£©§§©©¨¦¨¦¤§©©¦יחר
עּת ה כּ ח ׁש וּ ם לי אין כּ י הזּ את, בּ עת גּ ם להוֹ ׁש יע" לה' מעצוֹ ר "אין עדין, כּ י חלילה. ¨©©¦¥¦©¥¨©©¦§©§©¥¦©£¦¨¦¨¤¦וּ מכּ ם
ליעף כּ ח ונתן מעּמ י, ואמּת וֹ  חסדּ וֹ  עזב א אׁש ר יתבּ ר מאּת וֹ  זה וגם לבד, בּ פי ¥¨§©©¨§¦¦¥¦£©§©©¨¤£©¨§¦¦¥¤©§©§¦§¨¤אלּ א
את ותעשׂ וּ  עלי, ׁש ּת רחמוּ  יתדוֹ תי, ּת מכּת י זה ועל האלּ ה. דּ ברים מעט עּת ה לדבּ ר ¤£©§©¨£©§¤©¥§¦§©¨¤©§¤¥¨¦¨§©§¨©¥©§¦̈כּ מוֹ ני,
זה כּ ל וּ לדבּ ר בּ ׁש לוֹ ם, מהרה ישׂ ראל לארץ [ולבא יתבּ ר להם בּ אמת לׁש וּ ב אזכּ ה ¤¨¥©§¨§¨¥§¥¨§¦¤¤§Ÿ¨§©¨§¦¥©§¤¡¤¨¤§¤¤£אׁש ר
ויגן ויעזר ּת פלּ תכם, יׁש מע בּ רחמיו הּט וֹ ב וה' הקּ דוֹ ׁש ], ׁש לּ כם ציּ וּ ן על ׁש ם מזּ ה ¥¨§£©§¤§©¦§©§¦¨£©§©©¨©¤¨¤¦©¨¤¦¥§ויוֹ תר



זי "ע "א |מ חי איש הב בעל חיי  יוס רבינו הרשב"יתפילת  בזכות  נפלאות  תפילות 

וא ויאחזני מהרה, לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה ויחזירני למענכם, ישׂ ראל כּ ל ואת אוֹ תי §¦¥£§¨¥§¨¨§¨¥§¨§¦¦¥¦£©§¤§©©§¥¨§¦¨¤§¦©¦§ויוֹ ׁש יע
כּ רצוֹ נוֹ  ולהיוֹ ת בּ אמת, אליו לׁש וּ ב ׁש אזכּ ה עד אפן, בּ ׁש וּ ם יּט ׁש ני ואל יעזבני ואל §¦§¦§¤¡¤¨¥¨¤§¤¤©¤§¦¥§¦©§¦¥§©©©§¦¥§©ירּפ ני,
אמּת יּ ים, הצּ דּ יקים וּ זכוּ ת בּ כח ּפ גמּת י, אׁש ר כּ ל את בּ חיּ י וּ לתקּ ן עוֹ לם. ועד מעּת ה ¦¦¦£¦¦©©§©§¦§©¨¤£¨¤©©§¥©§¨©§¨©¥©הּט וֹ ב
הרחמים בּ על ,יתבּ ר הם ולפני לפניהם אלּ ה דּ ברי לסדּ ר נׁש ען, אני לבד עליהם ¦£©¨©©©¨§¦¥©¥§¦§¤¥§¦¤¥©¨§¥©§¨§¦¦£©§¤¥£¤£אׁש ר
מּמ סגּ ר הוֹ ציאה ּת רף. אל ידי מעשׂ י לעוֹ לם  ּחסד ה' בּ עדי, יגמר "ה' ּת עלוּ מוֹ ת. ¥§©¦¨¦¤¤©¤¨¥£©¨§§§©¦£©§¦£©©¥יוֹ דע

עלי" תגמל כּ י צדּ יקים יכּת ירוּ  בּ י ,ׁש מ את להוֹ דוֹ ת חפציונפׁש י ועל ענייניו על לשאול (ויוסיף ©§¦§¤§¤¦©§¦©¦¦¦¦§¨¨
יחפוץ) :כאשר

זיע"א, חי איש  הב בעל חיי  יוס רבי  רבינו תיק זו תפילה  יו ב . – בעומר  ל"ג  ביו לאמרה
סדר לקרות  אד כל יזדרז לעומר  ל"ג  "בליל לשונו: וזו ,וביו בלילה  רשב"י, האלקי  התנא הילולת
אשר סדר  בזה סדרתי וכבר ובזוה "ק. בתלמוד הנזכרי זיע "א  ע"ה  רשב "י אדונינו  שבחי של הלימוד
אחת  בקשה אוסי ועתה הטוב"ה. ברבו"ת בשנת יע "א  ליוורנו בעיר  שנדפס רבה ' 'הילולה  קראתיו

:"וביו בלילה לעומר  בל"ג לאומרה  איש חי זי "ע "א שנכו בעל הב חיי תפילת רבינו יוס

הקּ דוֹ ׁש אנּ א הם אוֹ תיּ וֹ ת למען דל"תה'. כ"ף (אל"ף בלבד: במחשבה ויכוון השם, באותיות [יביט §©©¦©¥©¨
מי"ם)] הרמוּ זטי"ת הקּ דוֹ ׁש , הם סוֹ ד ׁש הם דגדלוּ ת, גּ בוּ רוֹ ת חמה סוֹ ד ׁש הוּ א ,¤£¦¨§§©§¤¥©¥©¨¨¨

"ׁש לוֹ ם מסּפ ר: עוֹ לים בּ מילוּ אם אלּ וּ  אוֹ תיּ וֹ תיו אׁש ר עד, עדי בּ ּה ' בּ טחוּ  הכּ תוּ ב: ¨¨§¦¦¨¦§¥¨¦¤£©¥£¨§¦¨©§בּ סוֹ ד
ׁש לוֹ ם, ישׂ ראל: וּ לכל בּ יתי ולבני לי ּת ׁש ּפ יע חדוה". רחמים חסד חן חיּ ים טוֹ בה ¨¥¨§¦¨§¦¥¥§¦§¦©¦§©¨§¤¦£©¤¤¥¦©¨¨¨§בּ רכה

חדוה. רחמים, חסד, חן, חיּ ים, טוֹ בה, ¨§¤¦£©¤¤¥¦©¨¨¨§בּ רכה,

למעןעשׂ ה עשׂ ה ,טוּ ב למען עשׂ ה ,דּ ת למען עשׂ ה ,כּ בוֹ ד למען עשׂ ה , אמּת למען §©©£¦¨£¥§©©§¨£¥§©©¨¨£¥§©©¨£¥§©©
.מלכוּ ת©§¨

זכוּ תויהי וּ למען ,וחסדי רחמי למען ׁש ּת עשׂ ה אבוֹ תינוּ , ואהי אהינוּ  ה' מלּ פני רצוֹ ן ¨¦§¨¤¡¥¤¡¥£¥¤©£¤§©©©£¤©£¨¤§©©§
זכוּ ת וּ למען יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י  ּעבד זכוּ ת וּ למען יוֹ סף, בּ ן עקיבה רבּ י  ּעבד©§§©¦©¦¨¤¥§©©§©§§©¦¦§¤©§©©§
זכוּ ת וּ למען אלעאי, רבּ י בּ ן יהוּ דה רבּ י  ּעבד זכוּ ת וּ למען הנּ ס, בּ על מאיר רבּ י  ּעבד©§§©¦¥¦©©©¥§©©§©§§©¦§¨¤©¦¦§¨§©©§
ארכּ ים, חיּ ים וּ תחיינוּ  ּת רחמנוּ  נחמיא, רבּ י  ּעבד זכוּ ת וּ למען ׁש ּמ וּ ע, בּ ן אלעזר רבּ י  ּעבד©§§©¦¤§¨¨¤©©§©©§©§§©¦¤¤§¨§©£¥§©¥©¦£ª¦
חלּ וּ ץ ׁש ל חיּ ים טוֹ בה, ּפ רנסה ׁש ל חיּ ים בּ רכה, ׁש ל חיּ ים טוֹ בה, ׁש ל חיּ ים ׁש לוֹ ם, ׁש ל ¦¤¦©¨¨¨§©¤¦©¨¨§¤¦©¨¤¦©¨¤¦©חיּ ים
עׁש ר ׁש ל חיּ ים וּ כלימה, בּ וּ ׁש ה בּ הם ׁש אין חיּ ים חטא, יראת בּ הם ׁש יּ ׁש  חיּ ים ¤Ÿ¤¦©¨¦§¨¤¨¥¤¦©§¥©§¦¤¨¥¤¦©¨£עצמוֹ ת,
לבּ נוּ  מׁש אלוֹ ת כּ ל ׁש ּת מלּ א חיּ ים ׁש מים, ויראת ּת וֹ רה אהבת בּ נוּ  ׁש ּת הא חיּ ים ¥¦¨§¦¨¥©§¤¦©¦©¨©§¦§¨©£©¨¥§¤¦©¨§וכבוֹ ד,
ׁש ערי דעת, ׁש ערי כלכּ לה, ׁש ערי אוֹ רה, ׁש ערי לנוּ : ותפּת ח .וּ ליראת לעבוֹ דת ¥£©©©¥£©¨¨§©¥£©¨¥£©¨©§¦§¤¨§¦§§¨£©¨§לטוֹ בה

מגן. ׁש ערי ¥¨¥£©¨טוֹ בה,

הוֹ ׁש יעהאנּ א דּ רכיה' אוֹ ר: נראה בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  עּמ כּ י נא: הצּ ליחה ה' אנּ א נא, ¦¨¨¨¨©§¦¨¨¦¦§§©¦§§¦§¤§¨¤
טוּ ב רב מה מעשׂ יו: כּ ל על ורחמיו לכּ וֹ ל ה' טוֹ ב למדני: אוֹ רחוֹ תי הוֹ דיעני §©¨¨£©¨©¨£©§©¦¥§©¤§¦¥¦ה'

אדם: בּ ני נגד  ּב לחוֹ סים ּפ עלּת  לּ יראי צפנּת  ¨¨¥§¤¤¨¦©¨§©¨¤¥¦¨§©¨¤£אׁש ר

יוֹ סףאנּ א יסוֹ ד בּ חינת היה אׁש ר יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה'. §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©£¤¨¨§¦©§¥
בּ מדּ ת ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן ה', צדּ יק יוֹ סף יסוֹ ד כּ מסּפ ר ׁש מוֹ  מסּפ ר ועוֹ לה ה', ©¦§§©¨¤¨©ª§¦©¥§¨§¦§§¨§¦¤§¦©צדּ יק
 ויּמ ׁש ה', צדּ יק יוֹ סף יסוֹ ד אל ויעלוּ  יתבּ ררוּ  ּפ זּ רנוּ  אׁש ר הקּ דה ניצוֹ צי וכל ה'. צדּ יק ¥¨¦§¦©¥§¤£©§§¨§¦§©¦¤£¨ª§©¥¦¨§¦©§יסוֹ ד

ה'. צדּ יק יוֹ סף יסוֹ ד מן וׁש לוֹ ם וחסד וחן טוֹ ב ׁש פע ¦©¥§¦¨§¤¤¨¥§©¤̈לנוּ 

עוֹ לםאנּ א כּ מסּפ ר ׁש מוֹ  מסּפ ר ׁש עוֹ לה יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה', §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©¤¤¦§¨§§¦§¨¨
וׁש לוֹ ם וּ ברכה טוֹ בה ׁש פע לנוּ   ויּמ ׁש היּ צירה. בּ עוֹ לם ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן ¨§¨¨§¨©¤¨¥¨¦§¨¦§©¨§§©¨¤¨©ª§¨¦§©היּ צירה,

הרשב"י בזכות  נפלאות  הרשב"י תפילות  בזכות מא|תפילה

עוֹ לם מן נפׁש ינוּ  ׁש ּת עלה ואמץ, כּ ח לנוּ  ויהיה היּ צירה. בּ עוֹ לם הּמ איר ה' אל ¨¦¥§©¤£©¤¤Ÿ©§Ÿ¨¤§¦§¨¦§©¨§¦¥©¤¨¦מם,
שׂ וֹ נאינוּ  ויראוּ  לטוֹ בה, אוֹ ת עּמ נוּ  ועשׂ ה לנוּ . ויאר ה', אל וּ מם היּ צירה, עוֹ לם אל ¥§§¦§¨§¨¦¥£©¨¥¨§¤¨¦¨¦§©¨¤¨¦£̈העשׂ יּ ה

ונחמּת נוּ . עזרּת נוּ  ה' אּת ה כּ י ויכּ למוּ , אוֹ יבינוּ  יחזוּ  ¨§©¦§¨§©£¨©¦§¨¦§¥§¡¤¥§ויבוֹ ׁש וּ ,

כּ ּס אאנּ א כּ מסּפ ר ׁש מוֹ  מסּפ ר ׁש עוֹ לה יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה'. §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©¤¤¦§¨§§¦§¨¦¥
מדוֹ ר להיוֹ ת ונזכּ ה נפׁש ינוּ , ותאיר  ּוּ תזכ ׁש כינה. בּ כּס א ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן ¨§¦¤§¦§¥§©¦¨§¥©§¨¦§¥¦§§©¨¤¨©ª§¨¦§ׁש כינה,

ׁש כינה. אוֹ ר אל ¨¦§¤¥¦§וכּס א

מאוֹ תאנּ א ארבּ ע ׁש מוֹ  מסּפ ר ׁש עוֹ לה יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה', §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©¤¤¦§¨§©§©¥
וׁש ים מאוֹ ת ארבּ ע מסּפ ר ׁש עוֹ לה בּ הרהוּ רים, ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן וׁש ה, ¦¦§¥©§©¨§¦¤¤¦§¦§§©¨¤¨©ª§¨¦§¦¦§וׁש ים

ו ויתקּ נוּ  וׁש ה. וׁש ים מאוֹ ת ארבּ ע מסּפ ר ׁש הם מכּ וֹ ת, מן מוּ צלּ ים ונהיה יזדכּ כוּ וׁש ה. §¦¨§¦§¤¨¦¦©¤¥¦§¨©§©¥§¦¦§¦¨¦ª§§¦§©§
טוֹ בה עצה מהם לנוּ   ויּמ ׁש וׁש ה. וׁש ים מאוֹ ת ארבּ ע מסּפ ר ׁש הם ׁש לּ נוּ , ¨¨¥¤¥¨¥¨¦§¨¦§¦¦§¥©§©¨§¦¥¤¨¤¨§©הכּ ליוֹ ת

ּת מיד. וּ נכוֹ נה ¦¨¨§¨¨¦ויׁש רה

יחפוץ] כאשר חפציו ועל ענייניו על לשאול צוּ רי[ויוסיף ה' לפני לבּ י והגּ יוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  .¦§§¨¦§¥¦§¤§¦¦§¨¤¦
¦£§וגוֹ אלי:

הרשב"י בזכות תפילה הישועות")ג. "קול בספר הובאה תפילה. בית (מספר

ויעקברבּ וֹ נוֹ  יצחק אברהם בּ ני כּ י עלינוּ , וּ תרחם אבוֹ ת, חסדי לנוּ  ּת זכּ ר עוֹ לם, ׁש ל ¤¨¦§Ÿ¨©§¥¨§©¥¨¥¦§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
זרע הּמ וֹ ריה. בּ הר לוֹ  ׁש נּ ׁש בּ עּת  אהב אברהם בּ ני ,בּ רית בּ ני  עּמ ©¤¨¦©©§¨§©§¦¤§ª£¨¨§©¥§§¦§¥§§©§¨£אנחנוּ ,
אוֹ תוֹ , ׁש אהבּת  ׁש ּמ אהבת .בּ כוֹ ר בּ נ יעקב עדת הּמ זבּ ח. גּ בּ י על ׁש נּ עקד יחיד ¨§©¨¤§¨£©¥¤§§§¦Ÿ£©©£©¥§¦©¥©©©£©¤§¦§¨§¦יצחק

ויׁש וּ רוּ ן: ישׂ ראל אוֹ תוֹ  קראת בּ וֹ , ׁש מחּת  וּ משׂ ּמ חת¦¦§¨§¤¨©§¨¨¨¨¦§¨¥¦

והכנה,יהי וסיּ וּ ע ועזר ויכלת כּ ח לנוּ  ׁש ּת ּת ן אבוֹ תינוּ , ואלוֹ הי אלוֹ הינוּ  ה' מלּ פני רצוֹ ן ¨¦§¨¤¡¥¤¡¥£¥¤¦¥¨Ÿ©¦§Ÿ¤§¥¤§¦©§©¨¨
וּ מדּ ברי ּת עשׂ ה, א מצווֹ ת וחמה וׁש ים מאוֹ ת מׁש  מצוה ׁש וּ ם על לעבר ¥§¦¦¤£©§¦¨¦£©¦¦§¥§¦¨§¦©Ÿ£©¤ׁש א
לידינוּ , בּ אה ׁש א מצוה וכל עליוֹ ן. בּ מקוֹ ם ׁש רׁש ם את לתקּ ן סוֹ פרים, וּ מדּ ברי ¥¨§¨¨¤¨§¦¨§§¤¨§¨§¨¤¥©§¦§¥§¦¦¨¨©קבּ לה
הּמ צווֹ ת כּ ל קיּ מנוּ  כּ אלּ וּ  לפני ויעלה הּט וֹ בה, מחׁש בּת נוּ  את הרבּ ים בּ רחמי §¦©¨§©¦¦§¤¨§¤£©§¨©¥§©£©¤¦©¨¤§©§¥¨§ּת צרף

¤£©©בּ ּמ עשׂ ה.

כּ וֹ ננהוּ :ויהי ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . אהינוּ  אדני נעם Ÿ©£Ÿ¨¡¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

ויאּמ צנוּ קוּ ם ויחנּ נּ וּ , אל ּפ ני נא וחלה יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י החי, אוֹ ר הקּ דוֹ ׁש  ¥§©¦¤ª§¦¥¥§¨¥©§¨©§¦¦©©©¨©¦©צדּ יק
וינשׂ אנוּ . וימלטנוּ  ויזכּ נוּ  יועדנוּ . טוֹ ב וּ בּ ועד ויהדּ רנוּ , וידּ גלנוּ . ויגדּ לנוּ  ¥§©§¦¥§©§¦¥©§¦¥£©§©©§¥§©§¦¥§©¦¥§©§¦¥§¨¦ויברכנוּ .
אברהם וּ למען ויּת מכנוּ . ויּ ׁש מרנוּ  וירּפ אנוּ . ויקדּ ׁש נוּ  ויצליחנוּ . ויפרנסנוּ  ויעזרנוּ . ¨¨§©©©§¥§§¦§¥§§¦§¥¨§¦§¥§©§¦¥¦§©¦¥§§©§¦¥§§©¦¥§§¦§ויסמכנוּ 
ירחמנוּ  החסידים, וכל הצּ דּ יקים וכל וּ ׁש מה וּ פנחס ודוד יוֹ סף ואהרן מׁש ה ויעקב ¥£©§¦¦£©¨§¦¦©©¨§ŸŸ¤§©£Ÿ¥§¨¦¦§¨§Ÿ£©§¨§¦יצחק
ּפ רנסה ׁש ל חיּ ים בּ רכה. ׁש ל חיּ ים טוֹ בה. ׁש ל חיּ ים ׁש לוֹ ם ׁש ל חיּ ים ארוּ כּ ים. חיּ ים ¨¨§©¤¦©¨¨§¤¦©¨¤¦©¨¤¦©¦©¦©¥©§¦ויחינוּ 
בּ וּ ׁש ה בּ הם ׁש אין חיּ ים חטא. יראת בּ הם ׁש יּ ׁש  חיּ ים עצמוֹ ת. חילוּ ץ ׁש ל חיּ ים ¨¤¨¥¤¦©§¥©§¦¤¨¥¤¦©¨£¦¤¦©¨טוֹ בה.
ׁש ימלא חיּ ים ׁש מים. ויראת ׁש מים אהבת בּ נוּ  ׁש ּת היה חיּ ים וכבוֹ ד. עוֹ ׁש ר ׁש ל חיּ ים ¥©§¤¦©¦©¨©§¦§¦©¨©£©¨¤§¦¤¦©¨§¤¤¦©¨¦§וּ כלימה.

רצוֹ ן: יהיה כּ ן אמן יתבּ רך. לעבוֹ דתוֹ  לטוֹ בה לבּ נוּ  מׁש אלוֹ ת ¨¤§¦¥¥¨©¨§¦¨©§¨§¥¦£§¦̈כּ ל

ׁש מעוֹ ןקוּ ם רבּ י הוּ א אנּת  מכוּ בּ ד. ה' קדוֹ ׁש  הקּ דׁש ים, קדׁש  קדּ יׁש א יוֹ חאי,חסיד בּ ן ¨¦©¦¨Ÿ¤©¢¨¦§©§¨©§§©¦¦§¤¨
ריׁש א למהוי דעתיד הוּ א ואנּת  דּ אתי, וּ בעלמא דין בּ עלמא מכוּ בּ ד, ¨¥¥§¥§¦£§§§©§¥¨§¨§¨§¥¨§¨§¨§©¦§§¦§דאיתקריאת
ותׁש ּת עׁש ע הוּ א, בּ רי לקוּ דׁש א ותחמי ׁש כינתא. אּפ י וּ תקבּ ל דּ עדן בּ גנתא דּ יתבי ©§©§¦§¦§¨§§¥£¥§¨§¦§¥©¥©§¤¥§¨§¦§¥§¨§¨©¦©§לצדּ יקיא



זי "ע "א |מ חי איש הב בעל חיי  יוס רבינו הרשב"יתפילת  בזכות  נפלאות  תפילות 

וא ויאחזני מהרה, לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה ויחזירני למענכם, ישׂ ראל כּ ל ואת אוֹ תי §¦¥£§¨¥§¨¨§¨¥§¨§¦¦¥¦£©§¤§©©§¥¨§¦¨¤§¦©¦§ויוֹ ׁש יע
כּ רצוֹ נוֹ  ולהיוֹ ת בּ אמת, אליו לׁש וּ ב ׁש אזכּ ה עד אפן, בּ ׁש וּ ם יּט ׁש ני ואל יעזבני ואל §¦§¦§¤¡¤¨¥¨¤§¤¤©¤§¦¥§¦©§¦¥§©©©§¦¥§©ירּפ ני,
אמּת יּ ים, הצּ דּ יקים וּ זכוּ ת בּ כח ּפ גמּת י, אׁש ר כּ ל את בּ חיּ י וּ לתקּ ן עוֹ לם. ועד מעּת ה ¦¦¦£¦¦©©§©§¦§©¨¤£¨¤©©§¥©§¨©§¨©¥©הּט וֹ ב
הרחמים בּ על ,יתבּ ר הם ולפני לפניהם אלּ ה דּ ברי לסדּ ר נׁש ען, אני לבד עליהם ¦£©¨©©©¨§¦¥©¥§¦§¤¥§¦¤¥©¨§¥©§¨§¦¦£©§¤¥£¤£אׁש ר
מּמ סגּ ר הוֹ ציאה ּת רף. אל ידי מעשׂ י לעוֹ לם  ּחסד ה' בּ עדי, יגמר "ה' ּת עלוּ מוֹ ת. ¥§©¦¨¦¤¤©¤¨¥£©¨§§§©¦£©§¦£©©¥יוֹ דע

עלי" תגמל כּ י צדּ יקים יכּת ירוּ  בּ י ,ׁש מ את להוֹ דוֹ ת חפציונפׁש י ועל ענייניו על לשאול (ויוסיף ©§¦§¤§¤¦©§¦©¦¦¦¦§¨¨
יחפוץ) :כאשר

זיע"א, חי איש  הב בעל חיי  יוס רבי  רבינו תיק זו תפילה  יו ב . – בעומר  ל"ג  ביו לאמרה
סדר לקרות  אד כל יזדרז לעומר  ל"ג  "בליל לשונו: וזו ,וביו בלילה  רשב"י, האלקי  התנא הילולת
אשר סדר  בזה סדרתי וכבר ובזוה "ק. בתלמוד הנזכרי זיע "א  ע"ה  רשב "י אדונינו  שבחי של הלימוד
אחת  בקשה אוסי ועתה הטוב"ה. ברבו"ת בשנת יע "א  ליוורנו בעיר  שנדפס רבה ' 'הילולה  קראתיו

:"וביו בלילה לעומר  בל"ג לאומרה  איש חי זי "ע "א שנכו בעל הב חיי תפילת רבינו יוס

הקּ דוֹ ׁש אנּ א הם אוֹ תיּ וֹ ת למען דל"תה'. כ"ף (אל"ף בלבד: במחשבה ויכוון השם, באותיות [יביט §©©¦©¥©¨
מי"ם)] הרמוּ זטי"ת הקּ דוֹ ׁש , הם סוֹ ד ׁש הם דגדלוּ ת, גּ בוּ רוֹ ת חמה סוֹ ד ׁש הוּ א ,¤£¦¨§§©§¤¥©¥©¨¨¨

"ׁש לוֹ ם מסּפ ר: עוֹ לים בּ מילוּ אם אלּ וּ  אוֹ תיּ וֹ תיו אׁש ר עד, עדי בּ ּה ' בּ טחוּ  הכּ תוּ ב: ¨¨§¦¦¨¦§¥¨¦¤£©¥£¨§¦¨©§בּ סוֹ ד
ׁש לוֹ ם, ישׂ ראל: וּ לכל בּ יתי ולבני לי ּת ׁש ּפ יע חדוה". רחמים חסד חן חיּ ים טוֹ בה ¨¥¨§¦¨§¦¥¥§¦§¦©¦§©¨§¤¦£©¤¤¥¦©¨¨¨§בּ רכה

חדוה. רחמים, חסד, חן, חיּ ים, טוֹ בה, ¨§¤¦£©¤¤¥¦©¨¨¨§בּ רכה,

למעןעשׂ ה עשׂ ה ,טוּ ב למען עשׂ ה ,דּ ת למען עשׂ ה ,כּ בוֹ ד למען עשׂ ה , אמּת למען §©©£¦¨£¥§©©§¨£¥§©©¨¨£¥§©©¨£¥§©©
.מלכוּ ת©§¨

זכוּ תויהי וּ למען ,וחסדי רחמי למען ׁש ּת עשׂ ה אבוֹ תינוּ , ואהי אהינוּ  ה' מלּ פני רצוֹ ן ¨¦§¨¤¡¥¤¡¥£¥¤©£¤§©©©£¤©£¨¤§©©§
זכוּ ת וּ למען יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י  ּעבד זכוּ ת וּ למען יוֹ סף, בּ ן עקיבה רבּ י  ּעבד©§§©¦©¦¨¤¥§©©§©§§©¦¦§¤©§©©§
זכוּ ת וּ למען אלעאי, רבּ י בּ ן יהוּ דה רבּ י  ּעבד זכוּ ת וּ למען הנּ ס, בּ על מאיר רבּ י  ּעבד©§§©¦¥¦©©©¥§©©§©§§©¦§¨¤©¦¦§¨§©©§
ארכּ ים, חיּ ים וּ תחיינוּ  ּת רחמנוּ  נחמיא, רבּ י  ּעבד זכוּ ת וּ למען ׁש ּמ וּ ע, בּ ן אלעזר רבּ י  ּעבד©§§©¦¤§¨¨¤©©§©©§©§§©¦¤¤§¨§©£¥§©¥©¦£ª¦
חלּ וּ ץ ׁש ל חיּ ים טוֹ בה, ּפ רנסה ׁש ל חיּ ים בּ רכה, ׁש ל חיּ ים טוֹ בה, ׁש ל חיּ ים ׁש לוֹ ם, ׁש ל ¦¤¦©¨¨¨§©¤¦©¨¨§¤¦©¨¤¦©¨¤¦©חיּ ים
עׁש ר ׁש ל חיּ ים וּ כלימה, בּ וּ ׁש ה בּ הם ׁש אין חיּ ים חטא, יראת בּ הם ׁש יּ ׁש  חיּ ים ¤Ÿ¤¦©¨¦§¨¤¨¥¤¦©§¥©§¦¤¨¥¤¦©¨£עצמוֹ ת,
לבּ נוּ  מׁש אלוֹ ת כּ ל ׁש ּת מלּ א חיּ ים ׁש מים, ויראת ּת וֹ רה אהבת בּ נוּ  ׁש ּת הא חיּ ים ¥¦¨§¦¨¥©§¤¦©¦©¨©§¦§¨©£©¨¥§¤¦©¨§וכבוֹ ד,
ׁש ערי דעת, ׁש ערי כלכּ לה, ׁש ערי אוֹ רה, ׁש ערי לנוּ : ותפּת ח .וּ ליראת לעבוֹ דת ¥£©©©¥£©¨¨§©¥£©¨¥£©¨©§¦§¤¨§¦§§¨£©¨§לטוֹ בה

