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êì êì úùøô
:äîÈ ãÈ àÂ äÈ úçÉ tÀ LÀ îÄ ìkÉ êÈ áÀ eëøÀ áÀ ðÀÄ å øàÉ àÈ êÈ ìÀ lÆ ÷Ç îe
À êé
È ëÂ
Æ øáÈ îÀ äëÈ øÀ áÈ àÇ
)Â å (â áé
úìçú íäøáà ìù åúãî ,äìòîìî äëøáä êá åëøáðå äìá÷ä ã"òå :ééçá 'ø 'éò
àåäù ïéðòäå .êá úøáåò íúëøá àäúù êá åëøáðå åùøãù äîá åæîø äæìå ,403úåãîä
à æé÷ íéìäú) áåúëù ïéðò åäæå íìåòä ìëá äëøáä èùôúú åðîîå äëøáä ìá÷ì äìçú
øàåáî äæå åãñç åðéìò øáâ éë íéîåàä ìë åäåçáù (á
:õøÆ àÈ aÈ æàÈ éðÂ
Ä òðÇ kÀ äÀ
Ç å äøÉ
Æ åî ïÉåìàÅ ãòÇ íëÆ LÀ íÉå÷îÀ ãòÇ õøÆ àÈ aÈ íøÈ áÀ àÇ øáÂ
)É òiÇ åÇ (å áé
÷áãä øáãä éë äæá íéîéëñî ø÷çîä éîëç íâ äìá÷ä êøãî òåãéå :ééçá 'ø 'éò
àø÷ð ìàøùé ìù ïçëù åðéöî ïëå 404÷áãä ù"ò àø÷ð ÷áãðä íâ åá ÷áãðä íù ìò àø÷ð
ã"òô ø"á) ì"æø åùøã ïë äìñ á÷òé êéðô éù÷áî (å ãë íéìäú) áåúëù åäæå ìàøùé
øáãä íù ìò àø÷ð ÷áãä éë ïàëî àáñ ìàøùé àð øîàé (á çé÷ íéìäú) (405à"éñ
äåîúì êì ïéàå äøåúáù íéðéðò äîë êì åøøáúé äæ íòå ÷áãä íù ìò ÷áãðäå ÷áãðä
ì"æ åùøãù äî àåäå ë"â ùã÷îä íå÷î åà 406ãçåéîä íùá àéáðä åà êàìîä àø÷ð íà
)åð÷ãö 'ä åàø÷é øùà åîù äæå (å âë äéîøé) 'àðù 'ä çéùî ìù åîù àø÷ðù (ç áò ø"á
àìà äîÈ LÈ éø÷ú ìà äîù 'ä íåéî øéòä íùå (ãì çî ìà÷æçé) äá áåúëù íéìùåøé ïëå
407
ãçåéîä íùá ãéîú íéàø÷ðù íéëàìîä ïëå äîÈ LÀ
’äìÇ çÇ aÀ
Å æîÄ íLÈ ïáÄ
Æ iåÇ úà ÉfäÇ õøÆ àÈ äÈ úàÆ ïzÅ àÆ êÂ
È òøÇ
À æìÀ øîà
Æ ÉiåÇ íøÈ áÀ àÇ ìàÆ ’ä àøÅ
)È iåÇ :(æ áé
:åéìÈ àÅ äàÆ øÀ pÄ äÇ
äðä ãò éë åéìà äàøðù ìò äãåú çáæ åì çáæå ãáëðä íùì äãåä éë :ï"áîø 'éò
êöøàî êì êì åì øîàð ìáà äæçîá àìå äàøîá åéìà òãåúð àìå íùä åéìà äàøð àì
ìéëùîäå ïáø÷ä ãåñ ìò åéìà äàøðä æåîøéù ïëúéå ùã÷ä çåøá åà äìéìä íåìçá
408
ïéáé
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 403עי' זהר ח"א פז ע"ב :תא חזי כגוונא דא כד אשתכחו זכאין בעלמא אתערו ברכאן לעלמין
כלהו כיון דאתא אברהם אתער ברכאן לעלמא דכתיב )בראשית יב ב( ואברכך והיה ברכה מאי
והיה ברכה רמז דישתכחון בגיניה ברכאן לעילא ולתתא דכתיב )שם ג( ונברכו בך וגו' וכתיב )שם(
ואברכה מברכיך אתא יצחק אודע לכלא דאית דין ואית דיין לעילא לאתפרעא מרשיעיא ואיהו
אתער דינא בעלמא בגין דידחלון ליה לקב"ה כל בני עלמא אתא יעקב ואתער רחמי בעלמא
ואשלים מהימנותא בעלמא כדקא חזי:
תרגום :בא וראה ,כדוגמא זו כשנמצאים צדיקים בעולם ,ברכות מתעוררות לכל העולמות .כיון
שבא אברהם ,התעוררו ברכות לעולם ,שכתוב "ואברכך ...והיה ברכה" .מה זה "והיה ברכה" ,רמז
שימצאו בגללו ברכות למעלה ולמטה ,שכתוב "ונברכו בך וגו'" ,וכתוב "ואברכה מברכיך" .בא יצחק
והודיע לכל שיש דין ויש דיין למעלה להיפרע מן הרשעים ,והוא עורר את הדין בעולם כדי שכל
בני העולם ייראו מהקדוש ברוך הוא .בא יעקב ועורר רחמים בעולם ,והשלים את האמונה בעולם
כראוי.
 404עי' לעיל פרשת בראשית הערה .108
 405ז"ל :ר' יהושע בן לוי אמר :ט"ו שיר המעלות שבספר תהלים היה אומר .הה"ד )תהלים קכד(
לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל ,ישראל סבא .ר' שמואל בר נחמן אמר כל ספר תהלים היה
אומר )שם כב( ואתה קדוש יושב תהלות ישראל ,ישראל סבא.
 406עי' לעיל פרשת בראשית הערה .204
 407עי' לעיל פרשת בראשית הערה .108
 408עי' זהר ח”א דף עט ע"ב :בספרא דרבי ייסא סבא כתיב הכא ויעבור אברם בארץ וכתיב
התם )שם לג יט( אני אעביר כל טובי והוא רמז לקדושא דארעא דאתי מאתר עלאה כדקא חזי
)בראשית יב ו( עד מקום שכם עד אלון מורה מסטרא דא )דלתתא( לסטרא דא כדקא חזי והכנעני
אז בארץ הא אתמר דעד כדין שלטא חויא בישא דאתלטיא ואייתי לווטין על עלמא דכתיב )שם ט
כד( ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו וכתיב )שם ג יג( ארור אתה מכל הבהמה וגו' ותמן אתקריב
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íãÆ wÆ îÄ éòÇ äÀ
È å íÈiîÄ ìàÅ úéaÅ äìÉ äÃ àÈ èÅiåÇ ìàÅ úéáÅ ìÀ íãÆ wÆ îÄ äøÈ äÈ äÈ íMÈ îÄ ÷zÅ òÇ
)À iåÇ :(ç áé
:’ä íLÅ aÀ àøÈ ÷Ä
À iåÇ ’äìÇ çÇ aÀ
Å æîÄ íLÈ ïáÄ
Æ iåÇ
÷éúòä íøáà éë äøää íùî ÷úòéå ùøôì ïëúé äìá÷ä êøã ìòå :ééçá 'ø 'éò
ïååëî äéøåîä øä øùà øä úàø÷ðä úéøéùòä äãîä øîåìë øää åìëù úåáùçîá
åîåâøúù úòãé øáëå øää ìà äùî ìòéå (åè ãë úåîù) äùîá àöîúù àåäå 409äãâðë
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
אברהם לגבי קב"ה מה כתיב )שם יב ז( וירא יהו"ה אל אברם הכא אתגלי ליה מה דלא הוה ידע
ההוא חילא עמיקא >לשלטא< )דשלטא( על ארעא ובגין כך וירא מה דהוה מתכסי מניה וכדין ויבן
שם מזבח ליהו"ה )בראשית יב ז( הנראה אליו כיון דאמר ליהו"ה מהו הנראה אליו אלא הכא
אתגלי ליה ההוא דרגא דשלטא על ארעא ועאל ביה ואתקיים ביה
ויעתק משם ההרה )בראשית יב ח( מתמן ידע הר ה' וכלהו דרגין דנטיעין בהאי אתר ויט אהלה
בה"א כתיב פריש פרישו וקביל מלכו שמיא בכלהו דרגין דאחידן ביה וכדין ידע )דקב"ה שליט(
]קב"ה דשליט[ על כלא וכדין בנה מזבח ותרין מדבחן הוו בגין דהכא אתגלי ליה דהא קב"ה שליט
על כלא וידע חכמה עלאה מה דלא הוה ידע מקדמת דנא ובנה תרין מדבחן חד לדרגא דאתגליא
וחד לדרגא דאתכסיא
תא חזי דהכי הוה בקדמיתא כתיב )שם ז( ויבן שם מזבח לה' >הנראה אליו< וגו' ולבתר כתיב
ויבן שם מזבח לה' סתם ולא כתיב הנראה אליו וכלא רזא דחכמתא איהו וכדין אתעטר אברהם
מדרגא לדרגא עד דסליק לדרגיה הה"ד )שם ט( ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה דא דרום דהוא
חולקיה דאברהם הלוך ונסוע דרגא בתר דרגא עד דסליק לדרום ותמן אתקשר כדקא יאות וסליק
לדרגיה דדרום כיון דאתעטר אברהם בדרגוי בארעא קדישא )דעאל בארעא( ]ועאל בדרגא[ קדישא
כדין מה כתיב )שם י( ויהי רעב בארץ דלא הוו ידעי ידיעה לקרבא לגבי דקב"ה
תרגום :בספרו של רבי ייסא הזקן ,כתוב כאן "ויעבור אברם בארץ" ,וכתוב שם "אני אעביר כל
טובי" ,והוא רמז לקדושת הארץ שבאה ממקום עליון כראוי" .עד מקום שכם עד אלון מורה" ,מצד
זה )ל"ג שלמטה( לצד זה כראוי" .והכנעני אז בארץ" ,הרי נתבאר שעד כעת שולט הנחש הרע
שהתקלל והביא קללות על העולם ,שכתוב "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" ,וכתוב "ארור
אתה מכל הבהמה וגו'" ,ושם התקרב אברהם לקדוש ברוך הוא .מה כתוב" ,וירא ה' אל אברם",
כאן התגלה לו מה שלא היה יודע אותו הכח העמוק ששולט על הארץ ,ולכן "וירא" ,מה שהיה
מכוסה ממנו .ואז "ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו" .כיון שאמר "לה'" ,מה זה "הנראה אליו" .אלא
כאן התגלתה לו אותה הדרגה ששולטת על הארץ ,ונכנס בה והתקיים בה.
"ויעתק משם ההרה" ,משם ידע הר ה' וכל הדרגות הנטועות במקום הזה" .ויט אהלה" ,כתוב
בה"א ,פרש פרישה וקיבל מלכות שמים בכל הדרגות שאחוזות בו ,ואז ידע שהקדוש ברוך הוא
שולט על הכל ,ואז בנה מזבח .ושני מזבחות היו ,משום שכאן התגלה לו שהרי הקדוש ברוך הוא
שולט על הכל ,וידע החכמה העליונה מה שלא היה יודע מלפני כן .ובנה שני מזבחות ,אחד לדרגה
הגלויה ואחד לדרגה הנסתרת.
