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ויחי עבודת  א ישראל פרשת

ויחי  פרשת

הקדמה 
להיות במאמר  הוא  הבריאה תכלית כי והוא  החסידות, מתורת נפלא  ענין מבואר זה

עולם  עד  עלמין כל  ממלא  אלקותו  אור ולהיות בתחתונים, אלקותו  התגלות

הגשמי. הזה התחתון

היתה והנה יקרות, באור כולו  העולם כל  את החסידות שהאירה  לפני אשר שבתקופה ידוע

בשום  עסקו  ולא  לגמרי, מהעולם פרושים שהיו  ה', עובדי כמה של  העבודה דרך

ידי  שעל  החסידות תורת אבל  לטובה, היתה כוונתם ובוודאי ב"ה, הבורא  בדבקות רק  דבר

זה  דענין ה', חפץ בזאת  לא  כי וגילתה החושך, את האירה הק ' הבעש "ט הימים שבע אור

נאצל , שמשם לשרשו  לחזור נברא  כל  של  הטבעית ההשתוקקות שהוא  חוזר, אור נקרא 

כשלהבת  בוערת נשמתו  נר מיד  החומרי, הגוף על  ומתגברת מתחזקת נשמתו  אשר ובעת

תחת  לחסות דמלכא  בגופא  לאשתאבא  אלקם פני ואראה אבא  מתי לאמר מאליה העולה

העליון. עדן בגן כנפיו 

כמדורת אמנם הגולה כל  שתעשה עד  בתחתונים, אורו  בהגלות אלא  ה', חפץ בזאת לא 

נמצא , עולם של  אלופו  שם ופינה ופינה ומקום מקום בכל  כי ניכר להיות להבה אש 

ברוחניות  אלקותו  אור לו  להמשיך תמיד  העולם זה על  דעתם תהיה שהצדיקים ידי על  וזה

כל  ויתנהג  רחומיו  לבניו  שפע מלא  שיהיה עד  ממש  בפועל  מלכותו  בגילוי גדול  ושפע

יסוד  לפרסם האריך ובפרט ה', חפץ ובזאת ישר אור נקרא  וזה ישראל , ידי על  כולו  העולם

רבי הרה"ק  מליז 'ענסק זה בעל אלימלך מרן ובראשם הקדושים תלמידיו  בספרי כאמור

ישראל  בספה"ק העבודת  וכן בשמו , זה ענין שהביא  זה במאמר רואים שאנו  מאור וכמו 



ויחי עבודת  ישראל פרשת ב 

של ושמש  בספריו ספור אין זה יסוד  נכפל  וביותר מלובלין , בעל החוזה תלמידו  ואחריו 

לשמים  בתחתונים.האור  אלקותו  אור להשפיע תמיד  להיות צריכה הצדיק  כוונת עיקר כי ,

והיא ורבינו  הכוונה כן היתה עולם של  בריאתו  בראשית כבר דבאמת דבריו  במתק  מבאר

אבל  ית', אלקותו  אור מגילוי פנוי מקום נעשה כאילו  שנראית הבריאה, כל  תכלית

הק ' האר"י תלמידי הם הלא  הקודש  רוח בעלי בספרי מבואר הבריאה תגלית כל  באמת

בזה  שיעבדוהו  הצדיקים במעשי הקב"ה שנשתעשע עליונים שעשועים ידי על  שנעשו 

של  מחשבתו  שהם העליונים בעולמות ונתגלה הענין יצא  אלו  ומשעשועים הגשמי העולם

בטובו . ועת עת בכל  המתחדש  העולם כל  שורש  ומשם הקב"ה

ומניח ומכיון  עוזב בשלימות, אביו  רצון לעשות  רק  עצמו  להנאת תמיד  כוונתו  אין שהבן

אלקותו באור ולהכלל  גדול  ובכח בגבורה לשרשו  לחזור הטבעית נטייתו  את הצדיק 

אור  אליו  להמשיך תמיד  שמתפלל  ידי על  העולם את תמיד  ומקיים האצילות, אור ית'