מגן. ׁש ערי ¥¨¥£©¨טוֹ בה,

הוֹ ׁש יעהאנּ א דּ רכיה' אוֹ ר: נראה בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  עּמ כּ י נא: הצּ ליחה ה' אנּ א נא, ¦¨¨¨¨©§¦¨¨¦¦§§©¦§§¦§¤§¨¤
טוּ ב רב מה מעשׂ יו: כּ ל על ורחמיו לכּ וֹ ל ה' טוֹ ב למדני: אוֹ רחוֹ תי הוֹ דיעני §©¨¨£©¨©¨£©§©¦¥§©¤§¦¥¦ה'

אדם: בּ ני נגד  ּב לחוֹ סים ּפ עלּת  לּ יראי צפנּת  ¨¨¥§¤¤¨¦©¨§©¨¤¥¦¨§©¨¤£אׁש ר

יוֹ סףאנּ א יסוֹ ד בּ חינת היה אׁש ר יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה'. §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©£¤¨¨§¦©§¥
בּ מדּ ת ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן ה', צדּ יק יוֹ סף יסוֹ ד כּ מסּפ ר ׁש מוֹ  מסּפ ר ועוֹ לה ה', ©¦§§©¨¤¨©ª§¦©¥§¨§¦§§¨§¦¤§¦©צדּ יק
 ויּמ ׁש ה', צדּ יק יוֹ סף יסוֹ ד אל ויעלוּ  יתבּ ררוּ  ּפ זּ רנוּ  אׁש ר הקּ דה ניצוֹ צי וכל ה'. צדּ יק ¥¨¦§¦©¥§¤£©§§¨§¦§©¦¤£¨ª§©¥¦¨§¦©§יסוֹ ד

ה'. צדּ יק יוֹ סף יסוֹ ד מן וׁש לוֹ ם וחסד וחן טוֹ ב ׁש פע ¦©¥§¦¨§¤¤¨¥§©¤̈לנוּ 

עוֹ לםאנּ א כּ מסּפ ר ׁש מוֹ  מסּפ ר ׁש עוֹ לה יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה', §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©¤¤¦§¨§§¦§¨¨
וׁש לוֹ ם וּ ברכה טוֹ בה ׁש פע לנוּ   ויּמ ׁש היּ צירה. בּ עוֹ לם ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן ¨§¨¨§¨©¤¨¥¨¦§¨¦§©¨§§©¨¤¨©ª§¨¦§©היּ צירה,

הרשב"י בזכות  נפלאות  הרשב"י תפילות  בזכות מא|תפילה

עוֹ לם מן נפׁש ינוּ  ׁש ּת עלה ואמץ, כּ ח לנוּ  ויהיה היּ צירה. בּ עוֹ לם הּמ איר ה' אל ¨¦¥§©¤£©¤¤Ÿ©§Ÿ¨¤§¦§¨¦§©¨§¦¥©¤¨¦מם,
שׂ וֹ נאינוּ  ויראוּ  לטוֹ בה, אוֹ ת עּמ נוּ  ועשׂ ה לנוּ . ויאר ה', אל וּ מם היּ צירה, עוֹ לם אל ¥§§¦§¨§¨¦¥£©¨¥¨§¤¨¦¨¦§©¨¤¨¦£̈העשׂ יּ ה

ונחמּת נוּ . עזרּת נוּ  ה' אּת ה כּ י ויכּ למוּ , אוֹ יבינוּ  יחזוּ  ¨§©¦§¨§©£¨©¦§¨¦§¥§¡¤¥§ויבוֹ ׁש וּ ,

כּ ּס אאנּ א כּ מסּפ ר ׁש מוֹ  מסּפ ר ׁש עוֹ לה יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה'. §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©¤¤¦§¨§§¦§¨¦¥
מדוֹ ר להיוֹ ת ונזכּ ה נפׁש ינוּ , ותאיר  ּוּ תזכ ׁש כינה. בּ כּס א ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן ¨§¦¤§¦§¥§©¦¨§¥©§¨¦§¥¦§§©¨¤¨©ª§¨¦§ׁש כינה,

ׁש כינה. אוֹ ר אל ¨¦§¤¥¦§וכּס א

מאוֹ תאנּ א ארבּ ע ׁש מוֹ  מסּפ ר ׁש עוֹ לה יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הצּ דּ יק  ּעבד זכוּ ת למען ה', §©©§©§§©©¦©¦¦§¤©¤¤¦§¨§©§©¥
וׁש ים מאוֹ ת ארבּ ע מסּפ ר ׁש עוֹ לה בּ הרהוּ רים, ׁש ּפ גמנוּ  מה יתקּ ן וׁש ה, ¦¦§¥©§©¨§¦¤¤¦§¦§§©¨¤¨©ª§¨¦§¦¦§וׁש ים

ו ויתקּ נוּ  וׁש ה. וׁש ים מאוֹ ת ארבּ ע מסּפ ר ׁש הם מכּ וֹ ת, מן מוּ צלּ ים ונהיה יזדכּ כוּ וׁש ה. §¦¨§¦§¤¨¦¦©¤¥¦§¨©§©¥§¦¦§¦¨¦ª§§¦§©§
טוֹ בה עצה מהם לנוּ   ויּמ ׁש וׁש ה. וׁש ים מאוֹ ת ארבּ ע מסּפ ר ׁש הם ׁש לּ נוּ , ¨¨¥¤¥¨¥¨¦§¨¦§¦¦§¥©§©¨§¦¥¤¨¤¨§©הכּ ליוֹ ת

ּת מיד. וּ נכוֹ נה ¦¨¨§¨¨¦ויׁש רה

יחפוץ] כאשר חפציו ועל ענייניו על לשאול צוּ רי[ויוסיף ה' לפני לבּ י והגּ יוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  .¦§§¨¦§¥¦§¤§¦¦§¨¤¦
¦£§וגוֹ אלי:

הרשב"י בזכות תפילה הישועות")ג. "קול בספר הובאה תפילה. בית (מספר

ויעקברבּ וֹ נוֹ  יצחק אברהם בּ ני כּ י עלינוּ , וּ תרחם אבוֹ ת, חסדי לנוּ  ּת זכּ ר עוֹ לם, ׁש ל ¤¨¦§Ÿ¨©§¥¨§©¥¨¥¦§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
זרע הּמ וֹ ריה. בּ הר לוֹ  ׁש נּ ׁש בּ עּת  אהב אברהם בּ ני ,בּ רית בּ ני  עּמ ©¤¨¦©©§¨§©§¦¤§ª£¨¨§©¥§§¦§¥§§©§¨£אנחנוּ ,
אוֹ תוֹ , ׁש אהבּת  ׁש ּמ אהבת .בּ כוֹ ר בּ נ יעקב עדת הּמ זבּ ח. גּ בּ י על ׁש נּ עקד יחיד ¨§©¨¤§¨£©¥¤§§§¦Ÿ£©©£©¥§¦©¥©©©£©¤§¦§¨§¦יצחק

ויׁש וּ רוּ ן: ישׂ ראל אוֹ תוֹ  קראת בּ וֹ , ׁש מחּת  וּ משׂ ּמ חת¦¦§¨§¤¨©§¨¨¨¨¦§¨¥¦

והכנה,יהי וסיּ וּ ע ועזר ויכלת כּ ח לנוּ  ׁש ּת ּת ן אבוֹ תינוּ , ואלוֹ הי אלוֹ הינוּ  ה' מלּ פני רצוֹ ן ¨¦§¨¤¡¥¤¡¥£¥¤¦¥¨Ÿ©¦§Ÿ¤§¥¤§¦©§©¨¨
וּ מדּ ברי ּת עשׂ ה, א מצווֹ ת וחמה וׁש ים מאוֹ ת מׁש  מצוה ׁש וּ ם על לעבר ¥§¦¦¤£©§¦¨¦£©¦¦§¥§¦¨§¦©Ÿ£©¤ׁש א
לידינוּ , בּ אה ׁש א מצוה וכל עליוֹ ן. בּ מקוֹ ם ׁש רׁש ם את לתקּ ן סוֹ פרים, וּ מדּ ברי ¥¨§¨¨¤¨§¦¨§§¤¨§¨§¨¤¥©§¦§¥§¦¦¨¨©קבּ לה
הּמ צווֹ ת כּ ל קיּ מנוּ  כּ אלּ וּ  לפני ויעלה הּט וֹ בה, מחׁש בּת נוּ  את הרבּ ים בּ רחמי §¦©¨§©¦¦§¤¨§¤£©§¨©¥§©£©¤¦©¨¤§©§¥¨§ּת צרף

¤£©©בּ ּמ עשׂ ה.

כּ וֹ ננהוּ :ויהי ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . אהינוּ  אדני נעם Ÿ©£Ÿ¨¡¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

ויאּמ צנוּ קוּ ם ויחנּ נּ וּ , אל ּפ ני נא וחלה יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י החי, אוֹ ר הקּ דוֹ ׁש  ¥§©¦¤ª§¦¥¥§¨¥©§¨©§¦¦©©©¨©¦©צדּ יק
וינשׂ אנוּ . וימלטנוּ  ויזכּ נוּ  יועדנוּ . טוֹ ב וּ בּ ועד ויהדּ רנוּ , וידּ גלנוּ . ויגדּ לנוּ  ¥§©§¦¥§©§¦¥©§¦¥£©§©©§¥§©§¦¥§©¦¥§©§¦¥§¨¦ויברכנוּ .
אברהם וּ למען ויּת מכנוּ . ויּ ׁש מרנוּ  וירּפ אנוּ . ויקדּ ׁש נוּ  ויצליחנוּ . ויפרנסנוּ  ויעזרנוּ . ¨¨§©©©§¥§§¦§¥§§¦§¥¨§¦§¥§©§¦¥¦§©¦¥§§©§¦¥§§©¦¥§§¦§ויסמכנוּ 
ירחמנוּ  החסידים, וכל הצּ דּ יקים וכל וּ ׁש מה וּ פנחס ודוד יוֹ סף ואהרן מׁש ה ויעקב ¥£©§¦¦£©¨§¦¦©©¨§ŸŸ¤§©£Ÿ¥§¨¦¦§¨§Ÿ£©§¨§¦יצחק
ּפ רנסה ׁש ל חיּ ים בּ רכה. ׁש ל חיּ ים טוֹ בה. ׁש ל חיּ ים ׁש לוֹ ם ׁש ל חיּ ים ארוּ כּ ים. חיּ ים ¨¨§©¤¦©¨¨§¤¦©¨¤¦©¨¤¦©¦©¦©¥©§¦ויחינוּ 
בּ וּ ׁש ה בּ הם ׁש אין חיּ ים חטא. יראת בּ הם ׁש יּ ׁש  חיּ ים עצמוֹ ת. חילוּ ץ ׁש ל חיּ ים ¨¤¨¥¤¦©§¥©§¦¤¨¥¤¦©¨£¦¤¦©¨טוֹ בה.
ׁש ימלא חיּ ים ׁש מים. ויראת ׁש מים אהבת בּ נוּ  ׁש ּת היה חיּ ים וכבוֹ ד. עוֹ ׁש ר ׁש ל חיּ ים ¥©§¤¦©¦©¨©§¦§¦©¨©£©¨¤§¦¤¦©¨§¤¤¦©¨¦§וּ כלימה.

רצוֹ ן: יהיה כּ ן אמן יתבּ רך. לעבוֹ דתוֹ  לטוֹ בה לבּ נוּ  מׁש אלוֹ ת ¨¤§¦¥¥¨©¨§¦¨©§¨§¥¦£§¦̈כּ ל

ׁש מעוֹ ןקוּ ם רבּ י הוּ א אנּת  מכוּ בּ ד. ה' קדוֹ ׁש  הקּ דׁש ים, קדׁש  קדּ יׁש א יוֹ חאי,חסיד בּ ן ¨¦©¦¨Ÿ¤©¢¨¦§©§¨©§§©¦¦§¤¨
ריׁש א למהוי דעתיד הוּ א ואנּת  דּ אתי, וּ בעלמא דין בּ עלמא מכוּ בּ ד, ¨¥¥§¥§¦£§§§©§¥¨§¨§¨§¥¨§¨§¨§©¦§§¦§דאיתקריאת
ותׁש ּת עׁש ע הוּ א, בּ רי לקוּ דׁש א ותחמי ׁש כינתא. אּפ י וּ תקבּ ל דּ עדן בּ גנתא דּ יתבי ©§©§¦§¦§¨§§¥£¥§¨§¦§¥©¥©§¤¥§¨§¦§¥§¨§¨©¦©§לצדּ יקיא



הרשב"י |מב בזכות הרשב"יתפילה בזכות  נפלאות  תפילות 

רחמים וּ בקּ ׁש  קוּ ם עוֹ שׂ נוּ . ה' לפני ונברכה ונכרעה נׁש ּת חוה בּ וֹ אוּ  להוּ , ותימא צדּ יקיא, ¦£©¥©¥©¥§¦¨§§¦§¨¨§¦§¤£©§¦©¨¥§¨©¦§¦עם
אהבה וחיּ ים, ּת וֹ רה בּ רחמיו, לנוּ  ׁש יׁש ּפ יע אחינוּ  ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  ׁש בּ ׁש מים ¨£©¦©§¨¨£©§¨©¦§©§¦¨¥¨§¦¨©§¥¨¦¨¨©¤¦¨¥מאבינוּ 
ויּ זכר, ויּ ּפ קד ויּ ׁש מע וירצּ ה ויּ ראה ויגּ יע ויּ בוֹ א ויעלה וׁש לוֹ ם. בּ רכה ורחמים, צדקה ¥¨¦§¥¨¦§©¨¦§¤¨¥§¤¨¥©©¦©§¨§¤£©§¨§¨¨§¦£©§¨¨§¤¤§וחסד,
אלוֹ הינוּ  ה' לפני ישׂ ראל בּ ית כּ ל וזכרוֹ ן דּ וד, בּ ן מׁש יח וזכרוֹ ן אבוֹ תינוּ , וזכרוֹ ן ¥¡©¥§¦¥¨§¦¥¨§¦§¦¨¤©¦§§¦§¥£§¦§¥§¦זכרוֹ נינוּ 

רצוֹ ן: יהי כּ ן אמן וּ לׁש לוֹ ם. טוֹ בים לחיּ ים וּ לרחמים, לחסד, לחן, לטוֹ בה, ¨¦§¥¥¨¨§¦¦©©¦£©§¤¤§¥§¨§¨¥§¦לפליטה,

הוּ אקוּ ם בּ רי דּ קוּ דׁש א יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הוּ א אנּת  עלמין, בּ תרין ותקּ יף רבּ א ¦§¨§§¨¤§¦¦©§§©¦§¨¥§¦¦©§¨©¨¨¦אילנא
וקוּ דׁש א קדּ יׁש א, בּ כתרא וּ מתעטרה סלקא לעילא לעילא וקל לעילא. דּ יוּ קנ ¨§§¨¦©¨§¦§¨§©§¦¨§¨¨¥§¨¥§¨¨§¨¥§¨§§©̈חקק
אתה עבדי לי ויּ אמר כּ תיב, עלך בּ ך, וּ מׁש ּת בּ ח עלמין בּ כלהוּ  בּ ך מתעטר הוּ א בּ רי§¦¦§©©¨§ª§¨§¦¦§©©¨£¨§¦©Ÿ¤¦©§¦©¨
בּ ית ילדי בּ עד הרחמן אב אבינוּ  לפני והתּפ לּ ל טוֹ ב והמליץ קוּ ם אתּפ אר.  ּב אׁש ר ¥¥§©©§¨£©¨¨¦¨¥§¦¥©§¦§¦§©§¨¨§¤§¤£¥¨§¦ישׂ ראל
יׁש מרם חסדיו וּ ברב ברחמיו וה' רבּ ן. בּ ית ׁש ל ותינוֹ קוֹ ת חלב וּ גמוּ לי ׁש דים יוֹ נקי ¥§§¦¨¨£Ÿ§¨£©§§¨©¥¤¦§¨¨¥§¦©¨¥§¥¨§¦ישׂ ראל
וּ מכּ ל הרע מעין ויצילם רעה. וּ מרוּ ח וּ משׂ טין צר מכּ ל ויצילם חוֹ לי, וּ מכּ ל נזק מכּ ל ¨¦©¨¦©¥¥¦©§¨¨©¥¦§©©¨¦¥¦©§¦¨¦¤¤¨¦¥¦©§ויצילם
ּת וֹ רה ללמוֹ ד ואוֹ מץ וחוֹ זק וכוֹ ח ומתוּ קנים, וטוֹ בים, ארוּ כּ ים חיּ ים להם ויּ ּת ן רע. ¨§¦¤§¤§©§¦¨§§¦§¦£¦©¤¨¥¦§¨¨̈דּ בר

וּ בׁש לוֹ ם: וּ בשלווה בּ ּט וֹ בה ויּ גדּ לוּ  המצווֹ ת. ¨§¨§©§¨©§§¦§§¦©¥©§§ולקיים

קמיקוּ ם מלּ י וסדּ רוּ  קוּ מוּ  עליוֹ ן, חסידי עשׂ רה ותלמידי אּת ה ישׂ ראל, בּ ריאוֹ ר קוּ דׁש א ¦§¨¥©¨§©§¦¤¤§¥£¦¥¤§§©§¦¥©¥§¨§¦
העשׂ רה. בּ עבוּ ר אׁש חית א דאמר, ¨¨£¨£©¦§©©¨§הוּ א,

אניקוּ מוּ  בּ ּה  דאתמר ׁש כינתא לגבּ י ואתערוּ  ויעקב. יצחק אברהם חברוֹ ן לדמיכי ¦£©©§¦§¨§¦§¥©§©§¦§Ÿ£©§¨§¦¨¨§©§¤¥¥§¦¦§וזילוּ 
אדוֹ נים ידי ּת חת בּ גלוּ תא וישׂ ראל חרבה, ירוּ ׁש לם דאיהי וקנּה  בּ גלוּ תא. ¦£¥§©©¨¨§¥¨§¦§¨¥§¦©¨§¦¦§¨¦§¨¨§¨¥§יׁש נה

דּ עלמא. אוּ מין ¨§¨§¦¦̈קׁש ים

מרעיתי.קוּ מוּ  צאן צאני ואּת ן בּ הוֹ ן דּ אתמר הוּ א, בּ רי דּ קוּ דׁש א עאנא על זכוּ  ¦¦§©Ÿ¦Ÿ¨¥¤¨§©§¦§¦§¨§§¨¨©©¦©§ואליפוּ 

וּ למהויקוּ מוּ  בּ יׁש ין. חיון מאלין לוֹ ן לׁש יזבא עלייהוּ , זכוּ  ואליפוּ  עלייהוּ , רחמי ¥§¦§¦¦¨¥¥¦¥¨§¥§§©¨§¦©§§©©¥£©§וּ בעוּ 
וּ בזמן בּ עגלא לוֹ ן וּ למפרק חוֹ ביהוֹ ן כּ ל על להוֹ ן למסלח הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א ©§¦¨¨£©©§¦§¥¨©§©§¦§¦§¨§¥¥מחיל

¦̈קריב.

ׁש הם.קוּ מוּ  מקוֹ ם בּ כל אחינוּ  ישׂ ראל וּ לכל לנוּ  גּ דוֹ לים חסדים וּ להמׁש יך הרחמים ¤¤¨¨§¦¨¥¨§¦¨§¨¦§¦¨£¦§©§¦£©¨¥§לעוֹ רר
אׁש ר בּ לבּ וֹ תם, היׁש רים כּ ל וּ זכוּ ת והחסידים. הצּ דּ יקים כּ ל וּ זכוּ ת אבוֹ ת זכוּ ת ¤£¨¦§¦¨§©¨§¦¦£©§¦¦©©¨§¨§¨§ותחוֹ ן
ולימוּ דם וּ קדוּ ׁש תם וּ תמימוּ תם יתבּ רך. ה' קדוּ ׁש ת על ולשׂ ריפה להריגה עצמם ¨¦§¨¨§¨¦§©¨§¦©§©¨¥§¦§¨¦©§¨§©§̈מסרוּ 
למעלה, בּ קדוּ ׁש ה ותקנוּ  ייחדוּ  אׁש ר והיחוּ דים הּת יקּ וּ נים וכל וסוֹ דוֹ תיה, הקּ דוֹ ׁש ה ¨§©§¨§¦§¦§£¦¤£¦¦©§¦¦©¨§¨¤§¨§©¨©בּ ּת וֹ רה

אנחנוּ . כּ אחד כּ וּ לנוּ  ישׂ ראל, כּ ל ועל עלינוּ  §©£¨¤§¨¥¨§¦¨©§¥¨¥̈יגנוּ 

ציּ וֹ ן.ה' מברת ל עלי גּ בוֹ ּה  הר על ואוֹ מר מבר קוֹ ל רב. צבא המברוֹ ת אוֹ מר ¦¤¤©§¨¦§©¨©©¥§¥©§¨¨¨§©§©¤¥¦יּת ן
לציּ וֹ ן אוֹ מר יׁש וּ עה מׁש מיע טוֹ ב מבר ׁש לוֹ ם מׁש מיע מבר רגלי ההרים על נאווּ  ¦§¥¨§©¦§©¥©§¨©¦§©¥©§¥§©¦¨¤©¨©מה

:אלוֹ הי ¦¨¡©̈מלך





הרשב"י |מב בזכות הרשב"יתפילה בזכות  נפלאות  תפילות 

רחמים וּ בקּ ׁש  קוּ ם עוֹ שׂ נוּ . ה' לפני ונברכה ונכרעה נׁש ּת חוה בּ וֹ אוּ  להוּ , ותימא צדּ יקיא, ¦£©¥©¥©¥§¦¨§§¦§¨¨§¦§¤£©§¦©¨¥§¨©¦§¦עם
אהבה וחיּ ים, ּת וֹ רה בּ רחמיו, לנוּ  ׁש יׁש ּפ יע אחינוּ  ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  ׁש בּ ׁש מים ¨£©¦©§¨¨£©§¨©¦§©§¦¨¥¨§¦¨©§¥¨¦¨¨©¤¦¨¥מאבינוּ 
ויּ זכר, ויּ ּפ קד ויּ ׁש מע וירצּ ה ויּ ראה ויגּ יע ויּ בוֹ א ויעלה וׁש לוֹ ם. בּ רכה ורחמים, צדקה ¥¨¦§¥¨¦§©¨¦§¤¨¥§¤¨¥©©¦©§¨§¤£©§¨§¨¨§¦£©§¨¨§¤¤§וחסד,
אלוֹ הינוּ  ה' לפני ישׂ ראל בּ ית כּ ל וזכרוֹ ן דּ וד, בּ ן מׁש יח וזכרוֹ ן אבוֹ תינוּ , וזכרוֹ ן ¥¡©¥§¦¥¨§¦¥¨§¦§¦¨¤©¦§§¦§¥£§¦§¥§¦זכרוֹ נינוּ 

רצוֹ ן: יהי כּ ן אמן וּ לׁש לוֹ ם. טוֹ בים לחיּ ים וּ לרחמים, לחסד, לחן, לטוֹ בה, ¨¦§¥¥¨¨§¦¦©©¦£©§¤¤§¥§¨§¨¥§¦לפליטה,

הוּ אקוּ ם בּ רי דּ קוּ דׁש א יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הוּ א אנּת  עלמין, בּ תרין ותקּ יף רבּ א ¦§¨§§¨¤§¦¦©§§©¦§¨¥§¦¦©§¨©¨¨¦אילנא
וקוּ דׁש א קדּ יׁש א, בּ כתרא וּ מתעטרה סלקא לעילא לעילא וקל לעילא. דּ יוּ קנ ¨§§¨¦©¨§¦§¨§©§¦¨§¨¨¥§¨¥§¨¨§¨¥§¨§§©̈חקק
אתה עבדי לי ויּ אמר כּ תיב, עלך בּ ך, וּ מׁש ּת בּ ח עלמין בּ כלהוּ  בּ ך מתעטר הוּ א בּ רי§¦¦§©©¨§ª§¨§¦¦§©©¨£¨§¦©Ÿ¤¦©§¦©¨
בּ ית ילדי בּ עד הרחמן אב אבינוּ  לפני והתּפ לּ ל טוֹ ב והמליץ קוּ ם אתּפ אר.  ּב אׁש ר ¥¥§©©§¨£©¨¨¦¨¥§¦¥©§¦§¦§©§¨¨§¤§¤£¥¨§¦ישׂ ראל
יׁש מרם חסדיו וּ ברב ברחמיו וה' רבּ ן. בּ ית ׁש ל ותינוֹ קוֹ ת חלב וּ גמוּ לי ׁש דים יוֹ נקי ¥§§¦¨¨£Ÿ§¨£©§§¨©¥¤¦§¨¨¥§¦©¨¥§¥¨§¦ישׂ ראל
וּ מכּ ל הרע מעין ויצילם רעה. וּ מרוּ ח וּ משׂ טין צר מכּ ל ויצילם חוֹ לי, וּ מכּ ל נזק מכּ ל ¨¦©¨¦©¥¥¦©§¨¨©¥¦§©©¨¦¥¦©§¦¨¦¤¤¨¦¥¦©§ויצילם
ּת וֹ רה ללמוֹ ד ואוֹ מץ וחוֹ זק וכוֹ ח ומתוּ קנים, וטוֹ בים, ארוּ כּ ים חיּ ים להם ויּ ּת ן רע. ¨§¦¤§¤§©§¦¨§§¦§¦£¦©¤¨¥¦§¨¨̈דּ בר

וּ בׁש לוֹ ם: וּ בשלווה בּ ּט וֹ בה ויּ גדּ לוּ  המצווֹ ת. ¨§¨§©§¨©§§¦§§¦©¥©§§ולקיים

קמיקוּ ם מלּ י וסדּ רוּ  קוּ מוּ  עליוֹ ן, חסידי עשׂ רה ותלמידי אּת ה ישׂ ראל, בּ ריאוֹ ר קוּ דׁש א ¦§¨¥©¨§©§¦¤¤§¥£¦¥¤§§©§¦¥©¥§¨§¦
העשׂ רה. בּ עבוּ ר אׁש חית א דאמר, ¨¨£¨£©¦§©©¨§הוּ א,

אניקוּ מוּ  בּ ּה  דאתמר ׁש כינתא לגבּ י ואתערוּ  ויעקב. יצחק אברהם חברוֹ ן לדמיכי ¦£©©§¦§¨§¦§¥©§©§¦§Ÿ£©§¨§¦¨¨§©§¤¥¥§¦¦§וזילוּ 
אדוֹ נים ידי ּת חת בּ גלוּ תא וישׂ ראל חרבה, ירוּ ׁש לם דאיהי וקנּה  בּ גלוּ תא. ¦£¥§©©¨¨§¥¨§¦§¨¥§¦©¨§¦¦§¨¦§¨¨§¨¥§יׁש נה

דּ עלמא. אוּ מין ¨§¨§¦¦̈קׁש ים

מרעיתי.קוּ מוּ  צאן צאני ואּת ן בּ הוֹ ן דּ אתמר הוּ א, בּ רי דּ קוּ דׁש א עאנא על זכוּ  ¦¦§©Ÿ¦Ÿ¨¥¤¨§©§¦§¦§¨§§¨¨©©¦©§ואליפוּ 

וּ למהויקוּ מוּ  בּ יׁש ין. חיון מאלין לוֹ ן לׁש יזבא עלייהוּ , זכוּ  ואליפוּ  עלייהוּ , רחמי ¥§¦§¦¦¨¥¥¦¥¨§¥§§©¨§¦©§§©©¥£©§וּ בעוּ 
וּ בזמן בּ עגלא לוֹ ן וּ למפרק חוֹ ביהוֹ ן כּ ל על להוֹ ן למסלח הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א ©§¦¨¨£©©§¦§¥¨©§©§¦§¦§¨§¥¥מחיל

¦̈קריב.

