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  אמורת פרש 
ם כהניהויאמר ה' אל משה אמר אל 

מא  טיא לש נפאהרן ואמרת אלהם ל יבנ
  , כנגד זה סי למה זה יו אמר רבי ,יומבע
  או אשה כי יהיה וב למעלה ואיש תכש

ו  וך לוסמ  ,ות יומתומ ניודע י ב אווא בהם 
  . םהכהניר אל ואמ

בני ים כהנויאמר יי' אל משה אמור אל ה
בעמיו  מאם לנפש לא יטהמרת אליאאהרן ו

 3לעילא  ביתדכ 2א בל דקדא ל 1א"ר יוסי מ"ט
עוני מות די ום אוב אבהכי יהיה  האש אוש ואי

  םהניליה אמור אל הכ ךיומתו וסמי

 ישראלר את הישהז ןואלא (משמע) כי
ים  הכהנ בכל הזהיר את ,לקדש אותם

ם  ינכהל .לוייםלאותם וכן את דש לק
  ין ומנ .ניםהכה ל ר אואמ בשכתו ,מנין

רת  ואמ ,שכתוב ואל הלויים תדבר ,ללוים
 םקייצדם כדי שימצאו כול ,ם הלא

  . ריםהוקדושים ט 

לישראל   כיון דאזהר להו משמע)( אאל
א דשלק  4י נהר להו לכהו בכלא אז לקדשא לה

ל מור אאי מניין דכתיב וכן ללוים לכהנ לון
דבר תואל הלוים ב הכהנים ללואי מנין דכתי

כלהו זכאין  6דישתכחוןן אליהם בגי 5תרואמ
  יןכיד 7קדישין

ן  כא המ ל ,רןאל הכהנים בני אה רואמ
  . ם בני אהרןידענו שהא ל וכי  ,ןהרבני א

  שאהרן הוא  ,בני לוי א בני אהרן ולאלא
 , ם ולים של העהכהנ  של כלם ראשית

כדי  ,מהכל  וארוך הדוש בשבו רוצה הק 
  . לםבעולעשות שלום 

בני  כאמ"ט ה 8אהרן יהנים בנכאמור אל ה
אלא בני  ונינההרן אוכי לא ידענא דבני  9ןאהר

  כל דשירותא א דהודאהרן  וילי בנאהרן ולא 
ן מכלא בגי קב"ה יעא דביה אתר כהני דעלמ

   10למא בעלמאלמעבד ש

  , תו לזהן דרכיו העלו אושאהר וםומש
הרן היה עוסק להרבות א  יו שלשכל ימ

ש  וכך הקד וומשום שדרכי ,ולםשלום בע
להכניס  ,לזה ותו ה אל עהברוך הוא 
ר אל ו ולכן אמ ,מעלהשל  אשלום בפמלי

  . רןהאי נב יםהכהנ

 יקו ליה להאי דכל י סלחוראדאהרן ן ובגי
אסגאה שלמא משתדל ל יומוי דאהרן הוה

ליה קב"ה  חוי כך סליק דארין בגו 11למא עב
ובגין  12א בפמליא דלעילא משל למיעלי להא

  ני אהרןבהכהנים אל ור אמ כך

רבי  ,הםם ואמרת אלניר אל הכהואמ
צפנת  רשאבך טורב  היהודה פתח מ 

 הדוי יהם רבהואמרת אלי אמור אל הכהנים

 
 .קר)(אור י  הטומאה רה עלהאזעם ה, טתינש ,תמראמאי טעמא כפל אמור ו, חדא תרתייא ליה שק 1
 מתים אתמובטים כהנהו , כך הוזהר להםליטמא  לאשאל ררו ישוזהוה  יםהמתצד מ ין אוב הוא כמו שענ 2

ת ממת טוא לים עכהנעכשיו הו הרהוז המידהו מיתה לבד כענין אוב לישראל (אור יקר). לד גבים, דלסת
לכהנים  ושה קד  להוסיף חזר עודאתם, מטואל מישר רהוז ה ברכעכשיו. ומתרץ אחר ש טוו עדא נצמה של

 .הנפש (מ"מ)גם אוב שפוד אומידנפש, ם הפוגה במתמם עצשלא יטמאו 
 אור יקר). (  היושים תדוקפרשה ה שאבר"ש כמ 3
שראל, בכלל ילכם י, וזה נקדוש א ייו כתה קדושים הםל אמור הוא"כ לפי זה אמור אל הכהנים, ירצ 4

 יקר).  ור' (אוכו שפלנ םיהלובפרט ואמרת א
ם הלי"כ ואמרת אואחישראל, ל כלל כהיו בם תושיקדבר תד ',ודאי כדפי רת" אלאואמ דברמאי "ת וקשה 5
 קרח (אור יקר). ת פרשהתם בא רסיק קדמכ ותפרטב

 קר).י פי' כהנים לוים וישראל (אור 6
 ).רקי רתוספת על ישראל (או כהנים ינם,כפי עני ישראל ,ונייני על א' כפכ 7
 .)יקר (אור ושה וקדת מצונו ל ראל, שהרבהמשאר ישלן  אניכי מה שהניא, והו לכלה ה קש דהו 8
י משאר שבטי ישורון לעמוד לפני ה' לשרתו,  לובט בחר שהושפילו שא 'פיי, לו יבנאהרן ולא  בני ירצה  9

בחר הו םהיינבמז "לא בעבודת מצרים, עכתורה ודת ה ים בעבוקוי עוסל בני היובמצרים ו ילשאפ עדכנו
 ר). (אור יק' יכדפ  עצמו פניס ביחהם ול ם,וא ראש לכלהרן, שהחר אם אמתייחסייכך הם ן ולפראה
 ראהרן ראש לעצמו וזכה למדת שלום מצד החסד (או שהנע ם למהטע ונתן ד,וסהיגת מדרבא פי' שהו 10

 "ו).(רח דסלח הורביונה יותר מהלוי ומגרגה עללמד כ"ז עלהעלוי,  טבא מששהול אע"פ ר". יקר)
  ו).רח"( ונהלכהה דע ולכן זכסוד כנוום יושל ה שריא בפום אמוחסד  11
"כ כל עלמין מתברכאן עי, והשלוםת דידי מל ע דקוצ שפטמד דמלכא מייחנא א שושביהושוד סב 12

 תא, והיינו שלום לכלדשכינ אכיןם עם מלואכי שללמנק' ה הין דקב"אכמלדין חיומקבלין דין מן דין ומתי
 קר). יר (או ילאעלדא ילפמ
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ון עלי מהכ ,ובךט ברה מ  ,ו'ליראיך וג
  , קרא טוב נשו האור העליון בד אות נכו

  , ב כי טו אלהים את האורוירא  שכתוב
רוך ושה הקדוש בו עשב ,האור הגנוז ווזה 

כל ולא מונע אותו ב ,ב בעולםוא טוה
  ועומד  ,העולם מתקיים ומכיון שב ,יום

  . ליוע

 הוגו' מ יךצפנת לירא שראך ובמה רב טפתח 
 ההוא נהורא 15אריקוי 14כמה עלאה  13ב טובךר

את להים ירא או ביטוב דכת עלאה דאקרי
דביה עביד  16נוזור הגוא אטוב ודא ה האור כי

 18יומא נע ליה בכלא מול 17קב"ה טב בעלמא
   20וקאים עליה 19עלמא יםמתקי דביהין גב

ינו אור עליון נשש ,יךלירא אשר צפנת
ברא את  כש ואברוך ה ושדהק ה עש

  , א לעתיד לב תו לצדיקיםלם וגנז אועוה
  .ךיאשר צפנת לירא שכתובזהו 

ורא עלאה  ליראיך דתנן נה 21צפנת ר אש
וגניז ליה  22עלמא  ד בראב"ה כ עבד ק

ת  שר צפנא "דהה 25דאתי 24נאזמל 23לצדיקיא
  יךלירא

ברא נפעלת בזמן ש ,פעלת לחוסים בך
  ר אי מו מדאותו האור היה עו ,ם העול

כשהסתכל   ,לםעוה לסופי  לםהעו מראש 
ים עהוא באותם הרש ךוהקדוש בר

ו  אותאת ז גנולם, עבשעתידים לעמוד 
 , אורם נע מרשעיםב וימשכתו ,האור

י רתבדאעלת בזמנא ם בך פיסחו ת לפעל
ונהיר  27איםק ההורא הונ ההוא 26א מלע

כד אסתכל   29לסייפי דעלמא 28אממרישא דעל
למא לקיימא בע מיניןין דזיבן חיונקב"ה לאי

וימנע  נהורא דכתיב לההואליה  30יזגנ

 
 ה, רע ולא מיתבר ה שום דהי  לא םבעול ה' אורה שהי לה חילהורות שמתזו הוא דמה הק ד שעניןנלע" 13

תו של  יוח עיקר  א מות וכדמסיק. אכן כוונתו הוא על יסוד אבא שהול אדםעדת ההת נז אז נג ראשרי ואח
 . (רמ"ז) וות טוב יכותו עירז

 ).(רמ"ז וןהעלי עת דבשן  ושראהלאה, דייקא, כי הוא  כמה עי 14
 ריחבשמיסוד אבא  על והכוונה. )ע"ב ב קצזח" ח"ו(רפה הט ודקרא יקר בסיסוד הנרש ה ש של דעת יבכ 15
 ."ז) ם (רמריעשים שמיחהל בכ
כו בתו מאד כי הר מעוליע ה דזד ז ואז יסו, לווד שסיהוא יסוד אבא המתפשט בכל קומת זעיר עד תוך  16

   .)"זמם תוכיות האצילות (רסתו
"טב , תת" א" שהוב"הד קביה עדבי" נמשך מת"ת,יסוד ה פי' '","טוב ה דאיקרי  יסוד, ב"א טוההו" 17

שכן אנו אומרים ובטובו מחדש בכל יום תמיד . קר)אור י( תלמלכוע פשה שפעו נדי ביסוד שעל מא"בעל
 (רמ"ז).עשית  חכמה) כלם בדם קד כיל(תה אמרשעליו נ, יתבראש המעש

 יקר).  ום (אורבכל י יםנמצאג הוו זוה   דחויפי' סוד ה 18
ם לוע ).אור הל(י 'ר'מ'א בסודאור  הואשדרה. וה טחו י"עוא הו ום.י לבכסד הח יוצא חומש ,וזג דגנ"עא 19

כל ות היא מינה מתקית שאיכומלה ה היאז  וד א' וצדיק שמו שנ' וצדיק יסוד עולם, ועולםעמעל עומד 
 קר). י ורונים (אילעה  ןמה תוך העמוד הזה שמשפיע ונים אלא מהתחת

 הספר.וף הערה בסעי'  20
ד עב הילאעורא נה"ש וז הינשפע לו מהבהנ דל אורוגו מצד השפל הזהלם עוש במשמו וד היה אור היס 21

 ה (אור יקר). ינה בקב"
לסבה  כו', ואח"כמלכות ובהיסוד  שהיה משמושא ש שמי ידה על ז שמשו ל"ב נתיבות בבריאת עולם 22

 .ור יקר)יסוד (אדת המבם העומדי  םיקדיצלו שפרשו רז"ל גנז
 מג' אלישרעם  גהרחל בהזדוו לת שאז מקב, תבשב  הנעשהוג הזו ס וה"ק, צד הם צדיק ו צדיקים אלו 23
לא א ר בסמוךו שאמכמי אתלמא דעלודות דאו"א שבתוך יסוד זעיר. ועל כן לא אמר יסנו דהיי ת,ודיסו
יה ודידה  דידביסוד  נגנזים אימאד יםה' חסד .)זמ"ר(ד השבתות שמשמש ובא תמישהוא זמן  א דאתי,נלזמ

 ).מ"מ( ה לצדיקייאוז
24
  .)רק(אור י מאלעל 
 .קר)יאור (  מנוד מויסם הנשמות בהניומשם נ וראז הנשם נגה, בינ 25
ז"ש  וצפון,  קשום חל א היהולר עיכל הזב ן הבריאה היה מאיר [אור הגנוז] כולו בשלימותזמה במתחיל 26

החלק נגנז אותו  לכןממנו ו ליהנות דאיםכ נםדם, שאיא יבנ דנגור את כולו, אבל הוא ת בפועל גמפעל
 ."ז)(רמר המובח

 יקר).  ור(א קישוי ה לאיי דן נגייענ  יתירב הקימותי אתד וקם בסו  יהה וד סו שהייינ ה 27
 .)היינו אור היסוד בסוד הו' (אור יקר 28
 "מ).מ(המלכות ה עד ינמב' פי 29
 .ור יקר)בינה (אזו בנגם התחתוני לאו תושטנוסף ביסוד הגורם התפותו האור הירצה, א 30
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  ו וזה  .באועתיד להאיר לצדיקים לעולם ה
ראי י זרחה לכםוב ו תוכ ,ךאירצפנת לי
  . ש צדקה ומרפא בכנפיהשמי שמ

א לעלמא  יא לצדיקרוזמין לאנה רם או מרשעים
ה וזרחודא הוא צפנת ליראיך וכתיב  31דאתי

  33הבכנפי פאומר 32יראי שמי שמש צדקה םלכ
עומד ללכת   שבן אדם עהשראה בו בא

באים  ,ליוובבית חתו העולם והוא ואל
ורואה שם מה  ,םשלוחיה שלש ויעל

בעולם  כשהואאדם  תשלא יכול לראו
ן ועליהדין ה יוםוא ואותו היום ה  ,הזה

  . נוהמלך את פקדו  שמבקש

 ךדבר נש קאים למיה 34ת"ח בשעתא 
ה ג' ילע ןייאתוהוא בבי מרעיה  אמלוא עלהה
יכיל בר נש  ן מה דלאתמ וחמי 35ןחישלו

מא ויא יומא אי עלמא וההוחמי כד איהו בהמל
    י פקדונא דיליהאה הוא דמלכא בענא עלדיד

האיש שמשיב למלך את פקדונו   ריאש
דון תו הפק ואם א ,וכתן לו בתוישנ כמו
הגוף מה יאמר לבעל   ף בטנופיטנ הת
  אך יו ורואה את מלעינ מרים ,דוןק הפ
  , ה בידוופלוחרבו שו פניעומד ל ותמה

 , יששל אותו הא ???? מפרק בקשר של
 . הגוף תה מןרדכפ לכבשי וואין לנפש ק

  , נההשכי אה אתמת עד שרו ואדם לא 
ש הנפדל התשוקה לשכינה וומתוך ג

  וצאתי

 36בתיא דוניהש דפקנ הוא ברה זכאה 
  ההוא  ה אייבגו 37למלכא כמה דאתיהיב ליה

רי מאיימא ל מה אפוג פיבטנופקדונא אתטנף 
קאים  38המות  וחמי למלאךזקף עינוי א נפקדו
ן בקטריר סטק היביד שליפא 39וסייפיה קמיה

א לנפש ולית לה בר נש  דההוא 40אטמבקו
נש לא  וברפא ישו דילה מן גוו בכלא כפרקשי

 סגיאותו ומג לשכינתא יעד דחמ 41יתמ
  קתפתיאובתא דשכינתא נפשא נ

  פח/ב  
  ינתא כשל אבל לק  . לקבל את השכינה 

דבקת בה  נפש שנה יה משיצאר אח
והרי  ,תוכה)ויקבל בגוף (ל )ל(ותתקב 

אחר שיצאה  ,האלה יםהדבר תבארנו א
  , רוח ף בליר הגוש מן הגוף ונשא הנפ

לא  שכתוב ,ה בוראסור להשאירו בלי ק
תקברנו   רובעל העץ כי ק ולתין נבלת

 ד ה כ" ישתהשמשום שמת  ,ביום ההוא
  נותן  ורהבקי בל לה שעות שהם יומם ולי

ומעכב את  י המרכבה ברילשה באוח
  . שות א מלהעהקדוש ברוך הו השמע

ה  תדבק בשא דאהי נפאימאן  'בתר דנפק
ס"א בגווה) והא ופא (בל בגתתקבל) ויק"א ו(ס

גופא  ןנפשא מ אי בתר דנפקמילני אוקמוה לה 
לא רוחא אסור למשבק ליה  ופא בג תארואש

העץ  לע ולתנבלא תלין תיב כ ד ורתאא קבלב
גין דמיתא יום ההוא בב ור תקברנובקי כ
 אליומם ולילה ב דאינוןשתהי כ"ד שעות יד

 42י דרתיכאושותא בשייפב חליא יהירתקבו
  דתא דקב"ה מלמעבד  יבכב עומע

עליו   רהוא גוזוך בר דוששאפשר שהק
ום  חר מיד באותו יא י לבא בגלגולדכ

ה בגין למיתי ילע גזר ב"ה קדאפשר ד
טר תפאיומא ד ואבהה מיד אראחא לוגלבג

 
  צדקה ש שמ ממש רא ל, והוא נקגדושלימות ב ו כול יאיר  שאז א, הבלם עו וא א דאתי, שהדייקא לעלמ 31
 ).ז"(רמ
 .)ר(אור יקהקצה ל א צה מן הק וזרחה מהבינה שמש משך וא"ו צדקה במלכות דהיינו  ינוהי 32
   .)קרבכנפי השכינה (אור י ם מסתופפיןיקים שהדלצ 33
 ר).קאור יו (חייי ימ כל יגמה שלא הש בעת פטירתו שיגי הוא מנוז שהרר הגואה ראיה אלו 34
 בין שניהם (אור יקר).י מצעהג' או  ,תונוו י לעשנוה ות,י כוים, הא' לזיינהם ג' ד 35
 ו). "חשלול ממעשים רעים (ר 36
 לקשטה (אור יקר). ודאי צריך המצוה  ךנם בערמאהעון,  נקיותך ערב 37
 .יקר) ראוהקלי' ( דוס ונ ייה 38
ו  ונש עם שה האדם, אמע על ידי לאאנם יאלו או ואל כחכל , ויוושה נפלאות, שעל ידו עעמונו כחו היי 39
 ער אותו, ואם הוא צדיק מת בנשיקה (אור יקר). מצרב י והחושק  לו שבה ירומ

 ח"ו). ות (רודיסה  בקשר 40
 ).  יקרה (אור ק בשכינלידב ףגומניח ה דימו דגלנבגוף והשכינה הקדושה קלי' שולט  כיות, הפם ב' הה 41
ו תלגאו מעכבש ני,ם ש עט יונה, ועודעל ם בצורהפג ורהממת,  הוא, ויםאלהלם בצהאדם עשוי אחר ש 42

ו', קלי' וכ ה ים בו סנהמת נכ מעליםכשו נה העליו הור יקר). פי' שגוף האדם איבריו רומזים למרכב(אלו בגלגו
 "מ).ה טעם ב' (מוז  תא וכו'כב עבידומע  ן"זומרכבה ל אוה  ומעציפוי דרתיכא כי האדם א"נ בש
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נקבר  שלא ןמוכל ז ,לו טר להיטיבשנפ
הקדוש י ת לפננכנס  לא מהנשהגוף ה

 בגוף אחר  תולא יכולה להיו ,הוא וךרב
  וף מה ג שנ, שלא נותנים לל שניבגלגו
וזה דומה   ,עד שיקבר הראשון אחר
לא ראוי לו לשא  ,וה אשתם שמת לאד

  , אשונהרשקובר את ה עד רת אשה אח
ו על לא תלין נבלתה ן אמרה תור לכו

  . העץ

א דלא אתקבר גופ אנליה וכל זמלאוטבא 
הוי  לא למלא יכ ו קב"ה יתא לאו עאלת קמנשמ

יהבין דלא  ניינארא בגלגולא תאחבגופא 
א דבר קדמאה ו יתקד דלנשמתא גופא אחרא ע

יה לא אתחזי ל יהדמיתת אתת"נ בל דמי
דמיתא  קל קבירעד ד למיסב אתתא אחרא

ל  ענבלתו  ןילת תא לאייוראה מרובגין דא א
  העץ 

הנשמה מן הגוף   דבר אחר כשנפרדת
כנס  ת לא ,םלללכת לאותו העווצה רו
אחר נותנים לה גוף אותו העולם עד של
הו  אלי ומ ,ואחר כך יכולה להיכנס ,אור מ

אה נראחד שבו  ,יםפשני גו ותדע שהיו ל
  ה י אדם ואחד שבו נרא למטה לבנ

   .םשידומלאכים עליונים ק ןילה בלמע

א מן גופא תשמנאתפרשא ד דבר אחר כ
עול לההוא  תי לההוא עלמא לא לזובעיא למי

 חרא מנהוראופא אלה ג יןדיהב דעלמא ע
ו תנדע דהוו ליה מאליהיעל ותר יכלא למולב

שא  י ננלתתא לב  דביה אתחזיחד ין תרין גופ
 א בין מלאכין עלאיןאתחזי לעיל יהוחד דב

  ין קדיש
צער  הוזר קבל עוד שהגוף לא נכו
רות  מזדמנת לש אהמורוח טו  ,השמלנ

ומשום  , ףמא את אותו הגו ט לעליו ו
לא  אדם  , זדמנתמ  ומאהט השאותה רוח 

כי   ,חדילה א גוף לותו ההלין את אצריך ל
משתטחת  ה ולילרוח טומאה נמצאת ב 

לטמא  ש וף בלי נפא ג צהארץ למ בכל
את   זהירהועל כן  ,נטמא יותראותה ו

 , מיועבא מיטא לנפש ל ,נים ואמר הכ ה
תשרה עליהם לא  יםשושהם קדם משו

   .אה ולא יטמאו מו רוח ט

 א הואערבר צקתוכל כמה דגופא לא א 
וי יא עלדמן לשריאבא אזתא ורוח מסלנשמ

 וחא רההוובגין ד 43סאבא לההוא גופאול
בת למי נשאימבעי ליה ל מן לאזדא 44מסאבא

 45אבאח מסדרו ןההוא גופא ליליא חד בגי
  ארעא  לכב חתטאש אשתכח בליליא ו

בא ליה א נפשא לסאבל חא גופאשכלא
פש  נלני ואמר זהר לכהוע"ד א 46יתירב אתואס

ישרי א ון קדישין וליו בגין דאינבעמיטמא א ל
  ו רוח מסאבא ולא יסתאבון עלייה

אמר   קרבי יצח ,ר אל הכהניםואמ
כמו שכל מעשי  , בלחשכהנים ה ר אלואמ

ר  ואמ .אמירתם בלחש ךכ ,חשם בליהכהנ
היר  הז ל ,םיעמיופפעם אחת  ,רת מוא

 , י שלא יטמאודכ  ,שתםואותם על קד

אמור אל  47רק אמיצח 'רים ל הכהנאמור א
דכהני   ןדכל עובדיהו המכ 48הכהנים בלחישו

חישו אמור דלהון בל רהלחישו כך אמיב
 להו 50לאזהרא זמנין ותרין 49חד ואמרת זמנא

דמאן  52ןבואתדלא יסן בגי 51הויישו דקל ע

 
  לם נע חניותרו דסו אשהו ות חצחבצ הבע אם זוכה ׂששם שם, ומ פשנת הרף נשא הגובר נקכש כי  יןהענ 43

 המתלבש בעוה"ז (רמ"ז).
ד שאותו הרוח  בו. ונלע" ו לשלוטללא יוכש וא הצלםים שה חיב דהפש עונללאפוקי אותו שהיה  44

 מ"ז).(ר ן דמיתור במלכישנשא ירמהבלא דג יגסימ ואמסאבא ה
ם את הילאה'  ייצרו תיבכדכ ף,לה צורת גוין וניות אחצ כי  ןוהעניה, ומאט רוחשם ת למה מזדמנ טעם 45

לא  היא אז ן וף ריקגהבהיות  ולכך ו,ז רהת בצוללבצלמו צלם הקדושה ודאי והרעה רודפת להיות נכם האד
 . )ריק ראוא דאיהו צלם העליון (בתר גופ

 יקר). בלילה (אור לי'עצם הק ום מפנימבי רתיופי'  46
בין  ק חל ת ולאדומ הוה ש ר והדבם תויילה ואמרת ואל מורדאמר א ילעדל י י יוסדרבג אליק פיצח' ר 47

 תדבר לאמור (אור יקר).
 ).ורא (יהל  ושאמירה היא בלחי 48
 אור).  להי( 'ווכ ורזין וכהנים זריזין ין אלא למזין מזרזאמרת, שאול אמור ר" 49
 ח"ו).אמרת (רור ומא 50
ור  (אים דושקם ת פניהם שהמגמבהיות  בה ריםייה זה שיהתם ושקד אל ותבערך הזהיר האחת היתה  כי 51

 ר).קי
 צמן (אור יקר).ע מאולא יטש 52
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מצא שי צריך קדוש מקוםשמשמש ב מיש
  . כלדוש בק

כח בעיא דישת 54ישאדקבאתר  53דמשמש
  כלא  קדישא ב

שגוף   ,בארנוו שכמ ,אטמא יל שלנפ
ו רוח  יעל ורהוש ,אח טמא הו בלי רו
ות  הרוחשל תם שהרי תשוק  ,טומאה

מכיון  ,לל גופות ישראאות היא אהטמ 
כלי  בו  ,הששהתרוקנה מהם הרוח הקדו

הם  ם שינכהוה ,רדש הם באים להתחב וק
לא צריכים   ל קדושהע הים קדוש ושקד
אלהיו על  כי נזר  כי כתוב , להטמא לכל
עליו שמן משחת אלהיו ב כי תווכ ,ושרא

למטה כדוגמא ומד וא ע ה ו, אני ה'
ש  אהטוב על הרמן כש שכתוב , עלהשלמ

רד על פי ושי ,ןהר קן זקן אל הז ערד וי
  . מדותיו

דאוקימנא דגופא  מהא כיטמ אלנפש ל
וח ר העלי אריוש 55הוא בא אסמ רוחא בל

י דרוחי מסאבא לגב א דהא תיאובתאמסאב
 56הומניי דאתרקן בגי והישראל איגופיהון ד
תיין דשא אמנא דקודישא וברוחא ק

ל  ושתא ע קד שיןי דאינון קדינלאתחברא וכה 
לל בגין כ עיין לאסתאבאבשתא לא וקד

כי שמן וכתיב  57שוראל ע  ויהר אלכי נזדכתיב 
כגוונא א ויי' וה ניו או עלייהאל חתמש

) ג בם קלתהליכתיב (תא דתלקאים  58ילא דלע
ן קן זקן אהרעל הזיורד ש הרא לעכשמן הטוב 
  ומדותישיורד על פי 

ב הטואבל כשמן  ,רנוהפסוק הזה בא
  ת קדש העליון חמש שמן וזה ,אשל הרע
  ל ק שו ויוצא ממקום הנהר העמ נמשךש

  . הכל

על  59ובטה מןא אוקמוה אבל כשקר האי
עלאה דנגיד   61קדישא ותבמשח ר 60דא הראש 

   62קא דכלא עמירא יק מאתר דנהפנו

ראש של צא מויו ךשמנש ,רחדבר א 
  , תריםהנס ל כל הנסתר ש ,ראשיםכל ה

ו של  ראשאש ודאי על הר "על הראש"

 64רישין מרישא דכל 63פיקגיד ונדנ ד"א
 הראש לעל הראש ע 65ל סתימיןסתימא דכ

דא   יורד על הזקן 67רישא דאדם קדמאה  66דאיו

 
 יקר). בה (אור שראליםיהנזהרו   מה לאל "כא קדושהה קשה לו שכיון שהטומאה מחלל 53
  אר ינו ח"ו כשאה בעלמא שאטומאפילו מ", פי' כולאב שאתכח קדישיד" ,ןכה באתר קדישא" דהיינו ה" 54
 ).יקר ורוהיוצא (א  יותנין הערכע נפש  חלול בהםיש ש מאתטו
 שהוא חומר בלא צורה טפה סרוחה (אור יקר).  נימפ ו טמאצמעמוא הפי'  55
לראות  ה נוקרתונשבו היה משכן הקדושה ר המקומות דפים אחווהם ר ןקה ונתרוהקדושן שכמ יה שםה 56
 . (אור יקר) י כך יתדבקויד ושמא עלל הקדש מו אדים א

שפע החכמה  נוהיילהיו א וחמש ןו שמאשל רו ענ ייראשונות והג' בסוד ה יםרוכתמשהם  מה סודו יינה 57
 בבינה (אור יקר). 

  ב רוחניותם למטה (אור הגשמי שוא וא הכהן הלה כן עמפירות לתו בסקודבו החסד דוהיינו ממש בס 58
 (מ"מ).מא ש לא יטלכן לנפ"א וזלז כהן רומהש ).רקי

 ר).יק  ור(א בתובסתר המיוחד הכ 59
 ר יקר).(אוא דז"א ישרנו יהי 60
  ."ו)חא (ראבמה חכ עשפ 61
  א א עמיק רהולאו נ דמסיקכ יםלמת הנעורמלמעלה מהמקו הבינה דלא היינו בינה ממש אלא ום ממקפי'  62

 אימא עילאה ו).מא (רח"יסוד דאשך ממנה ר יקר).וא(ה לעלמכולא" דהיינו דבקותו א "עמיקא מסתם אל
 . (יהל אור)

 .קצז ע"א)ע (ב"פיק" "נ אהו םנה שביוב נה.ילבותיה לתתא פשטהוא באתו החכמדמסט' וא " הידדנג" 63
ח ע"א: י' אד"ז רפח"ו). ערא"א ( ןודם העלירות אשעמ ).ר יקרואותו בראש כל (כתר עילאה מצד דבק 64

"ב ח עקל "זיקול תע בהגר"א"ס (, אוירא ומולתאהם גלג ת, וכאןחינוב ג'א כולל שירל כ -  רישא דכל רישא
המכונה א"ס (בהגר"א על ספד"צ א דל"מנו רמ הללמעושא" ריכל א דשרידא"א זהו "תא א) גלגלכליבה הד"
 .א)דכסופ א' ע"ב ד"ה רישג

 . )קרי ורציל והנאצל אחד שם (אשכמעט המא במאציל  תמתדבק איחינה שההיא ב 65
מאה תיסתא מעל חכמז רו אןוכ אבאא מר דא"ק הולגלתא לכן אבגודבע"ק  עיא ליהמיב שאברדק"ל  66

וממ"ס יורד  האי אדם כו' והאי הוא על המ"ס,א למלו' ואכ האתימסכמה ח מלאואל "רק כמ"ש באדא" הוא
 . הל אור)יכו' ( לעש יורד ז וז" ד"באש ן כמ"קזל

בנו,   שמו ומ"ה שם"ה כדאמר מבת"ת,  מ"ה םד א דם, וישא אהו ה מ"הראשון הוא חכמה כי  כי אדם 67
ר). ז"א יקור "א (אה ו"וא אד ה"ו"ה יעולשה ם שנקרא מ"הטעהחכמה וו  נהיידדמאה ם קדאדא רישי' פ להכי

 רח"ו). מ"מ] ( –נקרא כן [ב"ן 
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הזקן ה ז "רד על הזקןוי, "אשוןר אדם ה
זה   "אהרן זקן" . הנכבד כמו שבארוה

  . והשרפ יהרו , הגדול שלמעלה  הןכ ה
  שמןו ואות 

דא  69הרן כמה דאוקמוה זקן א 68רא יקייקנא ד
  וא שמןההוהא אוקמוה ו 70דלעילא  כהן גדול

  מ"רע  
נרות  םויבכל כהן ה מצוה זו שיסדר 

 בסוד רנו אבי והר ,בבית המקדש
  , ד כדוגמא שלמעלהא סוהו ו ,מנורה ה

ד ון בשמן משחה יורמשום שהאור העלי 
הוא  ואחר כך  ,אשונההן ברהכ ראש  לע

שכתוב   ,רותכל הנר את ומאי מדליק
כי  " בוכתו "וגו'אש הר כשמן הטוב על"

ועל כן  ",יו וגו' על אלהיו משחת  ןשמ
את הנרות   רדסדו לן לב הנתנה רשות לכ

  ד כנג ,יםימום פעל י כבם תאוק ולהדלי
  , בכל יום ם קרבןיד פעמיור היחו א

לה עמאירים הנרות בכל למ יםיפעמ
  , טהלמו

ן וציניהנא בכל יומא בודא דא לסדרא כקפ
רה ודמנרזא מקדשא והא אוקימנא ב בבי

ירו עלאה נהלעילא בגין דדכגוונא  ואיהו רזא
מיתא דקב 71נא דכה  א בו נחית על רישרבמשח 

ב ינין דכתיצוב יר כלהנ וא יקדללבתר איהו א
שמן כי ' וכתיב וגעל הראש וכשמן הטוב 

רשו  ייהיב"ד אתועוגו'  עליומשחת אלהיו 
לאדלקא להון  נין ובוצי סדראבלחודוי ל לכהנא

א דרו דיחוילקבל נה 72ןמנין זבכל יומא תרי
תרין נהרין  73א בכל יומארבנק תרין זמנין

  לא ותתא יע בכלאנין יבוצ

  פט/א  
ות  מדה שמאותן  ,דותיופי מ עלרד וי

  א דוגמוכ ,חתוניםתלויוצא ויורד  נמשך
ן ן בשמתוהתח ן הומתעטר הכ  נמשךזה 

שו ק הזה אין ראסו הפ. ה למטהמשח
 אל ר וכתוב אמ , ו ראשוין סופפו ואסו

אלהם לנפש   ן ואמרתרהכהנים בני אה
  , " לא יטמאו"היה צריך להיות  ,טמאי לא
  הן כה  תואלא על או "יטמא אל" זה מה
  . ר מהוא א ,לם ליון מכהע

ן ינודמאלים קלג ב) ה ת(ל פי מדותיו יורד ע
וכגוונא דא   74אי ת לתתחיק וניפמשיחין נגיד ונ

שח רבותא אה במנא תתכהנגיד ואתעטר 
 ו סיפיהאסיפיה ולה ישיו רי קרא לאלתתא הא

אהרן  ם בניאמור אל הכהנירישיה כתיב 
ו לא יטמא לא יטמא שפנהם לאלי תואמר

כהן  ההוא  על טמא אלאי אל ה מהוילי עמב
  קאמר  עלאה מכלהו

ן הכ והרי כתוב וה ,יהודהאמר רבי 
הוא כמו  אלא ודאי כך ,יול מאחדוהג

הכהן שעומד  ,י יצחקר רבואמ  .מרשנא
  הוא  ,שה ושלמעלה בקדמא דוגלמטה כ

    .ו שנתבארר מהכל כמותלהמצא יצריך 

ו חימאוהכהן הגדול ב כתיוהא  יהודה א"ר
ר א כמה דאתמהו דאי הכיו  ) אלאחסר ןכא(

א א כגוונכהנא דקאים לתת קוא"ר יצח
יתיר  שתכחאיך לאטרה אצש ודלעילא בקד

  כמה דאתמר מכלא

 
תר כמ גהרדמ ה ירד השמן מדרגה אחרדז"א. והנ ד דיקנאושבה ס דסת על החהמתגל' חיבבבינה ה היא  68

  מ).""א (מדא קנאדי ). יקרר ן אהרן (אוד דהיינו זק לחסומבינה ליבנה  חכמהמוה לחכמ
 לזה נעשה חסד כהן גדול ודאי (אור יקר). ו יחדבינה ו המחכ 'בחי יאשה  הזה  קןאל סוד הז  דבקוהחסד  69
אבל  ,אאמ לא ק"והוא הנכנס לבית ק א."ד דזחס הואו). ""ג (רחהכם נקרא בתראים ניקוח' תי םשה 70

  ,'וכ הן כג ואית "הכית אה.) "ב צ"ח באבס ל"צה ל. נרא"הרד כתבה ("בר ש"א מהו ו .ק"קלה מא למעוה אבא
וא  וה, 'בנוק הואכהן הדיוט  ג."ח, נעימות בימינך, דשמש לכהנצבא הוגן ס .ולגד נקראש חסדג "הכ ל"ור

  וד בס זקן, 'נק כ"ג. וחסד 'ב א"נקמ "ש בר"כמ ,כהן הדיוט הוא עלהלמ וא,ג ה"הלתתא כד ג"אע ל,אמיכ
 .ור) א(יהל  ימחתי} קנאבדי{ ן (בדיקני), דה'כוזקן הם ברוא
 אור). יהלחכמה ( 71
)  "אויב ע ע"בילה כמ"ש בגמ' (ברכות יא ם ומידת יום בליוב ילהמדת לא ללאכל לילהו יוםא דרסטמ 72

 ר). (יהל או
 ר).או וקטרת (יהל מידוכן הת ר"ל - א נלא קרבוכו 73
 .רח"ו)(א עולימתהלו ותכללמ 74
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  , בתולה הקרובה אליו וגו'ה תוואח ול
ב  וקרה לשארו םכי א  ,למעלה בכתומה 

  מי זה בא  ,רבי אבא פתח .ו'אליו וג 
ה  מי ז  ,מבצרה וגו' םדיבג  חמוץ מאדום

  וא ה ךדוש ברוהק עתיד  ,םודמא בא
ו  אדום שהחריב ל ש בגדי נקמה עוללב

את   לווהג  וליתו ושרפו את היכת בא
ם  ת לה עמים ולעשושראל בין הנסת יכ

עד שימצאו כל ההרים  ,מיםת עולנקמ
  , עמיםהמהרוגי  עולם מלאיםי המהר

יות ים עליהם וכל חל עוף השמלכ ולקרא 
  וף וע ,שנים עשר חדשים םמהנו יזו רהב
ל  וסב ת אעד של ,יםשנ ם שבעימהש

י זהו שכתוב כ ,ם ה להארץ את הנוול ש
  . דוםארץ אב גדול חצרה וטבזבח לה' בב

י ו' מאיו וגה אלתולה הקרוב ולאחותו הב
וגו'  הקרוב אליורו לשאכי אם  75כתיב לעילא

ה בא מאדום חמוץ בגדים ז מיאבא פתח  ר'
 "ה בא מאדום זמין קב הזמי  וגו' מבצרה

דאחריבו  76םוא על אדמקונ לבושי אבשלל
 לכנסת ישראליכליה וגלו ו הדיואוק 77ביתיה

עד קמת עלמין ון נובד לה מעא ולימביני עמ
רי עלמא מליין ן מטוטורי ן כלדישתכחו

 דשמייא ארי לכל עופלמקן ומקטולי עמי
א יתזנון מנייהו תריסר ת בריוח עלייהו וכל

ל ב תסא יא שבע שנין עד לימשפא דועו יירח
 הרח ליי' בבצכי זב "ד הדידהו ה  אלוועא נירא

  ץ אדום וטבח גדול באר

זהו   ,מאויטשים ובעד שאותם ל
וץ  מח לבושי אגאלתישכתוב וכל מ 

וכל  דהה" 78עד דאינון לבושין יסתאבון
ין בצרה בגמ י חמוץ בגדיםתשי אגאלומלב

 
טמא כי אם א ילנפש ל מראשי י היה דש  ריותמ ראהשנ ,"ב"לה יטמא וףים מ"ש בסים זה להנע הקד 75
ומרו  לאו לחזור רצהף לה יטמא, וכל שכן שאם יה חזר ואמר בסולמו יש,תה לאהי שר לאעד א' וגורו אלש
  ם אחותו יד מהרהפאחר כך ו ,חדא וקפסיו ביחדהמתים חברו אר ק שכל שידויי ד ומא. ועטים מר להיא

ה לבדתו ואחעומד אבל בי ודבר תלוה חהני בשאר כי  וזה, מרושיא דעל פי הסו ון. והכל נכבפסוק אחר
 יהיה ודאי (רמ"ז).יטמא, פי' שכן ה ל אמריוב וח ןבלשו דיבר

  ד).סב ע"א "דע"ה ח( מלד החשרק מסו ואה הס"א תפייכל כ 76
שאותה   וא. והסוד ה מזומן ובא מאז הואאמר ש זהבוא, ולי ראמ אול, אדוםא מקרא דכתיב ביק מדי
 מןדם א לאברמגתהיה בה  תםניקשי הונ ם, היה בכויותונים לחיצ חה לקק יניחל בה ה'תן שנו ההמד

, בושיםמל הם ר"לישרוד מפי"ת, שאחשיה מדות תראודבר כבר ידוע שהספירות נקעולם. ולהבין הה
  ) ה(שמות ג,  "ההזכר וכמשצם מלבושי ת הן בעהנקבו פי נם פרצומאו, ויותמדפי  על הלים קלג ב)(ת כמש"ה

קשים, היא  ם נידי ושהיא, דבן דושיח מ שרשבה שה ה. והנה לאם במתלבשי יהדדי ישנה" ניפ, מלךנע של
הנקראות  ות ן הגבורו', הוג ושיעיםמ לוא) ועיה א, כבדעואמר (נזה ה לעשות נקמה באדום, ועל עתיד

, הקמ"נ גי'"ה ה למ"ד אל"ף כן זלה"ה. ו ה כמ"ש הרבר"ת לא"ה'ר  תא'ל'שפוט  ולתגיש, דעכנו עותישו
י להניק טים לחוץ בגילונוה וריום אחמק ה מכלמכוסא שהי"י פאעסב) שלאה  ייםוצרות חא רבספ ואיתא

 (רמ"ז).  וי תום וגלהוא סש  , מי זה ורומכון אפי זה יול. , ע"ע םיותאת החיצונים די ח
ם ם אבה חכיהם, שהיה אלש עובדיה אידם וכמ" הם ביוםת אחיאר הם לעזול ההיש וםמק ה שבירצ 77
ו כמ"ש במרכבת שתואשו ע ה"סה פ הקלי ילותאצן דזו" ריהקדושה, שהמן ת הרבה נוהלה םמעשיהו ביטי

מכל הגוים  לנוו להרע ם הרבעתשוהם בר ,"תוליליסמא"ל  להעואי"ק דמ' יחזקאל, והוא שם אדו"ם שב
את ו רשפז, מיאעמ ינת ישראל בינסא שגלו לכולא עוד אלורבתה. לא בחמלההקדושה  ןיבנ סרולהונו וכו
לה דוקא  די בעיניהם שתגה הי לא ש דולג תרשעו וזהו, מהםה עתגלילא שכינה וממהעולם  כלבאל ריש

  ראה לקו כולם שנכן וים, ולכל הגן י בניה ב תא הגלו  השכינה  אתל להשפי עתםבמקומותם אלא שבד
עולם  ל שהו גבהם ם שירלקו) על ההי יפלו (נ"איפה, ולכן מות הקלש עולאר ם להיותלוכם ש צו קבשית

 ).זרמ"(
חיצונים שהיה בא להם  להם שום חיות לר שאא י שלדי כ ה י נקמלבוש ם אותו בקדבצי חיותם ייצוכל נ 78

אמרו  ש המ א ווה, גדיםהב ע לכן יטמאובר מעורביםהם ו יתצורי תמיש ו י שאל"ל. ולפנזכ ם ממששה מיניק
כבסן עד ב מיו, ושוגדבעל  נותנםו ,עשוש רא על וית ישראל שה נונוטל עוו זה, שהקב"הט פסוק בילקו "לרז
ו  בקל וידאישרשל הקדושה שנפלו בעוונות ו כל הניצוצות בצתקשי חרשא יןנ. והעכשלגם בנים ליעששנ

  יים בכח רו נק אישלפים, ואל סדח צרנוז)  לד,מזל (שמות  בכחהמיתוק רור וביה יעשה  זא, בגדיםבאותם ה
ייק  ד תי,גאלאי וכל מלבוש ה"דאל"ף. הם יפעמ י' ג'ג גשל"כ עשון יכלפים כנודע אלי שהם ג' ונקה. ולפ

  ת והי ידה לאולה עתהגש  ולפי ,ולהדמשמע לשון טנוף ולשון גאתי אלא אגאלתי נפט או תיטמאר משלא א
), לכן  וצות החיותתם הניצא לאו"(נ החיות  ותולא הולגאות הלעשהטינוף אלא נת אין כוווף, שינטאחר ה

  אשר ת וניצוצ כל הש מוז יר לוכריבוי מלת . וי כראוילתאהג רא נאמול בר,ועיד מעת הבה זאת המלרכהו
  קדושהי צו ניצוליאפגאל וידים להעתם , כולריש והמלבושים כנזכר בספר אדםמבחי' הצלמים  הןה נוגב

ראה לי וננימיותם. הוא דמם ופותוקפם חזקם  ואבגדי, ה לעם חצנ יזמר ולו  ולכן הקדים תם,של חיו
ל  ראיששל ם למיהצוושים הלב הםדי שבג מר, ונוכל לוושיאמר מלבך כחר אגדי ו ב החילת מרואו קדלדק
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משום שממנה יצאו  ,מבצרה גדיםב
והם  ,ליםשעל ירו אהעולם לצב וסיוכל א
ובני אדום  ,רוף את ההיכלו לשילתחה
י מות ועקרו את אבנוח האת  רסיםהמ
  ני אדום לב ר ה'ו זכב זהו שכתו ,ד וסהי

זה  , וד בהרו ערו עד היסע םמריוהא  ,וגו' 
שי הנקמה  ם לבוותבא  ,ושהדור בלבו

  . וב כחובר  ,עהוש צוללבשעתיד 

על  אללחיילמא עדמנה נפקו אכלוסין ד 
 םבני אדוו אכלדא היק ולא רוש ירושלם ואינון

זכור יי' יסודא הה"ד  ין ורמו אבנפגרין שורימ
וד בה עד היס ערוערו  ומריםהא וגו' אדום לבני

באינון לבושי דנוקמא דזמין  ושבלבוה הדור ז
  חו כא צועה ברוב שאלבל

כמו שכתוב   , משבר ,עהוה צ זמה 
ל  ארישרו אמ ,' עמים תחתיך יפלו וגו

ח פת ,כל כך השיעשה ז מי הוא ,יהלישע
רב   אואותו שה  , צדקהמדבר ב ניאאמר ו

ה ק ד הב צו א ,שכתוב בותו או ,ושיעלה
רב  וא וה ,צדקה ממשוא וה  ,טשפומ

  . להושיע

 תיךעמים תח בר כמה דכתיבעה מתמה צו
דין  ואלישעיה מאן ה ו ישראלר' אמלו וגויפ

בצדקה   ברמד אניאמר כך פתח ו דיעביד כל
ב ביה תיההוא דכ  ע י ושהל רבהוא דאיהו ה

ו ואיה 79צדקה ממש ואוהב צדקה ומשפט ואיה
  להושיע רב 

ו לכנסת גרמם ששומ ,למה ךוכל כ
  בגלות לעפר ת ל להיות שוכבישרא
א  ה ל נפל כמו שכתוב  ,ץל לארו ולנפ
וש  קדולכן ה ,שראליבתולת  םיף קותוס

יהם לוא ילבש לבושי נקמה עברוך ה
 ל כ ו בתושכ ,תם ברב ההרוגיםוא לטמא
שכתוב  ,מהכך לל כו , אלתיאג שי מלבו
אליו אשר לא  הבתולה הקרובה  ותוולאח 
ו של עשו ולא ה חלקינשא ,שיה לאהית

איש  ,בוכתוב ותו שתה בגורלו של אהי
  באותם  ,יטמאה ל ,ע ציד איש שדהדוי

בין אותם   מאמה שעתיד להטקלבושי נ
  ", מאיט הל"שכתוב בו  ,ההמונים

 , רפעל תכבשומשום שהיא  ,בילהשב
זהו שכתוב   ,הותא םצה להקירווהוא 
ביום  כתוב,( ,רי כי בא אורךוא קומי 

  . פלת)והנויד כת ד וס ם אתיקההוא א 

שכיבת  למהוי לכ"י דגרמוכך למה בגין ל וכ
 ה דכתיב מפל לארעא כלמנא ולעפרא בגלות

בתולת  ה לא תוסיף קוםפל(עמוס ה ב) נ
  ילבש לבושי נוקמא  ה"ך קבין כגישראל וב

א דכתיב ולייקטד 80סגיאוב ןלולסאבא  הויליע
דכתיב  ל כך למהבושי אגאלתי וכלמוכל 
 אלאליו אשר רובה לה הקתוו הבתוולאח

ולא הוות דעשו לקיה או חו היתה לאיש דל
ציד  ודעיש יא(&)ביה יב דכתוא בעדביה דהה

טמא באינון לבושין דנוקמא י להאיש שדה 
 יבתדכן בין אינון אכלוסי אבאסתאין למדז

יבת ן דאיהי שכגיבבגינה  אמטי ביה לה
ישעיה ס ה הה"ד (וא בעי לאקמא להולעפרא 

ום ביתיב רך (ס"א וכבא אוי כי ורמי אוק) א
  דוד הנפלת וגו' ת סכתקים אהוא אה

סי ורבי י ,םחה קרחה בראשרק י לא
אלא אותו   ,למה ה בה"א רח לא יק אמר 

דש ו משחת ק ןא שמ שהו ןשמן עליו
  מו כ  ,הימים תע בש לכ אתשמשלים 

א את למכי שבעת ימים י ,כתובש רשנאמ
 ו נ ן עליון הוסר ממו שמאות  ,ידכם

משום  ,פגם את ראשוהוא אם  ,רחונק 
נו אותו שמן יה ,יון ן העלל הכהשראשו ש

לא  מרר' יוסי אם אשלא יקרחה קרחה בר
עלאה   ןמאלא ההוא ש 81ה"א מ"ט בה חיקר
לכל  םקודשא דאשלי 82תח רבוהו משדאי
בעת  כי ש דכתיבכמה דאתמר  83מיןה יועשב

י תעדה אימלא את ידכם ההוא שמן עלאמים י
בגין  יההו אפגים רישירח אי אקמניה ואת
ועל  יואה הן עלמהנא עלאה ההוא שדרישא דכ

 

ות  וני הכל חיציעשו ו , קליפותה  ותת אור גם חיו בהו ידבק םולתת מפני שבגדו בה, ובעת גאשנפלו בקליפו
 (רמ"ז).אגאלתי בושי למ אמר וכלנ זוא  , מהנקוש הלב ללבוש את

 ).ו"ה לת"ת (רחדקקרא כאן צ 79
ומות העולם  א עלרג והרב ח ןת הדילמד עושפיוי הא"בדינא על  בוןם וישתאאד בני יר כלויצן מבהש 80
 ו הטומאה (יהל אור). וזה 
וא ה דחס ץחפי וד כבס כהן זה תמידרת יא המעטלאה העי ה אימאניהבחסד ון סוד הכהה דע כיוה נהנ 81

ב כת ונה לכןתבבים מונן שכ דבסוה בנ הב'ואהז"א והיא א האמיתי הודע גם כהן הוא כנונקרא  נהוהבי
 )."וחה' (רנק' ה ימאעלא וזבה"א לרמ

 ח"ו).(רה בינ 82
 רח"ו).זו"ן ( 83
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טה  מלכהן של כן לא צריך עלו ,עליון
  , והרי זה נאמר ,ו פגם כללצמלהראות בע

  . ה"אב  כתוב ולכן

אה ביה זחאל דלתתא אהנכל יהדא לא לבעי ל
ובג"כ כתיב  רמכלל והא אתמיה פגימו גרב

  "א בה
ון בת צישיאת  'הפתח ואמר בשוב 

זה שיבת בשוב ה' את  ,םלמיוינו כח הי
ר יות שלא נמצאו  ,בגלות בבל מרנא
 פישכתוב כי ל ,םעים שניבאלא שגלות ב

  , םעים שנה אפקד אתכמלאת לבבל שב
  , םילמו כחה מה ז  ,למיםנו כחוייה תובוכ

  רים שיש שבעיםבחה  התעוררוי אלא הר

 ציון היינו את שיבת בשוב יי'ר מאפתח ו
גלות בבל  ב את שיבת דאיי'  בשוב יםכחולמ

יתיר בגלותא אלא  חואשתכ ר דלאאתמ
את לבבל לי לפי מכדכתיב ין שנ שבעין
וכתיב היינו  שנה אפקוד אתכםם שבעי

 רוולמים אלא הא אתעחכ מאי למיםוכח
  יןעבשא דאיכ איריבח

  מ"רע  
  חה בכל משולהמצא  ,לשמח בשמחה

ה י אלנששהרי  ,נרות בהדלקת ההצדדים 
ה בכל מחמציא שן להי הכהעל יד
הדלקת הנרות   ו הםואל  ,הצדדים

ת  ררנו שמן וקטואי בוהר ,והקטורת
  .בלישמח 

בכל סטרין  לאשתכחא חדוו למחדו חדו
א ידדהא תרין אלין על  ןצינידבו אבאדלקות

רין ואלין סט ידו בכלח כחאלאשת אנ כהד
 רת והא אוקימנאא דבוצינין וקטתואינון אדלק

  ע"כ מח לביש טרתקושמן 

  פט/ב  
  84אמבחל שנין  בחלום.  יםשנ

 מלאם יובא וראה כתוב כי שבעת ימי
ר  באימים, הרי נתהי שבעת מאת ידכם, 

כל  יון שהוא כלל שלאותו מקום על
  א קר נו ם,ים נקרא שבעת ימירחאשת הש

  . תשובה

 תת ימים ימלא אכי שבעתיב ח כ"תו
ר  תאאתמר ההוא ימים הא  מאן שבעת 85ידכם

אחרנין  8687יתאדכל ש כללא דהיא אהעל
   88רי תשובה ואקימים שבעת אקרי 

ת בענית בשבת ושבשי שנינו מי 
ל שבעים שנה, ש  לו גזר דינו םקורעי

  , ךהמל פני עשנה הם שבשבעים ו
  קרע לרע נ )כלה(  יושאפילו הסכימו על

תו  וא שום שאחז בין, למה, מהד ותו גזרא
 , שבעה  של כולם, שנקראהיום, בכלל 

א) אחז  כלם (הון ב, ולכתשובהא רונק 
כלם, ועל גזר הדין ב ונקרעשובה וחזר בת

  בחלום.  יש עים שנהשב דאיכן ו

א קורעין בתעניתא בשבת יבינן מאן דיתנת
ן וינא ם שנה ושבעין שנהיעבשל שינו דלו גזר 

ליה  אסתכמו עו לדאפי 89אכלמי ע אנפבש
גין אתקרע מ"ט ב ההוא גזר דינא שי(כלא) לב

ו  ללא דכלה בכיומא ההוא ב ביה דידאח
הו בגין כך בכל תשובהאקרי שבעה ודאקרי 

 זר דינא גקרע בה ואתתשור באחיד ואהד
  מא איכא בחל דאי שבעין שניןו בכלהו ועל דא

 
  יינו ן האת שיבת ציוה' ס בשוב וז" ’רבהכמ"ש  אטמיהדור "א בסודז יהבבל ה לותפי' ע' שנה של ג 84

 "מ).מ( יםמלחוכ
 .קר)י אורה (מכבעה ולא החהשיא אם על ך לבינה שהרך להמשה הוצזול 85

86
  קר).(אור ישבעה  
 יקר).  אוריצאו ( נהמשמ  ההבינ 87
 . ר)יק(אור  יהםעליהם, והיינו תשוב ה' עליא אימא רביעא ה  כן, ובהתשוי רך איקולכ ו,שוב ה י יאלו 88
הם  ע עלי פנשפי מה של להכ ,עםז ם שלפני, [ל]פעמים מיםם של רחם פנימיע, [ל]פתוירז' ספהם  89

בת  שם ן שהוא ביוכיו, ולזה ותמרי חרשת אבפ פי'כדין ו דא יותם רחמיםה שבה תלוי לה מהבינה,מלמע
פילו  מעשר, את לות כלוופירדינו של ע' שנה, שהם ז' סניתא קורע גזר תעב תיבויבה שותשב ב בינה א שהי

ת  והיא משפע ' והע',לל הז כה היא בינש תשבב בקתדוא משה  הפכם על ידי ח ליש בו כדין, ל ו ע' עליה כל
 .ר)קר יוים (אחמרם לפכומהתם רזים ומבטל גחמעליהם ר
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בשבעה  הן מתעטרכה זה א גמ דוכ 
ו, אשרפגם את ם ת ימים, אעשב ראנקש

  ל כולם, מקריח ש לכל עה שהואאותו שב
ה  ששור לםשל כו קדושה ממנו כל אותה

ה  ה קרח יקרח הזהרו שלא ו, ועל כן עלי
  לכן שם וימצאו פגומים מהכל, וברא
 ת יותר מהכל, וצא בשלממהן צריך לההכ 
  ותו שהוא עליון מכלם. ל שכן אכ

 יקרדא 90בשבע א אתעטר נהא כ ד נאווגכ
הוא שבעה  ה הים רישיפגים אי ימ תבעש
כל ההוא רח מניה להו אק כדהו כללא איד

אזדהרו  דא ועל  עליה יארדש והדכול 91קדושה 
ם וישתכחו פגימין שאה ברקרח 92חה דלא יקר

כחא  תלאש 93א בעיכהנכך מכלא ובגין 
ש ההוא דאיהו עלאה "כ מו יתיר מכלאישלב

  94מכלהו 
ן ה"א תחתונה כאן באכאבא  ירב ראמ

עליון  א וגדול שה ן , כהיונה לעא "בה
צק , שכתוב אשר יוהנבה"א עליו  מכלם

  ת ידו א ומלא ה המשח  על ראשו שמן
מים בעת יוב שוגו', שכת , ומלא ידווגו' 

ה,  תונתח מלא את ידכם, כהן אחר בה'י
 וב כת רחה בראשם, וקיקרחה  אשכתוב ל

  והשם  אחריו ולא יחללו שם אלהיהם,
 הגדול  הןכ והב דוע, ולכן כתוו ינה הזה

ן המשחה  על ראשו שמק צ אשר יו יומאח
ם ו שאמרנו, ומשוש את הבגדים כמובלל

מן לה כתוב, ו שלמע דוגמאכ קדוש אשהו
  א. א יצהמקדש ל

 כאן בה"א 95אבא כאן בה"א תתאה ר א"
  הו בה"א עלאה לעלאה מכ כ"ג דאיהו 96אה על
ה המשח אשר יוצק על ראשו שמןכתיב ד

שבעת  בדכתי 'ווג דוי ת ידו וגו' ומלאא אלומ
ה' רא בחאכהנא  97דכםימלא את י יםמי

 שםברא החיקרחה קר לאתיב תתאה דכ 
אי הם והאלהייחללו שם  בתריה ולאב וכתי

והכהן ב כתיהא ידיעא איהו ובגין כך  שם
ראשו שמן ל ו אשר יוצק עידול מאחגה
ובגין  ןרדאמ כמה םמשחה ללבוש את הבגדיה

ן מוב יתכא דלעיל אונוכגא דאיהו קדיש
   98צא המקדש לא י

ך ה' הצדקה  פתח ואמר, ל אבא רבי 
לאיש  ם הזהכהיו ם,הפני תלנו בושו

ם  אשריהלים, ירוש ה וליושבי יהוד 
הם ה ב רוצ ישראל שהקדוש ברוך הוא 

בתם  אהכו"מ, ומתוך  ם עובדיימכל העמ
רך  דלהם תורת אמת לדעת את נתן 

ה ר תוב וש, שכל מי שעוסקדקה מלך ה
 וא, שהתורה ה ךדוש ברו בק סקלו עואכ

היא, ולכן   דוש ברוך הואהק  למו שכלה ש
ומי שמו, וסק בע בתורה י שעוסקמ

ש מהקדורחוק הוא מן התורה  שמתרחק
  ברוך הוא. 

  ו דקה ולנצלך יי' ה אמרר' אבא פתח ו
הזה לאיש יהודה וליושבי  יוםכהבושת הפנים 

ו הבי עתרא אינון ישראל דקב"ה ןזכאישלם ויר
 יהיבדלהון ו רחימותא מגועכו"ם  יןעמ מכל
 א דמלכא וט למנדע ארחאורייתא דקש להו

תא כאילו תדל באוריין דאשכל מאו קדישא
דאורייתא כלא שמיה  בקב"הביה  שתדלא

באורייתא  דאתעסק ןבגין כך מאי והו דקב"ה
א תיה ומאן דאתרחק מאורייביה בשמ סקאתע

  מקב"ה  אוהיקא רח

 
 (רח"ו). ופשט הלשון נראה צא דאתעטר בשבענמי יומו ולהכ םזיל עא דאומוי  סדוח' ומם יצוה הד יבסו 90
וכו'"   אלכל ו יהדאשבע וא ים רישיה הה פג מוך "אי"ש בסוז בתחלה, קסי שבה עא בינה היע ר בשבעאת

 ).ממ"(
 ).ריק רו (אומנמקו תליס רותיפלא גם ז' סא הבינה לבדשלא יסתלק דהיינו  91
 (אור יקר). הםלימע ז'כל א "רח ההא יקשלדי ה כ"רחירצה לא יקזה לפי  92
ה'  ה בה' שהיא קרחכך לא יה, ולונשבה' רא םוגשיה פפגים ריי א הדיוט כהןפי' שר' יוסי ס"ל דאפילו  93

 ). מ"ה' תתאה (מב עילאה כאןר כאן בה' יו ולומוק עלללחר' אבא  אבך כל, נהראשו
גדול חוז בז', וכהן א הןל כשכי' דפכאים, מילוה ימיז'  ניו בבינה מפרחתהדיוט קן הם כגבריו ד ילפ כי 94

  ילאה ' ע וט, דלאו בההדיו בכהן דברי פילתיישב מ נוה' אילא יקרחק סומר שפאא קבבינה כנודע, ור' אב
 יקר).  רו(א םאיק

 ר). יק תא (אורניומטרדבינא וששוא  שהה, תתא 'ן הדיוט, הכהה, האחת לבה' דיקרח פירושיםש ב' יו 95
  ר).יק  (אור בינה ב דולן גהכ שהוא 96
 ט (רח"ו).יכאל כהנא דמט"מ ודבס 97
הוא  וט ה, וכהן הדיעלאטר בה' ל מתעדוגו כהן ירדבולפי ברתא,  לאא לחוץ טתפששאין הבינה מ 98
 ). ריק ר' (אופידו כשלה' ' בא ה' סתם, כלח מר לא יקרחינתו, וקאא כפי ב' נקראל תאה, וכת 'בה רעטמת



 אמור זהר 

11 

אמר  שנדקה, כמו צה 'ה לךבא וראה 
, קה דצמי הבורה, הגדולה והג' הלך 

בו,   םת אחוזיהפנים המאירוהמקום שכל 
  צאים. ולנו לם, ובו נמחז בכוא אווה

מקום שכל הפנים  ים, הת הפנבוש
אמת,   הממנו, צדק  קיםתרחהמאירות מ

נים שמחת אור של פו וט ואור הכל,שק
של האמת,   ק והריחשה ווהכל. בושת, ב 

  א י הש שהאמת םשומש יימי שמתב
 ם פני חוק שלקה ממנו רירח תצדקה ה

  ירות. מא

 100לההגדו י'לך י 99צדקה כד"א יי' ה ת"ח לך
הירין ן נאנפי אתר דכל 101צדקה  והגבורה מאן
הו וביה כלב 103והוא אחיד 102אחידן ביה

דכל  תרא 105הפנים בושת וולנ 104חו כאשת
 106תמקה אה צדיאנפין נהירין אתרחקן מנ

ו ידח 108נפיןדא אר הוונ 107א קשוט ונהורא דכל
מאן  כסיפא רחיקו דקשוט שתב 109כלא 

ק ח רדאיהו צדקה אתדאמת  דאכסיף בגין
   פין נהיריןו דאנרחיק יהמנ

ריך להראות צליון הן הע בא וראה הכ 
 ה הפנים בשמח רת בהאביופי הפנים 

 הראות בו עצבותל כל, ולא צריךהיותר מ
לה. אשרי עמלמא שכדוג ורוגז, אלא הכל

  ונחלתך,  ךקחלאני  בוכת יועלחלקו, ש
כן צריך  לב ה' הוא נחלתו, ועתווכ

א  ו שלשוכל, בעצמו בלבשלם ב להראות
  באר. תכלל כמו שנעצמו יפגם 

י לאתחזאה בשפירו בע עלאה ת"ח כהנא
 ריתי 112דוידאנפין בח 111ורינהב 110דאנפין
יה עציבו ורוגזא לאתחזאה בי ולא בע מכלא
  יה זכאה חולק 113דלעילא  אגוונלא ככאלא 

 אויי' הכתיב חלתך וונ  לקךני חאתיב כ הלי עד
 114שלים בכלא י לאתחזאה נחלתו וע"ד בע

רמיה כלל כמה ה דלא יפגים גשיבלבו יהבגרמ
  אתמר ד

עא לארעד האי איהו בתר נישואין וכו'   
נא ימאמר מרעיא מהמהו קצת זדישראל 

 יכתצא כי  'ונדפס באורך בפ מצאתי בהעתק
  אותו  ונשעו ילשם ביתו מאמר מתח

, רבי שמעון  יה יקחולתבב אשה ואוה
וגו',  ילות דבריםוהנה הוא שם על חפת
 כי  ו', כסף וג  ו מאהו אותנשב ועותוכ

נה הו חפת שר"והוא אשה בבתוליה יקח 
ותו א ווענש בתיו' וכגום יברד הוא שם עלילות

תולת ם רע על בציא שוהף וגו' כי מאה כס

 
99  

בה   תולוהבינה, הצדקה ז' מדות הכלות. כן, לך ה' מדע שב וכו',ה להגדו ינה,ב ה',לך  י'כי כמו שפ רצהי 100
ה חפצך  א בינישה לך ה'  ל"רה ק דהצ' לך המי וכו' הכי נ ורהלה והגבהגדו נהישהיא ב 'ה י' לךיקר). פר או(

 ).מ(מ"ל יגדן ויחא מקבל המוז"דהיינו שה הוא הצדקה 
 ור).א לה (יהעילאא אימ). ריקצדקה (אור רא נקינו שהי ות, "הת 101
יינו  וה אוצרותה כלפעל) [בעל] (א הו?], שהתפלה עם הכל בכל מיני אור [ושהוא עושה צדק  יןענב 102

ו, והיינו  צמהגדולה בעל הגבורה ו הוא כול. כי ןריין ונהיפנא: תוינבחב'  והםכל הקצוות  וללהת"ת הכ
  והיינו "אחידין, ותפיראר הס לש , וכןרין"הי"וננו יהימעצם בו, ו לה דו, והגרהוהגב חוזותהא צדםומן" נפיא"

 ביה" (אור יקר). 
 יקר). רו(איקרא בפרשת ו' פיים כדלכפ שהקשר 103
נפין  ואולים בו, מציאותם כלאפשר ש ו. אוינפאילן וע  ,וריבאו וף', גר אהוא והם דב נו,חוץ ממ שאינם 104

שבו,  ת אומציאל ה "תתטים בהמבים פנין הינפן בעצמם, אירינהרות, פיסל הכנות לחיבב' ו יינ , הןיונהיר
 .ה אשתכחו כדפי' (אור יקר)דהיינו בי 

 אור). לה(י םהנגיע"ר א ד(רח"ו). אימיה חת יושב נפה תח ץג והארוו זי בלי  ם מלכותניהפבושת   105
צא  כיוו צדקת י,נממ ה ן צדקגוכת, אמט וקשו לדקה משמש ע צ פעמים מלת"ת, כיון ש יותו בתכרח ה הב 106

 . ר)(אור יק
 ).יקר(אור ת עוד הדובס נהבבי 107
 .יקר) וראדפי' (כ ן,אנפי הנקראותה מטרות ל יבספהספירות שבה, שהם מאירים דהיינו שורשי   108
 ).' (אור יקרטה כדפיות למנתושים לתחרש הם ש יונפת וע הדעינה על ידי הב מצד 109
 . )ר"ת (אור יקהתמצד  110
 קר).י  ר(או בבינהו ישרשד מצ 111
 ר).יק ר (אוהכל  ללודקה כלת צמ ינו והי ה, הבינה עצמ מצד 112
 .ו)"ים (רחמחברוהוא ' גדול נקז ה, שא נהבישאין בו גלות כשמשפעת בו  סוד ז"א  113
 ). קרור י(א ות כן כדפי'פירפוגם בסש 114
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ישראל, וכי  בתולתע על הוציא שם ר
ו  אתולת אביה , בהיאבתולת ישראל 

  ה ז  בעלה היא, מה בתולת

אביה  תולת היא בל ישרא תל וכי בתולישרא
  הויא מולת בעלה האו בת

  מ"רע  
,  אשהה מעמיו יקח עכי אם בתול

א מצוה זו שיש ראמן ואמ נעה ה תח הרופ
ה  נוב אלמ, זהו שכתכהן גדול בתולה

  י כח ק י לאללה זונה את אלה ח ו רושהוג
אשה. ולמה  ח ק מעמיו י הל תואם ב

לי פגם, א בתולה ב ישא אל צריכים שלא
  טעמו  ברכה,ל כוס ש לא אשה היאא

  פגמו 

פתח רעיא שה יקח אולה מעמיו ם בתכי א
א רבא נא למיסב כהא דקודמהימנא ואמר פ

חללה זונה את אלמנה וגרושה וולתא הה"ד תב
ה שא קחאם בתולה מעמיו י יכיקח לא  האל

לא  א בתולתא באל דלא יסב ןנעימאי באו
וס דברכה אתתא איהי כ 116אלא 115פגימו
  ו פגמוטעמ

  צ/א  
שכתוב שאל  ל, כאן זהו ישרא ולת תב

 זקניך ויאמרו לך, כמו כן כאן ךויגד ביךא
, כתוב הא שלמעלמ שעומד כדוגהן הכ 

כך גם  ה בבתוליה יקח,אשוהוא 
חצרה פעם  רעשצא מ לא תשבבתוליה 

  ר אבנת ריוההחוצה 

 118שאל אביךה"ד ה אהכ 117ראל ישבתולת 
אוף הכא כהנא   רו לךויאמ 120זקניך 119ך דגוי
 והוא אשהכתיב  א דלעילוונא כגאים קד

הכי נמי בבתוליה דלא תפוק  121קח ליה יבבתו
  אתמר אלבר והו חצרה מזמנאא דמבב

הולך בדרך והיו עמו  ון היה מערבי ש
  תח פ יוסי ורבי חזקיה. יבה וריהוד  רבי
ור ליראיו יזכן ת"טרף נ רמאו שמעון ירב

יראיו, אלו הם  תו", טרף נתן לירלעולם ב
,  ש ברוך הואהקדו יראי תםו, א םיהצדיק

ו עמיה רבי זיל בארחא והוא י שמעון הוהבר
טרף  מרוא' חזקיה פתח ר"ש רו יוסיור'  יהודה
 לעולם בריתו טרף נתן ורכראיו יזלינתן 

 ילדח 123אינון 122כאיןון זליראיו אלין אינ
אתקרי מאינשי  124דדחיל ליה מאןדכל  "הדקב

 
לו  אויים רא ינםואת, ולוספי הם נשים דאניחא, דו וחללה זונהגרושה  הכתוב  מרא מה שאמלשב 115

ה פסלה וכיוצא,  ל לה דודאי טעמסולפלה שנבע להואה פסבבי אושה קדו הן יא גרושה משה גטסלו בנפש
 הלבענ שלא אחרא בתולתא" מאל דלא יסבאמאי "ו  , וז"ש קודחה זה אם בתולי כ הכתוב אמראמנם מה ש

 (אור יקר).ה קאסר חק למוד ה פסולהליעב
א בעלמה עימו טלפילים, אלא אפסום דברי לאאתה ולים אוספין דאן, עתיד כדקא סלקא עםאין הט 116
 אהורכה שוס של בכ ודן, בסהת כמרכבה למלכות, מרכבתה באשלא אתתא" שהיא "אר שאמוזהו , הפסל

 קר).(אור י ישראל  לוים ואפינהכ ה לכב והה שו ן זא"ת יהיה די, ווסלת בוימה פטעדלימין 
  כל א בוהי ו,בעלת לזולתה נינלת שאתובאת ריא נק שה טעםוהה, תונחתדיית לזו הנגכות שהיא המל 117
 ר יקר).או( כו'ליו וא תבתול פעם
 ן (רמ"ז).זו"לקיכם, לה' אם תבנים א )א ם יד,ב (דבריתידכנו וכיאב עיר שהוא ישראל נער, והואזה ז 118
  ' נק יאשה דברי שעל המלכותד ז"ל ונלע"תב מורינו "ו). וכל (רחאשרעשה בי ה לבנ יכה ינשה דמע 119

אביך וכו'  לכ"א הה"ד שאל ו יםחכמים והקנזותו הים אדעיו זה דסוק' ישראל והנ  "אהוא זש לשראיתולת ב
 עכ"ל (מ"מ).

  ה תב איה אלישר ולתהיא אי' ובתבא ישראל סתולת ב ,ובבתה 'יבאשפגם , ור"ל באס ישראל הוא  120
 (רמ"ז).

 ).מ"מק (ו פליה ולא תיתונן ליה בבט עוד דרשילבד הפשפי' מ 121
יראת הרוממות ת עללמ גיעיםשמ , והםדולהג עלהומ שממזכות להם  היאשיראתם ם תאו לונה עכו ה 122

קרים יקרת מייים ולא השוטרן מיראים ש דםבני אלו הם כשאש העונ ןם מהם דחלי דקב"ה, ולא שיראיש
 .)ז"רמ( תוולוגד מלךה

123
  מ.מ"ב נמחק 
תאות ו לר שיו ומכלתעממ עהידילו  שית המלך שיב א ודאי בןרא השלם הוהוא שהיברים דה פשט 124
בא, כי הוא הפנימיות  דרגה זו היא באמ ותציללם האעובמעלה נם לאמ. ומתומרוה מצד עוז כנעהה

 תוילצאה כליו בסתרבתעלומות מ פשטהוא המתאו, ויר פני לאו ג)לג, כ(שמות  מרנאעליו שלא המופ
 קם בביתעסתך הו, שמתלךמהת בייא וה ,'ד) יראת ה ב,ת (משלי כלכות הנקראעלה) במא ומת"(נומתעלם 

ת"ת  סודכך זעיר נקרא נורא דוקא בממות החכמה. ולרוץ שמ השכילל םיכולייו ונזי גחדר צתיודעים מק זה
פעל נא זעיר הוו ,באא ודיסוי לגילי שבת"ת יש מפנהנורא, בור והג הגדול םיארלש תונודע משכ בוש
 ).ממתו (רמ"זיראת רומ
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מאנשי בית נקרא ממנו ירא שכל מי ש
את  יש ירארי אאש  וב,. ועליו כתהמלך

  ה'. 