לראש . לכל  והמתנשא  הממלכה ה' לך כי תבל  יושבי כל  וידעו  יכירו  עדי אלקותו 

א' פרק
חוזר  לאור  ישר  אור  בין החילוק 

ומנשה אפרים  בחסד כראובן  אפרים ושמעון , כראובן  ומנשה 

יוסף  לקח ולכן  בה ' מתחלף  והעי"ן  שמעון  אותיות 

מ "ש  לפי לברכה . מזומן  מנשה  יהיה  מקום ומכל  בימינו , אפרים

מנשה  שם כן  ואם להבורא , הכל  בצדקו  הלך  מנשה  כי בספרו  מ "ו 

בבחינת  והיה  להבורא  מחשבתו  בכל  דיבק אלא  העולם בזה  ששכח

בכור  היה  וזה  לשורשם, החוזרת  גבורות  כח שהוא  כמ "ש  חוזר, אור

אי  סוף  בלי בכח כן  לא  שאם חוזר, אור היה  בריאה  שיצא  שעיקר

לבוראה . אפשר

אותיות אפרים  ומנשה בחסד כראובן אפרים ושמעון, כראובן ומנשה
בימינו אפרים יוסף  לקח  ולכן בה' מתחלף  והעי "ן ימין שמעון כי

מקום , בכל חסד על לברכהרומזת  מזומן מנשה יהיה מקום היה ומכל הוא  דגם 
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בספרו צדיק , ורבי  מורי  מ"ש  אלימלך לפי  הכל א נועם  בצדקו  הלך מנשה כי 
מחשבתו בכל דיבק אלא  העולם בזה ששכח מנשה שם כן ואם להבורא 
לשורשם  החוזרת גבורות כח שהוא  כמ"ש  חוזר , אור  בבחינת והיה להבורא 
בכך  מהקב "ה  חיות  מקבלים  שהתחתונים  האחד בעולם , השפעות  מיני  שני יש 

בנו, אל האב  כאהבת  אליהם  להשפיע  אליהם  ופונה  אור אליהם  משפיע  שהקב "ה 

שהתחתונים  הוא  והשני חסד, היא  להשפיע  המחשבה  ידי על הוא  זה  שאור ומכיון

והערות1 2הוספות

בסה"קא. אלימלךוזלה"ק ישראל נועם מימין כו' בימינו אפרים את שניהם את יוסף ויקח  (ויחי):

הכתוב  כוונת עיקר  הלא לדקדק ויש הבכור . מנשה כי ידיו את שכל כו' הצעיר  והוא כו' וישלח 

מיותר , הוא יוסף של ושמאל וימין משמאלו, והצעיר  ישראל מימין היה שהבכור  לפרש הוא

הימים  כל אחריו לישראל להמשיך היה השלום עליו אבינו יעקב מחשבת שעיקר  נראה אך

אפרים  הללו צדיקים ב' ידי על להמשיך ורצה תמיד, קיימים להיותם כולם והברכות השפעות

הצדיקים, אלו ידי על דוקא למה והטעם וכמנשה, כאפרים כו' ישראל יברך בך כאומרו ומנשה

העליונים  בעולמות תמיד שיחשוב הוא האחד צדיקים, מיני לב' תמיד צריך שהעולם היות

צריכין  שעולם מה עולם בצורכי לחשוב ואחד למעלה, למעלה תמיד אור  להוסיף וביחודים

רצה  ולזה העולם קיום הוא הללו צדיקים מיני ובב' הצטרכותם. ושאר  וחיים וברכה פרנסה

למדריגה  ממדריגה תמיד לעלות  במדרגותו היה  הבכור  מנשה כי ידם. על זאת ולפעול להמשיך

הולך  כך כל היה שלא  בעבודה ממנו צעיר  היה ואפרים כלל. הזה העולם בעניני לחשוב ולא

יותר אבינו ישראל בעיני חשוב היה וזה ישראל. על השפעה המשכת תמיד חושב שהיה אם כי

חשוב  שמנשה סבר  שהיה היפך, היה יוסף וכוונת ישראל. על טוב למשוך היה מגמתו עיקר  כי