ׁש הם.קוּ מוּ  מקוֹ ם בּ כל אחינוּ  ישׂ ראל וּ לכל לנוּ  גּ דוֹ לים חסדים וּ להמׁש יך הרחמים ¤¤¨¨§¦¨¥¨§¦¨§¨¦§¦¨£¦§©§¦£©¨¥§לעוֹ רר
אׁש ר בּ לבּ וֹ תם, היׁש רים כּ ל וּ זכוּ ת והחסידים. הצּ דּ יקים כּ ל וּ זכוּ ת אבוֹ ת זכוּ ת ¤£¨¦§¦¨§©¨§¦¦£©§¦¦©©¨§¨§¨§ותחוֹ ן
ולימוּ דם וּ קדוּ ׁש תם וּ תמימוּ תם יתבּ רך. ה' קדוּ ׁש ת על ולשׂ ריפה להריגה עצמם ¨¦§¨¨§¨¦§©¨§¦©§©¨¥§¦§¨¦©§¨§©§̈מסרוּ 
למעלה, בּ קדוּ ׁש ה ותקנוּ  ייחדוּ  אׁש ר והיחוּ דים הּת יקּ וּ נים וכל וסוֹ דוֹ תיה, הקּ דוֹ ׁש ה ¨§©§¨§¦§¦§£¦¤£¦¦©§¦¦©¨§¨¤§¨§©¨©בּ ּת וֹ רה

אנחנוּ . כּ אחד כּ וּ לנוּ  ישׂ ראל, כּ ל ועל עלינוּ  §©£¨¤§¨¥¨§¦¨©§¥¨¥̈יגנוּ 

ציּ וֹ ן.ה' מברת ל עלי גּ בוֹ ּה  הר על ואוֹ מר מבר קוֹ ל רב. צבא המברוֹ ת אוֹ מר ¦¤¤©§¨¦§©¨©©¥§¥©§¨¨¨§©§©¤¥¦יּת ן
לציּ וֹ ן אוֹ מר יׁש וּ עה מׁש מיע טוֹ ב מבר ׁש לוֹ ם מׁש מיע מבר רגלי ההרים על נאווּ  ¦§¥¨§©¦§©¥©§¨©¦§©¥©§¥§©¦¨¤©¨©מה

:אלוֹ הי ¦¨¡©̈מלך



 שער
ההדרן



התעוררות הלב

בכח הלימוד הקדוש הזה 
בכח הלימוד הקדוש הזה נצא מן הגלות לא בזולת זה הלימוד... וגדול שכר 
לימוד הזה יותר משאר כל התורה וכל המצות... ואם עסק בחכמה זו, לאחר 
הקבלה  בחכמת  והעוסק  דינים...  מכל  אותו  פוטרין  מגופו  נשמתו  יציאת 
הוא  ברוך  להקדוש  בן  נקרא  סוד  פי  על  המצות  וטעמי  התורה  רזי  לדעת 

וקודשא בריך הוא מתפאר בו ברקיע.
 )רבי פנחס אליהו בן מאיר זיע"א, ספר הברית, חלק ב' מאמר י"ב פרק ה'(.



בשביל המתעסקים בחיבור הזוהר יתגלי מלכא משיחא 
דע כי גזרה חכמתו יתברך שחיבור ספר הזוהר לא יתפרסם ולא יתגלה אלא 
בדורו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ועל ידו, ונגזרה גזירה בפמליא 
של מעלה שלאחר דורו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו לא יתעסקו 
בזאת החכמה בפרסום עד הדור האחרון דורו של משיח בן דוד. והכי איתא 
מלכא  דייתי  דרא  עד  יתגלו  לא  הסודות  שאלו  מקומות,  בהרבה  בתיקונין 
משיחא, רוצה לומר בדור האחרון בשביל המתעסקים בחיבור הזוהר יתגלי 

מלכא משיחא.
 )רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זיע"א, הקדמת ספר אור החמה(.



אמר הבעל שם טוב זכור לטוב
אמר הבעל שם טוב ז"ל, בג' דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה 
ואחד כו' ובלבד שיכוין, אלא אחד המכוין כו' ובלבד שירבה, אמירת הזוהר 
- מסוגל לנשמה, שקידת מקוואות - מטהר הגוף, נתינת צדקה - אמרו ז"ל 
הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, דעל כל פנים מחיה 

את העני.
 )ספר נתיב רש"י, בשם "מורי", ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש(.

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" ויקרא מאמר חומש הקדוש  הזוהר  סיו מה|מעמד

הקדוש הזוהר לסיו "הדר" מאמר

נשמת לעילוי ,השלושי יו באזכרת שליט"א יצחקי מרדכי אברה הרב מו"ר שנשא דברי
זצ"ל יצחקי אליהו מנשה רבי אביו המלמו"ר דויד ע"ש המדרש בבית ה'תשע"ב, חשוו

פורת בנימיבמושב רבי הדוד ,ג לרמת הראשי הרב שליט"א ברדע יצחק הרב במעמד 
והקהל נתיבות, פעלי רב במוסדות כולל ראש שליט"א יצחקי עקיבא רבי הרב שליט"א,

הקדוש.

ויקרא חומש הקדוש הזוהר  סיו מעמד
 לי ועד"וה ללע כבי יהר מציקי הרקיע זהר ג)יזהר יב, .(דניאל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

וחברייא" שמעו רבי אלי  א)והמשכילי א, .(תיקו"ז

ויקרא:לשו חומש הקדוש הזוהר סיו

געליאמר  ולא ימאס לא אלעזר רי אמר חדא, מה מענא אנא חיא, רי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ולא ימאס לא אא .לי מעי תלכ יהרג ולא יתיה לא ,תְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹלכ
הכא, אבל .יק גיעלא הא וגעלא ,לקבלי הא מאיס לאחרא סאני מא ,יְְְְְְְֲֲֳֳִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָגעל
ה בגינ .ינייה נפאי חביבתא גי טעמא. מאי .יגעל ולא ימאס ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻלא
ימאס לא גינ וי"ו, חסר תיב, תלכ .תלכ דכתיב הא הדא אי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹחביבי

הא: ילי רחימתא נפאי, רחימתא איהי גי ,יגעל ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָולא

עייללר לא , היא הוות לא אי ברסקי, קא יירא והוות אתא, רחי נ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ
טבי עלמי ריחי כל רכלי, קא עיני מי , היא יו .לעלמי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָ

: כחְְִַָָא

 אימאס לא ברסקי, קא איה ,יביהא אר תהי את  וא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהכא,
רחימתא איהי ,ל רחימנא אנא ,ת גי .תלכ ואמאי. .יגעל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֹֹולא
.בגווייה ה ההיא גי עלמא, טבא ריחי כל עלי ודמי , ריא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפאי,

יי: א מה לממע אא הכא, אתינא לא א יסי, רי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאמר

א)ואמר,תח אמר(מלאכי דא מה אב, יכד  אדניו. ועבד אב יכד (כ (שמות ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
חיי האי בכא. מייא מיכלא ואקמה, ,א ואת אבי את ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹד
מית, ב על א הכי. לאו הא, ימ טר הא ימא אי מית, תר .י ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָאתחיב
ואי קלא, ארח אזיל רא ההא אי .אבי את ד כיב ייר, יקרי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאתחיב
ותקי מיר, ארח אזיל רא ההא ואי קלנא: לי עביד ואי הא, לאבי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמבה
ההא לי אקיר נא, ני י עלמא האי לי אקיר לאבי, אקיר א ואי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָעבדי,
כרסייא לי ואתיב ,עלי חייס הא רי וקדא הא. רי קדא י ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָעלמא,
עלמא, האי לאבי לי אקיר איה אלעזר, רי ג אב: יכד  ואי .יקריְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בההא עלמא, האי ,עלמי תרי מע רי בחא אסי הא עלמא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָבההא
אז ציקיא, אי איז .ייק לגזעי ,ייק לבני זכה מחיי. ייר ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָעלמא

אתקרי, עלייה .ייק לגזעי ,ייק סא)לבני זרע(ישעיה ה י ירי ראיה ל ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
:אמ יי'. רְֵֵַָָ



הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" ויקרא מאמר חומש הקדוש  הזוהר  סיו מה|מעמד

הקדוש הזוהר לסיו "הדר" מאמר

נשמת לעילוי ,השלושי יו באזכרת שליט"א יצחקי מרדכי אברה הרב מו"ר שנשא דברי
זצ"ל יצחקי אליהו מנשה רבי אביו המלמו"ר דויד ע"ש המדרש בבית ה'תשע"ב, חשוו

פורת בנימיבמושב רבי הדוד ,ג לרמת הראשי הרב שליט"א ברדע יצחק הרב במעמד 
והקהל נתיבות, פעלי רב במוסדות כולל ראש שליט"א יצחקי עקיבא רבי הרב שליט"א,

הקדוש.

ויקרא חומש הקדוש הזוהר  סיו מעמד
 לי ועד"וה ללע כבי יהר מציקי הרקיע זהר ג)יזהר יב, .(דניאל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

וחברייא" שמעו רבי אלי  א)והמשכילי א, .(תיקו"ז

ויקרא:לשו חומש הקדוש הזוהר סיו

געליאמר  ולא ימאס לא אלעזר רי אמר חדא, מה מענא אנא חיא, רי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ולא ימאס לא אא .לי מעי תלכ יהרג ולא יתיה לא ,תְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹלכ
הכא, אבל .יק גיעלא הא וגעלא ,לקבלי הא מאיס לאחרא סאני מא ,יְְְְְְְֲֲֳֳִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָגעל
ה בגינ .ינייה נפאי חביבתא גי טעמא. מאי .יגעל ולא ימאס ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻלא
ימאס לא גינ וי"ו, חסר תיב, תלכ .תלכ דכתיב הא הדא אי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹחביבי

הא: ילי רחימתא נפאי, רחימתא איהי גי ,יגעל ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָולא

עייללר לא , היא הוות לא אי ברסקי, קא יירא והוות אתא, רחי נ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ
טבי עלמי ריחי כל רכלי, קא עיני מי , היא יו .לעלמי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָ

: כחְְִַָָא

 אימאס לא ברסקי, קא איה ,יביהא אר תהי את  וא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהכא,
רחימתא איהי ,ל רחימנא אנא ,ת גי .תלכ ואמאי. .יגעל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֹֹולא
.בגווייה ה ההיא גי עלמא, טבא ריחי כל עלי ודמי , ריא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפאי,

יי: א מה לממע אא הכא, אתינא לא א יסי, רי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאמר

א)ואמר,תח אמר(מלאכי דא מה אב, יכד  אדניו. ועבד אב יכד (כ (שמות ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
חיי האי בכא. מייא מיכלא ואקמה, ,א ואת אבי את ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹד
מית, ב על א הכי. לאו הא, ימ טר הא ימא אי מית, תר .י ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָאתחיב
ואי קלא, ארח אזיל רא ההא אי .אבי את ד כיב ייר, יקרי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאתחיב
ותקי מיר, ארח אזיל רא ההא ואי קלנא: לי עביד ואי הא, לאבי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמבה
ההא לי אקיר נא, ני י עלמא האי לי אקיר לאבי, אקיר א ואי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָעבדי,
כרסייא לי ואתיב ,עלי חייס הא רי וקדא הא. רי קדא י ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָעלמא,
עלמא, האי לאבי לי אקיר איה אלעזר, רי ג אב: יכד  ואי .יקריְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בההא עלמא, האי ,עלמי תרי מע רי בחא אסי הא עלמא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָבההא
אז ציקיא, אי איז .ייק לגזעי ,ייק לבני זכה מחיי. ייר ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָעלמא

אתקרי, עלייה .ייק לגזעי ,ייק סא)לבני זרע(ישעיה ה י ירי ראיה ל ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
:אמ יי'. רְֵֵַָָ



הצדיקי |מו  הקדושבזכות הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

ואמר " "פתח 
לברכהמו"ר  צדיק זכר ג'ורג'יה ב אליהומנשה רבי הכ"מ, במוצאיגאבא נוהג היה ,

המדרש בבית כא לקיי זוכי שהננו הקדוש הזוהר לשיעור להגיע קודש שבת
הכ"מ אבא מו"ר של מנהגו היה השיעור, בסיו פורת. במושב המל דויד ש על
ונודעה פה בעל בפיו שגורה שהייתה הברכה בנוסח הקדוש, הקהל כל את בקול לבר
הכ"מ אבא מו"ר וכ בשיעור. ללמוד ובא שהתאס הקדוש הציבור בכל והתפרסמה

וכו'. "קבריה על שהשתטחנו הצדיקי "בזכות ואמר פתח

 הצדיקי בזכות 
זכיתימוריי .בצדיקי ולהידבק עצמי את לקשר אותי חינ אבא ילדותי, מאז ורבותיי,

ציוני הרבה ועוד זיע"א, שרעבי שלו רבי הרש"ש של הקדוש הציו את להכיר
עוד אתי הל אבא אבא. בזכות רק הקודש, אר ברחבי הטמוני צדיקי של קברי
יעקב רבי של הקדוש לציו נסענו בחו"ל. צדיקי לקברות ג בישיבה, בחור בהיותי
זה וכל בכלל. לנסוע יכול הייתי לא אבא ולולא ,שבמצרי בדמהור זיע"א אבוחצירא
וארבע כעשרי לפני לנסוע. אפשר היה ולא קשה היה שהמצב בזמ ,הה בשני היה
הקדוש, הבעש"ט של הקדוש לציו ג נסענו להגיע, מאוד קשה היה כאשר שנה,
רכבות, בכמה להגיע צריכי היינו זיע"א. מבראסלב, נחמ רבי של הקדוש ולציו
נוכח הייתי אני ,בדר נפשות הצלת עשה וממש איתנו נסע ואבא רומניה. דר ולנסוע
הגועל שה תכשיטי מעי גנבו הרומני והגויי לרוסיה, מרומניה ברכבות נסענו לזה.
לחפש, והתחילו שוטרי 2 בדר עלו .החברי של למיטות מתחת ושמו ע"ז, של
נגד בפר עמד ומי החדר. באותו וישנו איתנו שבאו שלנו החברי את ותפשו
וצעק עמד אבא אבל וחשבו די אי ש אבא. ?אות ויאסרו ייקחו שלא השוטרי
את וסגרו לקחו וה מהאר איתו שהביא 'טיי' סיגריות של שוחד והוציא והסביר,
הרבה קונה שהוא ראיתי התעופה בשדה כשהיינו כלל. הייתה לא כאילו החקירה
המקיי כל קיי שאבא הבנתי עכשיו מה, בשביל הבנתי לא ואז סיגריות חפיסות
ויכולי כא נמצאי איתנו שהיו החברי מלא. עול קיי כאילו מישראל אחת נפש
של לקבר נסענו ואח"כ .אות והציל והשתדל עמד נפש במסירות אבא אי להעיד
לו אמר ואבא לנסוע, רצה לא הנהג שאפילו עד שלג מלאי היו והדרכי ,נחמ רבי

בעצמו. והסיע התפעל והנהג אסיע, אני בעיה אי

שקבלתיכל החינו כל כי הכ"מ. אבא מו"ר לכבוד בא ,לכא שבא הקדוש הקהל
אבא בבית. כולנו של בחינו מאוד הרבה השתדל אבא אבא. בזכות היה בתורה,
לישיבת ואח"כ שליט"א, ניס יוס רבי מו"ר של תורה לתלמוד בילדותי אותי לקח
ומסדרת באה הייתה ,טובי לחיי תבדל אבא של אחותו הדודה .בקטמו יוס פורת
יבר ה'  בישיבה עבורי טובי דברי הרבה עוד ועושה החדר, את לי ושוטפת
בדר להתחנ אותנו לחזק מאוד הה בימי התאמצו כ שלמה. ברפואה אותה

בלשוןג. עה"ת  ביאורו את הקדוש רש "י למ"ש  נפלא  טעם  שאמרו כמו זה, עניין להאיר  ואמר". "פתח 
אביו למו"ר  רש"י  שכוונת  וביארו, בתלמודים. יצחק  רבי בשם זו מימרא מצינו ולא יצחק", רבי "אמר 

זיע"א. לאביו כבוד מצוות לקיים  כן ואמר ופתח י'יצחקי, ש 'למה ר 'בי נקרא שמו שעל יצחק , רבי

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" אליה"מאמר את לנו שלח  מז |"יה

בא אבא בישיבה, הממושכת בשהות הקושי על בכיתי כאשר חולשה, בעת התורה.
אותי. ועודד

בתלב"ה , עבד אבא כאשר לי. דאג אבא בפורת כא למושב ג פרטית, בהשגחה
לי 'יש לה אומר היה אבא פורת. במושב כא שגרו חברי אתו עבדו השומר,
רב, חסר היה כאשר ואח"כ מוהל, בתור למושב הגעתי וכ אותו', תזמינו מוהל, ב

המושב. של הרב להיות התקבלתי

האחיכאשר ואת אותי לוקח היה אבא ,ג ברמת בבית גרי עדיי האחי כולנו היינו
ולוקח משתדל היה אבא ,רחוקי היו א ואפילו תורה. של למקומות שלי

מאיתנו. אחד כל על דמעה ומזיל מתפלל אותנו, מבר היה אבא ותמיד אותנו.

המימראנאה  כמו במשפחה, כולנו וע עמי אבא של הנהגתו את להכתיר ויאה
ע"א: נ' ד בנדרי וכ ע"א, סג ד כתובות בגמ' עקיבא, רבי שאמר קדישא
אני שלמדתי תורה  "הוא בכתובות ש רש"י שמפרש וכמו הוא. שלו  ושלכ שלי

הכ"מ. אבא מו"ר של הוא", ידה על את ושלמדת

אליה" את לנו שלח "יה
"יהבמוצאי בפיוט ה' לפני לשבח לוב ביהדות נהגו קדש, אליה",שבת את לנו שלח

כא ומצור ערבית בלשו המושר וחברייא שמעו לרבי מאוד נעלה שבח ובו
:ואומרי פותחי כ הקדש. ללשו בתרגו

וחבריא:יה  שמעו רבי אליה, את לנו שלח

יוחאי:רבי בר בני ואומר ,קיי לעד ואוהבו ,לשמי עולה יו כל לעד, קיי שמעו

בר[רבי ולידי ויקול .אדאיי לעזיז ויחבו .לשמי יטלע יו כל .קאיי דימה שמעו
יוחאי:]

 ומסיימי:כ אחרו בבית ואומרי

אדוננורבי מפי האדרא, את ששמע אשרי החבריא, ועשרת הוא במערה, שמעו
יוחאי: בר

אסייד [רבי פס  מ לאדרה . יסמע אלי סעד יא אלעשרה. וצחאבו הווה . פלמערה שמעו
יוחאי :] בר

אתכמה קוראי אנו וקדושה רבה בהתרשמות רשב"י. של שבחו ונורא ועצו נעלה
בזכות  אליהו" את לנו שלח "יה, עול בורא מלפני ומבקשי בפיוט, המלי

בזוה"ק שנאמר כמו וחברייא. שמעו ב)רבי קכד, עמ' דאיהו(ח"ג ,דיל חבורא "בהאי :
יפקו הזהר, ספר האי דאיהו דחיי, מאילנא למטע ישראל דעתידי ובגי הזהר... ספר
לנו ותעמוד עומדת הקדוש הזוהר זכות וחבריו, רשב"י זכות ברחמי". גלותא מ ביה

במהרה. שלמה ולגאולה הגאולה מבשר הנביא לאליהו לזכות ישראל בית ולכל

שחיברעוד ,"אשרי נמשחת יוחאי "בר הרשב"י: של בשבחו ומפורס קדוש פיוט
."בעבור נאמר אד "נעשה נאמר: ובו זיע"א, לביא שמעו רבי האלהי המקובל
פסוק א' פרק בבראשית  האד יצירת על העול בבריאת שנאמר הפסוק כי ללמד:



הצדיקי |מו  הקדושבזכות הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

ואמר " "פתח 
לברכהמו"ר  צדיק זכר ג'ורג'יה ב אליהומנשה רבי הכ"מ, במוצאיגאבא נוהג היה ,

המדרש בבית כא לקיי זוכי שהננו הקדוש הזוהר לשיעור להגיע קודש שבת
הכ"מ אבא מו"ר של מנהגו היה השיעור, בסיו פורת. במושב המל דויד ש על
ונודעה פה בעל בפיו שגורה שהייתה הברכה בנוסח הקדוש, הקהל כל את בקול לבר
הכ"מ אבא מו"ר וכ בשיעור. ללמוד ובא שהתאס הקדוש הציבור בכל והתפרסמה

וכו'. "קבריה על שהשתטחנו הצדיקי "בזכות ואמר פתח

 הצדיקי בזכות 
זכיתימוריי .בצדיקי ולהידבק עצמי את לקשר אותי חינ אבא ילדותי, מאז ורבותיי,

ציוני הרבה ועוד זיע"א, שרעבי שלו רבי הרש"ש של הקדוש הציו את להכיר
עוד אתי הל אבא אבא. בזכות רק הקודש, אר ברחבי הטמוני צדיקי של קברי
יעקב רבי של הקדוש לציו נסענו בחו"ל. צדיקי לקברות ג בישיבה, בחור בהיותי
זה וכל בכלל. לנסוע יכול הייתי לא אבא ולולא ,שבמצרי בדמהור זיע"א אבוחצירא
וארבע כעשרי לפני לנסוע. אפשר היה ולא קשה היה שהמצב בזמ ,הה בשני היה
הקדוש, הבעש"ט של הקדוש לציו ג נסענו להגיע, מאוד קשה היה כאשר שנה,
רכבות, בכמה להגיע צריכי היינו זיע"א. מבראסלב, נחמ רבי של הקדוש ולציו
נוכח הייתי אני ,בדר נפשות הצלת עשה וממש איתנו נסע ואבא רומניה. דר ולנסוע
הגועל שה תכשיטי מעי גנבו הרומני והגויי לרוסיה, מרומניה ברכבות נסענו לזה.
לחפש, והתחילו שוטרי 2 בדר עלו .החברי של למיטות מתחת ושמו ע"ז, של
נגד בפר עמד ומי החדר. באותו וישנו איתנו שבאו שלנו החברי את ותפשו
וצעק עמד אבא אבל וחשבו די אי ש אבא. ?אות ויאסרו ייקחו שלא השוטרי
את וסגרו לקחו וה מהאר איתו שהביא 'טיי' סיגריות של שוחד והוציא והסביר,
הרבה קונה שהוא ראיתי התעופה בשדה כשהיינו כלל. הייתה לא כאילו החקירה
המקיי כל קיי שאבא הבנתי עכשיו מה, בשביל הבנתי לא ואז סיגריות חפיסות
ויכולי כא נמצאי איתנו שהיו החברי מלא. עול קיי כאילו מישראל אחת נפש
של לקבר נסענו ואח"כ .אות והציל והשתדל עמד נפש במסירות אבא אי להעיד
לו אמר ואבא לנסוע, רצה לא הנהג שאפילו עד שלג מלאי היו והדרכי ,נחמ רבי

בעצמו. והסיע התפעל והנהג אסיע, אני בעיה אי

שקבלתיכל החינו כל כי הכ"מ. אבא מו"ר לכבוד בא ,לכא שבא הקדוש הקהל
אבא בבית. כולנו של בחינו מאוד הרבה השתדל אבא אבא. בזכות היה בתורה,
לישיבת ואח"כ שליט"א, ניס יוס רבי מו"ר של תורה לתלמוד בילדותי אותי לקח
ומסדרת באה הייתה ,טובי לחיי תבדל אבא של אחותו הדודה .בקטמו יוס פורת
יבר ה'  בישיבה עבורי טובי דברי הרבה עוד ועושה החדר, את לי ושוטפת
בדר להתחנ אותנו לחזק מאוד הה בימי התאמצו כ שלמה. ברפואה אותה

בלשוןג. עה"ת  ביאורו את הקדוש רש "י למ"ש  נפלא  טעם  שאמרו כמו זה, עניין להאיר  ואמר". "פתח 
אביו למו"ר  רש"י  שכוונת  וביארו, בתלמודים. יצחק  רבי בשם זו מימרא מצינו ולא יצחק", רבי "אמר 

זיע"א. לאביו כבוד מצוות לקיים  כן ואמר ופתח י'יצחקי, ש 'למה ר 'בי נקרא שמו שעל יצחק , רבי

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" אליה"מאמר את לנו שלח  מז |"יה

בא אבא בישיבה, הממושכת בשהות הקושי על בכיתי כאשר חולשה, בעת התורה.
אותי. ועודד

בתלב"ה , עבד אבא כאשר לי. דאג אבא בפורת כא למושב ג פרטית, בהשגחה
לי 'יש לה אומר היה אבא פורת. במושב כא שגרו חברי אתו עבדו השומר,
רב, חסר היה כאשר ואח"כ מוהל, בתור למושב הגעתי וכ אותו', תזמינו מוהל, ב

המושב. של הרב להיות התקבלתי

האחיכאשר ואת אותי לוקח היה אבא ,ג ברמת בבית גרי עדיי האחי כולנו היינו
ולוקח משתדל היה אבא ,רחוקי היו א ואפילו תורה. של למקומות שלי

מאיתנו. אחד כל על דמעה ומזיל מתפלל אותנו, מבר היה אבא ותמיד אותנו.