בא וראה שכך היה ,בראשונה כתוב "ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו וגו'" ,ואחר כך כתוב "ויבן
שם מזבח לה'" סתם ,ולא כתוב הנראה אליו ,והכל הוא סוד של חכמה .ואז התעטר אברהם
מדרגה לדרגה עד שעלה לדרגתו ,זהו שכתוב "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה" ,זה דרום ,שהוא
חלקו של אברהם .הלוך ונסוע דרגה אחר דרגה עד שעלה לדרום ושם נקשר כראוי ,ועלה לדרגתו
של הדרום .כיון שאברהם התעטר בדרגתו בארץ הקדושה ונכנס )בארץ( לדרגה הקדושה ,אז מה
כתוב" ,ויהי רעב בארץ" ,שלא היו יודעים ידיעה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא.
ולענין קרבן עי' ספר הבהיר אות קט :ואמאי אקרי קרבן ,אלא מפני שמקרב הצורות הכחות
הקדושות כדכתיב )יחזקאל ל"ז י"ז( וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך,
ואמר לריח ניחוח ,ואין ריח אלא באף ,ואין נשימה שהיא הריח אלא באף ,ואין ניחוח אלא ירידה
דכתיב )ויקרא ט' כ"ב( וירד ומתגרמינן ונחית ,והרוח יורד ומתייחד בצורות הקדושות ההם
ומתקרב ע"י הקרבן ,והיינו דאקרי קרבן .ועי' לעיל הערות ) 248זהר ח"ג רנו ע"ב( ו.360
 409עי' זהר ח"ב קצה ע"ב :ואינון נשמתין דצדיקייא אזלין ושאטן לעילא ופתחין לון פתחין
וסלקין לון לגו ההוא אתר דאקרי הר יהו"ה כגוונא דרזא דהר הבית לתתא ומתמן עאלין לגו ההוא
אתר דאקרי מקום קדשו דתמן אתחזיין כל נשמתין לקמי מאריהון כגוונא דא ההוא אתר דאתחזון
ישראל קמי קודשא בריך הוא אתר דאקרי עזרת ישראל בשעתא דנשמתין קיימין תמן כדין חדוה
דמאריהון לאתתקנא בהו אתר דאקרי קדש הקדשים ותמן רשימין כל עובדיהון וזכוון דלהון
תרגום :ואותן נשמות הצדיקים הולכות ומשוטטות למעלה ופותחים להם פתחים ומעלים
אותן לתוך אותו מקום שנקרא הר ה' כמו הסוד של הר הבית למטה ומשם נכנסים לתוך אותו
מקום שנקרא מקום קדשו ששם נראות כל הנשמות לפני אדונם כמו כן אותו מקום שנראו ישראל
לפני הקדוש ברוך הוא המקום שנקרא עזרת ישראל בשעה שהנשמות עומדות שם אזי שמחת
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410

íéäìàä ìà äìò äùîå (â èé úåîù) øîàù äî àåäå àøåèì
äìòä éë ãçàë ìëä øáçìå ãçéì ÷ø å"ç 411õö÷ìå ãéøôäì àì åæ ä÷úòä äðäå
ë"òå 412íã÷î åéúåàöåî éë åéúåàöåîå åúåìéöà íå÷î ìà åúåà ÷éúòäå àåää øää ìà
äéìòå ,414úéùàøá ìù ú"éá àéäå 413äîëçä àéä ìà úéáì øîà ë"çàå íã÷î åì êîñ
(á ã äëéî) ä"ò àéáðä øîàù àåäå .415àåä ïîàð éúéá ìëá (æ áé øáãîá) äùî çáúùð
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
רבונם היא לתקן בהם המקום שנקרא קדש הקדשים ושם רושמים את כל מעשיהם וזכויותיהם.
 410עי' זהר )ח"ב דף עח ע"ב( :ומשה עלה אל האלהי"ם ויקרא אליו יהו"ה מן ההר וגו' ומשה
עלה אל האלהי"ם לאתרא דפרישן גדפוי דשכינתא כמה דאת אמר )שם יח י( ויט שמים וירד וגו'.
תרגום :ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו ה' מן ההר וגו' ומשה עלה אל האלהים למקום
שפרושות כנפי השכינה כמו שנאמר ויט שמים וירד וגו'.
השם המיוחד שייך לו"ק ואלקים שייך למלכות עי' זהר ח"א טו ע"ב.
 411עי' דברינו ברמב"ן יא ד בענין קיצוץ בנטיעות ,והערה .391
 412עי' תיקו"ז צט ע"ב :פתח רבי שמעון ואמר ויטע ה' אלהי"ם גן בעדן מקדם וישם שם את
האדם אשר יצר ויטע ה' אלהי"ם גן דא שכינתא בעדן דא אימא עלאה מקדם אבא עלאה וישם שם
את האדם אשר יצר דא עמודא דאמצעיתא.
תרגום :פתח רבי שמעון ואמר ויטע יהו"ה אלהי"ם גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר
יצר ויטע יהו"ה אלהי"ם גן זו השכינה בעדן זו האם העליונה מקדם האב העליון וישם שם את
האדם אשר יצר זה העמוד האמצעי.
עי' זהר ח"א עד ע"א :תא חזי ויהי כל הארץ שפה אחת וגו' )בראשית יא א( לבתר מה כתיב
)בראשית יא ב( ויהי בנסעם מקדם מההוא קדמאה דעלמא וימצאו בקעה בארץ שנער דהא מתמן
מתפרשן לכל אינון סטרין ואיהו ריש מלכו לאתבדרא ואי תימא הא כתיב )שם ב י( ונהר יוצא
מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד ודאי הכי הוא דכיון דנטלי מתמן הוי פרודא וכד אינון כנישין
תמן לינקאה לא הוי פרודא וכד נטלין הוי פרודא דכתיב ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה כמה
דאתמר ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים דהא כדין עלמא ביסודא ועקרא ושרשא חדא
ומהימנותא חדא ביה בקב"ה מה כתיב ויהי בנסעם מקדם מקדמאה עקרא דעלמא מהימנותא
דכלא וימצאו בקעה מציאה אשכחו ונפקו בה מתחות מהימנותא עלאה )וימצאו( תא חזי נמרוד
מה כתיב ביה )שם י י( ותהי ראשית ממלכתו בבל דהא מתמן נטל לאתאחדא ברשו אחרא והכא
וימצאו בקעה בארץ שנער מתמן נטלו בלבייהו לאפקא מרשותא עלאה לרשו אחרא.
תרגום :בא וראה" ,ויהי כל הארץ שפה אחת וגו'" ,מה כתוב אחר כך" ,ויהי בנסעם מקדם"
מאותו קדמון של העולם" ,וימצאו בקעה בארץ שנער" ,שהרי משם נפרדים לכל אותם הצדדים,
והוא ראש המלכות להתפזר .ואם תאמר ,הנה כתוב "ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם
יפרד" ,ודאי שככה זה .שכיון שנוסעים משם יש פרוד ,וכאשר הם מתכנסים שם לינוק אין פירוד.
כשנוסעים יש פרוד ,שכתוב "ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה" כמו שנתבאר" .ויהי כל הארץ
שפה אחת ודברים אחדים" ,שאז הרי העולם ביסוד ועיקר ,ושורש אחד ואמונה אחת בקדוש ברוך
הוא .מה כתוב "ויהי בנסעם מקדם" ,מהראשון עיקר העולם אמונת הכל" .וימצאו בקעה" ,מציאה
מצאו ויצאו בה מתחת האמונה העליונה )וימצאו( .בא וראה ,מה כתוב בנמרוד" ,ותהי ראשית
ממלכתו בבל" ,שהרי משם נסע להאחז ברשות אחרת ,וכאן" ,וימצאו בקעה בארץ שנער" ,משם
נסעו בלבם לצאת מרשות העליונה לרשות אחרת.
 413עי' לעיל הערה  347שבית א"ל היא מלכות .ומלכות נקראת חכמה תתאה )זהר ח"א רכג
ע"ב(.
 414עי' לעיל א א שזה מידת החכמה.
 415עי' זהר ח"ב כא ע"ב :רבי אבא אמר האי דמשה אית לאסתכלא ביה בחכמתא עלאה על מה
כתיב כי מן המים משיתיהו מאן דאתמשך מן מיא )דינא עלאה( לא דחיל מנורא דתניא אמר רבי
יהודה מאתר דאתגזר משה לא אתגזר בר נש אחרא אמר רבי יוחנן בעשרה דרגין אשתכלל דכתיב
)במדבר יב ז( בכל ביתי נאמן הוא ולא נאמן ביתי זכאה חולקיה דבר נש דמריה אסהיד כדין עלוי
אמר רב דימי והא כתיב )דברים לד י( ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ואמר רבי יהושע בן לוי
בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומנו בלעם אמר ליה ודאי שפיר קאמרת אשתיק כד אתא
רבי שמעון בר יוחאי אתו שאילו קמיה האי מלה.
תרגום :רבי אבא אמר זה של משה יש להסתכל בו בחכמה עליונה על מה כתוב כי מן המים
משיתיהו מי שנמשך מן המים )דין עליון( לא פוחד מאש ששנינו אמר רבי יהודה ממקום שנגזר
משה לא נגזר איש אחר אמר רבי יוחנן בעשר דרגות נתקן שכתוב בכל ביתי נאמן הוא ולא נאמן
ביתי אשרי חלקו של האיש שאדונו מעיד עליו כך .אמר רב דימי והרי כתוב ולא קם נביא עוד
בישראל כמשה ואמר רבי יהושע בן לוי בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומיהו בלעם אמר
לו ודאי יפה אמרת שתק כשבא רבי שמעון בן יוחאי באו ושאלו לפניו דבר זה.