בשביל  כן גם היה כוונתו כי עצמו, לימין אפרים את לקח  ולזה ועלייתו, כוונתו רוב מחמת

במה  ימינו כח  לאפרים שדי שסבר  אך הללו. הצדיקים ב' ידי על הברכות להמשיך ישראל

מנשה  אצלו היה ועיקר  וכנ"ל, לישראל הברכות לפעול די יהיה בזה עצמו לימין שהעמידו

עליו  אבינו יעקב דעת היה כן ולא אביו. לימין העמידו ולכך גדולות במדרגות עובד שהיה לפי

היה  זה כי בימין לברכו ידיו את שכל לכך הצעיר  אפרים שהיה לפי להיפך אדרבה השלום

היה  וזה ורחמים השפעה טוב כל מזומנים שיהיו לדורותיו אחריו להטיב יעקב פעולת עיקר 

ידעתי  בני של הידיעה ליוסף שאמר  פירוש ידעתי בני ידעתי יעקב שאמר  וזהו אפרים. מדרגת

וזרעו  ממנו יגדל במדרגתו הקטן אחיו ואולם במדרגתו. גדול היותר  הוא שמנשה כן גם מזה

לזה  יותר  בעיני חביב הוא ולכך וטובו מהשפעותיו מלא העולם כל שיהיה הגוים מלא יהיה

הצדיקים  הם היראים פירוש להודיעם, ובריתו ליראיו ה' סוד וזהו מנשה. לפני אפרים את וישם

ההוא. הטוב על יקטרג  שלא הקטרוג  מפני בהסתר  בסוד לעשות צריכין השפעות הממשיכים

אדם  לבני זאת שיודיע פירוש להודיעם והתורה הברית ע"פ המתנהג  הצדיק הוא ובריתו

ההוא: הטוב הדרך ממנו שילמדו
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גם  מעוררים  הם  ואז בו, ולהכלל הקב "ה  לאור להבטל ורוצים  לעליונים  פונים 

שאינם  לאלו דינים  גורמים  ואז במאצילם , להכלל ירצו הספירות  שכל למעלה 

למטה  נשארים  אלא  ית "ש  בבורא  להכלל זו גבוהה  בדרגה  חיות  לקבל יכולים 

מעורר  שהצדיק  מחמת  מהם  מסתלקים  האורות  ואז דרגתם  לפי בגשמיות  משוקעים 

בבורא  דבוקים  ולהיות  העצמית  ממציאותם  להתלק  ירצו הספירות  שכל בעולמות 

ב "ה .

לשרשו, פונה  שבו החיות  דהיינו שהאור המציאות  מפני חוזר אור נקרא  זה  ואור

מקורו  שממנה  לשורש  לחזור הוא  הנפש  של הרצון וכשכל האמיתית , מציאותו ושם 

מהותו  וגם  חוזר, אור האור נקרא  ואז לשם , מקושרת  מהותו כל נעשה  ושרשו,

אשר  ישר אור משא "כ למעלה , מלמטה  ובוערת  העולה  כשלהבת  להיות  משתנית 

וממילא  בעוה "ז, כאן להיות  ורצונו דעתו להעוה "ז, אלקותו אור את  להשפיע  רוצה 

הק ' האר"י שכותב  כמו משפיע  הוא  ששם  במקום  היא  האמיתית  מציאותו (עץ גם 

פ"ח ) ש"ו ולהשפיעחיים לרדת  כדי ממקומו נפרד שהוא  כמעט ישר "שאור

חוזר ב לתחתונים " כהאור דלא  ממש , בתחתונים  מתגלה  עצמו שהאור כלומר –

מועט  בדרך לתחתונים  מאיר והוא  להיות  רצונו שם  שהרי למעלה  עולה  מהותו

שם . נמצא  שאינו אחר למקום  השפע  ומשליך אחד במקום  שנמצא  כמי ודוחק 

בכור וזה  מפני היה "בכור", בתואר מנשה  שנקרא  זה  אור נקרא  לכן כלומר

האב , של המחשבה  מראשית  יוצא  הבכור שהבן כמו המחשבה  ראשית  שהוא 

אפשר  אי  סוף  בלי  בכח כן לא  שאם חוזר  אור  היה בריאה שיצא  שעיקר 
את לבוראה  באור או בחכמה  מאיר המשפיע  שאין השפעה  אופן הוא  חוזר אור