המימראנאה  כמו במשפחה, כולנו וע עמי אבא של הנהגתו את להכתיר ויאה
ע"א: נ' ד בנדרי וכ ע"א, סג ד כתובות בגמ' עקיבא, רבי שאמר קדישא
אני שלמדתי תורה  "הוא בכתובות ש רש"י שמפרש וכמו הוא. שלו  ושלכ שלי

הכ"מ. אבא מו"ר של הוא", ידה על את ושלמדת

אליה" את לנו שלח "יה
"יהבמוצאי בפיוט ה' לפני לשבח לוב ביהדות נהגו קדש, אליה",שבת את לנו שלח

כא ומצור ערבית בלשו המושר וחברייא שמעו לרבי מאוד נעלה שבח ובו
:ואומרי פותחי כ הקדש. ללשו בתרגו

וחבריא:יה  שמעו רבי אליה, את לנו שלח

יוחאי:רבי בר בני ואומר ,קיי לעד ואוהבו ,לשמי עולה יו כל לעד, קיי שמעו

בר[רבי ולידי ויקול .אדאיי לעזיז ויחבו .לשמי יטלע יו כל .קאיי דימה שמעו
יוחאי:]

 ומסיימי:כ אחרו בבית ואומרי

אדוננורבי מפי האדרא, את ששמע אשרי החבריא, ועשרת הוא במערה, שמעו
יוחאי: בר

אסייד [רבי פס  מ לאדרה . יסמע אלי סעד יא אלעשרה. וצחאבו הווה . פלמערה שמעו
יוחאי :] בר

אתכמה קוראי אנו וקדושה רבה בהתרשמות רשב"י. של שבחו ונורא ועצו נעלה
בזכות  אליהו" את לנו שלח "יה, עול בורא מלפני ומבקשי בפיוט, המלי

בזוה"ק שנאמר כמו וחברייא. שמעו ב)רבי קכד, עמ' דאיהו(ח"ג ,דיל חבורא "בהאי :
יפקו הזהר, ספר האי דאיהו דחיי, מאילנא למטע ישראל דעתידי ובגי הזהר... ספר
לנו ותעמוד עומדת הקדוש הזוהר זכות וחבריו, רשב"י זכות ברחמי". גלותא מ ביה

במהרה. שלמה ולגאולה הגאולה מבשר הנביא לאליהו לזכות ישראל בית ולכל

שחיברעוד ,"אשרי נמשחת יוחאי "בר הרשב"י: של בשבחו ומפורס קדוש פיוט
."בעבור נאמר אד "נעשה נאמר: ובו זיע"א, לביא שמעו רבי האלהי המקובל
פסוק א' פרק בבראשית  האד יצירת על העול בבריאת שנאמר הפסוק כי ללמד:



בקדוש|מח מהזוהר  ספר   סיו הקדושבמעלת  הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

האלהי המקובל ואומר רשב"י. שהוא השל האד עבור נאמר ,"אד "נעשה  כ"ו
,העול מכל יותר גדול רשב"י כי טוב", "דורש בספרו זיע"א, אבוחצירא יעקב רבי
כי הנ"ל, הזוה"ק בתיקוני אמרו כ ועל .הראשו ומאד העול מאבות ,הנביאי מכל
צריכי ,לכ .גמורי ברחמי מהגלות ישראל ע יצאו הקדוש, הזוהר לימוד בזכות

הקדוש. הזוהר את ללמוד מקו בכל

בקדוש  מהזוהר  ספר  סיו במעלת
ואשריכמה הקדוש, בזוהר בלימוד עלינו, למקו ומוכפלות כפולות טובות מעלות

מהזוהר בחלק חלקו להשלי שזוכה מי ואשרי בו. לימודו את וקובע הזוכה
והדרו, הדור גאו פסק וכ אחד. ספר השלמת על אפילו "סיו" לעשות ויכול הקדוש,
בילקוט והובא ס"כא, ח"א יבי"א בשו"ת שליט"א, יוס עובדיה הרב לציו הראשו

מועדי חלק ח')יוס הלכה בכורות תענית מהזוה"ק(דיני אחד ספר של סיו שאפילו ,
מתענית אפילו לפטור "סיו" לעשות יכול הבנה, בלי אותו כשקורא וג לימוד, נחשב
הבנה, ע אותה ללמוד חייב גמרא, מסכת הלומד זאת, לעומת א פסח. בערב בכורות

.סיו לו לעשות לימוד זה אי הבנה וללא

וכ הגמרא לימוד בזוה"ק: ללימוד גמרא לימוד בי ההבחנה את בפנימיות, ביארו
בנשמת לימוד הוא  בזוהר לימוד אבל ,להבי צרי כ ועל התורה בגו לימוד הוא

שבו. הסודות בענייני מבי אינו א ג הלומד ביד ויעלה התורה,

נשמתכ כי הנ"ל, בתיקו"ז שגילו עד הקדוש, בזוהר הלימוד מעלת וגדולה רבה
חיבורא בהדי כי ואמרה, רשב"י לפני השתחוותה רבנו, משה הוא מהימנא הרעיא

בימנו. במהרה ברחמי, מגלותא עמא יפקו דיל

ויקרא חומש בחלק  בזוהר  הסיו
חלקבסייעתא  כי ויקרא, חומש בחלק הקדוש בזוהר ללמוד זו בשנה בחרנו דשמיא

נשמת לכבוד ביותר מתאי זה והרי אביו, כיבוד מצות בעניי נשל זה
ויקרא: חומש בחלק הקדוש הזוהר סיו לשו וזה הכ"מ. אבא

לישראל ה ' אהבת א .
אלעזראמר רי אמר חדא, מה מענא אנא חיא, מד)רי מו, מאסי(ויקרא לא ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לא אא .לי מעי תלכ יהרג ולא יתיה לא ,תלכ יגעל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹולא
גיעלא הא וגעלא ,לקבלי הא מאיס לאחרא סאני מא ,יגעל ולא יְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמאס
נפאי חביבתא גי טעמא. מאי .יגעל ולא ימאס לא הכא, אבל .יְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָק
וי"ו, חסר תיב, תלכ .תלכ דכתיב הא הדא אי, חביבי ה בגינ .ינייהְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֻ
הא: ילי רחימתא נפאי, רחימתא איהי גי ,יגעל ולא ימאס לא גינְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָ

ואתרגומו: הפסוק: על אלעזר רבי שאמר חדש, לימוד שמעתי אני חייא, רבי ְַאמר
ושואל, .תלכ יגעל ולא ימאס לא ,איביה אר תהי זאת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹ
ימאס לא שנאמר מה אלא  ?לכלות הרגתי ולא הכיתי 'לא לומר לכתוב ְְִַֹהיה
אבל לפניו. ומרוחק ומגועל כנגדו מאוס הוא לאחר, ששונא מי כי ללמד, ,יגעל ְְְִַֹולא
נפשי שאהבת מפני ,הטע מה ,יגעל ולא ימאס לא נאמר, ישראל בע ,ְְְְְִִַַֹֹכא

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" בורסקי מאמר של בשוק ככלה ישראל מט|ע

זהו אצלי. חביבי ה ישראל כל השכינה, ובשביל .ביניה נמצאת השכינה, שהיא
השכינה עבור היא והכוונה וי"ו. אות חסרה כתובה 'לכלת' המלה ,'לכלת' שכתוב
על ,געלתי ולא מאסתי לא שנאמר, במה ג המוב וזה ישראל. ע בתו הנמצאת
בה שלי והאהבה נפשי, אהובת שהיא מפני ,בקרב ה' ששכינת ישראל ועל השכינה

הזוה"ק. לשו תרגו ע"כ ,ובה

נפשי,כ אהובי ה כי ,מאסתי לא ולכ ישראל, ע את אוהב אני הקב"ה: אומר
ה'". אמר אתכ "אהבתי ב: א, במלאכי הפסוק את לעיל כמ"ש

בורסקי  של בשוק ככלה ישראל  ע ב.
הזוהר:המש לאלשו אי ברסקי, קא יירא והוות אתא, רחי נ ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָלר

קא עיני מי , היא יו .לעלמי  עייל לא , היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָהוות
אר תהי את  וא הכא, א : כחא טבי עלמי ריחי כל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרכלי,
גי .תלכ ואמאי. .יגעל ולא ימאס לא ברסקי, קא איה ,יביהְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹא
ריחי כל עלי ודמי , ריא נפאי, רחימתא איהי ,ל רחימנא אנא ,תְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
אא הכא, אתינא לא א יסי, רי אמר .בגווייה ה ההיא גי עלמא, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָטבא

יי: א מה ְְִִַַָָלממע

רע.תרגומו: שריחו עורות מעבדי של בשוק גרה והייתה אשה, שאהב לאד משל
שהיא כיוו .לעול לש נכנס היה לא האיש הרי ,ש הייתה לא האשה א
הטובי הריחות שכל ,בשמי מוכרי רוכלי של כשוק המקו בעיניו נדמה גרה, ש
שהוא איביה אר תהי זאת  וא שנאמר במה ,כא ג .ש נמצאי ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹשבעול
ולא מאסתי לא נאמר הנה ואעפ"כ עורות. מעבדי של כשוק שהוא הטומאה, מקו
ככלה, שהיא השכינה היא 'כלת' מפני ופירושו ,'לכלת' שנאמר זה ולמה? .געלתי
בעיניי דומה לכ ישראל. ע בתו ש הנמצאת נפשי, אהובת והיא אותה, אוהב שאני
עבור ,שבעול טובי ריחות כל את בו שיש כמקו ,אויביה אר של הגלות מקו
דיבור לשמוע אלא לכא בא הייתי לא א יוסי, רבי אמר .ביניה הנמצאת כלה אותה

הזוה"ק. לשו תרגו ע"כ לי, די היה זה,

לעמוכמה להקב"ה לו שיש הגדולה האהבה את המאירי הקדוש, הזוהר דברי יקרי
עד בתוישראל, עמ השכ כמ"ש עימה שוכ הוא גלות במקו שאפילו

.בעול ביותר הטוב כמקו ה' בעיני דומה בגלות מושב ומקו ,טומאת

מו"רמעי של חייו באורחות ג הייתה מהקב"ה, למדי שאנו הזו היוקדת האהבה ֵ
ועלה שבבבל בגדד מגלות יצא צעיר, בגיל ע"ה מאמו התיית אבא הכ"מ: אבא
אותה לגאול ישראל, אר אדמת את לקדש כדי למה, זה וכל ישראל. לאר ונכנס
האר את לגאול כדי רק ,שמי לש אז היה והכול מדינה, אז הייתה לא .הגויי מידי
פעלו .האר גאולת לש ,שמי לש רק היו הפעולות וכל המחשבות כל .הגויי מידי
יוצא חת שאפילו מצווה מלחמת ממש שזו להלכה, שנפסק כפי נפש, במסירות אז
יהדות, של בערכי דבקות של שלימה מסכת היו אבא, של חייו אורחות כל מחופתו.
ואהבה ישראל לע אהבה לתורה, אהבה לקב"ה, רבה אהבה מתו נפש ומסירות

הקדש. לאר



בקדוש|מח מהזוהר  ספר   סיו הקדושבמעלת  הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

האלהי המקובל ואומר רשב"י. שהוא השל האד עבור נאמר ,"אד "נעשה  כ"ו
,העול מכל יותר גדול רשב"י כי טוב", "דורש בספרו זיע"א, אבוחצירא יעקב רבי
כי הנ"ל, הזוה"ק בתיקוני אמרו כ ועל .הראשו ומאד העול מאבות ,הנביאי מכל
צריכי ,לכ .גמורי ברחמי מהגלות ישראל ע יצאו הקדוש, הזוהר לימוד בזכות

הקדוש. הזוהר את ללמוד מקו בכל

בקדוש  מהזוהר  ספר  סיו במעלת
ואשריכמה הקדוש, בזוהר בלימוד עלינו, למקו ומוכפלות כפולות טובות מעלות

מהזוהר בחלק חלקו להשלי שזוכה מי ואשרי בו. לימודו את וקובע הזוכה
והדרו, הדור גאו פסק וכ אחד. ספר השלמת על אפילו "סיו" לעשות ויכול הקדוש,
בילקוט והובא ס"כא, ח"א יבי"א בשו"ת שליט"א, יוס עובדיה הרב לציו הראשו

מועדי חלק ח')יוס הלכה בכורות תענית מהזוה"ק(דיני אחד ספר של סיו שאפילו ,
מתענית אפילו לפטור "סיו" לעשות יכול הבנה, בלי אותו כשקורא וג לימוד, נחשב
הבנה, ע אותה ללמוד חייב גמרא, מסכת הלומד זאת, לעומת א פסח. בערב בכורות

.סיו לו לעשות לימוד זה אי הבנה וללא

וכ הגמרא לימוד בזוה"ק: ללימוד גמרא לימוד בי ההבחנה את בפנימיות, ביארו
בנשמת לימוד הוא  בזוהר לימוד אבל ,להבי צרי כ ועל התורה בגו לימוד הוא

שבו. הסודות בענייני מבי אינו א ג הלומד ביד ויעלה התורה,

נשמתכ כי הנ"ל, בתיקו"ז שגילו עד הקדוש, בזוהר הלימוד מעלת וגדולה רבה
חיבורא בהדי כי ואמרה, רשב"י לפני השתחוותה רבנו, משה הוא מהימנא הרעיא

בימנו. במהרה ברחמי, מגלותא עמא יפקו דיל

ויקרא חומש בחלק  בזוהר  הסיו
חלקבסייעתא  כי ויקרא, חומש בחלק הקדוש בזוהר ללמוד זו בשנה בחרנו דשמיא

נשמת לכבוד ביותר מתאי זה והרי אביו, כיבוד מצות בעניי נשל זה
ויקרא: חומש בחלק הקדוש הזוהר סיו לשו וזה הכ"מ. אבא

לישראל ה ' אהבת א .
אלעזראמר רי אמר חדא, מה מענא אנא חיא, מד)רי מו, מאסי(ויקרא לא ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לא אא .לי מעי תלכ יהרג ולא יתיה לא ,תלכ יגעל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹולא
גיעלא הא וגעלא ,לקבלי הא מאיס לאחרא סאני מא ,יגעל ולא יְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמאס
נפאי חביבתא גי טעמא. מאי .יגעל ולא ימאס לא הכא, אבל .יְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָק
וי"ו, חסר תיב, תלכ .תלכ דכתיב הא הדא אי, חביבי ה בגינ .ינייהְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֻ
הא: ילי רחימתא נפאי, רחימתא איהי גי ,יגעל ולא ימאס לא גינְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָ

ואתרגומו: הפסוק: על אלעזר רבי שאמר חדש, לימוד שמעתי אני חייא, רבי ְַאמר
ושואל, .תלכ יגעל ולא ימאס לא ,איביה אר תהי זאת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹ
ימאס לא שנאמר מה אלא  ?לכלות הרגתי ולא הכיתי 'לא לומר לכתוב ְְִַֹהיה
אבל לפניו. ומרוחק ומגועל כנגדו מאוס הוא לאחר, ששונא מי כי ללמד, ,יגעל ְְְִַֹולא
נפשי שאהבת מפני ,הטע מה ,יגעל ולא ימאס לא נאמר, ישראל בע ,ְְְְְִִַַֹֹכא

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" בורסקי מאמר של בשוק ככלה ישראל מט|ע

זהו אצלי. חביבי ה ישראל כל השכינה, ובשביל .ביניה נמצאת השכינה, שהיא
השכינה עבור היא והכוונה וי"ו. אות חסרה כתובה 'לכלת' המלה ,'לכלת' שכתוב
על ,געלתי ולא מאסתי לא שנאמר, במה ג המוב וזה ישראל. ע בתו הנמצאת
בה שלי והאהבה נפשי, אהובת שהיא מפני ,בקרב ה' ששכינת ישראל ועל השכינה

הזוה"ק. לשו תרגו ע"כ ,ובה

נפשי,כ אהובי ה כי ,מאסתי לא ולכ ישראל, ע את אוהב אני הקב"ה: אומר
ה'". אמר אתכ "אהבתי ב: א, במלאכי הפסוק את לעיל כמ"ש

בורסקי  של בשוק ככלה ישראל  ע ב.
הזוהר:המש לאלשו אי ברסקי, קא יירא והוות אתא, רחי נ ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָלר

קא עיני מי , היא יו .לעלמי  עייל לא , היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָהוות
אר תהי את  וא הכא, א : כחא טבי עלמי ריחי כל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרכלי,
גי .תלכ ואמאי. .יגעל ולא ימאס לא ברסקי, קא איה ,יביהְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹא
ריחי כל עלי ודמי , ריא נפאי, רחימתא איהי ,ל רחימנא אנא ,תְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
אא הכא, אתינא לא א יסי, רי אמר .בגווייה ה ההיא גי עלמא, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָטבא

יי: א מה ְְִִַַָָלממע

רע.תרגומו: שריחו עורות מעבדי של בשוק גרה והייתה אשה, שאהב לאד משל
שהיא כיוו .לעול לש נכנס היה לא האיש הרי ,ש הייתה לא האשה א
הטובי הריחות שכל ,בשמי מוכרי רוכלי של כשוק המקו בעיניו נדמה גרה, ש
שהוא איביה אר תהי זאת  וא שנאמר במה ,כא ג .ש נמצאי ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹשבעול
ולא מאסתי לא נאמר הנה ואעפ"כ עורות. מעבדי של כשוק שהוא הטומאה, מקו
ככלה, שהיא השכינה היא 'כלת' מפני ופירושו ,'לכלת' שנאמר זה ולמה? .געלתי
בעיניי דומה לכ ישראל. ע בתו ש הנמצאת נפשי, אהובת והיא אותה, אוהב שאני
עבור ,שבעול טובי ריחות כל את בו שיש כמקו ,אויביה אר של הגלות מקו
דיבור לשמוע אלא לכא בא הייתי לא א יוסי, רבי אמר .ביניה הנמצאת כלה אותה

הזוה"ק. לשו תרגו ע"כ לי, די היה זה,

לעמוכמה להקב"ה לו שיש הגדולה האהבה את המאירי הקדוש, הזוהר דברי יקרי
עד בתוישראל, עמ השכ כמ"ש עימה שוכ הוא גלות במקו שאפילו

.בעול ביותר הטוב כמקו ה' בעיני דומה בגלות מושב ומקו ,טומאת

מו"רמעי של חייו באורחות ג הייתה מהקב"ה, למדי שאנו הזו היוקדת האהבה ֵ
ועלה שבבבל בגדד מגלות יצא צעיר, בגיל ע"ה מאמו התיית אבא הכ"מ: אבא
אותה לגאול ישראל, אר אדמת את לקדש כדי למה, זה וכל ישראל. לאר ונכנס
האר את לגאול כדי רק ,שמי לש אז היה והכול מדינה, אז הייתה לא .הגויי מידי
פעלו .האר גאולת לש ,שמי לש רק היו הפעולות וכל המחשבות כל .הגויי מידי
יוצא חת שאפילו מצווה מלחמת ממש שזו להלכה, שנפסק כפי נפש, במסירות אז
יהדות, של בערכי דבקות של שלימה מסכת היו אבא, של חייו אורחות כל מחופתו.
ואהבה ישראל לע אהבה לתורה, אהבה לקב"ה, רבה אהבה מתו נפש ומסירות

הקדש. לאר



ל|נ יוסיפו ושלו חיי ושנות  ימי  הקדושאור הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

זיכרוב בצבא כשהיה הי"ד. גורגיה ב צאלח אבא של אחיו הדוד, לנשמת ג טוב
חב"ד, כפר שליד סרפא הערבי ביישוב צבאית למשימה אבא ע יצא הוא 17
בכפר ספרייה הוקמה לזכרו .ערבי מחבלי של מיריות ש ונרצח ברכב נהג הוא
כנסת בית בנו נרצח שהוא המקו באותו חב"ד, בכפר בישיבה למדתי כאשר חב"ד.
הקדש, אר של הגדולה המעלה את ידעו ה .המקו את לי הראה ואבא ,תימני של
גוי א שאפילו לנו, למדו שחז"ל כמו יישובה. למע גופ את והקריבו ישראל, אר
לעשות מותר ההלכה שע"פ ברע מגוריו, מקו את למכור מוכ אני ויגיד: בשבת, יבוא
באר חלקה כל לגאול כדי שצרי מה כל ולעשות ,לחתו עד ולהביא ,קניי אתו
קרקע, בקניי כ אמרו חז"ל וא .יהודי לידי ולהביאה הגויי מידי ולהוציאה הקדש,
וחשוב. גדול דבר זה ישראל, שבאר חמודות עמוד בחורי של דמ כשנשפ שכ כל
ישראל ע עבור וישועה להצלה עשה אבא גדולות פעולות כמה ,ברבי נודע וכבר

ישראל. אר ועבור

באהבההנה ישראל. עמי את אוהב אני ואומר: מכריז הקב"ה כי הזוה"ק, מדברי למדנו
היסודות ה כי משפחה, טהרת ולשמור שבת לשמור מאיתנו מבקש הקב"ה הזו
מסרו היקרות, אמותינו ישראל. בע כולה למשפחה וברכה אושר של ,נכוני חיי של
שהיא אבא, של אמא שלנו, היקרה הסבתא כמו .ישרי לדור שיזכו כדי נפש את
אמנו וכמו זצ"ל. הראשי הרב נסי יצחק הרב הרשל"צ הגאו מצד יקר יחוס בעלת
רבי הצדיק האלהי המקובל של מענפיו מיוחד יחוס בעלת שהיא תבלח"ט, היקרה
של דודתו ע נשוי שהיה לצדיק אחדעשר דור היא והיא זיע"א, עג'מי מרדכי ששו
אבי הסבא, ומצד זיע"א. חי איש הב בעל חיי יוס רבי ישראל של רב ועט"ר רבנו
כדי גדולה נשמתו ודאי ,כה בת לקחת אבא את זיכו משמי וא .כה בת היא אמא,

לזה. לזכות

 ל יוסיפו  ושלו  חיי ושנות  ימי אור
שניאבא שילוב של הגימטרייה מני הוא זה מספר כי ידוע, .91 בגיל נפטר הכ"מ

כי שידענו כמו לאבא, הדברי מתאימי מאוד ואדנו"ת. הוי"ה הקדש: שמות
לש הייתה סוכתו ,ג ברמת פינקס ברח' בבית הסוכה. מצוות את אהב מאוד אבא
ברוב לימוד בה ומקיי גדולה סוכה עושה היה הוא כי השכונה, בני בקרב ולתהילה
הללו, הקדש שמות כשילוב בגימ' שווה סוכ"ה המלה כי חז"ל, ורמזו הלילה. כל ע

ואדנו"ת את(91)הוי"ה ושילב בחייו שזכה כש זה, בגיל ונפטר זכה, אבא ובודאי .
והשכינה. ב"ה הוי"ה ש

 עלתהוכש בו היו באותו בגופניות. ג זכה כ ברוחניות, נקי עולנו לבית שהל
לבית הל שחרית תפילת לאחר התפילות, כל את והתפלל זכה אבא נשמתו,
המעיי שחולי ,צדיקי של כדרכ .מעיי שטיפת לו ועשו ברגליו, בעצמו, החולי
,מעיי מחולי "מת ע"ב: קג ד כתובות בגמ' חייא רבי כדברי ,לחייה טוב סימ הוא
במסכת השל"ה [וכמ"ש .מעיי בחולי מיתת צדיקי של שרוב מפני לו, יפה סימ

אמר ע"ה המל "דוד בזה"ל: ,חיי דר ,א)חולי קג, וכל(תהלי ה' את נפשי ברכי ,
ה'"]. את לבר צריכי מעיי ובני אד בני של קרביי אפילו קדשו, ש את קרבי

נו מעיו ובני אבא זכה ה'.כ את לבר ובטרה בנקיות לעלות כדי ונטהרו קו

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" אבמאמר יכבד נא|ב

כדיובבחינה עימנו עשה גדול וחסד ,הכיפורי יו לפני עלתה ונשמתו אבא זכה זו
בימי אדיר יו הקדוש, היו מעלת את שנרגיש לתשובה, אותנו לעורר

המל דוד שאומר כמו לב בשברו יט)שנה, לד ומבואר(תהלי ונדכה, נשבר לב :
דכתיב תבירי, מאני בהני דמלכא דדיוריה משו" הרבה: ובעוד ב, פו, ח"ב בזוה"ק

טז) נז וכתיב(ישעיה רוח, ושפל דכא יט)ואת לד לב,(תהלי לנשברי יהו"ה (שקרוב

יט) באותנא שכינתו את ומשכי קרוב שהקב"ה משו היינו, ונדכה...". נשבר לב
כלי להיות וזוכי יתבר לפניו בתשובה המתעוררי אד בני וה לב, נשברי כלי

.בקרב שכעינתו להשראת

אב יכבד ב ג .
 הזוהר:המש ואמר,לשו א)תח מה(מלאכי אב, יכד  אדניו. ועבד אב יכד  ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אמר כ)דא מייא(שמות מיכלא ואקמה, ,א ואת אבי את ד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הכי. לאו הא, ימ טר הא ימא אי מית, תר .י אתחיב חיי האי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹבכא.
אזיל רא ההא אי .אבי את ד כיב ייר, יקרי אתחיב מית, ב על אְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ארח אזיל רא ההא ואי קלנא: לי עביד ואי הא, לאבי מבה ואי קלא, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹארח
נא, ני י עלמא האי לי אקיר לאבי, אקיר א ואי עבדי, ותקי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָמיר,
ואתיב ,עלי חייס הא רי וקדא הא. רי קדא י עלמא, ההא לי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאקיר
לאבי לי אקיר איה אלעזר, רי ג אב: יכד  ואי .יקרי כרסייא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלי

בהה עלמא, האיהאי ,עלמי תרי מע רי בחא אסי הא עלמא א ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
אי איז .ייק לגזעי ,ייק לבני זכה מחיי. ייר עלמא בההא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָעלמא,

אתקרי, עלייה .ייק לגזעי ,ייק לבני אז סא)ציקיא, ראיה(ישעיה ל ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
:אמ ה'. ר זרע ה י ירִִֵֵֵֶַַַָי

בספרתרגומו: הנזכר בפסוק רשב"י, ב אלעזר רבי של לכבודו ודרש חייא רבי פתח
אדניו. ועבד אב יכד  ְְֲֵֵֶֶַָָֹמלאכי:

וחז"להנה ,א ואת אבי את ד שנאמר כמו יבואר אב, יכד  שנאמר, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה
ובכל ובמשקה במאכל אמו] [ואת אביו את לכבד חייב שהב הזה, בפסוק ביארו
תחשוב א האב, מות ולאחר מהתורה. ברור חיוב הוא אביו, בחיי החובה וזו .צור
חייב הב עוד האב, שמת שאע"פ הדבר. כ לא אביו, כבוד מחובת הב שייפטר לומר
לאחר ג ,אבי את ד שנאמר ומשקה. במאכל בחייו שכבדו ממה יותר ִֵֶַָבכבודו
לו גור ודאי אביו, לכבוד מבזה הוא ודאי טובה, לא בדר הול הזה הב שא מותו.
ודאי ,טובי ומעשי ומצוות תורה של וטובה ישרה בדר הול הזה הב וא .בזיו
לפני העליו בעול וג ,אד בני בי הזה בעול כבוד לו גור ודאי אביו, את מכבד

לו. הראוי כבודו בכסא אותו ומושיב האבא, על מרח והקב"ה הקב"ה.
בואומר  אלעזר רי ג הוא אב, יכד  שנאמר מה כי זה, דרש מתו חייא ְְְִִֵֵֶַָָָרבי

שבחו התרבה ועתה .העליו ובעול הזה בעול אביו את כבד שהוא רשב"י,
מפני מבחייו, יותר עוד העליו ובעול הזה, בעול בחייו העולמות, בשני רשב"י של

.קדושי ולגזעי קדושי לבני שזכה
ראויאשריה שעליה ,קדושי לגזעי ,קדושי לבני שזוכי ,הצדיקי אות

אמ ה'. ר זרע ה י ירי ראיה ל הפסוק: את תרגולקרוא ע"כ : ִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הזוה"ק. לשו



ל|נ יוסיפו ושלו חיי ושנות  ימי  הקדושאור הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

זיכרוב בצבא כשהיה הי"ד. גורגיה ב צאלח אבא של אחיו הדוד, לנשמת ג טוב
חב"ד, כפר שליד סרפא הערבי ביישוב צבאית למשימה אבא ע יצא הוא 17
בכפר ספרייה הוקמה לזכרו .ערבי מחבלי של מיריות ש ונרצח ברכב נהג הוא
כנסת בית בנו נרצח שהוא המקו באותו חב"ד, בכפר בישיבה למדתי כאשר חב"ד.
הקדש, אר של הגדולה המעלה את ידעו ה .המקו את לי הראה ואבא ,תימני של
גוי א שאפילו לנו, למדו שחז"ל כמו יישובה. למע גופ את והקריבו ישראל, אר
לעשות מותר ההלכה שע"פ ברע מגוריו, מקו את למכור מוכ אני ויגיד: בשבת, יבוא
באר חלקה כל לגאול כדי שצרי מה כל ולעשות ,לחתו עד ולהביא ,קניי אתו
קרקע, בקניי כ אמרו חז"ל וא .יהודי לידי ולהביאה הגויי מידי ולהוציאה הקדש,
וחשוב. גדול דבר זה ישראל, שבאר חמודות עמוד בחורי של דמ כשנשפ שכ כל
ישראל ע עבור וישועה להצלה עשה אבא גדולות פעולות כמה ,ברבי נודע וכבר

ישראל. אר ועבור

באהבההנה ישראל. עמי את אוהב אני ואומר: מכריז הקב"ה כי הזוה"ק, מדברי למדנו
היסודות ה כי משפחה, טהרת ולשמור שבת לשמור מאיתנו מבקש הקב"ה הזו
מסרו היקרות, אמותינו ישראל. בע כולה למשפחה וברכה אושר של ,נכוני חיי של
שהיא אבא, של אמא שלנו, היקרה הסבתא כמו .ישרי לדור שיזכו כדי נפש את
אמנו וכמו זצ"ל. הראשי הרב נסי יצחק הרב הרשל"צ הגאו מצד יקר יחוס בעלת
רבי הצדיק האלהי המקובל של מענפיו מיוחד יחוס בעלת שהיא תבלח"ט, היקרה
של דודתו ע נשוי שהיה לצדיק אחדעשר דור היא והיא זיע"א, עג'מי מרדכי ששו
אבי הסבא, ומצד זיע"א. חי איש הב בעל חיי יוס רבי ישראל של רב ועט"ר רבנו
כדי גדולה נשמתו ודאי ,כה בת לקחת אבא את זיכו משמי וא .כה בת היא אמא,

לזה. לזכות

 ל יוסיפו  ושלו  חיי ושנות  ימי אור
שניאבא שילוב של הגימטרייה מני הוא זה מספר כי ידוע, .91 בגיל נפטר הכ"מ

כי שידענו כמו לאבא, הדברי מתאימי מאוד ואדנו"ת. הוי"ה הקדש: שמות
לש הייתה סוכתו ,ג ברמת פינקס ברח' בבית הסוכה. מצוות את אהב מאוד אבא
ברוב לימוד בה ומקיי גדולה סוכה עושה היה הוא כי השכונה, בני בקרב ולתהילה
הללו, הקדש שמות כשילוב בגימ' שווה סוכ"ה המלה כי חז"ל, ורמזו הלילה. כל ע