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ë"çàå ,'ä øä ãâðë ïååëî á÷òé éäìà úéá éë á÷òé éäìà úéá ìàå 'ä øä ìà äìòðå åëì
à"ää àéä 417à"ä úåàá äìîä äîúçð ïë ìòå 416äðéáä ìäà àåä äìäà èéå øîà
418
ìëéøãà é"ò ïéøèìô äðáù êìîä àåäå õøàå íéîù åàøáð äçëîù íùáù äðåùàøä
úôñåúá ïðåáúäì ùéå .íùáù äðåøçàä à"ä àéäå íàøáäá ìù à"ää àåä ìëéøãàäå
ïëúéå éúøàáù ìò æåîøì àöåé ïåùì àåäù ÷úòéå ïåùìá íâ äøää úìîáù ï"éää éðù
.äæ ïáäå 419ïéîåé ÷éúò ïåùìî ÷úòéå äéäù ãåò
(å ë éìùî) áåúëù ïéðòë íåñøôå äæøëä ïåùì èùôä êøã ìò 'ä íùá àø÷éå
êøáà åéðôì åàø÷éå (âî àî úéùàøá) àø÷à 'ä íùáå (æé æè÷ íéìäú) åãñç ùéà àø÷é
áåúëù ïéðòë äìôú ïåùì ìåìëé ãåòå àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúåäìà íñøôî äéäù åðéðòå
)úãîì äðçúäå íéîçøì äìôúä éë ïðçúà é"ðãà ìàå àø÷à ä"éåä êéìà (è ì íéìäú
422
ìåãâä íùä àåäå 421'äã àîùá éìöå ä"ò ñåì÷ðåà íâøú ïëå 420ïéãä
:äaÈ âÆ
À päÇ òÇ åÉ ñÈðåÀ êÉ
À åìäÈ íøÈ áÀ àÇ òqÄ
)Ç iåÇ (è áé
àì åæá íòôå åæá íòô äðåçå òñåð äéäù ïìåë åéúåòñî ìë úéìëú :ééçá 'ø 'éò
åèåùô åäæ äéøåîä øä àåäå é"à ìù äîåøãá àéäù äãåäé ìù å÷ìçì àìà åúðåë äúéä
ùôðä úòåðú òñî øçà òñî 423äâøãî øçà äâøãî äáâðä òåñðå êåìä ãåò åá ììëðå
àáéå íøáà ìäàéå êåîñá ãåò øîàå äìäà èéå äìçú øîà äæîå óåâä è÷ùäå úéìëùä
424
ú"ìã ó"ìà ìù éåðë àåä éãù ìà ìù åúàåáð úâùä âéùäì éãë åìà úåòñî ìëå áùéå
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
עי' לעיל פרשת בראשית הערה  .19ועי' לקמן הערה .652
 416עי' לעיל הערה .408
 417עי' לקמן הערה .433
 418עי’ לעיל פרשת בראשית הערה .169
 419עי' אד"ר )קכח ע"ב( :כחד סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא
ידיע מארי דחוור כסו )ס"א בסומק( וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור לאכפייא
לון
תרגום :כאחד שהוא זקן יותר מכל הזקנים ,עתיק יותר מכל העתיקים נסתר יותר מכל
הנסתרים ,ובתיקוניו ידוע ולא ידוע ,בעל הלובן כסו )באדום( ,ומראה תואר פניו יושב על כסא של
ניצוצי אש כדי להכניעם.
 420עי' זהר ח"ג )רכו ע"א( :ומאן דבעי ליחדא אתוון צריך בתחנה ובתחנוני ובג"ד ואתחנן אל יי'
באדנ"י לשכינתא בתחנונים ולקב"ה ברחמי עד הכא.
תרגום :ומי שרוצה לייחד אותיות ,צריך בתחינה ובתחנונים ,ולכן "ואתחנן אל ה'" ,באדנ"י
לשכינה בתחנונים ,ולקדוש ברוך הוא ברחמים עד כאן.
 421עי' לקמן דברים יח ה ודברינו שם ששם ה' היא מלכות.
 422עי' לעיל הערה .394
 423עי' לעיל הערה .408
 424עי' זהר )ח"א דף פח ע"ב( :היה דבר יהו"ה אל אברם במחזה לאמר מאי במחזה אלא בההוא
חיזו דרגא דכל דיוקנין אתחזיין ביה אמר רבי שמעון תא חזי עד לא אתגזר אברהם הוה חד דרגא
מליל עמיה ומאן איהו דא מחזה דכתיב )במדבר כד טז( מחזה שדי יחזה כיון דאתגזר הוו כלהו
דרגין שראן על האי דרגא וכדין מליל עמיה הדא הוא דכתיב )שמות ו ג( וארא אל אברהם אל
יצחק ואל יעקב באל שדי ועד לא אתגזר לא הוו אינון דרגין שראן עלוי למללא ואי תימא דהא
בקדמיתא כתיב )בראשית יב ז( וירא יהו"ה אל אברם וכתיב )שם ט( ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה
וכתיב )שם ז( ויבן שם מזבח הא הכא אינון דרגין עלאין והשתא אמרן דעד לא אתגזר לא הוו אינון
דרגין עלאין שראן על האי דרגא למללא עמיה תא חזי בקדמיתא יהב קב"ה חכמה לאברהם למנדע
חכמה לאתדבקא ביה וידע רזא דמהימנותא אבל למללא עמיה לא הוה אלא האי דרגא תתאה
בלחודוי כיון דאתגזר כלהו דרגין עלאין הוו שראן על האי דרגא תתאה בגין למללא עמיה וכדין
אסתלק אברהם בכלא כמה דאתמר.
תרגום" :היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר" .מה זה "במחזה" ,אלא באותו המראה הדרגה
שכל הדמויות נראות בה .אמר רבי שמעון ,בא וראה ,טרם שנמול אברהם ,היתה דרגה אחת
מדברת עמו ,ומי המחזה הזה ,שכתוב "מחזה שדי יחזה" .כיון שנמול ,היו כל הדרגות שורות על
הדרגה הזו ,ואז דיבר עמו .זהו שכתוב "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי" .וטרם
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äáâðä åúåà ììåëù âéùäù
òãà äîá

425

'ä éðãà éì ïúú äî 'ä éðãà åéøáãá ãéîú åðøëæé ë"òå

:ïÉåéìÀ òÆ ìàÅ ìÀ ïäÅ ëÉ àeäÀå ïéÄ éÈåÈ íçÆ ìÆ àéöÉ
Ä åä íìÅ LÈ êÀ ìÆ îÆ ÷ãÆ öÆ ékÄ ìÀ îe
)Ç :(çé ãé
éäéå (â åò íéìäú) øîàðù ïéðòë íéìùåøé àéä - íìù êìî ÷ãö éëìîå :ï"áîø 'éò
éë íéåâä åòãé æàî éë (à é òùåäé) ÷ãö éðãà òùåäé éîéá íâ àø÷é äëìîå åëåñ íìùá
ïååëî àåäù äìá÷á åúìòî åòãéù åà 426áåùéä òöîàá úåîå÷îä øçáî àåää íå÷îä
427
÷ãö àø÷ðù àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúðéëù íùù äìòî ìù ùã÷îä úéá ãâðë
úàø÷ð ÷ãö éðåãà ÷ãö éëìîå åéáùåé úà ÷éãöî äæä íå÷îä (å âî) äáø úéùàøááå
äá ïéìé ÷ãö (àë à äéòùé) øîàðù ÷ãö íìùåøé
àøé
È zÄ ìàÇ øîà
)É ìÅ äÆæçÂ nÇ aÇ íøÈ áÀ àÇ ìàÆ ’ä øáÇ ãÀ äÈéäÈ älÆ àÅ äÈ íéøÄ áÈ cÀ äÇ øçÇ àÇ :(à åè
:ãàÉ îÀ äaÅ øÀ äÇ êÈ øÀ ëÈ NÀ êÀ ìÈ ïÅâîÈ éëÄ ðÉ àÈ íøÈ áÀ àÇ
äúéä äìéçúî éë íåéá äæçîá 'ä øáã åì úåéäì íäøáà äúò äëæ :ï"áîø 'éò
íéàåø íòä ìëå íòèë - äæçîá íøáà ìà 'ä øáã äéä íòèå äìéìä úåàøîá åúàåáð
428
ïç éòãåéì íãåñå (åè ë úåîù) úåìå÷ä úà
ìëez
Ç
íàÄ íéáÄ ëÉ
È åkäÇ øôÉ ñe
À äîÀ
È éîÇ MÈ äÇ àÈð èaÆ äÇ øîà
Æ ÉiÇå äöeç
È äÇ åÉ úàÉ àöÉ
)Å åiÇå (ä åè
:êÈ òÆ øÇ
À æ äÆéäÀ éÄ äkÉ åÉ ì øîà
Æ ÉiÇå íúÈ àÉ øtÉ ñÀ ìÄ
úéáì õåç íúàö ãò úéáä êåúî íéáëåëä úåàøì íìåòä êøã ïéà :ééçá 'ø 'éò
429
ìà úéá úàø÷ðä äâøãîä êåúî äúò ãò àáðúäù éôì íäøáàá äæä ïåùìä øéëæäå
ïåùì äúò øéëæäì êøöåä êëì 430äîéðô êìî úá äãåáë (ãé äî íéìäú) ä"ò ãåã äàø÷å
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
לדבֶ ר .ואם תאמר ,שהנה בתחלה כתוב "וירא ה' אל
שנמול ,לא היו אותן הדרגות שורות עליו ַ
אברם" ,וכתוב "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה" ,וכתוב "ויבן שם מזבח" ,הנה כאן אותן הדרגות
העליונות ,וכעת אומרים ,שטרם שנמול לא היה אותן הדרגות העליונות שורות על הדרגה הזו
לדבר עמו .בא וראה ,בתחלה הקדוש ברוך הוא נתן חכמה לאברהם לדעת את החכמה להדבק בו,
וידע את סוד האמונה ,אבל לדבר עמו לא היתה אלא הדרגה התחתונה הזו לבדה .כיון שנמול ,כל
הדרגות העליונות היו שורות על הדרגה הזו התחתונה כדי לדבר עמו ,ואז התעלה אברהם בכל,
כמו שנתבאר.
 425עי' לעיל הערה .408
 426עי' זהר ח"ג קסא ע"ב :ת"ח כד ברא קב"ה עלמא אשרא )ס"א אסדר( לימא דאוקינוס
דאסחר כל ישובא דעלמא וישובא דכל שבעין אומין כלא אסחר לירושלם וירושלם באמצעיתא
דכל ישובא שריא והיא אסחרא להר הבית והר הבית אסחר לעזרות דישראל ואינון עזרות סחרן
ללשכת הגזית דתמן סנהדרי גדולה יתבין ותנינן לית ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלחודייהו
תרגום :בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא העולם השרה ) ִסדר( את ים האוקינוס סביב ישוב
כל העולם ,וישוב כל שבעים האומות כולם סביב לירושלים ,וירושלים שורה באמצע כל הישוב,
והיא מסובבת להר הבית ,והר הבית סביב עזרות ישראל ,ואותן עזרות סובבות ללשכת הגזית,
ששם יושבים סנהדרין גדולה ,ושנינו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד לבדם.
 427עי' תיקו"ז יט ע"א :צדק מלכותא קדישא.
 428עי' לעיל הערה .424
עי' זהר ח"א נב ע"ב :כלהו חמאן זהרין עלאין ומתנהרין באספקלריא דנהרא ,דכתיב )שם כ טו(
וכל העם רואים את הקולות.
תרגום :כולם ראו אורות עליונים שמאירים באספקלריא המאירה שכתוב וכל העם רואים את
הקולות.