שהטעם  פעמים  ויש  לקבל, יכולים  שהתחתונים  מה  לפי רק  העצמית , מהותו כל

דין  זה  היה  העולם  בבריאת  אבל דינים , בחינת  וזה  התחתונים  חטאי מפני הוא  בזה 

לא  וודאי א "ס  האור כל את  משפיע  הקב "ה  היה  אם  שהרי הרחמים , תכלית  שהוא 

כפי  רק  האור את  הקב "ה  השפיע  ולכן נבראים , של מציאות  שיהיה  שייך היה 

והנבראים . הנאצלים 

והערות1 2הוספות

הויו"ת ב. לכן לתחתונים ולהשפיע לרדת כדי ממקומו נפרד שהוא כמעט  ישר  שאור  זלה"ק:

רבוע  הוא החוזר  אור  אמנם מזו. זו נפרדות באותיות הויו"ת הם כולם ומלאים פשוטות שלהם

עולין  שהם להורות מחוברים, הם האותיות שתמיד אלהי"ם אלה "י אל"ה א"ל א' כזה

התחתונים. מן להסתלק רצונם כי ומאצילם שרשם עם שמתחברין עד בזו זו ומחוברים
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רבינו בספרי מבואר מקום  מכל אז, נבראים  עדיין היו שלא  ישראל)ואע "פ  (העבודת

רבו אלימלך(ובספרו בספריהנועם בקודש ולמעלה סרוג ) הק'מהר "י  האר "י תלמיד

העלה ג ותלמידיו  שכביכול דהיינו שעשועים, שנקראת בחינה ידי על היה העולם בריאת כי ,

אהבה  ברוב הצדיקים כשיעבדוהו לפניו שיהיה והתענוג  השמחה את במחשבתו הקב"ה

רק  שהוא מפני דין הנקרא – לפניו שעלה זה ובשמחה הנפש, ומסירות הנפש וכלות וחיבה

העולם. נברא – הנבראים מכח 

ב ' פרק
ישר  אור  הוא והבריאה  העולם תכלית 

שרוצה וזה הצדיק כי הקטן , אחיו  אולם יגדל  הוא  גם שאמר

להתקטן , וצריך  העולם על  להשגיח פעם בכל  צריך  להשפיע 

הבשר  דוחקת  אהבה  כן  גם הבריאה  בתחילת  כי ממנו , יגדל  והוא 

יהיה  לא  מקום בכל  להיות  יצחק לוי מ "ו  ואמר ידיו . שכל  ויעקב

תחלה . רפואה  שיברא  עד מכה 

יגדל"וזה  הוא  "גם מציאות שאמר  וכל העולמות , לבריאת  נצרך מנשה  גם  כלומר

חוזר, ואור ישר אור ידי על הוא  הקטן"העולמות  אחיו  הצדיק"אולם דהיינו

אלא  הנפש  בכלות  ולא  הרחמים , במידת  צריך שהולך להשפיע שרוצה הצדיק כי 
העולם  על להשגיח פעם מחשבתו בכל ידי שעל בכדי הנבראים  על דעתו ולהיות 

שהם  הצדיקים  ידי על לעולם  נמשך ית "ש  אורו כי לעולם , אלקותו אור ימשיך בהם 

ועבודתם , פעולותיהם  ידי על נעשים  היחודים  וכל לשכינה  להתקטן מרכבה  וצריך

והערות1 2הוספות

לעשות ג . למעלה האור  שהעלה בזמן כי מעשיו, כח  נקרא לכך לומר , נוכל או המלך: עמק ס' ז"ל

מיין  בלא עלייה לשום אפשר  ואי בעולם, עדיין נוקבין מיין היו לא להעולמות, פנוי מקום

שחשב  יתברך, מחשבתו לו והספיק בעולם, צדיקים היו לא ועדיין דתתאי, אתערותא נוקבין,

אמרו, וגם ב'], ש"ו תוספות [זוהר  במחשבה' עלו 'ישראל רז"ל, שאמרו כמו בצדיקים.