ואדנו"ת את(91)הוי"ה ושילב בחייו שזכה כש זה, בגיל ונפטר זכה, אבא ובודאי .
והשכינה. ב"ה הוי"ה ש

 עלתהוכש בו היו באותו בגופניות. ג זכה כ ברוחניות, נקי עולנו לבית שהל
לבית הל שחרית תפילת לאחר התפילות, כל את והתפלל זכה אבא נשמתו,
המעיי שחולי ,צדיקי של כדרכ .מעיי שטיפת לו ועשו ברגליו, בעצמו, החולי
,מעיי מחולי "מת ע"ב: קג ד כתובות בגמ' חייא רבי כדברי ,לחייה טוב סימ הוא
במסכת השל"ה [וכמ"ש .מעיי בחולי מיתת צדיקי של שרוב מפני לו, יפה סימ

אמר ע"ה המל "דוד בזה"ל: ,חיי דר ,א)חולי קג, וכל(תהלי ה' את נפשי ברכי ,
ה'"]. את לבר צריכי מעיי ובני אד בני של קרביי אפילו קדשו, ש את קרבי

נו מעיו ובני אבא זכה ה'.כ את לבר ובטרה בנקיות לעלות כדי ונטהרו קו

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" אבמאמר יכבד נא|ב

כדיובבחינה עימנו עשה גדול וחסד ,הכיפורי יו לפני עלתה ונשמתו אבא זכה זו
בימי אדיר יו הקדוש, היו מעלת את שנרגיש לתשובה, אותנו לעורר

המל דוד שאומר כמו לב בשברו יט)שנה, לד ומבואר(תהלי ונדכה, נשבר לב :
דכתיב תבירי, מאני בהני דמלכא דדיוריה משו" הרבה: ובעוד ב, פו, ח"ב בזוה"ק

טז) נז וכתיב(ישעיה רוח, ושפל דכא יט)ואת לד לב,(תהלי לנשברי יהו"ה (שקרוב

יט) באותנא שכינתו את ומשכי קרוב שהקב"ה משו היינו, ונדכה...". נשבר לב
כלי להיות וזוכי יתבר לפניו בתשובה המתעוררי אד בני וה לב, נשברי כלי

.בקרב שכעינתו להשראת

אב יכבד ב ג .
 הזוהר:המש ואמר,לשו א)תח מה(מלאכי אב, יכד  אדניו. ועבד אב יכד  ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אמר כ)דא מייא(שמות מיכלא ואקמה, ,א ואת אבי את ד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הכי. לאו הא, ימ טר הא ימא אי מית, תר .י אתחיב חיי האי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹבכא.
אזיל רא ההא אי .אבי את ד כיב ייר, יקרי אתחיב מית, ב על אְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ארח אזיל רא ההא ואי קלנא: לי עביד ואי הא, לאבי מבה ואי קלא, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹארח
נא, ני י עלמא האי לי אקיר לאבי, אקיר א ואי עבדי, ותקי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָמיר,
ואתיב ,עלי חייס הא רי וקדא הא. רי קדא י עלמא, ההא לי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאקיר
לאבי לי אקיר איה אלעזר, רי ג אב: יכד  ואי .יקרי כרסייא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלי

בהה עלמא, האיהאי ,עלמי תרי מע רי בחא אסי הא עלמא א ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
אי איז .ייק לגזעי ,ייק לבני זכה מחיי. ייר עלמא בההא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָעלמא,

אתקרי, עלייה .ייק לגזעי ,ייק לבני אז סא)ציקיא, ראיה(ישעיה ל ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
:אמ ה'. ר זרע ה י ירִִֵֵֵֶַַַָי

בספרתרגומו: הנזכר בפסוק רשב"י, ב אלעזר רבי של לכבודו ודרש חייא רבי פתח
אדניו. ועבד אב יכד  ְְֲֵֵֶֶַָָֹמלאכי:

וחז"להנה ,א ואת אבי את ד שנאמר כמו יבואר אב, יכד  שנאמר, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה
ובכל ובמשקה במאכל אמו] [ואת אביו את לכבד חייב שהב הזה, בפסוק ביארו
תחשוב א האב, מות ולאחר מהתורה. ברור חיוב הוא אביו, בחיי החובה וזו .צור
חייב הב עוד האב, שמת שאע"פ הדבר. כ לא אביו, כבוד מחובת הב שייפטר לומר
לאחר ג ,אבי את ד שנאמר ומשקה. במאכל בחייו שכבדו ממה יותר ִֵֶַָבכבודו
לו גור ודאי אביו, לכבוד מבזה הוא ודאי טובה, לא בדר הול הזה הב שא מותו.
ודאי ,טובי ומעשי ומצוות תורה של וטובה ישרה בדר הול הזה הב וא .בזיו
לפני העליו בעול וג ,אד בני בי הזה בעול כבוד לו גור ודאי אביו, את מכבד

לו. הראוי כבודו בכסא אותו ומושיב האבא, על מרח והקב"ה הקב"ה.
בואומר  אלעזר רי ג הוא אב, יכד  שנאמר מה כי זה, דרש מתו חייא ְְְִִֵֵֶַָָָרבי

שבחו התרבה ועתה .העליו ובעול הזה בעול אביו את כבד שהוא רשב"י,
מפני מבחייו, יותר עוד העליו ובעול הזה, בעול בחייו העולמות, בשני רשב"י של

.קדושי ולגזעי קדושי לבני שזכה
ראויאשריה שעליה ,קדושי לגזעי ,קדושי לבני שזוכי ,הצדיקי אות

אמ ה'. ר זרע ה י ירי ראיה ל הפסוק: את תרגולקרוא ע"כ : ִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הזוה"ק. לשו



וא |נב אב  כיבוד הקדושמצות הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

 וא אב כיבוד מצות 
קבועהידוע היא כ ועל בתורה, ביותר החשובה מצווה היא וא אב כיבוד מצות כי

ה שותפי "שלשה ע"ב: ל' ד קידושי בגמרא ואמרו הדברות. עשרת במרכז
הקדוש אמר אמו ואת אביו את מכבד שאד בזמ ואמו ואביו הוא ברו הקדוש באד
א :לאד הקב"ה אומר כ וכבדוני". ביניה דרתי כאילו עליה אני מעלה הוא ברו

אותי. כבדת כאילו ואמא, אבא את כבדת

לרמוזושמעתי  עול בורא הוי"ה ש כ"ו בגימ' כב"ד אותיות שדרש אחד, מצדיק
בחידושיו זיע"א חיי יוס לרבי המבואר וזה .באד שותפי שלושה על
אל בס"ד נ"ל ואמו. ואביו הקב"ה באד שותפי שלשה רבנ "תנו יהוידע: ב בניהו
,א אב מספר עולי ד ואותיות ,עול של יחידו להקב"ה רומז אחד שמספרו דאד
כבד אמר ולזה ,אד באותיות רמוזי שה דייקא, באד שותפי שלשה אמר ולזה
,אמ ואת אבי את רמוז הוא הוי"ה ש גימטריא כבד פירוש ,אמ ואת אבי את
צורת וכ כ"ו, שעולה ב"ה, הוי"ה ש מספר בה רמוז להקב"ה הרומזת דאד א' שאות

הוא". ברו הוי"ה ש כמני כ"ו מספר שעולה ,"יודי ושני וא"ו הוא א' אות

ואמו  אביו  את יכבד 
אביוחז"ל  את לכבד היא הב חובת כי הזו, החשובה המצווה בפרטי ביארו

במחשבה מאוד, שיכבד והיינו, .שלה צור ובכל במשקה במאכל, ואמו
ומעשה. דיבור

רבהוראיתי כמה שליט"א, פנירי משה הרב למחבר ,"הורי "כבוד החשוב בספר
הלכה ב' בפרק וש משובח. בה הזהיר וכל שיעור לה שאי זו מצווה וחשובה
ומחשבה". דיבור במעשה שייכת וא אב כיבוד "מצוות :אד חיי הרב בש כתב א'
יקרה מצווה בקיו שלימי בירורי ,והפוסקי חז"ל מדברי ושל מלא בספר והביא
זו. מצווה בזכות הבא לעול וג הזה בעול ג עולמו את לקנות יכול שאד זו,
אדונו. את כעבד דבר בכל אות שישרת כנ"ל,  במעשה לכבד שצרי ש ומבואר
בה יזלזל שלא  במחשבה וכבוד. ובנחת בנוע עימה שיבר  בדיבור .צרכיה בכל

נפשו. ובכל בלבו מאוד מאוד יעריכ אלא בלבו,

ולפיעוד ונמצא, מגיע שאביו פע כל לקו שחייב זו, מצווה בחיובי חז"ל קבעו
לא ,עליה יחלוק ולא יסתור ולא ,במקומ ישב ולא .פע מאה אפילו הרמ"א
את צער הוא אות מצער חלילה א כי בגמרא כמפורש צער, בשו אות יצער
שמע אחת שפע זיע"א, סאלי הבבא ורבנו מורנו ע היה רב ומעשה השכינה.
לפניה רוקד הייתי אמא, לי הייתה א ואמר, מאוד ובכה הוריו, את כיבד לא שמישהו

גדולה. ובשמחה מאוד הרבה

יזכהדעו כ ואמו אביו את ויכבד שיעשה וכמו מזו, גדולה מצווה ל אי כי ,לכ
לאחר .הזק אביו את כיבד שלא באחד היה ומעשה ונחת. כבוד לו יעשו וילדיו
שאפילו ,כ כדי עד .עניי של אבות לבית אותו זרק הוא ,הכספי על לו חת שאביו
לו: ואמר קרא ,בחו עובר נכדו את הזק ראה לו. היה לא הקור בימי להתחמ מעיל
כי פלוני. במקו שהשארתי שלי המעיל את לי ותביא גש אבא, לבית היקר נכדי גש

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" מותומאמר לאחר  וג בחייו לכבדו נג|מצווה

הל הנכד הבית. את ילכל שלא בטענה לבית, להיכנס לאביו מרשה היה לא הב זה
וראה האבא נכנס שלו. המעיל את מבקש והוא מאד, לו קר סבא לאביו: ואמר לבית,
את לעצמו והשאיר ,יש אחר מעיל לבנו מסר אלא הוציאו לא חדש, הזה המעיל כי
רצה סבא אבל ואמר: ,המעילי בי והחלי האב שעשה מה את ראה הנכד החדש.
את חת עשה, מה פקח. היה הנכד זה. את לו קח ואמר: סרב, האבא א החדש. את
ושאל: תמה אביו אביו. לפני הבית לפתח ובא אחד חלק לקח ,לשניי היש המעיל
שמרתי מהמעיל וחצי לסבא, אקח מהמעיל חצי הנכבד: לו אמר השני. החצי והיכ
את לקחת הזדרז הזדעזע. ומיד האבא שמע .ל ואביא ש תהיה ,זק כשתהיה ,ל
אותו וכבד תשובה עשה היו ומאותו מחילה ממנו בקש לאביו, ור החדש, המעיל
שמזהיר מה וזה .מבני וניני נכדי חביבי ,חכמי שאמרו כמו ,אכ צרכיו. בכל

י ב" הכתוב: במאמר הקדוש אב".הזוהר כבד

שהחייב כפי חייה את לה ולהנעי ,רגילי שה כפי ההורי את לכבד הב
הב ולכ ,לה ונוח שטוב מה וזה ,ולמנהגיה לבית רגילי ההורי כי .נוהגי
רגילי שאינ אחרי לדברי אות יאל ושלא ,לה שמתאי כפי בכבוד חייב
בגדד: פתגמי בלשו לומר רגיל היה הכ"מ, ראשינו עטרת אבא .ברצונ ושלא בה
הכו כמו מציתי ולא הסולט לבית הלכתי היינו, אלכוכי", מוש  הסולט לבית "רחת
רבה, בשמחה לכא מגיע היה אבא ,אמנ מנוחתו. מקו הוא האד של ביתו כי שלי.
שהוא שמח אבא לשיעור. להגיע קודש שבת מוצאי בכל להתמיד מאוד טורח והיה
בעולמו, האציל הקב"ה כ כי לביתו. שב היה זה כל ע אבל תורה, של למקו בא
ביחד ברצונו אות קשר והקב"ה ,גו ויש נשמה יש גשמיות, ויש רוחניות שיש
הבית היא הגשמיות ג כ לנשמה, כמשכ הכרחי שהגו וכש .האד בבריאת

.האד עבור החשוב

מותו  לאחר  וג בחייו  לכבדו מצווה
ואהלכה אב לכבד שמצווה כש  סע"ט ר"מ סימ יו"ד  בשו"ע היא פסוקה

אב כיבוד מצוות בגדר דנו הפוסקי .מות לאחר לכבד מצווה כ ,בחייה
חובה שג ,סוברי יש .מדרבנ שהיא או מהתורה כ ג היא א ,מות לאחר וא
רכג, סי' היראי ספר לדעת רא תועפות הרב כמ"ש  מהתורה היא חייו לאחר זו
הגאו וכ"כ קלז, סי' ח"ב מלכיאל דברי ובשו"ת סח, סי' בח"א איגר עקיבא רבי והגאו

אומר יביע בשו"ת יוס עובדיה הרב ט)הרשל"צ טו, סי' יו"ד לומר(ח"ב שרצה מי ויש .
בפסחי המשנה על בביאורו ישראל תפארת בעל והוא ,מדרבנ זה מ"טשחיוב (פ"ד

ג') אות בועז בחלק היהש ולכאורה, .ש שליט"א יוס הגר"ע כמ"ש דבריו, נדחו וכבר .
וא מיתתו, לאחר בקבורתו כבוד לנהוג יוס את השביע שיעקב ממה לדקדק אפשר

דוחק זה אבל שבועה. צרי היה למה מהתורה היא .דהחובה

לשבועהד. אחרים טעמים עוד יש אבל ואם, אב  כיבוד  מצוות מצד הייתה שהשבועה לטעם רק זה  כל כי
מלשון ישראל", של  "מאורן בספר מובא  מפרשים. ועוד יקר  והכלי  והריב "א בחיי ורבנו הרמב"ן כמ"ש  זו
מיתה. לאחר גם  דנהוג אב  כיבוד "מענין בזה"ל: זי"ע " זצללה"ה הזקן אדמו"ר  איתן כ"ק "צוואת קודש 

בקידושין ע"ב)אמרינן דבר(ל "א  אומר הי' כיצד במותו וכו' כיצד בחייו במותו ומכבדו בחייו מכבדו ת"ר 
י"ב תוך  מילי  והני  משכבו כפרת הריני מארי אבא אמר כך אלא אבא  אמר  כך  יאמר  לא מפיו שמועה



וא |נב אב  כיבוד הקדושמצות הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

 וא אב כיבוד מצות 
קבועהידוע היא כ ועל בתורה, ביותר החשובה מצווה היא וא אב כיבוד מצות כי

ה שותפי "שלשה ע"ב: ל' ד קידושי בגמרא ואמרו הדברות. עשרת במרכז
הקדוש אמר אמו ואת אביו את מכבד שאד בזמ ואמו ואביו הוא ברו הקדוש באד
א :לאד הקב"ה אומר כ וכבדוני". ביניה דרתי כאילו עליה אני מעלה הוא ברו

אותי. כבדת כאילו ואמא, אבא את כבדת

לרמוזושמעתי  עול בורא הוי"ה ש כ"ו בגימ' כב"ד אותיות שדרש אחד, מצדיק
בחידושיו זיע"א חיי יוס לרבי המבואר וזה .באד שותפי שלושה על
אל בס"ד נ"ל ואמו. ואביו הקב"ה באד שותפי שלשה רבנ "תנו יהוידע: ב בניהו
,א אב מספר עולי ד ואותיות ,עול של יחידו להקב"ה רומז אחד שמספרו דאד
כבד אמר ולזה ,אד באותיות רמוזי שה דייקא, באד שותפי שלשה אמר ולזה
,אמ ואת אבי את רמוז הוא הוי"ה ש גימטריא כבד פירוש ,אמ ואת אבי את
צורת וכ כ"ו, שעולה ב"ה, הוי"ה ש מספר בה רמוז להקב"ה הרומזת דאד א' שאות

הוא". ברו הוי"ה ש כמני כ"ו מספר שעולה ,"יודי ושני וא"ו הוא א' אות

ואמו  אביו  את יכבד 
אביוחז"ל  את לכבד היא הב חובת כי הזו, החשובה המצווה בפרטי ביארו

במחשבה מאוד, שיכבד והיינו, .שלה צור ובכל במשקה במאכל, ואמו
ומעשה. דיבור

רבהוראיתי כמה שליט"א, פנירי משה הרב למחבר ,"הורי "כבוד החשוב בספר
הלכה ב' בפרק וש משובח. בה הזהיר וכל שיעור לה שאי זו מצווה וחשובה
ומחשבה". דיבור במעשה שייכת וא אב כיבוד "מצוות :אד חיי הרב בש כתב א'
יקרה מצווה בקיו שלימי בירורי ,והפוסקי חז"ל מדברי ושל מלא בספר והביא
זו. מצווה בזכות הבא לעול וג הזה בעול ג עולמו את לקנות יכול שאד זו,
אדונו. את כעבד דבר בכל אות שישרת כנ"ל,  במעשה לכבד שצרי ש ומבואר
בה יזלזל שלא  במחשבה וכבוד. ובנחת בנוע עימה שיבר  בדיבור .צרכיה בכל

נפשו. ובכל בלבו מאוד מאוד יעריכ אלא בלבו,

ולפיעוד ונמצא, מגיע שאביו פע כל לקו שחייב זו, מצווה בחיובי חז"ל קבעו
לא ,עליה יחלוק ולא יסתור ולא ,במקומ ישב ולא .פע מאה אפילו הרמ"א
את צער הוא אות מצער חלילה א כי בגמרא כמפורש צער, בשו אות יצער
שמע אחת שפע זיע"א, סאלי הבבא ורבנו מורנו ע היה רב ומעשה השכינה.
לפניה רוקד הייתי אמא, לי הייתה א ואמר, מאוד ובכה הוריו, את כיבד לא שמישהו

גדולה. ובשמחה מאוד הרבה

יזכהדעו כ ואמו אביו את ויכבד שיעשה וכמו מזו, גדולה מצווה ל אי כי ,לכ
לאחר .הזק אביו את כיבד שלא באחד היה ומעשה ונחת. כבוד לו יעשו וילדיו
שאפילו ,כ כדי עד .עניי של אבות לבית אותו זרק הוא ,הכספי על לו חת שאביו
לו: ואמר קרא ,בחו עובר נכדו את הזק ראה לו. היה לא הקור בימי להתחמ מעיל
כי פלוני. במקו שהשארתי שלי המעיל את לי ותביא גש אבא, לבית היקר נכדי גש

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" מותומאמר לאחר  וג בחייו לכבדו נג|מצווה

הל הנכד הבית. את ילכל שלא בטענה לבית, להיכנס לאביו מרשה היה לא הב זה
וראה האבא נכנס שלו. המעיל את מבקש והוא מאד, לו קר סבא לאביו: ואמר לבית,
את לעצמו והשאיר ,יש אחר מעיל לבנו מסר אלא הוציאו לא חדש, הזה המעיל כי
רצה סבא אבל ואמר: ,המעילי בי והחלי האב שעשה מה את ראה הנכד החדש.
את חת עשה, מה פקח. היה הנכד זה. את לו קח ואמר: סרב, האבא א החדש. את
ושאל: תמה אביו אביו. לפני הבית לפתח ובא אחד חלק לקח ,לשניי היש המעיל
שמרתי מהמעיל וחצי לסבא, אקח מהמעיל חצי הנכבד: לו אמר השני. החצי והיכ
את לקחת הזדרז הזדעזע. ומיד האבא שמע .ל ואביא ש תהיה ,זק כשתהיה ,ל
אותו וכבד תשובה עשה היו ומאותו מחילה ממנו בקש לאביו, ור החדש, המעיל
שמזהיר מה וזה .מבני וניני נכדי חביבי ,חכמי שאמרו כמו ,אכ צרכיו. בכל

י ב" הכתוב: במאמר הקדוש אב".הזוהר כבד

שהחייב כפי חייה את לה ולהנעי ,רגילי שה כפי ההורי את לכבד הב
הב ולכ ,לה ונוח שטוב מה וזה ,ולמנהגיה לבית רגילי ההורי כי .נוהגי
רגילי שאינ אחרי לדברי אות יאל ושלא ,לה שמתאי כפי בכבוד חייב
בגדד: פתגמי בלשו לומר רגיל היה הכ"מ, ראשינו עטרת אבא .ברצונ ושלא בה
הכו כמו מציתי ולא הסולט לבית הלכתי היינו, אלכוכי", מוש  הסולט לבית "רחת
רבה, בשמחה לכא מגיע היה אבא ,אמנ מנוחתו. מקו הוא האד של ביתו כי שלי.
שהוא שמח אבא לשיעור. להגיע קודש שבת מוצאי בכל להתמיד מאוד טורח והיה
בעולמו, האציל הקב"ה כ כי לביתו. שב היה זה כל ע אבל תורה, של למקו בא
ביחד ברצונו אות קשר והקב"ה ,גו ויש נשמה יש גשמיות, ויש רוחניות שיש
הבית היא הגשמיות ג כ לנשמה, כמשכ הכרחי שהגו וכש .האד בבריאת

.האד עבור החשוב

מותו  לאחר  וג בחייו  לכבדו מצווה
ואהלכה אב לכבד שמצווה כש  סע"ט ר"מ סימ יו"ד  בשו"ע היא פסוקה

אב כיבוד מצוות בגדר דנו הפוסקי .מות לאחר לכבד מצווה כ ,בחייה
חובה שג ,סוברי יש .מדרבנ שהיא או מהתורה כ ג היא א ,מות לאחר וא
רכג, סי' היראי ספר לדעת רא תועפות הרב כמ"ש  מהתורה היא חייו לאחר זו
הגאו וכ"כ קלז, סי' ח"ב מלכיאל דברי ובשו"ת סח, סי' בח"א איגר עקיבא רבי והגאו

אומר יביע בשו"ת יוס עובדיה הרב ט)הרשל"צ טו, סי' יו"ד לומר(ח"ב שרצה מי ויש .
בפסחי המשנה על בביאורו ישראל תפארת בעל והוא ,מדרבנ זה מ"טשחיוב (פ"ד

ג') אות בועז בחלק היהש ולכאורה, .ש שליט"א יוס הגר"ע כמ"ש דבריו, נדחו וכבר .
וא מיתתו, לאחר בקבורתו כבוד לנהוג יוס את השביע שיעקב ממה לדקדק אפשר

דוחק זה אבל שבועה. צרי היה למה מהתורה היא .דהחובה

לשבועהד. אחרים טעמים עוד יש אבל ואם, אב  כיבוד  מצוות מצד הייתה שהשבועה לטעם רק זה  כל כי
מלשון ישראל", של  "מאורן בספר מובא  מפרשים. ועוד יקר  והכלי  והריב "א בחיי ורבנו הרמב"ן כמ"ש  זו
מיתה. לאחר גם  דנהוג אב  כיבוד "מענין בזה"ל: זי"ע " זצללה"ה הזקן אדמו"ר  איתן כ"ק "צוואת קודש 

בקידושין ע"ב)אמרינן דבר(ל "א  אומר הי' כיצד במותו וכו' כיצד בחייו במותו ומכבדו בחייו מכבדו ת"ר 
י"ב תוך  מילי  והני  משכבו כפרת הריני מארי אבא אמר כך אלא אבא  אמר  כך  יאמר  לא מפיו שמועה



הב|נד  בהתנהגות הוא  הכבוד הקדושעיקר הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

אבוכלל כיבוד מצוות כי נדע ולכ לחומרא, דאורייתא שספיקא בהלכה בידינו נקוט
הזוה"ק מדברי זאת לחזק לנו גדול ויסוד מהתורה, היא במות וג בחייה וא
אתחיב מית, ב על א הכי. לאו הא, ימ טר הא ימא אי מית, "תר :ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָכא
אפילו אלא ,במות בכבוד חייב רק שלא ."אבי את ד כיב ייר, יקריְִִִִִֵֵֶַַָָ

יותר עוד בכבוד חייב ייר", יקרי .ה"אתחיב ְִִִֵַַָָ

 הב בהתנהגות הוא  הכבוד עיקר
הואלמדנו שא בהתנהגותו. הוא לאביו הב שעושה הכבוד עיקר כי הזוה"ק, מדברי

שנוהגי בשמי לאביו מזכה הוא והמצוות, התורה דר נכונה, בדר הול
לאביו שיענישו גור הוא טובה, לא בדר הול הוא חלילה א אבל ,עליו כבוד עימו
וכדומה, שכר לשל נאמ לא או הרע, לשו מדבר הב א לדוגמא, .בשמי
בעול וג בעוה"ז ג עליו שאומרי אביו, בכבוד מזלזל ממש הוא זו בהתנהגות
טוב ובדיבור טובי במעשי ישרה, בדר הול הב וכאשר שהוליד'. למי 'אוי :העליו
אתפאר'. ב אשר 'ישראל :העליו בעול וג בעוה"ז ג אביו על אומרי ,וומתוק

הרמב"ם פסק וכן העוה"ב , לחיי לברכה זכרונו אומר ואילך מכאן ממרים)חודש מהל' בש "ע (פ"ו  והובא
ט') סעיף  ר "מ סימן ובזוה"ק(יו"ד  בחקותי), פרשת אדוניו(סוף ועבד אב  יכבד בן ואמר  פתח  ו')ז"ל  א ', ,(מלאכי

כד"א אב יכבד י"ב)בן כ', בחייוי (שמות האי ובכולא, ובמשתייא  במיכלא ואוקמוה אמך  ואת  אביך את כבד
דכתיב יתיר  ביקרי' אתחייב דמית  דאע"ג הכי, לאו הוא מיני' פטור  הא תימא אי דמית  בתר  בי', דאתחייב 
מה חרדים ועיין הזוה"ק, עכ"ל ודאי, דיקיר' בכורסייא לי ' ואותיב עלי' חיים וקוב "ה אביך... את  כבד
לגדל  ואם אב  כוונת דכל והפי' החוב , כפרעון הוא ואם, אב כבוד  דמצות  תנחומא המדרש  בשם שמביא
השי"ת , רצון זה וגם  אחריהם לנשמתם טוב ושיהי' השי "ת לעבוד שמים יראי שיהיו לתורה בניהם
ואמו אביו כוונת  עיקר  דכל מיתה אחר  הוא יתיר ואם אב כיבוד דחיוב הזוה"ק כוונת פירוש זה וממילא

פ"א חרדים ועיין זאת. בלב)רק התלויות מה "ת אביך(ממ"ע את כבד [ל"ה], שם  וז"ל  ל "ח. ל "ז  ל"ו ל"ה ,
ללמוד חפצה ונפש בלב עיקר  להיות  צריך  שעשייתם כש"כ וא"כ החרדים]. עכ"ל  וכו' אמך... ואת

ע"כ. נשבר", בלב ולהתפלל

משום ה. בחייהם שהמכבדן בחייהם, מהמכבדן גדול במותם שהמכבדן ק', סי ' רבתי תניא בספר כתב וכן
המקום. כבוד מפני אלא  אינו במותם  והמכבדן יראה,

פ"ד:וו. הספר  בחתימת ח"ב  הלשון שמירת בעל זיע"א זצוק"ל  הכהן מאיר  ישראל רבי לגאון מובא
תא מ יר יה ל  ינ מ אביו את יל לבד ז ולא ,נ ל וזה הל"ה , על ,נ זה על ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ"וכתב
רת  ס הר  דאיתא ,יקיה מח ת  תנונ  עד לג  אחר  כניס ז  א אא ,ריה ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמ

ו')חתי  א' כתיב(מלאכי ,דלכ י תר מחב ת , ב על א  אב" יכ ד  " י"ב), כ' "ד(מת , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻֻ
 דר  לה ההא ה וא .' וכ לאביו מבה ואי מכל, רע  דר  לה ה תא א ."אבי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאת
 לע  תא מכד  האד ני לנגד  להע זה לאביו מכד הא ואי ,ני מת מעיו והב ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהר 
ל א עד ה בד , כא תא מיב האב על מרח הא ר דוה הא, ר דה נגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהא
פה וחמר קל  ,עד לג  להכניס הה הבד ל  את  לאביו לעת  ה ח  יפה  א והה . דה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹההר
והדקה הפה אי ,"חסידי" ספר  תב מה .ריבי  גיה נ יהיה א לאביו לגר חְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ
רעמ לא אר  נכרי  אי לגי אא  אמר א למר  י רע, אד ביל עה אד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹמעלת
,לו חס ,עצמ הא היה א ,נפ  האד ויצר עכ"ל. יעיל, ואי  אב רעא הא  נ אבל ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָהא,
איזה , רעב הרה עבי נסי ניו קתת חפצ היה ה ,י ק ריי אר  א א לְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻמ
, וא אביו נ מת  עבר  לעת עצמ הא יראה וכזה זה הרא. הענ מה יללה כל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעצה
י  הר , תיהנע  מענ ביה מעיו כח  יללה ,לאי  הע עד עליו, תיהח כל  עמלְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
יראה דע, י תר, מתח  יה ח  אז  ,יל בעה ת בפרט  .'וג אר צ יק אי  אד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואי
ל הא. לע לחי ויביא יה ל   ינמ  ילי זה ,ח פי וחסד צדקה רה רעב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹלהר ת
אמת והה .י ד ה מבריו התנני זה ל  .ל ד ימ   מדד אד במה ,ל אל החי י ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
וכל , ניהרא  "חלי נ י" ספר   הבא מ להפטר , מעיל עה ה מצוה ל ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעל

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" נשמהמאמר נה|עילוי

ולהיזהרכמה היטב הדק בה לדקדק הב שחייב ,ההורי כיבוד של זו מצווה נוראה
העיניי על לשמור עליו כראוי, אביו את לכבד לזכות רוצה הב שא מאוד. בה
2 ,אוזניי 2 :ובה המנורה", קני "שבעת נקראי הפתחי אלה שכל ,והאוזניי הפה
ארח אזיל רא "ההא ואומר: הזוה"ק משבח זה כגו על והפה. החוט חורי 2 ,ְְִַַָָֹעיניי
אקיר נא, ני י עלמא האי לי אקיר לאבי, אקיר א ואי עבדי, ותקי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָמיר,
לפני ובעוה"ב בעוה"ז לאביו מכבד ודאי זה הא". רי קדא י עלמא, ההא ְְְְִֵֵַַָָָלי

כזה. ב ל שיש ,אשרי אביו: לנשמת שאומר הקב"ה,

נשמה עילוי
עלי,הזוה"ק  חייס הא רי ש"קדא עד לאביו, הב מזכה גדול כבוד כי ְְִִֵָָָמלמדנו

זו הכבוד. בכסא האב את מושיב הקב"ה ,"יקרי כרסייא לי ְְְְִִֵֵָָואתיב
ג וזו אבא. מזכה ברא  א קד, סנהדרי בגמ'  חז"ל כמ"ש ,הב של בידו הזכות
אותו מעלה הוא יותר עוד אלא אביו, של נפשו את פודה שהב רק לא הקדיש, מעלת

בו. אותו מושיב שהקב"ה ,עליו כבוד לכסא נשמה בעילוי

"אוכותב כב: סעי כו, פרק שו"ע קיצור בספרו זצ"ל גנצפריד שלמה רבי ַהגאו
א אי מק מל להאבת, מעילת והפת יה אמירת י ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָעל
הכי האבת. ימז ה זה י מיר ארח ילכ ניה הא הער אא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהער.