 יראאשר איש ה כתיב ועלי דמלכאביתא ד
   125ה' את

  מו כ ליראיו, אלא ןנת טרף ומה 
טרף   שכתוב, ותקם בעוד לילה ותתן

 ק וס עש דםנו שכל אמכאן למד ,הלבית
שעה  ת הלילה, בצו חה וקם ביל בתורה בל
קין בית תראל מתעוררת להשישכנסת 

מבית  נקרא , וזהמהתף עתשלמלך, זה מ
ם תקוני  מאות ל יוםנים לו כ, ונותהמלך
  הבית. 

דכתיב  האלא כמ 126יויראן למהו טרף נת
ה ותתן טרף לביתה מהכא ילל ותקם בעוד

י באורייתא נש דלע בר כלד 127אנפאולי
דכנסת   תאעיליא בשל בפלגותם קוא יילבל

א האי  תקנא ביתא למלכאל 128ת אל אתערישר
יהבין לכא ומבי מי אקר יאוה אשתתף בהדה

  תא ני ביתיקו ינוןכל יומא מאליה 
וחק   יתהלב זהו שכתוב ותתן טרף  

  תם ביתה, כל או הה, מי זילנערת
ה,  תבי בלילה נקראיםשמשתתפים עמה 

זה   המ, ואיירנתן ל. ולכן טרף התני ביב
מקום  יא נוטלת מ שה רף ממש,ט  טרף,

ביא חק תיון, שכתוב ממרלערחוק 
  לחמה. 

 תיה מאןק לנערו וח לביתהטרף  תןתוהה"ד 
שתתפי בהדה בליליא ון דמל אינביתה כ

תן ליראיו נרף "כ טגוב ני ביתהה בביתאקרון 
ר ף טרף ממש דאיהי נטלא מאתטרו מה

א ביממרחק תדכתיב  129עלאה יקא חר
   130ה חמל

סוף הכתוב ה, הז כה לטרףזוומי  
, מי  ם בריתותוב יזכור לעולכשמוכיח, 

שתתף  ה, להבתור ק)(שעוס שמתבונן
אחד צדיק אלא שלילה. ולא עוד עמה ב

, והוא  הואוך עליון יש לו לקדוש בר
ת כנסת  א יורשים שניהםוף עמו, תמשת

 ירשולם יולעשכתוב צדיקים ישראל, 
  ץ. רא

ח וכקרא אה דיפסו רףט ומאן זכי להאי
דאסתכל  131ןאמיזכור לעולם בריתו  דכתיב

הדה  ב תתפאשארייתא לדאשתדל) באו (ס"א
ת אה איד עללא דצדיק חולא עוד א ליליאב

 תיןוירלקב"ה והוא אשתתף בהדיה  ליה
צדיקים ישראל דכתיב דכנישתא לתרווייהו 

  לעולם יירשו ארץ
 יו ו בעמולא יחלל זרע ואמר,פתח  עוד

כל מי  , הבא ורא  ו.ה' מקדש ינא יכ
ו כי אני זרעו בעמיל ולא יחל רואמ פתח תו

 לה לא פיק זרע לבטאדמאן  ח כל"ו תיי' מקדש

 
  מת זש המגהעונת יראעל  מריך, שזה נאאלקויראת מ) ד, יטרך (יד לע' מהרא ר ימאולתו, ולא גדמצד  125

 )."זרמה' ( תא אי, בכל מיני אושר, איש יריחטא. אבל אשר לאש אדםאת ה
רף  ל מהו ט, שוארזכי ה' הנארית לעמ נו ודיעשה ף וגו', אחרטר ז"ש מהולתו ו דוגמפאת  ו תאוראים שי 126

ל לכחם ן לתנוהוא יתברך לא ה זו והעלמיא ה, מה וןזמא הום שרשיפמא כפירוש ההואיו, שאם נתן ליר
 .(רמ"ז) תהביטרף ל תתןמר בפסוק (משלי לא, טו) והוא, והוא הנא ולגדבר דאי דו אר, אלבש

הן בלילה  בחינות ששתי  ועכו', ידו אפנילאוא מהכ מ"שרא ה' והוא בי ל הנמצאן גדוניעמפרש  הלחית 127
ם.  סוד ין ותב"ב עח שת בא דף לפר , ועיין ותצר חחילה אול תצוח ודם ל קיללאה, והן  ותסוד התפשטב

  שמים. תולכקון ממאד בתיו וחגדל כיזה הלילה ולקום בחצות, כי ב ק ללמוד בתחילתדי הציך תם צרומעול
"ש בספר והענין במ ת וכו',אתער לראכנסת ישד ה שע אהיז כי אות וא בקימת חצל הקר הגדול העיאב
תיק  דע עליון דעת מ שיךלהמ הםי עיקרים ו שנ יוסד עלמ ה סודשהמטה ל עשע שמאת קרי תונות בכוונכוה
  צוצותניהורפים טוה למעל ת הנשמהלובעונים צהחינוצר חסד ובו ממיתים את  הנוק' אור ממזלד סוד יע

זווג  ל התכוננותה חצות והוא י בשעת תה כלועשיסודה ל  ןקמתה ואה  הזה אור ידם. והנה הם בהעשוקי
ד שלמצדיק ה  ן. ולכבעלהל ביתן הקלתראל בחצות יש ת דכנסתרורתעוהזהו הו  ,תרישחלת תפיב שיעשה

תתף  אש צות אזחבש מו ממת, ובקוצוח תיקוןללא בכח תורתו להמשיך אור מז אש הלילה מתחזקבר
 "ז). מר(ם צעב ון התיקעל  הוא זמן פו  אז הדה, כיב

כנזכר  אה ת שבברידוונק 'לים טתעמאז י ם כביו תזוכה לעלו יאה ה ועי"כות אז לקוננת זמירל נותחשר 128
 "ו).רחל (כולהש בדרו
 לש"ו). ( "אסע עיל סל 'עי 129
 .רח"ו)(לי כמה דכתיב מרחוק ה' נראה היא ח 130
לם  ר לעוכנזברית ה עי פישש רםגומי שתו א מלכות ברישהילעולם  ישפיעל "עולם רל ור' יזכוהכי פי 131

  כי סודיה יות במדרגתלה יו זוכהעשמא בולא שהא  דעו לאש וומ" .נז' (רח"ו)ה רףזוכה לטמלכות זה  שהיא
לכן  עליון וה יקלת צדו פע שפע להשפיע בה שהוא עושה א ע"י מ"ט גורםהוך ה כפיע במש היסודשם שכ
 "מ).רץ (מא והו ירש יורות
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 פני  לא זוכה לראות הל יא זרע לבטשמוצ
פץ  אל ח כי לאב שכתו  ,שכינה ונקרא רע

יא שמוצ זה מייגורך רע,  לא רשע אתה
ה אינת שאותו בידו או באשה אחר

  כשרה. 

כי ע דכתיב ר יתא ואקריני אפי שכמחלמ כיז
ורך רע האי יג לא 132חפץ רשע אתה לאלא 

דלא אנתו אחרא ה או בידי יהיק לפאמאן ד
  כשרא 

שמוציא אותו באשה ר אמם תוא 
כמו  א גם, לא, אלכך רת שאינה מתעב

קש אדם מהקדוש יברנו, ועל כן משא
שלא יפגם  רי כשללו כ זמיןברוך הוא שי

לא כשר ש רע בכליז איצושמי ו. מזרע
גם את זרעו. ופאוי למי ש ם את זרעו,וגפ

ד  ומ ן שעהכר בני אדם כך בה בשאומ
קדושה  ב  גמא שלמעלהה כדולמט 

  מה וכמה. אחת כ, על עליונה

ברא עתנתו דלא מבא ליהואי תימא דאפיק 
יבעי ב"נ  דאמרן ועל דא  מהנמי לא אלא כ הכי
א  מאנא דכשרא דל ליה ןיזמידב"ה מק
אנא במ רעאיק זאפד 134מאן היעזר 133םגייפ
ן דפגים לזרעיה ווי למא הא כשרא פגים לידל
ם נא דקאיך בכהנשא כי ר בנאשעיה ומה בזר
  עלאה עאכ"ו   קדושהילא בכגוונא דלע תתאל

תוב כשהרי  מיו, בע זה "בעמיו" מה
  וחללה זונה את  שהה אלמנה וגרול למע

זרעו   לליח לא וב ות קח, וכי  אלה לא
מה זה  , "בהם"ות יהל ריךצ יהבעמיו, ה

מיו, פגם  עבר זה קלון יו" אלא דב עמב"
עמיו  מ בתולה ן כתוב כי אם, ועל כבעמיו

מא  ודאי, הכל כדוגשה, מעמיו יקח א
    מעלה.של

ה נאלמלא לעייב בעמיו מהו בעמיו דהא כת
לה לא יקח וכתיב א אתוחללה זונה  הרושוג
ו מהבהם מבעי ליה  ויעמו ב זרע ללא יחלו

יו פגימו בעמ יומקלנא בעא מלה דאלא  יובעמ
מיו יקח אשה תולה מעכי אם ביב תכועל דא 

    ונא דלעילאא כגואי כלודמיו עמ

ו, מה זה מקדשו, אלא  דשה' מקכי אני 
 , בכל יום שמקדש אותותו או אני הוא

בו פגם,  זרעו ולא ימצא ם ולכן לא יפג
י ה' מקדשו, שאנ ינא הריה) שזומשום (

,  כלבא קדוש מצתו ויאו שדלקצה רו
  קדוש.  תמש על ידישקדוש יש

  אנא  אל הו מקדשו א' מקדשו מכי אני יי
ג"כ א וביה בכל יומיהו מקדש לוא דאוא ההה
ס"א ו (גימים זרעיה ולא ישתכח ביה פא יפגל

דאנא בעינא  ו אני יי' מקדש 135א) דהא דובגין 
דישא ק ד בכלאישא דליה וישתכח ק  שאלקד 

  א ישדדקא ישתמש על יד
  ת"ח קב"ה   הוא  ךורהקדוש ב, בא וראה

  מ"רע  
ך  בן לפני ה' צריוכהן שמקריב קר

ריו , שלם באיבי פגםלם בלש יהיה אשהו
ים בכהנים. שלם פוסל מומיםם, שבלי פג

  ה כלך יפ הו, לקיים בקבת בנ  בגופו שלם
מנחה,  בך, שקרבן הוא ן אירעיתי ומום 

את מנחתם למלך  חלל לשישרא וצריכים
ל שם בהפך שהף) שלם, וג(ב ישא עם

עתי פגום היו  שישהרי ביד אהצד האחר, 
לה'  אחד  רל וב גו ת ן, שכשולחים לו דורו

  אחרים שאלהים עזאזל, ל אחד לגור ו
תי ב בפגומים מצד הצפון, וכן ר כולם

 ייי' בעי דלהו ב קרבנא קדםדקרי נאוכה
 אלב ירואבבלא פגימו שלים ב םיו שלאיה

ם בגופיה בכהניא שלין ימין פסלמופגימו ד
יתי ערכלך יפה מא ביה ם בנוקביה לקייילש
 הו וצריכיןה אימנח דקרבנאן בך ום איומ

ר לח מנחתא דלהון למלכא בגבל למשישרא
א אחרכא דסטרא וון בהפניף) שלים דאבגו(

 אנודור ליה ןביד איש עתי פגים הוו שלחי דהא
לעזאזל   דחא וגורל 'יילד אחגורל דכתיב 

 136מסטרא דצפון ןכלהו פגימיהים אחרים אל ד

 
וציא שז"ל  המכ צות וא"נת תיקון ח"ש בכוורה כמוהתאותיות  ז "כ ס"ה רעת הזטפ הנה נודע כי כי  132

 ."ו)ע (רחר ךיגור ולכןע ר" ימ'גז  עשר י"פ כ"ה מות כלולא לוכ  ההתור ותיאותז בכ"גם ופ
133
  .)(מ"מים אפג 
134
  ."מ)מן (מאד 
135
  ר.המוסג ור סאתגמ"מ ונמחק ב 
 ל אור). יה(  דלהון  וראה והן מסטרא דצפון ושם מדדהוא אינו מקור 136
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קבא נוב 137יןימהם פג י רובא דבתי עכו"םהכו  בה שלהם. קבנ ומיםג ם פעכו"ם ה
  דילהון  

ו' מלא הוא כו', ומה ו חרבה לילית פג 
כוס  ה' אחרונה "ו,הי והוא בסדור זה

ין, ומצד הגבורה  מ היברכת ה' מצד  מלא
י"ה, זהו וה קראתנה נישהוא דין השכ

 ר מקנך אשב הויו"ה ה היד יה הנשכתוב, 
  שדה. ב

  (ס"א  138139תא וכו'ומחורבא לילית פגי
א בסדוראיהו ו י"ה אלמ 142ו' 141איהו) 140מור"

' רכת המלא ב 143וסה' בתראה כדא הי"ו 
הו דאירה גבוומסטרא ד 144מסטרא דימינא

"ד הנה יה"ד ה קריאת הוי"התאשכינתא  דינא
  ה  דשבאשר קנך מיהו"ה הוי"ה ב

ניו  לפ חטשתה ו  מןקם רועה הנא 
מלכה הם קי שבעלי החל  ר, אשריאמו

  רי. זבע

קי לור זכאה חטח קמיה ואמקם ר"מ ואשת
  עזרי ע"כתא אינהו בטרונירי דממאד

  צ/ב  
על ידי הכהן וימצא קדוש  מש ישת

  ך דוש ברוק, ומשום שהשמשא לכשב
קדוש,  ידי הכהן שהוא ל הוא ישתמש ע

ר, שהתקדש  ו הטידי על  שהכהן ישתמ
  י.זה, לו הוומי , בטהרתו

וישתכח קדישא  145146הנא דכ ש ע"יתמיש
 א דקב"ה ישתמש על יד ןיאתי לשמשא ובג דכ

ע"י  147מש א כהנא ישתקדיש דאיהוא דכהנ 
  יותיה ומאי איהו ליואי ש בדכדאתקד 148דכיא

די קדוש יתמש על שכהן) אחר ים (אד 
צאו בקדושה לשמש די שכולם ימכ אחר,

ל הוא, אשריהם ישרא ךוש ברהקדו את
ם כתוב  יהלהבא, שע םלעו הזה וב לםובע

כמה  העמים להיות לי, דל אתכם מןואב
  קדושה ב למהכ  לישרא פרושים הם

  תוב שכו א, זהברוך הוהקדוש  את לשמש
 ה'  תקדשתם והייתם קדשים כי אניוה
  היכם. אל

ע"י  149שמנא) אחרא ישתהכ  (ס"א שבר נ
ה  שודא בק ן כלודקדישא אחרא בגין דישתכח

מא לעבל ישרא ןוינא ן אילשמשא לקב"ה זכ
ואבדיל  בעלייהו כתילמא דאתי דבעודין 
 ראליש שןריפכמה  ות לים מן העמים להיאתכ

 ה"ד ה ה לשמשא לקב" מכלא בקדושה
  ' וגו' יי אניוהתקדשתם והייתם קדושים כי 

עמך  ה עלועישאמר, לה' הופתח  ודע 
  ו נשני , כךהברכתך סלה. לה' הישוע

לו  גשם ומק ל אשריהם ישראל שלכ 
אל כשיצאו ישר, םלתה עמהג הינשכ

אל או לקדוש למי הגאולה לישר מהגלות,
  כמה שוה ברי פרה  אאל ,אוך הו בר

י, מתי על דאו ועההישלה' , וכאן כתובים

עמך ברכתך   שועה עליואמר ליי' ה חתפ תו
 לישראנון יכי תנינן זכאין אליי' הישועה הה סל

לייא גתא אנתכידבכל אתר דאתגלו ש
 אלותא פורקנן ישראל מגקופהו כד יייבהד

 ה אוקמולקב"ה אלא הא  למאן לישראל או
ל י עימתי אשועה ודאליי' הי הכאראי וק הבכמ

 
137
  כחו" שאיתא "ת ומוור יקר, ובמקק בא" נמחגימיןהם פ" 
138
  יקר. ק באורחנמ "ו'כבא לילית פגימותא וורח 
139  #* #  
 ר).וא (יהלרה תו סתריבו 140

141
  .)הל אורי( ויהאו 
 ו', ר"שו בסדורא כ"ש ואיה', וזיל ה' קודם הזם שבו ה,א י"מל להים אותיותל א"ה, ור"בן י נהידהוא ב 142

 ). יהל אור( אדינ אלהיםד צו מש"כמ כו' היד ה' הוי "שז
 ר).אוהל (י םי"גימ' אלה 143
 הל אור).(ים הנירכת כב םשמש 144
145
  .)קרא (אור יקדישד 
 יקר).' (אור פיכדאשתו  יניא הכהן המקודש אפילו בענישהו 146
 קר).ר י וצא (אום וכידיינטילת ב 147
 .(אור יקר) רת אותםם וטהיוית את הלש דקו ורומכאיים הלושהם   148
  כמ"ש  ורה הוא טמי שא אל דיו יל ו מים ליטון לשלא ית י'פר).קאור י( טדיוה כהןו לליענין זה אפו ינדהי 149
 מ"מ).טהור על הטמא (ה זהוה
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  ך ברכתך סלה  עמ  עמך ברכתך סלה. 
ח וא ישגיך הברובשעה שהקדוש  

אותם מן א ישראל, להוצי רכות עלבב
  ה ע והיש לה' ים, אזולהיטיב לההגלות 

א הו  וךוש בר דקשה  ו,ינודאי. ועל כן שנ
תוב כשגלות, זהו ישראל מן הם עישוב 

  חמך. יך את שבותך ורושב ה' אלה

הו בברכאן עליי שגח ב"ה ידקעתא שב
א להו  לותא ולאוטבמן ג א לוןפקדישראל לא

נן דקב"ה  יל דא תנעי ו ועה ודאהישי' כדין לי
 150ב ושה"ד מן גלותא ה עמהון דישראל  וביית

  מךרח להיך את שבותך וא 'יי

בו  היהי ררותם אשדוש מזרעך ליא
ום, גאמר משום שהוא פ מום, רבי יצחק

. בקודשלשמש י ראו  אלומי שהוא פגום 
בו אין  פגום דם שנמצאוה, שאוהרי פרש

 , כל שכן ליוד עואותו הפגם מעיאמונה, 
האמונה  ל להמצא שלם בע ן שצריךהכ

  שוה.כל, והרי פריותר מה 

ר' ם ומ בואשר יהיה לדורותם  ךמזרעאיש 
פגים  הו פגים ומאן דאיהואיד ןאמר בגיק יצח

וה מקקודשא והוא אושמשא בלא אתחזו ל
מהימנותא  הגים לית ביתכח פנ דאש ב"ד

א כ"ש כהנא דבעייסהיד עליה ימו אוא פגוהה
מנותא יתיר יריה דמהאמ כחא שליםאשתל
  א והא אוקמוה כלמ

של בית  רבחד יושב רבי אלעזר היה 
ות)  מעמזל (דהר מ וא  יהה חמיו, והוא

ר איש בענמצא בחדר, בין כך ם יינבעי
נשאל   אחת, אמר חמיובעין  אחד פגום

נאמן. אמר   אוא פגום ולאמר הזה,  את
תו, אמר לו  ו ושאלו אותו באאל אונש

  תקיף) |לכאו א (מעשה ופק ו ט מיה
 יר אבל אם ישאר עששבעולם אמר ה

אבל אם   ריש(הע כולםמ ותר איתו אני י
  ם). אמר לוכמ ו אנימעה זל ע ינתק אוי

שאין בו  דבריו נשמעי אלעזר, מרב
  וא. ולא בן אמונה ה אמונה, 

חמוי בקסטרא דבי תיב הוה יר אלעז 'ר
עינא דבקסטירא בילגא אמר זוה והוא ה

ה יים מעינגעבר חד ב"נ פאכי אדה 151שכיח
 153אמר פגים הוא 152נשאל להאיי חד אמר חמו

אתו  154נשאל בהדיה  ראמ נאמהימ ולאו
בעלמא א ומאן ה 155קא א"ל טופ היל וילשא

 נאא 157ליף בהדיה דיש אבל 156עתירא אמר
על דא  ויו ליףישאבל ד מכלהו (ס"א עתירא

במלוי  זרלער אא" 158אנא מכלהו) בהדיה 
ולאו בר  159הגביאשתמע דלאו מהימנותא 

   מנא הואימה
אמר, כל  וש ברוך הוא קד בא וראה ה  

ב, שהרי  רקילא  מום ואיש אשר ב
ום  קמ בה ה שורנ יא העל למהקדושה ש

  . פגום

 שר בו מום לאא שיכל אח קב"ה אמר "ת
אתר יא ברש א לאל יוש' דלעיקרב דהא קד

  פגים 

א  אם ל תעודהר לתורה ולואמ פתח 
  כדבר הזה. יאמרו 

אם לא  160רה ולתעודה לתומר פתח וא
  ה ר הזאמרו כדבי

 
 .ו)"ות (רחלגמהעמנו כ ישוב ג"א ב שהושא ווהשיב לא נאמר אל 150
 (מ"מ).ינים עי מצד חול תומעד ותלגר זולעזניו של ר' אעי  י' שהיופ 151
 .מ)מ"פואתך (פי' מה ר 152
 ).מ(מ"ם כלויו רבואין ד 153
 ).מ"מלא ( אם הימנאוא מה אם נדעור על דבר אח לנומוי נשאח ראמ 'פי 154
 ו).פי' תקיף (רח" 155
 .ר (מ"מ)העשי הםלם אמר לובעקיף שהוא הת  מיו שאלוה ר"לפי' עשיר (רח"ו). ו 156
 .)ו"רח(  יה הדאר בשישר"ל שיודע  157
158
  "מב מקחנמ 
ולאו  ן ובטח ין לו שא ש"מם כולר מתווהב אותו י א הממון אניבהדיה  שאר ר מי שין שאמוכי פי  159
 א (מ"מ).ימנמה

ר  זכיר הנכבהזקשה הבנתו, ואומר שיובן  פסוק כפשוטו כיה ארלב ראיתיר מי המאדבר ארשאבדם וק 160
כל עם   ו דרךהז ר"ל הלאו ,יםתמה אליים הח שו וגו' בעדדר ו אליכםיאמר כיו, יט) ח(, והוא קודם לו

.  םמימעות היתו על ל מאביו אושת לולחצרמך לשה  אלשמוו בני, וכמו שמציםם בעד החי וש למתילדר
  וי"ה, ותיות ה א ד'י"ע ובד אמיותם, שהרי חנר"ן הם בסון העולמות ופניעימ אדםיש ל כי ה הואץ לז רוהתיו
לו כל חנר"ן שי' עלנה בחככו תדהזהצדיק ו  תרטיפ ריאחמנם וא ייחוד גדול.הם , ויש ב גדלותה תבבחינ ה זו

מות  ולעווג הרם זגוו שותינוווזה בכח כ ים,ן ביחודותארר וחי לעה קצדיל כח ויש ,אחת למקומהו אחת
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ומי  לתורה ולתעודה, מי היא תורה 
ב,  תכשב רהתודה, אלא תורה זו ועתהיא 

שבעל   ל פה, תורהבעשו תורה ז הודתע
גום, שהרי ה שורה במקום פניפה א
  . יתננב בתה שבכמתור 

הוא ן הוא תורה ומאולתעודה מאן רה לתו
  ה דעו ת אלא תורה דא תורה שבכתבעודה ת

 בע"פ לא שריאשפ תורה "דא תורה שבע
   ימתורה שבכתב אתבנאתר פגים דהא ב

ה  ודה חתום תורר תעוצכתוב  
בעל פה,  ש הזו תור דהר תעוצו  ,יודמבל
דה  תעווב צרור החיים, רום ששם נצרמש

) אמונהה (קשר םנקשר קשר החיי
  למטה  ומשםהכל אחד,  עלה, להיותשלמ
 ות הדרכים והשבילים, ומשםנפרד

ת, זהו  ול העולמ כת הדרכים ברדונפ
יה לארבעה  משם יפרד והו שכתוב

  ראשים.

ר וצי דמובלם תורה תעודה חתו רצו יבתכ
ן אתצר פ בגין דתמע"בתורה ש דאתעודה 

 שרא דחייאתקשר ק ובתעודה 161דחיי ארצרו
הוי כלא דלעילא למ נותא)דמהימא קשרא "(נ
א אתפרשן אורחים תתל תמןומ 162דח

 בעלמין ןרשין אורחימתפמן ושבילים ומת
ד והיה לארבעה  ומשם יפרהה"ד  163כלהו 

  164ראשים
חתימה של  תורה,  המ ותם חחתו

ה  ז תב, באיבכתורה ש איהש הור הת
, כמו שנאמר  םיאלו הנביא  מקום בלמדי

שמו  ת רא אקיימני ום את העמוד הקיו
רא מאלי ויקמוד השאת הע ויקםכין, י

 בועז, ומשם נפרדות הדרכים שמו  את
מדים בקיום ולה עוא ,יםים הנאמנביאלנ
  ו ששת האורות, זהו שכתוב שוקי ף לוגל

  והכל לא עומד אלא  ,שדי שעמו
ל  הכ דושה שלק ורהולא ש ,ותמשלב

זה עם זה,  םיות כשמתחבראלא בשלמ 
פגם  נ , לא ד חהוא א הוא שלם, הכל הכל

לם, ישראל ש ת כנסתן נקרא ולכ מקום,ה
 יהיאמר ומלכי צדק מלך שלם, ומו שנכ

יתא אורידחתום חתמה תורה חתימה 
 165ודימלב ראתן הי תורה שבכתב באיאד

ני ויקרא מיאת העמוד ה ויקם "אדכנביאי ן אלי
מו קרא שויאלי משיקם את העמוד הכין ושמו י

ני מהימ נביאיל יןתפרשן אורחעז ומתמן אבו
 166167ית טהיריןלש ופאוקיימי אלין בקיומא לג

א לא קיימא אלא שש וכלי עמודשוקיו הה"ד 
 מוש' דכלא אלא בשליודקייא א שרלבשלימו ו

א שלים כלא וא כלא הבד דאבראן חתמ דכ
כ"י שלם  קריד א גי' אתר וע"פתהוא חד לא א

שלם י בויה 168ך שלםל צדק מי ומלככד"א 
שרייא כלא אלא באתר א ל ג"כוב 169סכו 

  שלים 

 

שיה  הע בעולם  ז וגנזך ו וא מקום שה , הר כגנד' ת כתב החסד לאברהם מעיין ם. והנה חצר מוותמיפניב
ב פרדס, וכתנכנסו בם שדרך אות. על תדווהתבוד םידחויבל ואס שמנכנפשות, ולשם הנ שם מושבש

 דע  . אבלשהוב בקדות רחדתייוה הולזה מעלה גד, וידי שם על נסוכ') שנוסת(מה ב יעקין ע בפירוש בעל
ים  חיצונשה הקטנות 'חימי מבבלא דגרה י'בר בחק ר ב ושחנר"ן עולים למקורם נשארי עיכול הבשר אחש

והנה אותם . טי נביאיםן בליקועייאוב, ו בעלת ןנינביא בעה לואמשד סודע מכנולהאחז שם, וים יכול
לא  ו ם,כרים הנזדיוהייח מעלתל ת אובואה דמים דרישתו מנים והייינהע ן להבחיו עיד לאים ושע פה

משך  הנ הפירוד תכליתא והאוב ה ןני ן, ועשה מזו"נע ה הזווג בכחייחודים הם תכלית הייחוד השכילו כי ה
ורה  ת סשה"ן זו"וג ו ז"א וזכו) ל(נומר וזהו גו', כלה וולתעוד לתורה יאובת הנבשת יא ה זו ו  מור.הג מהקטנות

החשך הגדול ולא  ן לו שחר שהוא איר אש צא בויוכ, או הזה ברכד מרואי וזהו אם לאן. נזכר כאכ העודתו
 ,תויתמ בעארפרק ר בידיו וכנזכ ילימבין אצחיו ומש סתומיםה יםהבקע יוצא מןב תואחיז אאל אור קדוש,

יא  פ לא שרע"בה שר"ש תומ ן תביה ובז ם. ינמבין הצפר יםדים והרגלקיעי הימב מהיוצא הרבה  ת חווהוא פ
ירוד  פת השהוא ענין האוב שהוא תכלירה במקום פגום שוה אינמות  ות דה יוררגלית לכושהמ גםוכו', פי' 

 ז).מ"(ר
  "ס והיא בן ט אז"זלו כי א אחדכ דק וצדיק ה צת הנק' תעוד לכור עם המד צרומיתהחיים  ררוקרא צנ 161
 ).עשר (רח"ולימתו למש
 ."מ)(מ עודהנפרדים כנלם  סוד עו שם לותית דאצכולהמ חתומתות כליסוד ומ 162
 .(מ"מ)ע "' בביפי 163
 מן (רח"ו).רגא 164
 ו"ה (רח"ו).נ 165
 "ו).חר( די שש קיו עמושו י א' הר לכלתלת פרקין  166
167
  .)"מרין (מסט 
 ."ו)ן לעשרה (רחבנימשלמת ההיא  כי 168
 "מ).(מלמת לז"א היא מש י"םימ' אלההוא גש ו שנק' סכ תולכמה' פי 169
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רה הכל אלא  ולא שכן ל ו לם סוכו,בש
  שלם. ום קמב

לא   בו מום ר כל איש אש כן ועל 
בו מום לא  א זה הקרבן שגמיקרב, כדו

כי לא לרצון יהיה   בשכתומה, ליתקרב, 
הוא ך וקדוש בר ה  הריתאמר  םוא  ם.לכ
, רושבור, בכלי שב םא שורה אלא במקול

הזה   המקום, רוח לפשכתוב ואת דכא וש
דכא   ב ואת(שכתו תר מהכל,הוא שלם יו 

 צמו ושפל רוח), משום שמנמיך ע
כל, הגאות הת גאות אשרות עליו לה
  א כתוב ואת אבל ללה, וזהו שלם, מעשל

 בריק לאם כל איש אשר בו מודא ועל 
 יתקריב מאיה מומא לא בידקרבנא  דא נאכגוו

ואי  םיהיה לכ כי לא לרצוןדכתיב  טעמא
לא לא שארי א א בריך הואקודש מא האתי
ת ואבמאנא תבירא דכתיב בירא אתר תב
ים יתיר הוא לי אתר שאושפל רוח הכא ד
גין ח) בוואת דכא ושפל ר(דכתיב  170אלכמ
  דכלא  אתאוגה ליאיך גרמיה למשרי עמד

 ביוא שלים אבל לא כתא הוד 171א עלאה ותגא
  ואת

  אצא/  
את  אלא ו, ושרוע עיור ושבור וחרום

דוש מו הקשמנמיך עצ , מיא ושפל רוחדכ
עומד  ן שהכהרוך הוא זוקף אותו, ולכן ב

ת יועלה צריך להמלדוגמא שכלמטה 
 ל כן , ועםכל, ולא יראה פגושלם יותר מה

מזרעך  ישאב תוהיר את הכהנים שכז ה
  ה בו מום. הייתם אשר ור ולד

א  ואת דכע אלא רום ושרוחועור ושבור 
זקיף ליה  קב"ה גרמיהך דמאי ןושפל רוח מא

א כגוונא דלעילא ם לתתדקאי אכהנובגיני כך 
י פגים זולא יתח יתיר מכלא ליםי שבעי למהו

 זרעךמאיש דכתיב  אזהר להו לכהניא ועל ד
  םם אשר יהיה בו מותורלדו

ח ור לזבעי י תגשוןוכואמר, ח תפד עו
,  אין רעוחולה ישו פסח גתן רע, וכי אי

ע, אם  אין ראומר א ך הוור וכי הקדוש ב
  וב הוא. כך ט

 רע וכי תגישון עור לזבוח אין ואמר תו פתח
אמר  "הקב ין רע וכיאוחולה  חסי תגישו פוכ

  אין רע אי הכי טוב הוא 

 , שישראלוב מוכיחתכהסוף אלא  
בעלי  יםנונים כהממימים היו הם תאוב

על   בח ולשמשז מם על גבי המומי
ברוך  ש לקדו תאומרים מה אכפקדש, והמ 

 ם אין יומרוהם היו שאה או אחר, הוא ז
תו  או והקדוש ברוך הוא השיב להםרע, 

  מרים. ו דבר שהיו א

אינון וכח דישראל בא סיפיה דקראא לא
י דמומין על גבי ראמהני נן כמיומין הוו מ

אי מ ישא ואמרדקמל משא ע שלו אבחמד
הוו אינון או אחרא ו ה לקב"ה דאאכפת לי

מלה  ההוא להון יבה את"במרי אין רע וקדא
  אמרי דהוו 

אומרים   תםראל אאמר יש 
דתי אין  עבום לכשמקריבים בעלי מומי 

הוא, בסוף   וךלו לקדוש בר תמה אכפ ,רע
,  ךתחא לפהו נבוק מה כתוב הקרי הפס

ם מכם א םאד יךפנהירצך או הישא 
  , ןלפניו דורוך ולהקריב מלל ו לשלם צרת

  ם או לא הירצך עם פג  חים לואתם שול
כל שכן תו הדורון , באופניך שאאו הי

יבים לפני אדם ם מקר כשאת ןשכ וכל
  ון שלכם רן, הרי הדו ורוב דפגום להקרי

י מקרבי מאר ון אמרי כדישראל אתר אמ
 ת ליהכפמאי א פולחני אין רעין על דמומ
א בהו נהקרי רא מה כתיבה סופיה דקלקב" 

נש מנייכו בר יך לפחתך הירצך או הישא פנ
לקרבא קמיה ו לשלומי למלכא י בעיתוא

או לאו  אמבפגיליה  ונא אתון משדריןדור
  ונא כ"ש רודא בההו ךיפנ שאהיהירצך או 

בר נש פגים  173ימקרבין קמא דאתון 172"ש וכ

 
 ).ממ"בא משובח (אדרגרמיה  יךאל מבמום אל עא באלה' סל פ ולא 170
ה  תו עילא אוג הרב, שכמ"ם מת"י נימין גימ' גאו"ת ן ואו"א שמקבליו"ז הם דכולאא תן גאולשו  פלכ 171
 (מ"מ).ין ת"י נימשורש א וששם ה  א"א הוא
 ר). קי ין (אורברקמ אכוהן סדרים מהת 172
 ). קרר י(או אכל שכן איכי "קמאי" תרש והכא ר נוהתם ב 173
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ום,  אי אדם שהוא פגודנמסר לכלב, ש 
באמונה, ועל   אוה גום ל, פכפגום הוא מה 

  א יקרב. ל םמור בו שאש יא כלכן 

א לכלב  וןדילכ אדורונרבא דורונא הא לק
א ים הוים פגאיהו פגבר נש דדודאי  174סראתמ

ש יכל א אל דוע הוא מהימנותא מכלא פגים
   מום לא יקרב ובאשר 

ך ואמר רבי יוסי, עתיד הקדוש בר  
ו  צא ם עם ישראל, ושימילשא לההו
הם כלל ב ולא יהי ירהש בכל, םילמש

של  ם שיהיו תקונו ושי מומים, מבעל
ם אד  של שובולו ול ללים העולם כמו הכ
יצבו , ויתובגוף, זהו שכתשהם תקון ה

  כמו לבוש (דבר אחר). 

א להו  מ"ה לאשלבזמין ק 175יוסי רביאמר 
לאשתכחא שלימין בכלא דכלא ו לישראל

 וןהדין י דמומין כלל בגיראמהון הא בידלא 
דבר נש   ני ולבושאמא כאלין 176אמלדע תקונא 

 וצבו כמויתיהה"ד ן תקונא דגופא ונדאי
   177לבוש 

ו מהעפר כמו אה, כשיתעורר ור בא 
ומו, חגרים או סומים כך יק כנסו שנ
ותו אקומו, ביחגרים וסומים  ו,נסנכ

רו שאחר הוא שהתעורר, אמי לבוש שלא
הוא ירפא אותם   ךורוש בהקד ךואחר כ

עולם  ה הואז יהי ,וניים לפמלש וצאימו
חד  ההוא יהיה ה' א םכל, אז ביושלם ב

  ושמו אחד. 

 מעפרא כמה תערוןכד י א)א ד""ס( 178ת"ח 
או סומין עאלו חגרין גרין מון חיקו דעאלו הכי

יימרון  אבושא דללבההוא מון יקוין וסומ
  דאתער ולבתר קב"ה ייסי לון  הוא ארדאח
שלים  אלמעא יהימין קמיה וכדין לש כחוןוישת

  ושמו אחד דום ההוא יהיה יי' אחיבכדין  אלבכ

 והיה דשב או עז כי יולאו כשור 
 י ', רבי יוסחת אמו וגומים תבעת יש

ררי אל משפטיך תהום תך כהח צדקפת
הזה   , בפסוק'מה תושיע הובה דם רבה א

, אבל בא וראה צדק כתר בו ןנולהתב יש

או עז כי יולד והיה שבעת  כשב ר אווש
צדקתך סי פתח יו ירב 'חת אמו וגום תימי

 המובה אדם הל משפטיך תהום רבאכהררי 
 179סתכלא ביה אל תאיא תושיע יי' האי קר

 180קדישא עלאה צדק כתרא  זיחאבל תא 

 
ר בראשית  זבח, כדפי' בזההמי גב וץ עלרב שהיה האריך הפ לב,כי ן, פניו פנלאדהנק' ב ניוהחצ וא כחה 174

 (אור יקר). 
ום גפיש חרוכי נים,ליום באברים העפוגת האדם שבהיום ע'. והטיפכדנשמה ה פגם בורמ שהמום ניןהע 175
,  חזהואתה ת וקסו פר הר יתבז פי'כדף, בגו הות פעולותיראהנשמה לה שכן דרךו, הוא עצמאבר הבו בגופ

 מותתחית המתים ישתלמו כל הנשהגוף, ובהיות  גםיפרח , בהכוןיום עלבמק מהופגמה ופגובהיותה 
 יקר). רוא(  ומתלישלכך ם וורות בלי מוטה תם כולםלהיו ויאולכך ר  , אשכור הנטהרו בו פוונצטר

 ). קרי ור אמום (י לו בהים י ושיבלגופים שהם ה תוקנות גםות הם מ נשמוכמו שהדפי' כ 176
והענין כי הנשמה השלמה   קן ונאות לנפש.תומ גוףכך ה רעקמום נבלי ה יהיף שוהגש כבוד אל לבושה 177

 די יתב סרח לבושש בנאה לא יתלבף המו שהגובר, כא רגוף חסב בשא תתלונים, לליהעבריה אכל ב
 . ר)קר יאות (ימושלאל הגוף ב  ון שהוא מכו ו לבוש"כמ ויתיצבו ז"ש "ו , וכיוצא

178
  .מוסגראת ה ורסוג קרר יאוב נמחק 
וממות ך ייחס לצדק הראין ם כט, ואשפממן  אלתת דקשצ ך",תדק, אומרו "צאחתטובה:  יהביא שק 179

ם  תהו אל,מרו, כהררי או  ה. ועודום רבתה כאומרו ,טהצד המפט יחס משולאל,  יהררוצד המעלה, כאומרו 
הום  כת ים,בררי רה ,מרואווד . עםוכ' כמו תה לאהררי אל ב, או לימא ו כהרריום כמ הכתו לימא א ,כ' אבל

צדקותיך משפטיך או לימא יך רבים, לימא פטמשחד דקתך צ ,עוד .ומותתהרי הר וא מא הר תהוםלי חד,
ם חד.  והתט קנם בייך רשפטם רבים, ובמהריחד נקט דקתך בצ ם. עודהישנבים ביד או ריחך משפט ךדקתצ
ה ל זולתרץ כ, הבהמלאדם  והש ד העוך, פטישמה לצדקתך והמין אדם ובהמה, מה ענאדם וב אומרו ודע

 קר).יאור ( כו'ח ו"ת אמר, אבל
 איוה דין, א מדת ההיק י שצדנמפ יא המלכות, וקראה "קדישא"ן לעשר כתרים הרואחתר פי' כ 180

ט וכחתיו בשבכתיב וה ם, כדדא געי בנינ םאירקנ  הםם, ואד ם, ליסר בניוניעם החצ דיניהב תמשתמש
 םיה עינבד דברשה "ו, לכך עתם חמה עמה חסי לה  היות רהוה ימזנה וה .םגעי בני אדבנאנשים ו

שיש   יפנם, ומת על ידעלפושהיא  יותכאינון דלאו קדישין, עם הישא" דלא איהי קד" ראהים, קונתהתח
רש  שנאה כדפי דם מתוךאת הא יםוהם דנ םיכלאמ הם ו נים, די בקדושים בתיות היכל זכ ג"כ  יהתתח

אר ש לנה עועלי  י'" פלאהי"עא לכך אמר תגמעירין פת רבגז דכתיבכ , ריןעיים קראנ "ה, שעל כך ע הרשב"י
ת כולקר). מי ורמו (איסרתו אר אשומרו א, כאדם מתוך אהבת האם את הבןדהיא דנה את ה ין יני דבת
 "ו).(רח
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  ים אל, כמו אותם הר יררן כה עליו קדוש
י הר נקראים,ש םשים קדויניולע

שהיא עולה   םטהור, ומשו אפרסמון 
ל  שקמ, בהיל דינשר בהם למעלה כ להתק
  הדין רחמים. לכל שאין באותו אחד

 181ןדישין טורין עלאין ק כהררי אל כאינו
 ובגין דאיהי 182אדאפרסמונא דכי ין טוררודאק

א בהו לעילא כל דינהא  שרלאתק  סלקא
  דינא רחמי א ולית בההדחדא לכלא  ולאשיקב

משפטיך תהום רבה, משפט שהוא   
 קן לת למטה לאותה הדרגה  דיור מים,חר

ה דין ושעכולם ו עלחס ות, ומלעו
העולם, ומשום   ים לבשם אתברחמ

',  ה  עתושי ובהמהוא רחמים, אדם שה
ם ובהמה, הרי  במשקל אחד. אד ל לכ
וא אדם ושם את עצמו  מי שה רשוה פ

מה  בה דם ודיןאדם ובהמה דין , א המהכב
  . אחד הוא

י ממשפטיך תהום רבה משפט דאיהו רח
 ן מילע נאלההוא דרגא לתק 183א תתית לנח

לבסמא ינא ברחמי ד  דלא ועביכ על וחייס
תושיע י אדם ובהמה ין דאיהו רחמובג עלמא

ה הא א אדם ובהמלא חדבשיקוא לכל 'יי
לגרמיה  184ושוי א אדםן דהוה מאאוקמו

ד חן בהמה ידין אדם ודמה ובהכבהמה אדם 
  הוא 

ימים ימול לכם כל   בן שמנתו אדם, 
,  שבעת ימים תחת אמו  הוהי בהמה זכר,
בן אשה קרלה ירצה לא וה  השמיני וםומי
והרי  עליהם שבת אחת רו, כדי שתעבלה' 

  פרשוה. 

זכר ם ימול לכם כל ינת ימשמובן אדם 
תחת אמו ומיום ימים שבעת בהמה והיה 

ין גליי' ב הה לקרבן אשירצ אה השמיני והל
  וקמוהו שבת חד ודא איהדיעבר עלי

ך משעיר תאצה' בפתח  רבי חייא
 גםשה ארץ רע וםדא דהבצעדך מש

 ל אאשריהם ישר. בא וראה פוטשמים נ
  ך שהקדוש ברוולם הבא, בעולם הזה ובע

ו  ב ם נדבקיםם, וה צה בהרוהוא 
, וכן עד קדוש ים עםונקראים קדוש

נה שנקראת ליוה עשהעלה אותם לדרג
ה' ראשית ל  וב קדש ישראלת דש, שכוק

 שראלרי יהה כמו שבארנו, שתבואת 
ומים שרו ושמב מונה ימים נדבקיםשמ

מי כעמך  מו שנאמר וכ ,והם שלו  ומבש
  ץ. אל גוי אחד באררשכי

ר בצעדך  עיתך משצאיי' ברבי חייא פתח 
פו ת"ח ים נטגם שמ אדום ארץ רעשהמשדה 

דאתי  אדין ובעלמ למאבע זכאין אינון ישראל
ביה  ואינון מתדבקיןו ב"ה אתרעי בהקד

וכן עד דסליק  186שועם קד 185יןשואקרון קדי
קדש  ב תיכד 187קדש  ריאקדעלאה  ארגדל וןל

א ה דאוקימנראשית תבואתה כמ ישראל ליי'
 בקין ביהן מתדיומי יאמתמנ לדהא ישרא

ומי ן דיליה כד"א ואינושמיה יה ורשימין בשמב
  בארץ  ל גוי אחדאישרך ככעמ

 
בינה  והת ריב ה' מעו הרים אדכתיב שרים כהת ם נקראוהו נהממה עלם למשה הספירות שש פי' 181

 ). קריור אזהר (ב 'דפיכ מוןפרסא נקראת
א זהר תרומה, דהיינו מ' איממ' ס' כדפי' ב נויידה רסמוןאפהם, ועמשפיו יהםעל בוכסמון הוא ראפרשה 182

יקר).   רוא( םישש' שה סיע כלולים מעשרים ששה בנ ' שהםס ,להשפיע איחין פתא על בניערבובעת רמ
 "ו)ה (רחנבי

  חשך לו ראשית א ה)(ב רה בסודבוגא דרא מסטהו וק'הנין בנ לכ"י זלה"ה שארש רבינו הנה נודע מ"ה 183
ו  ו) שמאלב ש (ש"ה  א הו כנודע והנה בר"ה וי"הכ אזא מיסוד דאימא הוה בוררא דגסט והנה  לילהא קר

ב ו)  (ש"הש  "ת אזשובהסוכו'  ימבי כח"ואודע כנ קבלת שם ה"גומ ת לבינההמלכות ישי עליארל תחת
תרא כ צדקמר אש וא"כ זהו ים.ץ מהדינארהטה קחה וש נ ז וא "חד הסו א"שפיע בה הזומו תחבקני וימינ

 ג"דסיא"י נה שם י ביב  אל כי רריה לדינים של הבינה הנק' הות בעלותה למעללכמ היאלאה ש עי דישאק
  חמי כי אזדינא בלא ריתה שם כ עליהי"בר"ה וב זאו  ןוסמפרוד אה סם והנה בבינ רי"ג נק' הל וה"א" שעולה 

ח את ה"ט פ' משקא הנז"ה הע בישפתא ואח"כ מובר ים אמא ורפ' כבורים יפכם ה יווד בס ה ניא אצל הביה
ם ופשע אםטהמה בחב  שהשו מעאדם שע ניב י' ישפשא הום רבא ואז חיים על כולאדנוק' הנקרא ת ודיסב

  אולי יחזרו ת שמיני עצרמתעכב עד  ' שהדין פעמי ה כמבזוהר ב רכנז ןלכו ההם ה"חלהם בתוקף  וחלוה' מ
וש זלה"ה  פרפא"מ כ"י רמ קהועת ם זה[גרת עצ יינדמוסף דשמ גשםבסוד ה "חה ה הבתנין ני אז כיב' תשוב

 ). ערקיוודאי ממנו זלה"ה] (זהר הוזה ב
 ).וו (רח"ב לעולמי שו משיב ינשא 184
 ור יקר). (א ד הבינהמצ 185
186
  קר).י ור(א 'ה 
 (רח"ו). תולכמלי ינה שמבינ 187
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כים  ים בו, ולא הולבקוהעמים לא נד 
נעדר מהם,   שודם הק הרושו בהנהגותיו, 

  עד

 יןלולא אז יהקין במתדב לאין ממוע
  עד מנייהו אעדיאו אשרשימא קדיובנימוסיה 

  צא/ב  
  שאינו האחר ד ם לציקשהם נדב 

  . קדוש
או רא דלרא אחמתדבקן בסט נוןדאי

  א קדיש
 וךהקדוש ברצה שר ובא וראה בשעה 

זמין אותה ה תורה לישראל, הוא לתת
ל  בקלאתם צים ו הם ר עשו, אמר ל  לבני

  תורה. 

 אורייתאב "ה למיהקב  אעבד תאבשע חות"
ון בעאן אמר ל ולבני עשבה שראל זמין לי
  אורייתא  תון לקבלאא

, ה הארץ הקדושה גז שעה רה באות 
  רבה, אמרה  תהום לנקב סורצתה להיכנ 

חה  מהששעשועי  ולםל עלפניו רבונו ש
נים טרם שנברא ש עולם) אלפייםה(של 

דמנו, נ"א זי נ"איו (נו לפהעולם יזדמנ
ומים רשנם ם שאיילער י)פניזדמן ל

  ך.יתרבב

 188ארעא קדישא ת בההיא שעתא אתרגיז
ה ה אמררבומא הת לאעלא לנוקבא ד 189עיאוב

"א וה (ספסטירא דחדומא ה מארי דעלקמי
עלמא  בריאת אלפי שנין עד לא למא) תרידע

 נ"א אזדמן קמי)ו "א קליטנא) גנ א קמי (נקלטי
  יומךן בקיימערלין דלא רש

 א כסא סכ , אהוך אמר לה הקדוש ברו 
רית התורה  ת כמותם ובמווו אלף אבדיא
ה'   זהו שכתוב מן לפניהם,תזד  אל

אדום ארץ  משדה צעדך ב משעיר בצאתך
נתנה  רה לאשהתו משוםעשה ודאי, ר

לא למי ) אושהשום שהיא ברית קד(מ
ד תורה  למקודש, ומי שמ בו ברית שיש

ות, ברית תינמול משקר בש למי שלא
של   תיברבר שקר בברית התורה ומ קשמ
תנה , שהתורה נאלרכנסת ישו קדיצ

  ה ולא לאחר. זה למקום 

ן ייבדו 190סייארולה קב"ה כורסייא כר אמ
 תא לאאוריימא דתייהו וקייאומין כוו אלף

עדך  צתך משעיר בבצאי' יקמייהו הה"ד יזדמן 
רייתא ודאי בגין דאו שהאדום ארץ רע המשד

 לא י קיימא קדישא) אהיאין ד(בג תבלא אתיהי
 ומאן דאליףא שימא קדיקי יהדאית ב אןמל

קר בתרי ן דלא אתגזר משאמאורייתא ל
ומשקר  192יתאדאוריא מבקיי משקר 191קיימי
להאי  רייתאל דאוישרא נסתמא דצדיק וכבקיי
   חראלא ולאאתיהיבת  193אתר

משקר בשלשה  מראבא א רבי 
 ות עליונים, משקר בתורה, משקר מו קמ

ה  ר תוב  קר בכתובים. משקרשמ אים,בנבי
משקר  ',ותורה וגה תזאתוב וכש

', הם  ל בניך למודי הכואים שכתוב בנבי

 195תי תלת דוכמשקר ב 194א אמראב רבי
 197איםבנבי משקר 196ה בתור רעלאי משק

וזאת  דכתיב בתורהמשקר  198םבכתובימשקר 
 לוכ בבנביאים דכתי רשקמ 199התורה וגו'

 201אינון למודי יי' ולא אחרא 200'ייבניך למודי 

 
 מ"מ).( תלכומ  פי'). רקייא (אור ירסשקראה כו נית והיינונה הרוחהעליו 188
 יקר). א החצונים (אורומתה' דלנוק דתראי יוא ודהי"ת ה תרתומקבלים  יםצונערלים חה םא 189
 מלכות (מ"מ). 190
 ר וא( דויסה פריעת, א מילה מלכושהוית בשר ובבר ת,"תורה תה יתה בבריא הערלשהר ט השקימשל 191

 ."מ)(מרש מפ רד והר תני וההזדצדיק, ו יאת וקיימאא דאוריקיימ 'פייקר). 
 ).ורח"(ת"ת  192
 ור יקר). ל ידי היסוד (אע יםקשר ת, ונ כולפה מ שבכלה תור, ותת"ה שבכתב ורו תהיינ  193
 .מ)(מ" כתישקר בתלת דור מאבא אמ כך ר'ול מלכות,ו ודת ויסד רק ת"הוו   ר נצחיהזכפי' שלת"ק לא  194
ה  מעצ בשבכת רהו הת  כי זה ה ליאומלכות, ורד תובים יסוים נו"ה וכת ונביאתב ת"כשבק תורה יסמכד 195

למדתם בת"ת עצמו (אור  תוב בהם זה רמזכ זהין ם, ענכלבצטוה כך נל ים,תובכם רה נביאיתובה היא יש 
 ר).יק

  "ו).רח( ת"ת 196
 ו)."ח(רנו"ה  197
 ."ו)כות (רחד ומלסוי 198
 .(יהל אור) י ישראלני בנפל ר יקר).וא(ה רימאה לריאספקשמדתו א 199
   ר).קאור י( 'וכוה תורום תחוהשלילה  ה ו"שהם נ 200
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רה  ום תו וב חתכתו ר, ח אולא  למודי ה'
תובים כבשקר ר. מאח הם ולא בלמודי,

שם   ורהות שכתוב, ויקם עדות ביעקב
לשמך,   וך צדיקים יודאב וכתו ,שראלבי

  ראל, ת ישסמי הצדיקים, זה צדיק וכנ
 שלהם  תיברלס כנ י שלא נמול ולא נמש
  התורה. קדוש שהיא ה  וודו לשמ י אל

אחרא  אול וןינלמודי אום תורה בתח יבכתו
קב עיב 202קם עדותויתיב דכ בכתוביםר משק

ו ודי 203קיםידאך צשראל וכתיב ותורה שם בי
דלא דמאן "י דא צדיק וכ מאן צדיקים 204שמך ל

ודון א ין ל אתגזר ולא עאל בקיומא דלהו
  יא אורייתא הקדישא ד לשמיה

 ש אמר רבי חייא כיון שהתגלה הקדו 
 רהעל הר סיני לתת תו אך הוברו

נוחה,  למ רץ ושבההאבת , שכילאשריל
  אה ושקטה. רישכתוב ארץ זהו 

רא טוה על "כיון דאתגלי קב חייאא"ר 
 205ת בכישתא לישראל מיהב אוריייני לדס

 ראהארץ יא ותבת בנייחא הה"ד ערא
  206קטה וש

עליו   הנולד לא התמנשם אה אדרבא ו
ול  שנמ  ןשלמעלה עד שנמול, כיו הכח

ח  של רו ותרורתעררת עליו (רוח) ה ועתמ
רה, להתעסק בתו ה כעלה, זו מ של

יתרה, זוכה עליו התעוררות  תמתעורר
עוררת עליו ה, מתור הת תוושה מצ ועו

וכה שא, ז ה ונוררות יתרה, זוכ התעו
דרכי   אתתם ומוליד בנים ומלמד או

לם, ש י אז הוא אדםרקדוש, הה המלך 
  בכל. ם של

עליה  207אאתמנלא  דת"ח בר נש דאתילי
תגזר דאיון זר כגת דאעד  208חילא דלעילא 

דרוחא   ) אתערותא209חא עליה (רור עאת
ה  ליער עתאקא באורייתא י לאתעס עילא זכדל

 רייתאפקודי או ועבידזכי  210יתיררותא אתע
יב נסואתזכי  211רותא יתירעליה אתע אתער

מלכא י דחואוליף לון ארוד בנין יזכי ואול
 םשלי שלים קדישא הא כדין הוא אדם

   212בכלא 
ה באותה שע  ,דה ל נוש אבל בהמה 

ה, ל  ישה בסופה ו כח שיש לות אשנולדה 
ליה,  נולדה והתמנה ע באותה שעה ש

י יולד  שב או עז כאו כ ב שורתוכן כלו
ר או גדי, לא נאמר  ו שעיטלה אאו  עגל

לו   ותו שישאשב או עז, ו כר אאלא שו 
עה שנולד, והיה שבעת  בשו לסוף יש ל

יא שעתא אתילידת בההמה דל בהבא
לא דאית לה בסופא אית וא חידת ההילידאת
א עליה נדת ואתמישעתא דאתיל יאההב לה 

 לד עגיול ישור או כבש או עז ככתיב ך כ ובגין
ר  שולא אתמר א לא דיג או טלה או שעיר או

אית  213פאוסדאית ליה ל ו עז ההוא א באו כש

 
 ור).א יהלך (יבנשנאמר וכל תן ר"ל או 201
 . )אוריהל צ ע"ב (ל ש"דה כמו' תע והיא נקעצמם (אור יקר). תם אבל המדות בס לאש אא פירל םוש 202
   יקר). ק (אוריסכדמ 203
 ל אור).ו (יה"משדיקים כצ איקיד ו  ורהא התהי כמש"ו לשמך 204
205
  ?(מ"מ) תשכיכ 
 קר). י ר(או לסיניבא ש"  טהושקן "ארלשעיר ולפ הלךמתחלה כש"יראה"  206
הטיפה ההיא נשמה פלונית,  הקב"ה גוזר על  ו,י אבדושת ק י על ידלדה הות הבשעשת ין שעם היוהענ 207

ה בעת  זלו, הגדרר מה אחדרגמעט מעט מ אותהירויח א עד ש לאבגוף  תביישה מתותה נשמא יןזה א לעם כ
ל  וק ק וקליש ד תחיו וא חיוה ה יפקלוה רלהבעי שהוא אז מפנא" וכו' "דלא אתמנ א כאי"ןתו הודולמ

  ך הול  קדש ויצא מהערלה קצת, וכןה לנפש שנכנס לכזו ול, נימרוקלה עוח הקרושה הדק נרלהתעקר כ
  מה זכה לנש דיולה וא שנשרים עש ובהיותו בן שמה וכה לני"ג שז דתורה עו  צותוך מידי חנ עלה ועוש

ב  א' ה דהיינו יהו"לסוד י לה ות עוה ומצתור יםמדשלו יו בנ, ועל ידי עוןעל ידי  ין שם מונעות אם אדאציל
 יקר).  ור א( כדפי'ת בן ה' ו' בם ' אה

 ו).(רח"ה הנפש ונק  ר ואזזדאתגקונה אפילו נפש דעשיה עד שאינו  208
 ).(מ"מכמ"ש  דעשיה שפפי' נ 209
  . ו)רח"רה (יצירוח ד 210
 ח"ו).אה (ריברנשמה ד דוס 211
 (מ"מ).ות עד אציל  פי' שמשיג 212
ה, אבל דלי עתלו ב יש מיתה בעת  לויש ה שמ, כשב וכן עזוי ומוי קרי  ןב בששור כוי רק מויו בן ורש 213

ם  ית האדפי קני ל חולפיםמ ניםו זמשמות אלל יש בר, וגאדם רא ילד עלם נער אנוש איש האדם נק
 ר). יק  ימותו (אורשל
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לישב בו אותו כח  י, כדאמו תימים תח
שרה שתכיים בו תקה י, ובמובם יקימתו

לא לא יתקיים  ם בת אחת, ואעליו ש
  . אמו)  זוהמתועוד שיתייבש מ(

תחת ם ימי תעוהיה שב עתא דאתילידליה בש
 חילא ה ההואתישבא ביבגין לא 214מוא

י עליה ישרכד ואתקיים ביה ובמה יתקיים ביה 
עוד דאתייבש (וא לא יתקיים לחד ואי  שבת

  ) 215והמא דאמיהמז
ב  תוו הכח, כם בו אותייקשית ואחר 

של שבת  וםילה', בקה לקרבן אש הרצי
 ל , ואדם בקיום שוית שעברה עלאח

  ות של ררהתעו  ושבת אחת מתקיימת ב
ל אחר שנמו שלו,  ם הזה והכחהעול

ררת עליו התעוררות של רוח ועמת
יו לעוברת ע  כנסת ישראל, וונהעלי

תעוררת ברושם קדוש, ומו ורואה אות
של אותו עולם   ח ו ריו הה עלר עליו ושו

אך ארור עליך ובע ואשנאמר  מוכ, ושקד
  , בדמיך בשנים.'בדמיך וגו  מתבוססת

 כתיב לאא חיוהולבתר דיתקיים ביה ה
 בת חד מא דשבקיואשה ליי'  ירצה לקרבן

חד   שבתא דדאעבר עליה ובר נש בקיומ
וחילא  א ותא דהאי עלמרביה אתע אתקיים

  א תתערויה א לבתר דאתגזר אתער ע דיליה
ה ליה וחמאת ילע רעבא וכ"י 216דרוחא עלאה 

א יירוש 217יה ת עלדישא ואתער ק אברשימ
 אשא כד"ההוא עלמא קדיעליה רוחא ד

 ת בדמיך וגו'ס סך ואראך מתבועליור עבוא
  י ך בתרבדמי

  ראל יש ואם תאמר, שם כשיצאו 
דם ו יניהם דם פסחבו מצוי יממצרים שה
 ה זה אן מ כתוב בדמיך חיי, מילה, אזי כ

ד  ה ואח לימ לש חד מיך. אלא שנים, אדב
ל כנסת של מילה ש חדאפריעה,  לש

בצדיק יסוד   ואחד של פריעה לאישר
ם עומד שאדים דמי נו שלאלם, ו עו

  א זהו לם הב עום בקיום של ה בשביל
  שכתוב בדמיך חיי.

ים רראל ממצשכד נפקי י התםמא ואי תי
ה כדין כתיב מילהו דם פסח ודם יידשכיח בינ

חד  ןריתא אלי הכא מאי בדמיך יח דמיךב
 לדכנסת ישראחד דגזירו ה עחד דפריו הילדמ

ן מידין רתאלין יק יסוד עולם ווחד דפריעה בצד
י א דאתלמהו בקיומא דעקאים בגיניי נש דבר
  בדמיך חייד הה" 

תו  יאיו ובררסוד ה' לי אמרון רבי שמע
ת ישראל,  כנס  ד ה' ליראיו זוסולהודיעם. 

  , לם זה צדיק יסוד עו םעילהודיתו רוב

ובריתו  ליראיו י'יסוד  עון אמרשמ יבר
שראל ו דא כנסת יסוד יי' ליראי םעלהודי 

  218ם דיק יסוד עולא צם דיעודו להתיובר
  צב/א  

יו"ד שלש אותיות  , חדר אבקש
י'   ראשית הכל י' כל,השלמות של ה

תלת אתוון  220"דוי 219חדא וראשבק
אה על י' 221א א דכליתראשי' א לכד אותימשל

 
ם  צבו בעכח הב ישהתיא לאלים, ותירץ ימ היה שבעתמה צורך ו ם אם כןמו שלוי  יון שבןכ ה לי אשיק 214

מר שכל הכחות יש  כת ליה, ויש לופאי איהמה מב לחא אבל ניראיש גבילת ת בשלמא שבוא"די שבת י לע
  כח ה השיהייך חה ולכך צרבמנומתחדש ראשית ב ל מעשהכשת, ם שבאור ביוו  פע שה ושו ת קדבהם תוספ

ים  ימ בעתשקאמר רא ק ד כיו הולאר תא להוי כששב כד נפיק  תאמר אם כןר, ואם ו גובתיוו בעת הב לושמ
  השלים עליו יום שבת עם כל ין ולכך צריך לדקונת גו שיב הנקוד איהות דשבמר ול ה לכל, וישהשודבר 
  ם וי מ וניידה  וכו'צה שת ימים ירעם שהשבת  שהשלים רו, ואחלשבת ל הששהם מכלף הקימי ה ששת

 ).  אור יקרלאה (הו  השמיני
 . קר)ר יו(אגם להדיוט ור ולכך אסו מן אטיות במלח ובחשמת ו כלאל נפל ואם מכלנו שיצא דהיי 215
 מ"מ).ח"ו ז"ל לעיל (רה שמ"שיה כדע ' נפשפי 216
 מ"מ).( ג"כמנה הארה מ  לוש ה, וייבעש פי' שמלכות מקננת 217
בי'   מוזאן איך רובא לרמז כא יסוד נקר ארעינה י' זהו ת,ולציהא ל כלכולכל להיותו נק' היסוד דע כי  218

אל הקצה   צהקה יח מןברמת"ת הו'  מהחכ י' 'לוות כל האצילימת היא שיותאו 'לוי גבמי "דיוי ה ' כציכל הא
זו הקטנה  י'  שפע אזעולם נהש אמר שכו לותהאצימות כל ליש ה היאנ' קטנמצא כי אות י  א מלכות.ד' גנת

כי   ודענא ולרא זעיה עשה י' קטנז נו בשפע אשהעולם אינ' בו וכהאצי לכ ו ומרמזיתויליחב מלךוי כמילב
בו כל האצילו' ות דהויה כלול או תאובכל  יךאג"כ  לומרא ד ביו"בה אגב שרמז בא ותא דכולמוישל הב

כ "ג וללכ' בה הרי צמ'יות יו"ד עאות "ד והםרתה יווצא וא' "הוי במילכי הא' א ולתא דכושלימכולו. ה"א 
 הרקיע). זהר ( ותהאציל

 ר א'.הספרה בסוף עי' הע 219
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אמצע שלמותם   "וה של הכל, ואנעליו
חות,  ור הכל  ר אתיל כל הצדדים מעבש

ר  ור צ, ת הגן"לד  ,נהמובו תלויה הא
הכל,   לנה שלמות שאות הזו קטה ,החיים

  דדים, סתומה של כל הצהאות הזו 
ילותיו, כמו מלך עם חית צאיו תאצכשיו
ר כך י' לבדה, בה נסתר ת) אח (יושב ַשַבה

ופע ויוצא שופותח ( בה יוצא סוגר בר,הד
(זו) השלמות של הכל  ח), ה"א ותופ
 הרי ' והרי נתבאר ה"א, ה ,למטהלה ועלמ

ת של שלש מוליו"ד ש יא' העה, אודי
יו"ד  בראש שסתומות (ב ותיות, שהןא

(שא' הרי)   ',א גבי לעו'  וה), בוהרי פרשו 

 ותא דכל תא שלימיעוא"ו אמצ 222דכלא 
 איתלי יהב 224ןיחמעבר לכל רו 223סטרין

את  226חייתא צרורא דת גנדל" 225מהימנותא
 ימאסת את דא 227דא זעירא שלימא דכלא 

 חילוי עםלכא נפיק כמ קכד נפי 228דכל סטרין
אסתים  היוי בלחודבתב (נ"א יתיב) לבתר י' 

  יק פנגיד ונא ופתח (נ" ריגסק פיביה נ 229מלה 
שלימותא דכלא  232) (נ"א דא 231ה"א 230ופתח)

 234יעא הא יד' הא ה רוהא אתמ 233לעילא ותתא 
ן  דאינותוון דתלת אד שלימו הוא יו" 235א

ה יה) באוקמו והא"ד מין (ס"א ביוברישא דסתי
והא אוקמוה וכלא   236א)ה א' (ס"א דא' גו' ע"

 
זה  של "(ראי'  הותוברי ע"א כ "מ ברע ”שן יסוד, כמד מושבן סוכח שוןלה ע' דב יכ"א הו סודל ר" 220

או  במילו א יו"דוההע"ס ש לר כקוש מה והואא וםלי בפגדאת י') דאשלים ליסוד והו אי'הנקודה הוא 
 לתז"ש יו"ד תא וכמ"ש בסבכיל לאיתן בסוד משלשם  קליוד כד ססי רשויו ממנמה ובחכמש"ו והוא כ

 .  )ל אור(יה ו'כ ווןאת
ואח"כ נותנים אותם  "ד מילוי היו"דוא ישהתוכה ב ההחכמ אור  מתסותד שובסהבינה ס'  הואי' סוד פ 221

תם  וא יע דומ הואבא שד אובריתו יסובהם תגלין ינין מ דהשרשי  ת ובורהם גי שיש בלפו יראי  'שנק לז"ון
 . רקיע)ר הה(ז ם אד ידעו אשית ד כה) (ברם מלשון ז"ש להודיעלאימא וווג י זה בסוד

הרי ך ובי' עצמו נכלל כל ג"ר אלו כמ"ש והול ןוותא הן ג'ו ,ק כ"יר ו"ג"א, ג ד"ע גין שהן דאדר ל בו ג'ר"ו 222
 ור).א הל"ס (יע

 של אבא  בו"ק םזישהם גנו  א"בז ןטיתפשק שמו"  וללת בתוכהו' כשזאת המצעות א בא שהםא ו"קפי'  223
  "ק ' ובחי כלטרין לפי של סמותא דכלישק' נואז  ז"אלם משה ובינב בא ומתגליןד אלין ביסוואח"כ מתג

 הרקיע).  ים בו' זו (זהרללוכע ובי"  ון"נה וזדבי
 קיע). ר ה(זהר  חו' רק נקודע שו"נ ברו' וכה זאת לפי שנכללין ב 224
  ר' ולפי שהגבותא ' מהימנו בו ח"וג נקום שיש ל מק כוד וי היו"לימל ש ו'ות א באתליציאת ז"ון כל מפי'  225
להורות   תאומנו מהייהאדלאו קרא דשמא מעל קימנותא לאפומהיונקר'  הםבלק חונים חיצלש שיטה למ

 ם אחיזה כלל (זהר הרקיע). שאין בה
ר'  ובהגולפי ש אתו מניהמ נק' "וג ו חמקום שיש בוכל היו"ד מילוי  ל ת ו' שואא בתלי את ז"וןצימ י' כלפ 226

א להורות  נותהו מהימאי לאודשקרא א דמעלמ וקילאפא ר' מהימנותונקחלק בהם לחיצונים  מטה שישל
 . כות)כו' (יהל אור, עיי"ש באריל מלכות דאבא ו"ר ). הרקיער  הלל (זזה כחים אבה ןאיש

י  " ברשולפי ש לכהם ותוסול ה כללבדי' פשוטה  באותה ר"ל כלול ב לטנה הכקו רא זעי "פ שהואאע' פי 227
  ה ב ' הכל כלולשוטכ שי' פג" ומרל י בא ילו מב "דהיוי' שפה לזה אחר מעלם ממטה לתמיד הדבריה מפרש ע"
 זהר הרקיע). (א לכוימא דשל זעיראדא  את"ש וז

ו"ד ה התימא ומתגלן הסיוצא מלד' כש זג' רומה לו'ומז ' הב' רליז ' רומאין ה פי' כי הי' יש בה ג' קוצ  228
 היא אורו תוםסל זרשחווכ יולך וחיילותו מוהוה כמ ונשמה מאלום חיות ש להי יםהתחתונ לכשם רוג הוא

 רקיע). בלחודו (זהר ה 'י רבתתב ל וילעם חילכא כמיק נפ  ק פיוז"ש כד נ לבדפשוטה  י'
  נק' בו בעצמו  פי' ש בי"ה"ש וז"ע בראשית 'בפרכן  ת שנקר'כומלאל ה המל" אפשר שדקדק במלת 229
כל הו  וי מילד בו""ד ונעשה יט וכל להתפשו כשפותח הפשוטה אבי'  להככשסותם  החתיפהו  ירההסג

צמה (זהר  חה מצד החכמה עיפתהו  וסגרור וכל א סותםא שהותר כה לו מצד אורבא הסגירו ו אאב ףבפרצו
 הרקיע). 