שעלו  וירצה העולם, את וברא ז'], ח ' רבה [בראשית נמלך' הקב"ה צדיקים של 'בנפשותיהן

איך  במחשבתו שמח  והיה אצלו, המחשבה תחלת הוא המעשה סוף כי הצדיקים, במחשבתו

עדיין  יצאו ולא בכח , שהיו בזמן הצדיקים, שהם מעשיו כח  סוד, וזהו קדוש. עם לו יהיה

של  המחשבה ידי ועל נוקבין, מיין במקום היה וזה במחשבתו, עלה הגנוז וכוחם לפועל,

הזאת. העלייה היתה הצדיקים
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בענינים  להתעסק  אלא  מהעולם  לשכוח כ"כ גבוהה  במדריגה  לילך שלא  כלומר

ישראל. בית  עמך צרכי שהם  וקטנות  גשמיות  של

ממנו ",ו"הוא  הבריאה יגדל שורש  הוא  שהצמצום  כביכול שנראה  אע "פ  דבאמת 

כן, אינו האמת  הבריאה , מציאות  שורש  גם והוא  הבריאה בתחילת כי 
הבשר  דוחקת אהבה מיד כן כי האר"י בספרי מבואר הבריאה  בתחילת  גם  שהרי

לעיל  המבואר צמצום  של הענין והוא  - לעולמות  פנוי מקום  הקב "ה  שעשה  לאחר

הקב "ה  המשיך ית ', אורו וצמצם  הצדיקים  מעשה  במחשבתו שהעלה  העליה  שהוא 

והוא  לקבל, שיכולים  הכלים  לפי במידה  לצדיקים  נתגלה  א "ס  אור שיהיה  אורו, קו

הזה  והקו התוה "ק , והוא  הזה  עולם  של והגבול הדין בתוך וחסדים  רחמים  של קו

רחומיו, לבניו אהבתו מגודל וזה  ממנו, וגודל והחושך הצמצום  על ויעקב מתגבר
ידיו ראששכל על שלו ימין יד את  ששם  בכך בימין שמאל כלל אבינו דיעקב 

ההמתקה  היא  וזו ימינו, בצד מנשה  ראש  על שלו שמאל ויד שמאלו בצד אפרים 

הדין  מציאות  שכל ברחמים , הדין התכללות  היא  וזו ברחמים . דין התכללות  של

רחמים . שיש  אחרי רק  שייך

שהוא  צמצום  של דין בתחילה  שיש  שראה  שאע "פ  העולם , בריאת  לענין הוא  וכן

"מקום  שנקרא  החושך על להתגבר "קו" הנקרא  לאור כח יש  הרי פנוי, המקום 

דישראל  הענין בשורש  שכשנתבונן מפני הוא , הדבר וטעם  עליו. ולהתגבר פנוי"

פי  על נחשב  אינו פנוי המקום  של הענין כל שבאמת  נמצא  תחילה , במחשבה  עלו

הקב "ה  שאוהב  האהבה  רק  הוא  הענין כל שתכלית  מפני כלל, דין להקרא  אמת 

שכל  ולהיות  העולמות , מציאות  כל נצרך ולזה  התורה  להם  לתת  ורצה  ישראל לבני

גמור  וחסד אהבה  הוא  הענין כלל ד שורש  כי כלל, לשלוט לדין כח אין ממילא  ,

מציאותה . מקור שהיא  שלה  העילה  במקום  וכוח מציאות  שום  לעילה  שאין הוא 

והערות1 2הוספות

העולם ד. לברוא הקב"ה שרצה טו) יב, (ב"ר  חז"ל שאמרו הענין וזהו מקץ: פ' קודש זרע ראה