דה הר חתי)איתא רת ס)אבי את ד אמר, דא מה אב, יכד  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
אי מית תר .י אתחב חיו האי בכא מיא, מיכלא קמוא א ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואת
ד כתיב, ייר יקרי אתחב מית, ב על א הכי, לאו הא, טר הא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָתימא
לי עביד ואי הא, לאי מבה ואי קלה ארח אזל ברא ההא אי אבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאת
לי אקר לאי, אקר א ואי עבדי, ותקי מיר ארח אזל ברא ההא ואי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻקלנא.
חייס ו"ה הא, רי קדא י עלמא ההא לי אקר נא, ני י עלמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָֻהאי
ניו את לצת לאד ל וי עכ"ל. 'וכ ואי דיקרי כרסיא לי ואתיב ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻעלי
למי  טבה נה והיא ,יה מ יתר נחב מימק וא מצוה, איזה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלהחזיק

נת". אא ,ני ל איִֵֶֶָָָ

משכבו  כפרת הריני
חודשבהלכה  י"ב בתו אביו ש את מזכיר הב כאשר כי מובא, ש בשו"ע

זו הלכה והביא משכבו'. כפרת הריני מארי 'אבא לומר: צרי לפטירתו,
צערו. את אביו על מיקל הב שעי"כ והסביר, החיד"א רבנו ג

אלעזר רי ג אב: יכד  ְְְִִֵֵֶַַַָָָואי
אבהזוה "ק  שכיבד ארי, ב ארי ,שמעו רבי ב אלעזר רבי את מאוד משבח

ובעול מחיי", ייר עלמא "בההא לעוה"ב, וג בעוה"ז ג ְְְִַַַָָאביו
במערה. שמעו רבי אביו ע יחד ונקבר אלעזר רבי זכה לכ יותר. העליו

 ניהרא רקי תבנ  מ החסד , מ ת זה ידי על למעלה תערר  חסד, ל ז מצוה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מ ת   עניניו כל  ע  רית ה תנהג הפטר, לנפ למעלה זה יעיל ה חז"ל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ה ארי ילד, ה ארי ,מריא לט בה, הל לעיני  אבתיו ל  נזר  זה ידי על  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהחסד ,

השל "ה..." על  דברי עד  וע ממעלה,   ורחמי זכת עליה נתערר  מ ילא .ל ! ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ



הב|נד  בהתנהגות הוא  הכבוד הקדושעיקר הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

אבוכלל כיבוד מצוות כי נדע ולכ לחומרא, דאורייתא שספיקא בהלכה בידינו נקוט
הזוה"ק מדברי זאת לחזק לנו גדול ויסוד מהתורה, היא במות וג בחייה וא
אתחיב מית, ב על א הכי. לאו הא, ימ טר הא ימא אי מית, "תר :ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָכא
אפילו אלא ,במות בכבוד חייב רק שלא ."אבי את ד כיב ייר, יקריְִִִִִֵֵֶַַָָ

יותר עוד בכבוד חייב ייר", יקרי .ה"אתחיב ְִִִֵַַָָ

 הב בהתנהגות הוא  הכבוד עיקר
הואלמדנו שא בהתנהגותו. הוא לאביו הב שעושה הכבוד עיקר כי הזוה"ק, מדברי

שנוהגי בשמי לאביו מזכה הוא והמצוות, התורה דר נכונה, בדר הול
לאביו שיענישו גור הוא טובה, לא בדר הול הוא חלילה א אבל ,עליו כבוד עימו
וכדומה, שכר לשל נאמ לא או הרע, לשו מדבר הב א לדוגמא, .בשמי
בעול וג בעוה"ז ג עליו שאומרי אביו, בכבוד מזלזל ממש הוא זו בהתנהגות
טוב ובדיבור טובי במעשי ישרה, בדר הול הב וכאשר שהוליד'. למי 'אוי :העליו
אתפאר'. ב אשר 'ישראל :העליו בעול וג בעוה"ז ג אביו על אומרי ,וומתוק

הרמב"ם פסק וכן העוה"ב , לחיי לברכה זכרונו אומר ואילך מכאן ממרים)חודש מהל' בש "ע (פ"ו  והובא
ט') סעיף  ר "מ סימן ובזוה"ק(יו"ד  בחקותי), פרשת אדוניו(סוף ועבד אב  יכבד בן ואמר  פתח  ו')ז"ל  א ', ,(מלאכי

כד"א אב יכבד י"ב)בן כ', בחייוי (שמות האי ובכולא, ובמשתייא  במיכלא ואוקמוה אמך  ואת  אביך את כבד
דכתיב יתיר  ביקרי' אתחייב דמית  דאע"ג הכי, לאו הוא מיני' פטור  הא תימא אי דמית  בתר  בי', דאתחייב 
מה חרדים ועיין הזוה"ק, עכ"ל ודאי, דיקיר' בכורסייא לי ' ואותיב עלי' חיים וקוב "ה אביך... את  כבד
לגדל  ואם אב  כוונת דכל והפי' החוב , כפרעון הוא ואם, אב כבוד  דמצות  תנחומא המדרש  בשם שמביא
השי"ת , רצון זה וגם  אחריהם לנשמתם טוב ושיהי' השי "ת לעבוד שמים יראי שיהיו לתורה בניהם
ואמו אביו כוונת  עיקר  דכל מיתה אחר  הוא יתיר ואם אב כיבוד דחיוב הזוה"ק כוונת פירוש זה וממילא

פ"א חרדים ועיין זאת. בלב)רק התלויות מה "ת אביך(ממ"ע את כבד [ל"ה], שם  וז"ל  ל "ח. ל "ז  ל"ו ל"ה ,
ללמוד חפצה ונפש בלב עיקר  להיות  צריך  שעשייתם כש"כ וא"כ החרדים]. עכ"ל  וכו' אמך... ואת

ע"כ. נשבר", בלב ולהתפלל

משום ה. בחייהם שהמכבדן בחייהם, מהמכבדן גדול במותם שהמכבדן ק', סי ' רבתי תניא בספר כתב וכן
המקום. כבוד מפני אלא  אינו במותם  והמכבדן יראה,

פ"ד:וו. הספר  בחתימת ח"ב  הלשון שמירת בעל זיע"א זצוק"ל  הכהן מאיר  ישראל רבי לגאון מובא
תא מ יר יה ל  ינ מ אביו את יל לבד ז ולא ,נ ל וזה הל"ה , על ,נ זה על ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ"וכתב
רת  ס הר  דאיתא ,יקיה מח ת  תנונ  עד לג  אחר  כניס ז  א אא ,ריה ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמ

ו')חתי  א' כתיב(מלאכי ,דלכ י תר מחב ת , ב על א  אב" יכ ד  " י"ב), כ' "ד(מת , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻֻ
 דר  לה ההא ה וא .' וכ לאביו מבה ואי מכל, רע  דר  לה ה תא א ."אבי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאת
 לע  תא מכד  האד ני לנגד  להע זה לאביו מכד הא ואי ,ני מת מעיו והב ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהר 
ל א עד ה בד , כא תא מיב האב על מרח הא ר דוה הא, ר דה נגד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהא
פה וחמר קל  ,עד לג  להכניס הה הבד ל  את  לאביו לעת  ה ח  יפה  א והה . דה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹההר
והדקה הפה אי ,"חסידי" ספר  תב מה .ריבי  גיה נ יהיה א לאביו לגר חְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ
רעמ לא אר  נכרי  אי לגי אא  אמר א למר  י רע, אד ביל עה אד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹמעלת
,לו חס ,עצמ הא היה א ,נפ  האד ויצר עכ"ל. יעיל, ואי  אב רעא הא  נ אבל ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָהא,
איזה , רעב הרה עבי נסי ניו קתת חפצ היה ה ,י ק ריי אר  א א לְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻמ
, וא אביו נ מת  עבר  לעת עצמ הא יראה וכזה זה הרא. הענ מה יללה כל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעצה
י  הר , תיהנע  מענ ביה מעיו כח  יללה ,לאי  הע עד עליו, תיהח כל  עמלְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
יראה דע, י תר, מתח  יה ח  אז  ,יל בעה ת בפרט  .'וג אר צ יק אי  אד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואי
ל הא. לע לחי ויביא יה ל   ינמ  ילי זה ,ח פי וחסד צדקה רה רעב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹלהר ת
אמת והה .י ד ה מבריו התנני זה ל  .ל ד ימ   מדד אד במה ,ל אל החי י ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
וכל , ניהרא  "חלי נ י" ספר   הבא מ להפטר , מעיל עה ה מצוה ל ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעל

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" נשמהמאמר נה|עילוי

ולהיזהרכמה היטב הדק בה לדקדק הב שחייב ,ההורי כיבוד של זו מצווה נוראה
העיניי על לשמור עליו כראוי, אביו את לכבד לזכות רוצה הב שא מאוד. בה
2 ,אוזניי 2 :ובה המנורה", קני "שבעת נקראי הפתחי אלה שכל ,והאוזניי הפה
ארח אזיל רא "ההא ואומר: הזוה"ק משבח זה כגו על והפה. החוט חורי 2 ,ְְִַַָָֹעיניי
אקיר נא, ני י עלמא האי לי אקיר לאבי, אקיר א ואי עבדי, ותקי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָמיר,
לפני ובעוה"ב בעוה"ז לאביו מכבד ודאי זה הא". רי קדא י עלמא, ההא ְְְְִֵֵַַָָָלי

כזה. ב ל שיש ,אשרי אביו: לנשמת שאומר הקב"ה,

נשמה עילוי
עלי,הזוה"ק  חייס הא רי ש"קדא עד לאביו, הב מזכה גדול כבוד כי ְְִִֵָָָמלמדנו

זו הכבוד. בכסא האב את מושיב הקב"ה ,"יקרי כרסייא לי ְְְְִִֵֵָָואתיב
ג וזו אבא. מזכה ברא  א קד, סנהדרי בגמ'  חז"ל כמ"ש ,הב של בידו הזכות
אותו מעלה הוא יותר עוד אלא אביו, של נפשו את פודה שהב רק לא הקדיש, מעלת

בו. אותו מושיב שהקב"ה ,עליו כבוד לכסא נשמה בעילוי

"אוכותב כב: סעי כו, פרק שו"ע קיצור בספרו זצ"ל גנצפריד שלמה רבי ַהגאו
א אי מק מל להאבת, מעילת והפת יה אמירת י ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָעל
הכי האבת. ימז ה זה י מיר ארח ילכ ניה הא הער אא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהער.

דה הר חתי)איתא רת ס)אבי את ד אמר, דא מה אב, יכד  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
אי מית תר .י אתחב חיו האי בכא מיא, מיכלא קמוא א ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואת
ד כתיב, ייר יקרי אתחב מית, ב על א הכי, לאו הא, טר הא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָתימא
לי עביד ואי הא, לאי מבה ואי קלה ארח אזל ברא ההא אי אבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאת
לי אקר לאי, אקר א ואי עבדי, ותקי מיר ארח אזל ברא ההא ואי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻקלנא.
חייס ו"ה הא, רי קדא י עלמא ההא לי אקר נא, ני י עלמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָֻהאי
ניו את לצת לאד ל וי עכ"ל. 'וכ ואי דיקרי כרסיא לי ואתיב ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻעלי
למי  טבה נה והיא ,יה מ יתר נחב מימק וא מצוה, איזה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלהחזיק

נת". אא ,ני ל איִֵֶֶָָָ

משכבו  כפרת הריני
חודשבהלכה  י"ב בתו אביו ש את מזכיר הב כאשר כי מובא, ש בשו"ע

זו הלכה והביא משכבו'. כפרת הריני מארי 'אבא לומר: צרי לפטירתו,
צערו. את אביו על מיקל הב שעי"כ והסביר, החיד"א רבנו ג

אלעזר רי ג אב: יכד  ְְְִִֵֵֶַַַָָָואי
אבהזוה "ק  שכיבד ארי, ב ארי ,שמעו רבי ב אלעזר רבי את מאוד משבח

ובעול מחיי", ייר עלמא "בההא לעוה"ב, וג בעוה"ז ג ְְְִַַַָָאביו
במערה. שמעו רבי אביו ע יחד ונקבר אלעזר רבי זכה לכ יותר. העליו

 ניהרא רקי תבנ  מ החסד , מ ת זה ידי על למעלה תערר  חסד, ל ז מצוה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מ ת   עניניו כל  ע  רית ה תנהג הפטר, לנפ למעלה זה יעיל ה חז"ל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ה ארי ילד, ה ארי ,מריא לט בה, הל לעיני  אבתיו ל  נזר  זה ידי על  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהחסד ,

השל "ה..." על  דברי עד  וע ממעלה,   ורחמי זכת עליה נתערר  מ ילא .ל ! ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ



הלימוד|נו  לסיו " הדר" עריכת הקדושמהליכות  הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

ושמעתיאבל מערה. בצער היה לא הוא כי זכה, לא שמעו לרבי נכד שהיה יוסי רבי
'שמעו 'רבי הקדוש בציו שכתוב היכ כי ,מירו של הרב שליט"א, שטר מהרב
'רבי בצד הנוס בציו שכתוב ומה עמו, שנקבר אלעזר רבי את ג כולל הזה הציו

המערה. למקו מחו שהוא יוסי רבי הנכבד של הציו זה אלעזר'

לנומ"מ, אי שעדיי עת כל מאוד, קדוש מקו הוא רשב"י של הציו מקו כל
מושל" "צדיק הוא מי רשב"י, הוא דא  ה' אדו הוא מי בזוה"ק, וכמ"ש ביהמ"ק.
שבת. נקרא רשב"י כ  לה' קדש שבת נקרא השביעי שהיו וכמו רשב"י. זה 

אבא לכבוד ויקרא זוהר  סיו
ואנובסייעתא ויקרא, לחלק הזוהר ספר את השלושי בימי להשלי זכינו דשמיא

הנכד, ג הכ"מ. אבא ראשי עטרת מו"ר לכבוד בלימוד סיו את עורכי
ונקיי הסבא. לכבוד הסיו את ועור תענית מסכת לימוד השלי עקיבא, רבי בני
ה הרי בני בני וג אב", יכבד ב" הפסוק על הקדוש הזוהר מאמר את בע"ה בזה
"שלי שאמר במה ולדורות, לתלמידיו עקיבא רבי שלימד מה בבחינת זה ויהא .כבני

הוא" שלה א)ושלכ נ, נדרי וגמ' א סג, כתובות .(גמ'

 בסיולצדיקי מחול לעשות הקב"ה עתיד אלעזר רבי "אמר מובא: תענית מסכת
ביו ואמר שנאמר, באצבעו, מראה ואחד אחד וכל ,עד בג ביניה יושב והוא
ולבאר בישועתו". ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלהינו הנה ההוא
יתבר וכבודו מסביב, וישבו יזכו הצדיקי שכל ה', לפני לעיגול הכוונה "מחול", מהו
ויאמרו: השכינה, את לראות שיוכלו עד יזדככו ועיניה יזכו וכול באמצע, ויתעלה

בישועתו". ונשמחה נגילה אלהינו... "הנה

 ביוהראשו ותפארתנו, עוזנו גאו שפסק מה ע"פ נהגנו כ .תחנו אמרנו לא הזה
,לסיו סעודה עושי שא לברכה, וקדוש צדיק זכר אליהו מרדכי הרב לציו
לעניי השנה ראש בגמ' וכמ"ש השמחה. את עושה הסעודה כי ,תחנו יאמרו לא

החודש ב)קידוש כג, לבוא".(ש שיתרגלו כדי לה עושי היו גדולות "סעודות

הלימוד   לסיו "הדר" עריכת  מהליכות
ראשא . אביי, של ממנהגו בעיקר נלמד לימוד, סדר לסיו "הדר" לעריכת המנהג

יוטוב עור היה מסכת, שהשלי תלמיד רואה היה שכאשר פומבדיתא, ישיבת
חזינא דכי לי, תיתי אביי: "ואמר ע"ב: קיח שבת בגמ' כמ"ש הישיבה, חכמי לכל

."לרבנ טבא יומא עבידנא מסכתא, דשלי מרבנ צורבא

המל,מקור  משלמה זאת הלמד יצחק, רבי בדברי במדרש מובא למנהג, נוס
כמ"ש טוב, יו עשה ה' מאת בחכמה שזכה טו)שלאחר ג, א' ויבא(מלכי" :

קה"ר ובמדרש עבדיו". לכל משתה ויעש ושלמי עולות ויעל ה' לפני ויעמד ירושל
א) שיהש"ר(א, במדרש וכ תורה". של לגמרה סעודה שעושי מכא יצחק, ר' "אמר :

אלעזר. רבי זה בעניי דרש ט א,

שלטעמקור באב, ט"ו יו של מהמנהג זאת שלמד המהרש"ל, בחידושי מובא נוס
בגמרא ב)אחד קכא, לשימוש(ב"ב עצי לכרות שסיימו על שמחה ביו בו נהגו

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" הלימודמאמר לסיו " הדר" עריכת נז |מהליכות 

לימוד בסיו ג שמחה לעשות שנהגו המהרש"ל למד מכא העולה. שלבמזבח י)

ז') פרק סו ב"ק .שלמה

וישב. בהבנה. משנה מסכת סיו או בהבנה, לימוד מסכת סיו על עושי "הדר"
בספר לימוד סיו על ג ועושי ביאור. ע "בתנ ספר סיו על ג העושי

ענייניו. סתרי לעומק בו מביני שאי ואע"פ הקדוש, הזוהר מחלקי

נגלהג. יש "סיו" המילה באותיות כי זיע"א, הגר"א בש מובא ,הסיו במעלת
במבטא) המורגשות ,"סיו נסתר(אותיות ויש ,שאינ ,מ וו, יוד, ,סמ המילוי: אותיות וה)

במבטא) אותיותמורגשות חשבו ע שוות הנגלה אותיות חשבו אי פלא, זה וראה .
וד והנסתר ,10 = י' הנגלה  יוד .60 = מ והנסתר ,60 = ס הנגלה  סמ :כ הנסתר
ללמד .40 =  והנסתר ,40 = מ הנגלה  מ .6 = ו והנסתר ,6 = ו הנגלה  וו .10 =
הבא והוא נסתר בו ויש וסיי שלמד זה והיינו נגלה בו שיש ,הסיו מעלת על

כולו בלימוד כשות לו ונחשב לחלקו זוכה המשתת וכל ,בשו"תומשתת ג (הובא

תרכ"ד) נדפס מעסינג, אהרו ב יוס לרבי ,הקט .ריב"א

הלימוד,ד. מסיו נבחרת פסקא בקריאת הסיו את עור המסיי ,"ה"הדר בסדר
הדר :"ה"הדר נוסח את אומר לאח"מ, עליו. הטובה ה' כיד בה ודורש ומבארה
אומרי לפחות, עשרה מני יש וא וכו'. ל אנחנו מודי ,רצו יהי ,פעמי ג' וכו' על

הגדול". "קדיש הנקרא מיוחד קדיש

תשובותיו,וכ"כ בסו מינ "כ"ו)מהר ס"ק רמו סי' יו"ד "בש "כשבאי(ומובא :לסו
וכו'. סעודה בו לתק דראוי יומא הכושר, שעת עד בסו מעט ישייר מסכתא
אחרי ויחזרו יתענו. שלא הבכורי בעד לסיו פסח ערב עד מעט לשייר שנוהגי כמו
.לזכרו מועיל שמות שהזכרת מפני פפא, רב בני ועשרה דרבנ קדיש לומר ,מני
ע"ז". טעמי עוד יש רמ"א תשובות ובסו ,היוחסי שלשלת בש לקט שושני בעל

ה"הדר":ה . בנוסח הארות

על""הדר שמור הלימוד שיהיה כדי עלינו", וחזרת ...עלי "חזרנו הוא: תרגומו
בש שהובא וכמו תמיד. עליו מחזרת התורה ותהא ובלבו, בזיכרונו

"אהר "בית בספרו זיע"א מקארלי אהר רבי ג)הרה"ק טור והדר(מא על הדר" :
לנו...". להאיר שלנו והמעשי הלימוד שיחזור ,על

החייעוד בספר מביא ב)טע לבאר(א, זיע"א, המהר"ל אחי בצלאל ב חיי לרבי
עלינו". שרוי יהיה והדר ..עליי "נחזור התורה: והדר לעתיד בקשה מלשו
לפרש יש וז"ל: תורה של יופיה מלשו הוא "הדר" כי יעקב", "ויגד בעל הרב וכמ"ש
עובדה ע"פ מסכת, על והדר וכו' מסכת על הדר מסכת בסיו דאמרינ מאי
ממעזריטש, המגיד זי"ע בער דוב מוהר"ר הרה"ק אצל ללמוד אחד חסיד נסע שפע
תורה, ללמוד יכול אינ אחר במקו וכי ש דוקא נוסע אתה מדוע אותו ושאלו
במקו אותי מלמד אינה התורה אבל אחר, במקו ג תורה ללמוד שאפשר והשיב,
תורה לומדי א דוקא וזה ,לאד דר מורה שהיא תורה שמה נקרא ולכ ,כלו אחר
ידי על לנו שהגיע שלנו היופי 'על הדר' הכוונה וזהו יופי, מלשו הוא והדר לשמה,

ויפות". טובות מדות אותנו לימדה התורה כי .'על הדר' היא אות שלמדנו



הלימוד|נו  לסיו " הדר" עריכת הקדושמהליכות  הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

ושמעתיאבל מערה. בצער היה לא הוא כי זכה, לא שמעו לרבי נכד שהיה יוסי רבי
'שמעו 'רבי הקדוש בציו שכתוב היכ כי ,מירו של הרב שליט"א, שטר מהרב
'רבי בצד הנוס בציו שכתוב ומה עמו, שנקבר אלעזר רבי את ג כולל הזה הציו

המערה. למקו מחו שהוא יוסי רבי הנכבד של הציו זה אלעזר'

לנומ"מ, אי שעדיי עת כל מאוד, קדוש מקו הוא רשב"י של הציו מקו כל
מושל" "צדיק הוא מי רשב"י, הוא דא  ה' אדו הוא מי בזוה"ק, וכמ"ש ביהמ"ק.
שבת. נקרא רשב"י כ  לה' קדש שבת נקרא השביעי שהיו וכמו רשב"י. זה 

אבא לכבוד ויקרא זוהר  סיו
ואנובסייעתא ויקרא, לחלק הזוהר ספר את השלושי בימי להשלי זכינו דשמיא

הנכד, ג הכ"מ. אבא ראשי עטרת מו"ר לכבוד בלימוד סיו את עורכי
ונקיי הסבא. לכבוד הסיו את ועור תענית מסכת לימוד השלי עקיבא, רבי בני
ה הרי בני בני וג אב", יכבד ב" הפסוק על הקדוש הזוהר מאמר את בע"ה בזה
"שלי שאמר במה ולדורות, לתלמידיו עקיבא רבי שלימד מה בבחינת זה ויהא .כבני

הוא" שלה א)ושלכ נ, נדרי וגמ' א סג, כתובות .(גמ'

 בסיולצדיקי מחול לעשות הקב"ה עתיד אלעזר רבי "אמר מובא: תענית מסכת
ביו ואמר שנאמר, באצבעו, מראה ואחד אחד וכל ,עד בג ביניה יושב והוא
ולבאר בישועתו". ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלהינו הנה ההוא
יתבר וכבודו מסביב, וישבו יזכו הצדיקי שכל ה', לפני לעיגול הכוונה "מחול", מהו
ויאמרו: השכינה, את לראות שיוכלו עד יזדככו ועיניה יזכו וכול באמצע, ויתעלה

בישועתו". ונשמחה נגילה אלהינו... "הנה

 ביוהראשו ותפארתנו, עוזנו גאו שפסק מה ע"פ נהגנו כ .תחנו אמרנו לא הזה
,לסיו סעודה עושי שא לברכה, וקדוש צדיק זכר אליהו מרדכי הרב לציו
לעניי השנה ראש בגמ' וכמ"ש השמחה. את עושה הסעודה כי ,תחנו יאמרו לא

החודש ב)קידוש כג, לבוא".(ש שיתרגלו כדי לה עושי היו גדולות "סעודות

הלימוד   לסיו "הדר" עריכת  מהליכות
ראשא . אביי, של ממנהגו בעיקר נלמד לימוד, סדר לסיו "הדר" לעריכת המנהג

יוטוב עור היה מסכת, שהשלי תלמיד רואה היה שכאשר פומבדיתא, ישיבת
חזינא דכי לי, תיתי אביי: "ואמר ע"ב: קיח שבת בגמ' כמ"ש הישיבה, חכמי לכל

."לרבנ טבא יומא עבידנא מסכתא, דשלי מרבנ צורבא

המל,מקור  משלמה זאת הלמד יצחק, רבי בדברי במדרש מובא למנהג, נוס
כמ"ש טוב, יו עשה ה' מאת בחכמה שזכה טו)שלאחר ג, א' ויבא(מלכי" :