230
  אור). (יהלפתח וסגיר ונפיק ויד נג 
ו י"ה  ל רבח בעקי ית, כיעוימא שית ירר באה שנהין מיני יקין דנפרונה  והן מלואו, עםא א יוצצד יור"ל כ 231

רש הי'  פי קרא ע"כוי בפ' וכמ"ששר ען ני' מי יכ "כ כל הע"סו גונכלל ב ם בי' פשוטע"ק נסתיק בלסכשו
 . )ל אור(יה ה'רש מפ ושי ועכ
232
  .עזהר הרקינמחק ב 
 ' פאה. ומתתעילאה ו א"ל ה"ר ).קיעהר זהר( ממנה שלמעלה ממנה וכל מה שלמטה לת כל מהולשכ פי' 233

 ר).ואל (יה מטהל התאתבן לאה למעלה, כעיא "בה כאחד, כמו שניהן
 .ב' ספרערה בסוף ההעי'  234

  . "לנדצ 235
א  הוא שוקימנא ד "יווה ד, "יווא שה ,'או בתוכו ה"וא ל"ל. ור"צכ . 'ו ולא כ כ  ו מוה וק א א וה  ' א ו בגויה " או  236

  תוכו, שבק "יא על עהב ש"ע ו"לעיל ס רוכו אמבתש 'אוה .בריתן ידיעי, גוף ו"ווי שניוה לא,כדשלימתא 
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חד.  דבר א הוא  לרי פרשוה, והכוה
ות של שלמשלמות השם הקדוש הוא 

בזמן  ' ה"א נוטלת א םן לפעמיכמעלה, ל
  א מתעטרת בעטרותיו.שהי

הוא  237קדישא אדשמ מוליש אחד מלה הו
 239טיל נ אין ה"לזמנבגין כך  238לא ידעו שלימ

  טרא בעטרויעתמ א' בזמנא דהיא

  השם  לשראה בכל אות ואות ו בא
ם, של כל הש בו השלמות נראיתקדוש ה
  אר שלמות הכל. י נתב"ד הריו

תחזי אשמא קדישא ת ד וא כל את 240ת"ח 
יו"ד הא אתמר  241אשמשלימו דכלא  הבי

   242שלימו דכלא 
 ב הכל, ואף על ג שלת שלמוה'  

באר  נת הרי, לבדהה' בל"ף אבה ינאש
יא) הוא  א וכו') ה"י (היהמות (זו ה' א' בד
  מות הכל. של

 243ו באלףע"ג דלאו איהוא דכלא מושלי 'ה
 244א אתמר בדיוקנא (ס"א דא ה חודויה"א בל

 הוא שלימותא  245א איהו)"כו') ה"י (סא הו א
   246כלא ד

מות  שלאחר  ו' בין בצד זה בין בצד 
  ל הכל. שהוא 

 248אחראסטרא בין ב דא  אטרבס 247ןו' בי
  מו הוא דכלא ליש

לעטר את  שלמות יתרה  היא ו"ה 
ו בו  תעוררהרי הו  אחד, לזה שהכ הכל,

  ם. החברי

לאעטרא  249רימו יתא שליוא"ו ה"א הו
 הוהא אתערו בי 250חד לכלא הא דכלא 

   חברייא

 

ן, טפי 'גד בסוהן ה רין. ובחכמעט 'בד הן "ו התחתון. ץם העוקב ע"וחא הו 'י יכ ,ק"עמן תינחין דמוח 'ל ד"ור
הוא  ש "וז ז "הן זעגף, ובאל 'אות אב לותן כלוה ןולכ, יחד יןחברמת ןה ,באו לאימאמש ד, אבל"יו ןה ןלכ

 ה"יא דוסב א,בכס ומשלים למטהק, "ה בעעלשלים לממהוא ש ,ק"על ע זומשר 'אה ל"ר .' ו כ דשמא שלימא 
 .ור)א ל(יה  ק"מע רין עטהן הד ק,"מע 'דא . ' כו   ' טיל אסא) נא כ" א (ס" ה ן  לזמני כ  "בג   ש "ה. וז"וא

 ע). קיהר (זהר "קעומז ל' הראה וא  ם השה שלימות כל פי' 237
 ). עון (זהר הרקיפי' א"וא וז" 238
 ת רטתעמדו ת ונשלמת ממנתמלאן שנלוי א' בזמהא' במי פעמים ל כמשלים הה' הוא ש מרון שאיר"ל כ 239

 הרקיע).  אותה (זהר שמעטרר וא אוה ש בעטרוי
 ). אורהל י( לל הככול  ו לואבין במי וטשופבן בי את  דכל, הונראשל השתא חוזר 240
 ). ש"ו(ל "אע וקמן ק ל 241
 (יהל אור). ואוו ובמילל בפשוט"כנ 242
  כה ותב' וה ו י'כזה ה הרי יש עוקץ ה' בציור  הכל כי  ת שלימו איבאלף ה ו איה אולדג ואע" רוד אמע 243
ין כך  יירכשמצא שלוכא ד תשלימוהו אי נאיוקבד "ש ל האצי' וזשהוא סוד כ עם ב' יו"ד' הרי פדי"ן וו  והב'

 ע). הרקי הר זבא' (כמו ד יו"ור  יהצ וא ה

  רח"ו). יד"ו ( כזה   244
245
  .""אתא מקומו איבו אור, הלבי נמחק ")"א איהוה"י (ס ')א כווא ה 245(ס"א דא  
מילואה  'ל א"ר ותא.הוא שלימ 'ן. אבני יןותר רהכו הנתוסדר] שבהמ. ש"ע . ב"[ע 'ויקרא י 'ש בפ"כמ 246

 ל אור).(יה ל"נכין  רטעהבפועל  תומליש ואה
  א כי והו ן, יכוהת חי רבל ע ורתוצ ז בהוא רומש ,מותילשכל לל הכוא הו ,ניהשאו שון הרא 'ל בין ו"ר 247

ק  דסלי ביסוד, אווכן ה ספירות,ה כלדין בדנאחז בצהספירות והצינורות מכתר עד יסוד, ו ורצי ב ךת הול"תה
  . ' כו יר ו ית שלימ  וא ו ה " וא ולא דכ  הוא  שלימא  רא א אחטרס ב  ן בי  ש "ז. ו'כוית כחדא וף ובר, כי גמוחאל

ש  "ל. וז"כנן יהעטר ואה שיר, ו יתותלימא שוה ףאלב לואויובממותו. ישל הן דבן בלוייהושר לומ נוצוור
ווין   'ה, ולכן ב"נו וד ביןויס וכוללן, ג"ן חויב מייחד ת"כי ת ,ק"וכל ה ןן כולליווין ה 'ואלו הב לעטרא לכלא.

  ע. ולכן דויוכ ב"מחו הן ה"וונן, יטרע 'הן מב ג"וכי חטות, פרה ב"נוג ו"שהן חו יתיר, ותלימא שוה 'וא .בו
וד  סב ב,"בחוקן, ויסוד ) בדעת אתתעל בדעת 'הוא פיו ג"ול בח"ר .ל"(צ ב]"ובחל "[ר ,ג"חו ללהכו ת"ת

 ל אור).(יה ה שנם עישב
א  הקצה וכשהוקצה אל מן ה חריהוא מב יכ י' צאה ול מכלא כלהו תי מלויבין בבלי ון במילו יבר"ל  248
  תק עזה הואת  '.בא דיאהב לפי שרומז  ובחיותר משא ווה  דר יו"ציו"כ ג הריא' ב ה"אוא"ו ו וי כזה במל
 ). עיהר הרקזא שלו ( הום ה"ה אלהאר"י זזלה"ה ולא נודע אם הוא מ מאיר פאפרוש ביי רבמכת
  דוקא. יה  אותיות צירוף הע"י  קר שם, אלאה תוש ד קם אין בהנ"ע בפ נה כשהםדהשם, הוה  אותיות ה 249

קו   שםו ע"א  ר צבמו(א ה"ק ו ז ע'  יה  תיות האושם כמו ה  תדושקהיו בם ים הגשוא י ה אוהר הנה מן  ובאמת
 ע"ד). דע"ה ח"ב קטז( "א)ע

 ר). וא(יהל  'אנין ע עלן שכול  ןשוות הל שכל האותיות "ר 250
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ימים וגו', יו"ד ה שבעת הי בא וראה ו 
ו"ד ה"א) ה"א יו א"א (וו ה""ה"א וא

בעת  ש ריה, ) ו' ה'ת (והיהויתאו קוחק נ
 ים, י'י' ה' שבעת ימ ,דימים נכללו כאח 

ני ושהיא, שלשה ' ל, הכ האחד הכלל של 
בו, הרי  לוליםבות כשני א ובן אחד, בנים 
  שבעה.רי ת ה, בת נקבה אחששה

א וא"ו יו"ד ה" ו'מים וגשבעת י והיה ת"ח
 251יפו אתווןאתגל א)ה" ו"ד "א יה ה"א (נ"א וא"ו 

כלילו בחד י' ה' תא ןת יומישבעהא ו' ה'  ה)והי(
  לא ה"א תלת היא לא דכיומין י' חד כל תשבע
 ביה כלילן האן ד תרין אבהברא חנין וב ותרין
  ברתא נוקבא חד הא שבעה  שיתא

י"ה  ששה,של  ' עליונה כללהע שנשמ 
וב שבעת ימים היינו שכת , רי שבעהה

והיה  ר יום. שע רבעהים אמושבעת י
ת אמו  אמו, תח תחת םמיי שבעת

ה'   שבעת ימים, שכתוב לך ור טעהת
 ימים תו', ועל כן שבערה וג הגדולה והגבו 

תחת אמו  ה,האם העליונכבוד מטה לל
וב עד עקרה ילדה שבעה תה, שכלמט 

ת יל הבל כשלה, העיקר אמל ים ורבת בנ
ימים של חג לו שבעת הא ה שבעה,ילד

 ללה אלו מואנים בת ברהסוכות, ו 
  . ןים מן המנם בכל יוידור יש חגקרבנות ה

יתא י"ה הא שדאשתמע דה' עלאה כללא 
ם ת ימיושבע יםת ימע בשינו דכתיב ה הישבע

אמו  ם תחתת ימיום והיה שבער יארבעה עש
י' ך ילדכתיב ים ימ תחת אמו אתעטרו שבעת

שבעת ימים לתתא גו' וע"ד ו והגבורהדולה גה
ב לתתא דכתיתחת אמו  העלא  דאמא ליקרא

בנים אמללה   תברה שבעה ועקרה ילד  דע
בעת לין שתא ילדה שבעה א יבעקרא דכל 
ללה אלין ים אמבת בנורכות סהיומין דחג 

  יומא מן מנינא  לין בכנין דחג דנחתרבק

 עלהמעלה ל ים למעוללו ובא וראה א  
שנאמר  מטה, כמו ל ים למטהיורד וואל

ים שים בכוין כאם בואם תגביה כנשר 
  ם ראל עוליה', ויש םאנ ךידורקנך משם א

זרעך כעפר  ה למעלה שכתוב, והיהט ממ
בי וכך ככ ערב והרביתי את זוכתו הארץ,

ם על הכל  ליואחר כך עומים, הש
מקום עליון על הכל, זהו  בבקים ונד

  גו'. ויכם אלה הדבקים בה'תם  וא שכתוב

 ןילא לעילא ואלין נחתיסלקין לע יןות"ח אל
ם בין אור שכנה אם תגביכד"א  אתא לתלתת

ראל שימשם אורידך נאם יי' ו ךנקבים שים ככ
כעפר ך זרע היוהא דכתיב לעיל סלקין מתתא

בי  כוך ככזרע רביתי אתוהוכתיב הארץ 
ן באתר דבקומתהשמים ולבתר סלקין על כלא 

' הדבקים בהם ואתהה"ד  כלא על העלא 
  אלהיכם וגו'

אמר רבי  ואת בנו, ותוא ו שהאושור 
יקר  עש ,ואת בנה ה ות ומו, אג רכת סייו

ה  והוא הולך אחרי ,האם לדעת את בנה
ם עיודא יל  וואנ ,הולך אחר אביו ולא

בי אמר ר חטו ביום אחד,מיהו. לא תש
 גמת ודה, למה. אם תאמר משום עיה

ה בבית את ז טנשח אז ,נפש של הבהמה 
 א בבית אחר, או את זה ד ואת ההואח

  ך. זה אחר כ תו ואעכשי

יוסי  'ראמר  ו ואת בנותוא שהו ושור א
ע ברה  דנדעקרא דאמא למ הכתרגומו לה ולבר

אנן לא בוה ובתר אל אזי אלואזיל בתרה ו
ם אחד א"ר ו ביותשחט הוא לאינן מאן ידע

 עיראדב שום עגמת נפמש ימאיהודה מ"ט אי ת
אי בביתא אחרא תא חד ולהבילהאי ב ניכוס

  לבתר  יאהא ול השת יאו להא

כך, אלא  תיר. ולא מש ימ ישאמר לו  
תענית  האחד ממש, בא וראה יפ םויב

א ת הי ינלנעורת, ועיקר התע שאלחלום כ 
למה, ום אחר. ממש ולא בייום  באותו

ך יום למטה שלא שולט בו  אין לשום שמ
ית בתענ ישרו הואשעליון, וכ אחרום י

תו יום לא עובר עד למדנו שאו , חלום
  תה ם דוחה אוגזרה, וא האות  בטלתתשמ

ם ביו אא"ל אית מאן דשרי ולאו הכי אל
לום כאש חלת יענת תנינן יפהממש ת"ח  דאח

ש ממדתעניתא בההוא יומא  ארקע לנעורת ו
לך  תיי טעמא בגין דלרא מאולא ביומא אח

 יומא אחרא עלאה שלטא ביה  א דלאם לתתיו
נא  בתעניתא דחלמא אוליפ שאריאיהו וכד 
  טל ההוא דאתב דדי עאתע וא יומא לאדהה

 
והן נחלקות  }, ג{טו,  ח "ש בתז"כמ, וואומיל טוו שפב , )ה"ל שם מ"(רש פרמא מדש ד אתוון "י בסודן הש  251

 פרשמכ "אח. ו'ה ונאלקי ') הג"עה "מ }דהמאמר קו המנן תחא' ופ{ ח"ז '(כדאי ה,המדו ד ק סו ואה . ו'וז 'ז
א, כורמד 'ל הנוקכשמקב כ"ת. ואחיעשבי  'הוא ששה, הו 'כי ו .' ו א כ ה ה " ו  מר. וא'וז 'שוטו הוא זשגם בפ

 ר).או הלי(  ' יק כו  מפרש למעלה כ"ואח  בחד.תכלילו  אש  "זו . ת שבעב  הדבל איה כר,ה הזלל בנכו
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ם האחר  ויה לשלטונו שחר, הרי א וםיל
רו, ל חבייום ביום אחר ש סהוא, ולא נכנ
נה עליו  א התמ ום שלי ן לךיאכדוגמא זה 

אדם להשמר  ךוצרי עליון למעלה,ם יו
  , ולא יפגם יוםו השלא יעשה פגם באות 

  ם.ם האחרי הימי רי שאלפנ

נא שולט חי ליה ליומא אחרא האזרה ואי דג
א יומא אחרב מאוי אלהוא ולא עא אחרא מויד

אתמנא  אלגוונא לית לך יום ד יאהכ דחבריה
נש   רבאה לעילא ובעי מא על עליה יו

לא בההוא יומא וו יעביד פגימדלא  סתמראלא
  גים קמי שאר יומין אחרנין פית

  ר תעורה מטבמעשה שלמ ינוושנ 
ה מעשה  ם אדם עושא למעלה, מעשה

  למטה כראוי

 תער עובדאדלתתא א אבעובד ינןנות
  תא כדקא תל אעובדעביד ר נש י בא לאי לעד

  צב/ב  
  עילא  אות לדקא יכ חילא ריאות הכי אתע  למעלה. ורר כח כראוי עתמכך 

 תעורר לם, מאדם חסד בעו שה עו 
  יום עלה ושורה באותו החסד למ

נוהג אדם   םילו, ואבתעטר בו בשומ
טה מעורר רחמים על אותו  למ  םחרל

 תו אוילו, ואז מים בשבח רבעטר ומת ,יום
רופוס עליו טופא יו להיותעומד על םוהי

  ך אותו. רטבשעה שיצ

חסד  סד בעלמא אתערר נש חעביד ב
ביה  252עטרואתמא ההוא יוארי בלא ושעיל

לתתא  253י אתדבר בר נש לרחמיואיניה בג
עטר ברחמי תיומא וא י על ההואמרח תערא

 מהוי לקאים עליה  יומאיה וכדין ההוא ינבג
 יה ל יךרצטדאיה בשעתא פא בגינורטאפו

הכל),  של זה (ועל  ךיפהא זה בוגמ כד 
מעורר   אכזרי, כךאדם מעשה עושה  םא

מד כך עוואחר אותו פוגם ו יום ותבאו
,  מן העולם כלותוזרי ליו כמו אכעל

  לו.  ןבה מודדי ודד ם מבאותה מדה שאד

) אי עביד א (ועל כלאד א בהפוכאנא דוכגו
א בההוא יומי אתער כה כזריא דאדבר נש עוב

כזרי לשיצאה  אל היקאים על יה ולבתרל יםגופ
ודד בה  נש מ בההיא מדה דבר אמליה מעל

 ה ילמודדין 

ריות ם אכז עה מהראל נמנשישנו ניש 
ו מהם ולא יירא עמים,שאר המכל 

עיניים  יי כמה בעלשהרם, מעשה בעול
שרי באותו המעשה, אם ומדים על האד ע

שהרי  ,הט ר למה כש שמע מי שמראה
בר  לעורר ד לכב  רדבה  מעשה תלויב

  אחר. 

מנייהו מכל  שראל אכזריות אתמנעדי ןנת
 בעלמא א עובד הין ולא יתחזון מניעמשאר 
בר ד עליה קיימין 254ןעייניארי דכמה מדהא 

עובדא זי דאחנש בההוא עובדא זכאה מאן 
מלתא  יאא בעובדא תליהלתתא ד אדכשר

  ערא מלה אחראבכלא לאת 

 עקב כי ישוירא י חתן פעושמי בר
של  דוש סק זה י, בפסויםרצבמ ברש

פו נן בו, שאין סוובחכמה, ויש לנו להת
ה,  רא בא ו לאפו. אושו ואין ראשו סרא

ן את  ה לדורוצ  ש ברוך הואבשעה שהקדו
ידי ה לר זנו נותן דבהעולם ברעב, אי

של ם הדינים האחרי שהרי כל  הכרוז,
ואו  שיב םעליהם טרמכריז  העולם הכרוז

וז, אלא רכל ןיתנ  ין הזה לאלם, והדועל
זהו   א מכריז עליו וקורא,ו ה ךוהקדוש בר 

כי יש שבר  255קברא יעויפתח  ןרבי שמעו
א דחכמתא אית ביה זרקרא האי מצרים ב

 היה רישיפיה דלאו סוא בתכלואית לן לאס
עתא דקב"ה פיה אלא ת"ח בשסוולאו רישיה 

 דאיהיב מלה פנא לא כב עלמאידן מבעי ל
רנין דעלמא חא ןיא כל דינכרוזא דה ד דאיל

לעלמא ודינא יתון עלוהי עד לא י זיכרוזא כר
כריז אלא קב"ה א רוזא יב לכיהלא את דא

 ב כי קרא יי' לרעד י הה"קארעליה ו

 
 מ)."(משביל האדם ד בעטר בחסנת יוםהאותו  ' שפי 252
253
 קר).ור יאמי (חבר 

עשה  ן מכל מבוחשושים עמארי דעיינין, שהם משגיחים ו אים נקרתי דינין ב  שארין, ודרהא סנ"ו העאל 254
 י"ז פ"כ).ש המלך קדם (עמא בני

ה  למ עקב לבניו י אמר ולכך בדא לעילא,אתער עולתתא דא ש בעובד"מלה יאר טעם פתיחה זו להביא 255
פ' , ומדיואהרן את יא וישמכ'  יהאיא רב"כ הוגא. עיללו אתחזי פגימהא שבעא ד זאחלא ודהיינ', וכוו תראת

 מ"מ).(עשה אכזרי מ לעשות חד שלאא טו ביוםולא תשחה ב"נו הקווהעברת שופר וכו', ולכך צ
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  לרעב. א ה' שכתוב כי קר
עולם  הנפקדים על  עהה שמאות  
דת הרעב (של  קי נים אחרים בפוממ
בע וש ש לום שידים), ואסור לאערהש

גם  י מראה פרהש ,בעשוות בעצמו להרא
  חיש את דבר המלך. כ מו ,למעלה

על עלמא ממנן א שעתא אתפקדן יהמה
ליה עין) ואסיר (דתרדרעב ו בפקיד חרניןא

שבעא לאחזאה בגרמיה ה ליית דא 256לבר נש
מלה   ואכחיש אפגימו לעילזי אח שבעא דהא

 דמלכא 

 יכול כאילו העביר את הממונים כבו 
 קב יעל כן אמר ומם, וע קמ ממלך של ה

ו פגם  שעת התראו, למו, למה תינלב
לך,  כחיש את דבר המהל למעלה ולמטה ו

ל אב  שלו, זהבכרי םכל אותם הממוניו
ו  ים רדצרכי יש שבר במהנה שמעתי 

ע, מכם בשוב, ושם הראו את עצשמה
  לה כאן.עיא של מלכחישו פמת ואל

אעבר ממנן דמלכא  ל כאלוכווכבי
 וראתת המלנוי יעקב לב רמ"ד או ועהמאתריי

א ולתתא ולאכחשא  ליעלגימו דו פתעבילמה 
 ריזו דיליהממנן בכ כל אינוןדמלכא ו מלה

ים רדו יש שבר במצרכי  שמעתיה ל הנ בא
יאו גרמייכו בשבעא ולא אחז ותמןשמה 

 הכא  ליא דלעילאפמ ישותכח

עקב בואה היתה לית וראה, כמה באו 
י אים, כדבה בתוךאלא  ולא רצה לשבור

  שהו.עמב םפגא שלא ימצ

 ולא בעיואה הות ליה בת העקב כמח יות"
 חכן דלא ישתהבאים בגיאלא בתוך לשבור 

  257ליה א דיבעובדו פגימ
יו את ידאהרן מר, וישא תח ואעוד פ
"ידו" וב כת ויברכם, ושנינו אל העם

ה,  למ ן על שמאל, ו ילזקף ימ השרצ
ר רתעולמטה כדי שי להראות מעשה

ר ופוהעברת ש ה. כתוב ל עמשה למע
למה שופר   ,'ושביעי וגבחודש ה הערות

ות, פר שמשבר שלשלאושתרועה, אלא 
 וצריך דים, עבכל המ וןמשבר את השלטש

וף,  לא כפוט ופר שהוא פשלהראות שו
  ם. גורום הראות חירות לכל, שהרי היל

דיו אל העם י וישא אהרן אתאמר ותו פתח 
נא על  קפא ימיזל דבעיתיב כרכם ותנינן ידו ויב

ין גב אלתת 258ובדא לאחזאה ע ימאאו לאשמא
שופר  תרוהעבכתיב  איתער עובדא לעילד

עה ופר תרו' שווגעי יבשש התרועה בחד
  לאין שלש 260אלא שופר דמתבר 259אמאי

לאחזאה  עיאוב דמתבר שולטנותא מכל עבדין
רו חילאחזאה  261ףפשוט ולא כפו ר דאיהופשו

 ם ילכלא דהא יומא גר

 
מר לושר ואפ, ל גזרת מלךע עבור אוי לזה, אין ר כריז עליו ומפב מו גוזר צ ע בה "בהקמפני שאחר ש 256
נו נמי ג' והייו, המונע ח" אותן א הנוהו עצמובב"ה הקכך ול ,ו'בזכותא וכ לא ומזוני  יי חני בם כי הטע

  בת ינו חיי, ומפתח היושית המתים דהייתח תחפני, ומוזהיינו מגשמים דח פת"ה, מבמפתחות שהם ביד הק
  מא עם טתלא דה, אח"ור הדבעת בשדהוא הדין ן קא למא נפ, ולהאי טעינו בנית דהיוקרבר או עשמהל ע

וכן אל הבנים במקום שאין   כו',ת ומשנתן רשול רז"דפי' וכ זהר, בכתי דומה בכ שפרי איכא כדמנמ אחרינא
 כל כך (אור יקר). אלא שייך הכז ועכ"  ,י בניםכועיני חשעלימם מלהי ם ראויבנ

  חיה נב) ו מב,ית אש(בריב כתהמד"ל דהא ה . תמהזהר)ן ג (הערת ספר סימסוף ה בן כאן עיי  רסשח המ 257
תענית דף י' ב' אמרינן "ק דדפ להקשות כן ש ו יא שלנמרגעל  םר דגומי אואנ ם.א תירץ כלוול א נמות,ול

ד"ל מה  שהק הש ו שנראה מפשוטו וכמומנמות הוא כא יה ולחואם נ ,'עים וכוצמכם שבע יםם מראתלמה א
ך  וצרעט מה המ אאל םיה להא השל מתם אדא שהיה. ועוד ק נחום ויה משאו תיפוק לדלא יתררייא יא מאי

ד יאמת הוא שבכל הארצות התחיל מבל ה. אקדש ואמת רען זכל שכ ו ר לשק וה לה דמאו יתר לאלצוותם ש
כל   מהב נתקייקעית יבב רקבה כל תבואתם, אבלנותחילנה, ש) א, נדמפסוק ( לרז"ל ע ו שאמרוכמב הרע
. ויעקב  יהםד ה' עלחס אדםהלבני יע הודל עיםשב אושבניו יתר קב ש יעכן חשיתה להם ולבואה שההת
י  שנם , וטע'ז בגמרא (שם) שלא יתקנאו וכורמו הואכאן וגם  כרהנזהטעם מ א, חדןשו כיעלא ם שרהיהז

א  רשלו ולאם ית בלקנות, אלו לך ילן עוד שלא היה להם זמ לטיב עמהם כה מא ה'שהנס ד ל עסומכין דאין 
  ).נמות (רמ"זלא ונחיה ון כול ,ו כלםמותוי נסוד ם עלהא לא יעשה שמרים ד למצירצו ליר

ראוי  ה רכות לבדעל הגבורה אפילו בעת ששתי י החסדדת לתת כח למל שמאעל ה יןמר היילהגבו יינ ה 258
 ר).קחסד (אור יב תהיה  השהברכ ידגבירה כלה

 ר יקר).בה (או עבדין האה בלחודעורת אלד לימא שופר סתם 259
 ).  אור יקר( לברז בשבט ועםתר וןכלשון בר הוא לשון שה תרועומלת  260
ן  ה שאי ממימות בחירות זה שאין מונע, ועק דיןאי, שאין ודוט ות פש ירחינה בינו הי ל דיובב ו כן מצות 261

בל  ם דיויוריום הכפבו  ה,פוכפיה משולחים אלא היא מרה שאין רחמובינה בהיות  םעכפוף, ש בשופר  כן
  הוא ה, לעורר תשוביך ין, וצרהד ראתוהוא ה, ש שנהה  ראשם במנפר פשוט. אשוהוא מור, החירות הג שהיא
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 כן עלו מעשה בכל,אות להר ךוצרי 
ות מיהו  אר הל קרן, כדי ופר ולא ש

ראל  שופר, אשריהם יש המקום שנקרא 
דעים הם יוש ,הבא םובעולעולם הזה ב

כח  ולעורר הקדוש  בק במלךלהד
ולהמשיך את קדושת רבונם  מעלה,של
אל מי כמוך ריש שריךאוב לכן כת הם,עלי

 ם ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיי ',גוו
  . םם היוכלכ

פר דא שו ועל דאוב עה חזאבעי לאובכלא 
ר דאקרי תאבגין לאחזאה מאן הוא  262ןקר ולא

א ובעלמן א דימלאינון ישראל בעכאין שופר ז
 במלכא 263ין לאתדבקא דעי דאינון ידאת

חילא דלעילא  264א ולאתערא קדיש
 ייהו בגין כךלריהון עאקדושה דמ 265שכא לאמו

אתם ו' וגאשריך ישראל מי כמוך ותיב כ
  היום םככל יםחי' אלהיכם קים בייבדה

  מ"רע  
',  ו גותי ועשיתם אתם ומצו  םתרושמ

ינו נשרבונו של עולם, הרי מצוותיו של 
תם,  שיתם אומצוותי וע שמרתםתוב ושכ
ריכים למה מעשה, ועוד הם צ שמירהאי 
, שהם תני צורושהתורה הם בות מצוכל 

מור  זכר ושושמור, זכור ל וראחד זכ 
   . אחד לללם כ וכו ,לנקבה

 ויקרא(ו' ם אותם וגתשיעו תימרתם מצושו
 266הא תנינן  אמפקודין דמארי על) לא בכ

אי  תםם אותישמרתם מצותי ועשיב ודכת
די ל פקוו כתובידא למה קא בעינן עטורי נ

 נון חד זכוראיד 267רייתא אינון בתרין גווניןאו
וכלהו   268ר לנוקבא מוור לדכורא ושכושמור ז

 כללא חדא  

ושמרתם   למה כתוב לנקבה רשמו אם
הזה.  וקס הכל בפלא , אמצוותי ל)כת (א

,  ועשיתם זה זכור ,ושמרתם זה שמור
שהרי  ,עשיהי והז  הר כל סוד אחד. זכישה

ושים ין (עהדבר למטה מתק מי שמזכיר
 י ל ממשם לאותו סוד שלמעלה, וכ 

ה אותו הסוד שטה) ונעמשעושה דבר ל
 צוות התורה אלו הן ששמעלה. משל
ל ש שהן כלל רה מצוות,לש עששוות אמ
  . דסוד אחכל וה ונקבה, כרז

ושמרתם  269יבתכוקבא אמאי נאי שמור ל
תם ושמר ראאי קהבאלא כלא כל) מצותי  (את
 270חדא א רזאדכל תם דא זכורשמור ועשי דא

אדכר מלה ן דמא זכירה דא איהי עשייה דהא
ההוא רזא ל (עבידו מתמן ןתא אתקיתל

)  לתתא מלה  א וכל מאן דעבידדלעיל
ייתא קודי אורפ לאילעד א רזאההו 271תעביד וא

דין דאינון וקשית מאה ותליסר פ נוןאי אלין
  272אא חדזרדדכר ונוקבא וכלא  אכלל

  א/צג  
' אשר תקראו אותם מקראי עדי יימואלה תם  או ' אשר תקראואלה מועדי ה

 

לות  קוה  ף סוף וולא מלך אוהב צדקה ומשפט, שסשט, המפלים המלך פלמת ן אנוכ ל, שעףכפו פרשו
ך  ובל צרישל י  כה"ר), שיו קי ור א(ת ואין בראש השנה חירו ממתק הדין,ש היות םהוא, ע ןופר בדיוהש 

 .מ)א כפוף (מ"ולשוט ופר פ שיהיה הש
 ב.ע"  צח ןקמ"ו). עי' לורחור יקר  (א כותלקרן מנה בי פרשו 262
 ר יקר). (או לבדש במקור הנפת הדבקו ודסינו יה 263
 ). ר יקרונים (אוישים העלרים השרורמעיותם  ה היינו אחר הדבקות  264
 ). אור יקר( המטל כוהתעוררות צריך להמשי פי' אחר 265
 ה.מעשא , ועשיתם דנהא משרתם דמור ט: ושמספרא א עי' 266
 ).וראהל י( ת"לומ ע"מ 267
 קראת א נתורה, כי גם היירי בלימוד המר דמינאו' וכ ות עשלמרון ם תשיוה ךמצו  יכצוה אשר אנהמ כל 268
שמרתם ו קסו פ על, וארז"ל שמרון לעשותת זה, שאמרוראיה ל מצוה.  תאע"פ נקרתורה שבם ג , ומההמצו

ה ם מישכח מכא ל, שןתשמרון, כא כןו. מעומשה המצות, כשיתם זה מעשו משנה, ועשמרתם זתם, ו יעשו
 שותםד לעלמולחברא כחדא שי קב ח). וצריך וטים עיקהל פר(ס ותש "ש לע, וז מוייקשת ידכשלמדתם, 

ה  רתוחבירו  ןב את דלמקיש כל המ: אמר ריש לב)ן (צט ע"סנהדרי ' ). ועיב""ז פח על התיקוע "א(בהגר
ר כאילו אומאלעזר] [ ) עזריי (אלרב רןחב ועששר א ר ואת הנפשו עשאו שנאמהכתוב כאילה עליו מעל
ך  וה מתהולדים ם אתם. כאן רואת הזאת ועשיתי הבריברת דא רתםשמונאמר רה שתוי רלדב ןאעש

   והעשיה.ה  ירהשמ
 ר).(יהל או ת"א מלאל ,בהליא ת דלא 269
 ). (יהל אור ו"כמש  'ועשי ע]"ח מ"ה רמ"ו םרי עזכ ש"מכ .ג"ה[נעירה. זכל "ר 270
 . ר)או יהל(  שנתקן 271
 (יהל אור). יוותכל מצב יכת ןל שלכ"ר 272
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ק  , רבי יצחדש אלה הם מועדיראי קמק
  ם וגו'. ולאור י םרא אלהיויקתח פ

ויקרא ח תפ צחקי ר'די עמום לה הדש אק
  ו' וג וםי הים לאוראל

  היה  יה בראשונההש שנינו האור  
לם, עוסוף ה ר מסוף העולם עדמאי

ים עוך הוא ברשל הקדוש ברשהסתכ כ
מוד בעולם, גנזו לצדיקים  ים לעשעתיד

ע מרשעים נתוב וימכהבא, זהו שלם לעו
  צדיק. ל  וכתוב אור זרע ם,אור

יר הוה נה 273אתמיקדוה ב ר דהותנינן א
כל  סתאכד  274עלמאייפי לס אמעלפי יימס

א גניז למיקם בעלמ 276יןנילחייבין דזמ 275קב"ה 
וימנע "ד ההדאתי א לעלמ 277לצדיקייאליה 

  אור זרוע לצדיק יב כתו 278מרשעים אורם

יום  לאור יםאלהרא ויקבא וראה, 
רי שנינו יהי אור, ה  שך קרא לילה,וחול

ר אור מתאם אן א. וכה אור שכבר הי
ולחושך זר ואמר ח ו,דלבב  א יוםשהו

  דו בל. אם תאמר כל אחד ילהל ארק

 ראשך קחלאלהים לאור יום ורא ויקת"ח 
 280הבר הויהי אור אור דכ 279נינן הא ת לילה

י הדר ודולחב 281הכא אי תימא אור דאיהו יוםו
כל חד מא תיקרא לילה אי  ר ולחשךמוא

  בלחודוי 
  מ"רע  

י  שי ונקדשתקד את שם חללות ולא 
ש קדלזו  מצוה אל וגו',רשי יבנך בתו

י בתוך דשתנקו שם קדשי תחללו את אול

 
 .ר)קי (אור מהכצד החור מא ינו דהי 273
ה  ז אור ן כי , והעניםד העולעוהעולם  נאמר מןם יה, ועלתינה, עולם תחתון מלכובעולם העליון היינו  274

 לםהעווף מסמתפשט  היהור זה מי' איהי אור, וי אור והמר יאנ שעליהם ,ןואשר ורנקראת אהוא מחכמה ה
ינה דרך ו' שט מבין הבתפמו מעלה,ל הה ממטסופ יאשה מה,כבחנה הנאחזת הבימבחינת ו נהייד, ופוד סוע
תון עד  חלם תה בעועלה למטמסופו מ וו דהיינעד סופ וןחתולם תע"ת עד ה' תתאה, שהיא תה

 ).אור יקר(היו ו ולו נמצאא  וב םימשנים משתשהתחתו
ר  (או טה יפשל החכמה ומאצישהוא המר תבכ ןכווהנה, בינל ו עה אכמאו על חתר פרשו על הכלאפשר  275
 .יקר)
 ר).קחריהם (אור יכים מהם ואמשנוהקלי' ה  םה 276
  א ר נקשהת"ת  מקומות רבים, ם קוניה בתיוכן נרא כדפי' 'הי' דרך מתפשט מה  ו'סוד  אהענין שהאור הו 277

  סוד י' וד סשהי נהכוו" ה קיםדי"לצין ענהבא, ו ולםה הנקראת ע נהמתעלם בביד הדעת ונו סיינגנוז וע רוא
  ם ולכך היסוד מקבל מהעל ח כמה דוכתי,שמות כדמוכהנ דןגן ע ום קושם מסוד ליבה מרכ ים אי, והצדיקוד

  מפני  םיו לצדיק זנגה זהר מצא האובתוכה כדפי' נ גנוזו' ה וד הדעתסבינה ב ךמה שבתויינו חכדהה הבינ
'  דפיכו כמה י' מי'מח יניקתו  וד סה בנביד ביסו' החיד בבסוד וא לעתיוה  יסוד כנודעלהת"ת נתן  שכל שפע

 ר). ר יקאו(
כו',  ו ור זרועכדפי' אד תיהם לעל בל חלק הצדיקים גנוז אדווקא חלקם  ר אלא אורםאו מרלא קאמק 278

ד היחוד,  ובמלכות בס ע לצדיק וא זרוהובחסד,  האמ קד ראווא סוד שמע שאור זה ה מומה שת תרזוהר פרבו
 צדלא ד שהיחסהמצד  והוא, כותלמל ודעל ידי היסוז אור הגנך שנמ דחוהי סודי בכ א',ום מקבא אל  הכלו

שהוא   מטה,כלו לבקר בהיליכן, והוהגנוז, וא אור שה' ועם הנהיינו כאומרו לחזות בוכל ענין א'. החכמה. וה
 ור יקר).אחד (א םהיותל וינים אלנע יםב וקריקים, ונראה לצד

 ש"ו).(ל ח"א מה ע"ב 279
שטת כזה  תפמם ביניהש ' סוד וור" "אי, ה" הי"בסוד יהי  ינהט אל הבפשתונ הכמבח היה ת שת"ו היינה 280
ם בארוכה  ייקוני' בתור וכדפאה יהי שעתלקה ונכמה ונסהחי ' שהאי וד י"ה אוי"ר נתפשטהסה"י והיינו  יה

  היה שיין דעתא ום דסלקומשפשט והולך תאל יה"י ומקודם"  ר הוה בכ"אם כן  ,המקו רעובחלק שי וכן 
  ו דהיינ ר יום"אלהים לאו ראקויאמר "ה זים, ללרשען בי קיםיצדעולם בין לן בו משמשימיחור ההז ור הא

סייפי   ייפי עלמא ועדסין ממתפשטם, אלו יור רחמא היו סודלכות, שהמת ך, מדשחהרחמים לצדיקים. ול
  אור הז יגנה, קב"ה אמרת. כושלת המלממ ם הזה שהיאלאפילו לעו ויורדיןך בה רד שעוברין דע, אמעל
שעים בה,  רהדין לשפוט הדה זו מדת מ ה הידי שתכ  ,ממנה למטהש מה  מכלו, ן ומהמלכותחתועולם התמה

ע"ב   ז טף ד שתשת בראייקר). עי' בפר (אור אורם מרשעים  וימנע  ו נה, והייקרא לילך חשכה וליש והיינו שהח
רת מהאאחר כך ו ,אור אראשתר ואוימ י' צאהויאויר,  נק'סד דעתיק החאבא גנוז בלה היה ם שתחש 'שפי

אחר  רו חסד דעתיק הנק' אונכבר הוה דהייאור אור ד ראקנ סד דאח 'א ופידז" סדה חנעש יקחסד דעת
 .ו (מ"מ)י' ממנ אהיצש

  ' החסדים הנקשנבנה מהז"א ש רשמא תאמ 'יפ  .)קר(אור י מים כת"ת וכו'חות רהמלכ ו שתהיהנדהיי 281
  ת גבורות מהנישנבות כמלילה" שגם הא לחושך קרול"מר או הדר', נוקה קנהנת לאנתקן ו בדואור הוא ל

 .מ)"(מתקנה נ
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קדושתו ממטה   ת וותו בכל יום, להעל א
ד  ע למעלה עלה, כמו שהוא קדושמל

ה  ובנים, וסוד ז  ה קדושתו לאבות לושע
ה.  ומט  בתוך בני ישראל, מעלהדשתי ונק 

בשלש  ת, למטהובשלש דרגעלה מ
זו הרי בארנו בכמה  ושהקד דרגות, 
ה  דושה למעל קש שיכמו אבל  מקומות,

  שה ודבאמצע, קש קדושה י כך ל,הכעל 
. (בשלשה) ה טטה, והכל בסוד שלמלמ

אחד,  שלמעלה למעלה בסוד הקדוש 
שהן  דרגות ולמטה, שלשאמצע ושה בקד

צד עליון שנמצא  ש הוא, קדואחת
  גב שהוא  , ואף עלותדרגל הראשית לכ

ש, משם התפשטה  קד ראצד טמיר, ונק
ק ד ד אחביל ה בשרהתפשטות שמאי

  ע. מצוך האונסתר ת

ליה בכל  א לקדשאפקודא דו' גובני ישראל 
כמה  282תא לעילא יה מתקדושתא לסלק איומ

לא עד דסליק קדושתיה  יעשא ל קדי 283דאיהו 
ני בתוך ב יונקדשת 285אורזא ד 284נין לאבהן וב

תא תותתא עילא בתלת דרגין לל עילא ראיש
 הכמב אנמישה הא אוקן קדוגידרתלת ב

ילא על  דושה לעק תה דאיל כמי אבדוכת
צעיתא קדושה  אית קדושה באמ יכה 286כלא 

בתלתא)   (ס"א דלתתאא ברז אלתא וכ לת
א קדושה זא חדלא ברלעי ושא דלעילאקד

ד חון דאינין דרגלת א ולתתא תבאמצעית
דאשתכח ראשיתא  287יהו סטר עלאה אוש קד

רי רא ואקטמי סטר 288ו דאיה לכל דרגין ואע"ג
ד חיר בו דנהפשיט 290שטפתא מןתמ 289קדש 

   291אמצעיתא  טמירא גושבילא דקיקא 
אז   ,תאירה תוך האמצעין שמכיו 
וך הקודש שמאירה בת ' אחתשמת ונר
ש. מהאור הזה  ת קדוונקרא ה, ז ה

 ל טה, הסוף שלמ טותמתפשטת התפש
אז   ה בסוף,ירן שמאות, כיוגכל הדר

 ה, ושת קדנקראונרשמת באור ה' אחת 
  ה. והרי בארנו 

תרשים א ןכדיצעיתא גו אמ ירהנאתד ןויכ
דוש מהאי ש ואקרי קהאי קד נהיר גוחד ו' ד

פא דכל  סולתתא ו פשיט טנהירו אתפש
שים אתר כדין בסופאכיון דאתנהיר  292דרגין

  א מנישה והא אוקקדורי בנהירו חד ה' ואק

הרי קדוש קדוש, שש שנקרא קדו מהו 
(שהוא   יתאששל רסוד ה קדוש צריך לו 

צא. ואם ל ומשם נמיאו ה ,כל) הראשית
שם שהרי  קדוש, למה נקרא למעלה, ךכ

 י, ודא אוהסוד כך הת ו', אלא לא נמצא
, כמו דישים למטה אל מקוישר

למעלה, שכתוב  ונים העלי אכיםשהמל
  . ה ואמר קדושז  אל הבהם וקרא ז 

קדש דוש דהא ק ש קדושרי קדוקמה דאו
ו  יהדאס"א תא (ימבעי ליה רזא דראש

ואי  תמן אשתכחמו ילאהולא ראשיתא) דכ
ו' לא תמן  אדוש דה י אקרי לעילא קמאאהכי 

אל שרי ויאדהכי הוא וח אלא רזא אשתכ
עילא  אי לדמלאכי על תתא כגוונאדשי למק

  קדוש אמרבהו וקרא זה אל זה ו דכתיב
קדשים מעלים מ שישראל  וכיון 
ה למעלה את הכבוד העליון, עד  ט ממ
  מים שהיא סוד של הש' ית ומתעלש
שמים  ה םכיון שאותם למעלה, ינוליעה

ש, אותו הקדו בהם רילה, מאהתעלו למע 
מאיר  ר כך אחש, וודא למעלה ק ואז נקר

מים,  הוא שסא שליון על הכ אותו אור ע 

 אכיון דישראל קא מקדשי סלקי מתתו
מים שד ארז ו'לק עלאה עד דאסתא קרלא ילעי

סתלקו  דאינון שמים א וןין לעילא כעלאי
ילא עלדין אקרי קדש בהו וכנהיר ההוא ילא על

על  הירו עלאה היר ההוא נבתר נ וש ולקד
ן ואינון שמים תייביו שמים דאיה רסייאכ

 
 .ר)אול יה( עדויבני ישראל כ 'י שנקר"דבני ישראל בנה 'מסט 282
 .ר)או ל(יה ת"גל בח"ר 283
 . אור) יהל( י"ונה ת"חג 284
 אור). (יהל  ' ת כו בתל   לא עי ש  "וז .י"י נה"בך תוב ת,"גח תישדנקל ו"ר 285
 .ור)א יהל( ב"חבכ 286
 ור).ל א(יה קדש 'רשנק חכמה 287
 ור).א  ל(יה 'ולא ב קדש ל"לה ל"ר 288
 . אור) (יהל א"ה, ב'במלקדושה  כ"אחוו, "את בו"בתכ קדוש "על דבר. ואחחל ואין עלם, הבא וה ש 289
 אור).הל (י ת"תדעת ב 290
 ר). וא הלי ( ב"ון חבי 291
 ר).אוהל  (י 'לי שם המ"נהת, "ב, גג"חל, כ"נין הדרג 'ג . והן'מלב 292
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ו ישבהתיואותם שמים שבים למקומם ו 
  ז נקרא קדוש. א האור, ו  באותו בו

ין דוכבההוא נהירו  שבו ביהיו ומתיתייהדוכל
  אקרי קדוש 

וטל  שנד ע האורותו אאחר כך יורד  
הנכבדה  ד הדרגה חא ןיולע דיקהכל. צ

ת  טל אונ שהוא  הכל למטה, כיוןש דלק
  ל. של הכ  וזהו הסודקרא קדוש, הכל אז נ

חד  כלאו עד דנטיל ת ההוא נהירנחי לבתר
 תא לת אלאה דרגא יקירא לקדשא כלדיק עצ

ש ודא  דוכדין אקרי ק אנטיל כל כיון דאיהו
  איהו רזא דכלא

עושה יפה. ומי   ,בזה צונורומי ששם 
  ת ת של האבולש הדרגושב וונצר ששם

דושה ך הקותאותם בכלל אחד לייחד ב
  ר הוא ותנו יוצול לשים ראם אינו יכהזו, 

 דושה ך הקלהוריד מתויפה והכל  עושה
שלמעלה למטה, שכל אחד יקדש את  

תה, לפרש  ולשמור אובקדושה הזו ו עצמ
דושה עליו, וסוד זה  ישת הקפראת 
ה,  ישראל בראשוני בנתוך תי בשונקד

  דשכם.אני ה' מק ךכר חוא

יד קא עב י שפירותיה בהאשוי רעד ןומא
 293ן דאבה ןרעותיה בתלת דרגי וידשומאן 
 אי לא דא  גו קדושתא ליחדא לון א חדאבכלל

ד עביקא לשואה רעותיה יתיר שפיר  יכיל
תא לת ושתא דלעילא דא מגו קתוכלא לנח 

ה  ליטרא ולנ הדשא כל חד גרמיה האי קדושלק
 294דא גביה ורזא עלתא ושקדלמפרש פרישו ד

יתא ולבתר דמקבראל י בתוך בני ישדשתקנו
  אני יי' מקדשכם 

אדם את עצמו דש ום יקמקיזה אב
ת עצמו בה,  ליל או להכהז בתוך הקדושה 

  , ה' צבאות שקדום ה כשמגיע אדם לש
מצאנו   . זהכםאני ה' מקדש הוסוד ז

א ל  ואנוים, נבסוד של ספרי הקדמו
  אות לבדו, בצ ה' רחאעושים כך, אלא 

 הארץ גיע אדם למלא כל שמכואחר כך 
  ה קדושה את עצמו באות דו, אז יכלל כבו

  אותו הכבוד בתוך למטה ש להתקד
  בודי. דש בכה ונק וד זשלמטה, וס

 אקדושתא ד וה גרמיבאן אתר יקדש ב"נ ג
נ לשמא קדישא י ב"מטגרמיה בה כד  לאכללא

מקדשכם דא  י'י אני א דאזיי' צבקות ור
בדינן ע אאי ואנן לדספרי קדמ זאבר אנחאשכ

 296י' צבקות בלחודויי 295תר הכי אלא לב
ו כבוד הארץ כלמלא  נכד מטי ב" 297ולבתר 
קדשא  ה לאתקדוש גרמיה בההוא  ולכלכדין י

ונקדש דא רזא א ולתתלתתא גו ההוא כבוד ד 
  בודי כב

בדרך פרט, שיתקדש  ך יעשה כ ואחר 
לעומתם של  יםושנו עו שאמהכל כ 
  רוך רים, ב ם שאומניויעלם הכיהמלא

עליון. ואחר   דובוד ה' ממקומו, זה כ כב
וד  כב זה ה ,וכו'ימלך ה' לעולם  כך
  מטה. של

כלא קדשא ארח פרט לאת 298דולבתר יעבי
י עלאכי דאנן עבדין לעמתם דמלא מהכ

 דא כבודו ממקומוד יי' בברוך כרי דאמ
דא  וכו' לעולם יי' ךימלו 300ולבתר 299עלאה 

   תאכבוד דלת 

דוש ק ,סבאבא יי רב רו שלפסוב
הי הקדושה  וזוש קדוש וכו', קד

ד,  חאבכלל דש תורה שבכתב שתתק
ד ה', אלו  לעומתם ברוך כבור כך אחו

קדוש קדוש  וש בא קדיסא סובספרא דרבי י
רה  וא תלאתקדש ושה קד וכו' דא איה

ך בתר לעמתם ברוולבכללא חדא  301ב בכתש
 303מלוך יי'תר יולב 302םביאינכבוד יי' אלין 

 
 ור).א יהל( ת"חג ושדפ ק"ל ג"ר 293
ות  באצ ראשנק צבאות ', ה'י אני כוכ כתיב תיכף כ"קדוש, ואח פ"גן שה 'וכ ישתנקדב ויתכ 'לבתח ל"ר 294

 אור). הל(י 'ה ותצבא ,לא דישראמסטר
הל  (י  צבאות  'הבי "נהל כלוית "ולל חגכאחר שי השנ ' ילפה. וכן ש ודק יאבה סוד ה בי"ל לכלול נו"ר 295
 ).אור
 .ור)א לה(י ]כ"ע וי.בחילל "צ י.ובלחוד ג."הע כ"מ[ 296

 ור).א ל(יה 'א מלשהו 297
 . ר)או יהל( ןכאל מה שכלכל  298
 ).ל אוריה(חכמה  299
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ד זה  ך ימלך ה' לעולם, סו אחר כים, ונביא
א שם צשתמזו  הדוש ריכים בקצ אנו

ומלכות, שימצא הכל  כהברקדושה ו
קדוש ברכה,   מרנא מו שה, כשכאחד קדו

ה'  ך לכות יממל מו, ממקו 'ה ד וכבך ברו
ת ריכים להשלים אצ ן אנולעולם, ועל כ
ו רצונ ים אתישאדם ו יכווןהכל, ועל כן 

  בכל יום. 

דא  א תכין בקדושא אנן צריד אזר לםלעו
ה ומלכות כובר ה קדוש 304מן לאשתכחא ת

אתמר ד כמה השכחדא קדו אשתכחא כלאל
ות ו מלכמקומכבוד יי' מברכה ברוך קדוש 

כין צרינן לוך יי' לעולם וע"ד כלא אימ
בכל עותיה ר ישויון ב"נ וווע"ד יכ לאשלמא
  יומא ע"כ

  צג/ב  
חזר ואמר ויהי ערב ויהי בוקר יום  

לילה בלי יום ואין יום בלי אחד, שאין 
לילה, ולא נקרא אחד אלא בזווג אחד.  
והקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל נקרא 

  אחד, וזה בלי זה לא נקרא אחד. 

 ויהי ערב ויהי בקר יום אחדהדר ואמר 
לית בלא יום ולית יום בלא לילה ולא  הל דלי

וקב"ה וכנסת   305חדחד אלא בזווגא אקרי א
  ישראל אקרי אחד ודא בלא דא לא אקרי אחד 

בא וראה, משום שכנסת ישראל  
עכשיו בגלות, כביכול לא נקרא אחד.  
ומתי נקרא אחד, בשעה שיצאו ישראל  
מן הגלות, וכנסת ישראל תחזר למקומה 

זהו   וך הוא,רבעם הקדוש להזדווג 
שמו שכתוב ביום ההוא יהיה ה' אחד ו

אחד, (לכן ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.) 
  ה לא נקרא אחד. וזה בלי ז 

ת"ח בגין דכנסת ישראל השתא בגלותא  
כביכול לא אקרי אחד ואימתי אקרי אחד 
בשעתא דיפקון ישראל מן גלותא וכנסת  
ישראל אהדרת לאתרהא לאזדווגא ביה 

ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו בקב"ה הה"ד 
יהי בקר יום אחד) ויהי ערב ו אחד (בגין כך

  ודא בלא דא לא אקרי אחד 
בא וראה מועדי ה' אשר תקראו וגו',   

לזמן את הכל למקום אחד, ושימצא הכל 
בשלמות בסוד של אחד, ולהיות ישראל  
למטה (בזווג אחד) גוי אחד בארץ, נניח  

ישראל   שהקדוש ברוך הוא עם כנסת
למטה שהם   שנקרא אחד, ישראל 

וגמא שלמעלה, במה יהיו מזומנים כד
נקראים אחד, אלא בירושלים של מטה 

  אחד. יקראו ישראל 

לזמנא כלא ת"ח מועדי יי' אשר תקראו וגו' 
לאתר חד ולאשתכחא כלא בשלימו ברזא 
דאחד ולמהוי ישראל לתתא (בזווגא חדא) גוי 

ישראל דאקרי  תסתינח קב"ה בכנאחד בארץ 
כגונא  אחד ישראל לתתא דאינון זמינין

אלא בירושלם במה יקרון אחד  306דלעילא 
  דלתת קרון ישראל אחד 

מנין לנו, שכתוב גוי אחד בארץ, ודאי  
בארץ הם גוי אחד עמה, הם נקראים  
אחד ואינם לבדם, שהרי ומי כעמך 

ו, אבל לא  ישראל גוי אחד, מספיק ל
וג של הארץ וזנקראו אחד אלא בארץ, ב

שור  , ולכן הכל קהזו, כדוגמא שלמעלה
זה עם זה בזווג אחד. אשרי חלקם של 
ישראל, ששת ימים תעשה מלאכה נאמר  

גוי אחד בארץ ודאי בארץ מנא לן דכתיב 
הם גוי אחד עמה אקרון אחד ולא אינון 

ומי כעמך ישראל גוי אחד סגי בלחודייהו דהא 
ון אחד אלא בארץ בזווגא רקליה אבל לא א 

ין כך כלא  לעילא ובגכגוונא ד 307דהאי ארץ
ולקהון  קשיר דא בדא זווגא חדא זכאה ח
אתמר דישראל ששת ימים תעשה מלאכה 

 
 (יהל אור). ותוד ומלכסי 303
ו  דשנר קאשה, ברכך רודב, כהבר. ולכן ב'כוביום ההוא  'לך כולמ ' ה 'יש וה"כמ אדחוי ללכו 'דמל 304
ש בזוהר  "כמ א לאו הוא אחדיתרונמטלא ב אמלכ י ג כ"עהכ "[מ 'מליכה דא, צריחואלהינו  ' ה ה. שקדו

 ).וריהל א( ש]" ב ע"ע 'א זויקר
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  והא אוקמוה   פרשוה. והרי 
רבי יוסי ור' חייא הוו אזלי בארחא וכו' עד   

הושיעה ימינך וענני כבר נדפס בפרשת וארא 
ת למדף לב עמוד א וצריך להוסיף אחר 

קדישא א"ל את חמי ואנא חמינא מפומיה דר' 
שמעון שמענא מלה ובכינא א"ל מאי האי אחר 

  אתגזר בי כדקא יאותמלת דא ד
אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר 
תקראו אתם במועדם, רבי יצחק פתח 
"לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' 
אבקש" את הפסוק הזה בארו החברים  

כך   הבכמה מקומות, אבל הפסוק הז 
נאמר "לך אמר לבי" דוד המלך אמר את 

שביל כנסת ישראל כנגד המלך זה ב
ר לבי" בשבילך, הקדוש, ומה אמר "לך אמ

אמר לבי לבני העולם, והזהיר אותם לבי, 
שהוא אחוז בו, שאת זה בשביל המלך 

  העליון הוא אמר. 

ר תקראו אלה מועדי יי' מקראי קדש אש
אמר לבי  ךלר' יצחק פתח אותם במועדם 

א קר בקשו פני את פניך יי' אבקש האי
בכמה אתר אבל האי  308אוקמוה חברייא

הכי אתמר לך אמר לבי דוד מלכא  309קרא
דא בגין כנסת ישראל לקבל מלכא  310אמר

 312בגינך 311קדישא ומאי אמר לך אמר לבי
אמר לבי לבני עלמא ואזהר לון לבי דאיהו 

  אמר  314דדא בגין מלכא עלאה  313אחיד ביה

 
יוסדים על  פירושים שונים מבו ק שהחברים אמרו ואמר רבי יצח שה,ק קסו אין ספק שהבנת הפ 308

 . (רמ"ז)  רך הרבה פירושים שבספר הזוהרות כדת אמיתיהקדמו
 .  ז)(רמ" נון זהי אתמר, בסגהכ יו וז"של מרבותלו בו פירוש מקובנראה דר"ל שיש  309
יוצא   הוא שיסוד אבא, שרתאב יסדארץ, דאבא  ' בחכמה יסדמשלי ג, יט) הש בסוד (הקדים מ"ריך לצ 310

נקראת כנסת ישראל, מפני שמקבלת אור מים שחד מהטעזהו אר בנוק'. וזעיר ולמטה ומאיומתגלה מחזה 
  מו לךען מדבר ת המלכות לכה במקום קומתגלשהוא מ א, ולפיהוא יסוד אבדישא יש"ס, ונודע שמלכא ק

 . (רמ"ז) אקדיש קבל מלכאוהיינו ללנוכח, 
ו, חדא ו בקש ו שאמר אלילבי, ואם כן מה כאילו אמר אליך אמרו אליך, והוי כמ וטה פשפי' שמלת לך  311

  שכן ד, וכל ינו יחיחיל בלשון לך דהיבלשון רבים ולא שייך למימר כך למלכא קדישא, שמתחילה הת דבקשו 
 מ"ז). (ר קשת פניודמה ענין ב

מ"ש בערכי   נין צריך לומרהע סודן לי, שפירושו בשבילי. ולהביכ, יג) אמרי  (בראשית ת לך כמו כי מל 312
ת הסוד הוא שבת"ת זעיר מסתיים יסוד אי' ויוצא  ותמצי . בבינהת"ת ובמלכות וב ם בערך לב, שהואהכינויי

הנמשך  ב, ולפי וד הלסות הוא ץ אותם האורנמרץ, וקיבוור אירים אמאו"א וומתנוצצים אורות יסוד אבא 
ם נ"ב  פק"ד קס"א, שיש בה , ושהוא מבחי'חיןהמות גדול הוא קטן מאד לפי מעל הוא שגם שהוא שם

ב, ע"ב ס"ג וישארו המילויים לבדם שהם ל"ב אותיות, וה"ס הל"תיות שהוא אוקרים ך תסיר העיאותיות, א
כתר המלכות, שם הארת חו"ר, ומגי' אבשכן הם ים. ונלע"ד וי ושל רבועמילי שהוא ים ודאיוהם בחי' אחור

הוא מצד  א מפני שגוף הלבאור אבא, נלע"ד שהולא ייחסו גם לה שומ ת.הרי שהוא בבינה ות"ת ומלכוו
י' אולמטה אבל יסוד  נן בעלמא קמ) הלב מבין, וטעמו מפני שיסוד אבא מתפשט משםדאמריוכמאי  בינה,ה

מפק"ד קס"א וכנראה שהוא  אור אבא גם יש שםספק ש אבל איןשם בסיומו, שה אותו הרוועויים שם מסת
רקים, ט בעוחיות המתפשהימני שבו רוח הורוחני מאיר בחלל  בא שהוא פנימיר אשאוא (נ"א קס"ו), אל

דם  ב הוא הי של הלהשנ . ואמנם בביתבפסוק (שיה"ש ה, ב) קול דודי דופק, ע"עפ"ק וכנזכר לקמן ה"ס דו
  רין מתען הדם נאחז יצה"ר, דאי' דיניוגו', כי מצד לימינו  ) לב חכםי, ב תין (קהל. ובזה תבדעמצד אי' כנו
מפני שאינו אלא אחד אלא בלב, נקרא ל שאינוני יצריך, בש בך אמרו רז"לשם (דברים ו, ה) לבמינה, ולכן ב

אחד  ן לו אלא לבבינה ואז איל ההחכמה עביר כח הפך הדם לרוח שמגק משיש בו שני בתים, וכשאדם צדי
כמה והם  מח יות שעיקרםההוהם ש המשיך אור המוחין העליוניםחוד זה נעשה ב יחד. וייור או"א חוד איבי

דישא חכמה. אמר לבי וכו', כפל שהוא מלכא קינך, תבין בגובזה ור כאמור. שהמילוי הוא האחממש הפנים 
  כלל שני  ולכן ,באזהרה מר, והשמאליבלשון רכה אוא ימיני ה ב, כי הכנגד שני חללי הלאמירה ואזהרה 

ת דוד  ביה, פי' ששם אחיז י, דאיהו אחידלב אמרו  טעם למה שייחסו דוד לעצמו ונתן . בי לביפעמים ל
איש ידיד חתום בכתר מלכותך, ועל כן קרא אותו לב  ות דוד, בזכ ההקפות ש בעלמלכות וכמ"בסוד כתר 

  . מ"ז)(ר עיקר הלבבבינה שהוא נו שו דהייזתו ושרשלו, ששם ממש אחי
 (רח"ו).למלכות  וד מרכבהכי ד 313
ת העליון ה"ס עטר אמרו דוד בשביל מלךר והשם של לב תואה השזפי'  רות התחתונות (רח”ו). ספי 314

קו האמצעי עד פשט בכל רים קמו) אבא יסד ברתא, הוא מפני הארת יסוד המתו אוממה שאנ ה, כייסוד בינ
 ז).(רמ, ההוא בינת הוא בלב ששורש המלכו יקר, אבל עוד דז"אהיס
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פני" אלו עטרות המלך שהוא   ושק"ב 
בו, הם שמו, והוא ושמו,  אחוז בהן, והם 
לכן אמר דוד "את פניך ה'   דבר אחד הוא.

אבקש" כמו שנאמר "דרשו ה' ועזו בקשו 
  פניו תמיד". 

דאיהו אחיד  315בקשו פני אלין עטרי מלכא
בהו ואינון ביה אינון שמיה ואיהו שמיה מלה 

יי'  ךיחדא הוא בגין כך אמר דוד את פנ
  יו תמיד דרשו יי' ועזו בקשו פנכד"א  316אבקש 

בא וראה, ראוי הוא דוד המלך לומר  
שירה בשביל כנסת ישראל יותר מכל בני 
העולם ולומר דברים של כנסת ישראל  

  למלך, משום שהוא אחוז בה. 

ת"ח יאות הוא דוד מלכא למימר שירתא 
עלמא בגין כנסת ישראל יתיר מכל בני 

לכא בגין דכנסת ישראל למ ולמימר מלי
  דאיהו אחיד בה 

חר "לך אמר לבי בקשו פני" ר אדב 
בשבילך אמר לבי לבני העולם בקשו פני,  
[את פניך ה' אבקש], אלו זמנים וחגים  

ש,  שכולם הזמין להם למקום שנקרא קד
כדי לעטר אותם כל אחד ואחד ביומו, כל  
אחד ואחד בזמנו, וישאבו כולם מאותו 

שהנחלים והמעיינות  םעומק העמוקי
  ראי קדש. יוצאים משם, לכן כתוב מק

מזמנים הם לאותו מקום, שנקרא קודש  
להתעטר בו, ולהשאב בו כדי שיתקדשו 

  כולם כאחד ותמצא בהם שמחה. 

ד"א לך אמר לבי בקשו פני בגינך אמר לבי 
לבני עלמא בקשו פני (ס"א את פניך יי' 

  ן ואבקש) אלין זמנייא וחגייא דכלהו זמין לה
דאקרי קדש בגין לעטרא לון כל חד   317לאתר 

הו ביומיה כל חד וחד בזמניה וישאבון כל וחד
מיקא דעמיקתא דנחלין ומבועין ע 318מההוא 

זמינין נפקין מניה בגין כך כתיבי מקראי קדש 
אינון לההוא אתר דאקרי קדש לאתעטרא ביה  
ולאשתאבא ביה בגין דיתקדשון כלהון כחדא  

  וישתכח בהו חדוותא 
רבי אבא אמר מקראי קודש, זמנים 

מזה הם מזומנים הם  של קדש, וכש
(משל)  יוצא.מזומנים מן הנחל ששופע ו

למלך שהזמין בני אדם לסעודתו, עטר  
לפניהם בכל מיני מאכלים שבעולם,  
פתח להם חבית יין יפה בריח ויפה 
למשתה, שכך ראוי מי שמזמין למאכל  

  ולמשתה, הוא מזמין.

זמינין דקדש   319קדש יאר' אבא אמר מקר
דנגיד ונפיק  320וכד מהאי זמינין מן נחלא 

למלכא דזמין בני נשא לסעודתיה אעטר 
קמייהו מכל זיני מיכלא דעלמא אפתח להו 
גרבי חמרא שפיר בריחא שפיר למשתייא 
דהכי אתחזי מאן דמזמין למכלא ולמשתייא 

  זמין 
כך מקראי קדש, כיון שהם מזומנים  

הם ליין טוב  םי לסעודת המלך, מזומנ
בים ויפה שמשומר (כמו שנאמר כי טו

מיין), ועל כן כתוב מקראי קדש  דודיך
אשר תקראו אותם במועדם, (כך למדנו) 
כתוב ואנשי קודש תהיון לי, ישראל  
למטה נקראים אנשי קודש, כיון שהם 

אנשי  מזומנים, מקודש, שלמעלה אתם
קודש, למטה הזמינו אותם אז התקינו  

שהרי לכם ראוי זה,   ,סעודה ושמחו 
 ודש ויהיו משום שאתם נקראים אנשי ק

  כולם 

ן כך מקראי קדש כיון דאינון זמיני
לסעודתא דמלכא זמינין אינון לחמרא טב 

כי טובים דודיך מיין) ושפיר דמנטרא (כד"א 
וע"ד מקראי קדש כתיב אשר תקראו אותם 

ואנשי קדש תהיון מועדם (הכי תנינן) כתיב ב
לתתא אקרון אנשי קדש כיון  ללי ישרא

דש דלעילא אתון אנשי קדש דזמינין אינון מק
תקינו סעודתא וחדו  לתתא זמינא להו כדין א

דהא לכו אתחזי בגין דאתון אתקרון אנשי 
  קדש ויהון כלהו 

 
 ע"א).   ו  ו,שהקד( הם הי"ס דאצילות א (לש"ו).ב ובח"ב פו ע"יל יא ע"לע 315
ק (פ' אמור דף צג ע"ב), כי ע' זוה" פנים,א נקרא ות הוכל האציל. טו ע"ג) הקדו,ש( "ל שיאר פניו אליור 316

  ממעשה  להתפעל את גילוייו ציאות, ויסדהמ ה לצורךו להתגלל אשר פנה את עצמשם היה פנייתו כביכו
הוראת עיקר  האדם ששם הוא של ים פנא מורה שהם חד ממש, וע"ד הכ"ז הו, ע"ד) שם קד( םהתחתוני
 .."א נח ע"ד)(דע"ה ח מתו שבו צורת נש

 . דש מזמנת את ו,ק דאצילות (רח"ו)קרא קבינה שנ 317
 (רח"ו).תא ' דעמיקק' עמיקתוך יסוד אימא הנסוד יסוד אבא הנתון  318
 כמה (רח"ו).ח 319
 ).(רח"ו בינה 320
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  א /צד  
 קדש דים שלדצה לבכ יםמנומז

  . למטהלה ועמל
  תא ש לעילא ותקדד כל סטריןבזמינין 

י דועממה זה  , ה' מועדי דבר אחר אלה
רו שקנ שבו ,' מהאמר הם  עוןמשרבי  ,ה'
כולם   ,הטלמ ה ל מעומ הה למעל ט ממ

נ"א  [ם מתעטרים לווכ בו  יםורקש
  ר קשר שקל ]חדיםתא ומנ"א  םינמ זמו
  . לךבקשר של המד חא

ר'  321י'י יעדמו והמיי' די מוע להד"א א
ו שרדביה אתק נוןאי 322מיי' רמשמעון א

  ה יבכלהו  תאלתילא ומעלא מתתא לעי
 "א (נ  )עתדןומת רן (ס"אטעתמו רןמתקש

ד בקשרא ח ארקששרא תק אלכלהו  )ןתאחדמו
  מלכא ד

ם והא האב תא  רשולך ישמכמו  ,למה 
  , טר בהם עדש ומתו אותו קבז אחו ו
לך ם במתם שאחוזיאוכך כל  ]בילשב[
ן  ליוע וםו מק ת אולהזדמן ל יםריכצ

אחד כ דואחתי לםשכו דיכ ,שנקרא קדש
כך  ואחר .'ה דיקרא מוענ ןכ לוע ,]ךלמל[

 מלך מתעטר ב םה בי הרש ,שדקקראי מ
 חלקיםשני  ,עדםבמו  םתואראו תק אשר

 שי לךמ הצד מ אם  ,םל בהראיש ליש
תם  שכתוב וא ,ו עליון ב אל חלקלישר

 אבאל תיריכא דמל כמה 323טעמאמאי 
) יןגבטר בהו (תעאו קדשא והלאמא ואחיד בהו

 ןיעיב אכלה במבידן אחידן אינו כל כך
בגין  קדש אה דאקריעל  מנא בההוא אתרדזלא
י' י ידוע"ד מוע) מלכא(ל  חדאחדו כלהו כתאדי
טר  עאת הוב דהא קדש מקראיתר ולבי קרא

עדם תרין ומב תםו אוראקת כא אשרבמל
 ארטסאי מו בה 324לישראל ת חולקין אי

ביה ל אשרלית איא חולקא עלאה כמלד

 
 לד, (שמותכגון  ה,פועל ה אלולפעס היח הרהמולדבר אחד ות כוהסמיוי נכה  ןניי עוא כהשאלה ה טעם 321

 לה עם מוריולפעמ וה.צ מה או השה' הוא העוש כיוצא,', וות הצעוד) מו ב, גושע כ, (יהי ועוד) מעשה ה'
  ן נימ ז"ל אמרושר יאעפ"תי, שלבבית תפנו, ז) ושמחתים (ישעיה  ןוכגמו, ושה) לנעששה העושה (נ"א המע
וא  ק שהיותר פשוט ה אין ספאבל לי,  שיםעושהתפלה  והו ריאם בניפשטהקום ו', מכל מוכ למתפל ב"ה קהש

'. לה ועוד) פסח ב, מחת יו(שמלה',  ד) שבתועו יות כ, לה', כמו (שמ מועדי אמר ח אםתינ', האההענין 
י, ג)   דברמו (במ, כץויב קו ודעשר"ל יי רשה יעד ועד שוי מלת מפשוטו דביה אתקשרו, כוכן, ינואה' תירץ מו

 קיףמ ים אורגני החמבז בזעיר  יםהאורות שמאיר והסוד על )שיאיםהנ ד) נ"א (שםה (דהעכל ך אלי ועדוונ
הימנו  לה שלמע ויחרירד ואיל למתחון הוא הטן ותחתר קתהיוא כי לתא לעימת םהימיים ור פנימי, הפנוא

 ג ת חונו בכונות ור הכוכמ"ש בספלה יתחנס הנכ אהו  ולגד היותרלתתא כי א לעימ ם להפך וכו', והמקיפים ה
פנימי  שרן, הוא אור מתקיה ב ת כלהו והאור ו אלכעת. ו יךאחר ואין להארא באופן ח הוובפס ,קנט) הסוכות

אור מקיף הסובב ומעטר  הואטרן, עתומהגוף. תוך ה בפש הקשורממש כנ כליבבק ות ודיבפנימ כנסנש
נים מרות מזווהא כלש' ', פיון וכ"א ומתעתד. סםיהעל ופףחהת עהדור הוא אמתעטרן  מיני א מבחוץ.