השי"ת  הנה כי גמור , חסד באמת הוא הדין וזה לדין, הרחמים מדת שיתף ואח "כ הדין במדת

הגדול, וטובו חסדו להם שישפיע נבראים שיהיו הגדול בחסדו היה העולם, לברוא  כשרצה

העולם  שיוכלו הגדול, אורו כביכול השי"ת שצמצם הראשון הצמצום הוא הדין זה כי רק

הראות, עין מחשיך גדול אור  כי צמצום, בלא אפשר  היה  שלא מה מאורו, להנות והנבראים

אף  קמ "ץ ולכן צמצום, בלא ממנו [להנות] הגדול לאור  שא"א לנו מורה קמ "ץ] [הניקוד וזה

שמחמת  רק גמורים, רחמים העליון אור  כתר  בחינת על מורה וצמצום, קמצנות מלשון שהוא

לכן  מאוד גדול אור  הצמצום.שהוא צריך
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ומסיר  דוחק  האור וקו החסד שהוא  שהאהבה  הבשר", את  דוחקת  "אהבה  זה  ומטעם 

לו. קודם  שהוא  משום  בשר, הנקרא  הצמצום  את 

רפואה ואמר שיברא  עד מכה יהיה לא  מקום בכל להיות יצחק לוי  מ"ו 
וזלה "ק :תחלה  מבואר בפרשתינו רבינו ההוא בדברי ביום ויברכם בפסוק 