 429עי' לעיל הערה  .413ועי' לקמן הערה .1659
 430עי' זהר ח"א רלז ע"א :רבי שמעון פתח ואמר )תהלים מה יד( כל כבודה בת מלך פנימה כל
כבודה דא כנסת ישראל >כבודה< בגין דאיהו כבוד דא על דא דא דכר ודא נוקבא >נ"א דא
נוקבא< ואתקרי כבודה בת מלך היינו בת שבע בת קול >דאיהו קול גדול< והאי מלך עלאה הוא
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äöåçä åúåà àöåéå (à åð÷ úáù) åùøã ïëå äëøòîä ïî õåç åàéöåäù ì"æø úòãå àöåéå
äèîì äìòîìî àìà äèáä ïåùì ïéà äîéîùä àð èáä êìù úåðéðâèöàî àö åì øîà
ìà íéîùî 'ä (ë á÷ íéìäú) áéúëå äàøå íéîùî èáä (åè ô íéìäú) áåúëù ïéðòëå
íéáëåëä åéäå úåìæîäå íéáëåëä ïî äìòîì åäéáâäù (ãé ãî ø"á) ì"æø åùøãå èéáä õøà
431
åìâøì ñøãî úåìæîå
:ìÈæåÉ âÀå øúÀ
É å LlÈ L
Ë îÀ ìÄéàÀ
Ç å úLÆ lÆ L
Ë îÀ æòÀ
Å å úLÆ lÆ L
Ë îÀ äìÈ âÀ òÆ éìÄ äçÈ ÷À åéìÈ àÅ øîà
)Æ ÉiÇå (è åè
(àë å úéùàøá) åîë êì ç÷ åà úùìåùî äìâò éì ç÷ øîåì éåàø äéä :ééçá 'ø 'éò
÷ìáà õøàä úðúî ìò åçéèáäìå íäøáà úìòåúì úàæä äçé÷ìä éë ìëàî ìëî êì ç
432
ãçåéîä íùì øîåìë éîùì éì äç÷ ùøôì ïëúé
íéäìà àìå ìà àì øîàð àì úåðáø÷ä ìëá (à é÷ úåçðî) ì"æø øîàî òåãé øáëå
øîàð ïëå ÷åìçì ïéãä ìòáì äô ïåçúô ïúéì àìù ãçåéîä íùä àìà êéäìà àìå
úôñåúë äç÷ ìù à"ä úôñåúå åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú (á çë øáãîá) úåðáø÷á
áåúëä øîàå ÷ãö àø÷ðä àåäå äìçú ìá÷îä àåä éë úòãé øáëå 433äçáæîä à"ä
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
פנימה בגין דאית מלך דלאו איהו לגו כוותיה והאי כבודה בת מלך.
תרגום :רבי שמעון פתח ואמר" ,כל כבודה בת מלך פנימה"" .כל כבודה" ,זו כנסת ישראל.
"כבודה" ,משום שהוא כבוד ,זה על זה .זה זכר וזו נקבה )זו נקבה( ,ונקראת "כבודה בת מלך" ,היינו
בת שבע ,בת קול ,שהוא קול גדול ,וזהו מלך העליון .היא פנימה ,משום שיש מלך שאינו לפנים
כמותו ,וזו "כבודה בת מלך".
 431עי' זהר ח"ג רטז ע"ב :ואינון דלא ידעי רזא דא אמרי בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא
מלתא אלא במזלא תליא מלתא והא חזינא לאברהם דחזא במזליה דלא הוה עתיד למהוי ליה ברא
וקב"ה אפיק ליה לברא כדכתיב ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט וגו' ואוקמוה דא"ל צא
מאצטגנינות שלך והעלהו למעלה מהככבים ואמר לו הבט נא השמימה וספור הככבים עד הכא
מלין דרבנן וצריך לפרשא לון בדרך נסתר.
ת"ח כל בריין דעלמא קודם דאתייהיבת אורייתא לישראל הוו תליין במזלא ואפילו בני חיי
ומזוני אבל בתר דאתייהיבת אורייתא לישראל אפיק לון מחיובא דככביא ומזליו דא אוליפנא
מאברהם בגין דהוו עתידין בנוי לקבלא ה' מאברהם דאיהי חמשה חומשי תורה דאתמר בה אלה
תולדות השמים והארץ בהבראם בה' בראם אמר לאברהם בגין האי ה' דאתוסף בשמך השמים
תחתך וכל ככביא ומזלי דנהירין בה' ולא עוד אלא דאתמר בה ה"א לכם זרע וזרעתם בה"א כי
ביצחק יקרא לך זרע ובג"ד כל המשתדל באורייתא בטיל מניה חיובא דככביא ומזלי אי אוליף לה
כדי לקיימא פקודהא ואם לאו כאלו לא אשתדל בה ולא בטיל מניה חיובא דככביא ומזלי כ"ש עמי
הארץ דאינון אתמתלן לבעירן דאוקמוה ארור שוכב עם כל בהמה דלא אתבטלון מנהון חיובא
דככבי' ומזלי.
תרגום :והם שלא ידעו סוד זה אמרו ,בנים חיים ומזונות לא בזכות תלוי הדבר אלא במזל תלוי
הדבר .הרי ראינו את אברהם שראה במזלו שלא היה עתיד להיות לו בן ,והקדוש ברוך הוא הוציאו
החוצה ,כמו שכתוב "ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט וגו'" ,ופרשוה שאמר לו ,צא מאצטגנינות
שלך והעלהו למעלה מהכוכבים ,ואמר לו "הבט נא השמימה וספור הכוכבים" ,עד כאן דברי
רבותינו וצריך לפרש אותם בדרך נסתר.
בא וראה כל בריות העולם קודם שנתנה התורה לישראל היו תלויים במזל ,ואפילו בנים חיים
ומזונות ,אבל אחר שנתנה תורה לישראל ,הוציא אותם מחיוב כוכבים ומזלות ,וזה למדנו
מאברהם ,משום שהיו בניו עתידים לקבל ה' של אברהם שהיא חמשה חמשי תורה ,שנאמר בה
"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" בה' בראם .אמר לאברהם בגלל הה' הזו שנוספה לשמך,
השמים תחתיך וכל הכוכבים והמזלות שמאירים בה' ,ולא עוד אלא שנאמר בה "ה"א לכם זרע
וזרעתם" ,בה"א" ,כי ביצחק יקרא לך זרע" .ומשום זה כל העוסק בתורה בטל ממנו חיוב כוכבים
ומזלות ,אם לומד אותה כדי לקיים מצוותיה ,ואם לא כאלו לא עסק בה ,ולא בטל ממנו חיוב
כוכבים ומזלות .כל שכן עמי הארץ שנמשלו לבהמות ,שבארו עליהם "ארור שוכב עם כל בהמה",
שלא התבטלו מהם חיוב של כוכבים ומזלות.
 432עי’ לעיל פרשת בראשית הערה .204
 433עי' זהר ח"א רנד ע"ב :בא וראה שני מזבחות הן מזבח פנימי לעילא מזבח חיצון לתתא
מזבח הפנימי הוא שלם וזהו דכתיב המזבחה בתוספת ה"א וכך בכל מקום ומזבח החיצון הוא חסר
ה"א כמו )דברים כב( נערה נער חסר ה' אשתכח דמאתערותא דמזבח החיצון של מטה אתער מזבח
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éçá 'øå ï"áîø
)éåìòì éåìòî äìòîå íùîå äìçú à"ää ïéðòä ììëå ÷ãö éçáæ åçáæé íù (èé âì íéøáã
äååèöð øùàë äùò éë úåøåäì åì ç÷éå øîàå éì äç÷ øåàá åäæå 434äðåéìòä äáñä ãò
êøáúé åîùì áéø÷äå
íúÈ àÉ epòÀ
Ä å íeãáÂ
È òåÇ íäÆ ìÈ àìÉ õøÆ àÆ aÀ êÂ
È òøÇ
À æ äÆéäÄ
À é øÅâ ékÄ òãÇ zÅ òÇ ãÈ
É é íøÈ áÀ àÇ ìÀ øîà
)Æ ÉiÇå (âé åè
:äÈðLÈ úÉåàîÅ òaÇ øÀ àÇ
ìöà úåîå÷îä áåøá øëæð äæä øôñîä éë àöîú ÷ã÷ãú íà íðîà :ééçá 'ø 'éò
òøä ïéò ïëå úåéúåàä ìë úéìëú å"éú úåàå úåàî òáøà åøôñî òø ïéò éë 435òøä ïéò
òøä ïéò åá äèìù êëì ïéãä úãî àéäù à"ä úåà íäøáàá óñåúðù éôìå ìëä äìëú
éôì ò"øä ï"éò øôñîë äðù úåàî òáøà ãáòúùäì åòøæ ìò øæâðù ïéãä çëî àåäù
ïéáî ãìåðä êòøæ øîåìë êòøæ äéäé øâ éë òãú òåãé øîàù åäæå ïèù ìù åðéò åá äèìùù
íúåà åðòå íåãáòå êëì ïéãä çëî àåäù òøä ïéò åá äèìùå ïéãä úãî íäù ï"éää éðù
äðù úåàî òáøà
ïéaÅ øáÇ òÈ øLÆ àÂ LàÅ ãétÄ ìÀ
Ç å ïLÈ òÈ øepúÇ äÅpäÀ
Ä å äÈéäÈ äèÈ ìÂ
È òåÇ äàÈ aÈ LîÆ MÆ äÇ éäÀ
)Ä éåÇ :(æé åè
:älÆ àÅ äÈ íéøÈ
Ä æbÀ äÇ
ìåãâ ïùò ïéðòë äøòåá ùà ãéôì åëåúáå åìåë ïùò øåðú åìàë äàø :ï"áîø 'éò
(àé ã íéøáã) äøåú ïúîá øëæðä ìôøòäå ïðòä àåä ïùòäå (ã à ìà÷æçé) úç÷ìúî ùàå
áåúëå 436ùàä êåúî úòîù åéøáãå (åì ã) íù øåîàä ùàä àåä åëåúá ùàä ãéôìå
)àåäå íéøúáä ïéá äøáò äðéëùä äðäå 437'åâå úìëåà ùàë 'ä ãåáë äàøîå (æé ãë úåîù
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
הפנימי של מעלה ובמה אתער בריח הקטורת הקטורת של מעלה ויתער ריח הקרבן של מטה ועל
דא לריח שמניך טובים אינון בוצינין נהירין ונציצין כתיב הכא טובים וכתיב התם )בראשית א ד(
וירא אלהי"ם את האור כי טוב.
תרגום :בא וראה שתי מזבחות הן ,מזבח פנימי למעלה ,מזבח חיצון למטה .מזבח הפנימי הוא
שלם ,וזהו שכתוב "המזבחה" ,בתוספת ה"א ,וכך הוא בכל מקום .ומזבח החיצון הוא חסר ה"א,
כמו נערה ,נער חסר ה' .נמצא שמהתעוררות המזבח הפנימי )החיצון( של מטה ,מתעורר מזבח
הפנימי של מעלה .ובמה מתעורר ,בריח הקטורת ,הקטורת של מעלה ,ויעורר ריח הקרבן של מטה.
ועל זה "לריח שמניך טובים" ,אותם מאורות מאירים ונוצצים .כתוב כאן טובים ,וכתוב שם "וירא
אלהים את האור כי טוב".