דים  נוע םופן שהלכא כנודע. באדמ שראק ר שהואיוד זעסבישר יחד תקא ומוכנים) להונים (נ"ומכורדתן ב
די  עהם מו ה,"לא 'גי ' פעמים ו'ו שהם ו"ק ה, "ס אלזו, ביסוד יחד ציםוגם מתקבהדעת,  הואששם בשור דיח

 (רמ"ז). נקשרים בושיעודי האורות ' יי הדעמו ם ממשפן שהוו"ן, באוצי  "ףו"ת ויוסי הו' ' ומגיה' ב
א ורים וה וש ו קכי בלן ונמצא איהא גוף הו כי ראים ומק הם  נוי,ה וממהו  ק'הנ וא הת"ת ר"ל שהעיקר ה 322

 ).א (רח"ואו,שהם דש קואל ה  םה עמהולע
 כמהומתרץ רם. שומשראל לשנצטוו י טעםההו מה ומלבזעיר  יםריאמות האורבר כך שהם ואם הדפי'  323
יש  שלו כו"ב ש, וחז"אדב"ד חם ביסכננ אאו"עיר שנה"י דן דזיהמוחהוא שסדר וכו', שידוע  יתרא ילכדמ

"א. "ב דאוחוב מחו"כת למשה נא רק) הארם אלא (נ"א, מפני שאינדאו"סנתא ים אחאו"א נקרי דאה"בהם נ
 מנם. אעירז תדערדים לום ים בעצמורותשא "גתרין עטרין חויש  להםשדות ויס שניב לבאלהו,  וז"ש ירית

  בתוך כלים דאי'. וז"ש חדי יהם שנאי' ו  אור עם שתתףמ אעצמו אל בכליבש בא מתלר אואין אוב ט וםיב
בתוך  תפשט למטה א מלר ות זעיעבדשאר ושנ ו' יחדישבתוך יסוד איא ר אבהיינו אוקדש, הוא ואחיד בה

  אותה  פי' ,דשקא ההונו היי, ו דהביסושאי' זעיר יחד עם אור למעלה בדעת  רלא שנשאאיד כו תמרר כדיזע
יה  דאחידן ב ן המיוחדות ביסוד אי'.ריעטרי ת ו, הםהטר באתעב. וטו שת ביוםדהמחודש ' של קבחי

  ם לב, י(דבר ובכן כת"ת, כי על בת ה וז  גבורהבה ה וזדולגבא) זה רשים בזעיר קסושל המהם ישרא מלכא,ב
נו  אי ם שהואי גכעיר, ת ז עדשב י'ד איסווא , הדשרי קקה דאד בחלקו. אתר עלא' עמו, כל אחהכי חלק  ט)
 אבא יון שאיןדאי כי שואקרי, מפנתוכו כנזכר. וגם אמר דשבא אב ורפני אמקדש שם רא בנק ש בעצם,דק
הקדש   תיהם אלופילין בתול לכאשרכים יו', כי צריוכ ואחדן דיתיבגפו. בתק רנו מאישתמש בכליו אימ

  ס"ג וי'' גיב יו"ם טו" שלו רה בעיצוממאי שלהמ אי' יכ ,ותנווכר הספי' כמ"ש באיר בשבהן הוא מא, כאמור
, אנלאזדמ אי', וזהו  תוך יכנס בוא אבא ש דש שהת הקמזמנין א מעשינו ותפילותינו ידי ל ועתיו, אותיו

 (רמ"ז). טוב יוםלאי'  קדושר הרם כדי שימשך אולשמ טוו נצ כןלפן שאוב
 ו).י' (רח"ראל לידש יששנא' ק 324
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  ה' כי חלק  ,אלהיכם וגו' ' בה הדבקים
  . מוע

 יכו' יכם וגהאל יי'בם דבקים ה ואת בידכת
  מו ' עיי לקח

קדש יש ל יון שעלצד המם או 
 ינשאושכתוב  , בו ןויעל לקל חראליש

 , לה' לקדש ישרא ,ובכתו .יל ןויהת דשק
  ן קם ולתם לזמן אותלכ ויראכן  לעו
 ומי, שמח בהםסעודה ולחה ושמ םהיפנל
לו  ראותך להיצר ]רחוא ל[חר אן לימזמש

ת  א מר]לעטר [לש ם מאירותינפשמחה ו
  . רח אוה   תושל או ][דרכו חואור

ת איא עלאה חולק אה דקדשעל אואי מסטר
י ל היוןתש דואנשי קב דכתיביה לישראל 

א מנזלו אתחז ד לכו"עו 'יילל שראש יקדיב וכת
 י דחמדתא ולעו חדוותא וס א קמייהונקלת ו ולה

 עי ב) חאורלאן לאחרא (ס"א זממד ןאמובהו 
א  רא (נ"טלע ריןינהפין ואנחידו ליה  האלאחז

  זא ידההוא אושפ חיהאור )ראטנל
  , בדמכואורח מין ך שהזמלל ל)ש(מ 

  ם תייה מיםהי רא ו כל שהיכל ינבל מרא
 ה ז דתו וובזה עושה ע ,תוביל אחד בכ

  רט פ ,הודשלך בוורתו וזה ה סח םעך הול
ם  רישכולם מתעור ,שלי ותו יוםלא

אורח תי נמהזיו כשע ,יתחמשל ]םינמ וזמ[
תדלו  תשאיני רוצה ש מכובד,ון ויעל
  , תוריב במד לאו רהא בסחולו עבודה ב
 ם וי ותושא אמגו דמנו כ הזד  כולם לאא

אותו   תא לקבל מכםעצ ווהתקינ ,שלי
 בשמחה  תבפנים מאירו חרוא

ה בד כנודה ינו לו סעתקה ,ותבחשובתי
כך , דיםי בכל הצד מזדמן אל היהשי דיכ
בני כל  ,אללישר הואך ורב דושקה מר א

ה  עוסקים בעבוד הימים אתם  שאר
  .ליש וםי לאותופרט  ,ה ובסחור

 לבניקירא אמר י אושפיזאזמין למלכא ד
חד ד ול חכ וןהוית יןמשאר יול כ ליההיכ
  יל דא אזתיה ודיעב דיבע דא תיהבבי

ומא י ה בר ההואיזיל בחקלא דאו הורתיסחב
 תא ווחדס"א מתעתדי) ב( ןירעמת דכלכון ילדי
א  לרא יקיוה עלא יזאאושפ מיניתז השתא לייד

 רתא ודתא ולא בסחעבין בולתד ש תא דבעינ
וא דהה וונאאזדמנו כגו אלא כלהדברי ולא במ

  הוא בלא להלק יכומיגרינו קאתודילי  מאיו
  א חתשבוא בתותודבחירין ין נהפנבא אזישפאו

 ינימדיהא ז ןיירא בגיקה סעודתא יאתקינו ל
בני  ללישראה "קב מרא ךכ 325בכל סטרין לייד
תא דבעבי ילדשתמ וןאתין יומל שאר כ
  לי יההוא יומא ד ברא רתוחסב

 ,תיהזמנ בדמכוו  עליוןח אור ושיכע 
  ו נימזה  ,ות יראמבפנים  אותו  ולקב  תםא

ת  ונ חשל הנועלי יודתו סעל  נואותו תק
 ןלכשלי  םוהי שאותו  גמאו דכ ,םכירוע
  . ועדםתם במ וקראו את

 ןוית אתירא זמיניקעלאה ושפיזא שתא אוה
 וה אתקינלי ינוזמן הירינ ןיה באנפליו ילקב
 א והה דא וונכג ןדררי מסי פתולאעתי דו עה סלי

  )(& דםעומבאותם  אובג"כ תקר לייומא די

 המט ל לשישרא ה בשעהבא ורא
 בח ומשבחים שלו הל דיםם במועחימש
  , ותחנ שלם יכרוע  ,אברוך הו ושקד ל

  , דים כבנ םכלימם ב צמתקנים ע
 בםטיה ם מירם אומהעליוני יםהמלאכ
  .בכך לארשל יש

הני ן בחדאא תתלאל רישדבשעתא ח ת"
 וריפת ןה מסדרי"חא לקבבן שיחבא ומשמועדי

מרין אני יקר מלאכי עלאי אמבהו ייגרמ ינקתמ
   326שראל בכךבן דייט המ

ון  יעל חר וא ,א והברוך  הקדושאומר  
 , א א שלך הולו םימראו זהה יום ,הםיש ל

  , להם  רומא .דשו קמאותו מקום שנקרא 
 , דשו ראים קנקו ש דוקנם וכי ישראל אי

יומא  לון זא עלאה איתיפשוא מרא"ה קב
 327ר את אוההוא מהדילך  ואולי מרא דא

 דשראל לאו קיש וכילון  מרא 328אקרי קדש ד

 
,  מא דילי וא יוה בר הורתא דלי בעבידתא בסחאתון משתר יומין אשל ני כראל, בשלי ב"הק ך אמרכ 325

י  ודתליה סע אתקינוה לימינו ין, זרהיפין נבאנ בילו ליהן קאתו א זמינית,ירקלאה וי ע איזפאוש אהשת
 (רמ"ז). דםעבמו םראו אותקבג"כ ת דילי, מאיווא הונא דהודרן כגי, פתורי מסעלא
ון  ורח נטה ללאכ עו שת ימי השבשכל ר שהיא בעוה" העל השכינ  אמרו"ת א תהו רנראה שהמדב 326
 (רח"ו). זאי א אושפיה  עדוו במי כשוע

 ."ו)רח( אותםהמזינו  בו"שח 327
 .ח"ו)(ר מהחכ 328
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ד אח  ,ח שלירוהאת א יןראוי להזמ הםל
ואחד   ,בי םרי הם דבקיי שהד שלצהמ

  . לה' דש ישראלתוב ק שכדש וק מצד של

א יזאושפ נאמחזי לזאת ן קדש לו ו ואקרוןנינה
ם בי דבקי וןניא 329אהילי דדד מסטרא י חדיל
  ליי' שראל קדש י בדכתי 330דש דק טראמס דוח

ודאי   ,דשוקם קראינ ל אל וישראיהו 
נת  שהזמום שמ ,ם הלרח שושהוא א

קראי  מ  שכתוב ,ש דומק  יאה ההז  חאורה
ם  רי הע שא ,מרואו םפתחו כול  .קדש

 ים דשומק  םימנזם ה השלש .ו שככה ל
  ג ת וחבועוהש גוחת צוהמחג  ,א יותרלו
  . תוכ סה

הון לשפיזא דן קדש אוורקאל וישרא להואי
 דש מקא יזאושפנו דהאי בגין דזמיאי וד ואה

ואמרו  חו כלהותפדש ק אימקריב דכת הוא
ש קדמ זמינין לו תלתא אינוןה אשרי העם שככ

   תו וכחג הסהשבועות וחג ת וצוהמחג  רותיולא 

ה אינ שבת כיו ,אבר לו רבי אמא 
 ני שו לא באמר ל .מנתוז מ ,דשו מק

  , קדשקרא אי נד ו שהוא חדא ,דדיםצ
  א יה י קדששבת כה תא םתרמ שוב ושכת

שהרי  ,מינה ז אינהבת שש דחא ו ,כםל
הוא   ,דשו ק שה שלורי יאא וד י ירושתו ה

ם  מניולם מז כו ועל כן ,מןוזמ  וינוא ורשי
  , ובם ירתעטמו בשבת קשריםמתו  שדובק

 כןועל  ,עטר בויעי מת השב םבזה היו
  . מנתו נה מזשבת אי

דש מקו לא שבתי כו בי אבאליה ר רמא
 אוהדד טרין חסלאו בתרי  ליה ן אמרמיז אוה

ת תם את השבשמרוכתיב דש אקרי ודאי קד
  הוא  ו זמיןשבת לאד  חדו כםל היאכי קדש 

א  ותא דקדש הורי הוא ודאי א דיליהתויר אהד
 בקדש יןנון זמילהכ וע"ד ינית ולאו זמייר

יומא  איהבה רן ביט שבת ומתען בקשרמתו
  ן הואמיז ואבת לש "דוע ביהר טעיעאה אתשב

ואמו  ויבאת נס לביכלבן שנ(משל) 
) (משל .צה רו אוהש בשעה ,כל ושתהוא

ן  שו נתנפחביב  ד ייחן ב לולמלך שהיה 
  . עמו רחב תו ולהתושמור אל ביןוששו ל

 את  ןיזמנאה הוא לה  ,ךמלאמר ה
ראות את  להו ,ניב ו שלל הל שושביניםה

  . םשלי עמ תבויבהחד וו בהכ

 ה ואכלואימי ויתא דאבלב עאלד ראבל
 יה לדהוה  כאמלל א בעיא דהושתי בשעתו

 ה לייהב  חביבא דנפשיה איידיחברא 
אמר ו בהרא תחבלאו ליהטרא א לנינבששו
ברי ד יןשושבינ לאלין א לזמנאוהיאות  כאלמ
  בהו לי די תאוביוחברא ה יקאחזאלו

א  ן לבה ,ול ם הלניבישושת הא ןיהזמ 
שתות  לול וכ אולהיכנס ללזמן אלא  וירא

 זהו  ,הרוצ  וא שה עהבש ,יואבבבית 
מכה מי כ ה'ם ל בא הכ ווב מי כמשכת

   .שקדר ב אדנ

 זיתחלא א אברן ניביהני שושלון לזמין 
  א תי בבילמשתוכל ימול למיעל לאא אלזמנ

וכה כמי מ דיהו בעי הה"דאא דאבוי בשעת
  נאדר בקדש  הכמוכ מייי'  יםלבא

 ב /צד  

 קןתתשה ןכב ,איד ו דשקב  רנאד
דש ולא ר בקנאד .ויבאבזק) התח(ש
  . שדומהק  ןמומז

  (ס"א תקן דאתבר כ איוד שקדר בנאד
   זמין מקדשלאו דש וקבדר אנתתקף) באבוי אד

 תשש ,אכהעשה מלתם ימששת י 
ב ותכ וסיאמר רבי י ,םיהם מה מעשיימ
 ואת השמים  תא 'ה העש ימיםששת  כי
 . רשוהפ והרי ,ששתב ובולא כת ,ץ ראה

 ימי ראיםק ונ ומעשה שהעום ום ויווכל י
  . כהלאמ

י אם מיששת יממלאכה  השת ימים תעשש
ששת  יכ&)ב (כתי אמר ר' יוסי ויהתידיעב
ולא ץ ראאת הים ושמה תא' ייה עש 331יםימ

יומא  מאיו לוכמוה אוק הוא בששת ו בכתי
   אכהי מליומ ןוקרואה תיידבע ידעב

קראו  למה נ ,ךאם כ קחי יצאמר רב 
 יוסיאמר רבי  .חול למה ,לחוי ימ תשש

 ת ימיששרון אק מאיי אהכ צחק איר יא"

 
 (רח"ו). בת"ת 329
 ).ו”חר( ב"חו 330
 תייחסת לו (רח"ו).ולתו המ' עשה פע "א שכל א"ק דזויומין עילאין  שהם ששת  331
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ם  יחידי השלו על םלהעו ג נהעכשיו מת
חייא  ביר .י חולמם ייארק נ לכן ,שלהם

 , דה עבו  הםשות בתר לע ו מש םומש ,ראמ
ומי שלא נקרא  . דשוק םיארולכן לא נק

 ם ריב חה ונ קיהתועל כן  ,לדש נקרא חווק
  לה דב הה מה ,לו דש לחק יןב הל בהבד

  , וצמבער בד הואדש ואלא ק ,ןכא
  אלו כן  ועל ,תהאותיו  ונ ממחיל ומת

 ם הבצאת י נמתַ ומַ  .לשמורו לא ומעשה ל
  .דשם מק כשמזמני ,רהימש

  עלמא היג נאת אתהש סיוא"ר יי חול אאמול ח
א יר' חי רוןאקל חו ייומ כ"בג 332לוחייהו דשע"י 

גין בוא דתביע ןוהבין דשרי למעבד ר בגמא
 ל קדש חו  וןרקא און דלאומדש ק  ןוקרלא א דא

ין בא בהבדלה ייבר ח נוקיאת "דוע 333אקרון
מלה אלא קדש  הכא דלההב אימ וללחש דק

אלין  "דוע ןתייה אמני ושארא אוה מיהבגר
טירו נ אשתכח מתיואי ראטנל  ליןא ואד עובל

  335שקדין מניזמ כד 334בהו
ל ה והשמירה שח השמ הודהיאמר רבי 

 ם ו יהשם ומשו ,על הכל  ואה  תשבה וםי
ספת  נוו ,אבאמו  אב באר הזה מתעט

ן לא נמצא כש ה מ  שתווקד ושה על קד
 דש ומתעטר ו הוא ק ירה ש ,יםמהיאר שב
ן לכ ,שתו ודה על קש ויף קדסומו ,שדוקב
ים ליונעהחת א שמהו היום הז ה
 ים מלא וים בום שמחולכ ,התחתוניםו

 ) נוכולם נתקנו (נזו , מותל בכל העו תכובר
  . ומנמ

א ומרותא דיטיוותא ונודה חדהיר "א
א אתעטר יומ דהאי יןא ובגוהא כל דשבתא על 

  ה קדושתישה על ו דסף קתווא 336מאאבאבא ו
 הואהא ד ייומ ארשב י כהא אשתכח לד המ

על   קדושהוסיף ואש בקד רטעתאו 337ש קד
י  לאעד איומא חדוות יאך הכ ןגייה בתשדוק
 ולהבכ 338ןאמלי ברכ ביהאן א חדי כלתאתו

  ו)  זנאתקנו (נ"א את המניון מין כלהעל

  , וניםתתחו יםנויעלוחת ה מנ הז םביו 
 . גיהנםב הרשעים ה מנוחתהז  םיוב
  , דחיהיו נבולא ללמלך שעשה הל )משל(

ו  ת או מנה ,הטרה עליונבע ותור אעט
  , כל חת המש ההז ביום ל הכלע המלך

 בני לשד על דינם קפ מ היהש שוטר אחד
  , ה הריג ריכיםשצ םריו ביהיו בידו ג ,אדם

בשביל  ,לקאההל יםיכררים שהיו צוביוג
עוזב  ,ךמלה ל שמחתש זהה םוכבוד הי

כך  , ךמלה  תחשמר את מו דיניו ושאת 
 , מלכה ה םעך מלה לתו ליום האותו ה

  . אם שמחת האב וה

מא יוי אבה ותתאי אילעמא נייחא דיוהאי ב
לא  בד הלועדלכא למם הניגא דייחא דחייבינ

 מניאה א עלטרעב היל אי אעטרידחי הירלב
 לאא לכחדוותיומא י האא בכל לע מלכא יהל
  וו ה אשנ בניקד על דינא דאתפד  אירסנט דח
בעיין ן דיברגו אלדבעיין קטון ריובה גידיב
 תא חדוומא דיוין יקרא דהאי גבאה אלקל

מלכא כך  תא דווחדל רטנוי ונדי קדמלכא שבי
 וניתאא במטרכלא דמולהלא מוא יההו

   אמדאבא ואא תוודח

ם ניוהתחתו עליונים שמחת ה וליע 
ולא  ,םיחמכולם ש ,ךלת המשמחב

ת  את לשבתוב וקר על זה כ  ,יצטערו בו
 למעלה  נמצא אלא אל נג ועכמו ש ,גנעו
 וכמ ,יוןדש העלק הורה שום שמקב

תא דווחב תתאיןו יןעלאא דדוותח היעל
 ע"ד  היב ערוןטציא ן ולו חדאא כלהלכדמ

שתכח א לאג ענ מאיג ענת בשל ראתוקכתיב 
 339אריאה שדקדש על רתבאא ליעאלא ל

 י'י על 341האי ענג ד  340'יל יג ע ענאז תתד"א כ

 
ד החול יום א' חס ור"ל כמ"ש הרב שבששת ימי ל (רח"ו).צירה ששת ימי החודי "קשהוא מט"ט ו 332

ישראל ובא"ל מתלבש חסד אה בחסד דיצירה ומשפיע בארץ בחסד דבריאה, וחסד דברי לבשות מתדאציל
  "על ידי דשלוחייהו"וז"ש , שייהוח"ל מע ת מיצירה יונק יחסד דעשייה ומשפיע לח"ל, לפי' שא"יצירה בד

 .)(מ,מ ולח ולכך נק'
 רון (רח"ו).חול אק ה בהם מלאכהונעש ילצמן, הואעות לו שיהיו ו"ק דאציל ר"ל אפי 333
 (רח"ו). ימי המעשה  תי"ט בשש 334
 (רח"ו). נקראים קדשואינם חול והכל  335
 ן כל שיעור קומתם (רח"ו).ו"ז  וקחיםשל 336
 "ו). בהיותן במקום עליון (רח ין מאבאש לו מוחוים אבא במקו אשהו 337
 ו).(רח" הנקרא ברכות"א אומ 338
 (מ"מ).  339
 (מ"מ). "ש דהאי ענג על ה' הוא שהתענג הוא מא"ואוז  וי"הגבי זעיר הנק' ה פי' מא"וא שהם על  340
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  וא עונג ה שהרי  ,ה'  לע  נגאז תתע רמאשנ
 ת המלך וללההוא ש זהה וםיהו  ,ה' לע

 זהו  ,של עונג רה עט הת ובאר עטמת
מה שאין עונג ת שבאת לרוק  בתושכ

  . םהימי רבשא כן אמצנ

 טר תעא לכאמא דלולהא דהו מאוי האיהוא ו
 ענג  בתוקראת לש "ד ג ההרא דענטעהוא בה

  יןמוי י בשארכהכח אשתדלא מה 

י ם בניכירצ דותהזה שלש סעו וםבי
ד בוכ בילבש נותח שלך וזמן ולערלך למה

בו חג או  ןזדממכשו ,שבארנוכמו המלך 
 לבכות חנדר אדם שני שלסילא זמן 

ם  משו ,ורחלא אחדו תבאחד לש ,סעודה
  , כלו אהוא יד תמך מלן ה שלח תוב עלשכ
  רח ו אתו האוהמלך ל ןלחשב יקספמ יש

ך וערם לאד ךירצועל כן  ,יושבא אל
  נו ממ  תןא נווה ו  ,ךלמלשלחן שלם 

  . לאורח

א כמל יבניין עודתאן בעתלת סא ומי יאהב
 כמהכא מלן יקרא דיגא בורסדרא פתזמנא ולל

א  למנא ז וא חגאביה  ןדמז א דכקימנא ודאו
 בת ד לשודתא חעסבכל רי ותפ רינ תיסדר ב"

 מלך חן הל שלעיב ת כדגין ב שפיזאלאוד חו
 אדמלכ ארתובפ ספוקא הוא כלאוהוא ד ימת
"נ בי בע "דוע ליהיא אושפיזא דאתיא הו הל

ב הוא יהיא וכלמל מאשלי וראורי פתלסד
  א זיושפלאמניה 

ית ישלשה הודהסער עזלי ארב אמר 
ים  ורח עוזבא הה ב רנקכש ,שבת של
אם לא   .הותלא עוזבים א וא תה או

חן משל ויח ד ורחנמצא הא  ,העוזבים אות 
א פגם צמתה נאו יםזבעו  אםו ,מלךה

    .ךלמהן בשלח

ד  כ ליתאה דשבתתא תעודר סעזא"ר אל
ן קישבא ו לקין ליה אבזא שפישואיה ערע בא
א ושפיזח אתכשא יהין ללא שבק יא 342יה ל

ה ילן בקיאי שלכא פתורא דממ אדחיי
   אכמלא דדתימו בסעופגח אשתכ

למלך  משל)(אביו  וןעמבי שר אמר לו
  יו לפנלקח מאכל מ ו רחלו או  הר נקש
ך  המלב שנמצא אף על ג ,חר ולא וההעל ו
  , כלהוא או לך ל המממאכ  מוע א אכלל

 ה משום ז  לוכ , לאכולתן לו לך נמ וה
  . מלךח האורא שהו

יה ע ברעלמלכא דאי ויאב ש"רא"ל 
  סלקא ה וא מקמיל מיכלטונזא פיאוש

אכל   אא ללכאע"ג דמאשתכח  זיהיושפאל
 יהיב אלכמוא קא אכיל דמלכלא מיכמ עמיה

יה פיזושא ואדה ל דא בגיןככל ולמי הלי
   343כא למד

 
 בינה ומשם לגן ת"ת (רח"ו). מה לנהרחכר גן, שהוא השפעת ן נהר"ת ענג עד 341
ם ב'  ה שאפ' בא"י עושיבר"ן ל יום טוב בשבת ומקראו יום א' בשבת וכגו יירי כשחו ז"ל דאמורינ כתב 342

ודה ג' מבטלין אותה או לאו אי לא שבקין וכו' לעזר סעגליות ושאל ר' אימים, או בשני ימים טובים של 
 ום, וא"כני כלשאוכל בליל י"ט  ה ג' של שבת ואינומסעוד עשבמבטלים אותה א"כ הוא  דהיינו שאין אנו

חי פגימו בסעודתא דמלכא לים אותה א"כ אשתמבטש ושפיזא דחייא וכו' ואי שבקין ליה דהיינואשתכח א
דקשיא לך אשתכח פגימי וכו' אינה קושיא וזה דומה למיכא דאערע , והאי "ש שמבטלין אותהוהשיב לו ר

 .)(מ"מ ן לו זאת הסעודהוא שנתהך  ביה אושפיזא וכו' והמל
אבל אם חל יום א, יזבכה"ג שחל יום טוד ראשון בשבת שהוא אושפה היינו ים הסעודמבטל יפ' אימת 343
  יה דהיינו שלא חל י"ט בשבת עצמו אושפיז דה כיון דלא הוה ב ביום ראשון ושני אין מבטלים הסעוטו

 ל שאין מבטלין והקשה ר' א לדעת רבנונא ס"ורב המ סערה ולכך מבטליןכחוט ה בו שר"ל שנכנס .)(מ"מ
קרי ליה   חל י"ט בשבת לכך שלאל בשבת, ומ"ש אע"ג דלאו איהו אושפיזיה ר" חל להיות א מי"ד שהמנונ

יל שנכנז בו כחוט השערה כמ"ש ומ"ש הכי אמינא זיה בשב שקרא ליה אושפי דלאו איהו אושפיזיה ולעיל
ין וחב  שמבטל א אושפיזיה באמיתו סובר רב המנונאשבת שהול י"ט ביה וכו' ר"ל חס חאושפיז יהו דאי א

פסח וכו' עכ"ל ופי' זה דחוק  מי"ד וכו' שאני  ליהע  ו כשחל יום ראשון אין מבטלין, ודקשיא לך או דהיינל
יה ומה  פיזל דא בגין דהוה אושפיזיה ובסמוך אמר דלאו איהו אודאמר וכ טעמים ח"א שתחלהמכינה 

שאמר   הוא ותו יה לא כןופשט אא ותו שמפרש קושית ר"א לרב הימנונחיקא הונוייא דשתיקן הרב בזה שי
  אליבא דרב המנונא ותו מ"ש דאי איהו פירש הכי אונינא וא והר"ש הכי אמינא משינא שסברתו קאמר 

דהוה אושפיזיה  א בגין ל ד"ט בשבת וזה דוחק גדול דמאן דכר שמיה ותו דקאמר וככשחל י אושפיזיה היינו
ושפיזיה שאין מבטלין  שאינו א צע השבועל באמחבשבת שזה נכנס וזה יוצא נחמוקי כשחל בא' יינו כשדה

י' ע"א) עחוורתא כפשאמר וכל דא בגין וכו' חלא (דף צה עוטי בתיבות אלו למ באוזה פשיט' וא"כ מה 
 (מ"מ). נו ז"למורי
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שים חוש אל א ב ונא סמנ ה ובבית רב 
 ם שלחן יכעור כך חרוא ו ה ז בשע ,לאורח

זהו   ,רודיב וראס ,זה ה וםיב רחלאו
ושנינו   , ר דברבד ו ך חפצמצא מ בושכת

שרת בו  קנ הז וםיבשום שמב כתוחפצך 
  . נהאמוכל ה

ישו חיא לא סב 344נאונמה י רבובב
א ורי פתדרסמר לבתדא ועתא שפיזא בשואל

ה"ד  הר יסא אלא מלומוי האילאושפיזא ב
 בגיןיב פצך כתותנן ח ברר דדבך וחפצוא ממצ

  ה יבשר אתק ימנותאכל מה 345ומאיאי הד

 יםושעזר ואיך אנו אלעי רבו לאמר 
  מלך סעודת ה לות] עהל [ ךולערשלא 

ת  ויהל ל שח רעה עשברארי שה  ,חר ולא
על  ף א  ,מלך לפסחה תסעודלה ת עובשב

 יאנך כ אמר לו .ושלח האורו ניאש גב
 ו ות א לכ[ א האורח שלוו הם אש ,אומר 

ו נאי לאואם  ,לות אותוול להעכי ]יום
  שחל ד"שי מרואם נא .וה אותעלמ

"א רא (ססדל אא והיך עבידנא דל"ר רמא
  א דהא זיושפלא לכאדמ  דתאסעו  לקא)סל

א תוד סעסלקא ת בשבות להיר דחל סיארב
כי ה "ליה אזיפושאו אדל ע"גכא לפסחא אלדמ

א יומא) והה  לכ( שפיזיהאו ואה דאי 346אמינא
ואי יה סלקא ל לאו לא יאליה וקא לסל לא יכ
  דחל  י"דדא מני

  א /צה  
ך  עודת המלס נדחית ,תבשבת להיו

  , הפסח השונ . סחהפת ודעמלפני ס
  ם מיטעמכמה  דחית ת נדת שבשסעו

ך שצרי ,וריםמרו תצומ ליבשב ,דחא
 , פסח םשוואחד מ ,יהיה תאב םדשא
ות שע ששמ ם אינו נמצאחל  יוהר

אינה  םלחי ן בלשעריכת השלח  ,הל עמלו
  . יכהרע

  א כלמד אודתסע אתדחייא תבשב להיות
א  ת דועס ד חא שאני פסדפסח דתא עוסמקמי 

ת וצמ גיןב חד ווניןכמה גדחייא בדשבת את
ד וח 347איבתא תכחישד "נבמרורים דבעי ו

שעות  מו' א אשתכחלהמא א נין פסח והבג
לאו הוא  אמנהא בלרא דפתו ראודסד להעמול
  ורא דס

תר משום ומ יןי ,ואם תאמר ביין 
אבל   ,ובר)גש"א רר ס שגוהלב תאב (ש
  דת סעותי טלב לא ששתדלתי ימי המ
ם  יוב ,א בוצשנמ מיםאותם י פילובת אש
 ברך מתושים קדה  םחיופתהה ה שדז ה

  יום וה ,םניותחתו םירכים עליונבתומ
  . הורהתר של שא הקהו ה הז 

יב תאד א שארי בגיןרמחבחמרא מא ית יוא
ומי ימל אבלבא ס"א דגריר)  ריגב(ס"א ד

 348ת בשד אטילנא סעודתלא בנא ד דלתאש
מא יו יאהביה תכח בי דאשנון יומיו אפילא

 יןלאע ןכברומתרך תבא שאיל דתפוחין קדחק
  349ורייתאאדהוא קשורא  איומ האין ותאיות

 נאמזב ש"ד רהוה עבי הכי א"ר אבאבי  ר שהעוה ך היבא כא יבר רמא

 
שינן לאושפיזיא,  ולא חייבשבת עלינו אין מבטלים  פיזיה דהיינו שחלר"ה ס"ל דגם כד הוה אוש פי' 344

בינה נק'  ה ויקין והבינה נק' שתיקה בסוד סייג לחכמה שתר ר"ש ענגב שהזכיסיר אאדהאי יומא מלולא 
שאמר יו ה על סברת ר"ש אבכו' מקשליה ר' אלעזר ו א אהי"ה פעמים אהי"ה גי' אמ"ת, אמרמהימנות

כינו י"ד שחל בשבת  הסעודה בטלים אותה למה לא יבטל שים סעודה ואין מכשאינו אושפיזיה עו 
זיה אין  שפיאווכ"ש שיקשה ג"כ על רב הצנונא שאמר גם ב אושפיזיה או איהו "ג דלעשמבטלים אותה א

ן אבל טליבאושפיזיה אין מבדאפי'  מבטלין ור"ה אמרי"ד שחל בשבת דאע"ג דלאו אושפיזיה מבטלים מ
 (מ"מ). דלא הוה אושפיזיהנא בחדא דהיינו בלר"ש לא קשה ליה א

  אהיה גימ' אמת  עמיםא אהיה פמנותמהי ראינה נקקה ובינה נקרא שתיקה בסוד סייג לחכמה שתוהבי 345
 (רח"ו).

היינו  א ליה דיומא יכלא לסלק טב ואמר דאי איהו אושפיזיה כל ההוא"ש פירש דבריו הי' רפי 346
קשיא כך אותה ודליה דהיינו שאין מבטלים שמבטלים אותה ואי לאו דהיינו כשאינו אושפיזיא לא סלקא 

כו'  ע וערכשחל י"ט ביום ראשון דוייק מדקאמר עד א ' דאיירי פיהר"מע ו'. ו כשאני פסח ו שבתמי"ד שחל ב
מן ביה חגא או זמנא וכו', וכד אזדל י"ט בשבת אמר זה בזה זה נכנס וזה יוצא, ולעיל שחדמשמע שפגעו 

 (מ"מ). ר"ש שמבטליםושאל ר"א אם מבטלים וכו' והשיב לו 
מ"ש וחד בגין פסח, פי' כיון  מרורים וו למצות בלילה א"כ אינו תאב רותכל בשר ודגים ופי' אם יאפי 347

 .(מ"מ) שתכח וכו'שר לעשות סעודה וז"ש והא נהמא לא אא שכיח א"כ אי אפץ לחמח שהסשהוא פ
ודת שבת, אבל אי אפשר סע ה קורא מעשה מרכבה ועולה במקוםפירוש כדמפרש ר' אבא בסמוך שהי 348
ודה אלא ודאי כמ"ש ובמה  טלים הסעכיחנא מבדבא ש יל א כפשטיה דא"כ הרי אומר לעילנבטרש דלא לפ

 מ).(מ" נונא יתרץ ג"כ עכ"ל מורינו ז"ללסברתו גם רב המ ר"אד שתירץ ר"ש קושיא
 ורה שבעל פה נוק' (רח"ו).רה שבכתב ז"א עם תוקשר תשמת 349
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עורך  ,דת שבתסעו הת עלבזמן ש ,שמעון
והיה   ,הכב עשה מרסק במוע ושלחנו 

ול  לאכא יבהמלך ש תודסעהרי אומר 
מכל   כלפה בבת עדישת לכן נמצא ,אצלי

ולא  ,קדש תאר קנ וים והחג הזמנים
  . שמקרא קד

 פתוריה דשבתא מסדר אודתסעתלק דאס
הא  ראמ והוהה כבמר במעשהשתדל או

ך י כניבגי גבא למיכל יייתד אלכדמ דתאסעו
 ן וחגיןימנכל זבכלא עדיף מח אשתכ בתש
  קרא קדש קדש ולא מ קריוא

 איםים קור מועדכל ה דהויהי רבר אמ 
 מן( םיוצאי לבא  ,שאי קדרק מ םבה
שלא  ,רוכפ ויום ההשנ ראש ל)ל כה

אבל  ,דין הםשהרי  ,השמח  הםב  נמצאת
 לשמחת  ,דשו מק םינומזמ השלשה  ולא

  , וך הוא בר ש קדוב  הםשע בעתהשל הכל
  , ה' אלהיכם יושמחתם לפנ ובזהו שכת

  . יךאלה  י ה'נפל תחושמ וכתוב 

נן ריק דשק ראיקדין מדה כלהו מועוהר יא"
 ורא דלא כפמא דויו"ה י רנפק אבל ובה

ל בא הוודינא  ינוןא אה ד תאדוובהו ח חכאשת
  לא לכחדווא דש לקמן תא זמניאלין תל

ני ם לפתחושמד ה הה" " ו בקבהב אשתעשעאל
  ך ילהי' אשמחת לפני יוב תים וכיכהלא י'י

ל ר וכ עהצכל ח שכנ בתהש םביו 
  ם ומש ,העולם ל כ מדחק ל ה וגז וכהר

ת  שנשמו  ,מלךה תללוה יוםשהוא 
  . אבה העולם תגמו דפות כסומת

כל  כל צערא ו שבתא אתנשיא דמויבהאי 
 יומא הודאין גיב מאעל לגזא וכל דוחקא מכור

וונא גכספן תין אתושמ א דנמלכא דלולדהי
   350יתא דא עלמד

 ה כתוב דוק לרבי יהצחי ר רבימא 
  ו נניוש ,שו בת לקדשהם יו אתזכור 

לו   רמא .ייןלמה על ה ,ןל הייע רהוזכ
 ל ש ינהוי ,התורהא שמחת יין הומשום ש
 ח שמ ה מהז ן ייוה ,לכוא שמחת ה תורה ה 

לך ר את המ עטזה מן הוהיי ,המלךאת 
  נה איה ורצאינב ותשכו זה ,טרותיועב
עטרה  טרה שעב לך שלמה ת ציון במונב
ם  אד ותלהרא ךל צריכב ושנינו ,ואמו ל
 ,ייןב אלא שה ודק  אתנמצ ה שלאשעמ
מיין  ,דיך מייןוד םטובי שנאמר כי מוכ

ועל כן  ,מיין ךיד ו ד נזכירה ,םהם טובי
  שוה והרי פרי הרו  ,ייןב בתש שלשה וקד
  . בארנת

יום  תאר זכוודה כתיב היבי צחק לרי"ר א
ל ע ימאיין אהרהו על זכתנינן ו שוקדל השבת 

א ויינא ייתדאורתא חדוו ןייד יןגל בא" ןייה
 חדי כלא והאי ייןד  ואה 351ותאודח ארייתדאו
 הה"ד  ויטרבעי איין מעטרא למלכ יאוה כאלמל

רה  טעמה בבמלך שליון ות צבנ האינה ורניאצ
 א לאחזאהייבע ן בכלאינתנו ומאלו  הרעטש
ן א בייאלה ושדתכח קלא אשד  אבד"נ עוב
ן ן טבאוניא יןין ממיי ךודיד םיבכי טוד"א כ
ין יבה דשבת ש וד"ד קדיך מיין ועוה דכירנז

  מרתאוהא והא אוקמוה 

 וםעשר י ון בארבעההראש שדחוב
לבי ונה י ישאנ פתח חייא יבר , גו'חדש ול

סת  כנ ה מר א  ,גו'ו קופדי ד וד קול ער 
 שהיו  ,םיצרלות מבגי ישנה נא ,אלישר

 ם לחדשיור עש ה בע ארב ןשוהרא שדובח
י דדו  ער קולי לבו ישנה אניח פתיא חי 'ר 'וגו

ה ישנ יאנל אריש נסת כ הרמוגו' אדופק 
עבודא שדהוו בני  352םצריא דמגלותב

 
 וי נשמה (רח"ו).וספת עלכל צדיק תשיש ל 350
מ"ג קנ"א ע' אותיות  ן קס"א קג מ"ה ב""ב ס"ע לבושים שלהם מבינה לז"א עם הבאים מוחין הד הסו 351

 כמ,ש בכוונת הקידוש (רח"ו). ר בענביו ח המשוממשמה  ןהו ייכמנין יי"ן וז
ן  ינה אחת מששים במיתה כעני דות העליונות לרמוז אל הדין וצד החצון כי שש שינה יכונה במפירו 352

היינו פקח  ו ישראל,השמירה מעיני  וסילוק גחהלהסתיר ההשהדין הגורם  ינו סודעורה למה תישן ה', והי 
ינה, ולהיות  מתרונן מיין מכח הדין החזק וכן יש גבור מצד הגבורה, ' כה עיניך וראה, והיינו ויקץ כישן

ת המוחין כן היתה נוק'  שהוא הסתלקו אבסוד דורמיט(אור יקר),  ת הדין גרמה גלות מצרים לישראלשמד
 ). ו"מוחין וזהו אני ישינה (רח דה בליסוד נקוב
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 ר ו לשמ ,רולבי ע .ישל קשד בושעבבני 
  . תלוג ב כלויִ  אשלתם או

ישתיצון  להו דלא 354ראלנטער ולבי  353ו יקשד
   355תא ולגב

  א וה הקדוש ברוך ה ז ,ופקי ד דוד קול 
פתחי לי פתח , זכר את בריתיא ו, שאמר

 שערים םלכ אפתח של מחט ואני וחתפכ
  הפתח רי שה ,תיו חי אפתחי ל .ניםועלי
 י לכנסו אציא של ,ךא בהו תיס אוינלהכ

כניס  ההפתח ל ואאת ה .אלא בך ינב
רי ה ךחתפ פתחילא תאת  אם .(בך)י ותא

תחי ן פלכ ,ותיימצאו א לאש ,רוגאני ס
  .יאדופתחי לי  ,לי

 ורזכאואמר ד 357"ה דא קב 356קי דופדו ל דקו
א מחטד 358א דוכחד חאלי פתפתחי תי ת בריא

 חותיא ילחי פת ןעלאיתרעין  לך חתפא נאוא
ון  לא ייעלד ואי בך הל לאאע חא לא פתדה

 360חא פת הוא תאנ  359ך בלא י אבנ יאלגב
תחך הא פח תלא תפ (בך) אי אנתי ל האעלאל

י חתי פי לתחפ כחון לי בג"יר דלא ישכסג אנא
   361דאיולי 

ה להיכנס  ר דוד כשרצכן אמועל  
  ם ב באא י צדקרלי שעחו תפ ,רמ א ךלמל

י הפתח  ודא זהו , ה'השער ל ה ז ,היה וד א
ו למצא אות ' לה ר עהש זה ,ךלמל ס נלהיכ

תי וי אחל יחפתן ל כוע ,בו בקדה ול

 מרכא אלמללא לאעבעי  דכ דודמר א "דוע
זה  היה דובם א אבא 362דק צ ירי שעפתחו ל

לא י לאעאדוחא א פתוה דא 'ליי רהשע
ה לי 363שכחאלא 'יער ליהשה ז מלכאל

 רעיתי אחותי יל יתח"ד פוע 364ביה  אקב דתולא

 
ליהם, ואין  עמצד הדין המתוח ות גלעבדים במשוי הקב"ה מצד הקדושה עם כל זה שהיו בנ כי אפילו  353

שהיא   " אני "רשו רז"ל גלו למצרים שכינה עמהם והיינו בגלות עמהם כדפיספק שבצרתם לה צר והיא 
 (אור יקר).  ם במיתהחד מששי וקעת בשינה וגלות שהיא אמש  "ושינה " שכינה 

, ועל  הגוףצע אמימית שבה שהיא באמצע בחינותיה כלב בה פנעל בחינ וכוונתה לכות,מהכוונה על ה 354
נימה ולא שליט שם שינה לכך היא ער  ך פמפני שהיא בת מלוד המיתה בס ינה זו שלא היתה ישינהידי בח

די דופק משום שממנו הוכרח שמלת  קול דו ם חס ושלון, והקדים לפרשלנטרא שלא להניח החצונים לכלות
אם כן  א קול דודי דופק הו רתאמינא ולבי ער תפארת, לזה אמר שהתפאהוה לאו הכי נה, דאי בשכי ילב

 אור יקר). ( העומדת ינה ולבי ער היא השכ
 יהיה בהם כח לסולבן י דרכים, או שהגזרות לא יתחזקו עליהם יותר מדאי, או שגזרות האויבים בשת 355
 ריקר). (או 
  " את "תפארת הנקרא זכו"ר  " ר ו זכ וא " מר וזהו שא הגאולה, לעורר פירוש התפארת דופק ביסוד למלכות 356
את בריתי ומבשרי אחזה   ן אומרו והקמותיונה התעוררות היסוד אל הייחוד כענייסוד, והכו  " ריתי ב" תומלכ

 (אור יקר).  אלוה
 (מ"מ).  פי' זעיר 357
א כוונה אלהוא ה רעיתי דודאי מי שאומר פתחי לי  ותיפתחי אחי מיתורא דלי דסגי במלת דריש הכ 358

מעט מלמטה יעורר מלמעלה  ררותהטעם כי התעו, וחהלמעט הפתי לי אלא הכוונה לי כל דהו ומלתמאן, ל
ו לי כי פתיחתה אליו תלוי בפתיחתה למטה אל התחתונים שיכנסו בתוכה  ועוד רמה באומר כמה וכמה,

חו בני נין ויאנבה כעו התחתונים בתפלה ותתן בלבותם תשאל ורר ישריו, והטעם שאם היא לא תעאל
תעורר למעלה ולא יבא הוא   ולא לא תפתח היא טה,לממעט מזער מרו שראל מן העבודה כדי שיתעורי

היא תפתח מלמטה לישראל כדי שיכנסו בתפלתם אל התפארת ויתעוררו מעט ולה, לכך צריך שאליה בגא
ול חדו ויגאיה ויתייזה אלבפארת ויקבל תפלתם ושועתם ויבא הת ניסם אלעיר היא הפתח לתפתלם, מכמז

 (אור יקר).  אותם
 (אור יקר).  ניםחתוהתשהיא היא המעוררת  359
ו"ה מפתחות פנימיים ומי שאין בידו מפתחות ת חצונים ושם יה כדפירש' בתיקונים ששם אדנ"י מפתחו 360

 . ר יקר)ו(א צונים במה יכנסח
בילי כדי  הו לי בשים לי וזאו באצה נמצא פתחי לי ר"ל כשיבואו לך נמוהכניס ומרת הפתחר"ל שהיא ש  361

 ).ורח"(י בעת יבקשוני שימצאונ
ק הוא שער לה' , צד"ה השער לה' ז " י ם כאבא בם אודה יה למעלה, והטע " צדק "  כות הנקרא המל 362

 (או ריקר). תפארת
363
  לשבחא (או ריקר). 
' דאיהו לתתא מי"ה ודאי  השער להלעילא ובתר הכי קאמר זה דקשיא דקרא קאמר אודה י"ה דאינון  364

גבי  אמנם ל " שבחא ליה ל " נו י י"ה להודות לבד כדקאמר אודה י"ה דהייבתירץ דלגלמימר, וליה  ה ואיפכא הו
 (אור יקר).  למצוא אותו ולהתדבק בו " דבקא ביה לאת " ממש דהיינו השער לה'  זה יהו"ה תפארת קאמר
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 , ךמע הזדווג כדי ל ,'וגראשי ושי יתרע
  . םולמילע םלובש ךעמולהיות 

מך י עולמהו 365עמך אוגודן לאזישראשי וגו' בג
  למין בשלם דע

הוא   ךודוש ברהקש ה בשעהוראבא  
  ם כל אות ,צריםורג את בכורי מ ההיה 

רגות ד ידוהור ה ות הליל צחג בהרש
נסו  ה נכעש באותה ,הלמט  העל ממ

  , וולמנ דושהק ותשל הא קיוםישראל ב
  , ה בו ונאחזל שראי תסנכעם  והשתתפו

  , הפתח ל ע או אותוהרם דותו האז א 
ד אח ו חספהשל אחד  ,יוה םימושני ד

  ל הפתח ע וםוהיה רש ,ולושנמ הדם
כאן   אחד כאן ואחד ,השם האמונ ור

י שתל ע תנונו נאמר ירוה ,םיהנואחד בי
ות  להרא דיוף כהמשק ועל  תוז וז המ
  . ונהמא

 ילבוכר ליטה קו ה"ה דקבא שעתבת"ח 
ת אחיא וליליגות בפל דקטלנון יא אי כלצרדמ
ל  עאלו ישרא אתעש תא ביהלתא ליעמגין דר
תפו ואשתגזרו תאא ישת קדאד מאויבק
מא  ד אוהה כדיןחדו בה ואתאל ישראת נסבכ
דמי הוו חד ותרין  על פתחא היל יאוזאח

ים על שרוה רו והדאתגז מאד דא וחחדפס
וחד  כאה חד 366ותאמנמהידחא רשימא פת

שתי  על תנונור אתמ אהו ייהוניב חדהכא ו
  נותאמהימ אהזחבגין לא וףשקמה ועל המזוזות

  , רנאמ הרי ,שרע )הבחמש(וה ע ברובא
 לו עהתו  ,ץ ושאור ם חמיטלמב אז י שהר

  , הממנ קרו ונע ,ת רח האת מרשו ראליש
  , ונאחזו במצה

הא אתמר  רשע ה) בחמש"א ונ ( העברובא
תלקו  ואס וראשץ וחמ יןמבטל דהא כדין

ה מני קרוואתע 367ראחא אמרשות אלשרי
  ו במצה אתאחדו

  ב /צה  
  , ו בהשנמולו נכנסר חאוש הקד  שרהק

ז וא  ,םשלהשם והתגלה הר ו  ופרעשנד ע
ל ר שקשב ,וןליע במקום להם קשרן נת
ממטיר   נניב השכתו קום מ ב ,נהמואה

  , א קושמים דוה מן ,םשמיה ןמ לכם לחם
  . שוהוהרי פר

 הב לותגזרו עאאדתר ב 368ישא קדקשורא 
ן כדיו 369א דלהון מירש ייאגלואת ורעפתאעד ד 

בקשורא  370ה אלבאתר ע וראקשן וב לההי
 יר לכםהנני ממט ביתכ תר דבא אמנותדמהי

   372אקם דייהשמי ןמ 371שמיםה מן חםל

  , רה) עשמשבח(עה ברבאה ורא  אב
ות עם מלשנמצא ב העה שזווג הלבנשבו

) בחמיסר א"נ(רביסר באוה ת"ח מקאו והא
בשלימו  373תכחאש א סיהרד וגא וא דזעתבשו

 
קום  משהם רסיסי זרעא קדישא לאזדווגא ובי מוחא סוד רישא דזעיר מליא טיפכי הטל שבראש דהיינו  365

 (רח"ו). ולחא שהוא המוחבדא דטלדהיינו על סוד טפת ההזרעה הנמשכה מקר). (או רי  חר אאריךא
הר"חו ז"ל שם, בהגהות הרמ"ק כתב כי ג' טיפות  וז"ל "ו).רחענין רשימו זה (עי' פרשת בהעלותך מ,ש ב 366

דהוי"ה  אחרונה  וד ה'סוא כזה ה' שהם בולי נראה שהציור ה י"י"י  ו"ו"דין והם השני דע"ב והם תלת יו"
 .)(מ"מ סוד נערה עכ"ל שם בד' קמ"ט ע"אב

  היצר  אז ונעקר, ולהכ אחרא להסטרא לגדו ביטול אז והיה ,ובעצמו בכבודו ה"הקב אז שנתגלה אשרב 367
 בא' ופ) א"ע קמט( עלותךבה' ופ 367הענין כל ש"ע) א"סע צה( אמור' פ ק"בזוה ש"וכמ, לגמרי מישראל הרע

 )ע"ג בקכ ח"בה דע"( ו אלי אותם וקידש מהם ר"היצה את ש"תי בעצמו הוא עקר וכו' )מא דף עד הל מדף(
 ה וזהו ד"ושם 

דעתם קלה  ו"ב ע"ב וס"ג גי'מ קל"ה כמנין מצ"ה גם רמז שה רק ב' מוחין חהמלכות נקרא מצה כי אין ל 368
א'  עי' עמוד "ו).חאצילות אינו אלא בה (רכי כל קשר הא קדיש קל"ה והנה היא סוד קשורה ולכן מצה גימ'

 . "הדעספר הבשם  הערה
קשרא  " סוד הוא מנו ולמעלה בסוד וא"ו נמשך ואו שהי ל יסוד כנודע, ומד ש ו"ות ברית יו י' איינדה 369

ל הכול " מן השמים "דהיינו  ובו כלל הכל והאוחז בו אוחז בכל מה שלמע' עד האחזם בתפארת " מהימנותאד
 (אור יקר). מאל אש ומיםושימין 
 מ"מ).( עירזפי' ב 370
 ).U' שמים (רח"נקמדרגות עלמא דדכורא הנסו לשנכ 371
 ג"ובח, א"ע קטז םמשפטי' ופ, ב"ע רסב דף כח' סי בהשמטות א"ח ק"בזוה ש"כמ( שמים דאקרי א"ז 372

 ).דע"ה ח"ב קלג ע"ד( )ב"רע שו דף יב' סי בסופו
זיווג  שעיקר ה  וג בלילהלהזדו יטת פסח אזי מתחיל תיקון הכלה כדיזמן שח אי' בי"ד בין הערבים שהופ 373

 (מ"מ). ובליליא אשתכחדכלה בההוא יומא נא קוהוא בלילה וכן אמר בסמוך ובג"כ תי
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ם אינמצ ם לאתוניוהכתרים התח ,מששה
נה  בלהש דובחרי שה ,ולםעב כךכל 

 ם יוררומתעעים ים רמינ צאיםמנ
של ג וו זשה שעהוב ,ם לועבשט להתפ

  , מותלשב השמשר וא צא בהלבנה נמ
ת  ושווהקד  ,חדא וםמק נסים ל כולם מתכ

  ל לי  בתוכז ת אורורעמתך המל של
קדוש  ה שהרי הזווג ,ה'ל הוא רים ומיש
  . מורים בכליא שוהו אצמנ

 ןימשתכח אל 375ןיאתת ריןוכת 374אמשעם ש
זינין  376ראהיסתי דתוד חהא בכך בעלמא ד כל

 טאי לאתפשערמתו יןמשתכח 377בישין
 378ח כא אשתריהסד וגאוזד אעתבשמא ובעל

ר  תאלכלהו י שמתכנ שא בשלימומו דשנהירב
ליל כתיב  ןכדיתערו ושי מלכא אוקד דח

 379חכתאש אשקדי אגוזוא דהי' הוא לי םירושמ
  אלרים בכשמו והוא

של [ כלה לון שתק לכן רמא אחארבי 
לילה נמצא  וב ,ם ו יוותא בהוא  ]הכלה

ם שאינם אוי לאות ,תביה שוב שלהי
התורה   זדווגהלם איכשב ,יתהב נימב

ם  יעדונשלא  תםו אוי לא ,יחד ]תהאריו[
נים מתק ושיםלכן ישראל הקד ,אצלם

ם  ד י עלו ,וםותו היא לכ ם הביתלה
 ם והם שמחי , נסיםשנכ ם מיינכנס

עולם ב לארישיהם אשר ,םהינם שומזמרי
  . אהב  ולםעבהזה ו

ל  כ יחטרה לנו ללמה  ,יוסי ירב רמא 
 ה ז הה ליבלרי שה ,וא ם השל מקראזה 
 ו זה  ,עורר ונמצאוש מת יון הקד ג העלווהז
 , ריםו מיילה הזה לה' שלה אוה תוב שכ

 נה הלבג של וו הז ,שנים ,םירומיזה שמה 
  , תםורו דאל לישר בני להשמש לכ עם
 ו ונקשר  ואחדנת האוהל אן י מכרשה

 ת ו רשויצאו מ ,דושר של השם הקקשב
ם את  ניתקמ שררבעה ע לכן בא ,חרתא

סים  כננו יהםנימבמץ ם חעריומבמם עצ

"א א (נדכל קונאתן כך יגב מרא אחאר' 
 א בוכח ישתשא אילילבא ויומ הואבה  כלה)ד
נינהו כד  ביתא ניו מבדלא ינוןאביתא ווי לד

 380א) יוותאר א(ס" אורייתא אוג דואזאתאן ל
ייהו ען גבדואשתמא ינון דללא ויו 381דא כח
ן לון ביתא כל מתקני ןישקדישראל יין כך בג

 ןונאיו ייילדע ןאי מלייהו עידיומא ועל יא יההו
ל ישרא וןניזכאין אהו וייוחד זמרןוחדאן 

   תי אדא בעלמוין ד מאלבע
אי קרא לי הוכא טרחלא ןמה ללא"ר יוסי 

אה  על אזווגאי ליליא הב אדהם הוא שלי
ה הזה  הליל אוה כח הה"דאשתו עראת א דישק
 י זווגא דסיהרארים תרומשאי רים מויי' שמל

ן אכמהא ם ד תרלדו לי ישראבנלכל  משאבש
 מאורא דשבקש קשרוואתדו ח אלאה אתהלו

כך  נייגב אחרא ותא רשמ ופקונקדישא 
מבערי חמץ הו ויירמי ג קנתמעשר  בארבעה

 
פירשנו היא המליאה והטובה מכלם כד עשרכ"ח עתים ללבנה הארבעה  בלי חסרון בסוד מילוי גמור 374

 ).ריק ר(או אחרי מותבפרשת 
כות בלא תפארת דין גמור ם כי המלאה, והטעבמלו הח החצונים בחסרון הלבנה וכח הקדוש כן כל כש 375

שאז אין  ון הלבנה עת חסרראש להם, ולכך כח החצונים גוברין בלשועלים שהיא  נתנותו ויונקת מצד הדין 
ל  חדושה שת וילדיה מתגברין, וכן בקשה לנכפין מפני שלילי מתפשטין בעולם ולכך החסרון והםייחוד 

 ור יקר).(א ראשיתר פרשת בבזוה ולבנה יש להם תגבורת והטעם פירשנ
 כן פי ות עם השמש תפארת, אף עלמלכ כבר מחודשת הלבנהי שפ שעת חדושה של לבנה אף עלכי ב 376

ין כח באור  עדין נמצאים מפני שאין הייחוד שלם בעצם שהוא תחלת הייחוד ואקליפות ואינם מתבערים ה
 בראשית שם נו בפרשתש כדפירשהחידו ו בעת החסרון, ומתפשטין מפני שמחתשנתפשט לבער הקליפות

דע"ה  ( ולדשהוא בעת המ(מ"מ).  בישין משתכחין  לבנה זיניןחדשת המת אזפי' בתחלת החדש ש(או ריקר). 
 נז ע"א).ח"ב ק

 וחולקא רא דס"מסטשעיר הנה הוא מת לה', כי האחד לחטא ולכן אמר הקב"ה להקריב אז שעיר עזים 377
 "א)בפ' תצוה (קפה ע"א) ופקודי (רסט ע יר וכמ"שי איש שעשו אחעהן  (בראשית כז יא) דיליה, ובסוד 

לים כולם, ואי אפשר לכל הקלקו  שורש ר שנכשל האדם בהחטא דעץ הדעת, שהואאח, )ח"ב קנז ע"א"ה דע(
, והיא עולה  םק לפרקים ז"א רע ודה ה הוה כל יחא כנודע, הנ המשיח דוקשיתוקן החטא הזה אלא בביאת 

 (שם ע"ב).   הה ומילוארון הלבנין חסנויורדת תמיד, והוא ע
 (מ"מ). פי' בליל פסח 378
 )א"ע מא ודף ב"ע לח ףד( בא' בפ ש"כמ ן"הזו ונזדווגו המוחין לידת תשלום היה שאז, פסח של 'א ילל 379
 ). "בע "ב קכזדע"ה ח( ישראל חמדת דתקות רותאוה בכל' הנוק אז ונתעברה), ב"ע צה דף( אמור' ופ

380
  מ"מ.מחק בנ 
 רח"ו)(ה בעל פשורה  תב ות תורה שבכ 381
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 מתעטרים חתן אז ו ,שהות הקדולרש
ם  וצריך אד ,עליונההאם ה תורטה בעוכל 
  .ןירו ח מו בןעצאת  ראותלה

ן וכדיא שיא קדילי ברשותיעו הומביניי
 382הימא עלאדא ירוכלה בעט ן וחתי טרתעמ

  ר חוריןאיהו בד הרמיחזאה גאב"נ לובעי 
של ו לות הל וסע הכארב סייואמר רבי 

 ריה  אאב יאמר רב ,המ לה ליל ה תווא
 ל אב  ,תול וגא ענגד ארבם כוה החברירשפ
  ר אמש סבא אייס ספרו של רבב אוה ה יפ
לילה הזה  ב צאדוש נמוהזווג הק ואילה

  עה רבא ב אהו ג זוווה  ,יםדדל הצבכ
ים  דולא נפר ,גותדר  ארבעשהם  ,םקשרי

  . מזהזה 
ם  חתשמכשהזווג הזה נמצא ואנו ב 

י משם ו בהניכזרי שה  םמשו ,יםמתעורר
ה  שתנ ועל כן ה , בכל כהוה זזאוחז ב ש

ים  ריכוצ ,ת לוליה ל שארכמ  הזה הלילה
הזה   לילהב חמלשו ,לכב שם לעשות
  . הלמעלה ולמט  יאה ששמחה משום

ת  ולו גאבע אר ולא ע ברשא אמר ודוע 
רגה דמשום שה ,למההם ל יםראקו

  , ל המלאך נקראת גואהזו  הנ והאחר
די י על אלא ,גואל אתאל ולא נקרגו ה

יה  עלת מדושע ה חרת עליונ א גהדר
א  לא ור לה א האי מוצ וזו לא ,לה ומאירה 

 ) תורגד תןואבו (הללהדרגות  תישב
ן ארבע  ה לוארבע אנמצא ש ,עליוש
  . תול וגא

 א לילי דההואי כס עברא יני היוסר "א
ד'   בילקל ארייוה חבמ אוק ר אבא האאמאי א"

ייסא ב בספרא דרא הוגאולות אבל שפיר 
ח כאשת א קדישאגו זוו ואילה ראמבא דקס

ע בארב אוה אגוזורין וסטכל יליא בל איבה
 מן אד ישרפמת אול 383ןד' דרגי נוןאיד יןרקש
  דא 

ן ודלהתא ווואנן בחד חכתשא דא אכד זווג
חיד ן דאאבהו דמזכינא  אדהן גיב רנאאתע

א דא מכל יליל יתנוע"ד אש  אזכי בכלבדא 
 יחדמלא ולכמא בש עינן למעבדבושאר לילוון 

    אלעילא ותת הוא תאוודא בגין דחיללי האיב
רינן  ק תוולגאבע ין אראל אארבד ד אמרועו

גואל  384תראהא בגדר יאהד ןיבגט להו מ"
ל  עא אל אלוג ריאקא הגואל ול  אךמלתקרי הא
היר ה ונא עלקיימד 385א עלאה רגא אחרדד אדי
 תרין ורא אלא באליןנה לה יקפא אודא ל הל
ח כתאש  היעלרגין) דד ןוינ(ס"א בא 386רגיןד

  ו ות נינהולגאע רבארבע אלין דא

הרי  ,י אבארב תאל שא הודהרבי י
 לא  שאור םיימ תשבע )(זהו שכתובב ותכ

 . יא כל שבעהה חה שמו ,םא בבתיכימצ
מים עת הישבל כ  לל ם הנשל לאלמה 

ים הלל ימ הצא שמונ כות שנמו בס מוכ
  . שמחה כל יום ויום שלת ומלשב

א  הואבל ידוע  , רתר לו יפה אממא 
כך בכל   לכ לארשין לא נקשרו כא ירהש
ה הזה  כן בלילל ,כךחר רו אמו שנקשכ
נות)  עליו תוגרד אותן  נמצא (בכל וגוזש

 יהא (ס"א כתיב אבא ה ר' אשאל לדה יהור' 
 םכתיר לא ימצא בבאושבעת ימים ש )כתיבד
ם ליתאמאי לא אש ה ע בש לכ אהוחדוותא ו

מין ח' יו חכשתדאות בסכ ין כמומוכל ז' יל הל
  א ויומ אמיו לתא כו שלימו דחדוב אליהל

דהא  עא הואדיי בלרת אקאמ שפירא"ל 
 לא כמה כך בכ לכ לארשיו שראתק  הכא לא

גא ווזדא ילבהאי לי ךכבגין  רתו לבדאתקשר
) 388עלאיןין רג(בכל אינון ד 387אשתכח 

 
א כי נו רק סוד חסד דאימו אי"ט עצמבחי' יז בכ"ות שבלילי פסח נכנסים כל המוחין דאו"א עעם הי 382

ונל"עד שיש תירוץ אחר  ).ו"אימא עילאה (רחר רק בעטרוי דא ולכן לא אמבאימא והשבת באבהי"ט עצמו 
 ד' כוסותהם  חפס ר לילקי דחימא ולא הזכיר אבא וז"ל שם עי הר בערוממ"ש הרב בס"הכ למ"ש הזו

צה כנז' לעיל אחר המ מועט בסודנכנס רק דרך רמז לא ' שרומזים למוחין דאימא אך גדלות שני דאב
רמז   ולכך לא אמר הזוהר רק בעטרוי דאימא שנכנסו בזעיר בעצמות ממש ולא דרךין עכ"ל סו המוחשנכנ

 .(מ"מ) כאבא
 גת עם זעיר כמ"ש בסמוך "כ מזדוויינה ואחבנשם מור"ל שהמ' מקבלת מנה"י דזעיר ש ).ם (רח"ונהי" 383

 .)(מ"מ
 ).ח"ו(ר  מלכות 384
 .רח"ו)גאלך טוב יגאל (י ואל בסוד אםהיסוד נק' ג 385
 דעליה שהם למעלה מיסוד בבחי' נו"ה (רח"ו).תרין בעיין  386
 וג ולכך אומרים הלל גמורואז יש זו"ש הרב טבע כמהמוחין כולם שלא כו כל פי' בליל פסח נכנס 387

 .(מ"מ)
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וישראל נקשרו   , תאנמצ ת הכלושמח
ל וההל  ותלמש םיעוש ,השמח באותה 

ת) אחר  ונויעלדרגות באותן (אבל ם נשל
כעת ד על גב שכולם נמצאים ע ףא ,ךכ

  ו ע רנפ לאו ,בהם רושקנ ישראל לא
  ולא קבלו  ,ושקדה  םשות הרלות אלג

  , אחר כך שנכנסו הבמ ו כנסלא נתורה ו
  , ו צאת במנל כה מות לכות שובסן לכ
  . ר תל יושל הכ מחהוש

  א ולו א זככשיו לאבל כאן עד ע 
 בעל גאף  ,ךכ ות כל בו שלמ תאצמנ

  , תגלותבה וניא כל השבעה  שנמצאים
  ל ע ו ,ם כראויו בהשרנקשוישראל טרם 

ההלל בלילה   תו מלשו להככן שמחת 
ו  רו בלק שנקשאותו הח  וםמש ,זהה
 , לילה זווג ה ותומצא באיון שנכש ,מה ל

ווג  ל הז צד שנמצא בהכל  לשר שקכל ה 
  א צנמג זוו שכאשר ,שראל ד של יבצא ול
  תי צאות שמנ הב

אתקשרו  לארשיו ח תכדכלא אשא תודווח
  לילא שלימו והעבידנא א ותדוח  אבההו

 רעלאין) לבתן יגרינון דאבל בא( יםתלאש
א אל לישר כען כחי עדו משתהל דכ גאע"
 אמישר אייגללאת אתפרעוולא  רו בהוקשאת

 במה  וולא עאל ייתאלו אוריולא קבקדישא 
 לא שלימו דכגין כך בסכות ב רלבת ולדעא 

   רתידכלא י תאווחדו אשתכח ביה
שתכח  א לאו כוז עד כען לא  אכה לבא

 ואה וז' לא כחו כלתשדאג אע"כ"כ ימו ביה לש
קא ו כד שרו בהלא אתק עד לישראובאתגלייא 

 י אהב לאדהלישלימו כלא ווותא דחדד ע"זי וח
 טמ"ביה  וראתקשולקא דחההוא  א בגיןיליל

א ורליא זווגא אשתכח כל קשלי אהובהד דכיון
 א רטסבא לו דזווגא ראטסב  כלא אשתכחד

שתכחי מכח בה שתא גאווזדכד  389דישראל 
  390ריןין תאל

  צו/א 
(שלש) הדרגות הללו שעומדות עליה,  
וכשאלה נמצאות, הרי כל הגוף נמצא  

ושמחה מן הכל, בהם, ואז שלמות הכל 
לבנה  וההלל נשלם, שהרי אז מתעטרת ה

חר כך, שכל יום ויום אבל לא א בכל,
ים, וישראל טרם שזכו בהם הרי נמצא

 ההלל שלם כמו בזמנים אחרים. אמר  אין
ודאי, לו רבי יהודה יפה הוא וכך הוא 

והרי פעם אחרת שמעתי אותו בצורה  
  הזאת ושכחתי את הדברים.

מין עלה וכד אלין  (ס"א תלת) דרגין דקיי
 הו וכדיןב 391משתכחי הא כל גופא אשתכח 

תלים כלא וחדוותא מכלא והלילא אששלימו ד
אבל לא   דהא כדין אתעטרת סיהרא בכלא

כחי וישראל עד לבתר דכל יומא ויומא אשת
ו הלילא שלימא כמו בזמנין לא זכו בהו הא לא

אחרנין א"ל ר' יהודה שפיר הוא והכי הוא ודאי 
רא שמענא ליה בהאי גוונא והאי זמנא אח

  ואנשינא מלי
י רוצה לדעת, הרי אנ אחרדבר  עכשיו

ראינו בפסח ז' ובסוכות ז' ושלמות 
למה לא בשבועות  ,רהשמחה ביום אח

יותר  מים והרי כאן ראויים נמצאו בו ז' י
מהכל. פתח ואמר (שמואל ב ז) ומי כעמך 

דע הא בעינא למנ אהשתא מלה אחר
וותא  ובסכות ז' ושלימו דחדבפסח ז'  392חזינא

בשבועות אמאי לא אשתכחו  393ביומא אחרא
 394ביה ז' ימים והא הכא אתחזון יתיר מכלא

 
ע ראשון נכנס בו  הרב וכן ג"כ בשבו "ש כמחכמה דזעיר בשבוע ראשון  שאזי נכנס מוח ימי פסח בשאר 388

"ל נמצא שדרגין עילאין שהם אותם הארות משתכחי אבל ישראל אשון כמ"ש הרב זז' בחינות דחסד הר
איהו   ' לאול זכחו כתאע"ג דאש"וז"ש בסמוך אר ימי הפסח הלל בש שרו בהם ולכן אין גומרין ין לא נתק עד
 (מ"מ). וכו' "תגלייאבא

 ש הרב ולכך אסור זווג בליל פסח אלא מאיליו נעשה כמ"י מעשיהם שיעשה הע" מופי' שישראל לא גר 389
 "מ).(מ דישראל.ינו וז"ש ולא בסטרא הזווג בליל פסח, כיון שלא נעשה על יד

 ).ו(רח"נו"ה  390
 ((מ"מ). שהוא קו האמצעיי' ת"ת פ 391
בעה ויום  ם ששהוכות שבעה ואינם כעין פסח שבעה בפסח, בסות האחד מכמה שאלרכבת ושאלתו מ 392

 . )(אור יקר שמיני אחריתם, ואחר כךב בם ואחר ובסוכות שבעה ולא יום טוקודטוב 
שבעה עם  ת אינם תפארת הכולל יותר בספירוובשבועות שהיה ראוי יותר אל הכללות שהוא במדת ה 393

  יני שמפי' ב(או ריקר),   תר מן הסוכות שבגבורהבחסד ויוש ן הפסחותר מי היות שהיה ראוי אל המעלה 
 (מ"מ). עצרת

 משובח (רח"ו).וא היו"ט היותר כי ה (אור יקר).   אחד מהםה לצריך טעם למה אינם דומו 394
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כישראל גוי אחד בארץ וכי מה שונה כאן 
שישראל נקראו אחד יותר ממקום אחר, 

  , ש ל בא לפראלא כיון שהשבח של ישרא
הם אחד, שהרי בכל מקום השבח  קרא ל 

  של ישראל הוא אחד. 

ומי כעמך בישראל גוי אחד בארץ פתח ואמר 
ישראל אחד  395ןורכא דאקוכי מאי שנא ה

אלא כיון דשבחא  396יתיר מאתר אחרא
א  ן אחד דהולאתייא לפרשא קרא  דישראל

  אחד הוא  בכל אתר שבחא דישראל 
למה, משום שכל הקשר של עליונים  

ותחתונים נמצא במקום הזה שנקרא  
ישראל, (ועוד) שנקשר במה שלמעלה  
ונקשר במה שלמטה, ונקשר בכנסת 

ובמקום  . דחרא אישראל, ועל כן הכל נק
הזה נודעת האמונה והקשר השלם 

הזה   םווהיחוד העליון הקדוש, ועל כן הי
כל, וכתוב  קשר האמונה הקשר של ה הוא

למחזיקים בה, עץ הוא   עץ חיים היא
שנקרא אחד, ועל כן משום שהם  

 397ירו דעלאיקשל כדגין מאי טעמא ב
בהאי אתר דאקרי ישראל  398ותתאי

 400ילא על(ועוד) דאתקשר במה ד 399אשתכח 
בכנסת   ואתקשר 401אתקשר במה דלתתא ו

ובאתר דא  403וע"ד אקרי כלא אחד 402ישראל
 405וקשורא שלימא  404אשתמודעא מהימנותא 

קדישא וע"ד יומא דא קשורא  406ויחודא עלאה 
 םעץ חיידמהימנותא הוא קשורא דכלא וכתיב 

יא למחזיקים בה אילנא הוא דאקרי אחד ה

 
 ר יקר).(או קשיא תרתי חדא דכיון דלא אשתמיט 395
חר, קום אה ולא במין זה הנלה ענגלמה נת ואם תאמר שזה בנה אב אם כן א הוא. משמע דלאו אחר 396

מיט וכו' דלא אשת מרתש[כ][ב]חם בזה, ומאי דאמשבח לישר' שהיה ני פמותירץ כי טעם למה ענין זה הנה 
 (אור יקר).  מקום ישראל נקראים אחד על הסתם כדמפרששיא הוא שבכל לאו קו

 .)ר(אור יק רוש שלש ראשונות פי 397
ם בתפארת שהוא נקרא עץ החיים  ויילם תלחתונים כים ותנבע מדות תחתונות או ירצה ממש עליוש 398

תחתונים שלמטה ופים הר וכן פרצירוש פרצופים העליונים שלמעלה מזעיפ. )(או ריקר  חיכל ל וממנו חיים
 .)(מ"מ ממנו כולם מתקשרים בו

וא בת"ת זעיר, במקום שמסתיים כבוד שהחצובות מתחת כסא ה ותיהםהוא הטעם לייחודם שנשמ 399
ב, "ת שבת"ת, (איכה , תאלא, והוא ממש אתר דאתקרי ישראבתגלה יסוד אורה ומ שם מאירואמא,  ודיס

י, שירו דעילאי ותתאמדתו כנודע קסו), ושם קכי שם של ישראל אבינו א) ת"ת ישראל, ושם חקוקה צורתו 
נהי"ם  גג"ת בח", כי על כן ר"ת כל הי' ספירות כתקשר שםכזו, וכל האצילות מת ומרשהרי הוא לב האצילו

קסז) שו' של שם ההוי"ה הוא  תקשר וכו', ידוע דא ודהוא תל שהכל פונים אליו. וע ש ון ישרא"ל,ולה בכיוע
ר א מחבמכלל חיבור כי תמיד הוההיפוך לא יוצא  ו ו' החיבור, ואפילו ו'כי סתמסגולת הו' לקשר בת"ת, ו

'  וד למטה, וועם היס ת למעלהעעם הד שרר"ל עוד יש לו קשר בעצמו כי מתקאתקשר, מלה במלה. ועוד ד
אל, כידוע שר מיניה וביה אלא מתקשר בכנסת ישרלוי. ולא די שמתקומית גדולה וקטנה קסח), או עיקרי

וא"ו שה"ס ג'  ד גי'שהכל מיוחד בעצם. ואח"ד אקרי כלא אחד, הוא מושרש בת"ת זה. וע"מלכות שכתר 
' דמילוי הוא ווולה כת"ר, תצמ"ץ שע "ת ב"ש א"ה וביאהדעת א' כתר רחל שסוד א' זה הוא ים, ו' הקשר

ו כל  יות שבמתגלה אור הפנימ. ובאתר דא אשתמודע וכו', כי בת"ת ריבוע עולה הוי"הו בא"ביסוד. והנה ו
 לב אחד , פי' אש ומים נעשוהשמיםשרים החו"ג, ונקרא לב שלימא, כי שם מתקאמונתינו. וקשורא 

 ודות דאו"א ו' הוא הת"ת וה'יס, י"ה שני בסדר ישרההוי"ה  וד שםסם בייחוד. ויחודא עלאה קדישא, שש
 בתורה (רמ"ז).הנזכר שהוא שם הוי"ה   נבואתו של משה רבנו ע"ה גלויה לו, מלכות. ושם היתה ורשש

 ח"ו).ראו"א ((או ריקר).  שלש ראשונות ה וחסד וגבור 400
בכ"י פי' ואתקשר  ולים בול"ק שכוריקר),  (או  לל שש ספירות או תשעאחר שכונצח הוד יסוד, ו 401
 לכות (רח"ו).במ

שהתפארת ישראל אחר שפירושו א"ח ד' אם כן ראוי ים ת עם המלכות נקראפארהתשהיא מלכות ו 402
ז"ש בסמוך ובאתר פי' במ' ו(אור יקר),   ועל שמו נקראים ישראל אחד לתתא עלמא יקרא אחדד

 .)(מ"מ נותא שר"ל באתר דא שהוא הת"תעא מהימדאשתמוד
 (מ"מ). ר ד'זעי ' את הואי' א"ח דפ 403
ת נקשר קראו אחד שכן התפארר הספירות נמי יאיריא דאם כן שא לה מאקשיא ליה דאי מהאי טע 404

בשום ספירה   עניינים שלא ימצאו שלשתם גם המלכות, ותירץ להיות נמצא במדת זו שלשה עמהם ומה
בת על ידו לסחתונים ורסומו לתות ופההאל הודעת פירוש", שתמודעא מהימנ' א ", אחדמהספירות, ה

שהיא בינה  (אור יקר),  ידו והוא מחיה את כולםהעולם כולו מכל לון מזשעיקר ההנהגה על ידו כסבת ה
 (מ"מ). כלול עמה בסוד וחכם בבינהואבא 

הם ו"ק  (אור יקר),  ראים ענפיוות והנבדהיינו שהוא אילן והספירדהיינו קשר עליונים ותחתונים בו  405
 (מ"מ). ו רים בששנק
 הזווג שמזדווג עם המ'  ס"ה(אור יקר),  קבהונ כרדהיינו ייחוד ז " עילאה קדישא "  ית הייחוד השליש 406

 .)(מ"מ
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נקשרים במקום הזה נקרא כך, ועץ חיים 
הוא ודאי אחד נקרא, משום שהכל נקשר 

  בו. 