נבוא  קודם מנשה. לפני אפרים את  וישם וכמנשה כאפרים אלהים ישימך  לאמור 

מגילה במסכת  ז"ל  חכמינו מאמר  ברוך (טו.)לבאר  הקדוש כמדת  שלא וראה בוא

ומדת  מים לתוכה נותן כך  ואחר  הקדירה את  שופת  ודם בשר  ודם, בשר  מדת  הוא

בפסוק  פרשנו דכבר  הקדירה. את  שופת  כך  ואחר  מים נותן הוא ברוך  (שמות הקדוש

כו) דידוע טו, רופאך , ה' אני כי עליך  אשים לא במצרים שמתי אשר  המחלה כל 

ז"ל  חכמינו ע"ב)מאמר  יג  בהצרה (מגילה וכונתו למכה, רפואה מקדים יתברך  השם

הפעולה  כלומר  פעולה, לשון המחלה , כל  וזהו כך . אחר  שישלח הישועה בשביל  רק 

ה' אני כי כוונת  אצלך  כי עליך , אשים לא במצרים שמתי אשר  החולי והכוונת 

ושלום  חס  ישראל  איש בצרת  וזהו כך . שאחר  והישועה הרפואה בשביל  רק  רופאך ,

האדם  החולי ידי על  רק  שמקודם החסדים על  בהצרה כוונתו כי קודם, החסדים

לקבל  כלי צריכה נעשה גדול  כלי קטן מכלי לעשות  כשרוצין אדם בני כדרך  השפע ,

ביכולתו  שיהא וצריך  להאדם, להשפיע  רוצה הוא ברוך  יתברך  השם כן שבירה,

הכלי  שבירת  שזהו ושלום, חס  חולי או צרה לו שלח כן גלל  גדול , יותר  שיהיה

ז"ל  חכמינו מאמר  וזה קדירה. נקרא החולי וזה גדול  יותר  יהיה כך  שאחר  קטן

נותן  בתחלה הוא ברוך  והקדוש לתוכה מים נותן כך  ואחר  הקדירה את  שופת  אדם

שופת  כך  ואחר  חסדים. על  שכוונתו חסד  על  מרומז דמים החסדים פירוש מים,

לו  שבא האדם היינו הקדירה, מתקן לחסדים כוונתו ידי על  פירוש הקדירה, את 

לטובה  הכל  וכוונתו השפע  לקבל  ביכולתו שיהיה גדול  כלי יהיה זה ידי שעל  הצרה,

להבין. וקל 

שבא  הרפואה  הוא  והחולי הדין כל ששורש  דמכיון לוי, הקדושת  מרן מדברי היוצא 

ודלא  הרפואה , רק  הוא  הדין תכלית  כל שהרי לחול, כלל מקום  לדין אין כך, אחר

וכן  למכה , ומזור רטיה  רק  הוא  והרפואה  המכה  הוא  שהתכלית  ודם  בשר כמעשה 

שהוא  שבתוכו הגילוי רק  הוא  ומהותו תכליתו שכל העולם , שבבריאת  הצמצום  הוא 

שורש שהם  דהיינו תחילה , במחשבה  עלו ישראל במדרש  שאיתא  כמו הקו

מעט  אלא  האור, נגד להתגבר לצמצום  כח אין ולכן ממש , לכל הקודמת  המחשבה 

ומקורו. שרשו הוא  כי החושך, מן הרבה  דוחה  האור מן
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יהושיעך ואפשר יה כאמור  ליהושע, לתיקון התכללות עשה ידי על זה  וכל

חטא  כל כי המרגלים , של מהחטא  יהושע  את  הציל ובכך ברחמים  הדין

מקום  נותן ובכך ית ' כבודו על שמסתיר עולם  בריאת  של מהצמצום  מקורו בעולם 

את  ממית  כביכול הוא  הקב "ה  נגד שבמרידה  מבין ואינו ולחטא , לטעות  לטועה 

ית '. השם  רצון כנגד דבר שום  לקבל לאדם  אפשר ואי ממש , עצמו

ועיין ואפשר ברחמים הגאולה ויהא  ימות שלא  אפרים בן משיח ביאת עד
ס"ט. בתיקון

ויצא ועיין  פרשת ריש  מהימנא  א)ברעיא  רס"ז, רבי (ח "א פתח במאמר  ושם
אבא  שהוא  ג"ם בהאי  דאמר  משום שמעון ג "ם  נקראת  החכמה  ספירת 

אורות , ג "ם  מהכתר היסוד יו "ד שמקבלת  למידת  אלו אורות  נותנת  אבא  ספירת 

עי "ש  ימות שלא  יוסף  בן משיח לגבי  רמ"ה חיים ה לאשלמא  משך יוסף  כי  .

והערות1 2הוספות

הזוה"ק:ה. לשון

יי' הנה דמלה ורזא ק"ל ואיהו סל"ם דא סינ"י ואמר  שמעון רבי פתח  סלם והנה  ויחלום ד"א

דא  ה"א וא"ו ה"א יו"ד ה"א. יו"ד יו"ד ועוד ה"י וי"ו ה"י יו"ד דא ע"ב ק"ל ע"ב על רוכב

ותרין  מאתן ק"ל ע"ב ק"ל. סלקין דלהון תולדין דאינון אתוון לע"ב. סלקין קדמאן אתוון ק"ל.

לתתא  רב דישראל רבן הוא אנת בר  נשקו אתמר  עלך מהימנא. רעיא בר . הוא אנת ב"ר  כחשבן

אתמר עלייהו רמ "ה, לאשלמא ג "ם חסר  ושכינתא  דקב"ה ברא לעילא ב"ר  השרת דמלאכי רבן

איהו  והאי דוד אתכפר  ג "ם בהאי  תמות, לא חטאתך העביר  ידוד גם יוסף בן משיח  לגבי

עליו. יוסף וחמישיתו רמיז ביצה חומש ותוספת ביצים מ "ג  דחלה שיעורא

מהיכן  או"א ענין א"א בדרוש בארנו כבר  והנה ב): פרק טו (שער  חיים עץ ראה הדברים וביאור 

חוורתא  ח ' שהם דיודין דהוי"ה שמות ב' איך אדר "ז בביאור  ואמרנו הזווג , כח  בהם נמשך

אותיות  מ "ב בה יש הוי"ה וכל כצ"ל), (דא"א (דאו"א ) פנים ב' דרך נמשכין הם דא"א דרישא