 434עי' לעיל הערות ) 248זהר ח"ג רנו ע"ב( ו ,360והערה .408
 435עי' ילקוט בראשית )רמז קב( :אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף זהו שאמר הכתוב
נבהל להון איש רע עין זה עפרון שהכניס עין הרע בממונו של אברהם אמר אי את בעי למיתן
ארבע מאה קנטרין דכסף מן סחורתא דביתך את יכיל יהב לי .ולא ידע כי חסר יבואנו שחסרו
הכתוב וי"ו שנאמר וישקול אברהם לעפרן עפרון תנינא חסר וי"ו.
עי' זו"ח פו ע"ב :וכל האוכל בלא נטילת ידים ,אכילתו טמא .ושכינתא מה היא אומרת .אל
תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו .מאי טעמא .בגין דיש מדת פורענות בעולם ,ושמו
עין הרע .וכל האוכל בלא נטילת ידים ,אותה המדה של פורענות שורה עליו .וכל אותו המאכל
שלה ,הוא נקראת לחם רע עין.
עי’ אד"ר )קכט ע"א( :מהאי מצחא )ס"א דלתתא( נהרין ארבע מאה בתי דינין כד אתגלייא האי
עת רצון וכלהו משתככין קמיה הדא הוא דכתיב )דניאל ז( דינא יתיב כלומר יתיב באתריה ודינא
לא אתעביד ותאנא שערא לא קאים בהאי אתר משום דמתגלייא ולא אתכסייא אתגליא ויסתכלין
מארי דדינין וישתככין ולא אתעבידו
תרגום :מזה המצח )שלמטה( מאירים ארבע מאות בתי דינים .כשמתגלית עת הרצון הזו אז
הכל נרגעים לפניו .זהו שנאמר "דינא יתיב" )הדין יושב( כלומר הוא יושב במקומו ולא עושה דין.
ולמדנו :אין שערות נמצאים במקום זה ,משום שהוא מגולה ולא מכוסה ,מגולה ויסתכלו בו בעלי
הדינים ,וירגעו ולא יעשו.
 436עי' לקמן פרשת וירא הערה  468שזו מדת המלכות.
 437עי' לקמן הערה .468
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éçá 'øå ï"áîø
àåä êåøá ùåã÷ä éë úéøá íøáà úà 'ä úøë íòè äæå íìåòî åúà äúéä øùà úéøáä
.ïéáé ìéëùîäå íéøúáä ïéá úéøá øéáòä åîöòá
øáòù äæä çëä åðòéãåäì áåúëä àá éë äìá÷ä êøã ìò ïëúé ìáà :ééçá 'ø 'éò
ìåòôì úåøëæ çë åá ùé úåá÷ð çëå úåøëæ çë åá ùé éëå íäøáà ìù åéúåðáø÷ ìá÷å
úåìåòôä ìëå øëæä ïî úìá÷îù åæ äá÷ðë åúìåæî ìá÷î àåäù úåá÷ð çëå úåìåòôä
úåîù) ñåì÷ðåà íâøúå äá÷ð ïåùìá äðéëù äæä çëä àø÷ð ïë ìòå åçëî äá úåìãâúî
úìîá æîøå úåøøåòúä äæá ùéå òåãé äæä çëä íùå êäé àìå êäú éúðéëù åëìé éðô (ãé âì
ïùò øåðú ïàëá øéëæä ïë ìòå (æ"á ç"à ìù àúéá à"ôìàá) ú"éèá å"éú óåìçá øåðú
áåúëù åäæå úåøëæä àåä ùà ãéôìå úåá÷ðä çëì æîø åäæå ùàä ìá÷îä éìëä àåäù
àåäù äðéëùä éë úéøá íøáà úà 'ä úøë ïåùì åäæå åøáò øùà øîà àìå øáò øùà
íù ïáéå äùøôä ùàøá äìòîì øéëæä äæä çë ìò éë òãå íéøúáä ïéá øéáòä úéøáä
438
ïéáé ìéëùîäå åéìà äàøðä 'äì çáæî
úàÉfäÇ õøÆ àÈ äÈ úàÆ ézÄ úÈ
Ç ð êÂ
È òøÇ
À æìÀ øîà
É ìÅ úéøÄ aÀ íøÈ áÀ àÇ úàÆ ’ä úøÇ kÈ àeääÇ íÉåiaÇ :(çé åè)
:úøÈ tÀ øäÇ ðÀ ìãÈ
É bäÇ øäÈ
È päÇ ãòÇ íÄéøÇ öÀ îÄ øäÇ pÀ îÄ
øéëæäù øçà éúúð êòøæì øîàì úéøá íøáà úà 'ä úøë àåää íåéá :ééçá 'ø 'éò
éúúð äúò øîà ãéúò ïåùìá äððúà êòøæì ïúà êòøæì íéîòô éðù õøàä úðúî äìòîì
íùä úðúî éë éúòáùð åîë éúúð úìîå øáë åì ïúðù äðúîä åì øéëæä éë øáò ïåùìá
øáëå íëéúåáàì 'ä òáùð øùà íå÷î ìëá øîàé äæîå äòåáùë àéä éøä ãáì äøéîàá
äéä äòåáùä àéäù úàæä äðúîä øçàå éúù÷ úà (âé è úéùàøá) ÷åñôá äæî éúøàá
úéøá åúøëé êë øçàå äìçú åòáùéù úéøá éúøåë êøã êë éë íéøúáä ïéá ìù úéøáä
åúøë øùà ìâòä (çé ãì äéîøé) áåúëù ïéðòëå äîäáä éøúá ïéá ïéøáåòù àåä úéøáäå
åòáùðù äòåáùä íåé÷ àåäå íøç ïéòë äúéä úàæä úéøáäå åéøúá ïéá åøáòéå íéðùì
ñåì÷ðåà íâøú ïë ìòå äòåáùä ìò øåáòéù éî åæ äîäáë øúåáî éäé øîàù åîëå øáë
úéùàøá) ÷çöéì êìîéáà øîàù åäæå äìçú åòáùðù äòåáùä íåé÷ àåäù àîéé÷ úéøá
äìçú äòåáùä øéëæä êîò úéøá äúøëðå êéðéáå åðéðéá åðéúåðéá äìà àð éäú (çë åë
øùàë úàæä úéøáá äðååëä ìáà å"ç äðéëùá ìôåð åðéà äæë àåäù úéøáå úéøáä ë"çàå
øùôà éà êë åéäù úåîëì íéøæåç íéøúá åéäéù øùôà éàù íùë éë é"ùä ìöà äéäú
êøáúé åúðúî ìèáúúù
ïãò ïâ úåøäðá éòéáø åäðåî áåúëäå ìåãâä øäðä úøô øäðì àø÷ù äîå :ù"ééò
øååçùì 439÷áãä êìî êìî ãáò øîåà ìùîä ïëå ìàøùé õøàì ÷áã àåäù éðôî
úéáä àø÷ð íùù ùã÷îä úéáå áåùéä øçáî àéä äùåã÷ä õøàäù éôìå êì ååçúùéå
ïëå 442ìåãâä ìàä àø÷ð äáø÷á ïëåùä íùäå 441ìåãâä ïäëä àø÷ð íù ãáåòäå 440ìåãâä
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî

.408  עי' לעיל הערה438
.108  עי' לעיל פרשת בראשית הערה439
.373  כנ"ל פרשת נח הערה440
 ויברך אלהי"ם את יום השביעי דא כהן גדול דמברך לכלא והוא: עי' זהר ח"א דף מז ע"ב441
.נטיל ברישא דתנן כהן נוטל בראש וברכאן ביה שריין לברכא ואקרי שביעי
. והוא נוטל בראש, זה כהן גדול שמברך את הכל," "ויברך אלהים את יום השביעי:תרגום
. ונקרא שביעי, ובו הברכות שׁ ֹור ֹות לברך,ששנינו כהן נוטל בראש
 מפני מה זכה כהן להקרא מלאך יי' צבאות אמר ר' יהודה מה מלאך:ועי' זהר ח”ג דף קמה ע”ב
יי' צבאות כהן למעלה אף כהן מלאך יי' צבאות למטה ומאן הוא מלאך יי' צבאות למעלה זה
מיכ"אל השר הגדול דאתי מחסד של מעלה והוא כהן גדול של מעלה
 מה מלאך ה' צבאות כהן, אמר רבי יהודה, למה זכה כהן להקרא מלאך ה' צבאות:תרגום
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ìåãâ äðåá éðà øùà úéáäå (ã á á íéîéä éøáã) íéîéä éøáãá ä"ò êìîä äîìù øéëæä
äîå ìåãâä øäðä äúåà ááåñä øäðä óà áåúëä àø÷ êëì íéäìàä ìëî åðéäìà ìåãâ éë
ïéà ÷çöé àìå ìàòîùé àì ïééãò åãìåð àìå åììä ïéîîò äøùòá éúúð êòøæì øéëæäù
÷çöéì äçèáä àåä ìáà åòøæ ø÷ò åðéà éøäù äçôùä ïá ìàòîùéì äçèáä äæî ïéáäì
êì àø÷é ÷çöéá éë (áé àë úéùàøá) é"ùä åçéèáäù ïéðòëå åòøæ ø÷ò àåäù äøéáâä ïá
òøæ
ékÄ àøÆ zÇ
Å å êÈ ÷é
Æ çÅ aÀ éúÄ çÈ ôÀ LÄ ézÄ úÈ
Ç ð éëÄ ðÉ àÈ êé
È ìÆ òÈ éñÄ îÈ çÂ íøÈ áÀ àÇ ìàÆ éøÇ NÈ øîà
Æ zÇ
É å :(ä æè)
:êéÆ
È ðéáe
Å éðé
Ä aÅ ’ä ètÉ LÄ
À é äéÆ
È ðéòÅ aÀ ì÷Ç àÈ
Å å äúÈ øÈ äÈ
àì ïéãä úãî øçà òéúøäù éî ìë (æ äî ø"á) ì"æ åðéúåáø åùøã :ééçá 'ø 'éò
äøîàù éãé ìòå íäøáà ìù åéúåðùì òéâäì äøù äúéä äéåàø äãé úçúî éåôù àöé
ìà àáéå áåúë øáë áéúë êðáå éðéá àéòùåä 'ø øîà íéðù ç"î äééçî òðîð 'ä èåôùé
äñéðëäù ãîìî àìà ïá úãìéå äøä êðä ì"ú äîå äéòîá øáåòä äéä øáëå øäúå øâä
ùã÷ä çåøá ïë äøîà àéáðä òùéìà åìéà àðéðç éáø øîà äøáåò äìéôäå 443òøä ïéò äá
ø"áá ë"ò ééã
éðÄ àÂ åéìÈ àÅ øîà
Æ ÉiÇå íøÈ áÀ àÇ ìàÆ ’ä àøÅ
È iåÇ íéðÄ LÈ òLÇ úÀ
Å å äÈðLÈ íéòÄ LÀ zÄ ïaÆ íøÈ áÀ àÇ éäÀ
Ä éåÇ :(à æé)
:íéîÄ úÈ äÅéäÆ
À å éÇðôÈ ìÀ êÀ lÅ äÇ úÀ äÄ écÇ LÇ ìàÅ
çöðî øîåìë ããåù úøæâî ì"æ ãéâðä íùá åùøéô íäøáà éáøå :ï"áîø 'éò
äá åøîàéù íìåòä úâäðî äøåáâä úãî àéä éë ïåëðä åäæå íéîùä úåëøòî ããåùîå
444
äèî ìù ïéãä úãî (ã äì ø"á) íéîëçä
445
úåîî ìéöäì íé÷éãöì íéøúñðä íéñðä åùòé åá éë íùä äæ äúò øéëæäì íòèå