וע"ד בגין דאינון מתקשרי באתר דא אקרי 
גין חיים אחד הוא ודאי אקרי בועץ  407יכה

  דכלא ביה אתקשר 
והיום (והשם) שלו ודאי אחד, קשר   

של הכל, ואמצע של הכל. זהו שכתוב 
ועץ החיים בתוך הגן, בתוך ממש 

 בו. באמצע, ואחוז בכל הצדדים, ונקשר 
וסוכות והוא באמצע, משום   כן פסח לוע

שהוא האמצע של הכל, וזהו השבח של  
הזה ולא יותר. שבח   םוהתורה, בי

  ר של הכל. האמונה וקש

אחד ודאי  409דיליה 408ויומא (ס"א ושמא)
ועץ קשורא דכלא ואמצעיתא דכלא הה"ד 

 410דבמציעות  החיים בתוך הגן בתוך ממש
 411חספד ואחיד בכל סטרין ואתקשר ביה וע"

בגין דאיהו  413והוא באמצעיתא 412ות סכו
אמצעיתא דכלא ודא הוא שבחא דאורייתא 

א ולא יתיר שבחא דמהימנותא מובהאי י
  ורא דכלא  וקש

אמר רבי יהודה ברוך הרחמן   
ששאלתי וזכיתי לדברים הללו. אמר רבי 
יצחק שמחה ושירה עתידים ישראל 
לשבח את הקדוש ברוך הוא כמו השבח  

 הפסח, שכנסת  בליל  ישראלשמשבחים 
ישראל מתקדשת בקדושת המלך, זהו  
שכתוב השיר יהיה לכם כליל התקדש  

' , כליל התקדש חג דווקא, ברוך ה גח
  לעולם אמן ואמן. 

אמר ר' יהודה בריך רחמנא דשאילנא 
וזכינא להני מלי א"ר יצחק חדוותא ושירתא 
זמינין ישראל לשבחא לקב"ה כהאי שבחא 

כ"י דדא חסיא דפדמשבחי ישראל בליל 
השיר יהיה בקדושא דמלכא הה"ד אתקדשת 

 גלכם כליל התקדש חג כליל התקדש ח
  ןברוך יי' לעולם אמן ואמ 414דייקא

וביום הבכורים בהקריבכם מנחה  
חדשה לה' בשבועותיכם מקרא קדש 
יהיה לכם וגו', רבי שמעון פתח אז ירננו 
עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט את  

תם העוסקים  של או י חלקםהארץ, אשר
תורה יומם ולילה, שיודעים את דרכי ב

כל (הקדוש ברוך הוא ונאחזים בשמו 
בתורה,  יום), אוי לאותם שלא עוסקים 

דוש ולא  שהרי אין להם חלק בשם הק 
נאחזים בו לא בעולם הזה ולא בעולם  
הבא. מי שזוכה בעולם הזה זוכה בעולם  
 הבא, שכך שנינו דובב שפתי ישנים, אף

תותיהם  אותו עולם שפשהם ב על גב
  מרחשות שם תורה. 

וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה 
ו' בועותיכם מקרא קדש יהיה לכם וגשבליי' 

אז ירננו עצי היער מלפני יי' כי בא ר"ש פתח 
לשפוט את הארץ זכאה חולקיהון דאינון 
דמשתדלי באורייתא יממא ולילי דידעין 

יומא) ווי  (כל היארחוי דקב"ה ואתאחדן בשמ
לאינון דלא משתדלי באורייתא דהא לית לון 

דן ביה לא חאחולקא בשמא קדישא ולא את
אי דאתי מאן דזכי בה בהאי עלמא ולא בעלמא

דובב שפתי עלמא זכי בעלמא אתי דהכי תנינן 
ישנים אע"ג דאינון בההוא עלמא שפוותייהו 

  מרחשן תמן אורייתא 

אל ישר ובבא וראה, עד עכשיו הקרי 
י  תבואת הארץ, תבואת הארץ ודא

ת"ח עד השתא אקריבו ישראל תבואת 
תבואת הארץ ודאי ואתעסקו ביה  415הארץ

 
 (מ,מ). נקשרים בת"ת נק' אחדם ישראל הגפי' ש 407
408
  נמחק במ"מ? 
 .)(מ"מ פי' יום שבועות 409
 "ו).רועות (רחז בין ב' האילן הוא באמצע ומכריע  בציורת"ת כי  410
 חסד (רח"ו). 411
"ה ח"ב נח  זמן שמחתינו (דע הואו  ענף הגבורה כי אז יתהפך לשלהובין דרחימוהוא הוד (רח"ו), ה בורג 412
 ג ע"א (כללים ח"ב לה ע"ג).ברע"מ ס"פ תצא רפנחס רנז רע"ב, ורע"מ פיעוד ב. ועי' ע"ג)
 סיון ת"ת (רח"ו). 413
 ן (רח"ו). שיוד קידותקדשת המלכות הנק' חג בסשמ 414
רץ האימ' שער"ה והמלכות נק' הארץ וזהו תבואת מנצפ"ך גסוד ב"פ ב רות וכי השעורים סוד הגב 415

 (רח"ו).
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והתעסקו בה ונקשרו באותו קשר, ואף  
נמצא, נמצא בו דין בשלום  ןיעל גב שהד

קריבו שעורים ולם התנהג בו), וה(שהע
משום שהוא ראשון מכל שאר התבואה,  
ומקריבים מהראשון ולא מאותו  
שמתאחר, שהרי האחיזה הראשונה 

 א ישישראל נאחזו בקדוש ברוך הוא ה
  . כאן

ואע"ג דדינא   416בההוא קשורא וואתקשר
ח ביה (ס"א דינא בשלמא אשתכ אשתכח

דעלמא אתנהגא ביה) ואקריבו שעורים בגין 
ומן  417דאיהו קדמאה מכל שאר תבואה

קדמאה מתקרבא ולא מההוא דמתאחר דהא  
דו ביה בקב"ה ל אתאחאראחידו קדמאה דיש

  הכא הוא 
אמר הקדוש ברוך הוא אני נתתי לכם   

שנקרא שמים,  םו מן במדבר מאותו מק 
לכם לחם מן   שכתוב הנני ממטיר 

ם, ואתם מקריבים לפני שעורים.  השמי
וסוד הדבר, זאת תורת הקנאת חסר,  
אזהרה לנשות העולם שלא יסטו תחת  
בעליהן, ואם לא אז קמח שערים עתיד 

א' נודע דבר אחר, אשרי  ומדבר .בלהקר
חלקם של ישראל, שהרי כנסת ישראל 

לעולמים,   לא משקרת במלך הקדוש
תשטה אשה  כנסת ישראל תמהה, אשר 

  ה, לכן דין האשה הזו תחת איש

אמר קב"ה אנא יהיבית לכו מן במדברא 
הנני ממטיר מההוא אתר דאקרי שמים דכתיב 

 יאלכם לחם מן השמים ואתון מקרבין קמ
זאת תורת הקנאת חסר ם ורזא דמלה שעורי

אזהרותא לנשי עלמא דלא ישטון תחות 
בא ואי לאו קמח שעורים זמינא לקר ןובעליה

מודע מלה אחרא זכאה וממלה חדא אשת
חולקיהון דישראל דהא כ"י לא שקרת במלכא 

אשר תשטה אשה קדישא לעלמין כ"י תווה' 
  תחת אישה בג"כ דינא דהאי אתתא

  ב/וצ 
, מקומה הוא ומי , באה היא קומהממ

 ימצא  מי חיל אשת, בה ובשכת אותה
 עטרת  חיל אשת, מכרה םינימפנ ורחוק
 שמביאה  שעורים קמח וואות , בעלה
 נקראת , קנאת מנחת נקרא אשה אותה
 כן  ועל , ישראל כנסת  נקראת כך, חסר
, לאלהיו  קנא אשר תחת בפנחס כתוב

 תירבב שמשקר שמי, נאחזת כאן שקנאה
 קנאים  ולכן, קנאה עליו תמתעורר הזו

  . וב פוגעים

 אתרהא  הוא ומאן אתייא קא מאתרהא
 ורחוק צאימ מי חיל אשת בה דכתיב ואהה

 וההוא  בעלה עטרת חיל אשת מכרה מפנינים
 מנחת  אתתא ההיא דאייתית שעורים קמח

 אקרי הכי ישראל כנסת חסר אתקרי קנאת
 לאלהיו  אקנ רשא תחת כתיב בפינחס ד"וע

 יבהא דמשקר דמאן 418אתאחד  כאה דקנאה
 קנאין  דא ועל419 עליה רתאתע קנאה ברית

   בו פוגעין
, הזה  העומר שעורים  קמח וראה בא
 גרוסות  של לרחיים מגיע שהיה שכיון

 בשלש מנופה עשרון  ממנו מפיקים

 דהוה  ןדכיו עומר האי שעורים קמח ח"ת
 421עשרון מניה ןמפיקי 420דגרוסות לריחין מטא

 שבתות  שבע דאו 422נפה  ג"בי מנופה

 
 לכות (מ"מ).פי' במ 416
ה חטה גי'  פסח תחלה ואח"כ החסדים בשבועות בסוד החט' ברים מקבלת המפי' והגבו' שהם השעו 417

 (מ"מ). ם הגבורותנצפ"ך ה כ"ב אתוון הם החסדים ומ החסדים כיכ"ב שהם 
 (מ"מ). ותם המלכע חדאה מתארא קנקד הניסופירוש   418
 ו).קנאה גימ' יוסף (רח" 419
ה על ידי היותה  מה שמנקין אותה עד שלא נשאר אלא עומר עשירית האיפ וחת והולך על ידים פ ומש 420

חס ונסה ה לאחריהרודפים א החצוניםתיה וממנופה בי"ג נפה, יורה על נקיותה מהמדרגות הנפרדות תח
כיון  , והמדרגות עומר נקי מנופה בלי קליפהכל צאת מולכך יו הליה לבעת ונקרהיא נטה ושלום, ועם כל זה 

זנאי הכרוך אחריה ופגמה  נפרעת מן הארורה הזאת שלא שמרה עצמה מהנחש הה היא שזו היא מדת
 אור יקר). ( במקום טהור

פה  יא רגות דהיינו שלש סאיןהם עשר מד ליפותיהם קמטה עו שלהאיפה דהיינת ר עשיריפירוש עומ 421
 ור יקר). (א ושיןע ו ימה הי של

חטים דשבועות בי"ב נפה מפני שהיא מנחה וסלת ח בי"ג נפה דפסכמ"ש הרמב"ם ז"ל שעומר שעורים  422
 .)N(מ" בי"א נפה אר ימות השנה שהוא דגן ישן ל שחדשה וסלת ש
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, תמימות שבתות שבע וזה, נפה עשרה
 בא , הללו השבתות שבע שעולות אחר

 אל ישר כנסת עם ווגד להז שודק ה המלך
 ביחוד  המלך עטרהת ואז, התורה ונתנה 
, מטה לו למעלה אחד מצאונ, שלם

 זמן  יעומג הקדוש המלך וכשמתעורר
 שמבכרים  האילנות אותם כל, התורה

 ומה , שירה מעלים, שלהם הפירות את
 אותם  שלוקטים בשעה, אומרים הם

 כסאו  הכין בשמים' ה, ואומרים פותחים
 ,חסדך בהשמים' ה ,משלה לכ ב כותוומל

  . כף  חאוימ  השדה עצי וכל וכתוב

 424שבתות  שבע דסלקין לבתר 423תמימות
 בה  לאזדווגא קדישא 425מלכא אתא אלין

 דין כו אתיהיבת ואורייתא 426ישראל  בכנסת
 שתכח וא 428שלים ביחודא 427א מלכ תעטרא

 קדישא  מלכא עראת וכד ותתא אלעיל אחד
 אילנין אינון כל אדאוריית זמנא ומטא

 אמרי ומאי שירתא ןסלקי ואבייה 429דמבקרי
 בשמים' יי ואמרי פתחו להון דמלקטי בשעתא

 בהשמים' יי משלה בכל  ומלכותו כסאו הכין
  ףכ ימחאו ההשד עצי וכל וכתיב חסדך

 שיר' לה שירו מזמור, מרוא תחפ עוד
 הוא  שחד שיר, עשה נפלאות כי דשח

 שם, חדשה  מנחה כםביבהקר לכן, נקרא 
 חדשה , חדשה מנחה אןכ קנאות מנחת

, הכל של קשר, כאן) הכלה( הכל שחדוש
 ולכן , האמונה קשר , ומטה מעלה של

 ונתנה  בעטרותיו התעטר השלם יעקב
 היה , הןלכ יםרוהבכ  וכשמגיעים, התורה

 תו או על דברים ולפרש לומר אדם יךצר
, שלמעלה  כדוגמא שנשלם שבארץ העץ

, ענפים בשבעים ומיםחת עשר בשנים
 שבגללו , הארמי לבן את לאבד וצריך
 הציל  הוא ברוך והקדוש, ולםהע נפגם
 כמו) בבניו( בדיניו  והתעטר אותו

 קשר  שכל העץ אותו משום, שבארנו

 כי חדש שיר' ליי שירו רמזמו רואמ חתפ תו
 כך בגין אקרי חדש שיר עשה נפלאות

 קנאות  מנחת התם שה דח מנחה בהקריבכם
 א "ס( דכלא דחדושא חדשה שהחד מנחה הכא

 דעילא  דכלא קשורא 431הכא 430)דכלה
 יעקב  דא ועל דמהימנותא קשורא 432ותתא 

 אתיהיבת ואורייתא 433בעטורי אתעטר שלימא
 נש  בר בעי הוה הנאכ גביל יםרובכ מטון וכד

 אילנא  ההוא על ןמלי אולפרש למימר
 רסיבתר דלעילא כגוונא דאשתלים 434דארעא 
 יה ל אובדאל ובעא 435ענפין בשבעין תחומין

 ה"וקב בגיניה עלמא דאתפגים ארמאה לבן
 כמה) בבנוי א"ס( בדינוי ואתעטר ליה שזיב

 
ל ע ןין שאנו מוסיפיתמימות, ויהיה הענ לאמים אה מדלא קאמר תמיבהם בנק ת שבע שבתושכל  מורה  423

עצמה בשבע  שהיא מתקשטת בה בנו ייעל קישוט וספירות העומר שהיא השכינה, והמר ירצה עופירת הס
עה  , ואותם השבעה הם כלולות שבחת כלולה משבע מדותספירות דהיינו היותה בת שבע פירוש מדה א

יסוד  י ב שנ ות שבנקבה, יום ם אחד במלכות שבמלכיווהם  הור כולם בנקבה,ט פנים ט"נו מ"ט ימים מדהיי
ה והולך עד שמקשטה  יסוד שבה וכן מונשב ותבעצמה וכן עד שבעה, יום שמונה הוא במלכ לכות שבהבמש

 ט מעלותבעצמה שבע מדרגות שהם מ" ות שאנו עולין במלכותומגלה פן אחר פן עד שהם שבע שבת
 י"ן ז' שבתות (רח"ו).ודז' י ע"ב ס"ג בהם(אור יקר),  המעלה אחר מעל

 ים ת במ"ט פנדרשמנין דדכורא סימנין דאורייתא הנסי דהיינו  וטיה אלהיששטת בקא מתקינו שה דהיי 424
 ריקר). או (

 ).ר(או ריק שהוא יום מתן תורה 425
 (או ריקר) שטת עלינו כדפירשנו,שהיא מקו 426
 (אור יקר). כו'כענין צאנה וראינה בנות ציון ו 427
ו והיא לא תקנא נל אלי שישרמפנ םללמטה אמנם לא היה ששל פסח הייחוד ראשון  שביוםני מפ 428

שהיא עולה אליו ומה גם עתה שהוא  מעלה ם הייחוד מלליהנתקשטה, אמנם עתה שהיא מתקשטת ע
 (אור יקר). נותמתעטר בעטרות עליו

ם נשלת שאז והמבכרים פירותיהם בשבוע ם בחיצוניות העולמות ונק' אילניןהם סוד המלאכים שה 429
 ח"ו).ר( פוג"כ אילנ' דחיי בכל פרצו

430
  נמחק במ"מ. 
 (מ"מ). ז"ון ומזדווגיםדשים מתחש פי' 431
ש דף צ"ד ע"א ומ"ש קישורא ין רי ה הנק' תתא ועיונ"הנק' עילא  "גם חת"ת מתקשריפי' שב 432

 (מ"מ). מנותא הם א"וא וכמ"ש לעילדמהי
 שלימא (רח"ו).קב  שנכנסים בו כל המוחין ונק' יע 433
 .)(מ"מ שהוא דוגמת זעירב אע"ה פי' יעק 434
לו י"ב דו יעקב אע"ה יש גנכו, רח"ו)(ה וסביב לו ענפים י,ב צרופי הוי,חיי שבו ד אילנא הנק' תסוד הת" 435

 (מ"מ). ששבטים וע' נפ
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 קשרא וכל אילנא ההוא בגין דאוקימנא  . בו תלוי האמונה
   תלייא יהב דמהימנותא

, למה, חדשה מנחה אנקר  ןכ לוע 
 ים העליונ שמחת יאשה משום

 ן זמ ובכל, הלבנה ושמחת, והתחתונים
 האמונה  קשר הוא הלבנה חידוש של

  ).הלבנה של( ושמחתה

 בגין ט"מ אתקרי חדשה מנחה ד"וע
 דסיהרא  וחדוותא הוא ותתאי דעלאי דחדוותא

 קשרא  דסיהרא חדתותי זמנא ובכל
  )דסיהרא( דילה אדוותחו אהו דמהימנותא

, אחת ובת םבני לו שהיו למלך) משל(
 נמצאה  לא, הבנים לכל סעודה התקין
 אמרה  כשבאה, השלחן על תבה אותה 
 ונתת  הזמנת אחי כל את דוניא למלך
 חלק  נתת  לא ולי, ידועים כלים אחד לכל

 שלך  הכלי, ביתי חייך לה אמר. ביניהם
 ו יתנ כולם הרי, שנים פי אחד על ימצא

 חלקים  בידיה לאחר נמצא, קםמחל  ךל
 כנסת  כך. מהכל םשני פי אחד כל על

 כן  ועל, חלקים נטלה מהכל ישראל
 שכולם , ככלה כלולה , כלה נקראת

 כך, ותכשיטים וחלקים כלים לה זמיניםמ
 שלה  החדוש, ישראל כנסת היא

 חלקים  לה נותנים וכולם, בכל) שמחתה(
  . וכלים

 אתקין דאח וברתא בנין ליה דהוו למלכא
 ההיא  אשתכחת לא בנין לכלהו סעודתא

 למלכא אמרת אתאת כד פתורא על תאבר
 מאנין חד לכל 436בתהיו זמינת אחי לכל מארי
 לה אמר בינייהו חולקא 437יהבת לא ולי ידיען

 הא תרין חד על ישתכח דילך מנא ברתי ךחיי
 לבתר אשתכח מחולקיהון לך יתנון כלא

 י "כ כך מכלא תרין חד על חולקין בידהא
 כלה  אתקרי ד"וע  438חולקין  לאנט מכלא
 וחולקין מאנין לה מזמנין דכלהו כלהכ כלולא

) חדוותא א"נ( חדתותי י"כ היא כך ותכשיטין
  ומאנין חולקין לה יהבין וכלא אבכל דילה

 הקדוש  שהמלך בשעה וראה בא 
 כנסת  של שמחתה זו, בעטרותיו נמצא

, התעטרה נתנה וכשתורה, הוא ישראל
 ם ומשו, עליונות בעטרות לאישר כנסת
 נקרא , הזה בעץ נקשר  האמונה קשר שכל
 הוא  אחד יום והיה  שכתוב, אחד יום

 ישראל שכנסת, ודאי  אחד יום', הל יודע
 הקשר , שלמעלה בקשר אחד יום

 קשר  והמוחין והגולגולת הראש עלהשלמ
 מהכח  שאחוזים וגוף זרועות שתי, אחר

) בשני( המנונא רב ובארה , שבראש
 ניש) אחר קשר( האבות קשרי בשלשת

 אשתכח 439קדישא דמלכא בשעתא ח"ת
 וכד  הוא ישראל דכנסת 441חדוותא 440בעטרוי

 ישראל  כנסת אתעטרת אתיהיבת אורייתא
 דמהימנותא קשרא כלד יןובג 442עלאין בעטרין
 דכתיב אחד יום אקרי אילנא בהאי ראתקש

 יאוד אחד יום' ליי יודע  הוא אחד יום והיה
 לעילא ד בקשורא אחד יום ישראל דכנסת
 443444ומוחי תאוגלגל רישא דלעילא קשורא
 דאחידן וגופא 446דרועין תרין 445אחרא קשורא
 א "ס( המנונא רב ואוקמא 447דרישא מחילא
 קשורא ( 448אבהתא ד ןיירקש בתלת) בתרין

 
 (מ"מ). ר אנו מתקנים כל פרצוף זעיר ולכך אומרת לא"וא שהם נק' מלכאפי' שבמ"ט ימי העומ 436
437  
 (מ"מ).יר פי' זעסל כפי' שמקבלת חלק מ 438
 ).(רח"וז"א  439
 "ו).רחימות (שלוחין בהמ כל שיש לו 440
 .שאז ג"כ יש בה מוחין שלימין (רח"ו) 441
 ין חב"ד (רח"ו)א כתר מוחגולגלת 442
443
  ין (מ"מ).ומוח 
"ד שיובן במ"ש הרב שעיקר  מהו פי' רישא ונלע ריך לעייןוצ "ו)(רחד תא כתר וע"ג מוחין חב"גולגל 444

ם  הש המוחיןש על יתר הוא שמלבהוא נעלם וחיצוניות הכדזעיר ובסוד אור מקיף על רישא  הואתר כה
וגולגתא  ,ל רישא דזעירכתר שערישא הם עיקריות ', ולכך אמר הזוהר רישא וכו ,ע"כ קיצור דבריוחב"ד 
 "מ).מ( על חב"ד ישיםתר שמלבהם חיצוניות כ ומוחין

 (מ"מ). הם חג"ת מצעיהא  וקשר דכחב"שקשר העליון הם  פי' 445
 (רח"ו). גו"ח 446
 "מ).N( פי' שחג"ת הארתם מחב"ד 447
 מ"מ).( יה"שהם חב"ד וחג"ת שנק' אבות קשורים עמהם נים הנז'  שרבשני ק פי'  448
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 בשמן שנמשכו) שלמטה כליות( עמודים
 לשני  דרגות בשתי), בקיום( משחה
 לדרגה  להוציא, הזרע את סנ כל נחלים
  . האמה בפי אחרת

 )דלתתא ייןכול א"נ( 449קיימין ןתרי) אחרא
 בתרין) בקיומא( רבות במשח דאתמשכו

 לאפקא  זרעא לאכנשא נחלין ןלתרי 450דרגין
   אמה בפום 451אחרא בדרגא

 את שאוחז האמצע גוף הוא הזה העץ 
, בהם  והוא בו מקושרים וכולם, אלה כל

 עמו  וכשמזדווגת, אחד הכל כן ועל
 את  בארנו והרי אחד הוא יאז, המלכה

  . ריםהדב

 דאחיד  דאמצעיתא אגופ הוא 452דא אילנא
 454בהון והוא 453ביה מתקשרן וכלא הני לכל
 מטרוניתא ביה אזדווגת ועד חד כלא דא ועל

  מלי אוקימנא והא 455אחד  הוא כדין

, עצרת יניהשמ ביום כתוב וראה בא
 שהכל  מקום באותו אלא , העצרת מי

 זה  המ, עצרת נקרא  כאחד נקשרים
. התכנסות  ),התכנסות כנופיה( עצרת

 אלא , למה עצרת שנקרא כאן רתאמ  ואם
 י פנע של הסעודות ימי ימים אותם בכל

  האילן 

 מאן עצרת השמיני ביום כתיב חזי תא
 כחדא  מתקשרן דכלא אתר בההוא אלא עצרת
 458כנופיא א"ס( 457עצרת מאי 456עצרת  אקרי

 עצרת  דאקרי הכא תימא ואי כנישו) כנישו
 דתי סעו יומי יומין אינון לבכ אלא 459ט"מ

  נא איל דענפי

  צז/א  
   ןאינו יםרפ שבעים אד לעו והו  . הם פרים םעישב ןכ ועל ,היו

 ממש  האילן )הגוף( שמחת כך אחר 
 ד אח  םוי הוא  ובגללו , התורה ושמחת

 האילן  תשמח, התורה שמחת עצרת
 הזה  ביום חלק אין כן ועל, וףג ה שהוא
, לישרא סתנכו הוא  ברוך שדוק ל אלא
  . לאחר ולא לכם, לכם  היהת עצרת לכן

 ממש לנאדאי )דגופא( תאוחדו לבתר
 חד אמיו הוא היובגינ תאייורדא תאוחדוו
 א דאילנ תאווחד את ידאורי חדוותא עצרת
 יומא יבהא אלקחו ת יל דא ועל גופא דהוא
 תהיה  עצרת כ"בג ישראל וכנסת ה"לקב  אלא
   ראלאח ולא לכם לכם

 ובגללו, ממש האילן תחמש כך אחר( 
 א לא הזה וםיב חלק  ואין, אחד  יום אהו
 ןכלו, אלישר וכנסת הוא וךרב דושקל

 ביום  כאן אף, ם לכ תהיה תעצר כתוב
 שהוא , ןהאיל שמחת התורה שמחת  הזה
  ) .בו אצ נמ והכל גוף

 יהובגינ ממש נאילדא חדוותא לבתר א"ס(
 אלא איומ בהאי חולקא ולית חד יומא אהו

 אוף  לכם הי הת עצרת ביכת ד"וע  י"כו ה"לקב
 תאחדוו תאריידאו אחדוות מאיו בהאי הכי

  ) 460ביה אשתכח לאכו אגופ אדהו דאילנא

 נמצא  להכ נמצא שהמלך בשעה ירהש
 ת ורפי על בעצרת שנינו ןכ ועל, בו

 כלא חתכאש דמלכא  בשעתא דהא
 פירות על בעצרת תנינן דא ועל היב אשתכח

 
א בכלל ח"ג הו תויסוד לפי שת" ר הזוהר ת"תומה שלא הזכי במ"מ). ה (רח"ונו" –לתתא דקיימין  449

 (מ"מ). והיסוד בכלל נ"ה
הזרע  ל ונתבש שבהם ןנ"ה נמשכו ונתקיימו ע"י תרין ביעיור"ל ש (רח"ו),סוד תרין ביעין  בתרין דרגין 450
 ).(מ"מד יסו
 יסוד (רח"ו). 451
 ת"ת (רח"ו). 452
 (מ"מ). "ת שהוא קו אמצעיבת םתקשריכל הקצוות כולם מי'  453
שגם הוא פי'  .ע"פ אשר בך אתפאר (רח"ו)פארות וענפים כנז'  ששיוצאים ממנוע"  א ת"תשלכך נקר 454

 .(מ"מ) מתקשר בהם
 ד' (רח"ו) א"ח 455
 (מ"מ). עצרת לכן נק'ו בזעיר רו ן נתקשחיהמו פי' שביום שבועות כל 456
 ."מ)(מ ' בשמיני עצרתפי 457
 "מ).(מ פי' מלכות 458
כי  אצלה שהרי נודע  באים ר כי כל המדות העליונותפירוש מ"ט היום הזה נק' עצרת דהא ליכא למימ 459

 (מ"מ) זומנים לקדש עילאהמ
יני  והוא שמ ,מהמא דאפוב הגלתהמ סדחהכולל עטרה עמו,  יום ו' הוא יסודכי  רת,עצ ישמינ ו'יום  460

 . ג)"ח עח"ב נ ע"ה(ד א)"(צז ער אמו"ש בפ' כולא כמתא דצרת, חדווע
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, אחד ראקנ לכן, פרשוה ריוה, ןילהא
  . שאמרנו ומכ איד ו אחד

 אחד אקרי דאח ךכ בגין והאוקמ והא האילן
  רןדאמ כמה ודאי

 כם יממושבת ב וכת מה אהרו אב
 ה תהיינ  סלת 'וגו תנופה לחם תביאו

 חמץ  ןכא שונה מה, תאפינה חמץ
 שהכל  םמשו אלא ), ישראל נסתכב(

 באילן  שהרי, באילן) וכן, (בו אחוזים
 ם עלי זיםוחא באילן , םפיענ אחוזים
 הכל , הצדדים בכל רבים םדיני קליפות

 על  מכפר הזה לןשהאי  םומשו ,בו נמצא
  . האדם שבומ בבית ואהש, הרע ריצ

 לחםתביאו יכםתוממושב כתיב מה ח"ת
 מאי נהפיתא חמץ ה תהיינ סלת' וגו ופהנת

 אחידן לאכד יןגב אלא) י"בכנ( חמץ הכא שנא
 ןפינע ןאחיד ילנאאב אדה באילנא) וכן( ביה
 לכב סגיאין דינין קליפין ןעלי אחידן נאלבאי

 נאאיל דהאי בגין ביה אשתכח כלא סטרין
   נ"דב תביהומ יבב דהוא עהר יצר לע פרמכ

 נזונים הז ה ילןמהא ראלעז ירב אמר 
 השתרש  ואהו , טהלמ נותליהא שאר כל
 ואין אוצוי שךשנמ עמוק אחד רנה על

 ה י הו כתוב יולע, לעולמים מימיו פוסקים
 ישלח בליו ועל מים על לשתו כעץ

 חיים  ץע רה ות נקראת  כן ועל, שרשיו
 י רה, מאושר הכיומ תו זה ומה', וגו  היא

 כמו  מאושר ותומכיה  לב א פרשוה
  .בנות נירואש כי שריאב אמרנש

 שאר כל אתזנו לנאיא מהאי ראלעז ר"א
 נהרא  חד על' שאשתר והוא לתתא יןלנאי

 ןלעלמי יומימ פסקין ולא יקונפ דנגיד עמיקא
 ליוב ועל מים על שתול כעץ והיה כתיב עליה
 חיים עץ אתייאור אקרי דא לוע ושרשי חישל

 קמוהוא הא מאושר ותומכיה יאמו' וגו איה
 רישאב אמר דאת כמה מאושר הומכיתו אבל

  בנות אשרוני כי
  מ"רע  

 זו  מצוה', וגו רהעומ את והניף
 א ו ה הז ה הקרבן, רומעה קרבן להקריב

 ובניה  המלכה, טהומ  מעלה בדבקות כולו 
 ים ריבקמ  הזה ומר ע ה, כאחד םהולכי

 א וה  הקרבן ותו או , תםבטהר ישראל
 בין  הב אה להכניס הקריבו וזה, םמשעורי

 עצמה  הרחיקה זנונים אשת, ובעלה  אשה
, גבה על דלעמו יכולה שלא יהםינמב

 לכהן  להתקרב עצמה ריבהקה  חיל אשת
 עה זרנו ונקתה .ה ר טהו היא איוד  ,הגדול

 א לקרב דא פקודא' וגו ומרעה  את ניףהו
 בדבקותא  והיא כלא דא אקרבנ רומעה ןקרב

 כחדא נהאבו יתאמטרונ 461ותתא  עילא
 בדכיותא  ראלשי רביןקמ דא עמר 462אזלין
 ודא 464שעורים מן הואי קרבנא וההוא 463דלהון 

 אשת  הלעבו אתתא בין מורחי למיעל אתקריב
 יכילת דלא מבינייהו המרג אתרחקת ניםוזנ

 גרמה יבתרק ליח אשת 465גבה על למיקם
 היא  הרטהו ודאי 466רבא  נאה כ בילג באלקר

 
עולמות בי"ע, ולהעיד ולברר על כל המציאות  ה םות עצילהא ד אתחליי אויינו ה נע ומרהקרבן על שר" 461
ו,  ולכ תאויהמצש לשהוא בא להורות ע "ה ח"א עט ע"ד).(דע ודשהק תל טהרע וכשר לבואמ אשהו וכול
 )."בעפ  לה (שםלמעחד ייתק ולהדבלה א ראויה יה, שהיוצבאתולדותיה  לכותמכחות המ ואשה
א שהם ישראל הם מיוחדים זב"ז, והם  הנבל, ושראם ייא אהות שליות דאצכמלל ההורות עא להו 462

 )."בעפ  ח"בה ""ז או לא ח"ו (דעבראוים להתייחד זהם שאם רר בוא מתה ע"י העומרי כג"כ  פב"פ. ור"ל
ות  וראתה קבל מעם לאויר ם מא והוהוז נה חלאהמכל צח קייםטהורים ונ שהם  א להורותוה כי  463

שלהובין דרחימו, ועי"ז נכוים החיצונים  יה  תבהש שלי ארשפהם לומים סוים ומבק ותממ , כי הםרותגבוה
 .דע"ה ח"ב פ ע"ב)כ ("ו גכול ציאותהמתקן עי"ז מתולתן חמג

 ב)."ב פ ע"(דע"ה חאשי לו תחת לרא) שמ יה"ש ב וש( בסוד רהבוגד העטרה  השהוא להמשיך ב  464
ם רשפי  ה זו, אחימדר וביןהד שלוסורות בבדגות מר האורהעובת הקר "יעות בהמלכ משךשנ שראכי כ 465

 ).ב(דע"ה ח"ב פ ע" יהו יבינם מיזנונ שתרחקת אז אאת ולכך  השורף ומכלה את החיצונים,יה    אש שלהבת 
  י וא ע"ה  גלהאיר ומתית"ש המא"ס י כל אור כים, ראים כהנקנ ים הםסדהח כי בא,א אכהנא רבא הו 466

ום שהחכמה אבא שמו "ק, יהמבב משיםשם המינ"ש ככהתי א"סם לאור ם המשיי משהרו ן, קו ימיים חסדה
ני ולפנים, ן גדול הנכנס לפכה םבש הוא נקרא )זשמות (ספ"ה רבשע שהוא הראשון לקבלת אור א"ס, כמ"

 כותהמלת נומתתקל שראובים דימעשים ט"י הס. והנה ע"ור אלקבלת א ברוותר קהי ן ואשרא ההו כי הרי
א שרשה ומקומה, וכמ"ש וה י שם, כאבאעד  ןלמ" זאמלכות הה עולר, הנה עומי הה ע"ורבדג בעטרה

 ע"ה ח"ב פ ע"ב).(ד לשראלי ע ם השפשמ) ומקבלת "געריש  בכוונת מנחת שבת (דף עה
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 ורחימו 468לאחי פתואוסי 467זרע  ונזרעה ונקתה  . לבעלה ואהבה  כח יפהוסומ , זרע
   469ה בעל לגבי

 שלא  שמהמקד בורחת ניםזנו תאש 
 זמן  באותו שאלמלא, יולא  להתקרב

 ת ברקת מ היא עצמה קתבוד חיל שאשת
 כן ועל, העולם ן מ אובדת היתה ,אליה

, נוממ  תובורח קדשמל  להתקרב רוצה לא
 אחר  ובבער בלי םיאזכ לארשי ונשארים

 ישת הז ה הסתר סוד, האמונה דו ס לא
 ,ה של הקי בבד זו את זו שהריחכו, ותאחי

 בדיקת  שהרי, הירכ  ונפלה בטנה צבתה
, זנונים לאשת המות סם הוא ליח אשת

 הוא  ךברו שדוק ה  ןשנת העצה יוהזו
 חיל אשת בשביל זה קרבן ריבקה ל לבניו
 ונשארים , ניםזנו אשת נהממ חרשתב

 ם יהראש. אחרת ערבוביא ילב לראיש
  .א ב ה ובעולם הזה בעולם

 דלא 470מקדשא מן קתרע ניםזנו תאש
 471זמנא בההוא אללמדא יהבגל קרבמל

 אתקריבת איהי 472מהרג יקתאבד חיל דאשת
 יאעב  אל ד"וע למאעמ תאתאביד  לגבה
 ואשתארו מניה קתוער  למקדשא אבלקר

 רזא ביגל ראאח ביאערבו בלא איןכז ישראל
 תרתין אד 474דסתרא אזר 473תא נודמהימ

 לה יד יקובבד אד לגבי דא ארחת וכד 475ןתחא
 שת אד ויקבד דהא 476ירכה  ונפלה בטנה תהבצ

 איהו  ודא םזנוני לאשת  אותדמ סמא 477חיל
 דא  קרבנא ארבלק לבנוי  ה"קב דיהב עיטא

 מינה יםונזנ אשת דתערוק  לחי אשת ןיגב
 יןזכא אחרא אביבורע  בלא אלישר ואשתארו

  כ "ע דאתי למאעבו דין אבעלמ אינון
  רזה  

, רךבד יםהולכ והי חייא ורבי אבא רבי
 ם לכ פרתםסו" כתוב  חייא רבי רמא

 עומר  את כםיאהב מיום השבת רת ממח
  . מדובר במה", נופהתה

 ר"א אחרואב אזלי הוו יאחי ורבי אבא רבי
 לכם וספרתם) טו כג ראויק( כתיב יאיח

 עמר את םהביאכ מיום השבת תחרממ
   רייימ קא יאמ התנופה

 ישראל ח"ת אבל חברייא האוקמו הא ל"א אבל , החברים והש רפ הרי לו ראמ 

 
 וח המ הוא אבאלהמוח שרים לים הבירוו, ועים למעלהררולה בימעא יה ןלמ"ת ובכל עליית המלכ 467

בן כאש למוצרף א מהו המוח . כיס"דאור א זאמר ר וברכהאו ספתם תומש לים, ומקבלותאציד יהכלל
ר של כל  כי שם היה הבירוו, רבריאת הבמחשב )י רנד ע"בודקהר פזמצרף, וזיקק אותם כזהב וככסף, ובסוד (

א, אב עד "ןמכות למלה ה אשר עולו, כי כינינן הוא בענכו' ותבררו וכנו במ"ס לו שע ן,ותיק ה תהמלכים בע
ליד נשמות חדשות, כי באבא והל"ס, ר אדאורזא משים דחמוחין וה ברכת אור וספותו משם לתבמק הנה

השפע מאבא לאימא  ן ובהמ"ס, ויורדליועזל בהמ ילותו לכירור ע"י הב כליתתמתבררים המ"ן שלה ב
  שה עהנ הבירור"י ל ער" והיא, ה הורודאי ט הו שאמר. וזמות חדשותשים נם ומולידיוגומזדו , "ןולז ימאמאו

פות אור ומוחין, ונעשו בהזו"ן לאורות ונשמות  סו תעלו ן ש המ"סף בוי נתכ ה זרע,עזרונ , ונקתהנז'א כבאב
 ב פ ע"ג).ח" דע"ה(

 ג).ע"פ  "בח"ה דע (ו ע"י עליית המ"ן מוחין שניתוסף לות פתוסל הער"ל  468
  ותם ה אומעלם ירורברר ביא מהי "זיהנה ע , נ"להעומר כות ע"י המלכה הנמשך ברדגבוי העטרה "ע 469

 "ב פחן חדשים לזו"ן ומזדווגים להוליד נשמות (דע"ה יחוה ומברכר ום אוהסף לותושם נ ,באד אלמ"ן ע
 ג).ע"

  ל כי כודע הוא נו רח"ו,מהת וגה הש בע" בפ' בשלח (נה ע"א)קרא מקדשא כמ"ש א נוי ה, כ'דהנוק דיסו 470
 ימ, כ"עאמר הר זהעל ב'), ו פרקת (קטנוד ןוחימ"ש במ, כוק'דנ היסודן ק מהוא לינדהסט"א ותן חשקן ותא

 גחלתןמ כי נכוית ם,ש ים מנשים דהקרבת העומר הנה מתרחקת ובורחת האשת זנוו דקות הבורהג ע"י
  פ ע"ד).”ב ח"ה (דע
 ).ורא(יהל  כמש"ו דילה בריחא 471
 ח"ו או לא תא מנוהיימת במקיאי ת ארעא קעורים אבדימר שהעו י"פט ע"א) כי עק( ' בלקפ "שמכ 472

 ע"ד).פ  ע"ה ח"ב(ד
ם  משכי נה הקדושה, באיזה אופן שיתגלו בה הגבורות הכינשהב בדיקו  חי'מר ב ות העברהוא הק ריוה 473

 ).ד"ב פ ע"ע"ה חה (דב
 (לש"ו). קסא ע"א וע"ב "ב' חעי 474
 ד).ע"ח”ב פ ה דע"י' ט' (סנשא פ' ט' דרש א במבושתי אחיות המדה המעש  ואה  .ר)ול איה( זלע"ז  475
וה דהקרבת העומר המצ אהועל זה , ווניםצלהחי תסם המו ואהממותקים הות ל הגבורש חהריכי גם  476

 (דע"ה ח"ב פ ע"ד).
 ].כהרניכר זה בעשן המע "ל: ר"ל שהיהז[ "ו)(לש ד' תו שם אוברח" ע"א קפטקמן לעי'  477
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 היו , צריםמב לרא יש יוכשה הא ור בא
, בטומאה  םאוחזי ווהי תראח  ברשות
. טמאתה יבימ תיושב  כשהיא הזו כאשה

 שנקרא  דושק ה קבחל  נכנסו שנמולו אחר
  כיון, תירב

 והוו אחרא אשותרב הוו יםצרמב הוו כד
 יתבא איה כד דא אתכאת בותאאסבמ ןדיחא

 לועא רודאתגז בתר 478דמסאבותא ביומי
  כיון תברי ירדאק קדישא בחולקא

  מ"רע  
, 'וגו השבת ממחרת  לכם וספרתם

 הרי , העומר ספירת לספור זו מצוה
 גב על אף ישראל הז  דווס. בארנו

, הטומאה  מן ויצאו פסח לעשות והר שנט
 ן כ לוע, כראוי ריםהווט םשלמי ו הי אל
 עכשיו  שעד, סחפ ה בימי רוגמ הלל ןיא

 שיוצאת אשה וכמ , יכראו והשתלמ לא
 והלאה  משם אהשיצ ןווכי, מטומאה 

 יצאו שכ לראיש כאן  כן כמו ,לה וספרה
  מטומאה  יצאו ממצרים

 פקודא' וגו תבשה ממחרת לכם תםוספר
 דא ורזא מנאאוקי הא העמר ספירת ורפסל דא

 וקפונ חאפס למעבד דאתדכו ג"עא ראלשי
 ד "וע חזי כדקא ודכיין ןמילש  הוו לא ממסאבו

 א ל כען דעד דפסח ביומי גמור הלל לאו
 פקא נד כאתתא יאות קאכד מוליאשת

 וספרה  ולהלאה מתמן דנפקא יוןכו 479ממסאבו
  נפקו םיממצר קופנ  דכ ישראל אכה ףאו לה

  ב/צז  
, הטומאה מהם פסקה, בו שנאחזו 

 דמי  ממנה םקי וסשפ הזו שהאכ
  . תהמאטו

 480מנייהו תאומסאב פסק ביה ואחדתאד
   ותאאבמס ימד מנה  פסקו כד אתתא כדא

 וספרה  ,כתוב המ נהממ  שפסקו אחר 
 כנסונש וןיכ כאן אף, ימים שבעת לה

 ואמר , המאטו מהם פסקה, הקדוש בחלק
 ון בשח והלאה מכאן הוא וךר ב שוהקד

  . לטהרה

 לה  הפרוס יבתכ מה מנה דאתפסקו בתר
 בחולקא  ולדעא  כיון אהכ ףוא 481ימים שבעת

 ה"קב ואמר ומנייה מסאבו פסקא אישקד
  א תולדכי חושבנא ולהלאה מכאן

 כמו , דווקא לכם , ם כל רתםפסו
 לה , ימים שבעת לה הוספר  שנאמר
 ,המ ול, לעצמכם םכ ל כאן אף. לעצמה

. עליונים םקדושי במים רהלהט  כדי
 רה תו לקב ול ךלהמ עם ברלהתח כך ואחר

  .םש

 לה רהפוס א"כד דייקא םלכ לכם וספרתם
 לכם הכא ףאו 482ה מלעצ לה ימים שבעת

 במיין 484תדכאה אל בגין 483ולמה  לעצמכם
 ביה אחברלאת למיתי בתרלו קדישין עלאין

   םהת אורייתיה  ולקבלא 485במלכא

 
לא ברהם אם אי עתנה לא אב"[ק מאה ע"שומדרגות הט מ"ט ו עדסנרשת יתרו שנכפש "ח ריזו' יע 478

דודאי ישראל כד הוו במצרים רא חאא א דדחלבודת שעומתח אלצרים ומד ל מן גלותאשראיק ית ייפד
 ב"הוק תשע חילי דמסאבותאחות ארבעים ותן שראהוו ד דעמסאבו  זיני בכל הוןגרמי אסתאבו ואתטנפו

  "ג.קכב ע ח"ב"ה דע. עי' ו)לש"ד ע"ב (פועי' לעיל ין] חיל ראת פולחן כל שותחהון מיתק יאפ
 .ר)תה (יהל אופירבימי ס 479
צד  מכל  ירשו שפ יינו הכו וקחו לכם וכו' כדפי' רז"ל משכו ידיכם ומש ורומלבד כאטא ת החבעזי ו נהיי 480

 ור יקר).א( עמו בקה הד הטומא
 (רח"ו). רע"מ"ש במכאשת זנונים  תרקדהא ע' כוום כביאה םא"כ שפיר קאמר מיוו 481
 יקר). אורמה (צות עאילה במצוועת מעלותיה ופרה היא סולבבג כר אלאהז  בולבגעדיין ת כנסשאינה נ 482
  נין מה עשה ואל הקד נכנסוכבר ת ששאמר ליה, טומאה וטהרה הם הפכים זה לזה, וכיון שיאק 483

מאים היה  הם טרה שהטהוא שצריכים  מתואם א, שהו קדבים בקדטהורים וקדושים ו פירה, כבר הםסה
 קר).ר יושה (אוקדלתם וכנסי לתןמי דםירה קוספו הוי שימנאר

ו  י כ יספרו, שאם לא היו נכנסים בקדושה כלל והאח"ו לוך שימוצריאלא  אפשר י מילה אהם קוד 484
  שה בקדו יםוניעל והםה שטהרה היא במי הקדו טהרו מפני שהיא ם ללעולא שצניסה נמדם הכם קופריסו

 יקר).   אשונה (אורה הר קדוש ה שאינם במדרגת
אז  , ויתמייינו לוה והו, מות כיה תעלה למא שבועות שהיום קר). בי י ר(אוהתורה לת בקבת ינו ת"היד 485

 חסד (רמ"ז). רתתו  תיה,רייולקבלא איינו , והיתיהאמ דמתחברת עם בעלה ומקבלת טפת החסדים ביסו
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 שבע כאן ,ימים תעבש לה וספרה 
 כות ז ל כדי, שבתות שבע למה .תשבתו
 ששופע נהר אותו של יםבמ רהלהט 

  . םחיי מים ארקנ ו אוצוי

 שבע הכא ימים שבעת 486ה ל וספרה
 למזכי בגין תתושב עבש אימא תותבש

 ונפיק דנגיד 488נהר אהודה 487ןייבמ האכ לאתד
   םחיי םמי ואקרי

, נו ממ ויצא שבתות שבע הנהר ואותו 
, בו תכולז כדי, ודאי שבתות עבש ןכ ועל
 עם  שמלש בלילה טהרתה שאשה כמו

 ה נח המ על להט וברדת כתוב כך ,בעלה
 וברדת  כתוב ולא בותכ המחנה לע, לילה
 משום , החנ המ על  אלא ,לילה הטל

 הימים  תם וא על דהנקו ה תמאו שיורד
 המלך  עם תומתחבר, מחנה ושנקרא 
  . הקדוש

 דא לעו מניה נפקו ותשבת שבע נהר וההוא
 כמה ביה למזכי יןבג ודאי תותבש שבע

 א מששתלא ליאבלי הדיל דכיו דאתתא
 ה ל יל המחנה לע הטל תרדבו יבכת כך בבעלה

 לה יל הטל רדתבו יבתכ ולא כתיב המחנה על
 על  נקודה ואמהה דורדי יןגב המחנה על אלא[

 ומתחברת 489נהחמ יאודאתקר יומין וןאינ
  ]קדישא במלכא

 ישראל  כשקרבו ,הז ה הטל יורד תימו 
 מות בשל הטל אותו ירד אז, ניסי להר

 והתחברו , מהם תם המזו  הסקופ ורונטה
 ו בל קו , ישראל כנסת  ועם ךלמה םע

  . תורה 

 ישראל יבורק כד טלא יאה נחת אימתיו
 491492טלא  ההוא תחנ יןדכ 490דסיני  לטורא

 493מנייהו המתןוז ואתפסקת דכיאו בשלימו
 וקבילו י"כו 494במלכא ביה ואתחברו

   495אתייראו
 כל  ודאי זמן תואווב, בארנו ריהו 

, ץרחול  רלהטה ם הי לא הולכים הנחלים
 עם  ורוהתחב ) ו שדק תה ( רונקש  והכל
  . דושקה  ךהמל

 ל כ אידו נאמז וא ההוב  אוקימנא והא
 אה לאתדכ םיה אל  הולכים הנחלים

) ואתקדש א"ס( אתקשרו אוכל ולאסתחאה
  קדישא במלכא ביה ואתחברו

 חשבון מונה נו יאש אדם כל אהרו אב
 ות לזכ תמימות שבתות שבע תןאו, זה

 לל בכ ואינו, ור הט  ראנק  לא ,הזו לטהרה
 חלק  לו תולהי כדאי  ואינו, רו הט של

  . בתורה 

 אינון דא בנאחוש ימנ אלד נ"ב כל ח"ת
 דא לדכיותא זכימל 496ותימתמ תותשב שבע

 498הוא  דטהור בכללא ולאו 497טהור אקרי לא
 א קלוח ליה למהוי יאכד הוא ולאו

   499תאיבאורי

 
 ר יקר).ו(אאתתא ד נאוגוכים ימ  פי' וליסגי שבעת 486
 )."וח(ר טהוריםים ם מיכקתי עלזרד ו עות בסוו "ן בליל שבר זומטה אושה  487
רת טומאת ישראל היה צריך במימי הבינה  שטה לי"כון, ו וידאין תין תימטהרו ביא אמר ולמה לם תוא 488

 ).ר(אור יקלהם  ומאההט חוזק מפני
 ).ריון לטהרם (אור יקבמחנה טל על דורה י הי 489
 ר" (רח"ו).ד ההל נגארד"ויחן שם יש נהל המחע  נויהיו 490

  יקר)(אור  החנאתקריאו מין דיומ נוןאיא נהרא על ההומ 491
 ר).קור יא(בחברה  יםה שהם עומדמחנחברתה בב תכללאחת נ כל שאז ת שבועו תםהיופי' ב 492
  והכוונה אמר, ות קפירל הסעדעל ישראל קאמר אמנם בדקדק הדברים נראה ד שמעמ טופי פשול 493

 (אור יקר). ים בהם נטהר נצוהח חזיתשהא
 יקר).  ור"ת (אבתם לכו ללונכשפי'  494
  פירות (אור הס פעת לכלנש ורה ומשם תר, מכתם וטעמי ה,חכמקודות מנות מבינה ו אותי סוד  ו היינ 495

 ר).קי
 ).יקראור (תו הנק' תמימות מפני שכל אחת כלולה מכולם בתוש  בעאותם שה מון זב' חשיפ 496
 יקר). ורור (אטהא רנק לא "זכנימול וחגג הפסח עשה במה שהוא וקד א בר הושכב עם היותפי'  497
  שלים הענין א המפני של, וממנואבד  מנהם שמי קצת היו ח אבליל פס רה שהיה לוהטה חלק םגפי'  498

 צאין (אור יקר). בח הננקין זה ענ ואין  צורךה כנס כלנו
ראוי אליה מפני ו, הוא בלתי יותמאבלו  ושהרוהיא י מסינייבל שק ממה ופי' גם חלק התורה אשר ל 499
 . )לה (אור יקר הוי ה הראהרהט תהעהג נ אשל
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 ן שבווהח, הזה ליום טהור יעגמש ומי 
 ,הזה  ללילה יעכשמג, ממנו  בדאנ לא
, עמה  רב ולהתח רה ו בת לעסוק ול יךרצ

 עליו  עהגישמ ה נועלי  טהרה ולשמור
  . ונטהר הלילה באותו

 501בנאושוח יומא להאי 500רטהו יטמד אןמו
 לבעי ליליא להאי מאטי כד יהמנ ידאתאב לא
 ולנטרא  בה הולאתחבר אתיבאורי לעימל הלי
   יתדכאו ליליא אבההו עליה דמטי עלאה ויכד

  ואוליפנא  ו דנ למו 
  מ"רע  
, םיהאב בשלחן ולכ לא פסח ושעו

 אשה  לקרב חשבון יעשו והלאה ומשם
 יםשמח  ותםאו. עמו  להתחבר לבעלה

 העולם  לסוד נסלהיכ טהרה של יםימ
, לבעלה אשה ולקרב, תורה  קבללו הבא

 עולם  של ימים ולל ה שהימים םשומו
 רים לגב  אלא זה חשבון נמסר אל, הזכר
  . לבדם

 ראתובפ למיכל 502פסח ובדוע אבוממס
 חשבנא  דוןבעי 503ולהלאה  מתמן הוןובדא

 דיההב בראלאתח לבעלה  אתתא למקרב
 דעלמא  לרזא לאעלא ודדכי ןיומי' נ ואינון
 אתתא  רבמקול תאאוריי ולקבלא ידאת

 504אמדעל ימין ןמיוי דאלין ובגין לבעלה
 לגברי אלא דא נאחושב אתמסר אל דדוכרא
   הובלחודיי

 י ודבר, בעמידה הוא זה ןבוחש ןכול 
. ידה מעב ולא יבהשבי חתוןת ה לםהעו

 של  ותפלה, דהי מהע תפלת זה וסוד
  .ושבימ

 ומלין איהו דהבעמי אד חושבנא ד"וע
 דא ורזא הבעמיד ולא בישיבה אהתת דעלמא

   ושבימ אוצלות דעמידה צלוחתא

 ,עותש ארבעים םה הללו םישמחוה 
 ם ביו שהרי, התורה של הפנים כלל

 ם ה  ול או, ממש תורה  דסו אהו שיםהחמ
  . ובליו השמיט שבו ימים םשימח

 יאנפ לכל 505ןאינו ט"מ חמשין ואלין
 דאורייתא רזא והיא' דנ ביומא דהא אורייתא

 שמטה דביה מיןוי ןשיחמ אינון ואלין 506ממש
   ויובלא

 ארבעים םה י הר חמשים רתאמ ואם 
 נסמך  והעולם טמיר  אהו אחד, ותשע
 לה התג החמשים יום ובאותו, עליו

 מלך  וכמ , בו) אצמנ ו( סהוהתכ הטמיר
 ן כא אף ,שם ונמצא שושבינו יתלב שבא
  . ההז ודס ה את בארנו והרי, יםהחמש יום

 507טמירא חד אינון ט"מ חמשין תימא ואי
 מאיו ובההוא עליה אסתמיך ועלמא ואיה

 א"נ( סיאתכאו טמירא אילאתג דחמשין
 יהנשושבי יבל דאתי כמלכא ביה) תכחשאו
 אהו ןימשדח יומא הכא  אוף תמן שתכחאו

  דא רזא אאוקימנ
  'וכו ומרעה  קרבן לקרבא לב ודאקפ  

 ,ועותבש חג לעשות  זו שאחר המצוה
, אלהיך' לה שבועות חג ועשית תובכש

 שבועות  חג למעבד דא בתר) לג( דאופק
 תעושבו אלהיך' ייל ותשבוע גח יתשוע בדכתי

 
 ר יקר). והספירות (אמנה ש 500
 עות ובש כל לילשן לא ישרצה י מים אויה תור יום מןיס כדי שלאן וחשבם בלא יו סיקהפ' שלא פי 501

 כדמסיק "כד מטי וכו'" (אור יקר).
 ת א חפריה תא אתכם אלי, שהשי"ת יט ד) ואביושמק (בפסואל יבן עוז  יונתןמ"ש ן למכוישנראה  502

חר כך  וא ים,ו ממצרנפק מר ואהקדים ן ולכקרבנם.  ה ושם אכלומוריהר ה לם בליל פסח איננאל בעשרי
ש (רמ"ז). בפסח נכנסו בנוק' ובמ"ט ימים  מקדה ית מקום בא ב, הוןבוהואדפתורא בל ו פסח למיכעבדו

 אור).(יהל עות שבוורא כבד
 חין (רמ"ז). והמקו נסתלכי  503
ל מפה הכ, ו ק' וכו'ו טה שייך לנולמ ומשם רש מדרגות זעיממ גד שםכנש ,"תגד גב"חבסוד ז' בחי' כ 504
 .שים (רמ"ז)לנ שים ולאאנלוה כן המצ ול כר,הז

לים נכלהם  וערך ימי המלכות הם מ"ט וכו' ומפני שמ"ט אלוב ע בש שית הם בראהוא שומם קמבערך  505
י  כזוהוא בגין למ ה,הבינ אלת ועללדי כ ה תות והוכרח ענין זהכתוב שבע שב מר' את פיבתושעל דרך בשבע 

 (אור יקר). ו'" וכ
 . ל אור)ה(ישים כידוע חמיל מעש רלוכא' ה שכל תורשי  ומחמשה חל ר" –חמש  506
 הל אור).(י  םלעועמוד  כמהד דחויס 507
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 לסוד  ישראל שנכנסו  על ותועשב
  . עותובש שבעה שהם, םמיהי חמשים

 דדינין יומין ןשימדח לרזא לישרא ואלעד לע
   ועותבש שבעה

, עהר יצר התבטל העומר קרבןבו 
, נקרב לא וכששם, חיל מאשת רחשבו

 הוא  ברוך הקדוש עם ישראל מתדבקים
 רא קנ ןולכ. וממטה להממע ומתבטל

, הרע יצר בטול בו ששי, עצרת זה הבצור
 שאר  כמו חטאת בו בוכת לא כן ועל

  ).'לה( חטאת םבה בותכש, הזמנים

 רקת עד הרע יצר אתבטל דעמר אנובקרב
 ןיקבמתד אתקריב לא תמן דוכ ליח שתאמ
 כ "ובג ומתתא אמעיל ואתבטל ה"בבק אלרשי

 יצר בטול ביה דאית עצרת דא בגוונא אקרי
 ןניזמ כשאר חטאת ביה יבתכ אל ד"וע הרע

  ')ליי( חטאת בהו דכתיב

, חיל לאשת יםכנסת מ ותורהא לכ ואז
, הם  הכמ כתוב ולא ,שבועות  תרעצ כןול

 ם שה, םתס אמרנ ש מקום בכל אלא
 ה שבע  בווכת. שבע מן שהם, רםגו

 שבועות  ובתכ למה  לך תספר תשבועו
 סתם  שבועות, צריך כך אאל, ולבד

 מקום  לכב ירשה, ומטה המעל  להכליל
 מתעוררים  אלה אף ,םמתעוררי שאלו
  . גליםתמ ויה לא השלמ השהי טרם ,עמם

 כ "גבו חיל שתאל אתכנשו ןיורנה כל וכדין
 בכל  אאל וןאינ הכמ יבתכ ולא שבועות עצרת
 מן וןינדא 508םירג שמא סתם דאתמר אתר
 כתיב אמאי לך פרתס ותשבוע' ז יבוכת שבע

 ותעשבו ריךטצא הכי אלא יודחו בל שבועות
 ראת בכל דהא 509ותתא עילא אלאכלל  סתם

 ן הועמ מתערי הכי אוף אלין ימתער 510דאלין 
   ןלייגתא הוה לא השלמ הוה אל דע

, טר פ מהם עשה ה שלמ שבא כיון 
 זהו  םימי תעושב, ימים שבעת תובכש
 ולא , סתם  שבועות לבכל אחר בזמן טרפ
 ץ חו פרט מהם לעשות אחר לאדם יךרצ
 יםמי שבעת ם הש משום, למה שמ

 שבא  עד בשלמות יריםאמ לא, שלמטה 
 ה מותבשל הלבנה עמדה ואז, מהלש

 שבועות  חג וכאן .םמיהי עתשב באותם
 נים בעליו תחתונים שנכללו משום ,םתס
  . השלמ של  היום כמו וירהא אלו

 דכתיב פרט מנייהו עבד שלמה דאתא ןכיו
 נאבזמ פרט איהו דא ימים ושבעת ימים שבעת
 נ "ב ל אצטריך ולא םת ס ועותבש ללבכ אחרא
 יןגב מהלש בר פרט מנהון למעבד אחרא

 מויבשל ירוהנ  לא את תלד יומין שבעת וןינדא
 ארסיה קיימא וכדין שלמה את דא עד

 גח והכא יומין שבעת וןבאינ תאלמובאש
 ולא  בעלאי איתת דאתכללו בגין סתם תעושבו

  דשלמה כיומא ואנהיר
  א בתרודפק  אחר מצוה (ל"ד) 

  א/חצ  
 הזה  בלילה קסו לע לו שצריך השהתור 

) בקתדשי( רושיטה כדי, פה שבעל תורה
 ךכ אחר, וקמעה  חלנה ממעיין כאחד
 ר ויתחב שבכתב תורה תבא הזה ביום

 אחד  בזווג כאחד צאווימ, עמה) בהם(
 ואני " יםואומר עליו םיזימכר זא ,עלהמל

 ליליא יאהב למלעי ליה עיבד דאורייתא
 א "ס( דיתדכון בגין 511פ"דבע אורייתא

 לא דנח ממבועא 513דאחכ 512)בקתדדי
 רהות ליתי מאוי יבהא רלבת 514עמיקא
 ן שתכחויו בה) בהו א"ס( תחבריו בשבכת

 
 )ר"ל בשבועות לשון שבע (יהל אור 508
 ) ראוהל ' (ינוקדא ושבע דדכורשבע "ל ר 509
 רא (יהל אור)ר"ל דדכו 510
 הרב תב כ ). וכן"ו(רחללמוד  ך תשבע"פ צריג"כ "ל דר ר תנ"ך ואולימקאף ח דד יתשראבפ' ב 'עי 511

ד שהיא תורה שבעל פה  לב הלקבעסוק ב י יהשנ תבחצוו הם כ"דשך תנ" ילמוד עותליל שבוד 'ת אשבחצו
 (מ"מ).

  יקר). אור(ן תברכודי 512
  ם הבינה וטהרתה וכולא מקבלת שפע יה ילהו הל אותביקוניה קם בתבעס בה  חזיםאכי בהיותם נ 513

ים בו מצאם נמתסוד נשב הם נעשה גםהבה שביחוד א סיוהו אלה מעמיקא דנחמע נשמתםד סובם יובלט
 קר). י ר(או

יטהא עי' בפ' בראשית דף ח שכתבנו שם  תכשב מרשתכח לדא בגין אימאד מיסוד 'פיחלא ועא דנממב 514
כ"ד ם ה דע"לא ננהוהיינו קישוטא ותיקדז"א ותכשיט  ק'לנוא'  שוטיש הרב קה כמ"י כלשוטד קי"שהם כ

 )."ממת (בראשי בפ'ח  דףכמ"ש בו סופוספר ב ררוף בכל ספן צי לכוי ךי אדנ"י שצריפרוצ
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 אשר  רוחי' ה אמר אותם יתירב זאת
 ל עו'", וגו ךיפב שמתי אשר ריודב עליך

 ישנים היו לא אשונים רה חסידים כן
, בתורה קיםעוס יווה, ההז  בלילה
 ו לנ  דושהקה הירושה תא אנבי םואומרי

 הלילה  ותואו. עולמות בשני בנינולו
 ובאה  עליהם ישראל כנסת רתמתעט

 על  מתעטרים םושניה, המלך עם ווגזדלה
  . לזה שזוכים אותם לש שםאר

 יהעל ריזיכמ כדין לעילא  חד וגאבזו אכחד
 ייתבר זאת ואני )אכ נט ישעיה( ימרוא
 ריודב 517עליך אשר 516רוחי' יי אמר 515תםוא

 די חסי דא ועל 519'וגו 518יךפב ישמת אשר
 לעאן  ווהו אלילי איהב ניימי הוו לא קדמאי

 ישא דק  ירותא אנסחאל יתינ ואמרי תארייבאו
 כנסת  ליליא וההוא עלמין בתרין נןבלו לן

 היב וגאדולאז איואת עלייהו אתעטרא לישרא
 דאינון הורישיי על מתעטרי יהוותרווי במלכא

  להכי  דזכאן
 ה עבש, אמר כך וןשמע רבי

, אליו הז ה בלילה החברים תכנסיםמש
 כדי  ,לה כה תכשיטי את לתקן נבוא

 אל  הינקוובת הבתכשיטי למחר מצאתש
, החברים  של חלקם ירשא. כראוי ךהמל
 תקן מי כההמל תא לךמה קשביכש

 ושם  שלה העטרת תא אירה ו תכשיטיה
 שיודע  מי ולםעב  לך ואין. ניהתקו את

 .החברים אלא הכלה תכשיטי את לתקן
  . הבא םובעול הזה  לםו בע חלקם ירשא

 ייאחבר ידמתכנש אבשעת אמר הכי ש"ר
 תכשיטי אקנ לת תיני  לגביה ליאיל איבה

 בתכשיטהא  521522למחר תכחשתד בגין 520ה לכ
 זכאה  יאות כדקא כאמל בילג 523א קונהתו

 טרוניתא מל מלכא יתבע כד בריאחד לקהוןוח
 ושוי 525עטרהא ואנהיר 524שיטהאכת יןקת מאן
 לתקנא  דעיד מאן אמ לעב  לך ולית אהונ תק

 ן חולקהו הזכא 526חברייא אלא כלה ייטתכש
  דאתי  למאובע דין מאבעל

 בלילה  םמתקני יםרבהח אהור בא
 ם ירטומע  לכלה התכשיטים את הז ה
 ן יקמת ומי, המלך אל שלה טרהעב תהוא

 הכלה  עם להמצא הזה הבליל  לךלמ
 הקדוש  הנהר, כההמל םע להזדווג
, הנ ויהעל האם, תוהר הנ  כל של העמוק

 ציון בנות נהאיור  צאינה בתוכש  זהו

 ליליא בהאי קניתמ ייאחבר יחז תא
 ביגל בעטרהא לה טריומע הל כל אהטיתכש

 ליליא בהאי למלכא ליה ןמתקי ומאן 527מלכא
 בה  גאוודזלא 528בכלה  הב  אלאשתכח

 נהרין דכל עמיקא ישאדק נהרא וניתאטרמב
 ון יצ בנות וראינה הצאינ  ד"הה העלא אימא

 
 קר). יר  (או י עמהםינתשכ 515
 .קר)י ורארת (אתפ רוחי אח"כו 516
 להתייחד (אור יקר).  517
 .יקר)ור אקישוט (שהם   פיך"י ב שמת רוהסבה "ודברי אש 518
 לשה מדרגות ם. שעול  ד עידוד מעתה ו ראמזרעך ע זר פימך ורע זימושו מפיך ומפי  שך הפסוק: לאמה 519

 יךבני בנ, לבניךללך  :םלשלשת הזכ", ת"ודבריוט ומהקיש ",ירוחהת"ת "ומ ת",ריינה "בשכמה אלו שהם
 יקר).  אור(

לה  לים ממטה למעשתלומשים, חניולאכים רעשה מדם נל איו שפהתורה בסודה היחוד העליון, שהבל  520
ן  מ" היינו ו שא,נפשי א 'סוד אליך הלה בם הכיטות], והם מקש לציאה, אריב ,רהייצ ה,יכסדר אבי"ע [עש

 יקר).  אור(
 ר).קי  (אורהמלך   חיקלבדה ב יאה 521

  ר (אור יקר). לבת 522
 שיעמוד עמהם בעת זווגם (אור יקר). מי ןישאה ממש עמ יהיו  שהם אל 523
 יקרי (אור יקר). וד אור ר"ז אסהי, שמעלהמל תי הסודודש ע"המתחור ו האנדהיי 524
ים  ין שבאמוחם הה ). פי'קרר י וגה (אווה בכל עת זמנהגיה כלארות הקודמות טהעמאיר ה וראה ויינדה 525

 מ).כות (מ"מלל
,  ם י משנה אפרוחים, מארי תלמוד מארי קבלה בנימאר ,יםרא ביצמק מארי , כי הלארי קבמם י שהמפנ 526
 ). ריק ור אם גבוה מעל גבוה (כך הם ממשיכילו ות,אצילד ה וולהו בסלא מכלעי ניםוב

 ).  קרר י עלה (אומים, ממטה לחתונמהת םה ורכי השכינה  צל ני שכמפ 527
 ).רק(אור י ודהיס ת בסודהת"כניסת  יאהזו נקודה  ש בממ כי 528



 אמור זהר 

61 

 את  תקינההש ר חא', וגו השלמ  במלך
 את  לטהר באה א הי, ותוא  וִעטרה המלך

  . עמה שנמצאים אותם תוא המלכה

 למלכא  ליה תקינתאד  לבתר' וגו שלמה ךלמב
 לה  530אה לדכ 529אתיית  ליה תואעטר

   גבה כחישתדמ נוןיאול למטרוניתא
 בא ,יחיד בן לו  שהיה לךלמ) משל(

 מה  ,נההעליו המלכה עם אותו לזווג
 ת יבל נכנסה ילהל ה אותו לכ ומא עשתה
  םשבעי עם יונהלע עטרה הוציאה גנזיה

 אתא 532איידיח בר ליה וההד 531א למלכ
 עבדת מאי עלאה 534איתנבמטרו היל 533לזוגא 

 לבי  עאלת 536ליליא ההוא כל 535האמי
  בשבעין אהעל ראעט יקתפא 537גניזהא 

  מ"רע  
 בארנו  הרי, חם הל יתש להקריב זו
 עליונה , תוינשכ שתי הלחם שתי

 שתי הםבילג כאחד וחבר תוה. ונהתחתו
  . הלחם 

 ישת אאוקימנ הא םהלח שתי לקרבא דא
 תחברן או ותתא לאיע יתינשכ תרתי 538הלחם 

   נהמי תרין לגביהון דאחכ

 של שנים אחד של מזון שהוא בשבת 
, רהעומ שני כתוב הז ועל, ומטה המעל

 במקום  להתייחד, איד ו לאחד לאחד
 ול ק ה וומיה. אחד אקרשנ  אותו אל, אחד
 שני , ומטה מעלה שיור שהוא קבע י קול

 ד סו אהו בתשש ום שומ. כאחד לחמים
) ורבקנ( שבת אוה  לוהכ הומט  מעלה של
  .םמילח שני

 ועל ותתא ילאעד יןרת דחד מזונא בשבת
 ודאי  חדלא חדלא העמר שני כתיב דא

 539אחד רידאק אלההו חד באתר אלאתייחד
 עילא  תירי דאיהו קבעי  לקו הקול איהו ומאן

 איהו 540דשבת ובגין דאחכ נהמי תרין תאתו
 541שבת  ואיה וכלא אותת אדעיל רזא

  כ"ע נהמי ןירת) בואתקרי(
 ולבונה  לחם להסדיר  וז  ראח מצוה

 ביום ועשיתם וב שכת , עומר קריבה ל
  . לעולה  תמים שבכ רומהע  את םכהניפ

 ולבונה לחם סדירהל  דא בתר פקודא
 הניפכם םויב ועשיתם דכתיב עומר להקריב

   לעולה יםתמ כבש העומר תא
 ,הלחם שתי ב להקרי ותבשבוע וכן 
 קרבן  יברק לה יםובהט  הימים בכל וכך
 של  יום בכל ודאי א לא ,מוספים לש
, שלו  הקרבן את בלהקרי צריך עדיםומ

 בכל כיהו הלחם יתש להקריב תעובושב וכן
 ודאי אלא ןספידמו ןקרב בילהקר טבין יומין
 קרבנא  לקרבא צריך אועדיימד יומא בכל

 
 ו). רח"ים (רוא המקוה מים טהורים וזרקתי עליהם מים טהושה  דסח תו חציאו בסוד 529
ובכללה הם   ותשבוע ילבל זו ילהטבוירתה צריכה טבילה שאחר ימי ספ הכלל הלה אטביהנו סוד היי 530
 .)ה (אור יקרטהרתים ברהנט

 .ר יקר)אוה (חכמ 531
הא' ו' בנים ובת ואין  ות ריספ' אל הבחיב'  ם" שהיא"יחיד דו"וי י שבמיל ד"ות בסוד לויהאצידו, והולש 532

לה כ אהמלכות אינה בת אליחידאי, ואז  ברנו והיייו רשהם אב ל ו"קכול הואת"ת הזה בחי' הייחוד אלא 
 קר). ור ית (אומאימא עילאה ח כן מיו וח מהכהחו

  מנים וי מזאדקדש ו יראד מקינו סוהי זדווגא"לא אתאקאמר "כי ולה, החכמה צדא מזווג אל אין  533
 ). יקר אורקר (וא" בהתקדש היום אמנם אינו מזווג עד אור הבואת" מהקדש חכמה

י  ולהכ  ,המצא הת"ת שם ואכלה הוב, 'פידד כלב טרוניתא הוא הזווגחי', ובחי' מב' ת במלכוש ליהיינו ש 534
 יקר).  ור(א לאשתכח טיל בכלה נקאע

 .קר)(אור י נה בי 535
 .ר יקר)ו(אווג אל הז ודםשהוא ק 536
 חכמה שמשם מעטירו (אור יקר).ת ברשנקיותה הנימנו פיהי 537
א והחיטים, כי חטה ה נה הם באו מןה, דיםהחס את ךם להמשיות שהשבועג הר בחששתי הלחם א 538
  יך שלהמהזו"ן גד כנ הםם, כי לחתי , והם שםשני עשרוניהם  ולכן .ותיות החסדיםאב ם הכ"שהב "כ 'גימ