י"ס  כולל ופן פן וכל כנ"ל ב' מ "ב יש הב' ובפן מ "ב יש א' ובפן דמילוי ומילוי ומלא דפשוט 

מתחלקין  הנשארים המ "א אמנם המ "ב, כל כולל והוא מ "ב של ראשון שער  לוקח  והכתר 

הוא  כולם הכולל לבדו והכתר  ע"ה, ש"ע גימטריא והם מ "א כל כולל הט ' מן ספי' וכל לט "ס

נהורין  ש"ע הב' בפן וכן נהורין ש"ע הם המ "א מן כלולה א' כל ט "ס יש א' בפן כי נמצא ש"ע,

כנ"ל... הב' הוי"ה אותיות ממ "א

והם  במקומו כמבואר  דא"א בגרון הם שלהם הכתרים ב' או"א כי דע עניינם עתה ונבאר 

שעד  לעיל נתבאר  דא"א בגרון והנה הנ"ל, אחע"ה סוד שהם שם אשר  ואהי"ה מס"ג  נמשכין

שאבא  להיות כי ואמרנו אחע"ה, שם ונעשו הויו"ת ב' של ב"פ מ "ב שהם החוורתי מגעין שם
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העליונה ,מאבא  מהחכמה  כח להמשיך מיוחד כח יש  יוסף  לה  שזכה  היסוד למידת 

חיותו  כל וטמון משולב  האדם  של היסוד שבכח אלוק  אחזה  מבשרי שרואים  כמו

שבו, החכמה  עד העצמית  נקרא ומהותו מביא "משכיל"היסודולכן כלומר

שכל, לדוד וממשיך חיים מושך שמידת ומשם וכידוע  המעשה , שהוא  להמלכות 

בכח  שטמון הענין את  להביא  ההשתוקקות  כח הוא  ומהותה  עניינה  כל היסוד

במעשה . המתגלה  תענוג  לידי בלב  האצור ובתענוג 

ברתא וכאב  ע"א)בזוה "ק יסד רנ"ח  דף יסד (ח "ג  בחכמה  ה ' הפסוק  על אמרו

המלכות  את  יסדה  אבא  נקראת  החכמה  כלומר ברתא , יסד אבא  – ארץ 

אחד  שמצד היסוד, מידת  ידי על נעשית  זו שהמשכה  רבינו ומבאר בת , הנקראת 

כל  שני ומצד הספירות , ראשית  שהיא  מהחכמה  להמשיך כ"כ נורא  כוח לו יש 

ממש , במעשה  אפילו התענוג  את  לפועל ולהוציא  להמלכות  שפע  להשפיע  תכליתו

בעלום  גם  העליונים  שבעולמות  העליון התענוג  שיתגלה  השלימה , הגאולה  סוד וזה 

יוסף  בן משיח יחוד וזה  דוד(יסוד)התחתון, בן .(מלכות)ומשיח
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וז"ס  באימא, וא"ם באבא ג "ם כי נמצא דאבא, בכתר  כלול דאמא הכתר  לכן יתיר  וטמיר  גניז

היתירה  והו' צפור  כמנין נהורין הש"ע בחי' שהוא ג "ם לו יש אבא כי בית, מצאה צפור  גם

בכ"מ . אם בינה שנקרא הטעם וזהו א"ם, רק לה אין אמא אבל דא"א עצמו הפנים בחי' הוא

ותיקון  העליון מזל שהוא ח ' תיקון והם דא"א ת"ד בי"ג  שם שיש מזלות ב' הנה כי הוא והענין

נחתי  ותרווייהו תחתון במזל ואמא העליון במזל נאחז אבא והנה תחתון, מזל שהוא י"ג 

בדיקנא  למעלה גבוה שרשו הח ' המזל למעלה בראשיהם אמנם בשוה, טבורא עד בשקולא

ונקרא  מאמא יותר  אבא שלקח  הא' זה הוא אבא שלקח  מועט  הפרש ואותו הי"ג , המזל  מן יותר 

א"ם. אמא ג "ם אבא
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