íäøáàì íéùòðä íéñðä ìëë áøç ãéî äîçìîá íúåãôìå áòøá íúåéçìå íùôð
éë äéäå úùøôáå (åî - â åë àø÷éå) éúå÷çá íà úùøôá äøåúá íéàáä ìëëå úåáàìå
íéîùâä åàåáéù òáèä ïî ïéà éë íä íéñð íìåëù úåìì÷áå úåëøáá (çë íéøáã) àáú
ìë ïëå úéòéáùä äðùá òøæð øùàë ìæøáë íéîùä åéäéù àìå íéäìàä åðãáòá íúòá
éåðù íäá ïéàù àìà úåìæîä úëøòî çöðúú íìåëáå íéñð íìåë ìáà äøåúáù íéãåòéä
ïîäå íéä úòéø÷áå úåëîä øùòá åðéáø äùî éãé ìò íéùòðä íéñðë íìåò ìù åâäðîî
øùà 446ãçåéîä íùá åùòéù íäå íåñøéôá òáèä íéðùî íéúôåî íäù íúìåæå øàáäå
åì ãéâä
447
ãéìåéå åìæî ìò øáâéù çöðîä óé÷úä àåä éë åðéáà íäøáàì äúò øîà ïëìå
úçú åéäé àì íâéäðé åðåöøáå åîò 'ä ÷ìç äéäéù íìåòì åòøæ ïéáå åðéá úéøá äéäéå
ìæîå áëåë úìùîî
íùä óåøéöá ÷ø 'ä ã"åé íù åéøáãá øéëæä àì åðéáà íäøáà éë äàøå òãå
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
 זה מיכא"ל השר הגדול, ומיהו מלאך ה' צבאות למעלה, אף כהן מלאך ה' צבאות למטה,למעלה
. והוא כהן גדול של מעלה,שבא מחסד של מעלה
. האל הגדול, "אל" דא אברהם כמה דאוקימנא: זהר ח”ג דף לא ע”א442
.435  עי' לעיל הערה443
.384  עי' לעיל פרשת נח הערה444
 כל מופתים נסתרים ונסים נסתרים מכנסת ישראל הנקרא אלהים:(&)  עי' ספר הפליאה445
.[וכו' ]לאפוקי בינה שהיא נסים גלוים
.204  עי' לעיל פרשת בראשית הערה446
.( עי' רבנו בחיי )דברים ח יח447
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éäìà 'ä øîàé ïëå íéäìà åéðéðòá øéëæéå åîò ïåéìò ìà óåøéöá åà 448ú"ìã ó"ìàá áåúëä
øéëæä á÷òéå ãéúòä ùã÷îä íå÷î ìò (ãé áë ïìäì) äàøé 'ä øîàå (æ ãë ïìäì) íéîùä
åìåë äæ ïéáú äëæú íàå íìåòì ïë øéëæé àì åðéáø äùîå (â çî ãé âî ïìäì) éãù ìà ãéîú
äðéàù 449àéøì÷ôñéàá åìëúñð íéàéáðä ìë (á èî) úåîáé úëñîá åøîàù äîî
àéøì÷ôñéàá ìëúñð äùîå (à å äéòùé) é"ðãà úà äàøàå äéòùé øîà êëéôìå äøéàî
ó"ìàá áåúë 'ä úà äàøàå (ë âì úåîù) éçå íãàä éðàøé àì éë øîà êëéôìå äøéàîä
ééðòá íéäìà äàøé íà (á å úåîù) àøàå úùøôá äæ øéëæà ãåòå ú"ìã
äá åøîàéù íìåòä úâäðî äøåáâä úãî àåä éë äæá ùøéô ï"áîøäå :ééçá 'ø 'éò
éãù ìà àåäù åòéãåä éë äìéîá íùä äæ øéëæäù íòèå äèî ìù ïéãä úãî íéîëçä
íäøáàå íéøúñðä íéñðä åùòé äæä íùá éë òåãéå ãéìåéå åìæî çöðîå ããùî óé÷ú øîåìë
åðéà øúñð ñð äæ äðä ãéìåéù ìæîä çë ìèá äæä íùäå ãéìåé àìù åìæîáå åòáèá äéäù
íéãéìåî íäù äáøä ùéå ãéìåäì íãà éðá òáè äðä åøîàé éë íéàåøä éðéòì íñøåôî
éãé ìò ãçåéîä íùá íéùòðä íéñðä åîë íìåò ìù åâäðî éåðù äæá ïéàå äðù äàîì
ïîä úãéøéå óåñ íé úòéø÷ë åâäðîå íìåò ìù åòáè íéðùî íéîñøåôî íéñð íäù ä"òøî
ïàë ãò íúìåæå
øééåöîå ã"åéá íúåç àåäù éôì äæä íùä åæ äåöîá øéëæäù íòèá ùøôì ùéå
ìù íúìòî úîñøôúî äæä úåàä íòå ùã÷ úéøá úåàá íåúçä ìåîðì óåâä úéðáúá
ìàøùéå íéãùä ãöî íäù øùá éìøòå áì éìøò â"åòä øàùî íéìãáð íúåéäå ìàøùé
ïåéëå íéîú äéäå øîàù åäæ íéîú íãàä àø÷ð äæä úåàä íòå 450éãù ìà ãöî íäù
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
 448עי' זהר ח"א צ ע"א :ויאמר אברם אדנ"י יהו"ה מה תתן לי אדנ"י אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד
אלהי"ם יו"ד ה"א וי"ו ה"א )נ"א אלהי"ם יֱה ֹו" ִה בניקוד אלהי"ם( אלא רזא דמלה חבורא דתרין
עלמין כחדא עלמא תתאה ועלמא עלאה.
תרגום" :ויאמר אברם אדני יהו"ה מה תתן לי"" .אדנ"י" אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד" .אלהים" יו"ד ה"א
וי"ו ה"א )אלהים יהו"ה בנקוד אלהים( .אלא סוד הדבר ,חיבור של שני עולמות יחד ,העולם
התחתון והעולם העליון.
 449עי' לעיל פרשת בראשית הערה .19
 450עי' זהר ח"א צה ע"א :ויאמר אליו אני אל שדי מאי משמע דעד השתא לא קאמר אני אל
שדי אלא הכי תאנא עבד קב"ה כתרין תתאין 450דלא קדישין לתתא וכל אינון דלא אתגזרו
יסתאבון בהון 450ורשימין בהון ומאי רישומא אית בהון דאתחזי בהו שי"ן דל"ת 450ולא יתיר ובגין
450
כך ]אסתאבון[ )ויסתאבון( בהו ואתדבקון בהו בתר דאתגזרו נפקין מאלין ועאלין בגדפוי
דשכינתא ואתגליא בהו יו"ד רשימא קדישא את קיימא שלים ואתרשים בהו שד"י ואשתלים
בקיומא שלים ועל דא כתיב בהאי )בראשית יז א( אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים שלים
דהשתא את חסר ברשימא דשי"ן ודל"ת 450גזר גרמך והוי שלים ברשימא דיו"ד ומאן דאיהו
ברשומא דא אתחזי לאתברכא בשמא דא דכתיב )בראשית כח ג( ואל שדי יברך אותך מהו אל שדי
450
ההוא דברכאן נפקן מניה 450הוא דשליט על כל כתרין תתאין וכלא מדחלתיה דחלין 450ומזדעזעין
בגין כך מאן דאתגזר כל אינון דלא קדישין אתרחקן מניה ולא שלטין ביה ולא עוד אלא דלא נחית
לגיהנם דכתיב )ישעיה ס כא( ועמך כלם צדיקים וגו' )]נ"א[ כל אינון 450דאתגזרו אקרון צדיקים
ובגין כך לעולם יירשו ארץ דלא ירית האי ארץ אלא ההוא דאקרי צדיק אוף הכא ועמך כלם
צדיקים לעולם יירשו ארץ וגו'(
תרגום" :ויאמר אליו אני אל שדי" .מה משמיע שעד עכשיו לא אמר אני אל שדי .אלא כך
שנינו ,הקדוש ברוך הוא עשה כתרים תחתונים שאינם קדושים למטה ,וכל אותם שלא נמולים
נטמאים בהם ,ורשומים בהם .ומה הרשום שיש בהם ,שנראה בהם שי"ן דל"ת ולא יותר ,ולכן
נטמאים בהם ונדבקים בהם .אחר שנמולים יוצאים מאלו ,ונכנסים בכנפי השכינה ,ומתגלה בהם
יו"ד הרישום הקדוש ,אות הברית השלם ,ונרשם בהם שד"י ,ונשלמים בקיום שלם .ועל כן כתוב
בזה "אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים" ,שלם .שכעת אות חסרה ברישום של שי"ן ודל"ת .מול
את עצמך ,והיה שלם ברישום של יו"ד .ומי שהוא ברישום הזה ,ראוי להתברך בשם הזה ,שכתוב
"ואל שדי יברך אותך" .מה זה "אל שדי" ,ההוא שממנו יוצאות הברכות ,הוא ששולט על כל
הכתרים התחתונים ,והכל פוחדים מיראתו ומזדעזעים .לכן מי שנימול ,כל אותם שאינם קדושים
מתרחקים ממנו ולא שולטים בו .ולא עוד ,אלא שלא יורד לגיהנם ,שכתוב "ועמך כולם צדיקים
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á ìàåîù) áåúëù åäæå úåéøòä ïåò àåä ãçåéîä ïåòî øîúùéù åì éåàø åá íéîú àåäù
íù íãàá íùøðå øù÷ð úåúéøáä úùåã÷ìå éðåòî äøîúùàå åîò íéîú äéäàå (ãë áë
äæ ïáäå äæ ÷åñôá ïëå äìòîì äèîî 451å"éå à"ä ã"åé
:êé
È zÄ úÇ ðÀ íÄéåÉ b ïåÉ îäÂ áàÇ ékÄ íäÈ øÈ áÀ àÇ êÈ îÀ LÄ äÈéäÀ
È å íøÈ áÀ àÇ êÈ îÀ LÄ úàÆ ãÉåò àøÅ wÄ
È é àìÀ
)É å (ä æé
çë åì äéä äîòå íùáù äðåøçà àéä åá äôñåúðù úàæä à"ää :ééçá 'ø 'éò
éë åðéðá íåìùú àéäå äøùî àø÷ðù íäøáàá åðéöî ïëå 452åðîî úìùìúùîå äãìåúä
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וגו'") .כל אותם שנמולו נקראים צדיקים ,ולכן "לעולם יירשו ארץ" ,שאין יורש את הארץ הזו אלא
ההוא שנקרא צדיק .כמו כן" ,ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ וגו'"(.