דגדלות, ומתמתקים אז עי"ז הגבורות  ין חוהמניהם בם ששלמינעות ובכי בש , הםבשניחסדים ם הולהשלי
  הנוק' ל הןוא "לז הן לתיקון שניהם שהואבורות ג"כ, וגה את לתקןים אכי הם בחמץ, פות נא ן הםכג"כ. ול

 .)אע"ה ח"א פ ע"ד(
 אור). לעד"א (יהלר"ל  539

  ).ראו הל(י תדשבועו 540
 ור). ל א(יה )ועותבשאיהו  אכלו -(גליון וע שבת כידא רנק ן תתאה בי לאהעישכינה ן בי 541
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 ו מ כ לו שיש תוספת עליו יבלהקר ךצרי
 חתן  שמוסיף נהומת, כתובה תוספת

 כלה  יאהש ההמלכ  ושבת, לכלה
 היכצר טובים יםמי ובכל, תותבבש

 ,קרבנות של מוספים  שהם תוספת
  . נהו כה ותמתנ שהן ותומתנ

 ליה  דאית תוספת עליה לקרבא צריך יהדיל
 חתן  ףיסואד ומתנתא אתובכת 542תוספת כגון

 בשבתות  כלה דאיהי אמלכת ושבת להכל
 ןמוספי דאינון ספתות יכהרצ יןבט יומין ובכל
  כהונה  ותנמת ינוןאד ומתנתא ןיבנדקר

 ו שנתנ ,תורה  מתן אשהו ובשבועות
, יםהחי ץע של צדהמ התורה לוחות שני

 ה "ה שהן ,הלחם  שתי להם להקריב צריך
 צריך  ו"י הם שבועות של ימים ששני(

 ),ה"ה מאותן חםל ה שתי םהל בלהקרי
 ו כל בו ראמשנ התורה  של לחם שזהו

 ןמ םחל  אציהמו, מן' ה' ה , מיבלח מולח
 א "ה ד"יו שהוא, םאד מאכל הוז ו, הארץ 

   .א"ה ו"וא

 יבוהיידאת תורה מתן דאיהו ותבועובש
 יי דח דאילנא טראסמ דאורייתא חיןול יןרת

 נון דאי הלחם שתי לגבייהו לקרבא יךצר
 צריך  ו"י אינון תועובדש מיןוי ןידתר( 543ה "ה

 544)ה"ה ןינואמ הלחם יתש לגבייהו לקרבא
 היב דאתמר 546איתיורדא נהמא 545איהו  אדה
 מן לחם וציאמה מן 'ה' ה 547בלחמי מוחל ולכ
 ד"יו הויאד 549םדא מאכל איהו והאי 548רץהא

   א"ה ו"וא א"ה
 מכם  יקריב כי םדא, ם דא התורה זאת

 ות מהב מאכל וריםעש רעומ', לה קרבן
, להקריב צריך םה מ ש, הקודש ותיח שהן
 יםמנגח אילים ה המבה מן בתושכ זהו

 פרים  ,הבקר מן םטיהפש  ובאל, במשנה
 הצאן ןומ, יתר בחוזק  במשנה יםחמנג

, תפלות  שלהם הקרבן, העם שאר
, יתימרע צאן צאני תןוא מרנא ליהםעו

 מדות  ובעלי קבלה שבעלי, אתם אדם
  . םייהח עץ של מצד הם

 יכ אדם) ב א אקר יו( אדם הרותה זאת
 מאכל ריןושע עומר 'ליי קרבן מכם יקריב

 צריך  הוןנמד 550דש הק  חיות דאינון ירןעב
 551יםחגמנ אלים הבהמה מן ד"הה לקרבא
 552יםרפ הבקר מן פשטין ליןאב תיןבמתני

 הצאן ומן יתיר בתוקפא במתניתין יםגחמנ
 מרתא וועלייה צלותין דלהון קרבנא עמא שאר

 דמארי םתא אדם מרעיתי צאן ניאצ ןתוא
 א דאילנ טרמס אינון ותמד ומארי 553קבלה 

   איידח
, ורע טוב ץע לש דמהצ םהע שאר 

  כל אמ הבהמה מן ולכן, רתיוה אסור
 ור סא ורע דטוב דאילנא אמסטר עמא שאר

  כלאמ הבהמה מן דא ןובגי תרוה
  צח/ב  
  רהז  

 
  ומתנה"ה כתובתוספת ד אונוכגליה " איתמו אמקווב מ,מ"בק פת" נמחון תוסגכ ליה תדאיה תוספת י"על 542
  ריהל אונמחק ב –ה"ה  ןנודאי 543
 סגר.המות א הל אור גורסי 544
  ון.א דאינתאיובמקומו  אור ביהלקח נמ –הא איהו ד 545

 וא דלגאו שמא מפרש כמש"ו (יהל אור).ם הדאו 546
 יהל אור). (ם הלחשתי נו יחמי והי טה בלש למוז"חמי לב'  547
 אור).  ליהכות (מלץ רהאדה' ה  נר"ל ה' דהמוציא בי 548
 לםב' הלחם נשעם ן השם ומ ו י" יי והןדח לנאאיניתנה ן ובההם אדם ית שנקרא שנות" חכמה אדהו 549

 .)אור לההשם (י 
  ות (יהל ן החי"ט הבמטנה וישעורים שית סדרי משנה שהן במט"ט מסט' דשכ שש  ןמלקכמ"ש  ר"ל 550
 ).אור
 "ו (יהל אור).שבעל פה כמש הורבת 551
 . )(יהל אור סיןיתר בעליא מרגה  יבעלן הש 552
 ). יהל אור(  ןתיולהם צלין תקנמ שהן   להקבלי בעדם אה הן מרעה שלל ש"ר 553
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 אותו  ועטרה, סביבה יקרות ניםבא
 תו וא  לבישההו תלמי כלי יאההוצ

  מלכים בתקוני ות וא ותיקנה

 ליה 555רת עטוא אהסחרנ 554רקי אבני
 ה יל תבישואל 557ת ילמד 556לבושין אפיקת

  דמלכין בתקוני הלי ואתקנת
 את ראתה להכ ה יתבל הנכנס  כך אחר

 שלה  טרהעה את ותשמתקנ נערותיה
 אותה  קןתל, יהתכשיט ואת יהושלב ואת

, טבילה תבי התקנתי הרי, להן אמרה
 ות הריח  וכל עים בנו שמים םוקמ

 את  לטהר, יםהמ אותם סביב והבשמים
 י בנ של המלכה תילכ באשת תילכ
 ום מק  באותו הרו ויט, הי תורענו

 המים  של הטבילה בית באותו שהתקנתי
  .שעמי הנובעים

 עולימתהא  חמאת 558כלה  יבל לתאע לבתר
 560שהא בוול 559אעטרה  מתקני דקא

 הא  ןול האמר לה  לתקנא 561ותכשיטהא 
 וכל  563יןעבנ דמיין אתר 562טבילה  יב תנאתקי
 566ןמיי ןוניא 565סוחרני 564ובוסמין ריחין

 ארוניתטמ יתכל יתלי 567568לכלתי  כאהדל
 ר תא בההוא 569ויתדכון מתהאליווע ריבד

 עין בנ דמיין טבילה בי ואבהה 570ינת דאתק
   ימעד

 
את ם, והם מצד החכמה י' הנקרעשר עולים שבעימ ות ם כלולוה ינה,בת שבודאל המ םשיהם ז' שר  554
  פירות הסת וינחם בניבאוד השס דה אמצעיתא נקווהעטרה הי י,אד ודיו" יקר בניולכך הם אה, ריק ןאב

 ."ו)קר (רחי יבא ראהם נק  ותיותהם ע' אים שהמלבוש  המוחין עם ור יקר). סודא(
ה נעשה לו עטרה  ' המלכות מלמעליחב , והיאעלהרת בטיל עח וד אשתסב ה הזאת היאעטרבחי' ה 555

 יקר).  (אור ' אבני יקרלע  צעיתאמ הנקודיא בע, לכך הת שביא הודע ש לראשו, ונ
 "מ).(מא "דז פיםקימההם  פי' 556

  .)יקררו כו (אדמל 557
כלה" בי "עאלת לר כהנזשיטין ותכ ת ווריני האמ 'בגוהאירם "ק, ילאה בווד אימא עסאחר שנתפשטה ו 558

 אי שהיכמה כדפי' אלא מאימא, מפנקדושיה אינה מחו  להחת הליהשגין שנוהע ,תהמלכו לא תתפשט
תחלת ב והקדב שכן, הללמע ת"תת הלילה בבהתחללזה תתפשט ו ,לילהת הדאל מיה נקבה ראו ליתאשמ
בת  מנשצפונית ח ושר , לילה ילהל תצות, ובחת"ה י בתיקונ לילהבתחלת ה"ת וכו', תלה בינה עם היהל

 בה (אור יקר).  התחילה להשגיח ו ה"לבי כללת "עא ןהצפומ דהיינו ודבכנור ד
 מ)."(מ תדמלכוהמוחין  559
 .  "מ)מדה (די מקיפים 560
 (מ"מ).הנ"ל ד קישוטין כ" 561
 ת רקשכות הנמל עיודה אמצד נקכו' בסותיו ממש וו' מי"ם באותייופמי"ם ד סו ואהוה מקה סוד הנה 562
הם מזרח סחור סחור לה ש ןריוד' סטית אמצע קודהנ והיינו לה' ממטה למעוי לה למטהמעמי' החכמה עם 

  ד'ל ובעתמר היותה היאסוד  מהבינה הוא א ית שהזא םד מ"סו נו מהבינההיידם  םוסוד ומערב צפון ודרום 
מ'  ם סוד וה הרעהמות מן לכמ, ן המזרח"ת מהצפון תבורה מצד גד מצד הדרום סח ן שהםמרדא יןרסט

 .קר)(אור י אהס
בסוד  מתוק מתפתחין מן הדרום, ון עילאין מאור יליכמב' ה ראלע ישמשת ש רפבסוד  אהווסודה  563

 ראדנהו יןכליה  םמשיח םתושמ רשת, ובסוד פהצפוןמזהיר מן  וראן, מכליי"ב ה, עה אם שמועוהי רשתפ
ינו סוד  והיהמערב  מן חיןת מתפתרבא אוזי כלין דהי "בויאמר ערשת ובסוד פמן המזרח  סגיא מתפתחין

  קוה ממי  ליליאקריאת שמע בלילה, יחודא דיאת שמע ביום ורקם יחודי ב' שיש  אנמצ קדוכשנדק והמק
 אור יקר). יים (ה הם מים חינבוד הבס םא, היומייחודא ד

 ם הוה עים סארבא ה תיקוני סוד יחין הםנובעת והר אמצעית שהיא הודוד נקמסא וה רמקווה עהנבי 564
מרובעת  סוד היותה מ"ם םהש יסודותד' נו מידהי הנם מהבייבש' בחינות ממב מורכביםן יוסמחין וברי

 (אור יקר). 
 תרהכ צדמן" מיסו. "ביחאחא דתמן רה, מו" מצד החכמיןח"רי יק.פד וננגינה, נהר דהבי מצד חיים מים 565

 .ר יקר)(או םישמראשי בב יכתילות, והאצ ראש לכלינו הכתר ישמים ראש, דהבב דכתי
ח וכו' וסוד ג' שלש שלש לכל רוב הםעשרה  שהםט'  די סוכ ה נבארתועהמים וכו' אל סטרין  ד' 566

 ).ריק ורא(מצע לא שמאל כת"יג"ה לצח לימין בנ דה חסחכמ סוד והםאמצעיות   וג' יותל' שמאימינות וג
שכן   תאירונ"ה ומטכל ונ יהימלכות שב ותב' בחינים ום הנזכרובלות במיטלות במלכות ו לנכשמות הנ 567
 קר).ר י(או אוניתרטה מ' מלכ ב' בחי' י'ים במ
  אור יקר).  )כלהול 568

 ר). ה (אור יקבינהרת  אסוד הנים והיונקים ממנו היינו כון מאחיזת הדידיא 569
  א למטה השתא הי לתא טובהים וי לשבכת ו י עם ה" שההוא טבילנה "בימה אל הביפנ ינת"אתקד" 570

 ר' "לבתידפש למלכות כמחדקנת זה מת ינהא" והבמיקעד יןיל דמיטב ואמר "בההו שאעלה וזה טובלת למ
 ל (אור יקר).יע ל ה דקדקהנ  לה" ותקינ
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 בתכשיטיה  האות  תקנו כך אחר 
 אותה  עטרו לבושיה את תהוא  ישוהלב

 ווג דלהז בני אביכש  למחר. השל  בעטרה
 את  וימצא לכלם היכל יתקן, המלכה עם

  . כאחד כםעמ מדורו

 לה ישואלב 571א יטהכשבת לה תקינו רלבת
 תייי כד לבתר בעטרהא לה וטרעא האושלב

 572כלא יה יתקין במטרוניתא אווגזדלא ברי
  כחדא ובכ מדוריה שתכחיו ולהלכ

 והחברים  והמלכה ושהקד  ךהמל כך
 את  נתק תמש העליונה םוהא, זה כדוגמא

 והמלכה  ליוןעה שהמלך נמצא לכה
 דים נפר  יןוא דח כא מדורם והחברים
 לך באה יגור מי 'ה בתושכ זהו, לעולמים

 פעל  הוי מ, צדק ופעל תמים לךו ה 'וגו
 עם הכ המל את שמתקנים אלו אלא, צדק
 וכל , שלה  ובעטרה בלבושיה טיהשיתכ

  . צדק פועל נקרא אחד

 וחברייא אתוניומטר 573קדישא  מלכא כך
 כלא  נתתקדמ עלאה ואימא יגוונא יאהכ

 ארייוחב תאנירוטומ עלאה 574דמלכא  אשתכח
 ד "הה מיןלעל יןפרשתמ ולא אכחד מדוריהון

 צדק  לועופ יםתמ הולך' וגו באהלך יגור מי' יי
 דמתקני אינון יןאל 575א אל צדק לפוע הוא מאן

 576בלבושהא  אההכיטבתש למטרוניתא
   אקרי 577קצד  פועל חד וכל בעטרהא

 ייתזכ לא אלמלא, איחי רבי רמא 
 די  לוהל הדברים תא לשמוע אלא בעולם

 ם יקוסשע תםאו של חלקם ריאש. לי
, הקדוש המלך כיר ד תא םדעיויו בתורה 
 חשק  בי כי כתוב יהםלע, בתורה םנשרצו
  . ואכבדהו הולצ אח ובת כו, ו הט ואפל

 אלא בעלמא אינזכ לא אלמלא חייא ר"א
 דאינון  ןוהק חול זכאה ידי אלין מלין למשמע

 אדמלכ אורחוי וידעין תאייבאור דמשתדלי
 יבתכ עלייהו ייתאורבא  ןדלהו אותערד קדישא

  ו הד ואכב אחלצהו תיבכו וואפלטה קשח בי יכ

  מ"רע  
 שש מדיו, שעורים לחם עומר שלהם

 של, פה שבעל תורה עליה וישת וריםעש
  . משנה ריסד השש

 שש מדיו םשעורי 578לחם עמר דלהון
 דבעל  רייתאוא )טו ג רות( היעל וישת םירשעו
   משנה רידס דשית פה

 ,םדא שהם, החיים עץ של אלו לבא 
 הקדוש  ל ש לחמו היא שלהם ורהתה

, חמיל ב מוח ל לכו תובכש זהו, הוא ברוך
 נאים תה כל חושמ , םחהל שתי והיינו

  .סיני לפני עומד מי ואמרו והאמוראים

 אדם וןינאד דחיי דאילנא אלין אבל
 לחמו  לכו ד"הה  ה"דקב נהמא דלהון אתיירדאו

 תנאין  וכלה חדו חםלה יתש והיינו בלחמי
  כ"ע יסינ יקמ םקאי ןמא ורמאו ןאיואמור

 סהנדפ יםקדש רוףשל פקודא כאן שייך  
  א "ע לג בדף

 
ראוי   ' וכןתקנתם כדפים תוגרמתם נשתק שיםוטים ולבו קישבמה ציא בעכלומר תלבישוה ותקשטוה ה 571

הכלה   קריועעט מעט בש מא' שתתלדוחקים, ה ט מעט יש כמהעמ תקשטתמ יאהו דמי יםשימלב הם שאם
ילה ותחזור  בטה ה לביתעצמטו בשותפ רוט ותחזשתקא', הב' שתבת קשטוה בוי יחדה הכל ו לאיבשי

 ור יקר).הא (אלבושא עטר האטתכשיהם שחי' ' בכל מיני גם וישוטי נו הקבש לזה אין ראוי אלא יתקיותל
ין כענ תורדחי' יוב  וינכל, והיההי לאים אתושוליו מ בפשטות, כדכתיתהמותיה ינבחבת ומלכה דווא סה 572
ירושלים וארץ יתא והר הבית ונוטרהוא מ יכלם והיקדש שדסוד ק אהוראל, וכלה יש ת שבארץשוו קד עשר

  ן עניב ,גבזוותה פשטות הארדי התולהו" על ילכ יכלאן הק"ית ינוודאי, והי בה  נותיוד בחישראל הכל ס
 ).יקר רו(אמלכות " אית"מטרונ חכמהדישא" מא" ת"ת "קכהיכל, "כך מלה י הם בנו  הי יש

דהיינו   יתא אלא בכנפיהנוטרממש במנם שאי "וונאג א כהאידכחל מתקנים "ם ש" נשמותיאיחבר" 573
' דפילא ברמז כממש אלא הזכירה ה מם חכאמנ יהם,על ורה הופפתכ א"" גהא עלאהיכל כדפי' "ואימ

 קר). ור יכו'" (אח דמלכא וכזר ופי' "אשתח ש היינוו ",אישד"ק רומובא
  א קיים נמצמה שוקת, לתהיא מס כךאלא שאחר  א",קנא כולמתדם "ה עליהבינה םג פי שעהל ההנ 574

נקרא  ם תפעולדי יועל ק, הנקראת צדות המלכ ומקשט פועל צדק", הכוונה מתקן  וכו' תכח דמלכאשא"
 ר). ת (אור יקמקושטצדקה 

  .מחק במ"מנ 575
  מ"מבחק נמ 576

 רח"ו).  (ת שנקרא צדק ולכמת המקות אל עופ קןיתש 577
 .ור)הל א(י כתבה שבורת ת עוושבע, ב"פשבתו 'בנוקב ל דבפסח"נכ 578
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  זהר  
 רבי, לחדש באחד עיביהש בחדש

 בכסה  שופר שבחוד תקעו, פתח יצחק
 שהקדוש  לראיש אשריהם, חגנו ליום

 האומות  למכ אליו אותם ברק  הוא ךורב
 וק חר מקוםמו, ם בה ורוצה, מ"כו עובדי
 ר ויאמ  תובכש ו זה ,ו אלי אותם קירב

 י אלה' ה אמר כה, העם לכ לא עושיה
 אבותיכם ישבו רהנה רבעב ישראל
 רחוק  ממקום י שהר תאולהר, םמעול

 וכתוב , אליו אותם וקירב, בהם  צהרו
 מעבר  הםאבר את  אביכם את ואקח

  '. ו גו רה הנ

 יצחק רבי לחדש חדבא השביעי דשחב
 ןאיזכ חגנו ליום סהבכ רשופ דשח ב ועתק חפת

 כל מן לגביה לון ביקר ה"דקב ישראל נוןיא
 קריב רחיקא ומאתר והב עירתאו ם"עכו ןאומי

 כה העם כל אל עושיה ויאמר ד"הה יהבגל לון
 ו ישב הנהר בעבר ישראל אלהי' ה ראמ

 רחיקא מאתר אהד חזאהאל םלמעו ותיכםבא
 את ואקח בוכתי הבילג לון וקריב בהו רעיתא
  ' וגו הרנה ברעמ אברהם את יכםבא

 יוכ, בהם להתבונן יש וללה  םוקיבפס
 וכל , זה את יודעים והי לא לישרא כל

 רת נסת  התורה כל אלא. שעוהי שכן
, ונגלה נסתר הקדוש שהשם כמו, ונגלית
 ועל  ,שודק שם היא  הור ת ה שכל משום

  . יתגלונ נסתרת היא כן

 לכ יכו בהו כלאלאסת אית קראי הני
 א לא עשויה ש"וכ דא ידעי הוו לא לישרא

 דשמא כמה וגלייא יםתס הכול איתריאו
 הכול דאורייתא גיןב אוגליי םסתי ישאדק

   וגלייא סתים איהי דא ועל איה אישקד שמא

  אי ישראל  שראלאם י 
  מ"רע  

', וג ו שלחד באחד  יעביהש בחדש
, השנה בראש פר שו לתקוע זו המצו

  . ונרשבא כמו הדין יום שהוא

 דא  פקודא 'ווג דשלח  באחד ביעישה דשבח
 דדינא  אמיו דהוא השנה בראש פרשו לתקוע

   נאקימדאו הכמ
 דשח ב עוקת שכתוב פרשוה והרי 

 ר נתבא  והרי, חגנו וםיל בכסה שופר
 לם עו הו , הלבנה מתכסה  שבו יום שזהו
 פה חו המקטרג תוושא  משום ,ןיבד עומד

 ,המלך על הפתח את ונועל ומכסה
 לע דין לתבוע, רהשו ןשהדי םוהמק

  . ם לועה

 שופר  בחודש תקעו בדכתי והקמאו אהו
 אמיו איהו דהאי אתמר אוה נוחג ליום סהכב

 בגין בדינא מאעל וקאים ביה סיאתכ  אהרדסי
 על  579פתחא ואנעל וכסי חפי מקטרגא דההוא
 על  דינא עתבמל שריא אנידד אתר מלכא

  580מא על

 ותואל רשות נתנית איך תאמר ואם
 אי דו אאל ,ןדי ולתבוע  תסו לכ גהמקטר

 הוא  ברוך הקדוש םשֹ  הזה קטרגמה דיב
 יום לו וֹשם, לםהעו לכ על דין עולתב
, לם העו דיני כל את לפניו עלתבו עידו

 ושם  אותו עשה הוא ברוך הקדוש שהרי
 ברוך שוד קה יראת ההישת ,לפניו אותו

  . הכל לע ושורה עולה אוה

 לההוא  רשו הלי יהיבתא איך תימא ואי
 ודאי  אלא אניד עתב ולמ לחפאה רגאמקט

 דינא  למתבע ה"קב שוי  טרגאקמ ידהא בידא
 ע למתב אידיע יומא ליה ושוי עלמא לכ  על

 ליה  עביד ה"קב דהא דעלמא דינין כל קמיה
 קא ל ס ה"דקב דחילו למהוי קמיה ליה וישו

  א לכ לע ושריא
 שיראו  העש והאלהים זה דוסו
 המקטרג  את העש", עשה" מהו. מלפניו

 ב רח  יותהל ונילפ  אותו והתקין הזה
  זה  וכל, ולם עה לכ על ונהנש

 מאי מלפניו ראושיי השע והאלהים דא ורזא
 יה מק ליה ואתקין גאמקטר אילה השע  עשה

  דא  וכל עלמא כל על אשננ אסייפ למהוי

  צט/א  
) ב כד עושיה( כתיב יאמא יידע הוו ויהושע כה  בכתו למה םיעיוד היו שעהויו

 
 ).רול א(יה 'ל(סיהרא) מ 579
 ובגר"א שם., א"ו"ז יז עק תיעי'  580
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 הרב  הטוב הדבר סתר ודאי אאל', ה אמר
 הוא  ברוך דושק ה שהשע} בההר ןומלש{
 תם וא הועש באבות הוצשר, לארשי םע

 א והוצי ,לכבודו ה נ עליו קדושה מרכבה
 מאור  ,קדוש דנכב ןועלי נהר מתוך אותם

 זהו , בהם שיתעטר כדי, תהמאורו כל
 בו יש הנהר בעבר' ה  אמר כה שכתוב

 הר הנ אותו הוא רהנה, לםו עמ אבותיכם
  . ונודע שמּוכר

 סגי בויט הדמל סתימא אידו אלא 'יי ראמ כה
 בהתא אב בהו דאתרעי לא רביש ה"קב עבד

 ואפיק ליקריה עלאה שאקדי אכרתי לון ועביד
 583קדישא  582יראקי אהלע נהרא מגו 581ןול

 ד "הה והב רטדיתע בגין 584ין בוצינ דכל בוצינא
 אבותיכם ישבו הנהר רבעב' יי אמר כה

 586דע תמודאש נהר ואהה רההנ 585ולםעמ
   587ואתידע 

, כאן רךצנ|צהרו  אוה מה", םלומע"
 הר נה מעבר, "ה חכמ להראות אלא
 ועל , לםעו רא קנ נהר אותו אלא" םולמע
, םולמע אבותיכם בושי הנהר בעבר כן

 הקדוש  שעשה והאמת  הטוב להראות
  . לארשי עם הוא ךברו

 לאחזאה  אלא אכה בעי קא מאי מעולם
 ר הנ ואהה אלא םולעמ הנהר רמעב חכמתא

 ישבו הנהר בעבר דא לעו 588אקרי עולם
 וקשוט טיבו לאחזאה 589מעולם םיכתאבו
   לישראל ה"קב דדעב

 מעבר  הםאבר תא אביכם את ואקח" 
 לא  םאברה אלא, מדובר במה", הנהר
 בו  בקשנד יצחק כמו נהר באותו נדבק
  . חזקת הל בצדו

 הנהר מעבר אברהם תא אביכם את חקוא
 ביה קדבאת אל רהםבא אלא מיירי אק מאי

 יהטרסב היב דבקדאת יצחק וכמ רהנ בההוא
  590לאתתקפא

 שאינו גב על אף  ,הזה הנהר וראה בא
. בו ומתחזקים מצדו יםדינ םייוצא, דין

 אזי, בבניו) ובדיני( מתחזק שיצחקכו

 דינין 591דינא איהי דלאו ג"אע נהר יאה ח"ת
 יצחק  וכד 593ביה ואתתקפו טריהסמ 592קינפ
 עלאין ןכדי 594וינ בב )בדינוי( ףתקתא

 
, בזעיר הר הנכנס א הנהוה ש תבונד הוועד יס ת מראשיתוהדעמח  תלכל השתלשלו נלע"ד שרומז בכאן 581

  שם מו לתבונהה ממנעילאה ו לאי' ומשם  המזלות ני ששם מושפע אל מו עתיק ודיס מן לתו חיתוהיינו כי 
 ז)."ה דתבונה (רמלאיע רא יסוד הנ יינוהה, דלעמטה לממן ונסדרו כא יר.כנס בזעונ  ודהליס רדיו

  וד ה' והיינו את כבאימא נקר וגם י,ש" גי' ק"רי וקר כי ם שורש הישש יו"ד הנכללת באות אימא עילאה 582
  )."זמ(ר יראיק

 )(רמ"ז "גדחוהמוחין שני   נוזליםת שמשם לוזהדיקנא שני מ "סה 583
 י צינא הוא פרט בו םוידוע שש ת,צילואא שבלפון ומויעלנהר היותר א התיק שהו דע וק'וד ניסא וה 584

 ז).(רמ" נהר הידועעד הו ופכר ושמנה חין הואשמוצא המורי , והןבו קיבול השמלנוק' שר"ל נר ש
  .אמצעי (רמ"ז)הח "ס המשה, לראשי ילקאדייקא  585
 . (מ"מ)דאימא יסוד  586
  אש זעיר, רל מה עו במק הלתה למעוהי , אבל זה באלהיימא לשדק מי ראיםנק ה נבותו ם בינהסת' שפי 587

,  זעירד דעתהוא יה בשתמודע שהמקום דאות להי עהוסיף ואתיידכו אז אשתמודע, וום כשנכנסה בתמנא
 )."ז(רמוקס"ו  וס"ג  לה כ"ונה"ר עום גי' הויות, ו 'גיהוא בש "סר' יר גה"ניידע, ולכן הד ואתוז"ש עו

ם ישבו  ש ה ניסוד הבי נו דהיי עולםמ וא נק'ה ש בעבר הנהר וב,עור הכתשי ו).(רח"ה ינב ה דסוי 588
 ).ם, שהם חג"ת (מ"מכאבותי

 "ו).ן האם (רחבבט "תחג ר רקניכ ואז איןלילן בג' ' כור גב סוד העי 589
  וא ברהם השא"ל "ו). ור ה (רחהגבור שהוא קו, הבוק בנהר בינדי הנחת חקיצ וה מבחכם הודבקתי אבר 590
 אבל יצחק הואר הנה בההוא יב תדבקאלא  םההר אברזה , ולכך אמרינהבקו הב לאומה החכ קוב דחס

ה"כ בל בסאתתקפא, איה לטרבס ביה דבקתיצחק דאהזהר כמו מר כן אלקו הגבורה, ודבוק בבינה שהוא 
  או צי דחסחכמה וי ' כוכו' פי נהר  בההיא ביק ביהתדארו אברהם לא מא ש בפ'מ"ב רה בכת פרובדרוש הש

 (מ"מ).ת וכי"ש באריי וענה. י הר ב נהלק עם תנס"כ ביצחק שמשאא דז"א ישרו להקיפו
אדם ות בפרט במקומה בכמהרב "ש מה, הוא פקי מסטרין נדיני ימיות הבינה.הדינין אינם בפנ ישהר 591

  , "לדה ו העולכ"בו בסוד שםינים לוי הדבחי' גיש י תנה"י דבינה  ותיצונימחא ק דושן, הק שר בסוד שלוחי
 רמ"ז). (ש עיי" קים,לאירופי צך "ך בסוד ק"ם קם ל' שהמיע' פדו דסוו

 הים (רח"ו).לי"ה בניקוד אהו  592
ל בצוניות שלה אם מחילין האלקימתחיש הואוקא ה דנשם שבבימוז למ"ש יר ביה, ומרו ואתתקפווא 593
 .)"זים (רמזקר חהם יות ולכן  רה שלהין מגבוילחלות יותר שמתגהתפין לסימו נהובתב
תק, מהעמדה לפי שנו  םויש לו קי  חקי יצזנה איבשהיא  ןיו ם שופר העליכיאל שממששרי "י ל שער"ו 594

 מ"מ).ן (אתתק ורסייא דדינאוכמ"ש לקמן כ
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 ,ןידל מתכנסים ניםוהתחתו  העליונים
 יושב הקדוש ךמלוה, מתתקן יןדה  וכסא

 עו תק" אז, לםהעו תא ודן ןיד כסא על
 הם אשרי ".נוחגֵ  ם ולי  סהבכ  שופר בחדש

 ולתקן  יןדה כסא לסלק שיודעים לראשי
  . בשופר ובמה, רחמים של אסכ

 דדינא  וכרסייא לדינא  מתכנפי 595ןותתאי
 אייסרוכ על יתיב 597שא קדי ומלכא 596ן תקתא
 שופר בחדש תקעו ן יכד אעלמ ןודאי ינאדד
 יןעדדי ישראל אינון איןכז ינוגח ליום סהכב
 כורסייא קנאולת דדינא ייארסכו קאל סל

  בשופר מהבו יחמדר
 ,שמעון רבי ניפל יושב היה אבא רבי

 על  ילתשא רבות פעמים יהר לו רמא
 לא ןכא דעו, מדובר במה הזה השופר

 ו הז  אידו יהר ,ו ל אמר. בו בתייישתה
 ןהדי ביום צריכים אלשרשי ,ברדה  וררב
 הרי  שקרן משום, קרן ולא רפשו) הזה(

 בדין  ולהדבק, היא וםקמ  היזבא נודע
 בדברים  שנינו הרי אבל. םצירו איננו

 עיר הל ו להראות כיםצרי ובמעשים
  . נסתרים םידבר

 הא ל"א  ש"דר קמיה יתיב הוה אבא ירב
 קא ימא פרשו האי על  ילנאאש יןסגיא ןזמני

 ודאי ל"א ביה אתישבנא אל כאן ועד יריימ
 אמובי בעיין דישראל להמד ירארב הוא האי

 הא  דקרן בגין 598ןרק ולא שופר) דא א"נ( נאדי
 א ל אדינ ולאתדבקא איהו אתר באן עידאת

 ינןעב ובעובדא ליןמב תנינן אה לאב בעינא
  ןיסתימ יןלמ ולאתערא לאחזאה

 ו שב ,ןעליו שופר ותוכשא וראה אב
, לבנים  מאיר אלו  קתלמס, להכ  לש וראה

 מתתקנים  כסאותה ו הדין רר ומתע אזי
 של אילו ראנק פר ושה וזה ,הדין לבית
  תקפו , יצחק

 כלא  דנהירו 599עלאה שופר ההוא כד ח"ת
 נאיד כדין ןינבל נהיר ולא 600לק אסת ביה

 שופר אוד דינא לבי אתתקנו וןסווכר אתער
  תוקפיה אקרי 601צחק יד לויא

  מ"רע  
 ברוך  שדוקה נימלפ םכול יראויש יכד
 בני חטאי תא שתובע רטהשו  וזהו, הוא 

 והורג  םאד ינב ותופס  דין ותובע האדם
 מן וצאיש כפי הכל, אותם הלק ומ אותם
  . הדין

 הו יא אדו כלא ה"קב מימק דידחלון בגין
 דינא ותבע נשא ינב חובי דתבע ראיסנט
 ה כמ כלא לון היואל לון ילוקט אנש בני סותפי
  נאדי מן יקדנפ

 הדין בית של הממונה ות או אכדוגמ
 לפני  להזכיר ותרש  לו שנתנה מטהלש

 על  רעב ופלוני כך השע יונפל, יןדה בית
 נתנה  ושנינו. דין הםעלי עולתבו, כך

 על עולנל ןיד בית ונהממ ולאות  רשות
 לכ על דין שיגזרו עד תחהפ את הדין בית
 הדין לבית ותרש ןואי, עתוב אשהו מה
 הב או 'ה יאנ כי, וםמש תוו א תחולד

, בדין דיעמו עולםהש  רוצה והוא, משפט
  .ןדיי שיו דין שיש ולהודיע

 דלתתא  ד"ב ממונה דההוא נאכגוו
 דינא בי קמי לאדכרא רשו ליה יהיבדאתי

 ולמתבע  כך על עבר ינו לופ כך עבד יונפל
 נהממו אלההו היבאתיי רשו ותנן דינא הוייעל
 ןזרודיג דע אפתח אדינ  בי על עלאלאנ  ד"ב

 לבית ורש ולית תבע דאיהו מה לכ על דינא
 ואיהו משפט באוה ינא כי בגין ליה אלדחיי דין

 דין  דאית עולמנד בדינא יתקיים דעלמא בעי
  דיין ואית

 דאיהו להאי יהמק ה"קב יוש נאגוו יאכה את  הוא ךורב הקדוש ׂשם זה כדוגמא
 

ב שעיקר ראש  רה בדבריש מ"לן ימכוש לדון. ועוד י"רות ליות מתעורפנימה  רותהגבוגם שוא מ"ש ה 595
 (רמ"ז).  ותהונה לבנכו ה, וורותגבה  ןמ אהוניינה וברה ות שעיקהמלכ תקן אתה הוא לשנה

  מ"ז).(ר רדין גמו אכסהיא  שאז תוס המלכ"ה 596
סייא "א א"נ כרוא זה ינאא דדסייר, הא' כ' פירושיםם ב"ו שח' בהעלותך דף קמט ע"ב שפי' הרפעיין ב

 ).ה (מ"מז שון ן ג"כ לה מובו, ובזור לשוניצק בינה, וזהו  אהוהכסא ל ע  בושיוה ותכדדינא היא מל
 "ז).רמ( ה"ס רחל ,יןסא דכעל  ב שהוא יו א,עלמא דדכוראת כר שנקר ז סשה"ימא א ואה 597
 א מלכות (רח"ו במ"מ).יקרן ה  598
 מ"מ).חין (בתוכם המואשר א אימ"י דנה םוכו' ה  שופר עלאהוא ב ההרז"ל ה 599
  ו עשנש ם חג"תשהין היר לבנלא נ א ובזהישא דז"מר למעלה ויצאו  ןחים המוע קולסתנ"י נהשר"ל  600

 .מ)ישנים (מ"  שהםהמוחין  י לם כד והב"ח
 מ"מ).ה (גבורהא גבורה נק' יצחק שמהם מקבלת יוקף דיצחק שההת םדאימא ה יה"הם נשופר  ש פי' 601
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 ל ע המלך לפני דין תובע ואשה, לפניו זה
 ות רש  לו נתנת הז ה וםובי, םהעול בני כל
 מתכסה  הנוהלב  המלך, חתפ את תסולכ

, העולם בני לכ על הדין ר שיגז עד, לפנים
 ברוך  הקדוש לפני ויגל כלהש גב  על ואף
 כדוגמא  הכל ,בדין אלא צריך לא, הוא 
 םויב דין כסא ןקית ה. ומטה מעלה, אחד
 מעשי  כל על דין עותוב בא טרשוהו , הזה
, כו דר יכפ חדאו  דחא כל, םולהע בני

  . השעש מה וכפי

 ובהאי עלמא בני כל לע מלכא קמי דינא תבע
 דמלכא  פתחא לכסאה רשו ליה יבאתייה יומא

 כל  על דינא דיתגזר עד לגו חפיאתא וסיהרא
 לא ה"קב ימק אתגלי אלכד ג"ואע מאעל בני
 ותתא  עילא חדא כגוונא כלא בדינא אלא יבע

 אנטירסו איומ יבהא דדינא ייאכרס אתקין
 כל עלמא בני עובדי כל על אנדי עותב אאת
  דעבד מה וכפום ארחוי כפום וחד חד

 מעשי כל על ומעידים באים יםוהעד
 שהם' ה עיני הם  וואל , העולם בני

' ה נייע םה וכמה. לםהעו  בכל משוטטים
 ומשוטטים  שהולכים, חשבון להם יןאש

 ינב שימע כל ים ואר ו, העולם בכל
  . העולם 

 עלמא ינב יעובד כל  לע דיוסה ןייתא  ןדיוסה
 עלמא בכל משטטי ינוןאד' יי נייע אינון ואלין
 דקא בנאחוש לון דלית' יי נייע אינון וכמה
 בני עובדי כל וחמאן עלמא בכל שטטימו אזלי
   אעלמ

 ולא גיחיםשמ שאינם םתואל אוי 
 ביהם גל שהרי, במעשיהם  יםוננבתמ
 הללו  לךמה של  העדים דיםמעו

 םהש מה כל ת א יםאוור יםיחומשג
 לים וע הם שהרי ואומרים, םשיוע

 מד וע הזה והשוטר המלך ילפנ םיומעיד
 דין על עבר ניפלו, דין ותובע המלך נילפ

  .עדים כאן והרי, כך עשה יופלונ

 לין תכסמ ולא ןיחיגמש דלא נוןלאי ווי
 יסהד אלין קיימין לגבייהו  דהא ןהובעובדי

 דין בע ןוינדא מה כל וחמאן יחיןומשג אמלכ
 מלכא קמי וסהדי סלקי וןנאי אדה ריוקאמ
 א דינ ותבע מלכא קמי םקאי ארסנטי והאי
  סהדי  הכא והא ךכ עבד פלוני נאיד עבר יפלונ

 שואל לא הוא ברוך שהקדוש ועד
 הם  אז, דעיהל תרשו להם ןיא, אותם
 לך המ לפני נכתב והכל, ותדעה של עדים
 ל ההיכ , אחד  כליה  יש המלך בבית .בפתק

 ו זה אשוה , הלבנ  באש אלמ הזה
 וזה  ,לוהטים םיוהשביב  בעגול מתגלגלת

  . לעולמים פוסק אל

 רשו לון לית לון ילאש לא ה"דקב דעו   
 וכלא  סהדותא סהדי וןאינ ןכדי לסהדא
 חד אית כאלמ יבב בפתקא כאמל קמי אכתיב
 איוה חוורא אשא מליא  דא לאהיכ היכלא

 שביבן ולהיט 602603א בפלק אגלגלתמ אשא
   ןלמיעל יקספ אל יאהו

 א ל מ אחר היכל יש הזה ליכ הה בתוך 
 שני, לעולמים פוסקת שלא הרשחו אש

 בשעת ךהמל לפני תמיד םעומדי םסופרי
, המלך לפני העדים כל יםידמע הדין

  לים טונ )סופרים א"נ( עדים אותם

 מליא אוחרא היכלא תאי היכלא האי לגו
 סופרין יןרת יןלעלמ קפסי אדל אוכמא אשא

 סהדין אינדד תאבשע אמלכ קמי ריתד יןימקי
) סופרין א"נ( סהדין אינון כאלמ קמי סהדי כל

  נטלין
  בצט/  

, ות האב תישבחות חקצי של
 ֵמניק שאין גדול פרשו תואו כשמתעלה

 קן תתמ ו קמתחז  יצחק אזי, הבנים את

 605אסתלק  דכ 604דאבהן  תושבחתיה קצחדי
 יצחק  יןכד יןלבנ ינקא דלא גדול שופר ההוא

   בעלמא נאידל  תקןואת  ףאתתק

 
  )אורלקא (יהל כפ 602

 ). אור יהל( וא פלך ה 603
 חג"ת (מ"מ). םשהאבהן ד יהתבחשתו הם ם נה"י דאימאר, שהשופר הנזכפי'  604
  ה שופר יל קארי והכא לאה שופר עיה יי לקאר יללעדו תו למעלה,ה ר זשכבר אמחדא  ן בכאןיש להבי  605

  בזה ון וכו' ו וכורסוותערין אנולא ינקא. ועוד שלמעלה אמר די היר וכאן אמרנ אליל אמר ועדלותו  דול.ג
  ושב הןעות דמיקיתפר הכוונות שסב ם מ"שדיהקבל כת הא ץונראה לי לתרכו'. ק אתתקף ויצח יןכד אמר

ינעם   ה ז  ולפי  ינה. בבגדול  רופנה וש בתבו הוא פר סתם שוששם אמר ד עוו. הינ הן בב מדמעונה ושל בתבו
  ומרו א לך  יקשהלא ובבינה. עומד שהן דמ ר עלבדבר על תקיעות דמיושב וכאן מדמ, כי בתחילה נורממא
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  . העולם את ןולד
 אדם ניוכשב ,הזה השופר וכשמתעורר

 קול  יךלהמש יםצריכ ,מחטאיהם שבים
, עלה מל  להוע קול ואותו, הממט  שופר

 ומעורר  וןעלי אחר שופר מתעורר אזי
 ות רא לה וצריכים, יןדה סתלקמ ו םירחמ

, ר אח שופר לעורר  בשופר מעשה
 תם או למטה הזה  רבשופ ציאהוול
 ות ל וק תםוא שכל  אותלהר, תלוקו

 פר וש באותו  םי לכלו שכולם, שלמעלה
  . לצאת  יתעוררו, יוןלע

 נשא בני וכד 606שופר האי רעתא וכד
 שופר קול לנגדא בעיין וןאיהמחט תייבין
 ןיכד 609א ילעל ק סלי  608קלא  אהוהו 607מתתא
 רחמי ואתער עלאה 610ראחא שופרא אתער

 עובדא  זאהלאח ובעינן  611נא יד ואסתלק
 אקולאפ 612ראחא ראשופ ארתעלא פרבשו

 דכל  הלאחזא  קלי אינון  לתתא שופר בהאי
 הוא הב הולכ לילןכד 613דלעילא  קלין אינון
   לנפקא יתערון עלאה שופר

 נותנים  שלמטה הללו תולוובק 
 ומתעורר  הט ממל לרחמים( כח ישראל
 צריכים  כן ועל, עלהמל  )הגדול השופר

 לכוון קולות ךערול ו  הזה ביום שופר מןזל
 כלולים  ובש, ראח פרשו רלעור יכד, וב

  ).פרבשו תוקול  ולסדר( למעלה הקולות

 חילא לישרא יןיהב  אתדלת קלין ובהני
 ועל לעילא) גדול שופר ואתער תאתמ לרחמי(

 קלין  ארדסלו דא ביומא פרשו לזמנא בעינן דא
 הדבי אחרא שופר לאתערא יןבג ביה וונאכל

  )בשופר קלין רא ולסד( ילאעל ילק כלילן

 לאלעי ומתעטר נפיק קלא קדמאה סדרא ר עטתומ לקו צאיו הראשונ  רהסד

 

  נה חוזר עליו ה יותרר למדרגעיזעוד שמתעלה ה  כלדרך שה כן כי נה,בותר שכבר עלה לאן אחאסתלק בכ
אמר  כןלוור כאן. מהאשני הקות לתוא ההסהא , והוליונהה עתה מדרגאולון ן נכקותיבן נכוות להתטנלק

שני  לות הה ה"ס הגדדיד "תוחגי', דא יה"ס נה"וף תבונה פרצסח שפלבנין, ומובן במ"ש בכוונות ה אדלא ינק
ומת  לעו ,נוונכשדים  ז) ז, חזקאל טוק (ישם פס ו מתבארז הכר. ועל בחינזהנגדול ר ופש א ושה ה,נהנקרא בי

אי' עילאה שהיא  לדמעומד עלה  ותעי הוא שבתק עם, הטףאתתק קין יצחדכ בנין.נקא לא יכאן דל מראכן 
  ושם , קמגבורה דעתי אתתקןסתימאה ד מוחאמ הואיך שדאר ת דיקנאם היא תחווג ריך,אמלבשת גבורה ד

דינין  ה םן גשכא ן,תקתוא מריקנא אדדרה נגד גבוף, וכר אתתקאריך אמד ה. וכנגד גבורתרוהגבו רששו הם
 .)רמ"ז( דרחמי ןילוד מכין בסתקננ

  ן אז השט  והטעם כי שב, במיו ן להתוודות בלחש בזמן שתוקעים והכוונות שנכ פרסבן מדייק אמכ 606
 בפרשת א בהדיאהו וג עליו, וכןרקטא יש ולר פשוהדי י לולים למעלה עאדם עידוי של הרי ודב, וורבבמע

  סוד  םא ששמאיסוד  א הופר, שאי שור הוכד אתעש "וז שם.  תיתבכש המ יין שםוע', רל"א א פנחס
  ינו דהי ים,נתר עליומוחין יו לו באיםורמיטא אז מתעלה פנימיות זעיר ושהנה בזמן הדה צרשובה, ויתה
פר  וא שוניה שה סליק מיד יפר, דקאי אמאוש ר האיאמן כול "ע.ע ,בספר הכוונותכתוב עילאין כ או"אמ

הראויה   השעוא בהיקר עהלומר ש דקום יצכל מקא מהדורמיטן מל זך בכמשנ ןניעה "ג שזהאע. וגדול
יר,  ר זעורמתעואז וע קונים לת, שאז מכוב"אתוב תהנץ החמה, וכמנהם של חסידי צפ עה שהיא ברגעקיתל

ר ים להרהמכווני אדם לזה שבנף רמופלא, ובהצטהם ש אורדוחיבא ולב יוחהתעוררות מו תחילתפי' מ
 ז)."רמעיר (ין דז מוחלירש ה להעלמ הכח צםתעמז אם בה בלבשות

שני  שא דזעיר רי ה על טך ופשוט, ובה נכוין להוריד למוקול משוך וארא והראשונה ש הה תקיעהינו יה  607
"ש  כמופים על ראשו ימק שארו נ הםשד סוח מהכשני מוחין ח ים אלה, ומתחברגבורו ינה הם בן ש ימוח

 ז). (רמ" ך בס"דבסמו
 . )מ"מ"ז ו רמ( רופש ב מפינו צאהיו 608
 .)זר (רמ"יזעאשו דלה מרלמעפי'  609
יותר   נמי והוא אי חמי.רת מוחיו ממותקים, וזהו ואתער אהמשפיע אליו א והתבונה ש  דסו"ס יה 610

  "ע י"ה,תק ן בסוד תקיעהילא"א עיאול ןמ" ליםמע החכמה והחסד נה אזיעה הראשוהתק וחבכ , כיווןכמ
 אאו" ימורר רחעל במ"ן עוליםם ומתעוררים ירחמעלי ב הםשד סוחהחכמה ש מי,אתער רחממש ווזהו 

א אימדלנה"י  שופר רומזזה לפי ושהוא סוד השופר כמ"ש בשעה"כ  איף דז"ת דאיממק ר. פי' או)"ז(רמ
 .דאימא (מ"מ) ף ז"תג"כ למקי רומזו ש"לכמ

י  א ע" שלם ייפקת דינים ק'בנומשפעת  ה אמאר בשינוד שזעיע למן הנוק', שכ מאעלה אמתז אש 'פי 611
ע, לב' מנצפ"ך קו מכוונים בתאנש רמוז למה ים ן. גיק הדלתאז מס םמים הרחעוררישמת, אבל כלהעב

 "ז).דינא (רמ סתלקואמר ים אתוק מי שאלו נוק', ולפן התיקולהנולדים מאו"א 
  י' ותה בחהי של סתימאה,חכמה יסוד  וא בחי'שה  ל תיקון ואמתאט ובפר ת,רווצנ ולהשכ הוא הדיקנא 612

'  זהנודעים שהם ת ולשבעה קו  םה , הן 'וכו רפהאי שובא ולאפקממש. פר ה"ס שו אהלא עכתר אל' קנו
ש. ולכן אמר עיי" הכוונות, בספרר נזכן וכזו"ל"ל ק"ל מת שה"ס קוא יקוןתהבלים מילוי דס"ג היוצאים מ

 יה (רמ"ז).לך דסמי ואה  ,פרוי שהאב
 . ו)רח"דשופר (ולות בסוד קז זו"ן שא 613
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 הרים  בין ונבקע רקיעים עולה, למעלה
, ואשבר ורהשו לאברהם  ומגיע, רמים

 את  ומתקין ררעו מת והוא, ומתעטר 
  . הכסא

 ומטי ירמא טורי בין ואתבקע ןיעירק סליק
 עטרואת הברישי יאושר דאברהם לגביה

   יאירסלכו ואתקן הוא רתעוא

 שאותו  עהבש ינונש הגד הא  רובספ 
 טר ומתע  רמתעור, להוע ראשון קול

 יו על קדו פו סאכ ה את ומתקין אברהם
 ני הש להעו בינתיים. אב א) ואמא אבא(

 ים הדינ את לשבור) לחבר( התקיף
 הקול  אותו ,השני רד סה וזה, הקשים

 הדינים  וכל, עולה ואז, בכחו  ברשו
, יםנשבר לפניו) םקרינש( ריםורתעמש
  . קיצח של מולמקו  ולהעש דע

 א דההו עתאשב תנינן  דאגדתא ובספרא
 םרהאב רטעואת אתער סליק קדמאה קלא
 א בא) א"או  א"ס( עליה ןפקדי לכרסייא קןואת

 תוקפי אברלת תקיפא תניינא סלקא  אדהכי
 תבירא אלק ההוא אתניינ אסדר ודא ןיזרגי

 א"ס( ןרותעדי ןנידי לכו סלקא ןוכדי בתוקפוי
 יה רלאת דסליק עד אתברו יהקמ )ןדאתערע

   דיצחק
 את הא ורו יצחק  רשמתעור כיון
 ,ניופל לעמוד הכסא את מתקן, אברהם 

 ובזה  ,הקשה התוקף את ושובר נכנע אז
 כדי  וןוהרצ הלב לכוון שתוקע מי צריך

 ו הז  ,הקשה הדין לש והתוקף חכה לשבור
 עייוד ,תרועה עייוד  העם אשרי שכתוב

  . יודא

 ן מתק ברהםאל יוחמ ראתע דיצחק וןיכ
 ותבר איאתכפ כדין קמיה יימאקל אירסילכו
 א ונלכו עק דת מאן בעי ובהאי יאקש אפקתו

 אותוקפ חילא אברלת בגין ורעותא לבא
 תרועה  614עי יוד העם אשרי ד"הה קשיא נאדדי
   615אידו יעיוד

 ועולה  קול צא יו שלישית סדרה 
 רים ומתעור עיםי רק אותם כל ובוקע

 של  ולראש  לקו תואו ומגיע, רחמים
  יעקב

 כל  ובקע וסליק נפיק קלא יתאהלת אסדר
 קלא  ואהה טימו מתערן ורחמי יעיןקר נוןיא

  דיעקב  לרישיה

  מ"רע  
 וכותבים  לבנה אש של ולעג מאותו

 לך מ ה זוא , השחורה שאה באותה עליו
 כך בין אולי, ידוע ןמז עד הדין את מעכב

  . שובהתב רוזיח כך יןוב

 עליה  תביכו אורו ח דאשא פלקא אהומה  
 דינא ץאחמי מלכא וכדין כמאוא אאש אבההו

 דרוןהי כך יןבו כך בין דילמא יעאדי נאמז עד
   בתשובה

 לא  ואם ,יםתקהפ נקרעים זרוחי אם 
 הזכות  תיב לש אותם  וכל, יושב המלך

 פלוני  יזכרומ קם הכרוז ,לפניו םידמוע
 מי שי אם, זכות עליו מדלי מי, כך עשה

 א וה לא ואם ,הפי תוכז עליו שילמד
  . רוטשל סרנמ

 כאמל ואל ואי רעיןקנ פתקין יהדרון אי
 כרוזא קמיה יקיימ תאזכו יבד אינון וכל יתיב

 זכות עליה יוליף מאן כך דבע פלוני וכריז קם
 לאו ואי יאות ותכז העלי דיוליף ןאמ אית אי

   לסנטירא סרמתא הא

 ,הכל ידוע הוא ךברו דושקה ] והרי[
 ה יהי  אשל יכד אל א, זה כל את צריך למה
 ראות הל אלא, העולם  לבני פה וןחפת

 מי , ולפני ונוח אמת  בדרך עושה לשהכ
  .הדין ןמ ליצשנ

 דא לכל יךטראצ אמאי ה"קב עיד וכלא
 ינלב דפומא אפטר יהא דלא בגין בגין אלא

 קשוט בארח ידעב דכלא לאחזאה אלא מאלע
   ניהיד מן בזישתאד מאן יהקמ וניחא

 נמסר  זה, ולנ יןמנ תאמר ואם 
 מי ,יודעים שאין למי ילופאו, יםלחכמ

 שהוא  במה יתבונן סתכלהל  שרוצה
 הכל  שהרי, בנסתר ואהש מה דעוי הלגבנ

 ברוך  הקדוש שמנה מה כל, אחד בצורה

' ואפי לחכימין אתמסר יאה ל"מנ תימא יוא
 ישגח  לאסתכלא עיבד מאן ידעי דלא למאן

 יהו אד הבמ עויד איגליבאת והיאד הבמ
 דפקיד מה לכ חדא וונאגכ כלא דהא בסתרא

 
עם, כנזכר ניכהר כוחם ובששר"ל שות, כואנשי ס אתבהם  ויודעז) טים ח טופשן (מלשוי דעוי שפרמ 614
 שת פקודי רנ"א א' (רמ"ז).רבפ

 ו).(רח" בשבט ברזלועם תרון ה לשרועתהדין ו  ם לשבר כחדעיל יו"ר 615
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  דלעילא  וונאגכ איהו אכל בארעא ה"קב  . עלהמלש כדוגמא הוא לכ ה בארץ הוא
, הדין יום הוא השנה ראש לש היום
 בא  רוטשה, הדין בכסא יושב והמלך
 ףוא, דין ותובע ך המל פתח תא ומכסה

 ת א אוהב אוה ברוך  שהקדוש גב על
, פט שמ הבוא 'ה אני כי ראמשנ וכמ, יןהד
, הדין אהבת תא  ובני אהבת צחתנמ

 ריםבד עוןטל קם  שוטרהש ובשעה
 כדי  רבשופ ועלתק הומצו  הוא, עליהם
 ו באות למעלה מלמטה  יםרחמ לעורר
 רוח  שאב כלול עולה  הקול אותו, שופר
 רר ומתעו, אחד ל וק  מהם השענו, ומים
 רר עו תמ הקול וכשאות. למעלה אחר קול

 ן עושט ותענהט כל  אזי, טהוממ ממעלה
  .ת בו במתער טרגקמ  תואו

 יבתי לכאמו דדינא אמיו איהו ה"דר יומא
 פתחא וחפי אתי קא טיראנס דדינא בכרסייא

 ליה רחים ה"בדק ג"ואע דינא ותבע דמלכא
 נצח פטשמ באוה' יי ינא יכ א"כד  לדינא

 ובשעתא  דדינא מוחילר דבנוי ימויחר
 למתקע  פקיד הועליי מלין טעןמל קם אטירדסנ

 לעילא  אתמת ירחמ אתעראל יןגב רופשב
 באשא כלילא קלא ההוא  אסלק שופר בההוא
 ואתער  חדא קלא הויימנ בידעתוא ומיא ורוחא

 אתער  קלא ואהה כד  לעילא אחרא אלק
 ההוא  ןיעט דקא טענות כל כדין ומתתא מעילא

  מתערבי גאטרקמ

, ו לבד יצחק יוצא השנה ראש של וםיב
 לש ליםשיתב אותו טעיםהל  שולע אורוק
 שהרי , דרכו יפכ  אחד כל, ולםע ה כל

, מראות  עיניו ותכהין, ה עהש באותה
 הבריות  ינפ את יךשהחש ימ ממנו שיצא
 לעשו  וקורא ,הדין מטת על ושוכב ונפרד
, םימע מט לי ועשה דהצי לי וצודה ואומר
  . לי הוהביא 

 לעשו ריקו בלחודוי יצחק נפיק ה"רד ביומא
 ד ח לכ עלמא דכל ןיליתבש ליה מאלאטע

 עיניו  ותכהין תאעש אבההי דהא חוירא וםפכ
 ןיברי אפי דאחשך מאן המני קידנפ מראות

 לעשו  וקרי נאדדי ערסיה על יבושכ שפרואת
 יםמטעמ לי ועשה צידה לי וצודה מראו

   לי והביאה
 אהוב  הבנ יעקב אל ה ראמ בקהרו 

 מיום  לה שנמסר האהוב הבן, נפשה
 וא שה תואו ומצווה, לםהעו שנברא
 ויעקב , ולש םעמיטמ םותבא  ריתעור

  מתעורר 

 דנפשה רחימא בנה יעקב אל אמרה הקורב
 ידאתבר מיומא לה תמסראד רחימא בנה

 באינון איהו תעראאל ליה ופקידת עלמא
  אתער עקביו הדילי מטעמים

 ק/א  

  זהר  
 אברהם  את ורואה  מתעורר ויעקב

 שניהם  אוחזים אזי , האחר בצד מתתקן
 ולא , זה מצד וזה זה מצד זה, ביצחק
 ושלש , החוצה לצאת שלו התוקף יכולים

  . אחת סדרה הן הללו הסדרות

אתער וחמי לאברהם מתתקן בגיסא ויעקב 
אחרא כדין אחידן תרוייהו ביה ביצחק דא 

סטרא ולא יכלין  מהאי סטרא ודא מהאי
תוקפוי לנפקא לבר והני תלתא סדרין כלהו 

  סדרא חד 
 ונוטל  ועולה יוצא  קול אחרת סדרה

 אותו  ומשפיע, ממקומו אברהם את
קלא נפיק וסליק ונטיל   616סדרא אחרא 

 618ונגיד ליה לתתא  617לאברהם מאתריה

 
  סה"כ תשר"ת הם ב ז"ל ב לון לאתרייהו ז"ל הר ייא לסלקאדבע רא נתראההשנית סיתר"ת  פי' הם 616

ות וא' בבריאה וא' באצילות ג"כ וז"ש  מים הם א' באצילפע ש"ת בלאה ותר"ת ברחל וג'ורחל ותבלאה 
 ן ג' תר"ת לבד תר"תש שהזכיר כאר" ב ולפ"זן לאתרייהו וכו' עכ"ל הרהזוהר סדרא בתראה דבעי לסלקא לו

ל  לשון אבללות האתרייהו זהו כא לון לי באצילות ולכ"א לסלקאה והשלישבברית והשני ן באצילוהראשו
 (מ"מ). זה יותר מחבירו לא ירדנו לעומקו וסיף הזוהר בסדרה ה פרטי כל תיבה ותיבה ומ

 (או ריקר).   רוממקו גלהכח החסד שנת מושך  617
  בתקיעה ראשונה  על החסד מגו שופראותו  החסד, ואם תאמר כיון שכבר המשכנו הוא ענףלנצח ש 618

מר שזה בסוד האצילות  ק, ויש לוופר דהיינו בינה נפישדהא השתא לאו מגו  שניתשופר עוד פעם מה ענין 
, וכן צריך קול דנפיק  מקומה אל הבינה כח בחסד להמשיך הנצחה נתנה עוד שאחר שנאצלה חסד מבינ

ל  בדרך זה אכאשר יתבאר, ו כנגד הודסדיה אל ורר חעאל החסד כח להמשיך למטה אל הנצח לנה לתת מי
 ..(אור יקר) ר כדפירשנוק מגו שופי כח הבינה קול דנפידלייתם וירידתם על יות עכל שאר הקול
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 יצחק  של שהגבורות למקום למטה
  . בתוכם רהםאב את ומקיימים, שורים

וקיימן ליה  619ון דיצחק שרייןהיפלאתר דתוק
   לאברהם בגווייהו

 חזק לא שבור קול יוצא שניה סדרה
 שתקע  קול שאותו לא, הראשון כמו

 יצחק  אצל אינו קול שאותו אלא, חלש
, התקיף התוקף שורה  ששם, כבראשונה

 שהם , מעלה של דין בית לאותם רק אלא
 אברהם  את רואים וכולם, רפוים יותר

  . ו ינלפ ונכנעים אצלם

נפיק קלא תבירא לא  620סדרא תניינא 
תקיפא כקדמאה לא דחליש ההוא קלא דתקע 
אלא דההוא קלא לאו איהו לגבי יצחק 
בקדמיתא דתמן תוקפא תקיפא שריא אלא 

יתיר לגבי אינון בי דינא דלתתא דאינון רפויין 
  וכלהו חמאן לאברהם לגבייהו ואתכפיין קמיה

 קול  יוצא שלישית סדרה בינתיים
, יעקב של בראשו תעטרומ הל ועו

 שאותן  מקום לאותו  אותו ומשפיע

אה קלא נפיק וסליק  אדהכי סדרא תלית
ואתעטר ברישיה דיעקב ונגיד ליה לתתא  

ר דאינון גבוראן שריין וקאים את או להה

 
,  ה ויהיה התקיעה בהיכל אהבש דהיינו למטה בהיכלות לפרהוד שהיא ענף הגבורה, וכבר היה אפשר  619

היכל  " תוקפיהון דיצחק "יינו רצון והל הבהיכ והתקיעה  ספיר,העה ושברים בהיכל זכות והיכל לבנת והתרו
ך לענין הכוונה צריך  כא נפרש השמועה  גל לחצונים, ואף אם לרד, ומתגלם יושוד הדין החזק ומ בו סזכות ש

היינו חסד שבה  הו"ה דירשם במלכות הכל שבה סוד ים האלו, עוד אפשר לפדינהוא לכוון גם בתיקון ה
 אדנינו סוד שלשה פנים בסוד אל אלהים שבה, דהיי ת תפארתקיעה שניבה, תשתקיעה, שברים גבוה 

ם לא נפרש השמועה כך צריך  ף א, וא"צחק שראןתוקפיהון די ", והיינו "ה בתפארתם יהובמלכות אל אלהי
מתו במלכות בסוד ימין ושמאל ודוגות ח הוד יסוד דוגמתו בהיכל, וכל מה שנפרש בנצונההוא לענין זה הכו

 . אור יקר)( שבה ואמצע
ה  ם הבנים הנק' בינה דבא ה כי שורש השופר הואחכמלמתחילים ב הדברח"י דף קמ"ה ז"ל מבואר בס'  620

יא  ן הליו קוע בשופר לעורר שופר העביום הדין לת בר שישראל צריכין עתה הד ולא, וזה הוא שורשחירו דכ
ותא ואין מלכדינא ה"ד דדמ מז אלרבשופר בלבד ולא בקרן אחר שכל קרן מים אך הבינה להפוך הדין לרח

יום   אמר הכתובמים ע"י התרועה ולכך רחלהפוך ממשלת הדין ל ניםהראשו לעורראפם לנו עסק בדין 
א יהיה שים  ם לשלכם תעוררו חולת התעוררות ת של מעלה שאתר"ל לכם ניתן התעוררוכם תרועה יהיה ל

ומסתרת את ת במעלה ול מסתלקר הגדפוונה בזה לפי שהבינה שהיא סוד השולה, והכ התעוררות למע
ין הקשה  התעורר בדרה פחד יצחק מתחזקת לבוהל ו"ק הבנק, ואז הגם שפיע חל הבניולהשעצמה מלהניק 

ובה שלימה שזה  בתשור עורר פה למדה בשופר ולחזצריכים אז להתו לדון העולם ועל כן עצמ ומכין את 
  וגם לתקוע בשופר לעורר "ק הבניןהבנים ו נה עלייב ה' ר"נ להשיב ה' עליונה סוד הבשובה חשהוא סוד ת

 חסד ורחמים פשוטיםקול פשוט החסד מדת אברהם שהוא ר תשר"ת תקיעה א' לעורי' ה כנז', ובסאות
  ואם על בנים כמ"ש בזוהר, ים רחמפוקדין עליו ברחמי א"ב הסא של רחמים ותעוררותו לתקן הכסא כוה

  וא לעוררד לאברהם, ותרועה הבמדת החסלהמזיגו צחק ויהוא לשבר תוקף הדין שבגבורה פחד  ושברים
צריך  בר ין והחסד הולך וגורה שהוא דד כי אחר שנכנעה הגבויחים הממוזג חסד ודין רחמהת"ת מדת ה

ע  קו הרחמים שהוא קו הממוצ ם בעוללהכריע ביניהם להעמיד ה הת"ת מדת יעקב להם הכרעה והוא 
דהיינו  ף באמצע , ואז הדין הוא כפוכר בזוהרהדעת כנזבסוד  עה זו מתעטר הת"ת בבחינתו העליונהובתרו
תחתונות ' הרחמים מאירים לספיז החסד והד אחר ויצחק באמצע ואמצצד ימין הת"ת ויעקב ם מאברה

רת כי וונה אחתחלת וסוף, ותש"ת הוא בכם בחמיאחרונה היא כדי לעורר הרבעולם ותקיעה והרצון מצוי 
במלכות שבה  ק הדין שהעליונה המלכות למתממקומו  כים אותוממשי ובתקיעה א' ונתעורר החסד ואנ

שנכנעו כחות  אחרד לאברהם, ותקיעה במדת החס ב"ד של מטה ולהמזיגו ותרים תוקף הדין שבמלכושב
ת"ת מדת ות אל הזאת אחרונה עולה התעורר יעהבתקרות מדת אברהם בתוכה אז מטה ע"י התגב הדין של

צע ת עומדת באמה שבמלכות ואז מדת הדין סיכאל המלכונה למטה העליו יעקב להמשיך אותו מבחינתו
א ליישב האבות  הו ל צד כראוי, ותר"תולמטה ולכהרחמים מאירים למעלה י בין חסד לת"ת ואז פנ

כח הגבורה   להכניע  מתקיעה שברים תרועה כדי אחדכל י אחר שסידרנו ב' סדרים ים אל מקומן כהעליונ
ים מדות  ישבידי זה מתי תר"ת שעלכים לסדר סידור ג' אנו צרי כנז' אז למטה אלמעלה וכח דינא דמלכות

תקיעות  הרחמים הנרמזים בשני ד ובורה כנול בין החסשמדתו הג כונם ולהיות פחד יצחק מ העליונים על
תה בין חסד לת"ת ולסיבת יושבת עיא בסוד התרועה אשר היא ה הן זתר"ת, והגבורה עמה בסימ אלו של

כמתחלה אחר שכבר  רתה איננה בגבו הרפה כי ועה שהוא הכנעת דיןעתה בתר ה הגבורהנרמז ההתישבות ז
ול  ינה השופר הגדתיישבות זה מתחברת הבי הנים כאמור ובכן ע"נים הראשותוקף דינה בשני כיוו צענמ

  הדין מושלכים למתחילים בחכמה והן  וכסאות שפע וברכה בכל העולמות, הואל שאם על בנים ומוציא קו
תשכא לאשראל דידעין לנגדא ודי אה חולקיהון וכו' חכ פ' אמור סדרא קדמאההזוהר ב וטי דבריהן פש

ר"י שלה"ה  כמת מורינו האיהו, ואשר בתעלומות חידיתקני כל עלמין על לרחמי ומתלמאריהון מדינא 
 נוסח ירחמים והסליחות כי על כל אלה תקנתלעורר הוין עמקי סודות התקיעות לכ בין סוב"ר הרזים י

כוונת תש"ת  שב(דף ק' ע"ב) התפרש  כל ות וכו' ע"שרב בתקיע ור נמרץ כל כוונה הללת בקיצתפלה כו
 (מ"מ). ר"תלתשר"ת ות
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 אברהם  כנגדן ועומד, שורות הגבורות
 ואז , באמצע והם, זה  מצד ויעקב  זה מצד

) ושוככים( ונמצאים, נכנעים כולם
  . שני ראח סדר כולם ואלו, במקומם

אי לקבלייהו אברהם מהאי סטרא ויעקב מה
סטרא ואינון באמצעיתא כדין אתכפיין כלהו 
ומשתכחין (ס"א ומשתככי) באתרייהו והני 

  כלהו סדרא אחרא תניינא 
 להעלותם  שצריך אחרונה סדרה 

 את ביניהם) וליישר( וליישב למקומם
 ך צרי זה שאת משום , כמקדם  יצחק

 בגבורותיו יצא ולא , במקומו שרליי
 נכנעים  הדינים כל אז, החוצה

 לכוון צריך כן על , רחמים ומתעוררים
 ולחזור  הללו בקולות והרצון הלב  את

  . רבונם לפני בתשובה

סדרא בתראה דבעיא לסלקא לון  
יהו ולישבא (ס"א ולישרא) בינייהו לאתרי

ליצחק כמלקדמין בגין דהאי בעא לישרא ליה 
יפוק בתוקפוי לבר כדין דינין ולא  באתריה

כלהו אתכפיין ורחמין אתערו על דא בעי 
בהני קלי ולמחהדר  לכוונא לבא ורעותא 

  בתיובתא קמי מאריהון
 ומסדרים  מתקנים כשישראל אזי
, הזה  בשופר כראוי הלב ברצון קולות
 מעטר  וכשחוזר, עליון שופר אותו חוזר
 עולה  אחר וכסא, נתקן והכל יעקב את
 ברוך  והקדוש, בכל שמחה תנמצא ואז
 של  חלקם אשרי. העולם  על מרחם הוא

  יך ולהמש להשפיע שיודעים ישראל

כדין כד ישראל מתקני ומסדרי קלין 
ברעותא דלבא כדקא יאות בשופרא דא 

הדר מעטרא אהדר ההוא שופר עלאה וכד א
ליה ליעקב ואתתקן כלא וכורסייא אחרא רמיו 

על  מרחם וכדין חידו אשתכח בכלא וקב"ה
עלמא זכאה חולקהון דישראל דידעין לנגדא  

  ולאמשכא 
  רע"מ  

, ובקשות בתפלות מתלבש מלמטה
 שעולה  שופר באותו, יעקב  קול והקול 

  . עמו ונקרב, אליו יעקב ומתעורר

והקול קול   מתתא מתלבש בצלותין ובעותין
יעקב בההוא שופר דקא סליק ואתער יעקב  

  לגביה ואתקריב בהדיה 
 כיון, זה עם זה ונכללים אכליו לו ויגש
, המשומר  יין זה, יין לו ויבא, עמו שנכלל

 העולם  של הסוד, הלב שמחת שהוא היין
 התפלות , בגדיו ריח  את וירח אז. הבא

 הרוגז  נח" ויברכהו, "והבקשות שעולות
  . רחמים הוא והכל ,שמח והלב

ויגש לו ויאכל ואתכליל דא בדא כיון 
א יין דמנטרא ן דייויבא לו דאתכליל בהדיה 

יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא דאתי כדין 
וירח את ריח בגדיו צלותא דסלקין ובעותין 

  ויברכהו נח רוגזא וחדי לבא וכלא איהו רחמי 

 חיילות  אותם כל, ביעקב שנכלל כיון 
 התפזרו  מזומנים שהיו ורוגזים וגבורות

 הדין מן יוצאים וישראל , שם נמצאו ולא
 יצא יצא אך ויהי, "כותרבוב בשמחה

 הזה  ביום" אביו יצחק פני מאת יעקב
 אחיו  ועשו, עליונות ובברכות בשמחה

, העולם  ממעשי טענות  טוען מצידו בא
 חדה  לשונו ,מטעמים הוא גם עשיו

, לאביו ויבא עדים מסדר, טענות לטעון
 ויאכל  דיניו עם יתעורר, אבי יקום ויאמר

 העולם  כל של רעים מעשים כמה
  .יתאשמצ

כיון דאיהו אתכליל ביעקב כל אינון חיילין 
ותוקפין ורוגזין דהוו זמינין אתבדרו ולא 
אשתכחו תמן וישראל נפקין מן דינא בחדוה 

יצא יצא יעקב מאת פני אך  ויהיובברכאן 
יצחק אביו ביומא דא בחדוה ובברכאן עלאין 
ועשו אחיו בא מצידו טעין טועני מעובדי 

גם הוא מטעמים חדיד לישניה  שויעדעלמא 
ויבא לאביו ויאמר למטען טענות אתקין סהדי 

יקום אבי יתער בדינוי ויאכל כמה עובדין 
  ן דכל עלמא דקא אשכחנא בישי

, מאד עד גדולה חרדה יצחק יחרדו
 יעקב  של מכלל להפרד  יכול אינו שהרי
 הצד  הוא אפוא מי ויאמר. בשמחה שהוא

 מכל  ואוכל תובקשו תפלות בכמה, ציד
  . יהיה ברוך גם ואברכהו, תבוא  בטרם

דהא לא  ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד 
יכיל לאתפרשא מכללא דיעקב דאיהו בחדוה  