קה"ר ובמדרש עבדיו". לכל משתה ויעש ושלמי עולות ויעל ה' לפני ויעמד ירושל
א) שיהש"ר(א, במדרש וכ תורה". של לגמרה סעודה שעושי מכא יצחק, ר' "אמר :

אלעזר. רבי זה בעניי דרש ט א,

שלטעמקור באב, ט"ו יו של מהמנהג זאת שלמד המהרש"ל, בחידושי מובא נוס
בגמרא ב)אחד קכא, לשימוש(ב"ב עצי לכרות שסיימו על שמחה ביו בו נהגו

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" הלימודמאמר לסיו " הדר" עריכת נז |מהליכות 

לימוד בסיו ג שמחה לעשות שנהגו המהרש"ל למד מכא העולה. שלבמזבח י)

ז') פרק סו ב"ק .שלמה

וישב. בהבנה. משנה מסכת סיו או בהבנה, לימוד מסכת סיו על עושי "הדר"
בספר לימוד סיו על ג ועושי ביאור. ע "בתנ ספר סיו על ג העושי

ענייניו. סתרי לעומק בו מביני שאי ואע"פ הקדוש, הזוהר מחלקי

נגלהג. יש "סיו" המילה באותיות כי זיע"א, הגר"א בש מובא ,הסיו במעלת
במבטא) המורגשות ,"סיו נסתר(אותיות ויש ,שאינ ,מ וו, יוד, ,סמ המילוי: אותיות וה)

במבטא) אותיותמורגשות חשבו ע שוות הנגלה אותיות חשבו אי פלא, זה וראה .
וד והנסתר ,10 = י' הנגלה  יוד .60 = מ והנסתר ,60 = ס הנגלה  סמ :כ הנסתר
ללמד .40 =  והנסתר ,40 = מ הנגלה  מ .6 = ו והנסתר ,6 = ו הנגלה  וו .10 =
הבא והוא נסתר בו ויש וסיי שלמד זה והיינו נגלה בו שיש ,הסיו מעלת על

כולו בלימוד כשות לו ונחשב לחלקו זוכה המשתת וכל ,בשו"תומשתת ג (הובא

תרכ"ד) נדפס מעסינג, אהרו ב יוס לרבי ,הקט .ריב"א

הלימוד,ד. מסיו נבחרת פסקא בקריאת הסיו את עור המסיי ,"ה"הדר בסדר
הדר :"ה"הדר נוסח את אומר לאח"מ, עליו. הטובה ה' כיד בה ודורש ומבארה
אומרי לפחות, עשרה מני יש וא וכו'. ל אנחנו מודי ,רצו יהי ,פעמי ג' וכו' על

הגדול". "קדיש הנקרא מיוחד קדיש

תשובותיו,וכ"כ בסו מינ "כ"ו)מהר ס"ק רמו סי' יו"ד "בש "כשבאי(ומובא :לסו
וכו'. סעודה בו לתק דראוי יומא הכושר, שעת עד בסו מעט ישייר מסכתא
אחרי ויחזרו יתענו. שלא הבכורי בעד לסיו פסח ערב עד מעט לשייר שנוהגי כמו
.לזכרו מועיל שמות שהזכרת מפני פפא, רב בני ועשרה דרבנ קדיש לומר ,מני
ע"ז". טעמי עוד יש רמ"א תשובות ובסו ,היוחסי שלשלת בש לקט שושני בעל

ה"הדר":ה . בנוסח הארות

על""הדר שמור הלימוד שיהיה כדי עלינו", וחזרת ...עלי "חזרנו הוא: תרגומו
בש שהובא וכמו תמיד. עליו מחזרת התורה ותהא ובלבו, בזיכרונו

"אהר "בית בספרו זיע"א מקארלי אהר רבי ג)הרה"ק טור והדר(מא על הדר" :
לנו...". להאיר שלנו והמעשי הלימוד שיחזור ,על

החייעוד בספר מביא ב)טע לבאר(א, זיע"א, המהר"ל אחי בצלאל ב חיי לרבי
עלינו". שרוי יהיה והדר ..עליי "נחזור התורה: והדר לעתיד בקשה מלשו
לפרש יש וז"ל: תורה של יופיה מלשו הוא "הדר" כי יעקב", "ויגד בעל הרב וכמ"ש
עובדה ע"פ מסכת, על והדר וכו' מסכת על הדר מסכת בסיו דאמרינ מאי
ממעזריטש, המגיד זי"ע בער דוב מוהר"ר הרה"ק אצל ללמוד אחד חסיד נסע שפע
תורה, ללמוד יכול אינ אחר במקו וכי ש דוקא נוסע אתה מדוע אותו ושאלו
במקו אותי מלמד אינה התורה אבל אחר, במקו ג תורה ללמוד שאפשר והשיב,
תורה לומדי א דוקא וזה ,לאד דר מורה שהיא תורה שמה נקרא ולכ ,כלו אחר
ידי על לנו שהגיע שלנו היופי 'על הדר' הכוונה וזהו יופי, מלשו הוא והדר לשמה,

ויפות". טובות מדות אותנו לימדה התורה כי .'על הדר' היא אות שלמדנו



הלימוד|נח לסיו " הדר" עריכת הקדושמהליכות  הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

שנשמעוד זו למידה לחזור שנזכה מובא בעלטע הגה"ק כמ"ש חברינו, בטובת ח
דשלי מרבנ צורבא חזינא דכי לי "תיתי הזכות": "ספר בספרו "הרי החידושי
היינו ,חינ שנאת על נחרב המקדש הבית דהנה ,לרבנ טבא יומא עבידנא מסכתיה
לתק בגלות אנחנו זה ועל וכדומה, עניני בשאר או חבירו של בלימוד צער לו שהיה
לו שהיה מהפחיתות, ויצא של זו במדה כ כל שהיה אביי התפאר זו ובמדה זאת,
להמשי כדי זה וכל חביריו, לכל סעודה שעשה עד חבירו אצל טוב דבר שראה שמחה
מסכת בסיו שאומרי למה הפירוש וזה ריעות, הסעודת ידי על המדה לזו אות ג
שעושי מה וזה .הראשו למקומו נחזור השמחה אותו ידי על פירוש וכו' על הדר

."התיקו שזה כנ"ל באב, אלו סעודות

מנ""לא תתנשי ולא מנ המתי.נתנשי בתחיית התורה את לזכור שנזכה כתפילה 
זיע"א מאיזביצא הגה"ק רבו בש זיע"א מלובלי הכה צדוק ר' הגה"ק מביא כ
לעתיד ישראל מזרע אחד שכל ביחוד, זצוק"ל מאיזביצא הק' מרבינו ושמעתי וז"ל:
עפר, שוכני ורננו הקיצו שכתוב וכמו ,כיש היה רק מת שלא מתברר המתי בתחיית
בעלמא לא מינ תתנשי "לא מבקשי זה ועל תורה, הדברי כל יזכור משנתו וכשינער

דאתי". בעלמא ולא הדי

האשכולפפא""בר בספר .במני עשרה וה פפא", "בר שושלת את מזכירי 
יד) סימ תורה, ספר הלכות השני, האזכור(לראב"ד לגבי נשאל גאו האי רב כי מובא,

ומה הידוע, פפא רב של בניו כול אינ ה כי ענה האי ורב ברפפא, שושלת של
בספר מובא וכ השכחה. כנגד סגולה הוא שמותיה את להזכיר במסורת שנהגו
הזקני מהחכמי שקיבל ז"ל, מארי מאבא "ושמעתי ד': אות שני מאמר לר"א, יוחסי
ושזה פעמי שבע אות ושיאמרו לשכחה, הללו השמות שמועילי לברכה זכר

אליהו". בזכירת כמו שלה הסגולה

סעודותטע לערו נהג עשיר, שהיה פפא רב כי שהסביר הרמ"א, מש מובא נוס
הבני עשרת שמות בי הדרש בדר וקישר בניו, לעשרת מסכת סיו
בסיו להזכיר נהגו וע"כ ,העול נברא שבה המאמרות ועשרת הדברות עשרת ובי

הדברות. ועשרת מאמרות עשרה זכר וכאילו לשבח לימוד

שמעוד את להזכיר נוהגי כ ועל ,כול נהרגו פפא רב שבני מפני מובא, טע
.שותי אנו מימיה כי ,'רחמי מלא 'אל עניי כמו טוב, לזיכרו הלימוד בעת

.המקו לפני גבהות אי כי 'רב' בתואר נזכרו לא זה זומפני

הסיו.ו. לכבוד סעודה ועושי

זהעריכת ועל הלימוד, בהשלמת מצווה של השמחה עניי ממהות היא הסעודה
שסיו המהרי"ל וכ"כ ."לרבנ טבא יומא "עבידנא הנ"ל אביי דברי מכווני

הרמ"א וכ"כ מצוה, לסעודת שיי רמ"ומסכת סי' ובחיו"ד סע"י, תקנ"א סי' או"ח (שו"ע

ישראל:ז. חשב  בספר נזכר טעם רבעוד שמות  את  מסכת  בסיום להזכיר שנהגו לכך רמז לומר  "נראה
הדפים  כמנין  ושלוש , ותשעים מאות ושש אלפיים בגימטריא עולין ששמותיהם משום בניו, ועשרת פפא
למסיים  ויאה  נאה והוא הש "ס". כל את לסיים  נזכה שבזכותם מתפללים ואנו בבלי , תלמוד שבש"ס 

בזוה"ק. וגם במשנה גם בנ"ך גם  סיום בכל הוא להזכירם המנהג כנ "ל ומ"מ  מסכת ,

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" הלימודמאמר לסיו " הדר" עריכת נט|מהליכות 

למשוסע"כו) בלבי תרתי קהלת שאמר "זה :חכמי משנת בספרו חגיז משה רבי וכ"כ .
אחר אבל תועלת, שו בה אי ודאי בעלמא והשמחה השחוק כלומר וגו', ביי

."היי אחר למשו זה מחמת אמרתי מסכתא, בסיו כגו בחכמה, שתרתי

הכלמעלה  שבת סעודת כי זיע"א, נחמ רבנו אומר .בסיו מצווה לסעודת יש רבה
היה אד שא זיע"א, הבעש"ט בש ומובא .שריי בה ואי לקדושה הול
את אפילו אוכל שהיה עד בקדושה בה מתלהב היה מצווה, סעודת מעלת מהי יודע
כאיש נודע והוא מאיר, הרב ושמו רוטשילד ממשפחת באחד היה ומעשה הצלחת.
מה מאוד. ונלהב הבעש"ט של בשמו הזו המימרא את שמע והוא גדול, וצדיק חסד
ותמהו. ראו כול וצלחת. יי כוס לה והביא שבת, של לקידוש אנשי זימ עשה,
שבידו, הצלחת את לקח ואח"כ רוחו, ברוממות הקידוש את ער מאיר, הרב והוא
חיי הוא ,המשתתפי לפליאת לאכול. והחל מזונות" מיני "בורא בקול עליה בר
בדברי אות לשמח הייתה כוונתו וכל מזונות, ממאפה עשויה הצלחת כי והסביר,

זיע"א. הבעש"ט

בברכתמבואר , אומרי כ ועל הכתר, ספירת הארת מתגלה קודש שבת בסעודות כי
בסעודת ג כי הבא"ח, רבנו ותפארתנו עוזנו גאו וכותב "מגדל", נוסח המזו
מתגלה מ"מ בשבת, כמו ביו בו כתר קדושת אומרי שלא אע"פ ,בפורי כמו מצווה
ג נלמד מכא "מגדל". נוסח לומר וצרי הכתר ספירת הארת פורי יו בסעודת
רמה למעלה זוכה בזוה"ק סיו וסעודת "שבת", בחינת נקרא רשב"י כי בזוה"ק, לסיו

"מגדל". בנוסח בה לבר כדי זו

הקב"התודה  אבל לגמול, אי יודע אינני הזה. הקדוש הערב בסעודת העמלי לכל
הזה. בערב העמלי כל של שכררב ישל ודאי

שכריחד את ישל הקב"ה .לכא ולבוא ,לצדיקי לנסוע לאבא שסייע מי כל ע
כל. מכל בכל דמיטב. מילי בכל מושל

ובמצוותיהי בתורה ה' בדר הול קדוש, לזרע כולנו שנזכה השי"ת, מלפני רצו
אליהו אבא מו"ר נשמת לעילוי דברינו כל ויהיו עוזנו. שכינת לעילוי ובמע"ט,
המתי בתחיית עפר שוכני וירננו יקיצו ישראל. מתי כל בכלל הכ"מ, גורגיה ב מנשה

:אמ בימינו, במהרה קרובה ובגאולה



הלימוד|נח לסיו " הדר" עריכת הקדושמהליכות  הזוהר  לסיו " הדר" מאמר

שנשמעוד זו למידה לחזור שנזכה מובא בעלטע הגה"ק כמ"ש חברינו, בטובת ח
דשלי מרבנ צורבא חזינא דכי לי "תיתי הזכות": "ספר בספרו "הרי החידושי
היינו ,חינ שנאת על נחרב המקדש הבית דהנה ,לרבנ טבא יומא עבידנא מסכתיה
לתק בגלות אנחנו זה ועל וכדומה, עניני בשאר או חבירו של בלימוד צער לו שהיה
לו שהיה מהפחיתות, ויצא של זו במדה כ כל שהיה אביי התפאר זו ובמדה זאת,
להמשי כדי זה וכל חביריו, לכל סעודה שעשה עד חבירו אצל טוב דבר שראה שמחה
מסכת בסיו שאומרי למה הפירוש וזה ריעות, הסעודת ידי על המדה לזו אות ג
שעושי מה וזה .הראשו למקומו נחזור השמחה אותו ידי על פירוש וכו' על הדר

."התיקו שזה כנ"ל באב, אלו סעודות

מנ""לא תתנשי ולא מנ המתי.נתנשי בתחיית התורה את לזכור שנזכה כתפילה 
זיע"א מאיזביצא הגה"ק רבו בש זיע"א מלובלי הכה צדוק ר' הגה"ק מביא כ
לעתיד ישראל מזרע אחד שכל ביחוד, זצוק"ל מאיזביצא הק' מרבינו ושמעתי וז"ל:
עפר, שוכני ורננו הקיצו שכתוב וכמו ,כיש היה רק מת שלא מתברר המתי בתחיית
בעלמא לא מינ תתנשי "לא מבקשי זה ועל תורה, הדברי כל יזכור משנתו וכשינער

דאתי". בעלמא ולא הדי

האשכולפפא""בר בספר .במני עשרה וה פפא", "בר שושלת את מזכירי 
יד) סימ תורה, ספר הלכות השני, האזכור(לראב"ד לגבי נשאל גאו האי רב כי מובא,

ומה הידוע, פפא רב של בניו כול אינ ה כי ענה האי ורב ברפפא, שושלת של
בספר מובא וכ השכחה. כנגד סגולה הוא שמותיה את להזכיר במסורת שנהגו
הזקני מהחכמי שקיבל ז"ל, מארי מאבא "ושמעתי ד': אות שני מאמר לר"א, יוחסי
ושזה פעמי שבע אות ושיאמרו לשכחה, הללו השמות שמועילי לברכה זכר

אליהו". בזכירת כמו שלה הסגולה

סעודותטע לערו נהג עשיר, שהיה פפא רב כי שהסביר הרמ"א, מש מובא נוס
הבני עשרת שמות בי הדרש בדר וקישר בניו, לעשרת מסכת סיו
בסיו להזכיר נהגו וע"כ ,העול נברא שבה המאמרות ועשרת הדברות עשרת ובי

הדברות. ועשרת מאמרות עשרה זכר וכאילו לשבח לימוד

שמעוד את להזכיר נוהגי כ ועל ,כול נהרגו פפא רב שבני מפני מובא, טע
.שותי אנו מימיה כי ,'רחמי מלא 'אל עניי כמו טוב, לזיכרו הלימוד בעת

.המקו לפני גבהות אי כי 'רב' בתואר נזכרו לא זה זומפני

הסיו.ו. לכבוד סעודה ועושי

זהעריכת ועל הלימוד, בהשלמת מצווה של השמחה עניי ממהות היא הסעודה
שסיו המהרי"ל וכ"כ ."לרבנ טבא יומא "עבידנא הנ"ל אביי דברי מכווני

הרמ"א וכ"כ מצוה, לסעודת שיי רמ"ומסכת סי' ובחיו"ד סע"י, תקנ"א סי' או"ח (שו"ע

ישראל:ז. חשב  בספר נזכר טעם רבעוד שמות  את  מסכת  בסיום להזכיר שנהגו לכך רמז לומר  "נראה
הדפים  כמנין  ושלוש , ותשעים מאות ושש אלפיים בגימטריא עולין ששמותיהם משום בניו, ועשרת פפא
למסיים  ויאה  נאה והוא הש "ס". כל את לסיים  נזכה שבזכותם מתפללים ואנו בבלי , תלמוד שבש"ס 

בזוה"ק. וגם במשנה גם בנ"ך גם  סיום בכל הוא להזכירם המנהג כנ "ל ומ"מ  מסכת ,

הקדוש הזוהר  לסיו " הדר" הלימודמאמר לסיו " הדר" עריכת נט|מהליכות 

למשוסע"כו) בלבי תרתי קהלת שאמר "זה :חכמי משנת בספרו חגיז משה רבי וכ"כ .
אחר אבל תועלת, שו בה אי ודאי בעלמא והשמחה השחוק כלומר וגו', ביי

."היי אחר למשו זה מחמת אמרתי מסכתא, בסיו כגו בחכמה, שתרתי

הכלמעלה  שבת סעודת כי זיע"א, נחמ רבנו אומר .בסיו מצווה לסעודת יש רבה
היה אד שא זיע"א, הבעש"ט בש ומובא .שריי בה ואי לקדושה הול
את אפילו אוכל שהיה עד בקדושה בה מתלהב היה מצווה, סעודת מעלת מהי יודע
כאיש נודע והוא מאיר, הרב ושמו רוטשילד ממשפחת באחד היה ומעשה הצלחת.
מה מאוד. ונלהב הבעש"ט של בשמו הזו המימרא את שמע והוא גדול, וצדיק חסד
ותמהו. ראו כול וצלחת. יי כוס לה והביא שבת, של לקידוש אנשי זימ עשה,
שבידו, הצלחת את לקח ואח"כ רוחו, ברוממות הקידוש את ער מאיר, הרב והוא
חיי הוא ,המשתתפי לפליאת לאכול. והחל מזונות" מיני "בורא בקול עליה בר
בדברי אות לשמח הייתה כוונתו וכל מזונות, ממאפה עשויה הצלחת כי והסביר,

זיע"א. הבעש"ט

בברכתמבואר , אומרי כ ועל הכתר, ספירת הארת מתגלה קודש שבת בסעודות כי
בסעודת ג כי הבא"ח, רבנו ותפארתנו עוזנו גאו וכותב "מגדל", נוסח המזו
מתגלה מ"מ בשבת, כמו ביו בו כתר קדושת אומרי שלא אע"פ ,בפורי כמו מצווה
ג נלמד מכא "מגדל". נוסח לומר וצרי הכתר ספירת הארת פורי יו בסעודת
רמה למעלה זוכה בזוה"ק סיו וסעודת "שבת", בחינת נקרא רשב"י כי בזוה"ק, לסיו

"מגדל". בנוסח בה לבר כדי זו

הקב"התודה  אבל לגמול, אי יודע אינני הזה. הקדוש הערב בסעודת העמלי לכל
הזה. בערב העמלי כל של שכררב ישל ודאי

שכריחד את ישל הקב"ה .לכא ולבוא ,לצדיקי לנסוע לאבא שסייע מי כל ע
כל. מכל בכל דמיטב. מילי בכל מושל

ובמצוותיהי בתורה ה' בדר הול קדוש, לזרע כולנו שנזכה השי"ת, מלפני רצו
אליהו אבא מו"ר נשמת לעילוי דברינו כל ויהיו עוזנו. שכינת לעילוי ובמע"ט,
המתי בתחיית עפר שוכני וירננו יקיצו ישראל. מתי כל בכלל הכ"מ, גורגיה ב מנשה

:אמ בימינו, במהרה קרובה ובגאולה



שערי ברכה והצלחה בכל הישועות

למרת שושנה מדר וכל משפחתה               להורים בנימין ויולנדה גואטה וכל משפחתם
לאליהו ולימור גואטה וכל משפחתם

רפואה שלימה לשמחה בת זהרה עואמי הי"ו

ברכת התורה לכבוד החברים הלומדים ובאי בית המדרש דויד המלך במושב פורת שבשרון. 
להתקיים בהם "ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה".

ברכה רבה לשם הטוב, משה דסא הי"ו, שעודד ותומך כדי להוציא לאור את הספר לעילוי נשמת 
הוריו זלה" ה. להתקיים בו "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

ברכת "שלום רב לאהבי תורתך" לכל חברי היקרים בלימוד התורה, אשר סייעו בהגהה. יבורכו בכל 
טוב הם וכל בני ביתם, וימלא השי"ת את כל משאלות לבם לברכה והצלחה.

ברכה רבה להאי גוברא רבא, המקובל הרב שלום יהודה גראס שליט"א האדמו"ר ואבדק"ק מאלמין 
 רמת בית שמש, על העידוד והברכה להוצאת הספר בפרט, 

ועל כל מפעלו בהפצת התורה והזוהר בכלל, להתקיים "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים".

ולשם הטוב הרב יואל פחימא מעיצוב "מקראי אור", אשר עמל בעיצוב הספר להיותו תורה נאה בכלי 
נאה, ושכרו בזכות הלימוד גם לו ולב"ב לברכה בכל הישועות.

שער "ְלִזָּכרֹון ְּבֵהיַכל ה'" )זכריה ו, יד(
"ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם" )משלי כ, כז(

לעילוי נשמת השם הטוב 
יעקב בן מזל זלה"ה

 לעילוי נשמת
  סבא אברהם וסבתא מרים
 למשפחת חיים-נגר זלה"ה

וסבא אברהם משרקי זלה"ה

לעילוי נשמת הוריי היקרים ועט"ר 
 אבא יחיא בן עוואד עואמי, 
ואמא זהרה בת יוסף זלה"ה

לעילוי נשמת הוריי היקרים 
 ועט"ר אבא חיים בן זהרה, 
ואמא מרים בת יונה זלה"ה



אאדרא זוטא קדישא עם ביאור אברהם אוהבי

Ÿ ַאְבָרָהם אֹוַהִבי ¡
ביאורים ועיונים לאדרא זוטא קדישא

ממו"ר המקובל הרב אברהם מרדכי יצחקי שליט"א הרב מפורת
טעימות מתוך שלל הביאורים והעיונים שנלמדו בסוד שיח הלומדים בבית המדרש דויד המלך במושב 
פורת, באדז"ק עם פירוש יין-הרקח לרבנו יהודה פתי'ה זצוק"ל זיע"א ועוד מפרשים. התחלת הלימוד - 
היתה ביום א' בתמוז שנת ה'תשס"ג, יום שלישי פעמיים כי טוב, ראש חודש. סיום הלימוד - היה ביום 
ט' באייר ה'תשס"ד, יום שלישי, והוא נערך בציון הקדוש של הרשב"י במירון. הביאורים סוכמו בשעת 
הלימוד ע"י השם הטוב גדעון ענבי הי"ו. נערכו ע"י השם הטוב משה עמיאל, ועתידים אי"ה לצאת לאור 

בספר האדרא זוטא קדישא הגדול.

 
א' )דף נ"ט ע"ב בפרק ההקדמה( ד"ה "אדם עמוד

הראשון". רבנו ועט"ר רבי יוסף חיים 
זיע"א כותב בסוד ישרים ח"ג שא' ו': "... שכתב 
רבינו הרש"ש בנהר שלום דף קי"ב כשנברא 
הנשמות  מחצב  כל  בו  נכלל  הראשון  אדם 
הנזכר, והיו כלולים בו כל הנשמות מכת דא"ק 
עד סוף העשיה, עיין שם. ולכן באים הנשמות 
וגם  יתברך,  ה'  בעזרת  במספר הדורות לתקן 
אדם  של  בפגמים  רבינו  שכתב  אלו  בדברים 
וכאשר  ממש  כפשוטן  אינם  וחוה  הראשון 
רבא  אדרא  בביאור  ז"ל  רבינו  בלשון  תראה 
תמצא  ולכן  לעיל,  שהעתקתי  קכ"ח  דף  על 
בברייתא דזוהר הקדש כשחלה רבי שמעון בר 
יוחאי בחוליו הראשון אמר בחליו שבא אצלו 

אדם הראשון ונגלה אליו" וכו'.

 
מטרת הגלגולים לתקן את הפגם. כשם כל

קין,  גלגול של  קורח שהיה  על  שמובא 
חוה.  של  גלגול  הייתה  קורח  של  ואשתו 
הבליע  שקין  כמו  באדמה,  נבלע  קורח  לכן 
קורח  של  אשתו  גם  האדמה.  בתוך  הבל  את 
רבי  של  באשתו  התגלגלה  ולכן  תוקנה,  לא 
וכאשר בא להתייעץ עימה  בן עזריה,  אלעזר 
לו לא  ישראל, אמרה  האם להתמנות לנשיא 

להתמנות, ועי"כ תיקנה את הפגם שלה.

 
)דף רפ"ז ע"ב( ד"ה "בההוא יומא". בגמ' ראש ג'

השנה דף יא ע"א, רבי יהושע אומר בניסן 
נולדו האבות. ורבי אליעזר אומר בתשרי נולדו 
נולדו,  בניסן  דאמר  מאן  שם:  ומובא  האבות. 
בניסן מתו. מאן דאמר בתשרי נולדו, בתשרי 

מתו. שנאמר ויאמר אליהם בן מאה ועשרים 
שנה אנכי היום שאין תלמוד לומר היום ומה 
ושנותי  ימי  מלאו  היום  היום  לומר  תלמוד 
וממלא  יושב  הוא  ברוך  שהקדוש  ללמדך 
מחדש  ליום  מיום  צדיקים  של  שנותיהם 

לחדש שנאמר את מספר ימיך אמלא, ע"כ. 

שליט"א מו"ר  יצחקי  מרדכי  אברהם  הרב 
שהקב"ה  שלושה  על  בזה,  חידש 
וסימנם  ועשרים,  מאה  וחיו  שנותיהם  מלא 
מש"ה, והם: משה, שמעון, הלל. משה, היינו 
מאה  בן  ב(  לא,  )דברים  כמפורש  רבינו,  משה 
היום  רש"י  ופירש  היום,  אנכי  שנה  ועשרים 
בראשית  עה"פ  בחיי  רבנו  ורמז  ימי.  מלאו 
כו,  רבה  )בראשית  ז"ל  שדרשו  הוא  כי  כה,  ד, 
ועשרים  מאה  ימיו  והיו  מש"ה,  זה  בשג"ם  ו( 
חיים  בעץ  בזה  ועיין  היו שנותיו.  כן  כי  שנה, 
פ"טו פ"ו. ושער ההקדמות דף סד ע"ב, ושער 
הפסוקים בראשית דרוש ב', וספר הליקוטים 
שמות ב'. שמעון, היינו שמעון בן יעקב אבינו, 
כמ"ש בילקוט שמעוני, שמות פרק א' המשך 
בן  ומת  בטבת  בכ"ח  נולד  שמעון  קסב,  רמז 
כמ"ש  הזקן,  הלל  היינו  הלל,  ועשרים.  מאה 
חמישי,  מאמר  מאמרות,  בעשרה  השל"ה 
ּוְבִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִריַז"ל )עי' ליקוטי 
ַחי  ִהֵּלל  ָמָצאִתי,  ב'(  פרק  אבות  להאריז"ל  הש"ס 

ַרֵּבנּו ע"ה, ְּכמֹו  ִרים ָׁשָנה ְּכמֹו ֹמֶׁשה  ְוֶעֹשְ ֵמָאה 
שנ"ז;  הברכה,  וזאת  )ספרי  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְזִּכירּו 
בבראשית  וראה  תתקס"ה;  רמז  ח"א  שמעוני  ילקוט 

רבה פ"ק ס"י(. ִּכי ָהָיה ִנְׁשָמתֹו ָעָנף ָּגדֹול ִמֹּמֶׁשה 

* סימני העמודים כאן הם לפי מהדורת יין הרקח, ועוד לפי דפי הזוהר הקדוש.