 451עי' ויקרא יט כז.
 452עי' זהר )ח"א דף צג ע"א() :ותנא מאי קא חמא קרא דלא אקרי אברהם עד השתא אלא הכי
אוקימנא דעד השתא לא אתגזר וכד אתגזר אתחבר עאל( ]נ"א תא חזי קב"ה לא קרא ליה לאברהם
אברהם עד השתא מאי טעמא אלא הכי אוקימנא דעד השתא לא אתגזר וכד אתגזר אתחבר ביה
האי ה"א ושריא ביה[ בהאי ה' ושכינתא שריא ביה וכדין אקרי אברהם והיינו דכתיב )בראשית ב ד(
אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ותאנא בה' בראם ותנא באברהם מאי קאמרי אלא דא חסד
ודא שכינתא וכלא נחית כחדא ולא קשיא מלה והאי והאי הוי.
תרגום) :ולמדנו ,מה ראה הכתוב שלא נקרא אברהם עד עתה ,נ"א בא וראה ,הקדוש ברוך הוא
לא קרא לאברהם אברהם עד עתה ,ולמה ,אלא כך בארנו ,שעד עתה לא נמול ,וכשנמול ,התחברה
בו הה"א הזו ושרתה בו( .אלא כך בארנו ,שעד עכשיו לא נמול ,וכשנמול ,התחבר לה"א הזו
והשכינה שרתה בו ,ואז נקרא אברהם .והיינו מה שכתוב "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם",
ושנינו בה' בראם ,ושנינו באברהם .מה אומרים ,אלא זה חסד וזו השכינה ,והכל יורד יחד ,והדבר
לא קשה ,וזה וזה היה.
ועי' שם צו ע"א :רחימו סגי הוה ליה לקב"ה ביה דלא אתעביד עד דלא אתגזר אברהם אבוה
ואקרי שלים ואתוסף ליה ה"א לאשלמותא וכן לשרה האי ה"א אתיהיבת לה הכא אית לאסתכלא
ה' לשרה שפיר אבל לאברהם אמאי ה"א ולא יו"ד י' מבעי ליה דהא הוא דכר הוה אלא רזא עלאה
הוה )ד"א הוא( סתים בגוון אברהם סליק לעילא ונטיל רזא מה"א עלאה דאיהו עלמא דדכורא ה"א
עלאה וה"א תתאה האי תליא בדכורא והאי בנוקבא ודאי ובגין כך אברהם סליק בה"א דלעילא
ושרה נחתת בה"א דלתתא:
תו דכתיב )בראשית טו ה( כה יהיה זרעך ותנא זרעך זרעך ממש דהוה שארי למיעל בהאי קיים
ומאן דשארי למיעל בהאי קיים עאל ובגיני כך גיורא דאתגזר גר צדק אקרי בגין דלא אתא מגזעא
קדישא דאתגזרו ועל דא מאן דעאל בהאי שמיה כהאי אברהם בגין כך כתיב ביה כה יהיה זרעך
זרעך ממש ואתמסר ליה ה"א ואי לאו דאתמסר ה"א לשרה הוה ליה לאברהם לאוליד לתתא כמה
דהאי כ"ה אולידת לתתא:
בתר דאתמסרת ה"א לשרה אתחברו תרין ההי"ן כחדא ואולידו לעילא ומאי דנפק מנייהו הוא
יו"ד בגיני כך יו"ד את רישא דיצחק דכר מכאן שארי דכורא לאתפשטא ועל דא כתיב )בראשית כא
יב( כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא בך יצחק אוליד לעילא דכתיב )מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב
יעקב אשלים כלא ואי תימא וכי אברהם בהאי אתאחיד ולא יתיר והא כתיב )שם( חסד לאברהם
אלא חולקא דיליה כך הוא בגין דעביד חסד עם בני עלמא אבל לאולדא הכא אחיד ומהכא שריא
ועל דא לא אתגזר אברהם אלא בן תשעים ותשע שנה ורזא דמלה הא אתיידע ואוקימנא
במתניתא דילן:
תרגום :אהבה רבה היתה לקדוש ברוך הוא בו שלא נעשה טרם שנמול אברהם אביו ונקרא
שלם ,ונוספה לו ה"א להשלימו ,וכן לשרה הרי נתנה לה ה"א הזאת .כאן יש להתבונן ,ה' לשרה זה
יפה ,אבל לאברהם למה ה"א ולא יו"ד ,היה צריך לכתוב יו"ד ,שהרי הוא היה זכר .אלא סוד עליון
היה )הוא( סתום אצלנו ,אברהם עלה למעלה ונטל סוד מה"א העליונה שהיא העולם של הזכר,
ה"א העליונה וה"א התחתונה ,זו תלויה בזכר וזו ודאי בנקבה .ולכן אברהם עלה בה"א שלמעלה,
ושרה ירדה בה"א שלמטה.
עוד ,שכתוב "כה יהיה זרעך" ,ולמדנו "זרעך" ,זרעך ממש ,שהיה מתחיל להיכנס בברית הזו ,ומי
שמתחיל להיכנס בברית הזו ,נכנס .ולכן הגר שמתגייר נקרא גר צדק ,משום שלא בא מגזע קדוש
שנמולו .ועל כן ,מי שנכנס בזה ,שמו כזה ,אברהם .לכן כתוב בו "כה יהיה זרעך" ,זרעך ממש.
ונמסר לו ה"א .ואם לא נמסרה ה"א לשרה ,היה לו לאברהם להוליד למטה ,כמו שהכ"ה הזו
מולידה למטה.
אחר שנמסרה לשרה ה"א ,התחברו שתי ההי"ן יחד והולידו למעלה ,ומה שיצא מהם הוא יו"ד.
לכן יו"ד אות הראש של יצחק ,זכר .מכאן מתחיל הזכר להתפשט ,ועל כן כתוב "כי ביצחק יקרא לך
זרע" ,ביצחק ולא בך .יצחק הוליד למעלה ,שכתוב "תתן אמת ליעקב" ,ויעקב השלים הכל .ואם
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äðåéìòä äáëøîä íåìùú äìòîì àåä ïë
êé
È øÆ çÂ àÇ êÂ
È òøÇ
À æåÀ äzÈ àÇ øîÉ LÀ úÄ éúé
Ä øÄ aÀ úàÆ äzÈ àÀ
Ç å íäÈ øÈ áÀ àÇ ìàÆ íéäÄ ìÉ à
Á øîà
)Æ ÉiÇå :(è æé
:íúÈ øÉ ãÉ ìÀ
ïìäì) êîò éëðà äðä íòèë êúà éúéøá äðä íòè úîàä êøã ìò :ï"áîø 'éò
úéøáä éë øîàé (æð ç à"î) åðîò åðéäìà 'ä éäé (áé â úåîù) êîò äéäà éë øîàéå (åè çë
äìéîä äéäúå úàæä úéøáä íäøáà øåîùéù äåö êë øçàå äáøéå äøôé ïëìå åîò äéäé
äæ ïáäå åúåà äçãé ïëìå 454úáùë úåà äæä úåàä äðäå úéøá úåàì
453

:íìÉ
È åò úéøÄ áÀ ìÄ íëÆ øÀ NÇ áÀ aÄ éúé
Ä øÄ áÀ äúÀ
È éäÀ
È å êÈ tÆ ñÀ kÇ úÇð÷À îe
Ä êÈ úé
À aÅ ãéìÀ
)Ä é ìÉånÄé ìÉånäÄ (âé æé
éúéøá øîàé íìåò úéøáì íëøùáá éúéøá äúéäå äìá÷ä ã"òå :ééçá 'ø 'éò
åéìòå ,455íìåò ãåñé ÷éãö (äë é éìùî) àø÷ðä àåä íìåò úéøáì àîâåã äéäú íëøùáá
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
תאמר ,וכי אברהם נאחז בזה ולא יותר ,והרי כתוב "חסד לאברהם" .אלא חלקו כך הוא ,משום
שעשה חסד עם בני העולם ,אבל כדי להוליד ,הוא אחוז כאן ומכאן מתחיל ,ועל כן לא נמול
אברהם אלא בן תשעים ותשע שנה ,וסוד הדבר הרי ידוע ,ובארנוהו במשנתנו.
 453עי' זהר ח”א דף סה ע"ב :תא חזי בכל אתר אני אתעביד גופא לנשמתא ודאי ,דמקבלא ממה
דלעילא ,ובגין כך אתרמיז באת קיימא ,דכתיב אני הנה בריתי אתך ,אני דקיימא באתגליא מזומנת
למנדע ,אני כרסיא למה דלעילא ,אני דעבידנא נוקמין לדרי דרין ,ואני כליל דכר ונוקבא כחדא.
תרגום :בכל מקום אני נעשה גוף לנשמה ודאי שמקבלת ממה שלמעלה ,ולכן נרמז באות
הברית ,שכתוב "אני הנה בריתי אתך" ,אני שקיים בגלוי מזומנת לדעת ,אני כסא לְ מַ ה שלמעלה,
אני שעושה נקמות לדורי דורות ,ואני כולל זכר ונקבה כאחד.
ועי' זהר ח”א דף פט ע"א :רבי יהודה אמר ,בגין כך את ה' לא אתיהיב ליה עד דאתגזר ,מאי
טעמא ,דאיהי ממש ברית אקרי ,ועל דא כיון דעאל בברית כדין אתייהיבת ליה את ה"א ,דכתיב אני
הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים ,ולא יקרא עוד את שמך אברם
תרגום :רבי יהודה אמר ,לכן הה"א לא נתנה לו עד שנמול ,ולמה ,שהיא ממש נקראת ברית.
ועל כן ,כיון שנכנס בברית ,אז נתנה לו האות ה"א ,שכתוב "אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון
גוים ולא יקרא עוד שמך אברם וגו'".
 454זהר ח"ב דף קיח ע"ב ז"ל :אלין מארי דתפלין ואות שבת ואות ברית רשימין בצדיק.
תרגום :אלו בעלי התפלין ואות שבת ואות ברית רשומים בצדיק.
ועי' זהר ח"ג דף כט ע"א ,אות תפילין ואות שבת ואות דיומין טבין ואות ברית ,כלהו שקילין.
תרגום :אות תפלין ,ואות שבת ,ואות ימים טובים ,ואות ברית ,כולם שקולים.
 455עי' זהר )ח"א דף צד ע"א( :פתח אידך ואמר )איוב יט כו( ומבשרי אחזה אלו"ה 455מאי
ומבשרי ומעצמי מבעי ליה 455אלא מבשרי ממש ומאי היא דכתיב )ירמיה יא טו( ובשר קדש יעברו
מעליך וכתיב )בראשית יז יג( והיתה בריתי בבשרכם דתניא בכל זמנא דאתרשים בר נש בהאי
רשימא קדישא 455דהאי את מניה חמי 455לקב"ה מניה ממש ונשמתא 455קדישא אתאחידת ביה ]ו[אי
לא זכי דלא נטיר האי את מה כתיב )איוב ד ט( מנשמת אלו"ה יאבדו דהא רשימו דקב"ה לא
אתנטיר ואי זכי ונטיר ליה שכינתא לא אתפריש מניה אימתי מתקיימא ביה כד אתנסיב 455והאי
את 455עייל באתריה.