בכמה צלותין ד ציד ויאמר מי איפה הוא הצ 
ובעותין ואוכל מכל בטרם תבא ואברכהו גם 

  ברוך יהיה 
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 אביו ) יצחק( דברי  את עשו כשמוע 
 שהרי  שראה', וגו ולהדג צעקה ויצעק

 לו  שאמר לאחר עד כלום היה לא צידו
 אלו ', וגו יהיה הארץ משמני הנה

 וזה , העמים שאר של וההמונים החזקים
  . מהכל לו קשה

את דברי (יצחק) אביו ויצעק שמוע עשו כ
דחמי דהא צידו לא הוה כלום עד צעקה וגו' 

הנה משמני הארץ יהיה וגו' לבתר אמר ליה 
תקיפין ואכלוסין דשאר עמין ודא קשיא  ןאלי

  ליה מכלא 

 אחריו  ללכת יעקב את עשו וישטום 
 באותם  הלך ויעקב, תמיד  בו ולהתגרות

, יםהכפור ליום השנה ראש שבין ימים
 וׂשם בתשובה שב, ממנו להנצל ברח

 ויום  השנה ראש שבא עד, בתענית עצמו
 בא  שעשו ישראל יודעים אז, הכפורים

 מקטרגים  כולם, איש תומא ארבע ועמו
  . להם לקטרג מזומנים

למיזל אבתריה וישטום עשו את יעקב 
ולקטרגא ליה תדיר ויעקב אזיל באינון יומין 

ק לאשתזבא מניה ליום הכפורים ערידבין ר"ה 
שוי גרמיה בתעניתא עד  621תב בתיובתא 

דאתי ר"ה וי"ה כדין ידעי ישראל דעשו בא  
י זמינין גרמאות איש כלהו מקט 622ועמו ארבע

  לון  לקטרגא 
 והרבה , לו ויצר, מאד יעקב ויירא 

 אבי  אלהי יעקב ויאמר , ובקשות בתפלות
 עצה שנטל עד', וגו אבי ואלהי אברהם

 במנחה  פניו האכפר  אמר כי, ואמר 
 מנחה  בידו הבא מן ויקח, לפני ההולכת

 רחלים  עשרים ותישים מאתים עזים', וגו
 שלו  דצה הוא כך', וגו גמלים' וגו  מאתים
  בשעה , גמל כמין נחש הוא, גמלים

סגי בעלותין ויירא יעקב מאד ויצר לו 
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי ובעותין 

כי אמר א ואמר עיטאבי וגו' עד דנטיל 
פניו במנחה ההולכת לפני ויקח מן  623אכפרה

עזים מאתים ותישים הבא בידו מנחה וגו' 
כך הוא סטרא דיליה ו' גועשרים וגו' גמלים 

  גמלים הוא נחש כמין גמל בשעתא 
 ק/ב 

 את  ולתקן, לרחמים מדין רבונם תא
 . ידיהם  על העולמות לכ

למאריהון מדינא לרחמי ולתקנא כלהו  
  עלמין על ידייהו 

 שלשה נפתחים זה כנגד וראה בא 
 שרחמים  וכמו, זה ביום ספרים

 נעים נכ  הקשים והדינים מתעוררים
 כדוגמא  למטה הוא כך, מקומםל םיסונכנ

 נכנעים  םהקשי הדינים, שלמעלה
 הם  ומי. העולם  מן ומועברים|םיומעבר

 םדיני שהם גמורים רשעים אותם, ואל
 מן  והועברו|והעברו שנכנעו קשים

'. וכו ונחתמים נכתבים  כן ועל, העולם 
 ברוך , הדבר ברור זהו ודאי אבא רבי אמר

 ם ירהדב את תיוהרווח ששאלתי הרחמן
  . ללוה

פתיחין  624לקביל דא תלתא ספריןת"ח 
ין ודינין קשיין רעוכמה דרחמין מתביומא דא 

ן לדוכתייהו כך הוא לתתא  אתכפיין ועאלי
א דלעילא דינין קשיין אתכפין ואתעברו כגוונ

מעלמא ומאן אינון אלין אינון רשעים גמורים 
דאינון דינין קשיין דאתכפיין ואתעברו מעלמא 

אמר ר' אבא מים וכו' ונחת םדא נכתביועל 
יך רחמנא ודאי דא הוא ברירא דמלה בר

  ורווחנא בהני מלי  אנדשאיל

 
יה ביום  ושתבי' ימים אלו שהם דרגין דתשובה עלאה עוה"ב ואין הצווי רק מאכיהל מצוה להתענות  621

מרי לכן אפילו  הבינה לגגלם אור כ מת"הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה וביו עולם ה ולא בלילה והסוד 
  לילה כיום יאיר (רח"ו). בשכמל"ו בקול רם כי בלילה אנו מתעניןם ואומרים 

  רבן ים ג"כ, הנה הוא ג"כ רק מאותו הטעם עצמו, כי ע"י שמתתקן ע"י כל קהקב"ה נותן חלק להחיצונ 622
די שלא  ', הנה כמאד וכנזרבה ה מטה ומתכפייא ומתדחייא הסטרא אחראמעלה ולתיקונים רבים וגדולים ל

 דע"ה ח"ב קנו ע"ד).(יסובב עי"ז קטרוג וצעקה מהחיצונים 
 בשעיר כמש"ו (יהל אור).  623
לו בטלים כן א, גבורה רשעים גמורים, תפארת בנוניים, וכמו שהדינים מתהם חסד צדיקים גמורים 624

א  וקבים בנהם ונכנסמאלי םיכחם הם כללמיתה בשעתם בהתבטל  יןהם נחתמהרשעים שתלויים בקליפות 
ין בכל מי החסד הם לחיים מתפשטרח שהםדיקים גמורים נו נחתמין למיתה, אמנם צדתהומא רבא והיי

ייחוד  ין תלויים שא בכל העולמות והם גוברים, אמנם בנוניים שהם רחמי התפארתהעולם ובכל הכסאות ו
ים חסד לכך ת שהצדיק ד חג"נג פי', )(אור יקר תים ולא שריין על מלכו ויולכך תלעם המלכות עד החג 

 (מ"מ). בורה ובינונים בת"תלאלתר והרשעים בג יםחים לנחתמי
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, תרועה זכרון בכתו יהודה רבי אמר 
, והרצון הלב את לכוון זכרון עושים
 במעשה  במה, למטה זכרון עושים ישראל

  . שלמעלה צורה באותו  דבר שיתעורר כדי

זכרון  625ן תרועה זכרואמר ר' יהודה כתיב 
א לבא ורעותא ישראל עבדין עבדינן לכוונ

ין דיתער מלה גבתא במה בעובדא זכרון לת
  א  כההוא גוונא לעיל

 ליום  בכסה  כתוב  אלעזר רבי אמר 
. מתכסה ואיך, הלבנה בו שמתכסה, נוחג

, מאיר  אינו והשמש ענן כשעומד אלא
 כן  ועל, מאירה ולא  מתכסה הלבנה אזי

 כן ש כל, המאיר נה אי השמש ענן מלפני
 כן  ועל, מאירה ואינה  השמתכס  הלבנה
 סה כ תשמ א"בה, חגנו ליום בכסה

 ובה בתש, הכל מאירה  ובמה, הלבנה
 יודעי םהע אשרי שכתוב, שופר ובקול

  . יהלכון פניך  באור' ה  אז, תרועה 

בכסה ליום חגנו אמר ר' אלעזר כתיב 
 627והיך אתכסייא  626דאתכסייא ביה סיהרא 

 630ירמשא לא נהשו 629באעי 628אלא כד קיימא
אתכסייא ולא נהיר ועל דא מקמי כדין סיהרא 

כ"ש סיהרא  631רבא שמשא לא נהיעי
ועל דא בכסה ליום דאתכסייא ולא נהירא 

סיהרא ובמה נהיר כלא  תכסייא חגנו בה"א דא
אשרי העם ובקל שופרא דכתיב  632בתיובתא

  יודעי תרועה כדין יי' באור פניך יהלכון 
 הלבנה  כסהתמ  הזה ביום וראה בא 
 שישראל , לחדש בעשור עד ירהמא אול

 והאם , שלימה ה בתשוב כולם שבים
 ה הז  והיום, לה ומאירה  שבה ליונהעה

 ה שמח  ונמצאת, האם אור את לקחה
. הוא הכיפורים יום  כתוב כן ועל, בכל
 יום  זה מה, כפור יום להיות צריך היה

 מאורות  ששני משום  אלא, הכיפורים
 מאיר  יוןלעה המאור, כאחד מאירים

 מהאור  מאיר הזה וםובי, התחתון ורלמא

א סיהרא ולא נהיר ומא אתכסיית"ח בהאי י
לחדש דישראל תייבין כלהו עד בעשור 

בתיובתא שלימתא ואימא עלאה תאבת 
 633נהירו דאימא נטלא ונהרת לה והאי יומא
כתיב יום  ועל דא 634ואשתכח חידו בכלא

יום  ר מבעי ליה מאןים הוא יום כפוהכפור
נהרין בחד  ןיבגין דתרי נהורהכפורים אלא 
 636בוצינא תתאה נהיר ל 635בוצינא עלאה 

נהיר ולא  637עלאה  ובהאי יומא מנהורא

 
 (אור יקר).  התרועה אינו אלא זכרון בעלמא  עשה דהיינוהתשובה עיקר והמפירוש הכוונה ו  625
 ).אור יקר( ו איזהו חד שהחדש וכו'השנה כדפירשנפירוש בראש   626
חר ת שאדרבה מדרך המלכות לרדוף אמהתפאר ברוצה לקל אינהופירוש היאך אפשר שהיא מתכסת  627

 אורי קר).( נק ממנוהתפארת לי
א אלא מתכסת קשיקבל מהתפארת דאי הכי דעתיך דאתכסיא שלא ל קר לאו כדקא סלקאמלת אלא עו 628

הרחמים לבלתי יושפע במלכות  ין מעכבוכו' פירוש כאשר הד יימאכד ק ן, וזהו שאמר שלא לקבל מהדי
 ). קר(אור י םהעול גילהנה

 .)(מ"מ י' ה"ס הדיניםפ 629
 (מ"מ). רתו למלכותשיך האזעיר לא המם ה פי' שמרוב הרושם ג 630
כות והיא  אינם מאירים אז במל הכוונה שרחמי התפארת " א נהיר ול "  המשחיר את השמש הדין שהוא 631

סלקא לא כדקא ירוש פ  "דא מקמי עיבא  ועל "מכח הדינים,  צה לינק רונה י תינק מן הדין שאימתכסת לבלת
 ור יקר). (א ט בהן שלא ישלודיך דמקמי שמשא אתכסיא אלא מקמי עיבא שהוא הדעת
 (מ"מ). המוחין לז"ון ונהיריןנים ונמשכים ם הדיחיפר שהם באימא אז נדשובה והשופי' ע"י הת  632
 .ו)לע (רח"ם את הציבן ה' אלקינה בסוד ובבישאז נעשה תיקונה  633
ה"ך כי  נודע סדר המדריגות ביושמשא בריש דיקלא כי כד תחמי זהב דרב שון הל ביןח"י דף רכ"ח להב 634

ין ת"ת ישראל כתרה של אימא, ועדירת מוסף שאז היא בזמנה עד חזלה לענות בגילה כי אז מ' שמים התחי
"ש בזוהר בפ' אמור בהאי יומא  אימא כמבית מ' שמים ותקונה מ ין ום זה הוא לצורך בנכי עיקר י לא עלה 

נים  רת הנעילה שאז אם הבמן המנחה ונתעלה עד חזיל לעלות ת"ת ישראל אח"כ מתחא וכו' ואתכסי הדר"
 יקלאק' אנג' רברבא שה"ס דל האצילות העליון נלות לכתר עניון וכ ה ראש האציעם בניה תעלה למעל

  א שמשוז זה אמר כד תחמי שמשא ההוא נא ולרמדאילהכתר עליון רישא  "סאעלה בתמר וראשו ה  בסוד
תפלת עולה עד שפ הוא זמן יש דילקא כי אותה שעה ל הנק' שמש כנודע ברת"ת ישראדהיינו  קדישא

ת ישראל עמדי משא"כ במקום ת" אני הוא ואין אלהיםי שם נאמר כי אני י דכולא: כנעילה כי הוא רחמ
מים ון רחנין אא ג"כ אמרו רחמי דעתיק דעתיקיובפ' נשמים ה' מן השמים אש ו אתיש דין דכתיב ביה מש

 (מ"מ). נא עכ"לינא ושמאלא רחמי ודיסתם משום דאית ביה ימ דזעיר איקרון רחמים ים, רחמינדונ
 בינה (מ"מ). 635
 מלכות (מ"מ). 636
  ).Uנה (רח"בי 637
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 וב ת כ ולכן, השמש ורמא  ולא העליון
  . חגנו ליום בכסה

בכסה ליום חגנו ובגין כך  638דשמשא מנהורא
  639כתיב

 מתי , אמר שמעון לרבי שלח אבא רבי
 לך מה עם ישראל כנסת של הזווג

 בת תיואחו אמנה וגם לו שלח, הקדוש
. לאשה לי ותהי אמי בת לא אך היא אבי

 ואמר . בכה קולו הרים אבא רבי שהתרג
 עולם ל אוי אוי אוי  הקדוש נר רבי ביר

 בעולם שיהיו לדור אוי, ממנו כשתצא
  .ממך יתומים וישארו  מהם כשתסתלק

זווגא  רבי אבא שלח ליה לר"ש אמר אימתי
יה שלח ל 641דישאכא קלמב 640דכנסת ישראל

אך לא בת   642ואחותי בת אבי היא אמנה וגם
אתרגיש רבי אבא  השי לאותהי ל 643אמי

ואמר ר' ר' בוצינא קדישא ווי  ארים קליה בכה
ווי ווי לעלמא כד תפוק מניה ווי לדרא דיהון  
בעלמא כד תסתלק מנהון וישתארון יתמין 

  מנך 
 זה , אבא לרבי חייא רבי לו אמר 

 שאין ודאי אמר, אמר מה תךמיעל ששלח
 שמאיר  בזמן אלא מלכהה עם המלך גזוו

 ממנו  וכשמוארה|נאורשכו , העליון מהאב
 זה  אבא מבית שהרי, קודש לו קוראים

 שהמלך  משום, כאחד מזדווגים ואז, נוטל
', לה ישראל קדש שכתוב, קודש נקרא 

 אחותי  אזי, קדש שנקרא ממקום שנוטל
 מבית ישהר אמי בת לא אך, הוא אבי בת

 כן  ועל, אמא מבית ולא הזה םהש, אבא
 ה ז ה בזמן כאחד וגלהזדו לאשה לי ותהי
  . אחר בזמן ולא

דשלח לקבלך  ר' אבא האירבי חייא לא"ל 
אמר ודאי לאו זווגא דמלכא  644מאי קאמר

במטרוניתא אלא בזמנא דנהרא מאבא עלאה  
וכד אתנהרא מניה קרינן לה קדש דהא מבי 

וגי כחדא בגין מזדו אבא נטלא האי וכדין
קדש ישראל ליי' דכתיב  דמלכא קדש אקרי

כדין אחותי בת אבי  שמאתר דאקרי קד  דנטיל
מבי אבא שמא דא ת אמי דהא יא אך לא בה

ולא מבי אמא ועל דא ותהי לי לאשה 
  לאזדווגא כחדא בזמנא דא ולא בזמנא אחרא 

 בזמן  ולא אבא מבית שנוטלים בזמן 
 הכיפורים  וםיו, אמא מבית שנוטלים

 משום , סורא המטה שתשמיש מוכיח
 נוטל  אמא מבית הריש, זווג נמצא שאין

 ודאי  חייא רבי אמר . אבא מבית אלו
, בתוכו  שרוי שמעון שרבי הדור אשרי
  . יום כל לפניו שעומדים אותם אשרי

דזמנא דנטלא מבי אבא ולא בזמנא דנטלא  
מבי אימא ויום הכפורים אוכח דתשמיש 

דהא מבי  זווגא לא אשתכחן דיגהמטה אסור ב
נטלא ולא מבי אבא א"ר חייא ודאי אימא 

ן רי בגויה זכאין אינואשזכאה דרא דר"ש 
  מאקמיה כל יודקיימין 

 
 ת"ת (רח"ו). 638
פרש דקאי על מ"ש לעיל "נ יש לחגנו, אום רה למ' שהיא ירותיה מכוסים שנק' בכסה מאיפי' בינה שהא 639

אן ובג"כ בכסה אמר כולכך סיהרא ולא נהיר עד בעשור לחדש וכו'  דאתכסייאנו בה"א ום חגיסה לוע"ד בכ
 (מ"מ). יוה"ךד נהיר ע שבר"ה המ' נכסית ולא ליום חגנו כתיב דהיינו 

 (רח"ו). רחל 640
 בישראל (רח"ו). 641
 ח"ו). (ר ח שבועות סוכותכמו פסכשיש בה ה"ח דאבא  642
ולפ"ז מש"ה אחותי בת אבי ר"ל  רח"ו).כ (ויוה"מו בר"ה כות כללא כשהבינה נותנת הגבורות לבד במ 643

 .)N(מ" מי לבדהך ור"ה שהיא בת אכ"ש דאימא אך לא ביו"א יש לה ואבת אבי שהוא מוחין דבאפי' 
זווגא   ר אימתיש ואמת אבי וכו' שלח לר"רמז ר"ש בהאי קרא אחותי בה שפי' שר' חייא לא הבין מ 644

ווג  בזע"ה דמ"ד וז"ל ומבוא' שסבי אינ' מזהיא  ת אביי במנה אחותוגם א נ"י במלכא קדישא שלח ליהכד
ה אמרו לחכמה אחותי את כי שו נקרא' אחותי כמ"ות עליונים מאבא ומצדרי בה אוריכ"א עד אשר כשמא

בסוד פרצוף בגדלות  ה כשהיאן ועתשבו משם יוצאים ז"ופי' בסוד מילוי יו"ד ד"ד רצובחכמה הם דו פ
טי' מכל ג' עולמות ' בה ולפי שהיא כלה מקבלת מנו' וקישומאיריות 'המות"ן עם ג'שם ב 'נעשית כל"ה גי

ון  א ומזעיר כמ"ש בע"ח ובתיקונים וזל"ה אינוספירו' מאריך ומא"וד עישור נכסים מכל המקבלת בס םג
  מקבלת מא"וא ממלכות שלהם ובלבושהא ה ממה שטי כלה' הם סוד כ"ד קישודמתקנין למטרונית' בתכשיט

ן ועד"ז  ימה שמקבלת החרין עטרועטרהא היא סוד מה שמקבלת מאריך או  מבי"עעולה ה של'כלים מסוד ה
הוד יפיה עם  ה ב נעשים לה דודים ליתן לה מתנות ונעשית כל אחותי כלה כי כולםומר לה מה יפו דודיך א

י מנא ך ברתימו שמבואר בד' צ"ו ע"ב. אמר לה חי"ש גם כ"ב עצ"ח עף מש"ל בסוה'בדהכתר מלוכ' כ
כלולה ככלה   איקרי כלהד י מכונהו נטלית וע""יתנו לך מחול קהון כך כרין הא כולא ל חד תע כחשתלךדי

 (מ"מ). ולקין ותכשיטין והוא מובן כמש"ל עכ"לזמנין לה מאנין וחדכולהו מ
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 נברא  השנה בראש אבא רבי אמר
  ושב  אדונו לפני בדין ועמד אדם

א"ר אבא בראש השנה נברא אדם וקאים 
  בדינא קמי מאריה ותב

  רע"מ  
 נחש על כבר, םדא  את ל"סמא שפיתה

  . גמל כמין
דפתי סמאל לאדם ארכיב על נחש כמין   

  גמל 
 מיתה  בחלומו גמל האשרו מי שנינו 
 והכל , ממנה לונצו למעלהמ עליו נסהנק

, יעקב של אפוטרופוס עשו חזר ואז, אחד
 נא  יעבר, ועקצו דבשו רצה לא ויעקב
 ההוא  ביום וישב אז, עבדו לפני אדני
 שהרי , ילהענ בשעת, מתי, לדרכו עשו
 הוא  ברוך קדושוה, הקדוש העם מן נפרד
  . עליהם כפרומ  חטאיהם את עוזב

סה  ה מיתה נקנמאן דחמי גמל בלחמי ןנתני
מעלה ואשתזיב מינה וכלא חד וכדין עליו מל

אהדר עשו אפטרופוסא דיעקב ויעקב לא בעא  
יעבר נא אדוני לפני עבדו  דובשיה ועוקציה 

דרכו אימתי ו לשעוישב ביום ההוא כדין 
פרש מעמא קדישא ת נעילה דהא את בשע

   והון וכפר עלייהוקב"ה שביק לחובי
 ותוא עם הולך המקטרג שאותו כיון
 ברוך  הקדוש רוצה, מהם ונפרד  דורון
 ויעקב  כתוב מה, בניו עם לשמח הוא
 קרא כן על' וגו בית לו ויבן סוכותה נסע
 בסוכות  שיושבים כיון, סכות המקום שם
 ברוך  דושוהק, המקטרג  מן לוו צנ הרי
 בעולם  חלקם אשרי, בניו עם מחש הוא
  . הבא ובעולם הזה

 645נא בההוא דורון דההוא מקטרגא אזל ויכ
ואתפרש מנייהו בעי קב"ה למחדי בבנוי מה 

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית וגו' על כן כתיב 
קרא שם המקום סכות כיון דיתבו בסכות הא 

בריך הוא חדי שא דואשתזיבו מן מקטרגא וק
הון בהאי עלמא ובעלמא בנוי זכאה חולקב

  דאתי
  אקא/ 

  בריך הוא ל ליה קודשא וקבי 646בתיובתא ש ברוך הוא קבלו. ודבתשובה והק 
אמר לו אדם אתה תהיה סימן לבניך   

ביום הזה יעמדו בדין, אם  לדורי דורות, 
ישובו אני אקבל אותם ואעמוד מכסא  

חם  ואר דין ואתקיים על כסא רחמים
ישמע ה' אמר אהבתי כי  עליהם, ודוד

אמר ליה אדם אנת תהא סימנא לבניך 
האי יומא קיימין בדינא ואי ב 647לדרי דרין

מכורסייא  649אנא אקבל לון ואיקום 648יתובון
 יא דרחמי וארחםל כורסידדינא ואתקיים ע

 את 651אהבתי כי ישמע יי'מר ודוד א 650עלייהו 

 
 דע"ה.ספר ה עי' עמוד א' הערה בשם 645
  ותב  והיינו  הדין. את עליו  והצדיק  ונתחרט עונו על ונתנחם יפות  פנים בסבר רה הגזייו מי קבל על 646

 מאמר בריש  בתיקונים פירשו וכן למעלה תהמדו ייחדוונת למטת הפגם נמשך שמיד ליה וקביל תאבכתיו
 את הקב״ה יתקן עד לעונו קצוב שיעור שיש לענין ליה וקביל. בס״ד בראשית בפרשת כתובה ללדת תוסףו

 חטא קודם שהיה מה אל העולם ויחזור, לעולם קיימים םלפגרי הנשמות ויחדש מקללותיו  ויצא עולמו
 (אור יקר).  בריאתו בעת ומויק  שנגזר ורכשיע יפסד ולא  תקייםוי הראשון אדם
 יעמידם  הקב״ה  אחריו  הנמשכים דורות שבכל תקן תשובתו  גם הדורות כל  פגם שחטאו כמו  ירצה  647

 (אור יקר).  ויקבלם וישובו  בדין השנ בכל ההוא ביום
 בשלמא  כי ושחיד הוז, הראשון אדם והסימן הדין מושב בשעת ילואפ תשובתם שתקובל הוא ןוהסימ 648
  שלא  לבניו גדול סימן זהו  שיפטר שיודה מי יםעד שבאו אחר אמנם, פטור בקנס מודה  הדיינים מושב  דםקו

 אובש אחר ומתחרט ומתודה המודה גם אלא שאינו הדין ונגזר עדים באו כבר ויאמרו מהתשובה יתייאשו
  שון הרא אדם כענין הנפש  רךעב תקן ת הגוף  בערך הגזירה יתבטל לא אם, הרבה עילמו הדין  ונגזר עדים

 (אור יקר).  כדפירשנו
 אים הנבר יוכלו  זה כל עם  פיו ממאמר נפעלים הנבראים כל היות  שעם גדול נין ע בזה לו  והורה  649

 בכסא ושבי  והוא אותו מקימין יםבש, דין בכסא יושב חוטאים כיצד, משמ בו וללפע אדם בני הפחותים
 ייאסרכומ איקום ואנא" שאמר וזהו אדם בני רחמים בכסא ושיבוומ דין כסא מעל המלך מקים מי, רחמים
 בחסד משפעת בינה "מיחדר כורסייא" על ממנו לקום בלי "ואתקיים" החזקה בגבור׳ משפעת הינב "דדינא

 הדרך  כן אם השנה אשבר לדון הקב״ה דרך הריו, מתמוטט בלתי קיים הדבר ויהיה נוכדפירש ותפארת
, רחמים בכסא ולהושיבו הכסא מן  להקימו  הוא  עושים  לשישרא הדרךו, כסא על לישב הוא לפניו תאוהנ

 ). ר(אור יק מתקיים עושים  שהם ומה, דעתם מפני מבטל רוצה שהוא ומה
 ). ר(אור יק כדפירשנו רחמים להשפיעם םג אלא  יערא דרך הענין יהיה לא יכ 650
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כתוב כי עמך זה  את קולי תחנוני, ועל
חה למען תורא, וכתוב כי עמך ילהס
  ור חיים באורך נראה אור.  מק

כי עמך הסליחה כתיב  אי תחנוני ועל דקול
 653םכי עמך מקור חייוכתיב  652וראלמען ת

  באורך נראה אור
הזה יום  אך בעשור לחדש השביעי 

הכיפורים הוא מקרא קדש יהיה לכם,  
י רבי חייא פתח, לדוד משכיל אשרי נשו

יל הרי שנינו  חטאה, לדוד משכפשע כסוי 
פר  עשרה מיני זמר נקרא (נתקן) סב
ן, במשכיל, במכתם, וגהלים בנצוח, בנת

ר, באשרי, בתפלה, בהודאה,  במזמור, בשי
ויה, והעליון מכלם הללויה, והרי בהלל 

  פרשוה. 

ך בעשור לחדש השביעי הזה יום א
רבי חייא הכפורים הוא מקרא קדש יהיה לכם 

י פשע כסוי משכיל אשרי נשולדוד ח פת
י זינ ה לדוד משכיל הא תנינן בעשרהחטא

א אתתקן) ספר תהלים בנצוח "נזמרא אתקרי (
שרי ן במשכיל במכתם במזמור בשיר באבנגו

בתפלה בהודאה בהללויה ועלאה מכלהו  
  והא אוקמוה  654לויה הל

כאן משכיל מקומו ידוע, מהו משכיל, 
ששותים מים שמחכימים את אותם 

עוסקים באותו  אותו המקום (ש אותם,
  קום) שנקרא משכיל, כמו שנאמר מ

טוב, ומשום   בר ימצאיל על דמשכ
ליחה, ֵחרות שנקרא כך תלויה בו ס

אשרי נשוי פשע  החרויות, זהו שכתוב 
טאה, הרי כסוי חטאה. מה זה כסוי ח

פרשוה שהוא ַכסוי מבני אדם, אותו  
חטא שחטא לקדוש ברוך הוא והודה  

סוי וך הוא, אבל (כ פני הקדוש ברל
  חטאה). 

 655להכא משכיל אתריה ידיע מהו משכי
ון דשתו להו ההוא אתר ניא דאחכימו לאיימ

תדלין בההוא אתר) דאקרי (ס"א דמש
ימצא טוב  657משכיל על דבר כד"א 656משכיל

תליא ביה סליחה חירו  658ובגין דאקרי הכי
אי אשרי נשוי פשע כסוי חטאה מדחירין הה"ד 

וא א כסוי מב"נ הההא אוקמוה דהו כסוי חטאה
ה אבל (ס"א  קב" חטאה דחב לקב"ה ואודי קמי

  חטאה)  יכסו

חדא ותרין מנא ת"ח כד ב"נ חטי וחב זמתחייב בא וראה, כשאדם חוטא ו
 

  מועיל  אם ריקם חוזרת תשובה  ןשאי , וכו׳ קולי. את ה׳  שישמע בטוח שאני ואה  שאהבתי  מה  ירצה  651
  אינה  עון מחילת ושאילת ריקם פעמים חוזרות שאלות כל, ישמע ודאי הבא לעולם  לאו ואם הזה בעולם
  אחר  אבה עולם גזירת אבל מבטלת אינה לאו ואם טלתמב הזה העולם גזירת בטלתמ אם, ריקם חוזרת
 (אור יקר). פירשנוכד קונו  עם  הראשון מאדם מוכרחים אנו שכך, מבטלת ודאי המות

 (מ"מ). פירוש בינה שמשם היא הסליחה 652
 (מ"מ). ך שהוא זעיר. מקור חיים שהיא בינה.פירוש כי עמ 653
 (מ"מ). רות כפשטם.תיות אחי׳ ה״ס שהוא אדנ״י. והאולפי שיש בו הוי״ה הלל ג 654
  (רח"ו). לי שכאותיות מ 655
האמיתי  ד אימא שהיא המשכיל יסוסוד ז"א מפני שהמשך האור מן הדעת ששם י משכיל הוא 656

אמעדן   קי ע"א משכיל דא נה ריוצבא דמשפטים דף אמר סשכל השלם, לכן שמאירים בו חו"ב והוא ה
  ,א הוא ידוע (מ"מ).הכא בז ושם היא עליון וסתום אבלבינה   שפשוטו הוא יסוד

ה״כ בדרוש  סש בויש לפ׳ ג״כ שמשכיל הוא היסוד דזעיר כמ״ .)ינה נקרא משכיל (רח"ובוד דסוד היס 657
ימצא טוב. אלא שהרב המלכות הנק׳ דבר. משכיל על דבר וכו׳ מי שממשיך יסוד הנק׳ משכיל על  הלולב

וד  ח משם שעל יסו דחורין ומוכיחה חירמ״ש בסמוך תלייא ביה סל המגיה פירש על יסוד הבינה משום 
 .(מ,מ) מדבר ההבינ
א מונע השפעת שהחוטלהשכלתו. וגם  על תשובה חוזרטא נכנס בו רוח שטות, אבל הבכי החו 658

בראשית לט, א) ויוסף הורד מצרימה כמבואר אצלנו "א (בתוך הדעת וכמד ומעלימם למעלה החסדים
, הסדים עד פום אמוממשיך החבה שסו), שם התשוובה מתעלה עד יסוד אמא ששסה), אך הבעל תש 

ליכם, פי' קתי עאל לו, כה) וזר, שנאמר (יחזק) ומי מטהר אתכם, ומ"י דייקאניתין שסזמתוכדתנן ב
מקום  ין ה' פעמים חס"ד, שכל הה' חסדים מתקבצים בזה הכמנ הרת"ם, גי' שי"ןי"ם טהורי"ם וטמלמעלה, מ

 ).  ו"ה (רמ"זשנה, מק . וכן נאה לדרוש בסוף המהנקרא משכיל
פלה והנה  ש מוחין בכל תעתה אחר חרבן אנו צריכין לחדידעת כי  ברח פ"ה): וכ"פר עץ חיים (שכעי' ס
ג' אלקים וזהו אין אדם חוטא  סוד רא חרן כנ"ל שהםסוד הדינין ונקאין שם מוחין והם ב היום באמצע

 ין קשה. וחין בסוד רוח אחרת של דשטות שמתמלאין המאא"כ נכנס בו רוח 
תגבר באדם בו רוח שטות כי אין היצה"ר מא"כ נכנס א ן אדם חוטאי"ה ח"ב פ"ז): אשערים (ש עי' מבוא

שם נאחז השטן ה שמם שהוא הדין הקש בחינת רוח אלהינתמלאו המוחין שלו מאא"כ חז בו להחטיאו ונא
  וזהו רוח שטות.
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בו, ם ושלש ולא חוזר פעם אחת ופעמיי
הרי חטאיו הם בגלוי ומפרסמים אותם  
למעלה, ומפרסמים אותם למטה,  
והכרוזים הולכים לפניו ומכריזים, 

נו, נזוף הוא מאדו מסביב לפלוניהסתלקו 
מעלה נזוף הוא למטה, אוי לו  נזוף הוא ל

אוי לו שאינו  ,את דמות רבונו  שפגם
נו. הקדוש ברוך הוא  חושש על כבוד רבו

הו שכתוב יגלו  מעלה, ז מגלה חטאו ל 
שמים עוונו וארץ מתקוממה לו,  
וכשאדם הולך בדרך רבונו ועוסק  
בעבודתו והזדמן לו חטא אחד, הכל 

, זה  יונים ותחתוניםכסים עליו עלמ
  חטאה.  נקרא כסוי

א ולא אהדר ביה הא חובוי באתגליי אותלת
לתתא  רסמי לוןאינון ומפרסמי לון לעילא ומפ

וכרוזי אזלין קמיה ומכרזי אסתלקו מסחרניה 
דפלנייא נזיף הוא ממאריה נזיף הוא לעילא 

וקנא דמאריה ליה דפגים דינזיף הוא לתתא ווי 
ליקרא דמאריה קב"ה גלי  י ליה דלא חיישוו

יגלו שמים עונו ב יתילא הדא הוא דכה לעחובי
וממה לו וכד בר נש אזיל בארחא וארץ מתק
אשתדל בפולחניה ואזדמן ליה דאמריה ו

חטאה חד כלא מכסין עלוי' עלאין ותתאין דא  
  אקרי כסוי חטאה

שיו לא הגעת אמר לו רבי אבא, עד עכ
אמרו  ה אמרת, וזהו שלעיקר הדבר ויפ

צריך  היה החברים יפה, אבל אם כך,
חטאה, מהו כסוי חטאה.  הסלהיות מכ 
דברי חכמה יש בו, ושניהם כך,   אלא שני

ששנינו, שמעשים טובים אחד כמו 
שאדם עושה בעולם הזה עושים לו 
באותו העולם לבוש נכבד עליון להתלבש 

עשים טובים, בהם, וכשאדם מתקן מ
דוש  עשים רעים, והקוגוברים עליו מ

רעים  יו הברוך הוא משגיח בו, ומעש
רשע, שנמצא חוטא לפני   ארבים, והו
והה על אותן טובות שעשה אדונו ות

אבד הוא מן הכל, ה, הרי נבראשונ 
  מהעולם הזה ומהעולם הבא. 

א"ל ר' אבא עד כען לא מטית לעקרא 
רייא דמלה ושפיר קאמרת והאי דקאמרו חב

 659חטאה מבעי ליה  ל אי הכי מכוסהשפיר אב
תא אית דחכממהו כסוי חטאה אלא תרי מלי 

 יהו הכי חד כמה דתנינן דעובדיןיוביה ותר
 בדין ליהטבין דבר נש עביד בהאי עלמא ע

בההוא עלמא לבושא יקירא עלאה לאתלבשא  
בהו וכד בר נש אתקין עובדין טבין וגברין 

י ה קב"ה ועובדועליה עובדין בישין ואשגח בי
תכח חטאה קמי ואיהו רשע דאש בישין סגיאין

מיתא דקון טבאן דעבד ב אינ מאריה ותוהא על
עלמא ומעלמא הא אתאביד הוא מכלא מהאי 

  דאתי 

ך הוא מאותן  מה עושה הקדוש ברו  
טובות שעשה החוטא הזה בראשונה,  
אלא הקדוש ברוך הוא אף על גב שאותו 

וזכויות  רשע חוטא נאבד, אותן טובות 
שהולך בדרכי בדות. יש צדיק לא נא

 שיו, לך העליון ומתקין לבושיו ממעהמ
לבושיו הסתלק,   תוטרם שהשלים א

משלים לו מאותם  הקדוש ברוך הוא 
ע החוטא אבד) הרשהמעשים שעשה (ש

הזה, ומשלים את לבושיו, שיתתקן בהם 
באותו עולם, זהו שכתוב יכין וצדיק  

ק  ילבש, אותו חוטא התקין והצדי 
שכתוב   הוא התקין, זהומתכסה ממה ש

אה, (הכסוי הוא מזה שחטאה  כסוי חט

האי ן טבאן דעביד מה עביד קב"ה מאינו
גב דההוא   על תא אלא קב"ה אףחטאה בקדמי

לא  ןנון טבאן וזכייד אירשע חטאה אתעבי
חוי דמלכא אתאבידו אית צדיק דאזיל באר

ועד לא אשלים מעובדוי עלאה ואתקין לבושוי 
לבושוי אסתלק קב"ה אשלים ליה מאינון 
עובדין דעבד (ס"א דאביד) האי רשע חטאה 

א עלמא תקנא בהו בההוואשלים לבושוי לאת
לבש ההוא חטאה אתקין יכין וצדיק יהה"ד 

כסוי הה"ד  ןממה דאיהו תקי תחפיוצדיק א
מידא דחטאה אתחפי חטאה (כסוי הוא 

מכוסה אלא כסוי וחד לא כתיב מחטאה) וע"ד 

 
וסים מבני אדם שלא ידעו  קב״ה מכאה היינו שעונות שעשה להפי׳ לפי דברי רז״ל שאמרו כסוי חט 659

סה מבע״ל שר״ל אשרי ו מכוסה מבני אדם. וכן לפירוש ר״ח ג״כ מכומכוסה מבע״ל שר״ל שעונ אותם. א״כ
ם שאין הקב״ה מפרסמו. ותירץ כסוי של הצדיק הזה  אדנו מכוסה מבני מי שאין בידו אלא ערן אחד ואזי עו

 (מ"מ). ה כסוי דהיינו מצולות ים יש עלי ׳ ב׳ כסוי חטאה חטאה שלומהמצות של חטאה. ולפי
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לא כתוב   ןמהחטאה), ועל ככסה מת
שהתכסה אותו  מכוסה אלא כסוי, ואחד 

נקראים באותם ש החטא של הצדיק הזה
מצולות ים, שהרי מי שנופל במצולות ים 
לא נמצא לעולמים, משום שהמים 

  מכסים עליהם. 

דאתחפי ההוא חטאה דהאי זכאה באינון 
דהא מאן דנפיל  660דאקרון מצולות ים

דמיין  כח לעלמין בגיןבמצולות ים לא אשת
  ייהו חפין על

(מהו המצולות ים), כמו שנאמר  
  ךותשלי

  ותשליך "א דכמצולות ים)  אן(מ

  רע"מ  
ת ביום הכפורים להתענו מצוה זו

ואת הנפש בסוד של  להכניע את הגוף 
חמשה ענויים של חמש דרגות של יום 
הכפורים, שהרי המקטרג בא להזכיר את  

וכולם בתשובה   חטאיהם כמו שנתבאר, 
אמר הם, הכל כמו שנשלימה לפני אבי

  בכמה מקומות. 

 ירנאה ביומא דכפולאתע פקודא דא   
נויין דה' לאכנעא גופא ונפשא ברזא דה' ע

טרגא קא אתי דיומא דכפורי דהא מק 661דרגין
לדאדכרא חוביהון כמה דאתמר וכלהו 

שלימתא קמי אבוהון כלא כמה  662בתיובתא
  דאתמר בכמה דוכתי ע"כ 

  נא וכו' סגיאפקודא למפלח כה  
  קא/ב 

ים כל חטאתם. מי הם  במצלות 
, והרי אואלא סוד נכבד ה ים, מצולות 

ביאר אותו רבי (ביארה רבי שמעון אמר) 
אותם שבאו מצד שמעון ואמר, כל 

הקשה ונאחזו במינים רעים, בכתרים  
התחתונים, כמו עזאזל ביום הכפורים זה  

סף  נקרא מצולות ים, כמו פסולת הכ
כתוב הגו  ותו באש, זהו שכשבוחנים א

ות  מכסף, כך זה הוא מאותם מצול סיגים
ים, מצולות מאותו   תם, ונקרא מצולוי

מאן מצולות ים  663במצולות ים כל חטאתם
 א אוקמוה ר"ש הוא והא (ס" 664אלא רזא יקירא

אתו דואמר כל אינון ר) אוקמיה ר"ש אמ
בישין  יניןבז 666ואתאחדו 665מסטרא תקיפא

כגון עזאזל ביומא דכפורי  667איןתתבכתרין 
כספא כד בחנין דא אקרי מצולות ים כזפטא ד

הגו סיגים מכסף כך האי ליה בנורא הה"ד 
ומצולות ים אקרי  668מאינון מצולות ים הוא
דישא מצולות זוהמא מצולות מההוא ים ק

 
ת נוקבא ם מצולום עזאזל כי ה ם והכי זו״ן דנוגה דבי״ע הם נק׳ מצולות י ור״ל שכתב הרב בס׳ ק"י 660

 (מ"מ). ף ס״ב ע״בדקדושה הנק׳ ים עכ״ל ועיין בפ׳ אחרי מות ד
 יהל אור). ה"ג, ה' עילאה (  661
 דוע (יהל אור).דרגא דיוה"כ בינה כי 662
 כוללת שהיא חינתהבב י״ם תקרא מלכותשה רמנא י״ם מצולות ובענין, כדמסיק בטלומת כסהמת ושם 663
, ובתחתונים בעליונים בחינותיה טוב על להורות ידים ורחב גדול הים זה וכאומר איםהנבר מציאות כל

 ולמטה מטטרו״ן בעולם שהם  המרכבה חיות ארבע סוד הם  קטנות חיות בכללות והנה , וכו׳ רמש שם ואמר
 מטטרו״ן מעולם למטה שהם  יפות הקל אל; רמז וטיט רפש םבה שיש ים מצולות הם ובחינותיה, וז מי״ם
 מבואר. וזה לסמא דא ורע  מטטרו״ן דא טוב הדעת עץ בתיקונים  ע״ה  יהרשב״ ביאר וכן יחנו למשכן יבוסב

 חצוניםב מתדבק שאדם ־מה מצד יםנמשכ הם והעונות הרע יצר והנה, מספר אין מקומות בדבריו
 מתלבן עונותיו  ולכלוך ומתתקן הרמתט הרע  יצרו עונו מ ובש י האדם וכאשר, ים במצולות ומתלכלך
 יס מצולות נמי נודהיי לחטא הזה  לאיש גרמו וכחותיו לשסמא, במינו מין ים במצולות  נתן הואה  והטינוף
  ונשא סוד וזהו ,עון לו שאין בענין עונותיו על מכסים ים ומצולות במקומו והלכלוך  העון נשאר ובשובו
 .(או ריקר)  הנזכרים  ים מצולות ממש אשהו גזרה ארץ אל םונותע כל את עליו השעיר

 (מ"מ). דבי״ע דנוגה ו״ןז  שהם הרב בשם כמ״ש פי׳ 664
 (מ"מ). ז'הנ דבי״ע דנוגה  זו״ן הם פי׳ 665
 .)N(מ" שתחתיהם  ותבקליפ פי׳ 666
(פ'   רה פרק ט), וע' בזוהבשער קליפת נוגש הרב (גה דאצילות וכמ"נוקליפת א ועזאל הם מהזו"ן דעז 667

(דע"ה ח"ב כ  םים והם תולדותיההענפועזא ועזאל הם  ו"ן הם השרשים,כי אותן הז אמור קא ריש ע"ב)
 ע"א).

 סיגי  הם כולם אבי״ע של השהנוג ים מצולות מאינון עזאזל שהוא האי ךכ וכו׳ דכספא הזפטא כמו פי׳ 668
  מאינון  האי כך הזוהר אמר לכךו ז'הנ ממצולו׳ הוא דבי״ע דנוגה  ״ןזו ׳ושה ועזאזל  מ׳ שהיא העליון ים

 .)מ"מ( ים מצולות
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לות זוהמת הכסף, ועל כן ים קדוש, מצו
ם החטאים של ישראל שורים כל אות 

לתוכו (אצלו), והוא מקבל אותם  
ונשאבים לתוכו, למה משום שהוא נקרא 

חסרון, ועל   חוטא {חסרון} מה זה חוטא
רון  סהכל ונטל את ח  ן הוא חסרון שלכ

צולות הים  רד מהגוף והנפש ביום הזה יו
זוהמת (הכסף) הנפש ונוטל זוהמת   הזה,

ו  הגוף, מי הוא זוהמת הגוף, זה אל 
החטאים שנעשו על ידי יצר הרע שנקרא  

  מזהם מנוול. 

דישראל שריין ל אינון חטאין דכספא ועל דא כ
שתאבון יווהוא קביל לון יה) לגויה (ס"א לגב

טאה אקרי מאי חטאה בגויה מ"ט בגין דאיהו ח
הוא גרעונא דכלא ונטל גרעונא   גרעונא וע"ד

בהאי יומא נחית האי  669דגופא ודנפשא 
ונטיל  671דנפשא 670מצולות ים זוהמא (דכספא)

דגופא דא מאן היא זוהמא  672דגופא זוהמא
 673ו על ידי דיצר הרע חובין דאתעביד אינון

  נוולהם מדאקרי מזו

סי שנינו, ונתן אהרן על ויאמר רבי 
עירם גורלות, אם כך כבוד הוא  שני הש

ל העזאזל ראיתם עבד שזורק גורלות  ש
עם רבונו, דרך העולם שאינו נוטל אלא 

ל מה שנותן לו רבונו, אבל משום שסמא" 
 ינות, וכדי שלאמזומן ביום הזה על מלש

פה, (בגורל הזה הוא  יהיה לו פתחון
, והגורל  הז ותנים לו חלק ב), נעולה בו

בו, שאמר רבי הזה מעצמו הוא שעולה 
חק, דבר עליון מצאנו  יהודה אמר רבי יצ

בגורל. בגורל של יהושע כתוב בו, על פי 
הגורל, על פי הגורל ודאי, שהוא אמר זה  

כו', וכן ל יהודה, זה של בנימין וחלקו ש
  כולם. 

נן ונתן אהרן על שני אמר ר' יוסי ת
יקרא הוא דעזאזל  אי הכילות גור השעירים

די עדבין במאריה ארחיה חמיתון עבדא דש
נטל אלא מה דיהיב ליה מאריה  דעלמא לא

אבל בגין דסמאל זמין האי יומא בדלטורא 
עדבא  (ס"א בהאי  674ובגין דלא יהא ליה פטרא

ליה חולקא  יהבין 676677)675קא ביה הוא סל
רמיה הוא דסליק ביה י והאי עדבא מגבהא

עלאה   ה א"ר יצחק מלהיהודדאמר ר' 
כתיב ביה על  אשכחנא בעדבא עדבא דיהושע 

ודאי דאיהו אמר דא  ע"פ הגורל 678פי הגורל
  חולקא דיהודה דא דבנימין וכו' וכן כלהו 

 
 .(מ"מ) והנפש  הגוף ו שעש העונות פי׳ 669
670
  נמחק במ"מ. 
 (מ"מ). שנפ ק׳נה המלכות מסיגי שהוא הרב  בשם כמ״ש והיינו 671
 (מ"מ). הגוף שעשה   העון פי׳ 672
 .(מ"מ) ותהעוונ נעשים יצה״ר  שע״י פי׳ 673
 .(מ"מ) הגורל ע״י  מעלה ול עושים  נוא לכן ישראל על רגלקט  הפ ימצא שלא כדי פי׳ 674
 בו  כתוב היה והאחד השם בו תיבכ היה האחד היו רלותגו ששני, בגורלו עולת היה סמאל ממש כי 675

  הוא  שהרי תרעומת לו  אין והדחוי המותר שהוא לו הראוי במקום לעזאזאל הגורל בעלות כן אם, עזאזל
  נתנו  לומר "אבעד בהאי פטרא ליה  אהי  דלא ובגין" שאמר וזהו , חלקו בררמ היה  ו חשכ חלקו  בחר בעצמו

  חלקו  בורר היה ממש בעצמו הוא  "יהב לקאס" הוא לכד, הקדוש קמחל הטעימוני ולא הפגום  חלק לי
(אור   "לזיניה אזיל זינא" ומעצמו  שם  נתון  כחו שכל בגורל  שמו  כתוב  היה ולכך, חלקו ובורר עולה  שגורלו

 .יקר)
676
  . נ"א באור יקר –סלקא ביה עדבא א יהיב ליה פטרא דה ובגין דלא 
  אנו  אין שלעולם ופירש הספרים במקצת כתיב כך  -  היב אקלס אבעד דהא פטרא ליה  יכהי  דלא ןיגוב 677

 היה לא האמת לפי אבל לפנים היה זה השעירים על מגרילים שהיו פ״יואע, לו הראוי אלא ללסמא נותנים
  משום  לרובג ונה הכו  והיה , בימין לעולם א ב יהה שם  של שגורל בגמרא כדפירשו  לו  הראוי  אאל לו עולה

 לו נתנו שלא שיאמר מפני קטיגוריא וילמד הדין ליום  פה פתחון לו  יהיה שלא כדי הרשעים את מחנפין
  נובמי מין  הפחות אלא לו  להעו היה  לא בגורל ואדרבה, הגורל פי על היה  לזה שבהם  הפחות אלא שעיר
  היה  לא ולעולם הגורל יתב יש ניםומד" ביה לקאס עדבא אהד" וב לגמגם "פטרא ה לי יהיב דלא" שאמר וזהו
  עבד  שיהיה  ושלום חם ולזה לזה  ראויים  השעירים  ששני  דעתין  סלקא כדקא ולא, לו הראוי אלא לו  נותן

 יצחק ר׳ דברי מתוך זה ןעני והוכיח, כדפירשנו הגורל פי על לו נתן היה והדחוי והמותר, אדוניו אל משתות
  יהודה  קחל הגורלות שיחליפו אפשר וכי ימיןלבנ וזה  ליהודה  זה צועקות היו  שממ שהגורלות שאמר

 (אור יקר).  ול  מברר היה בראשית יימ מששת לו הראוי חלקו אלא ליהודה בנימין חלק או לבנימין
  לפנים  הגורל משבית מדנים מטעם הגורל יןענ והיה , לפלוני זה  צווח והיה  בגורל מדברת הקדש  רוח 678
 לו הראוי במקום אאל עולה הגורל היה ולא לו הגורל רבר לו יהראו סמאל גביל שכן מכל נמי הכא לבד

  מורה  זה כי ושלום חס הגורל שם שיפול מקום מקרהוה ההזדמן צד על ושלום חם שיהיו ולא, הקדש ברוח
 (אור יקר).  רוהטהו הקדוש   ן הב אל הפחות העבד  שיווי
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אף כאן, כיון שהכהן שם ידיו, אותם   
ן, גורלות מדלגים ועולים ביד הכהה

הם מדלגים  רלות ביד הכהן (שעולים הגו
, זהו שכתוב קומםמידיו), ושורים במ

יו  יר אשר עלה עליו הגורל, עלה עלעשוה
ל פעם  ודאי. ולא זה בלבדו, אלא בכ

שמזומן המלשין וניתנת לו רשות, 
צריכים לשים כנגדו במה שיתעסק 
ן ויעזוב את ישראל, ביום הזה מזומ

כתוב  המלשין לרגל את הארץ, זהו ש
בא, והרי אל השטן מאין תויאמר ה' 

, אלא זהו  ה זהשנינו משוט בארץ, מ 
  הגדול מקטרגם של ישראל. ןיהמלש

ון דכהנא שוי ידוי אינון עדבין כא כיאוף ה
מדלגי וסלקין בידא דכהנא (נ"א דסלקין עדבין 
בידא דכהנא אינון מדלגי מן ידוי) ושארן 

הגורל  והשעיר אשר עלה עליוהה"ד באתרייהו 
א בלחודוי אלא בכל ודאי ולא ד 679ועלה עלי

רשותא  המין ואתיהיב לירא זזמנא דדלטו
דיתעסק ושביק לון בעינן לשואה לקבליה במה 

יומא דלטורא זמין לאללא לישראל בהאי 
ויאמר יי' אל השטן מאין תבא ארעא הה"ד 

האי הוא  והא תנינן משוט בארץ מאי הוא אלא
  ישראל דלטורא רבא מקטרגא ד

(שודאי)  חברים,עוררו ה והרי הת
ומנים ל מזבאותה שעה שהיו ישרא

ולהיפרע מן המצִרים, אמר   םלעבור בי
ברתי בארץ הקדושה, וראיתי אני ע
לא ראויים להיכנס לתוכה. אם   שאלה

אתה דן דין הדינים שלהם כאן כמו  
המצִרים, מה שונים אלו מאלו, או  

ו כולם כאחד או שיחזרו כולם  שימות
עבדום  הוא שאמרת, ו מצרים, ולא אתהל

הרי לא  ה, ו וענו אותם ארבע מאות שנ
נו אלא מאתים ועשר ולא ובעלו מחש

  יותר. 

א אתערו חברייא (דודאי) בההיא שעתא  הו
דהוו זמינין ישראל למעבר ימא ולאתפרעא 
ממצראי אמר אנא אעברנא בארעא קדישא  

אלין למיעל בגוה אי אנת וחמינא דלא אתחזון 
שניין כא ממצראי מה דינא דינייהו הדאין 

 כחדא או יהדרון להו אלין מאלין או ימותון כ
 680כלהו למצרים ולאו אנת הוא דאמרת

הא לא סליקו  ועבדום וענו אותם ת' שנה ו 
  מחושבנא אלא רד"ו ולא יתיר 

אמר הקדוש ברוך הוא מה אעשה,   
לקרב השתדלות להביא כאן צריכה 

ויעזוב את   ן לו במה שיתעסקכנגדו, את
מר  י שיתעסק מיד, א, והרי נמצא במבני

אין  יל עבדי איוב, כבך אלו השמת ל
שין כמהו בארץ. מיד חלק לו המל

יאמר החנם  בדברים, ויען השטן את ה' ו
  ירא איוב אלהים. 

אמר קב"ה מה אעביד אשתדלותא בעייא 
 ליה יהיבנא ליה הכא לאייתאה לקרבא לקב

הא אשתכח  שבוק בהו לבני ובמה דיתעסק וי
בך אל השמת לליה  דיתעסק מיד אמרבמאן 

מיד פלג ליה  ץרכי אין כמהו באיוב עבדי א
ויען השטן את יי' ויאמר החנם דלטורא במלין 

  ירא איוב אלהים 
(משל) לרועה שרצה להעביר צאנו  

בנהר אחד, עבר זאב להתגרות בצאנו, 
בעוד  אמר, מה אעשה שהרועה היה חכם 

יתגרה  את הטלאים הוא שאני מעביר
 בין הצאן תישרים עיניו וראה בצאן, ה

שהיה גדול  רבמאותם תיישי ה אחד
כנגדו ובעוד   וחזק, אמר אזרוק זה

עביר את כל הצאן,  שמתגרים זה בזה א
  וינצלו ממנו. 

לרעיא דבעי לאעברא עאניה בחד נהרא  
א הוה ליה בעאניה רעיאעבר זאבא לקטרגא 

ד דאנא אעבר מאי אעביד דבעו חכים אמר
וי וחמי בין בעאני זקיף עינ לייא יקטרג הואלט

תיישי ברא דהוה רב  ןחד תיישא מאלי עאנא
שדי דא לקבליה ובעוד דמקטרגי ותקיף אמר א

  א בדא אעבר לכל עאנא וישתזבון מניה ד

כך הקדוש ברוך הוא, אמר ודאי  
אזרק  חד וחזק ואלים,התיש הזה גדול א

עמו יעברו  בעוד שהוא מתעסקכנגדו, ו
אמר  ר עליהם, מיד ויולא ימצא קטגו בני

 בהא תיישא חד ר ודאיכך קב"ה אמר 
דהוא  ותקיף ואלים אשדי לקבליה ובעוד

א ישתכח קטיגורא ישתדל ביה יעברון בני ול
ויאמר יי' אל השטן השמת לבך לגבייהו מיד 

 
 .מעצמו שדיגל עליו (רח"ו) עלה עליו 679
 .(מ"מ) הקץ םלנש שלא  הקשה  ועוד. אלו אף אלו מה הקשה להשתח היא אחריתי קושיא י׳פ 680
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דוש קההשמת לבך. עד שטן, ה' אל הש
שכתוב הנו   ברוך הוא זיווג אותם כאחד,

עסק בו עזב את  בידך, בעוד שהוא מת
ישראל ולא נמצא מקטרג אליהם. אף  
כאן, ביום הזה המלשין מזומן לרגל את  

 לשלח כנגדו במה הארץ, וצריכים 
הוא שלו), ובעוד ש שיתעסק (כדוגמא 

  עוזב את ישראל. מתעסק בו, 

ו בידך  הנא דכתיב עד דקב"ה זווג להו כחד 
יק לון לישראל  וא אשתדל ביה שבבעוד דה

הכי בהאי  ורא לגבייהו אוףולא אשתכח קטיג
ארעא ובעינא  אללטורא זמין לאלמא דיו

דיתעסק (כגוונא דיליה)   לשדרא לקבליה במה
  דאיהו אשתדל ביה שביק לון לישראל ובעוד 

ומשל אומרים למזולזל של בית  
המלך, ן וישבחך לפני המלך, תן לו מעט יי

רע, לפעמים אמר למלך דיבור ואם לא י
המלך בור עליוני בית לים את אותו דינוט

  בגללו דין.ושה והמלך ע

 אמרא לזלזולא דבי מלכא הב ליה אלומת
י לאו יימא זעיר חמרא וישבחך קמי מלכא וא

למלכא מלה בישא לזמנין נטלין לה לההיא  
א מלה עלאי דבי מלכא ומלכא עביר דינ

  בגיניה
  ר'  רבי

  קב/א 
 וטה שעומד לפנייצחק אמר (משל) לש

לך, תן לו יין ואחר כך אמר לו והראה  המ
וכל אותן  תיטעויות שעשותן כל אלו 

ח אותך, ויאמר רעות, והוא יבא וישב
  כמותך.שלא נמצא בעולם 

יצחק אמר לשטייא דקאים קמי מלכא הב 
 682ולבתר אימא ליה ואחזי ליה 681ליה חמרא

והוא דת וכל אינון בישין כל אינון טעוון דעב
א ישתכח בעלמא ישבחך ויימא דלייתי ו
  כוותך 

תמיד לפני  לשיןאף כאן הרי עומד המ 
ה,  ישראל נותנים לו את הדורון הז ,ךהמל

ולכל  ובדורון הזה פתק לכל הרעות 
הטעויות ולכל החטאים שעשו ישראל, 
והוא בא ומשבח את ישראל ונעשה  

א מחזיר  עליהם סנגור, והקדוש ברוך הו
מו, משום  את הכל לראש הרעים של ע

  אשו. חותה על רכי גחלים אתה  שכתוב

 לטורא תדיר קמיים דאוף הכא הא קא
ובהאי  מלכא ישראל יהבין ליה האי דורון

כל טעוון ולכל חובין דורון פתקא לכל בישין ול
דעבדו ישראל והוא אתי ומשבח להו לישראל 

כלא  ואתעביד סניגורא עלייהו וקב"ה אהדר 
ם כי גחלייב בגין דכת 683לרישא דבישי דעמיה 

  ראשו אתה חותה על 
ם של עשו, ו לעמר רבי יוסי, אוי לא 

ששולחים את השעיר הזה לאותו   בשעה
שין שממונה עליהם, שבגללו בא המל
בח את ישראל, והקדוש ברוך הוא  לש

מחזיר את כל אותם החטאים על ראש 

אי סי ווי לון לעמא דעשו בשעתא דה ויא"ר 
נא דעלייהו שעיר משדרי לההוא דלטורא ממ

דבגיניה אתי לשבחא לון לישראל וקב"ה  
אהדר כל אינון חובין לרישא דעמיה בגין 

"ר לא יכון לנגד עיני א 684דובר שקריםדכתיב 

 
  ואמרו , בדבריו ממש יש  זכות מלמד וא שכשה זכות  שילמד כדי שהכוונה  ליה  סבירא יה חזק  ר׳ 681

  חלקו  נסך  מיין דווקא משמריו  מהיין  ושותה טמא כסיל סמאל שהוא המזלזל השוטה  חלק שזה  "מחמרא"
 . קר)(אור י ודאי
  ע״י  כ״זע. לס״א שעשה העונות  לכ האדם שמראה פי על שאף, קמא תנא ל ע וסיףהל  בא יצחק ר׳ פי׳ 682

 .(מ"מ) משבחו הוא שקיבל השוחד
 ישראל  את פוטר שהוא  שכיון , אדום אלא אדם תקרי אל תחתיך אדם ואתן שאמרו מה  יןכענ ירושפ 683
  על  לבא וי הרא דין ה גזרות  לחצונים ן ותנ ה׳והקב״ ההם  העונות  על תובעות  הקליפות  אחד מצד הדין  מן

  אלו ו אלו ימותו או תחלה תובע שהוא אפשר או, תהאומו ושאר באדום דינם שעשו  ההם בעבירות ישראל
 שישראל וכיון , חמדות להשוות נותן  והדין  לבד ישראל שינצלו  אלא רוצה  אינו והקב״ה , לווא אלו ינצלו  או

  שהוא  העולם ואומות ומחילה לנס יםראוי ישראל הדין זרח הםיעל זכות מלמד השטן וגם בתשובה שבים
(אור   יהםשעמפ שבים שאינם המוקש פח בתוך נשארו ואלו אלו נצלוי או ואלו  אלו ימותו םהעלי טען

 קר).י
  דובר  שהוא כיון זכות קב״ה  מלמד שהוא פילווא האמת צד על  אינו סניגוריא מלמד שהוא שמה  684

 על לא ומלמד זכותן על פשמח האמת דצ על מדמל שיהיה צריך סניגוריא מדהמל אלא "יכון לא" שקרים
 קר). (או רי כסמאל השוחד צד
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עמו, משום שכתוב דובר שקרים לא 
למלא  כוון לנגד עיני. אמר רבי יהודה אי

הזה, לא   ם עכו"ם מהשעירהיו יודעי
  חד בעולם. ום אמשאירים את ישראל י

יר ם מהאי שעהוו ידעי עכו" 685יהודה אלמלי
  יומא חד בעלמא שראללא שבקין לון לי

  בא וראה כל אותו יום הוא מתעסק 
ך הוא  עם אותו שעיר, ולכן הקדוש ברו

מכפר לישראל ומטהר אותם מהכל, ולא 
נמצאת קטגוריה לפניו. אחר כך הוא בא  

ואז שואל אותו, כמו ומשבח את ישראל, 
תבא,  אל השטן מאין  שנאמר ויאמר ה'

ישראל, והקטגור  בחותם של משיב בתיש
הקדוש ברוך   זאגור והולך לו, ה סננעש

שרים שסביב הוא אומר לשבעים ה
שין הזה איך הכסא, ראיתם את המל

עומד על ָּבַני תמיד (מסכימים), הרי אחד  
שנמצא (שנשלח) אצלו בפתק עם כל 

ל טעיותיהם וכל מה שחטאו  חטאיהם וכ 
ם, אזי כולם , והוא קבל אותוחבו לפני

 זרו אותם החטאים על כימים שיחמס
  . עמו

איהו בההוא  686מא משתדל וית"ח כל ההוא 
 ן כך קב"ה מכפר להו ישראל ודכישעיר ובגי

לון מכלא ולא אשתכח קטגוריא קמיה לבתר 
ומשבח להו לישראל וכדין שאיל   687הוא אתי

יאמר יי' אל השטן מאין תבא אתיב וליה כד"א 
יד וקטיגורא אתעב בחתייהו דישראלבתוש
 688אמר לשבעיןב"ה א ואזיל ליה כדין קסניגור

 689וראדסחרין כורסייא חמיתון האי דלט ןשרי
תכמו) הא חדא היאך קאים על בני תדיר (אס

דאשתכח (ס"א אשתדר) גביה בפתקא דכל  
חובייהו וכל טעותייהו וכל מה דחטו וחבו 

מאי והוא קביל לון כדין אסתכמו כלהו  ק
  בין על עמיה הדרון אינון חודי

  אמר כל אותם עוונות רבי אבא  
ו שכתוב, ותשליך מכ אים נדבקים בו וחט

חטאתם, ואחר כך כולם  במצלות ים כל 
ראשי עמו, זהו שכתוב ונשא   חוזרים על

השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ 
טרות  גזרה. ביום הזה מתעטר הכהן בע

עליונות, והוא עומד בין עליונים 
ועל עליו ועל ביתו תחתונים ומכפר ו

  אל. ישר ם ועל המקדש ועל כלהכהני

כל אינון חובין וחטאין  ררבי אבא אמ
ולות ותשליך במצביה כמה דכתיב  מתדבקין

ים כל חטאתם ולבתר כלהו מתהדרן ברישיהון 
עליו את כל  690ונשא השעירדעמיה הה"ד 

האי יומא מתעטר תם אל ארץ גזרה בעונו
י א קאים בין עלאוהו 691טרין עלאיןכהנא בע
ל וע 693הועל ביתי 692מכפר עליהותתאי ו

  696ועל ישראל כלהו  695א שועל מקד 694כהני 
 

  שיגזר  הענין שאין  לומר ויש , אל רגיזילמ ובטוחות לשודדים אוהלים  ישליר אדרבה והרי  תאמר ואם 685
  ווי " שאמר וזהו  העולם מן אדום אומת לאבד לעתים גזרות שנה בכל מחדש הקב״ה אלא דמי רעה עליהם

 .ר יקר)(או '"ווכ  לעמיה לון
  ועל , השעיר ייד על להם מושפע מלמעלה. נעשהה ממותר אלא, לבד שמעומכ בשר השעיר שאין הענין 686
 לכל שפע  אותו ומחלק זרהג ארץ אל רבא דתהומא נוקבא תוך  אל ההם  הסוגים ידים מור השעיר שלוח  ידי

 רחמים מתמלא הוהקב״ עליהם קטיגוריא מלמד אינו  לזה  זה  ובין, בתשובתן וישראל, בזה ונטירד חייליו
 (אור יקר). '"וכו מכפר ה״בק כד ובגיני" שאמר  זהוו  תשובתן מקבלו

  מה  ידי  על וגם  שפתינו פרים  ונשלמה זה ובזמנינו, מכפר סופו ב הכפורים  שיום החמה לשקיעת  סמוך 687
 ,נגוריאס מלמד והוא, ממש בחלקם להם כיםמוש ואנו להר ודחיפתו שעיר של הלוכו סדר מספרים שאנו
 (אור יקר). חלקו הקדש  לקוכח בקדש  מתקנים אנו םידבר ספור ייד  שעל רואה  שהוא כיון
  כדי  נווהיי השירים בשיר  וכן  המטיר וה׳ בפסוק וירא בפרשת כדפירשנו העליון  דין  בית  סוד היינו 688

  ים ואוכל םעליה נשפע העון פגם יינווה, אלו סנהדרין ושבעים באצילות שנה שבעים של דין הגזר שיהיה
 ר׳ אמנם, זה ניןע הוא השעיר שאחר להו אסביר, קמא דתנא פליג אבא ור׳. לעתיד להאבידם מיד טובה

 (אור יקר).  הענין  הוא מובעצ  השעיר שעם אמר אאב
 .)N(מ" פרעה אל בא פ׳ בריש כמ״ש ס״מ מלבד ע׳ והם  שרים הע׳  כל על עליון הוא שס״מ פי׳ 689
 (או ריקר).   ממש עירהש ידי  על וזה יעקב " םת, "עשו" ירהשע" 690
  הבחינות  יינו וה עילאין בעטרין מתעטר הוא הכפורים יום םאמנ בחסד סתם כהן השנה  ימות שאר 691

(אור   לקמן כדפירשנר למעלה  ומכוון  שלקד פנימה נכנס הוא ולכך, בבינה בחכמה בכתר חסדב תהנעלמו
 יקר).

 ר יקר).(או  בחכמה גדול כהן הואש 692
 ר).(אור יק בבינה 693
 (אור יקר). החסד צדמ 694
 ר). (אור יק הכהנים בית סדחה מצד מלכות 695
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פר  נכנס עם דם הלמדנו בשעה ש
מכוון בראש האמונה וַמֶזה באצבעו,  
ככתוב והזה אותו על הכפורת ולפני  
י הכפורת. ואיך עושה, טובל בראש

(בדבוק) האצבעות ומזה כמצליף בטפות  
ע) (הכפורת), די הכאות (השפוהאצבע לצ

,  אחת ן ומתחיל למנות אחתזה ומתכוומ
ואחת שכוללת הכל,  ,הואחת אחת לבד 

הכל, האחת שהכל   אחת השבח של
אחת הראש של הכל, אחר חוזרים כנגדה 

כך אחת ואחת, שהם שורים כאחד ברצון 
  ם. ובאחוה ולא נפרדים לעולמי

תאנא בשעתא דעאל בדמא דכפר מכוין 
צבעיה כמה  ימנותא ואדי באברישא דמה

הכפרת פני ה אותו על הכפרת ולוהז ב דכתי
בסים בקפטא (ס"א בקטפא)  דוהיך עבי

ואדי כמצ"יף בטיצפין דאצבעא  דאצבעא
סטרי קפתורא (ס"א קטעורא) (ס"א כפורתא) ל

אדי ואתכוון ושארי לממני אחת אחת ואחת 
אחת דכליל כלא אחת  697בלחודהא אחת 

חת  אהדרן לקבלה א שבחא דכלא אחת דכלא
דאינון שריין  698אחתבתר אחת ורישא דכלא ל

ולא מתפרשין  ברעותא באחוותאחדא כ
  לעלמין 

הזו, שהיא ֵאם   ע ל"ואחת"אחר שמגי 
הכל, מכאן מתחיל למנות בזווג, ומונה 
ואומר אחת ושתים, אחת ושלש, אחת 

אחת ושש, אחת   וארבע, אחת וחמש,
  ושבע, כדי למשוך ולהשפיע לאחת הזו 

גות  ם) העליונה בדרשהיא הֵאם (הי
אמא   ) שלת, לכתר (לנהר לאמאידועו

המשיך נהרות עמוקים ל והתחתונה, 
סת ישראל, ועל כן ביום זה ממקומם לכנ 

אורות מאירים כאחד, האם העליונה  שני 
מאירה לאם התחתונה, ועל כן כתוב יום 

  שנתבאר.  הכפורים כמו

בתר דמטא להאי ואחת דהיא אימא דכלא 
ר אחת זווגא ומני ואמב 699ן שארי לממנימכא
אחת רבע אחת וא 701אחת ושלש 700יםושת

אחת ושבע בגין לאמשכא  ששוחמש אחת ו
 להאי אחת דהיא אימא (ימא) עלאה ולנגדא 

בדרגין ידיען לכתרא (ס"א לנהרא לאימא) 
דאימא תתאה ולאמשכא נהרין עמיקין 

ייהו לכנסת ישראל וע"ד יומא דא תרין מאתר
נהרא לאימא חדא אימא עלאה נהורין נהרין כ

 כמא 702יום הכפוריםיב ה וע"ד כתתתא
  דאתמר

יצחק חבל אחת קשורה  יאמר רב
בשעה שהיה נכנס שאם   לרגלי הכהן

וציאוהו מבחוץ, ובמה יודעים, ימות שם י
באותה זהורית נודע וניכר, כשלא נהפך  

שעה, נודע שהכהן נמצא  צבעו באותה
הורית  בפנים בחטא, ואם יצא בשלום בז

שמחה  ללבן, אזיכר שיהפך צבעו ידוע וני
כולם   חתונים. ואם לאובת היא בעליונים

עים שלא נמצאו בצער, והיו כולם יוד

א"ר יצחק קפטרא חדא קשירא ברגלוי 
דכהנא בשעתא דהוה עאל דאי ימות התם  

ובמה ידעי בההוא זהוריתא  יפקוהו מלבר
גווני בההוא  אתידע ואשתמודע כד לא יהפך

לגו בחטאה   הנא אשתכחעתא אשתמודע דכ ש
ע ואשתמודע דילם בזהוריתא אתק בשואי יפו

כדין חדוותא היא בעלאי  דיהפך גווני לחוור 
אי לאו כלהו אשתכחו בצערא והיו ותתאי ו

 
 (אור יקר).   אמצעי הוא ולכך עואמצ משמאל מלכות תםובי, תפארת וישראל גבורה הלויים מצד 696
  ם פרצופי  שה׳  לפי באחת שבחים ה׳ הזוהר  שהזכיר וטעם. הכתר הוא שאחת הרב כמ״ש אריך  הוא פי׳ 697
 .)N(מ" כנודע כוללם הוא ואריך תרכ לו  יש  פרצוף וכל באצילות הם

 .(מ"מ). וכו׳ כחדא שריין  נוןדאי וז״ש או״א הם פי׳ 698
  הכי  משמע לא בסידור הרב ומדברי. עכ״ל דאצילות דנוקבא ז״ת תמקשט עילאה  אימא ינההב סוד פי׳ 699
 ה״ג ידיען ןבדרגי עילאה אימא דהיא ׳וכו לאמשכ׳ בגין אותם מקשטת שאימא ומלכות דזעיר ו״ק הם אלא
 .מ)"N( תתאה ימאא הנק׳ ,המ  עד דזעיר ק״ו דרך אימא הארת להמשיך ור״ל
  .(מ"מ) ג"ח םה  ושתים  בינה היא חתשא בסידור בהר כמ״ש פי׳ 700
 שבכולם  ואחת. מ׳ ושבע. יסוד ושש  הוד וחמש. נצח הוא ארבעו. ת״ת הוא ושלש  בינה היא אחת פי׳ 701
 .)N(מ" להם אירההמ  בינה היא
. כ״י דא אמכם שולחה וכפשעיכם נאמר יען ביםר לשון  כפורים פירשו יםהמקובל וז״ל ף"ק ףד בח״י 702

  שמהם  עליונו׳ מדות בשני נאחז הזה היום להיות  כן  ק׳שנ אמר ובזוהר . ומטה מעלה כפרה  דיש ונמצא
  במשוך  ה׳ בסוד לבאים סודו בוארמ הנה וכו׳ נהורין ב׳ דא איומ וע״ד אמור ׳בפ הזוהר וז״ל הכפרה תמשך
  כיום  ולילה דבר לכל כיומו  ך "יוה ליל  וגם בתה  כאמא שריין  אדכח נפקין  כחדא באימא ה קמ בת היובל 
  ועל . ההיא בעונה  תהב  על החופפת אימא על להורות בטלית מתעטפין בלילה ןלכ הנז׳ המאורות ב׳ יאירו

 "מ).(מ שם עיין  וכו׳ עליו יןמברכ אין  לכן ידינו  במעשה ולא  מאליה עלתה היא כי
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  ידעי כלא דלא אתקבלו צלותהון    התקבלו תפלותיהם. 
כנס וסגר ה כיון שהיה נאמר רבי יהוד  

צריך, שלא להסתכל במה שלא את עיניו 
כנפי הכרובים מזמרים   ע קולוהיה שומ

כהן שהכל היה  דע ה ומשבחים, היה יו
חה ויצא בשלום, ועם כל זה  משב

תו היה יודע שהמלים יוצאים  בתפל
  חה ומתקבלים ומתברכיםבשמ

יהודה כיון דהוה עאל וטמטם עינוי א"ר 
דלא אצטריך והוה שמע דלא לאסתכלא במה 

וה ידע ה קל גדפי כרובייא מזמרי ומשבחי
יפוק בשלם ועם כל לא הוה בחדוה וכהנא דכ

בחדוותא  ןיידע דמלין נפק הוה דא בצלותיה
  ומתקבלן ומתברכן

  ב/קב 
כראוי, ואז היא שמחה בעליונים 

  ובתחתונים. 
כדקא יאות וכדין חדוותא היא בעלאי 

  ותתאי
 בי שמעון אביו,אלעזר שאל את ררבי 

  אמר לו למה היום הזה, למה במקום הזה 
הוא  ה אחרת, שראוי תלוי ולא בדרג

לך  להיות בדרגה ששם שורה המ
לו רבי שמעון,   רמךה מהכל. א ותרחי

וא ודאי ויפה שאלת, בא אלעזר בני כך ה
לך הקדוש השאיר את היכלו  וראה המ 

 וביתו ביד המלכה, והשאיר את בניו ִעמה
בתוכם,   להלקותם ולשרותכדי להנהיגם ו

ה שאם זוכים, המלכה נכנסת בשמח 
ים היא  לך, ואם לא זוכובכבוד אל המ

  והם חוזרים לגלות. 