אדרא זוטא קדישא עם ביאור אברהם אוהבי ב

ַרֵּבנּו ע"ה, ּוְכמֹו ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה 'ָעָנו ]ְמֹאד[ 
ֶזה  ְוָדָבר  ִהֵּלל.  ֵּכן  ג(,  יב,  )במדבר  ָהָאָדם  ִמֹּכל 
א(,  )פט  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶּפֶרק  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ִנְרַמז 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ַלָּמרֹום,  ֹמֶׁשה  ְּכֶׁשָעָלה 
הּוא, ֵאין ָׁשלֹום ְּבִעיְרָך, ֵהִׁשיב לֹו ַּבֲעָנָוה, ִרּבֹונֹו 
ְלַרּבֹו,  ֶׁשּנֹוֵתן ָׁשלֹום  ֶעֶבד  ֵיׁש  ְּכלּום  ֶׁשל עֹוָלם, 
ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 'ָהָיה ְלָך ְלָעְזֵרִני' - 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ִהֵּלל', עכ"ל. 

 
בסדר וההוא מובא  רשב"י,  של  יומא 

לרב  ואמוראים  תנאים  תולדות 
לשמונים  קרוב  שחי  רשב"י,  ערך  היימאן 
פסח  בין  בספר  שליט"א  כהן  צבי  להרב  )וראה  שנה 
לשבועות, יח, א, למאן דסברי שרשב"י נפטר ביום ל"ג 

בעומר, עוד דמן הסתם נולד גם ביום ל"ג בעומר, כמו 

וממלא  יושב  הוא  ברוך  הנ"ל, שהקדוש  חז"ל  שאמרו 

שנותיהם של צדיקים מיום ליום, עכ"ל(.

 
)דף רפ"ז ע"ב( ד"ה "אסחר אשא מקמאי". ד'

רבי שמעון, הוא זה עמוד של אש דלא 
והתיקונים  הזוהר  שבספרי  וכמו  פסיק. 
נקרא רשב"י בשם בוצינא קדישא, שכן קראו 
משה רבנו רעיא מהימנא בזוהר ח"ג דף רלד 
ע"א, אמר רעיא מהימנא לרשב"י בריך אנת 
מלכא  קמי  דדליק  בוצינא  קדישא  בוצינא 
קדישא  זוטא  באדרא  כאן  וכן  ומטרוניתא. 
קראו רבי אבא כמה פעמים בוצינא קדישא, 
זה  על  מ"ש  וראה  הקדוש.  המאור  והיינו 
הרב בני יששכר במאמרי חודש אייר מאמר 
יוחאי קראוהו  בן  ר' שמעון  ב', הנה  אות  ג' 
נתגלו באיתגליא  ידו  על  כי  בוצינא קדישא 
סודות התורה הוא סוד האור כי טוב הגנוז 
בתורה, על כן נקרא ספרו הקדוש זהר אור 
המבהיק מסוף העולם ועד סופו אור הטוב 

הגנוז בתורה, עכ"ל.

 
)דף רפ"ז ע"ב( ד"ה "מלין קדישין דלא גליאן ה'

שכינתא".  קמי  לגלאה  בעינא  השתא  עד 
וכן אומר עוד לקמן בזה"ל: ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ְּבִאָּדָרא ָלא ַגֵליָנא ֹכָּלא. ְוָכל ַהֵני ִמִּלין, ְטִמיִרין 
לֹון  ְלַאְטְמָרא  ּוָבֵעיָנא  ַהְׁשָּתא.  ַעד  ֲהוֹו  ְּבִלָּבאי 
ָׁשִאיל  ְׁשִאְלָּתא  ְּדַתָּמן  ִמּׁשּום  ְּדֲאֵתי,  ְלָעְלָמא 
ָלָנא. ְּכָמה ִדְכִּתיב, )ישעיה לג( "ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתָך 

חֹוֶסן ְיׁשּועֹות ָחְכָמה ָוָדַעת". ְוָחְכָמה ַבְעָין ִמִנּי. 
ְוַהְׁשָּתא, ְרעּוָתא ְדקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְּבָהאי. ָהא, 

ְּבָלא ִכּסּוָפא ִאיעּול ַקֵּמי ְּפַלְטרֹוי, ע"כ. 

 
באדרא עיקר רשב"י  שהוסיף  הגילוי 

אבא  בפרצופי  הוא  קדישא  זוטא 
רבא.  באדרא  קודם  בהם  גילה  שלא  ואמא, 
דעל זה אמר כאן, ואנא בעינא למיעל בלא 
כסופא לעלמא דאתי. ומבאר רבי יהודא ביין 
הרקח עמ' ה' אות יא, הכיסופא הוא משום 
להיותם  או"א  פרצופי  גילה  לא  דבאד"ר 
דלא  היכי  וכי  דא"א,  דיקנא  תחות  נעלמים 
ליעול בכיסופא, הוכרח עכשיו לגלותם וכו' 
עכ"ל. וכן הובא באדרא רבא, עיין דף קל"ה 
ט'  אות  הרקח  ביין  שם  יהודא  ורבי  ע"א, 
תיקוני  גם  תקנו  שלא  ומה  בזה"ל:  מפורש 
או"א, כתב רבנו ז"ל במאמ"ר בריש פי' אד"ז 
וז"ל, ואמנם או"א לא נזכר מציאותם באדרת 
אתכלילן  דאו"א  משום  הוא  הטעם  נשא, 
וכו'  ע"א, עכ"ל  דף רצא  כנז' באד"ז  במזלא 
עיין שם )וכן נזכר באוצרות חיים שער תלת רישין, 

ובדעת ותבונה פרק ו' ועוד(. 

באמת עוד  ועיין  שם,  יהודא  רבי  הביא 
מבו"ש  של  האל"ף  מערכת  ליעקב 
אות ג', שכתב שם וז"ל, ואפשר דרצה לרמוז 
במ"ש באד"ז דף רצא ע"ב דלא אעול בכיסופא 
הוא  הבא  שעולם  שנודע  וכו',  דאתי  לעלמא 
בכיסופא  יעול  וכדי שלא  אימא,  בינה, שהיא 
לעולם הבא שלא גילה פרצופה, דהיינו או"א, 
ורבנו  עכ"ל.  אז,  לגלותם  הוכרח  הכי  משום 
חידש  שליט"א  יצחקי  מרדכי  אברהם  הרב 
לבאר, כי רשב"י תלה בעצמו את הדבר כמ"ש 
דלא איעול בכיסופא, ואמנם העניין הוא כלפי 
הבינה שהיא הייתה מתביישת במה שרשב"י 
לא הזכירה. אך רשב"י לצדקותו הנעלית תלה 
הדבר כביכול בעצמו ]וראה לשון אז"ז מהד"ח 
דף קמ אות כו, במ"ש רבי יהודא בזה"ל, מרוב 
בעצמם  הדברים  כאילו  כן  אמר  ענוותנותו 

נתגלו, עכ"ל[. 

 ,
השורש של ז"א יותר גבוה מאו"א, ואמנם

כי יש ז"א דא"ק שהוא מעל עולם 



גאדרא זוטא קדישא עם ביאור אברהם אוהבי

הם  הג"ר  וכל  א"ק,  של  מהטבור  האצילות 
מבחינת אלקות ]ראה קהילות יעקב ערך ז"ע 
דמוחא  מ"ה  משם  הוא  זעיר  שורש  ג':  אות 
מ"ה  ס"ג  ע"ב  שמות  ד'  בו  שיש  סתימאה 
ב"ן, וזעיר הוא ממ"ה מ"ס. הרב בדרוש עבור 
לארוך  מלביש  זעיר  ד',  באות  ועוד  ויניקה. 
הדיקנא  מסתיים  ושם  ולמטה  הטבור  מן 
שנפתחים  הנימין  מפיות  יונק  וזעיר  קדישא. 
שם ומוציאין השפע, וכו' ע"ש. ועוד באות יא, 
מקום הראשון של זעיר הוא מקום אריך עתה, 
ולעתיד  עתה,  בו  שהוא  למקום  הורד  ואח"כ 
אריך  מקום  שהוא  הראשון  למקומו  יוחזר 
מעלים  ומע"ט  תורתם  ע"י  והצדיקים  עתה, 
אותו עד מקומו הראשון, מהרב ז"ל. ועוד שם 
ימין דאריך שבו  זעיר מפאה  אות כה, שורש 

שם מצפץ, ורמוז בזוהר בראשית כב א'[.

ֲהוֹו ה'  ְטִמיִרין  ְּכַען,  "ְוַעד  ד"ה  ע"ב(  רפ"ז  )דף 

ְּבִלָּבִאי, ְלֵמיַעל ְּבהּו ְלָעְלָמא ְּדֲאֵתי". מבאר 
עכשיו  שעד  יב,  אות  הרקח  ביין  יהודא  רבי 
היה  כי  לבי,  בתוך  טמונים  אלו  סודות  היו 
כלל,  הזה  בעולם  אותם  אגלה  שלא  בדעתי 
רק בגן עדן העליון, עכ"ל. רשב"י רצה לגלות 
סוד או"א בגן עדן לצדיקים, ולכן עכשיו בעת 
חיבור האדרא זוטא ירדו כל נשמות הצדיקים 
לשמוע את סוד או"א: אבות העולם, נביאים, 
תנאים, אמוראים. יתר החברים שהיו נוכחים, 
לא ראו את הנשמות רק הרשב"י ראה אותם. 

כמפורש לקמן באד"ז דף רצא ע"א וע"ב.

חיים". ו'  דאקרון  "אנון  ד"ה  ע"א(  רפ"ח  )דף 

אות  ו'  עמ'  הרקח  ביין  יהודא  רבי  מבאר 
טז, הצדיקים אפילו במיתתם הם קרויים חיים 
)ברכות יח ע"א( והם מהללים את ה' )תנחומא סוף 

וזאת הברכה(, עכ"ל. 

 
הם אלו שמעלים את המיין נוקבין המתים

נאמר  לכן  בחייהם,  מאשר  יותר 
גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. ראה 
עץ חיים שער כ"ט פרק ג' מ"ב: העלאת מ"נ 
דזו"ן  מ"ן  העלאת  וע"י  ב'  עיבור  הנקרא  הם 
ולכן  נמשכים להם המוחין כמ"ש  זו(  מ"ן  )נ"א 

צריך שנבאר תחלה ענין מ"ן מה עניינם. הנה 

נודע כי תמיד הבנים צריכין לעלות למ"ן אל 
תחתון  התעוררות  בסוד  אמם  ואל  אביהם 
אל  מ"ן  בנשמותיהן  מעלים  הצדיקים  והנה 
המלכות והם בניה. והטעם כי סתם נשמה הוא 
מהבריאה והנה עולם הבריאה הם בני מלכים 
דאצילות לכן שמת הצדיקים הבאים מבריאה 
אמנם  דאצילות  המלכות  אל  מ"ן  מעלין  הם 
זו"ן שהם בני או"א הם מעלין מ"נ ז"א לאבא 
הצדיקים  וכמו שנשמת  כנודע  לאמא  ונקבה 
המל'  אל  השינה  בעת  לילה  בכל  מ"ן  מעלין 
לבקרים.  חדשים  בסוד  אותן  מחדשת  והיא 
וביאור הענין חידוש הזה הוא שמאירה בהם 
בחי' מוחין דגדלות... וכו' עיין שם. ]וכן מבואר 
בספר עץ חיים שער הנסירה, וספר אדם ישר 
סדר  שעה  הוראת  וספר  ועוד.  הנסירה  ענין 
עליית מ"ן. וספר תורת חכם דף קא ע"ב ועוד[.

 
ישתארון". ו' "בגיהנום  ד"ה  ע"א(  רפ"ח  )דף 

מבאר רבי יהודא ביין הרקח עמ' ו' אות יז, 
בגיהנם  אשר  כלומר  אלא  ח"ו,  מקללם  אינו 
עליהם  אומר  שאני  הם  הרי  תמיד,  נשארים 
שאינם מהללים. מה שאין כן מי שאינו נשאר 
איזה  על  לפי שעה  רק שיורד שמה  בגיהנם, 
עוון אשר חטא ואח"כ עולה, הנה הוא בכלל 

הצדיקים המהללים את ה', עכ"ל.

 
לו אם יעזור  גהינום  בנפש,  פגם  אדם 

להתנקות. אבל אם אדם פגם בספירות 
לחזור  חייב  והוא  עוזר,  גיהנום  אין  העליונות 

בגלגול.

 
דעתיקא ח' "ושבחא  ד"ה  ע"א(  רפ"ח  )דף 

קדישא". מבאר רבי יהודא ביין הרקח עמ' 
ח' אות ו', דעתיקא קדישא בנזכר כאן הכוונה 
היא על א"ק. שגם א"ק נקרא עתיקא קדישא 
וז"ל,  פ"א  ח"א  ש"ג  במבו"ש  ז"ל  רבנו  כמ"ש 
אינו  ע"ק,  זה של  עיקר שם  כי  וצריך שתדע 
אלא על הא"ס המתלבש תוך כתר דאצילות. 
ואמנם הא"ס הזה אינו הא"ס עצמו, רק הא"ק 
האצילות,  עולם  בערך  א"ס  נקרא  שהוא 
אשר מטבורו ולמטה הוא מתלבש תוך ע"ס 
עתיקא  נקרא  א"ק  גם  עכ"ל.  וכו'  דאצילות 
עתיקא  בשם  א"א  שנקרא  מה  קדישא. 
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עיקר  אבל  השאלה,  בתור  רק  הוא  קדישא 
מהטבור  א"ק.  על  הוא  קדישא  עתיקא  שם 
א"ק ולמעלה מגיעים לשם מ"ה החדש: עולם 
העקודים. ועולם הורודים, ועולם הנקודים. אך 
אנחנו מדברים  ולפיכך  לא בהבנה שלנו,  הם 
כי מעל הטבור של  ולמטה.  א"ק  רק מטבור 

א"ק אין לנו להתעסק!

 
הכוונה כשאומרים לבד,  "טבורא" 

לטבורא דגופא, וכמ"ש רבי 
יהודא בבי' בית לחם יהודא על עץ חיים ש"יד 
דלבא  טבורא  עוד  ויש  עומדת.  היא  ד"ה  פ"ג 
לי  אור  מאיר  בספר  ערכיהם  )ראה  מפורש  הנזכר 
שסד(.  עמ'  חמישי  שער  ושעה"כ  חיים  עץ  סיכומי 

 
לעולמות א"ק סוף  אין  בחינת  נקרא 

עתיק,  פרצופים:  ד'  והם  שתחתיו, 
א"א, או"א וזו"ן. עתיק וא"א – עלמין סתימין, 
א"ק  וזו"ן.  או"א  פרצופי  בתוך  מתלבשים 
דכל  סתימא  נקרא  הוא  לכן  בכולם,  מתלבש 

סתימין, וכולם מלבישים עליו.

 
בחינות הרב ג'  יש  כי  הסביר  זצוק"ל  גץ 

א"ק  מטבור   - הכביר  א"ק  בא"ק: 
עד  ומטה  א"ק  מטבור   - הזעיר  א"ק  ומעלה. 

סוף אצילות. א"ק המזערי - עולמות בי"ע.

 
ומטה, מקבל כלי שיוכל לקבל מהטבור

 - רדל"א  מהמאציל.  הארה 
עתיק  של  נוקבא  יומין.  עתיק   - עליון  ראש 
יומין דוכרא. אפילו לא"א אין השגה ברדל"א.

 
העליון א"ק המאציל  בין   - אפס  נקרא 

באפס  גם  כלל.  תפיסה  אין  לנאצלים 
ובהו:  בתהו  הנרמז  וזהו  השגה.  כל  לנו  אין 
דוגמת  חבת"מ   - בוהו  כתר.  מבחינת   - תוהו 
ארבע יסודות. השבירה התחילה במה שעתיד 

להיות עולם הבריאה.

 
העליון - אין מחשבה כלל. מעל במאציל

מידה   - אפס  א"ק,  של  הטבור 
המקשרת בין מאציל לנאצלים.

)דף רפ"ח ע"א( ד"ה "סתימא דכל סתימין". ח' 

מבאר רבי יהודא ביין הרקח עמ' ח' אות ו, 
ומ"ש סתימא דכל סתימין, היינו כי עתיק וא"א 
הם סתימין, שהרי הם מלובשים תוך פרצופי 

או"א וזו"ן, וא"ק הוא סתום יותר מהם כי הוא 
מלובש בתוכם, עכ"ל. ההבדל בין א"ק לא"א, 
ומה  הראשון של המאציל,  הלבוש  הוא  א"ק 
עתיקא  נקרא  ולמטה  א"ק  מטבור  שמלובש 

קדישא.

 
לקיימא ח' בגין  "אתתקן  ד"ה  ע"א(  רפ"ח  )דף 

כלא". מבאר רבי יהודא ביין הרקח עמ' ח' 
אות י', כי עיקר התיקון הוא בחינת התלבשות 
הפרצופים זה בזה. ותני והדר מפרש, אתתקן 
בגין לקיימא כלא. והוא שנתלבש א"ק בעתיק 
מי  אין  כי טרם התלבשותו  הוא,  והעניין  וכו' 
שישיגנו כלל ועיקר, ולכן כדי שיהיה אפשרות 
נתלבש  ממנו,  הארה  קצת  לקבל  בתחתונים 
ונגנז בספירת הכתר וכו', ואחר התלבשותו יש 
וכו'  ממנו  הארה  קצת  לקבל  בתחתונים  כוח 

עכ"ל. 

 
מא"ק כל באצילות:  לשני  מעביר  אחד 

לזו"ן.  לאו"א,  ולא"א,  קדישא,  לעתיקא 
והעברה זו שבין פרצופי האצילות היא בדרך 
התלבשות ואין ביניהם מסכים. כי ָמסכים יש 
העולמות  כי  לבריאה.  אצילות  עולם  בין  רק 
נאצלים בדרך של שורש, ענף, הארה. וסימנם 
שע"ה, בסוד אין לך דבר שאין לו שע"ה, ועל 
כן יש ביניהם מסכים. אולם, עולם האצילות 
)דף רפ"ח ע"א( 

ח' 

הוא כולו אלקות, ואין בו מסכים.
ד"ה "כד אתתקן, אפיק תשעה נהורין". מבאר 
רבי יהודא ביין הרקח עמ' ח' אות יא, פירוש זה 
כתבו רבנו במבו"ש ש"ג ח"א פ"א דף מז ע"א, 
דע כי תשעה נהורין הנז"ל הם י"ס דאצילות. 
פירוש, כי הכתר שבאצילות הנה הוא בחינת 
א"א, והנה בא"א לא נמצא בחינת נקבה גלויה, 
ונמצא כי הא"א לא נתגלו בו רק ט"ס לבד וכולם 
בחינת כתר של האצילות הנחלק לט"ס. וז"ש 
כד אתתקן, ר"ל כאשר עשה בחינת הלבושים 
שלו.  התיקונים  בחינת  הם  אשר  והפרצופים 
הנה אתתקן, תחילה ע"י עתיק המלביש אותו 
וזהו תיקונו, ואז אחרי שנתקן ע"י התלבשותו 
מיניה  נהורין...  תשעה  אפיק  אז  בעתיק, 
מתקונוי. מתקונוי, כי באמצעות העתיק נקרא 
תקונוי, אפיק הני תשעה תשעה נהורין שהם 
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לתשעה  המתחלק  דאצילות  הכתר  ספירת 
מבאר  יז  באות  ולקמיה  עכ"ל.  לבד,  נהורין 
הביאור  אל  נבוא  ובזה  וז"ל,  העניין  כל  את 
כי  והוא  סוף,  ועד  מתחילה  הדברים  וקישור 
ַּכד  א"ק,  על  הכא  ז"ל  הרשב"י  כשאמר  הנה 
ִאְתְּתָּקן. ַאִּפיק ִּתְׁשָעה ְנהֹוִרין - דנהרין - ִמֵּניּה, 
ִמִּתּקּונֹוי, שר"ל שא"ק האציל את פרצוף א"א  
כמ"ש  דא"ק,  תקונוי  עתיק שהוא  באמצעות 
לעיל באות יא משם רבנו ז"ל יעו"ש. דמשמע 
בין  מפסיק  אחר  פרצוף  שום  שאין  מדבריו 
א"ק לעתיק, כי עתיק מלביש על א"ק ועליו 

מלביש א"א עצמו וכו', עכ"ל.
עולם האצילות בנוי מעשר ספירות, אבל 
רק תשע מהן גלויות, והנוקבא לא 
האצילות,  עולם  ראש  הוא  הכתר  גלויה. 
אנפין.  אריך  זה  האצילות  עולם  של  והכתר 
האצילות.  עולם  של  הבית  בעל  הוא  א"א 
ובכתר של א"א יש תשע ספירות, שהתפשטו 
לא  אנפין  באריך  אבל  האצילות.  עולם  בכל 

נמצאת נוקבא גלויה.
כשאנחנו מדברים בעולמות העליונים, 
הכוונה  היסוד  שעל  עטרה 
לאדם  אסור  לכן  כי  לדעת,  וחשוב  לנוקבא. 
בזמן  מהלולב  האתרוג  את  כלל  להפריד 
היסוד,  בחינת  הוא  הלולב  כי  ההושענות. 
והאתרוג הוא בחינת עטרה של היסוד, וכאשר 
מחבר אותם רומז ליחוד מניה וביה - עטרה 

של היסוד נוקבא דדכורא.
נוקבא  נקרא  הברית  שעל  העטרה 
של  )דינים(  הנה"י  דדכורא. 
ז"א, שהראש של נוקבא מכסה את נה"י דז"א 
"מוציא חמה מנרתיקה", מוציא את נה"י דז"א 

מראש הנוקבא, ונהיה דינים בעולם. 
ַחְבָרָנא  ְּדָאְמֵרי  "ּוַמה  ד"ה  ע"א(  רפ"ח  )דף  י' 
לֹון".  ֲאֵמיָנא  ְּדָהא  וכו'  ַקְדָמֵאי  ְבִסְפֵרי 
ְּבִאָּדָרא ַקִּדיָׁשא - מבאר רבי יהודא ביין הרקח 
עמ' י' אות יז, דברים הללו הם כספר החתום, 
הוא  ענין  איזה  על  הרשב"י  כוונת  נודע  לא 

מדקדוק  כוונתו  להבין  נוכל  אמנם  מרמז. 
לשון  המשך  לפי  מהנראה  והנה,  וכו'  לשונו 
הכי  ידענא  דלא  וחמינא מה  האדרא שסיים, 
מוכרח  וכו',  אסהידנא  וכו'  השתא  ועד  וכו' 
לומר דאיכא פלוגתא בין סברת הרשב"י ז"ל 
בספר  המד"ל  וכמ"ש  קדמאי,  ספרי  לסברת 
עומר מן וכו' וכ"כ הרב יוסף סדבון ז"ל בספר 

אהבת ה' יעו"ש וכו', עכ"ל.
קודם  מתפשט  האור  כל   - הרשב"י  לפי 
לכל הספירות.  והכתר מעביר  בכתר, 
הספירות  שכל   - הקדמונים  של  והסברה 
הבעיה  את  אצלם  ואין  א"ק,  על  מתלבשות 

של אור מרובה בכלי קטן.
דרישא  "גולגלתא  ד"ה  ע"א(  רפ"ח  )דף  י"ב 
הרקח  ביין  יהודא  רבי  מבאר  חורא". 
כי  דא"א.  גולגלתא  פירושו,  יח,  אות  יב  עמ' 
לא"א קרי ליה בשם רישא חורא, כמ"ש רבנו 
וז"ל,  ז"ל במבו"ש ש"ג ח"ב פ"ט דף סז ע"ב, 
ואמנם, עור הגולגלתא עצמו אשר בו צומחים 
והוא  שיער,  בלתי  ופנוי  חלק  הוא  השערות, 
ורושמים  שכותבים  הלבן  עור  דוגמת  לבן 
עליו האותיות וכו'. ולכן נקראת האי גולגלתא 
בחינת המקום הפנוי, רישא חורא וכו', עכ"ל.

השערות  אלו  החוורתא,  עיקר 
כל  את  ומכסים  שמשתלשלים 
שם   - חוורתי  ז"א.  עד  ויורדים  א"א,  עורף 

הוי"ה. שערי - חכמה. נימים - בינה.
י"ב )דף רפ"ח ע"א( ד"ה "ּוִמֵּניּה ַיְרתּון ַצִּדיַקָּיא 
ְלָעְלָמא  ְּדִכּסּוִפין  ָעְלִמין  ְמָאה  ַאְרַּבע 
ְּדַאֵתי". מבאר רבי יהודא ביין הרקח אות כא, 
דאחורי  חוורתי  הארבע  מאלו  כי  פירושו, 
באדרא  כמבואר  וכו',  צדיקייא  ירתי   – רישא 
על הארבעה  היא  והכוונה  יעוש"ב.  וכו'  רבא 
חוורתי דאחורי רישא דווקא, ולא על כל הי"ג 
עכ"ל.  יעוש"ב,  וכו'  באד"ר  כמבואר  חוורתי 
סוד הארבע חוורתי משמש לכמה דברים, וזה 
עובר  כסף  שקל  מאות  "ארבע  בכתוב  הסוד 

לסוחר", השמור לצדיקים לעתיד לבוא.

/



מכתב כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א ו

מכתב מכת"ר המקובל הרב שלום יהודה גראס שליט"א 
האדמו"ר מהאלמין

ב"ה יום ג' שנכפל בו כי טוב ג' אלול תשע"ב לפ"ק

גרים,  קא  שמא  יקירא  רבא  גברא  להאי  וכרביבים  כטל  מרובים  שלומים 
יצחקי  מרדכי  אברהם  רבי  המקובל  הצדיק  הגאון  הרב  נפשי  ידיד  הוא  הלא 

שליט"א אב"ד בית המדרש דויד המלך מושב פורת.

לברך  הננו  חפצה,  ונפש  ובלב  רבא  הטוב באהבה  שלומכם  דרישת  אחרי 
אתכם על הספר הקדוש והיקר אשר בשם "אידרא זוטא קדישא" יכונה, אשר 
הנכם הוצאתם עתה לאור עולם, אשר מבאר את האידרא זוטא קדישא שכל 
יוכל ללמדו, וליקטתם מתורתם של ראשונים ואחרונים,  אשר רוצה ללמוד 
מלא  חדש  קנקן  הוצאתם  ובכך  ישנים,  גם  חדשים  ונחמדים  יפים  פירושים 
ישן על אוסף גדול ביותר שעדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה, והינכם 

מפיצים את הספר ברבים לכלל ישראל הקדושים. 

ולאחר שעיינתי בספר דף אחר דף לא אכחד ממנו, כי נתפעלתי מאוד מאשר 
הראשונים  לו  הניחו  מקום  וממש  הנ"ל,  בפירוש  לעשות  הנ"ל  ידידי  הגדיל 
להתגדר בו, והפירוש שוה לכל נפש, הן לאלו שנכנסו קצת בפרד"ס הח"ן, והן 
לאלו הותיקים הלומדים את הזוה"ק בעומק סודותיה, כולם ימצאו בו פירוש 

ברור לפי רוחם ונפשם. 

רבא  אדרא  גודל השעה לגלות סתרי התורה,  לבאר  שהאריך  מה  ובפרט 
מעלה  בגודל  והאריך  ועיקר תוכן הלימוד,  והאדרא זוטא - מטרת הלימוד, 

וחשיבות לימוד חכמת הקבלה, ועוד, ועוד.

יזהירו, אלין רבי  י"ז(, "והמשכילים  )דף  ואסיים בדברי הקדמת התיקונים 
שמעון בן יוחאי וחבריו וכו' כד עבדו האי חיבורא אסתמכו עליה לעילא וכו', 
ומצדיקי הרבים ביה ]שרבים יצדיקו את עצמם ע"י...[, יהון נפישין ככוכבים 
לעולם ועד דלא אחשיך נהורא דלהון לעולם ועד", וזכאה חולקיה של הגה"צ 
המחבר, אשר הוציא בכשרונו בטוב טעם ודעת דבר נאה ומתוקן לזכות את 
הרבים מצוף דבש תורת רשב"י זי"ע ועכ"י אמן, ועי"ז יקויים בנו מה שכתוב 

בזוה"ק בחיבורא דא יפקון מגלותא בביאת גואל צדק בב"א.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,
דברי יקירו ומוקירו
הק' שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין – בית שמש