תרגום :פתח אחר ואמר" ,ומבשרי אחזה אלוה" .מה זה "ומבשרי" ,היה צריך להיות ומעצמי.
אלא מבשרי ממש ,ומה היא ,שכתוב "ובשר קודש יעברו מעליך" ,וכתוב "והיתה בריתי בבשרכם".
ששנינו ,בכל זמן שנרשם אדם ברושם הקדוש של האות הזו ,ממנה רואה את הקדוש ברוך הוא,
ממנו ממש ,והנשמה הקדושה נאחזת בו .ואם לא זוכה ,שאינו שומר את האות הזו ,מה כתוב
"מנשמת אלוה יאבדו" ,שהרי הרושם של הקדוש ברוך הוא לא נשמר .ואם זוכה ושומר אותו ,אין
שא ]אשה[ ,והאות הזו נכנסת למקומה.
השכינה נפרדת ממנו .מתי מתקיים בו ,כאשר הוא נו ֹ
ועיי"ש לב ע"א :רבי שמעון אמר על ברית 455עלמא 455אתברי ואתקיים דכתיב )ירמיה לג כה(
אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי מאן ברית דא צדיק יסודא דעלמא דאיהו
רזא דזכור ועל דא עלמא קיימא בברית יומם ולילה כחדא דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חקות
שמים וארץ לא שמתי חקות שמים דנגדין ונפקין מעדן עלאה
תרגום :רבי שמעון אמר ,העולם נברא ומתקיים על הברית ,שכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה
חקות שמים וארץ לא שמתי" .מי הברית ,זה צדיק יסוד העולם ,שהוא סוד של זכור ,ועל זה
העולם עומד בברית יומם ולילה כאחד ,שכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא
שמתי"" ,חוקות שמים" הם ששופעים ויוצאים מעדן העליון.
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øîåì éåàø äéä áåúëä éë ,456íìåòä íåé÷ àåä éë íìåò çìî úéøá (èé çé øáãîá) øîàé
íéìâøä ïéá àåä äæ íìåò úéøáå íìåò úéøáì øîà ìáà íìåòì íëøùáá éúéøá äúéäå
äëéà) åøîà úîàä éîëç ì"æøì áìä éðéò øéàîä øîàîä àá äæ ìòå ãåäå çöð íéàø÷ðä
åì êåîñù éôìå åéìâø ïéáù íåãä åôà íåéá åéìâø íåãä øëæ àìå (à á äëéà) (â á éúáø
àåäù éôì ìî àì åìàë òøô àìå ìî (á æì÷ úáù) åøîà ïë ìò ,äòéøôä ïãâðëù úåëìî
.øàåáî äæå 457ãåçéä àåä íäéðá äåöîä úåîìù éøäå õö÷îå ãéøôîë
:íäÈ øÈ áÀ àÇ ìòÇ îÅ íéäÄ ìÉ à
Á ìòÇ
Ç iåÇ åÉ zàÄ øaÅ ãÇ ìÀ ìëÀ
)Ç éåÇ (áë æé
êåøá ùåã÷ä ìù åúáëøî íé÷éãöäù åðãîìå íå÷îä éôìë ãåáë ïåùì :ï"áîø 'éò
äîì æåîøé äáëøîä ïä ïä úåáàä (å æî) äáø úéùàøáá íðåùì ìáà é"ùø ïåùì àåä
(áî àì ïìäì) éì äéä ÷çöé ãçôå íäøáàì ãñç á÷òéì úîà ïúú (ë æ äëéî) áåúëù
458
ïéáé ìéëùîäå
íäøáà ìòî áåúëä øéëæä ë"ò äìòî ìù íéáåøëë íéáåùç úåáàä :ééçá 'ø 'éò
ì"æ åðéúåáø åøîà ùøåôîå áåøëä ìòî äìòð ìàøùé ãåáëå (â è ìà÷æçé) áåúëù ïåùìë
)äáëøîä ïä ïä úåáàä (ç æî ø"á
:åÉ úìÈ øÀ òÈ øNÇ aÀ åÉ ìnÉ äÄ aÀ äÈðLÈ òLÇ úÈ
Å å íéòÄ LÀ zÄ ïaÆ íäÈ øÈ áÀ àÀ
)Ç å :(ãë æé
úéøá úåàì äéäå íëúìøò øùá úà íúìîðå äìòîì äåèöðù åîë :ééçá 'ø 'éò
äåöîä úàø÷ð ë"òå úéøá úåàì øùáä äéäå øùáá òåá÷ úåà àéä äåöîä éë åðì øàáå
ïúùìùå ïéìéôú úáù äìéî ïä åìàå úåà åàø÷ðù ïä äøåúá úåöî ùìùå úåà úàæä
 ééçá 'øå ï"áîøä øéàî
 456עי' זהר )ח"א דף רמא ע"ב( :רבי אחא אמר כתיב )ויקרא ב יג( ולא תשבית מלח ברית
אלהי"ך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח וכי אמאי מלח אלא בגין דאיהו ממרק ומבשם
מרירא לאטעמא ואי לאו הוי מלחא לא יכיל עלמא למסבל מרירא הדא הוא דכתיב )ישעיה כו ט(
כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושבי תבל וכתיב )תהלים פט טו( צדק ומשפט מכון כסאך
ומלח איהו ברית דעלמא קיימא ביה דכתיב )ירמיה לג כה( אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים
וארץ לא שמתי בגין כך אקרי ברית אלהי"ך ואקרי ים המלח וימא אקרי על שמיה.
תרגום :רבי אחא אמר ,כתוב "ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב
מלח" .וכי למה "מלח" ,אלא משום שהוא ממרק ומבשם את המַ ר לתת לו טעם ,ואם לא היה )לפי(
מלח ,לא יכול העולם לסבול את המַ ר .זהו שכתוב "כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושבי
תבל" .וכתוב "צדק ומשפט מכון כסאך" .ומלח היא ברית שהעולם עומד בו ,שכתוב "אם לא בריתי
יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" .לכן נקרא ברית אלהיך ,ונקרא ים המלח ,והים נקרא
על שמו.
 457עי' זהר ח"א לב ע"א תנינן מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל בגין דתרין דרגין אינון
מילה ופריעה 457זכור ושמור צדיק וצדק דכר ונוקבא אות ברית דא יוסף וברית דא רחל ואצטריך
לחברא לון ובמה מחבר לון כד איהו גזיר ופריע ומאן דגזיר ולא פריע כאלו עבדו בינייהו פרודא.
תרגום :שנינו ,מל ולא פרע את המילה ,כאלו לא מל ,בגלל ששתי דרגות הן ,מילה ופריעה .זכור
ושמור ,צדיק וצדק ,זכר ונקבה .אות ברית זה יוסף ,וברית זו רחל ,וצריך לחברם ,ובמה מחבר
אותם .כשהוא מל ופורע .ומי שמל ולא פורע כאלו עשו ביניהם פירוד.
 458זהר ח”א דף ריג ע"א :דאבהתנא אינון רתיכין דלעילא )שם יז( ויעל אלהי"ם מעל אברהם
אבהן שוקי עלמא )מיכה ז( תתן אמת ליעקב חסד לאברהם.
תרגום :שאבותינו הם מרכבות שלמעלה" .ויעל אלהים מעל אברהם" ,האבות שוקי העולם,
"תתן אמת ליעקב חסד לאברהם".
ועי' עץ חיים  -שער מב פרק א מ"ב ,בכאן כי בין הבורא יתברך ובין הנברא שהיא הבחי'
הכוללת הרוחינות יש בחי' באמצע אשר עליה נאמר בנים אתם לה' אלהיכם אני אמרתי אלקים
אתם ונאמר ויעל אלקים מעל אברהם וארז"ל האבות הן הן המרכבה והכוונה כי יש ניצוץ קטן
מאד שהוא בי' אלהות נמשך ממדרגה האחרונה שבבורא וזהו הניצוץ מתלבשת בכח ניצוץ א'
נברא שהוא נשמה דקה במאד מאד ובניצוץ זה הנקרא יחידה יש בה שרשי ד' בי' הרוחניות שהם
נרנ"ח וכן בין בחי' הרוחניות לבחי' הגוף יש בחי' א' כוללת שתיהן.
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459

ïäî íéúùä úìåæ ãåîòì ìàøùéî ãçà ìëì éåàø ïéàå äðåîàäå ãåçéä ìò úåàå úåãò
íãà áééç êëéôìå åîò íéãò 'á åëìéù êøèöé äæ ìòå íéãò íéðù ô"ò øáã ìë íåé÷ éë
åðîî åøåñé àì ïéìéôúå äìéî íäå åîò íéàöîð åéãò 'á åéäé æàå ïéìéôú úåöîá øäæäì
äøåú àìá úåîà 'ã éúëìä àì éîéî (à çë äìéâî) íëç åúåà ïäá çáúùðù åúåàëå
øéäæä ìëù ãîìî åá úàöîð úáùå äìéî ïéìéôúî øåèô àåäù úáù íåéáå ïéìéôú àìáå
úáùá àìå ìåçá àì íìåòì åðîî ïéææ åéãò éðù ïéà ïéìéôú úåöîá
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 459עי' תיקוני זהר )ג ע"א( :ועוד אלין דנטרין אות ברית בתחומיה דאיהו שמונה ימים ונטרי
אות שבת בתחומיה דאינון ה' מן יאקדונק"י דבגינייהו אוקמוה מארי מתניתין דלא אשתכח בר נש
פחות מתרוייהו כתיב לא תקח האם על הבנים ואינון דלא אשתכחו בכל יומא בשתי אותות אלו
דאינון אות תפילין ואות ברית מילה ובשבת אות ברית ואות שבת כתיב בהון שלח תשלח את
האם וכו'.
וצריך בר נש דלא ישתכח בכל יומא פחות מתרוייהו ,ואי לא עליה אתמר ונרגן מפריד אלוף,
דאפריד אלופיה דעלמא משכינתא ,נוקבא אתמר בה אות היא לעולם ,דכורא ברית מלח עולם
הוא ,ובגין דא אות תפילין נוקבא ,אות ברית דכורא.
תרגום :ועוד אלו ששומרים אות הברית בתחומה שהם שמונה ימים ושומרים אות שבת
בתחומה שהם י' י' מן יאהדונה"י שבגללם בארו בעלי המשנה שלא נמצא איש פחות משניהם
כתוב לא תקח האם על הבנים ואותם שלא נמצאים בכל יום עם שני האותות האלו שהם אות
תפלין ואות ברית מילה ובשבת אות ברית ואות שבת כתוב בהם שלח תשלח את האם וכו'.
וצריך אדם שלא ימצא בכל יום פחות משניהם ואם לא עליו נאמר ונרגן מפריד אלוף שהפריד
אלופו של עולם מהשכינה הנקבה נאמר בה אות הוא לעלם הזכר הוא ברית מלח עולם ולכן אות
תפלין נקבה אות הברית זכר.
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