ון אבוי א"ל האי עמל לרבי שעזר שאאלי רב
תלי ולא בדרגא  703בהאי אתר יומא אמאי הוא

דיאות הוא למהוי בדרגא דמלכא אחרא 
הכי  יתיר מכלא א"ל ר"ש אלעזר ברי 704שארי

ת"ח מלכא קדישא  י ויאות שאלתהוא ודא
ק דמטרוניתא ושב שביק היכליה וביתיה בידא

ין לדברא לון ולאלקאה לון  לבנוי עמה בג
מטרוניתא עאלת  ןאויה דאי זכבגו משריול

לגבי מלכא ואי לא זכאן היא בחדוותא ביקרא 
  נון אתהדרו בגלותא  ואי

והרי בארנו כמו שכתוב "משדד אב  
עיכם שלחה וכתוב "ובפש יבריח אם"

כם" ועל כן יש יום אחד בשנה  אמ
מזדמן לעיין בהם, וכשלהשגיח בהם ו

הֵאם העליונה שכל החירות  היום הזה
סתכל בישראל'  הל מנת כנגדו מזד  דיה'בי

יום הזה בכמה וישראל מזדרזים ב
ת בכמה עינויים, עבודות בכמה תפלו 

כולם בזכות, ואז מזדמנת להם חירות 
של  החירות בידיהמהמקום שכל 

ני המלך בניה שנפקדו בידיה,  המלכה, ב
בלי  כולם בלי חטאיםכולם צדיקים 

  ז מזדווגת. עוונות, א

משדד אב ב דכתיוהא אוקימנא כמה 
אמכם וע"ד  ובפשעכם שלחהריח אם וכתיב בי

אשגחא בהו ולעיינא אית יומא חד בשתא ל
בהו וכד אזדמן האי יומא אמא עלאה דכל  

א בהו קבליה לאסתכלידהא אזדמן לחירו ב
מה בישראל וישראל אזדרזו בהאי יומא בכ

ענויין כלהו  ה צלותין בכמה פולחנין בכמ
חירו  לכירו מאתר דהו חמן לבזכותא כדין אזד

א בנהא  בידהא דמטרוניתא בני מלכ
ין כלהו בלא חטאן דאתפקדן בידהא כלהו זכא

  בלא חובין כדין אזדווגת 

 הזה, וישראל  (וכאשר מזדמן היום 
הזה בכמה עבודות בכמה  הזדמנו ביום

אז ם, הכל בזכות, תפלות בכמה עינויי
שכל החירות בידיה   האם העליונה

ורואה   כל בישראל,להסתגדו מזדמנת כנ
שנפקדו בידיה  את בני המלך, בניה (בנה),

כאים בלי חטאים בלי של המלכה, כולם ז
עוונות, ואז מזומנת להם חירות ממקום  

(ס"א וכד אזדמן האי יומא וישראל אזדמנו 
ה צלותין בהאי יומא בכמה פולחנין בכמ

ו בזכותא כדין אמא עלאה ה ענויין כלהבכמ
סתכלא  זדמנת לקבלה לאדכל חירו בידהא א

  אל וחמאת בני מלכא בנהא (נ"א בהו בישר
דמטרוניתא כלהו   א התפקדון ביד) דאברה

א חטאין בלא חובין כדין זכאין כלהו בל

 
  ולה ע  זה ענין  שאין לו הוקשה  לעיל גוכדפירש בבינה ותלוי  משמ במלכות שהוא  ומפני, ובינה במלכות 703

 "תלי דא באתר הוא אמאי" שאמר וזהר הואו אל בו חלק יהיה ולא הין ה בשני זה יום שיהיה בדעת
 .מלכות (מ"מ)ב(אור יקר).  בבינה ותלייתו במלכות מציאותו

 .(מ"מ) דעכנו עירז  שורה ששם בינה פי׳ 704
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ז של המלכה, וא חירות בידיה שכל ה
המלכה העליונה), למלך|עם המלך {עיין 

ות  אור בשמחה בשלמני הסוגריים} בלפ
ון העלימלך ברצון, שהרי גידלה בנים ל

אשר ביום הזה אינם נמצאים כ וכראוי. 
  י, אוי להם אוי לשלוחיהם. כראו

להו חירו מאתר דכל חירו בידהא  אזמינת
לגבי  דמטרוניתא כדין מטרוניתא עאלת) 

בשלימו ברעותא דהא הירו בחדווה מלכא בנ
  כדקא יאות וכד  רביאת בנין למלכא עלאה

 שתכחו כדקא יאות ווי לון וויהאי יומא לא א
  ון  וחיהלשל

רי המלכה התרחקה מן המלך,  השאוי  
העליונה מסתלקת ולא יוצאת   והאם
ו חירות לעולמים, אשריהם ישראל  ממנ

שהקדוש ברוך הוא לימד אותם את  
וימצאו  נצל מן הדין רכיו כדי להיד

הזה צדיקים לפניו, זהו שכתוב כי ביום 
תוב וזרקתי  לטהר אתכם, וכ יכפר עליכם

מכל  רתם וטה עליכם מים טהורים
  וגו'.  םכטמאותי 

ת מן מלכא ווי דהא מטרוניתא אתרחק
תלקת ולא נפיק מנה חירו ואמא עלאה אס

לעלמין זכאין אינון ישראל דקב"ה אוליף לון 
וישתכחון  תזבא מן דינאחוי בגין לאשאור

זה יכפר עליכם כי ביום הזכאין קמיה הה"ד 
וזרקתי עליכם מים ב לטהר אתכם וכתי

  ם וגו'כים מכל טמאתטהרתים וטהור

שביעי וגו',  ובחמשה עשר יום לחדש ה
שאל את רבי אבא, אמר לו  רבי יוסי 

החמשה עשר יום הללו במה מדובר.  
א וראה בין סוד נכבד, ב אמר לו ודאי זהו

מעלה בין למטה, כל אחד ואחד בדרכו ל
רכו מתעורר  בדרכו יושב ובדנוסע ו

  שה מה שעושה, העשר|העשור הזה ועו
ום העשירי עומד י הת ישראל, ומכנס הם 

בעשור לחדש הזה ויקחו   בעשירי, ועל כן
שה לבית וגו', והיום הזה הוא   להם איש

שלה, וחמשה ימים אחרים הוא של  
  לך. המ

ר' חדש השביעי וגו' שר יום לובחמשה ע
יום הני חמשה עשר  יוסי שאל לר' אבא א"ל

"ח רי א"ל ודאי רזא יקירא הוא תמאי קא מיי
א כל חד וחד בארחיה תתין לעילא בין לב

יה יתבא ובארחיה אתער ובארח 705נטלא 
י דעביד האי עשיר מכנסת ישראל ועביד מא

א ועל בעשיראה קיימ 706אינון ויומא עשיראה
ויקחו להם איש שה  707חדש הזה בעשור לדא 

שה וחמ 708א הוא דילהלבית וגו' והאי יומ
  ן דמלכא הוא אחרני 709יומין

 
 מטה ול מהחזה שהיא שנית בבחינה המ׳ היתה מצרים בגלות כי דע. ב׳ ר״ו חובע״ ק״י בס׳ הרב ז״ל 705

  היתה  אז כי להורות  בעשור  חפס לקחו מצרים גאולת תור ובהגיע  הב מאירים אינם ות ראשונ וה׳ באחור
  ראשונות  ה׳ בה האירוו  ימים  ה׳  עד המתינו ואח״כ רעשוב מקחו  ולכן אחב״א ספירות  בעשר שלם פרצוף

.  לחדש יום עשר ובחמשה פ׳ על ע״ב ק״ב דף אמור בפ׳ בזוהר ש וז״ לחדש בט״ו שהוא סחפ ליל היה ואז
  קומתה ושיעור  י״ס בחי׳ היא אחב״א בהיותה  ׳פי .עשר  על ה׳ באשלמותא סיהרא יימאק כדין ב׳ ר״ך חובע״
 מקומם ולוקחת עלהמל נגדלת וכאשר ם עליה יםגבוה  דזעיר  ראשונות  ה׳ו  דזעיר תחתונות ד׳ רק  אינה
 עמו ניםבפ פנים חזרה אז כי לחדש בט״ו שהוא פסח בליל היה וזה י׳ על ה׳ בבחינת עתה שהיא נמצא

 אחב״א היתה  תחלה היו בחי׳ ששלשה  נמצא. עכ״ל סחפ בליל  גמור הלל אומרים ולכן  הששית  בבחינה
 ב״אחא בי״ס שלם פרצוף שהיתה לחדש עשורב ב׳ י׳ובח. בה מאירים אינם ת נוראשו וה׳ ולמטה מהחזה

 באורחיה וחד דח כל הזוהר  אמר שלכך ואפשר. הששית בבחי׳ עמו בפנים פנים שחזרה פסח בליל ג׳ בחי׳
  לחודש  ט״ו בין  חלוק שיש  לדעת וצריך. הנז׳ בחי׳ ג׳ כנגד כו׳ו אתער ובאורחיה יתבא ובאורחיה טלאנ

 בפנים  פנים חזרה אל דסכות בט״ו אבל. הששית בבחי׳ זרהח דפסח שבט״ו. דסכות לחדש ט״ו ןובי דפסח
  ולמטה  זהמהח היא המ׳ ילך וא יוה״ך  ממוצאי ׳׳כבסה הרב כתב שהרי  עצרת שמיני עד  הששית ינהבבח
  דברי שהצענו ואחר. כמ״ש מבואר הרי עצרת שמיני עד זעיר שהוא ישראל עם מזדווגת ואינה שלו בפני׳

 .(מ"מ). דזעיר תנה״י כנגד שהם ׳מד י״ס הם  פי׳ ן נואי מכ״י עשור איה דמ״ש . זה לשון  מובן הנז׳ רבה
 .(מ"מ) קיימא שיראהבע שוז״ ׳במ מאירה יוה״ך שהוא עשירי יום שהיא בינה פי׳ 706
 .(מ"מ) מ׳ שהיא הזה  לחדש עתמשפ  בינה שהיא  בעשור פי׳ 707
 .(מ"מ) נתקנת שממנה ׳המ של היא  יוה״ך שהיא בינה פי׳ 708
 לפי  הסכות דע מיוה״ך בה ומאירים הנממ למעלה שהם ח״ג כח״ב שהם דזעיר ראשונות ה׳ פי׳ 709

 דמלכא אחרנין יומין וה׳ וז״ש בה מאירים עליונות וה׳. דזעיר בפנים הולמט מהחזה  אהי יוה״ך שממוצאי
 ."מ)(מ זעיר  שהוא  עלה דאתי יומא ההוא אהו
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יה, שהרי א עלאותו היום שב 
בו יושב המלך בשער (אותו יום   יהחמיש

עלה בגלל שדרגה חמישי בו יושב ש
המלך בכסאו ובכל מקום וכו'), ובכל  

שה  מקום בעשור הוא של המלכה, חמ
לך, הוא אותו היום שבא  ם של המעליה

לתורה.  עליה, לכן חמשה ימים מהחודש 
שני אבות ר שביעי בזמן שואם תאמ

ואז  הם, לך בנמצאים בו, שהרי המ
  ל, ודבר אחד שביעי וחמישי.כבמתעטר 

ומא דאתי עלה דהא חמישאה ביה א יההו
(ס"א ההוא יומא דעלה  710יתיב מלכא בתרעא

לכא יתיב מבגין דדרגא חמישאה ביה 
 711רסייה ובכל אתר וכו') ובכל אתר בעשורבכ

כא הוא דמל 712משה עלייהודמטרוניתא הוא ח
מין מא דאתי עלה בגין כך חמשה יוההוא יו

 713ואי תימא שביעאה א לאורייתאמירח
משתכחי ביה דהא  714הןבזמנא דתרין אב

ין מתעטר בכלא וחד מלה  מלכא בהו וכד
  שביעאה וחמישאה

אי כמו ודו בא וראה החמישי הוא של
שנתבאר, ואז מאיר האב לאם, ומאירים  

האיר לחמישי. ממנה חמשים שערים ל
משום שהמלך   אם תאמר השביעיו

עטרה  ורש , ויבשלמות של האבות
, כמו שכתוב צאינה וראינה  יעמהשבי

 ציון, ועל זה בשביעי הוא היום  בנות
שמעטר המלך בעטרתו, ואז יורש המלך 

  ד, אח את האב ואת האם שמזדווגים כ
  ועל כן הכל תלוי באחד. 

ודאי כמה  715ת"ח חמישאה דיליה הוא
מנה   לאמא ואתנהירו וכדין נהיר אבאדאתמר 

ואי  717ישאהלאנהרא לחמ 716ין תרעיןחמש
בגין דמלכא בשלימו דאבהן  718האתימא שביע

צאינה כמה דכתיב  719ה ירית משביעאהועטר
וראינה בנות ציון וע"ד בשביעאה הוא יומא 

רוי וכדין ירית מלכא בעטדמעטרא מלכא 
לאבא ואמא דמזדווגין כחדא ועל דא כלא  

  יאבחד תלי
יהודה פתח יום, רבי  ובחמשה עשר

נו שלש שני וישמע הכנעני מלך ערד,
לישראל על ידי ונות הזדמנו ילמתנות ע

ומרים, מן ה אחים, משה אהרן שלש
בזכות משה, ענני כבוד בזכות אהרן, באר  

וישמע פתח  בי יהודהרום עשר י ובחמשה
מנו דז' מתנן עלאין אנן גהכנעני מלך ערד תני

משה אהרן אל ע"י תלתא אחין להו לישר
בזכות משה ענני כבוד בזכות אהרן  ומרים מן

באר בזכות מרים וכלהו אחידן לעילא מן 

 
. בתרעא מלכא יתיב ביה  שאהחמי דהא וז״ש לתנה״י חמישית פי׳ס שהיא מ׳ שהיא  חמישאה פי׳ 710

 .(מ"מ) השמים  רשע וזה בסוד תרעא הנק׳ היסוד   ע״י שאהחמי אשהי למ׳ משפיע זעיר ואהש שמלכא
 .(מ"מ) ירדזע תנה״י כנגד הם מ׳ד שי״ס כמ״ש ׳פי 711
 .)N(מ" ממנה למעלה הם דזעיר ראשונות שה׳ כמ״ש פי׳ 712
 דזעיר חסדמ כשנתחיל וא׳׳כ בת״ת כלולים גח״ והלא לתנה״י חמישית היא שמ׳ אומרים אנו למה פי׳ 713

 .(מ"מ) חמישית ולא יתשביע  היא המלכות
  זי א תנה״י  שהם  לבד מת״ת מונים כשאנו אבל. לחסד ביעית ש ק׳נ המ׳ אזי בת״ת כלולים  כשח״ג ור״ל 714
 }שובה על השאלה למעלה?ה תהאם מובן שז { .(מ"מ) וחמישאה שביעאה  מלה וחד וז״ש חמישית  היא המ׳
 והכל חמישי  הת״ת הרי דכחב״ עם בלבד ת״ת ובשמונים. יע שבי לו  קורים  אנו בת״ת ח״ג נכלליםש פי׳

 (מ"מ). .אמת
 (מ"מ). רזעי של היא ישיתחמ הנקראת מ׳ פי׳ 715
 .(מ"מ) חמישי הנק׳ בת״ת נפתחים דאימא שביסוד ש״בשנ פי׳ .(מ"מ) נש״ב פי׳ 716
  .(מ"מ) הענין מפרש אלא יאקוש  ינהשא ראשון בפי׳ כמ״ש פי׳ .(מ"מ) ׳למ פירוש 717
  נק׳  אזי בת״ת כלולים ״גכשח ר״ל דאבהן  מוליבש דמלכא בגין ינו הי . השביעא אימא ואיבעית  מוכ פי׳ 718

 .(מ"מ) אמת והכל  וז׳  ה׳ שהמ׳ נמצא שביעית
  בשביעאה  וע״ד וז״ש ביעיתש ובינה ו״ק הוא שזעיר ילפ ג״כ שביעאה הנק׳ מבינה מוחין יורש זעיר ׳פי 719

. בתרעא מלכא יבית ביה  אהחמיש האד לפרש יש ועוד .בעטרוי מלכא דמעטרא יומא הוא ינה ב שהיא
  ך ולכ  חמישי הוא הדעת ענף שהוא והת״ת דזעיר כחב״ד יםמונ כשאנו חמישי הואש ת״ת הוא חמישאה

  הוא ש הת״ת מנינו לא למה לו והקשה . כמ״ש ׳המ שעל ח״ג כח״ב שהם וכו׳ אחרנין יומין וה׳ אמר לעיל
 שהיא בתרעא בכללותו רזעי הואש מלכא יתיב ביה ת״ת אושה חמישאה דהא ואמר. כמ״ש לכתר שיחמי

  השפע  זעיר ותןנ שבאמצעותו מפני אותו  מונין  אנו אין  שהת״ת ור״ל. מ׳ שהיא בכורסייא ״אס כפי או. מ׳
 תימא ואי" וןראש בפי׳ כמ״ש פי׳ לייהו ע חמשה. הארתה מקבלת משםו ת״ת מהחזה הוא שכתרה למלכות
 נמצא ג"ח כחב״ד כשנמנה הוא שביעי יהר ישיחמ תואו קורים אנו ת״ת למה מקשה פי׳", ו'וכ שביעאה

  ושביעאה  חמישאה בפירוש  אלא ראשון לפי׳ זה פי׳ בין  ואין  כמש״ל בינה פי׳ .)(מ"מ שביעי  הוא שת״ת
 .(מ"מ)
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ים למעלה. מן  בזכות מרים, וכולם אחוז
בזכות משה, שכתוב הנני ממטיר לכם 

  לחם מן השמים,  

הנני ממטיר לכם לחם מן זכות משה דכתיב ב
  השמים

 קג/א 

  720השמים (דייקא) דא משה ןמ  . וקא) זה משהמן השמים (ד
, שכתוב אשר  אהרןענני כבוד בזכות 

  בעין (אהרן) נראה אתה ה' וגו',  ןעי
עלה  וכתוב וכסה ענן הקטורת, מה למ

שבעה כמו כן כאן גם שבעה, שהרי 
ם כאחד,  בקטורת שבעה עננים נקשרי

(ועוד) ואהרן הוא ראש לכל שבעת  
רים , והוא קושר את ששת האחהעננים

ם, שהרי רים. באר בזכות מעמו בכל יו
  ר. היא ודאי נקראת בא 

אשר עין אהרן דכתיב  תבזכו 721ני כבוד נע
וכסה ענן  אהרן) נראה אתה יי' וגו' וכתיבבעין (

 722הקטרת מה להלן שבעה אף כאן נמי שבעה
עננין מתקשרן כחדא רת שבעה דהא בקט

לכל שבעה עננין הוא   723(ועוד) ואהרון רישא
ל יומא באר ביה בכאחרנין הוא קשיר לשית ו

  אי באר אתקריא ודבזכות מרים דהא הי

  ספר האגדה [כתוב], ותתצב אחותו בו
חיים,  מרחוק לדעה וגו' זוהי באר מים

והכל קשר אחד. מתה מרים הסתלקה 
מים לעדה, הבאר, שכתוב ולא היה 

ובאותה שעה באר אחרת רצתה  
היתה מצויה עם ישראל, להסתלק, ש

 ם שהיו קשוריםשראתה ששה ענניכ
ן עליה, נקשרה היא בהם. מת אהר

והסתלק ענן  ,םתלקו אותם ענניהס
  הבאר עמהם.  

ותתצב אחותו מרחוק דתא א דאגובספר
לדעה וגו' דא הוא באר מים חיים וכלא קשורא 

ולא היה תלק באר דכתיב חד מתה מרים אס
תא בעאת באר אחרא  מים לעדה ובההיא שע 

כד  724מהון דישראלקא דהוה שכיח עלאסתל
ה אתקשרת  ן עלחמאת שתא עננין דהוו קשירי

מית אהרן אסתלקו אינון עננין  וההיא ב
  ואסתלק עננא דבירא עמהון 

בא משה החזיר אותם, זהו שכתוב  
שבית שבי לקחת מתנות  עלית למרום 

י, אותן מתנות  באדם, לקחת מתנות ודא
נה באר ועננים, באר זו  שהיו בראשו

ים של עננים אלו העננבארו של יצחק, 
  אהרן. 

מה זכה אהרן פני אמר רבי יצחק מ 
משום שהוא קשור בעננים (ראש  ,ה לז
לכולם  עננים), והוא נקשר כל יום ויוםל

  כאחד שכולם מתברכים על ידו. 

עלית למרום משה אהדר להו הה"ד  אתא
מתנות בי לקחת מתנות באדם לקחת שבית ש

באר ועננין  דהוו בקדמיתא  ודאי אינון מתנות
דאהרן נים דא באר דיצחק עננים אלין ענ באר

ו  מפני מה זכה אהרן לדא בגין דאיה א"ר יצחק
) והוא אקשיר קשיר בעננים (נ"א רישא לעננים

א דמתברכאן כלהו כל יומא ויומא לכלהו כחד
  דויעל י

בא וראה על כל חסד שעשה הקדוש 
ם ישראל, קשר עמם שבעה ברוך הוא ע

נסת  וקשר אותם עם כעננים נכבדים, 

ת"ח על כל חסד דעבד קב"ה בישראל  
שיר להו בכנסת קוז' ענני יקירן  725וןקשיר עמה

 
  דע"ה ח"ב קלג ע"ד).( ב"א רצב עב, קנו ע"קפג ע"א, ח"ג צה רע"ב י' ח"א רמו ע"א, ח"ב סא ע"ע 720
ן וברקין ומסטרא תכסין קליבעה ענני כבוד דבה מכינתא כלילא משענן דא שפב ע"ב: "ז ועי' תיק 721
ם ש) ומשה נגש אל הערפל אשר ינא אתקריאת עננא ומסטרא דשמאלא ערפל הה"ד (שמות כדימ

 דזו"ן פרק ו. ן ם. ועי' ע"ח שער הארת מוחיהאלהי"
 "א שבאים מאימא לז"א (מ"מ).זדז"ת ד פי' ז' מקיפים 722
ללם א ראש לכולם והוא כולאהרן הו לכך מקיף דחסד שרומזל כולהו יומי ושחסד הוא יומא דכלי 'פי 723

 (מ"מ).
רחל אם ישראל  ב), והוא"שה וכמ"ש בפ' חוקת (קפא ער"ל על סיהרא קדישא שהיא השכינה הקדו 724

דע"ה  ם (י"ס, והיה ברצונה להסתלק במיתת מראע דאור ם, כי היא מבוהיא באר מים חייו כנסת ישראל,
 ).ח"ב קלא ע"ג

נני כבוד הם מחסד וכמבואר בזוה"ק  יה שרשם מחג"ת, כי עוהבאר, ה שהם ענני כבוד והמן הג' מתנות 725
קלג (דע"ה ח"ב  חסדו' יומם יצוה ה (תהלים מב ט) וד הכתובסופ' בלק קצא ע"ב) כי הם ב(פ' אמור דף קג, 

 ע"ד).
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ששה  ם שר עישראל, שהרי הענן שלה נק
כל השבעה הלכו ישראל  םעאחרים, ו
מה, משום שכולם הם הקשר  במדבר. ל
ונה, ועל זה בסוכות תשבו של האמ

ה מדובר, משום שכתוב  שבעת ימים. במ
ריו מתוק לחכי, בצלו חמדתי וישבתי ופ

להראות את עצמו שיושב  וצריך אדם
    תחת צל האמונה.

דילה אתקשר בשיתא ישראל דהא עננא 
ו שבעה אזלו ישראל במדברא אחרנין ובכלה

נהו ועל  להו קשרא דמהימנותא נימ"ט בגין דכ
יירי תשבו שבעת ימים מאי קא מבסכות דא 

י ופריו מתוק לו חמדתי וישבתבצבגין דכתיב 
תחות  יתיבחכי ובעי ב"נ לאחזאה גרמיה דל

  ותא  נמצלא דמהי
עמד בא וראה כל אותן השנים ש

האמונה תחת  אהרן היו ישראל בצל 
 העננים הללו, אחר שמת אהרן הסתלק 

ל הכל, וכשזה  ענן אחד שהוא הימין ש
), תלקו כל השאר עמו (ענניםהסתלק הס

  ונראו כולם בחסרון. 

אהרן הוו  ון שנין דקאיםתא חזי כל אינ
 ןתחות אלין ענני 726תאישראל בצלא דמהימנו

הוא ימינא בתר דמית אהרן אסתלק עננא חד ד
וכד האי אסתלק אסתלקו כל שאר   727דכלא 

  תחזיאו כלהו בגריעותא עמיה (נ"א עננין) וא

והרי פרשוה שכתוב ויראו כל העדה  
אל תקרי ויראו אלא  כי גוע אהרן, 

 הכנעני מלך ערד או, מיד וישמע וייר
ים, האתריושב הנגב כי בא ישראל דרך 

אותם העננים ומת  ושהסתלק  שמע
שכל אותם העננים נקשרו התייר הגדול, 

ר רבי יצחק, הכנעני מלך ערד  עמו. אמ 
גלים גב ודאי, וכשבאו אותם מריושב הנ

לק יושב בארץ  ששלח משה, אמרו "עמ
עמלק י לשבור את לבם, שהרי בהנגב" כד

  בראשונה. נשבר כחם 

י גוע דה כויראו כל העוהא אוקמוה דכתיב 
מיד  728רי ויראו אלא וייראוקת אהרן אל 
כי  730יושב הנגב 729עני מלך ערדוישמע הכנ

דאסתלקו אינון בא ישראל דרך האתרים שמע 
 יירא רברבא דכל אינון ענניםעננים ומית ת

י יצחק הכנעני מלך ערד אתקשרו ביה אמר רב
מאללין דשדר  וכד אתו אינון יושב הנגב ודאי

בגין  יושב בארץ הנגבמלק עמשה אמרו 
בר חיליהון לתברא לבייהו דהא בעמלק את

  731בקדמיתא 
אמר רבי אבא וישמע הכנעני במה  

, אחר שהסתלקו אותם מדובר כאן
אלא בכנען כתוב ויאמר ארור  העננים, 

ה לאחיו, כאן למדנו  נען עבד עבדים יהיכ

י מאי קא מיירי נעהכנוישמע  אבא אמר רבי
ננים אלא כנען  קו אינון עבתר דאסתל  732הכא 

בדים יהיה ויאמר ארור כנען עבד עכתיב ביה 
מאן דאפיק גרמיה  734הכא אוליפנא 733לאחיו

 
העיקרים, ואם כן  ם היו של זעיר  נים שהיו סובבים אותנחות [כל המקיפים], מפני שאותם העתי' ולא פ 726
 א תחות אלין עננים, הידועים (רמ"ז).  כל המקיפים כמונו אלהיו תחות לא 
  .הכולל כולם כנודע (רמ"ז) חסד החסדים 727
ועוד שלא נאמר כן במשה  .הרן בכודאי על מיתת אויבכו וגו', דו מרצריך לאומרו, שהיה די שיא דאין 728

רן וכמו שפי' רש"י  הם שמת אהוכדברי רז"ל שהראה לניהם שאהרן מת לא השמיענו שראו בעיאובמרים, 
 חומש וזה במה שנראו ונגלו ממחסה העננים (רמ"ז).ב

' וילחם, אלא ודאי שהגיד לנו  גווגו', יאמר ויצא הכנעני ו ע הכנענימכי למה לתורה להודיענו שש 729
 ז). "יעתו החזיקה לבבו לבוא להלחם (רממשדוקא ש

בן בהקדים מ"ש  ותו מעשה. והענין יוהפרק ולא ות שהיה לעמלק באותוו כיוון ההתנגדכוונתו ללמדנ 730
ן והבל, בלעם משל הב"ל מסיגי קי מבלק, ושניהם מאחורי הדעתהזוהר שעמלק מחובר מע"ם דבלעם ול"ק 

ה  ך משניהם, נגד הבחינובנו של יתרו וכו', ועמלק מתו  היה ין שהרי ולכן היה נגדי למשה, ובלק מק ',וכו
ור תרי כתרי שמאלא וכלבא בישא ופר. וכן הם שור וחמבכוונת השושה בין חו"ג כאמור האמצעית שבקד

רד, הוא ערוד  ועדאי שרובו מצד בלעם וכו', ל מקום וכ' ואמנם גם שעמלק באמצע מדנפיק מתרווייהו וכו
 ו בס"א (רמ"ז).שה התורה יושב הנגב, שהוא בצד שורז וזה שרמחמור הבר, וכו' 

ס תחת העננים, שסודם מן (רמ"ז). ואז היה נכנשל הקב"ה תורה, שנתנה מימינו רפו ידיהם מן הכש 731
פות  קיפרוץ חומות הקדושות שהיו משיכול ל ,דרז"ל, וזה דאתבר חיליהוןהחסדים, והיה גונב נפשות כ
 רמ"ז).ה החסד ושיוכל להם (ססד, נתעורר וחשב שאין להם עוד מחחן איש האותם. ולכן עתה שנפטר אהר

לשם כנען עם ענין התקוממו עתה כנגד  כנעני, מה שייכות ישק ועכשיו למה מתחילה נקרא עמלירצה  732
  ישראל (רמ"ז).

  נען היא היותר תחתונה שבקליפת כ "ב ופרשת בא לז ע"ב, מדרגתמות עב ע לפי הנראה מפרשת אחרי 733
  ארץ ישראל לכן היתה  כות הקדושה היאשלהיותה נגדיית למל ,לה, וכן אר"ץ הכנענ"י גי' מלכו"תשמלכות 

חותך המילות   ביסוד ולכן הורד למדרגה השפלה הזאת. וכן עמלק היה  תיו וכו', וכנען פגםכבושה תח
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אוי מצל האמונה, ר שמוציא את עצמומי 
שכתוב  זהו להיות עבד לעבדי עבדים, 

אל וישב ממנו שבי, הוא נטל רשוילחם בי
כל ים מישראל לעצמו, ועל כן כתוב עבד

ל מי  האזרח בישראל ישבו בסוכות. כ
ל ישראל  שהוא משורש וגזע קדוש ש

האמונה, ומי ישבו בסוכות תחת צל 
ראל לא  מגזע ושורש קדוש של יש שאינו

צמו מתחת צל  ם, ומוציא את עיושב בה
  האמונה. 

עבד לעבדי  מצלא דמהימנותא אתחזי למהוי
בי אל וישב ממנו שוילחם בישרעבדין הה"ד 

כתיב  ועל דאמיה הוא נטל עבדין מישראל לגר
מאן  לכ 735כל האזרח בישראל ישבו בסכות

דאיהו משרשא וגזעא קדישא דישראל ישבו 
בסכות תחות צלא דמהימנותא ומאן דליתיה 

שרשא קדישא דישראל לא יתיב בהו מגזעא ו
  חות צלא דמהימנותא ויפוק גרמיה מת

ה זני מרמה, ז נען בידו מאב ככתו
תוב אליעזר עבד אברהם. ובא וראה כ

שזכה כנען זה לשמש   םו ארור כנען, ומש
כיון ששמש את אברהם  את אברהם,

ישב תחת צל האמונה, זכה לצאת  
מאותה קללה שהתקלל. ולא עוד אלא  

ברכה, שכתוב ויאמרו בא   שכתוב בו
כל מי שיושב ברוך ה'. במה מדובר, ש

לו ולבניו   ונה יורש חירותתחת צל האמ 
ומי  למים, ומתברך בברכה עליונה. לעו

מצל האמונה, יורש  שמוציא את עצמו
, שכתוב וילחם בישראל  ויגלות לו ולבנ

  וישב ממנו שבי.

כנען בידו מאזני מרמה דא אליעזר  כתיב 
ארור כנען ובגין דזכה  ות"ח כתיב  עבד אברהם
 לשמשא לאברהם כיון דשמשכנען דא 

ותא זכה חות צלא דמהימנלאברהם יתיב ת
וד אלא דכתיב לא עלמיפק מההוא לטייא ו

יי' מאי קא  ךויאמר בא ברוברכה דכתיב  היב
מיירי דכל מאן דיתיב תחות צלא דמהימנותא 
 אחסין חירו ליה ולבנוי לעלמין ואתברך

ברכתא עלאה ומאן דאפיק גרמיה מצלא 
דכתיב  אחסין גלותא ליה ולבנוידמהימנותא 

  ממנו שבי חם בישראל וישבויל

  קג/ב 
  זהר  

אחד  ןוזה ענ בו חסר,שת תבסכ
ענן ה'  שכולם קשורים בו, שכתוב כי

מוד ענן אתה עליהם יומם, וכתוב ובע
אהרן הולך לפניהם. יומם זהו עננו של 

צוה ה'  , שכתוב (יומם ישנקרא יומם

ודא עננא חד דכלהו   736חסר ו בשבסכות ת
 737כי ענן יי' עליהם יומםקשירין ביה דכתיב 

 יומם 738ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם וכתיב 
וא עננא דאהרן דאקרי יומם דכתיב דא ה

 

שהיא   ,די אובדראשית גויים, והיתה אחריתו ע כ)כן הורד ממדרגת (במדבר כד מעלה, ול וזורקם כלפי
  בדון המוחלט (רמ"ז).אהמדרגה היותר תחתונה שבה ה

זכה לשלוט אלא בעבדי ישראל,  ולכן אבד כל טוב ולאכל קדושה שע הוציא עצמו מכלל שהרי זה הר 734
בישא כיון  ה הם שפחה, ובודאי שהיתה שפחל ששבה מ"ממנו שבי, וכמו שאמרו רז שכן כתיב (כא א) וישב
 (רמ"ז).שנפלה ביד זה הטמא 

ות, ומשם  ), וכנזכר בכמה מקומהחסדים (וגבו' ע ויבא ויט, שהם טפתסאזר"ח גי' רי"ו ה"ס שם ע"ב דוי 735
יעזר שזכה להדבק בראש  א נקלטו הערב רב תחת העננים ואחר כך מביא ראיה מאלנשמות ישראל, ולכן ל

עבד עבדים   פלות שלהאזרחי, שלא לבד יצא מאותו השן אברהם אבינו ע"ה הנקרא איתחים הוא רהאז
לא כתוב בו  ל נוגה, אהקלי', וכגון בטוב ש יותר מעולה של לו שידבק באיזו מדה  וארור, אלא שלא היה די

ע,  סוד כנודי. ומשיב שתואר ברוך הוא בושואל מאי קא מיירי, כלומר מה מתייחס זה לענייננו ברוך ה'.
היא המדרגה של עבדים, ואמר  ,מנו שביחירות. ולהפך כתיב ביה וישב מה וה"ס יסוד או"א שמשם כל

 מ"ז). רי שבי (רנען פלחין לההוא דאקהנז"ל עובדא דכאחרי מות (עב ע"ב)  תבפרש
כמו  לו כי הוא כולל כלם והרי סרון הו' כי הסכה העיקרית הוא הראשון כי הו' טפליםלמדנו בחפ'  736

הוא העיקר ולכן בסכת  הראשון ך כאילו ישבת בכל הז' סכות כיליבסכה אחת תשב ואני מעלה ע שאמר
  א' לשון יחיד (רח"ו).  ר ו' כאלו כתיב בסכהסלשון רבים ח

ן, י שהוא הראשון, ומכל מקום יש רמז נכון במספר שם ענכוונה על החסד העיקריחיד, שה לשוןשהוא  737
ם  שאר הקשורים בו. והנה ב' פעמיה  של החסד הראשון והשניה של האחת היא כי הנה יש שתי בחינות, 

 ים (רמ"ז).די' ענ"ן, הרי שרומז לשני מיני חסגסכ"ה 
תהלים קי, ד) אתה  חסדים, דכתיב בחסד (רה מאור המאי כינה הנקראת אתה, ובפרט בהיותההיא הש 738

ל של זעיר אמר עליהם, שהם  ליכה. ועה, כי הוא כנגד נ"ה שבהם ה כהן לעולם. ויצדק אומרו אתה הולך
 ליונים (רמ"ז). הע
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חמשה אחרים,   חסדו, ענן אחד נוטל עמו
ובעמוד אש  וענן אחר שכתובוהם ששה. 

ה, זה האיר לישראל מהאור של  ליל
  הששה.  אותם

ו עננא חד ב ט) יומם יצוה יי' חסד(תהלים מ
ואינון שית ועננא  739יןעמיה חמש אחרנ נטיל

לילה דא נהרא להו  ובעמוד אש כתיבאחרא ד
  740דאינון שית לישראל מנהירו

  רע"מ  
בסוכות תשבו שבעת ימים וגו' מצוה  

אות  זו לישב בסוכה, והרי בארנו כדי להר
שישראל יושבים בסוד האמונה בלי פחד 

כל מי הרי המקטרג נפרד מהם, וכלל, ש
בסוכה כמו  ד האמונה יושב שהוא בסו

ח בישראל  האזרשבארנו, שכתוב כל 
וכות, מי שהוא בסוד האמונה  סבישבו 

שראל ישבו זרע והשרש של יומה 
בסוכות, והסוד הזה נאמר בכמה  

  מקומות. 

פקודא (מה) בסכות תשבו שבעת ימים וגו' 
זאה א אוקימנא בגין לאחדא לישב בסכה וה

חילו מהימנותא בלא דדישראל יתבי ברזא ד
קטרגא אתפרש מנייהו וכל מאן כלל דהא מ

יתיב בסכה כמה  אתו ברזא דמהימנודאיה
בישראל ישבו כל האזרח  דאוקימנא דכתיב

בסכות מאן דאיהו ברזא דמהימנותא ומזרעא 
ת ורזא דא אתמר ושרשא דישראל ישבו בסכו

  בכמה דוכתי
יב קרבן בכל יום, מצוה אחרי זו להקר

ק בכל בשמחת ן הזה להיות חל והקרב
ן,  כולם אחוזים באיליו, מכיון שבנ
שרש האילן, הכל   ד גענפים שלמטה כנב

ב שאין האילן אף על ג מתברכים, משום
בהם תועלת, כולם מתברכים, ושמחת 
ישראל באביהם שלמעלה נותנים חלק 

ברכות לכל אותם שאר העמים שיש של 
  ו בהם בישראל. להם אחיזה ונאחז 

א בכל בא קרבנדא לקר מו) בתרפקודא (
כלא יומא וקרבנא דא למהוי חולקא ב

בגין דכלהו אחידן באילנא  דבנוי 741בחדוותא 
רשא דאילנא כלא  דלתתא דלגבי ש ענפין 

אתברכאן בגין אילנא אע"ג דלית בהו 
א דישראל תועלתא כלא אתברכאן וחדוות

ל באבוהון דלעילא יהבי חולקא דברכאן לכ 
חדו בהו לון אחידו ואתאאינון שאר עמין דאית 

   בישראל
ותם  ן לאוכל הקרבנות הללו לתת מזו

שאר העמים, שהרי מתוך  הממונים של
הוא את   הב הקדוש ברוךהאהבה שאו 

בניו, רוצה שכולם יהיו אוהבים שלהם,  
ויביו וסוד זה ברצות ה' דרכי איש גם א

ישלם ִאתו, אפילו כל אותם המקטרגים 
אוהבים  ונים כולם חוזרים להיותהעלי

של מעלה   אל, וכשהחיילותאת ישר
ל אותם  ל, כהופכים לאוהבי ישרא

  אחת כמה וכמה.   לשלמטה ע

לאינון ממנן  ן למיהב מזונאוכל אלין קרבני
דשאר עמין דהא מגו רחימו דקא רחים קב"ה 

ימין דלהון ורזא דא לבנוי בעי דכלא יהון רח
י איש גם אויביו (משלי טז &) ברצות יי' דרכ

אי כלהו  ינון מקטרגי עלאתו אפילו כל אישלים 
 חיילין דלעילא  וכד אהדרן רחימין לישראל

לתתא  אהדרו רחימין לישראל כל אינון ד
  עאכו"כ  

ואם תאמר להם היו מקריבים הקרבן 
לא כך, אלא הכל עולה לקדוש ברוך הוא,  

הכי מקרבי קרבנא לאו  ואי תימא להון הוו
הו פריש ליק ומתקרב ואילא כלא לקב"ה סא

 
אחד מהו"ק מקבל  שער השמות), כי אין ףהרב (בסוע"ה ח"ב סה ע"א), [כתב] דהו"ק ( חסד כולל כל 739

יומין וכמ"ש בזוה"ק (בראשית מו ע"א ופ' אמור קג  סד, והוא יומא דכולא"י אור החרק עאור הא"ס אלא 
קד  דע"ה ח"בידו בכל הו"ק כולן ( עלור א"ס בספי' החסד להתגלה משתמש א י"ב ופ' בלק קצא ע"ב), והרע

 לים ח"א נז ע"א).לכבהגר"א בתיקונים עה ע"ג (, עי' )ע"א
וא כי אין הבינה עלאה מתלבשת (קלט ע"ב). והענין הפ' תרומה ) ובדבר זה נתבא' בפ' יתרו (סח ע"ב 740

ולכן  , שר הוא השורש אל כו החסדיםד שבה, אסא על ידי שתתלבש תחילה בח ומתפשטת תוך ז"א אם ל
ד הזה, מאירה ה לילה. ועל ידי החסר ית יומין, כי החסד הוא יום והגבושכולהו  חסד הזה נקרא יומם דכליל

חסד הזה נאמר נאם ה' לאדוני שב לימיני, כי להיות זולתו, ועל ה ואי אפשר תיה,הבינה בכל מה שתח
החסד שלה בקו ימין   ואהוא מדת החסד שב לימיני שהלאברהם ש יא הבינה. אשר נאמה ואמרההאדון ה

ינה הנקרא יומם כנז' ן החסד שהוא ימין הבמאברהם הוא החסד המקבל תחילת הכל ויומם.  שבה הנקרא
 ין שלה הנקרא יומם (שער מאמרי רשב"י).ומר שיקבל אברהם מימני רוצה ללימיוזמ"ש שב 

 כמש"ו (רח"ו).ושריהם  המוכללים בשמחתם אפילו או"שיהא הכל  741
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והוא מפריד המזון לכל ההמונים  ונקרב
ים שיהנו באותו  של הצדדים האחר

, ו לאוהבים שלהם של בניו, ויהפכהדורון 
 כעם שידעו למעלה ולמטה שאין עם

וגורלו של הקדוש   וישראל שהם חלק
הקדוש עלה כבודו של ברוך הוא. ומת

ברוך הוא מעלה ומטה כראוי, וכל  
האוכלוסים העליונים פותחים ואומרים  

  כעמך כישראל גוי אחד בארץ.  ומי

ון נהרין אחרנין דיתדסט נא לכלהו אכלוסיןמזו
ן  ן רחימין דלהובההוא דורונא דבנוי ויתהדרו

דינדעון עילא ותתא דהא לית עמא כעמא 
דישראל דאינון חולקיה ועדביה דקב"ה 

סתלק יקרא דקב"ה עילא ותתא כדקא יאות וא
שמואל ב' ז סין עלאין פתחי ואמרי (וכל אכלו

  742ל גוי אחד בארץומי כעמך כישרא&) 

  זהר  
אמר ה'   האמר) כר פתח (ואלעז רבי 

ו', הפסוק הזה  זכרתי לך חסד נעוריך וג
ראל בשעה שהיתה נאמר על כנסת יש

הולכת במדבר עם ישראל, זכרתי לך 
ו של אהרן שנוסע עם חסד זהו עננ

מאירים חמשה אחרים שנקשרו עליך, ו
(וכלם תיך שנתקנו לך עליך. אהבת כלול

ותך  ) ועטרו אותך, והתקינו אנתקנו בך
תכשיטיה. וכל  שטת אתכלה שמתקכמו 

ך אחרי במדבר  כך למה, בשביל לכת 
  בארץ לא זרועה. 

רבי אלעזר פתח (ואמר) כה אמר יי' זכרתי 
האי קרא על כ"י אתמר לך חסד נעוריך וגו' 

א עמהון דישראל בשעתא דהות אזלא במדבר
מש דאהרן דנטלא בחך חסד דא עננא זכרתי ל

ך אהבת  ו על נהיראחרנין דאתקשרו עלך ו
דאשתכללו לך (ס"א וכלהו   ךלולותיכ

 745ואתקינו לך  744) ואעטרו לך743ו בך אשתכלל
בגין  746ככלה דתעדי תכשיטהא וכ"כ למה

  747א זרועהלכתך אחרי במדבר בארץ ל

בא וראה בשעה שאדם יושב במדור 
את   צל האמונה השכינה פורסתהזה, 

ם וחמשה  מלמעלה, ואברה כנפיה עליו
ורם עמו. ת מדים שמים אצדיקים אחר

אבא אברהם וחמשה צדיקים   יבראמר 
המלך שמים מדורם עמו, זהו  ודוד 
ב בסוכות תשבו שבעת ימים, שכתו

דא צלא  אדורב"נ יתיב במתא דת"ח בשע 
 750פהא א גדפרס 749שכינתא 748דמהימנותא 

עליה מלעילא ואברהם וחמשא צדיקייא 
אחרנין שויין מדוריהון עמיה אמר ר' אבא 

וחמשא צדיקייא ודוד מלכא שוין אברהם 
ת  בסכות תשבו שבעה"ד מדוריהון עמיה ה

ולא בשבעת ימים כתיב  751יםימים שבעת ימ

 
 קנב (הערת הזהר)ף  תיקונים ד 742
אלא בך. והענין שלכל ם ואין מניינם נשלם יה שכולם נשלמו בך, שכן הם ז' חסדצאחר וירזהו פירוש  743

ופן שאין להם שלימות לכל אחד מהחסדים אלא במלכות ינות גג"ת נהי"ם, באיש ז' בח סדיםאחד מן הח
  רמ"ז). (

תר שעיקר הסוכה הוא הסכך שה"ס הכן שון כליל שהוא עטרת. והעני, הוא מלךוהשני ואעטרו ל 744
שתי  הרי והכתר כולל בו כל מה שתחתיו, ונים שאינם בדפנות], יבספר הכוונות [ולכן יש בו כמה ד רכאמו
 ושל הכולל שבכתר (רמ"ז).  ת, של פרטיות החסדיםבחינו

ן. ונלע"ד סיל כלולותיך שהוא לשון אירוהפשוט ש ן ו לך ככלה, והוא הוא הלשווהענין השלישי ואתקינ 745
ד שמו, שהם ב' פעמים  ועוז ה'בו ל'ה' כ'בו ת (תהלים כט, א) ה'בו ל'ה' כ'בוד"כוין ברשהכוונה בזה במה שנ

ם את המלכות שה"ס שם ב"ן, ועיקרה כנגד נה"י דזעיר ות שזעיר ואמא מקשטיספר הכוונתא בכל"ה, ואי
 בלשון רבים (רמ"ז).   יךיי"ש. וכנגד זה אמר כלולותכל"ה, ע '[שהם ג'], הרי ב"ן וג' גי

 . שאינם תדירות (רמ"ז) ומה ענין לכל אלו ההארות והאורות אם תאמרפי' ו 746
יתה מליאה דינים רבים, והוצרכה  א עם זעיר כנודע, והה רחל אב"הית ירצה מפני שאז בזמן המדבר 747

את ישראל ל ותה, ולכן תמצא ששלמה הקהיתקן בגדלההירים כדי שתוכל אחר כך ללכל אלו החסדים המז
 ותא (רמ"ז).מאז נתחנך הבית וקיימא סיהרא באשלו' ח ב) בחג הסוכות (מלכים א

הם פנימיות האצילות  כנזכר, וידוע שאו"א יסוד אבא בכח קיפים הסוככים והם מיסוד אמא והם המ 748
 תינו (רמ"ז).דהיינו המהימנותא, ששם כל אמונ

 )."וק' דז"א בחי' מקיף שלה (רחאה או נולאו אימא ע 749
 (רמ"ז). לעל ישראששולחת אור מקיפיה לסכך  750
 שהם הו"ס עצמן (רח"ו)  751
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שבעת ימים כתוב ולא בשבעת ימים. 
דוגמא זה כתוב כי ששת ימים עשה ה' כ

  ו'. וצריך אדם לשמח בכל את השמים וג 
ים הללו  ם מאירות באורחיום ויום בפני
  . ששורים עמו

עשה יי' את  שת ימיםכי שיב כת 752כגוונא דא
בכל יומא  753למחדי השמים וגו' ובעי ב"נ

ויומא באנפין נהירין באושפיזין אלין דשריין 
  עמיה

כות תשבו ואמר רבי אבא כתוב בסו
אחר כך ישבו בסוכות, שבעת ימים, ו

, אלא שונה תשבו ואחר כך ישבוברא
בני העולם. אורחים, השני להראשון ל

רב המנונא מו שראשון לאורחים כה
כשהיה נכנס לסוכה היה שמח  סבא,

על פתח הסוכה מבחוץ ואומר,   ועומד
ן לאורחים מסדר (נסדר) את השלחן  נזמ

ר, בסכות  ועומד על רגליו ומברך ואומ
תשבו שבעת ימים, שבו אורחים עליונים  

שבו, הרים שבו, שבו אורחי האמונה 
נו מר, אשרי חלק) ידיו ושמח וא(רחץ

  ק לאל, שכתוב כי חישר אשרי חלקם של
  ה' עמו וגו' והיה יושב. 

שני [נאמר] לבני העולם,  וק] ה[הפס 
  שמי

בסכות תשבו  כתיב  754ואמר רבי אבא
בסכות בקדמיתא שבעת ימים לבתר ישבו 

פיזי אושתשבו ולבתר ישבו אלא קדמאה ל
כי הא  755קדמאה לאושפיזיתניינא לבני עלמא 

הוה דרב המנונא סבא כד הוה עייל לסוכה 
מלגאו ואמר  757חא דסוכה תפוקאים על  756חדי

מסדר (נ"א נסדר) פתורא  758שפיזיןנזמן לאו
וקאים על רגלוהי ומברך ואומר בסכות תשבו 

עלאין תיבו  ושפיזיןתיבו א 759שבעת ימים
ו ארים (ס"א תיבו אושפיזי מהימנותא תיב

 761אה חולקנא י ואמר זכי וחד) ידו760אסחי
לק יי' עמו כי חזכאה חולקהון דישראל דכתיב 

  והוה יתיב  'וגו
  מאן תניינא לבני עלמא ד

  קד/א   
שיש לו חלק בעם ובארץ הקדושה, 

לקבל את האורחים  יושב בצל האמונה 
זה ובעולם הבא. וצריך לשמוח בעולם ה

שום שהחלק  העניים. למה, מלשמח את 

 762דישאדאית ליה חולקא בעמא ובארעא ק
יתיב בצלא דמהימנותא לקבלא אושפיזין 

ובעלמא דאתי ובעי למחדי בהאי עלמא 
ין דחולקא דאינון  מ"ט בג למסכני 763למחדי

 
לא נאמר מים ועם הארץ, שלכן עלו עם השם הם הפעולים כך ששה ימים נעשו ונפכמו ששבעה ימיפי'  752

 (רמ"ז).בששת ימים כנזכר בספר הכוונות (נ"א בכ"מ) 
 שמחה (רמ"ז). "ססדי ה' אשר מאירים מאמא שהחתינו בחמשהרי הוא זמן ש 753
כפל שבפסוק שהיה  ם, האחד הוא הי דברינים מ"ש בסוד שבעת ימים, והרגיש שי ם ו) לקכוונתו (לסיי 754

ל, ודיו, כי אחר שאמר בסוכות תשבו אין צריך  ימים כל האזרח בישראשבו שבעת די שיאמר בסוכות ת
 שלא לנוכח (רמ"ז). ו ה תשבו בלנוכח ואחר כך ישבשני תחילהולומר עוד ישבו בסוכות, ולחזור 

אמר שבו אלא תשבו, ההם, ולכן לא דיקים צמדנו רב המנונא, שצריך לזמן את הלן אחר שזהו עני  755
 (רמ"ז).   התוועדו לישב שם

בזוהר דשיר השירים   אמא שבה (נ"א בינה ששם) סוד השמחה וכנז"ל, וכדאיתאלהמשיך עליו אור  756
 רמ"ז).  ויקרא ( תודפרש

 ים המקיפים (רמ"ז). אמשם יוצרא (בראשית יח א) פתח האהל, ונקסודו יסוד אמא ה 757
במעשה בסידור  גם הזמנה ך כדאיתא בינוקא דבלק (קפו ע"ב). ופה, כי כן צריזמנה בה היה עושה  758

 .  )להמשיך שפע וקדושה (רמ"ז להזמנת האורחים, ומברך קידוש וברכת הסוכה, וכל זה השולחן
 ם (רמ"ז). תשצוה אואם לא שכך הוא רצונו של מקום ם ומר שלא ימלאנו לבו להזמינוכל 759
ם וכו'. ולכן  נטילת ידיזה היינו ארים היינו אסחי, שסודו  האיר לה. ולפי ללאה ל נלע"ד שהיתה כוונתו  760

 די, להמשיך גם ללאה משמחת אמא (רמ"ז). חזר וח
ל לכולל זכות פרטי עיאמר וזכאה בו', לרמוז שמו ראל, ולאשדי חכמים וגם חולקיהון דישל התלמי 761

 ן וידוע (רמ"ז).וחכם הג שהוא תלמיד
 מ"ז)."ז ועולם הבא (רל הסוכה המכוסה והנגלה, והם הם עוהות האמורות, שנהיינו שתי בחי 762
יך לשמח רהאורחים הקדושים וצעניינים המופלאים שאמרנו מכוונת הסוכות וגם הזמנת פי' עם כל ה 763

רים טז יא) ושמחת לפני ר (דבאמועות, שבשבועות נבשמחת סוכות משל שבב את העניים, ולכן שינה הכתו 
 ח את הענייםחייב לשמבשל שבועות לא  ות כתוב (שם טז יד) ושמחת בחגך, כיה וגו', ובסוכתה' אלקיך א

 גיגה (רמ"ז). ל שלמי חעמו ואחר כך נצטווה  כי אם בשלמי שמחה ועיין ברש"י, אבל בסוכות משל עצ
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לעניים, ים שִזֶמן הוא של אותם אורח
שיושב בצל הזה של האמונה  ואותו 

נים הללו,  ויאת האורחים העלמין ומז
, ם חלקם ותן להאורחי האמונה, ולא נ

ואומרים אל תלחם  כולם קמים ממנו 
וגו', נמצא שאותו שלחן  את לחם רע עין

שלו הוא, ולא של הקדוש ברוך  שתיקן 
זריתי פרש על פניכם א. עליו כתוב והו
לאותו  לא חגי, אוי לו', פרש חגיכם ווגו

ללו קמים נה האדם בשעה שאורחי האמו
  . ו משלחנ

וההוא דיתיב  764ני הוא אושפיזין דזמין דמסכ
וזמין אושפיזין אלין  765א לא דא דמהימנותבצ

 א ולא יהיב לוןמנותאושפיזי מהי 766עלאין 
את תלחם  אלחולקהון כלהו קיימי מניה ואמרי 

וגו' אשתכח דההוא פתורא  767לחם רע עין
דתקין דיליה הוא ולאו דקב"ה עליה כתיב 

 ולא 768וזריתי פרש על פניכם וגו' פרש חגיכם
 נש בשעתא דאלין ווי ליה לההוא בר  חגי

  מנותא קיימי מפתוריהאושפיזי מהי

היה  יואברהם כל ימ אבא ואמר רבי
ים  עומד בפרשת דרכים לזמן אורח

שמזמינים  שלחנות, עכשיו דר להםולס
אותו ואת כל הצדיקים ואת דוד המלך  

חלקם, אברהם   ואין נותנים להם את 
 עומד מהשלחן וקורא "סורו נא מעל 

לה" וכולם  אהלי האנשים הרשעים הא
  ם אחריו. עולי

ר' אבא אברהם כל יומוי הוה קאים ואמר 
בפרשת אורחין לזמנא אושפיזין ולתקנא לון  

ייא מזמנין ליה ולכלהו צדיקפתורי השתא ד
אברהם   ין לון חולקהוןולדוד מלכא ולא יהב

הלי נא מעל א סורו תורא וקריקאים מפ
  לה וכלהו סלקין אבתריה אההאנשים הרשעים 

יצחק אמר "ובטן רשעים תחסר",  
נה", ושאר  איר "פתך אכלת תקב אמיעק

כי כל שלחנות כל הצדיקים אומרים "
ד המלך ום" דובלי מקמלאו קיא צאה 

אמר והשלים דינו, שכתוב "ויהי כעשרת  
הימים ויגף ה' את נבל וימת." במה  

אל את נבל ונעשה  דובר, משום שדוד שמ
א  הזמין אותו ול ח ולא רצה, וזהלו אור

שדוד  מים נתן לו חלק, ובאותם עשרה י
העולם, נדון עליו אותו   תהמלך דן א

  לים לו רע יותר מנבל. אדם שהש

ב אמר ובטן רשעים תחסר יעקמר יצחק א
פתך אכלת תקיאנה ושאר כל צדיקייא אמרי 

נות מלאו קיא צואה בלי מקום דוד  כי כל שלח
יב כאן) ואשלים דינוי דכת מלכא אמר (חסר

ף יי' את נבל וימת מאי שרת הימים ויגוויהי כע
ואתעביד  769בל נלבגין דדוד שאל ירי קא מי

ין ליה ולא יהב א זמא ודליה אושפיזא ולא בע
חולקא ובאינון עשרה יומין דדוד מלכא  ליה

א ב"נ דאשלים ליה דאין עלמא אתדן עליה ההו
  770ביש יתיר מנבל

ורה  (לכן) אין הת אמר רבי אלעזר
אלא כמו שהוא ה על אדם יותר מטריח 

ולא  ו', תוב איש כמתנת ידו וגכול, שכי
ל ואשבע ואשתה  וכ יאמר אדם א

לא אטרח עליה א"ר אלעזר (בג"כ) אורייתא 
 שאידכתיב  אלא כמה דיכיל דב"נ יתיר

אכול ואשבע ניש לימא אי כמתנת ידו וגו' ולא

 
וי בדים כל מגמתם להאיר לנוק' לבסם רי' החסז ז' אושפיזין שה"סענין זה הוא מפני שד מזל"ן שסו 764

יר שהוא  לכן מה שהעשה קלה. וז היא עניה דדעתבלה מן ראש השנה עד יום הכפורים ואהגבורות שק
ה שמאירים ז' חסדים עין ההארמבבחינת גבורה, הוא מושפע מהחסדים נותן לעניים שאחוזים בנוק' 

מחו אותם נמצאת אותה הבחינה שלהם  לא ישם שים בה, ואם כן אוידוע שהעניים מושר, במלכות
ה  מרבים השמח יזין שבוא החלק של האושפבלי שמחה, ולכן מה שיתנו לעניים הואחוזה במלכות ש

 ם (רמ"ז).ין קדושיזהחלק של אלו האושפיבמלכות, כי בחינת העניים מאירה בשמחה בהגיע להם  
 ז). מ"ו מצומצם בכלי (רשפע בלי קצבה שאינ  רהכי כל מקיף מו 765
 .  )שה"ס החסדים שדרכם להשפיע (רמ"ז 766
מין ופוגם  בר על עין ישמאל גו אחד, דהיינו עיןרע על העני, וששני עיניו נכללים ב שעין שלו 767

 מ"ז). ראלא חד דדעתה קלה (בעולימתא שפירתא דלית לה עיינין, תרין, 
ם שיש בהם מצוה  החגי שלפרש חגיכם אפילו ם מרבה בתענוגים, ואדכי פרש הראשון רומז למה ש 768

 "ז).שום רוחניות אלא הכל נהפך לפרש (רמצדקה אין בהם המכל מקום אם חסרה 
עניים ותירץ  ו דוד על זה שלא נתן חלק למה שייכות לפסוק זה שאמרנין עשרת ימים אלו ופי' מה ע 769

 (מ"מ). דדוד וכו'בגין 
 (מ"מ). לך רעתו גדולה מנבקא ולכלולא יהיב ליה חו   זה זמין ליה יה אבללפי' שנבל לא זמין  770
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ן לעניים, אלא את שארבראשונה, ומה שי
הכל הוא של האורחים, ואם  ראשית 

שמח את האורחים והשקה אותם  
וך הוא שמח עמו, ואברהם  הקדוש בר 

ה' וגו'", ויצחק  קורא עליו "אז תתענג על 
צר עליך לא ליו "כל כלי יוקורא ע

  לח". יוצ

ני שתאר אתן למסכ י בקדמיתא ומה דיווארו
ואי חדי  771כלא דאושפיזין הואישא דלא רא

לאושפיזין ורוי לון קב"ה חדי עמיה ואברהם 
אז תתענג על יי' ויצחק קארי עליה קרי עליה 

   חיוצר עליך לא יוצל  772כלי כל

מלך וד הדאמר רבי שמעון את זה  
שכל כלי הזיין של המלך   םאמר לו משו

ל  של המלך נפקדו ביד דוד, אב והקרבות
"גבור בארץ יהיה זרעו וגו'   ק אמריצח

הון ועושר בביתו וגו'", יעקב אמר "אז 
ים יבקע כשחר אורך וגו'". שאר הצדיק

  . ד והשביע וגו'"אומרים "ונחך ה' תמי

ל בגין דכל זיינין וד מלכא א" אר"ש האי ד
קדו פתא בידוי דדוד אדמלכדמלכא וקרבין 
) גבור ג- תהלים קיב במר (אבל יצחק קא

 773גו' הון ועושר בביתו וגו'זרעו ו רץ יהיהבא
) אז יבקע כשחר אורך ישעיה נח חיעקב אמר (

ונחך יי' תמיד  775שאר צדיקייא אמרי 774וגו'
  776(שם יא) והשביע וגו'

דוד המלך אמר "כל כלי יוצר עליך לא   
כל כלי הזין  לעשהרי הוא נפקד ח", יוצל
לקו של האדם העולם. אשרי ח של
של   זוכה לכל זה, אשרי חלקםש

ובעולם הבא,  הצדיקים בעולם הזה 
  עליהם כתוב "ועמך כולם צדיקים וגו'". 

צר עליך לא ר כל כלי יואמ 777דוד מלכא 
קד א אתפעל כל זיני עלמיוצלח דהא הוא 

כל האי זכאה כי לדז 778זכאה חולקיה דב"נ 
דאתי   למא דין ובעלמאהון דצדיקייא בעקלחו

  ועמך כלם צדיקים וגו'תיב עלייהו כ

לכם ביום הראשון וגו', רבי  חתםולק 
שמעון פתח "כל הנקרא בשמי ולכבודי 

ר"ש פתח ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' 
כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף 

 
 ן ולא בסוכה בלבד יזיעדים צריך האדם ליתן לעניים חלק האושפמוראשית דך י' איתא שבכל הבובפ'  771

 (מ"מ). כפשט הזוהר דהכא
יצחק היה מברך אותו  ר כי מפני שהגבורה הוא מקום יניקת הקליפות לכך אלעזהוה סבירא ליה לר'  772

חמץ   תתם מהגבורה אין ביעורבעליך לא יצלח שהשמהקליפות שיקטרג יפה קל  וכו' פירוש איזו  " כל כלי "
יפות יושבות תחתיה והיא נותנת להם פני שהקלוח למלכות מאלא שריפה, והרשב"י ע"ה אמר לו שזה נ

כל ם ולבטלם כאומרו ומלכותו בומו, לכך ברכה זו שייך אל המלכות להשבית הכחות ההטרפם דבר יום בי
בור להשפיעם  וגו', והכוונה ג " ץ יהיה ר גבור בא"כת יצחק אר בתיקונים, וברכמבוון משלה לאכפיא ל

גבורה אל  שינתן כח ה "גבור בארץ "  מלכות לכך אמרגבורה והם נמשכות מהמהגבורה, ומפני שכח הבנים ב
יסתייע מהגבורה  ם את יצרם, או ירצה ש ים עומדים בפרץ כובשימות האלה במלכות בענין שיהיו גבורהנש

דור ישרים יבורך גם מצד החסד הכלולה  צוני, בענין שחו נשמות קדושות וטהורות ולא מצד השיך להמל
ה אמר צד הצפון, לזפונך תמלא בטנם בבנים הגונים ובעושר מבריש מסכת ברכות וצ בשמאל כדפירשו

 (אור יקר).   " הון ועושר "
שיגבר  " עדתו עומדת ל וצדק "ר כרו יוצא בהפסדו לזה אמוטא נמצא שואם חהדין ומפני שבה תוקף  773

 אור יקר).( ומובטח לו שלא יחטא  ולעולם על יצר
אז  " רה מברך גם הוא מקו האמצעי ואומרהחסד ויצחק מצד הגבוכשרואה יעקב שאברהם מברך מצד  774

ע דהיינו  חלוני רקי שבוקעכשמש יקטרגו עליך החצונים יבקע כשחר אורך על כרחם  אף אם, "יבקע כשחר 
מצד צמח  "מהרה תצמח "ך אנפין דעליה ימצד אר "וארוכתך " ות, כרחם של קליפיע בעל תפארת המשפ

והרי כל קו האמצעי כולו כת"ר תפאר"ת יסו"ד  "ך והלך לפניך צדק "כות ח, ומצד המלמצדיק ומתחתיו יצ
ין ולכך כבוד  , ומצד הימלפניךוהלך שתי בחינות מצד הדין נקראת צדק לבטל הקליפות  "ת, ובמלכותמלכו

 (אור יקר). הימין  מוד לגורלך לקץך כאומרו ותנוח ותע ה' יאספ
יאה להיות נשפע מהצחצחות  ת על תיקון זה יאה וותו והמשיכו לו מכל האצילואחר שהאבות תקנו א 775

  והיא  ונודע שנפש היא מלכות " והשביע בצחצחות נפשך "  ינו הצדיקים והי הנעלמות ששם משתעשעים כל 
שבמוחא עילאה והיינו   תנמשך מהצחצחוי דדכורא ואמה מזרע התרי ביע ח הוד יסוד על ידי נצ שבעה 

 (אור יקר).   " יחליץ "   באות בנצח והוד הן סוד צ " ועצמותיך "
  בשפע] היורד על ידו שהוא מוצא מימי מהיסוד [בזרע] [ " וכמוצא מים "  מהמלכות  " ית כגן רוה והי "  776

 . (אור יקר) הברכות
 קר).(אור י עילואר לו כמבליה נאה להוציא ברכה ז 777
מעשיהם  ה זו להנחילו כמה חיים לעולם הבא האמנם הצדיקים שכל ויהיה מי שיהיה יש כדאי במצ 778
 (או ריקר).   זכאה חולקיהון כל המצות  א בזה בטוב כוונתם בכיוצ
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תיו". "כל הנקרא  בראתיו יצרתיו אף עשי 
ברוך הוא ברא  זה אדם, שהקדושבשמי" 

א  ויבר אותו בשמו (בדמותו), שכתוב "
  בצלמו", וקרא לו  םאלהים את האד 
בעולם, וציא אמת ודין בשמו, בשעה שה

לא ונקרא אלהים, שכתוב "אלהים 
א תקלל". קרא לו בשמו שכתוב "ויבר

  אלהים את האדם בצלמו", ויפה. 

ב"ה ברא ל הנקרא בשמי דא אדם דקעשיתיו כ
ויברא  ניה) דכתיבמיה (נ"א בדיוקליה בש
 779מיהליה בש אדם בצלמו וקראאת האלהים 
 ינא בעלמא ואקריא דאפיק קשוט ודבשעת

אלהים לא תקלל קרא ליה  אלהים דכתיב 
ויברא אלהים את האדם בשמיה דכתיב 

  בצלמו ושפיר 
שה אדם  הרי בארנו שכתוב "נע 

נאמר, , בשעה שהזווג ו"בצלמנו כדמותנ
  , בצלם ודמות, של שניהםבזווג וכך הוא 

הים  , "ויברא אלה בם יצא מזכר ונקואד
 בספרו של שלמה  את האדם בצלמו"

  המלך מצאנו שבשעה שהזווג 

דם בצלמנו נעשה אהא אוקימנא דכתיב 
וכך הוא א דזווגא אתמר כדמותנו בשעת

 מדכרואדם  780דתרווייהו בצלם ודמות בזווגא
ם בצלמו א אלהים את האדרבק ויונוקבא נפ
א דבשעתא  שלמה מלכא אשכחנבספרא ד

  דזווגא 
  רע"מ  

ל לולב באותו יום עם ו ליטו מצוה ז
אותם המינים שלו, והסוד הזה בארנו 

ברוך  ופרשוה החברים, כמו שהקדוש 
מח בימים הללו וש הוא נוטל את ישראל

כאן ישראל נוטלים את   בהם, כמו כן
ם עמו, יחהוא לחלקם ושמ ברוךהקדוש 

ינים שבו ולב והמוד של הלוזהו הס 
  וד הדמות של אדם והרי נתבאר. שהוא ס 

א דא ליטול לולב בההוא יומא באינון ודפק
זינין דיליה והאי רזא אוקימנא ואוקמוה 

הני קב"ה נטיל לון לישראל בחברייא כמה ד
ישראל נטלי ליה בהון אוף הכי  יומין וחדי

רזא  אוחדאן ביה ודא הון ולקב"ה לחולקה
 781רזא דיוקנא דאדם דאיהו  נין דביהדלולב ומי

  והא אתמר ע"כ
  ב קד/ 

ח הקדוש ברוך הוא  טה, שולנמצא למ 
דמות אחד כמו פרצוף אדם רשום חקוק  

אלמלא  בצלם, ועומד על אותו זווג, ו 
על ראות רואה אדם נתנה רשות לעין ל

  ד רשום כפרצוף של אדם. ראשו צלם אח 

 782וקנא ידה חד א שדר קב"לתת אשתכח
בצולמא   נ רשימא חקיקאכפרצופא דב"

ו שרואלמלי אתיהיב  783א על ההוא זווגא וקיימ
לעינא למחזי חמי ב"נ על רישיה חד צולמא 

  רשימא כפרצופא דב"נ 
עד  ובאותו צלם נברא האדם, ו 

אותו צלם ששלח  שעומד (וטרם שעומד) 
ברא שו, וימצא שם, לא נלו רבונו על רא

הים את  ל א שכתוב "ויברא זהו האדם,
מזדמן כנגדו   ו", אותו הצלםהאדם בצלמ 

  כשיוצא עם אותו  עד שיוצא לעולם,

דקיימא  עדו 784צולמא אתברי ב"נ  הואובה
א) ההוא צולמא דשדר ליה  ועד לא קיימ (ס"א

לא אתברי  ןישיה וישתכח תמעל רמאריה 
צלמו להים את האדם ב ויברא א "ד הה 785ב"נ 

דנפיק לעלמא  דאזדמן לקבליה עההוא צלם 

 
אדם גימ' . )(אור יקרוהכוונה על הבריאה הנעשת בקריאת הבורא ני אליהם יעמוד יחדיו כענין קורא א 779

 (רח"ו).מה שמו מ"ה וכתיב 
  

 (מ"מ). נוקבאברא ודמות צלם בדכופי'  780
 ל אור).והכל בהקב"ה (יהז"ת מרו אכמ"ש שדומה לעינים ושפתים ושדרה ולב, ועוד  781
 אור יקר). ( לדהוא צלם הנו 782
ם בר במעי אמו כדמות צורתה ממש בסוד חכמת הפרצוף אם חכם אם טפש אם ננס אלהצטייר העו 783

 (אור יקר). אמו ואף אחרי צאתו מדה לולד בהיותו במעי נותןא, וצלם זה י וכיוצארוך אם קצר אם בנונ
ים ע"י עובדא ומלולא דהנפש, והנה הם מתבררלבושי (אור יקר).   גלם הטיפה זרעיתמקום הוהוא  784

וע"י מלולא שהוא הדיבור  י עובדא מתברר ונתקן לבושי דהנפש, וונה, כי ע"ליבא שהוא הכורעותא ד
ה לי,  ה כן נראמלבושי דהנש י דהרוח, וע"י הרעותא דליבא שהוא הכוונה מתברר ונתקןקן לבושמתברר ונת

 כללים ח"א קו ע"ד).( ויקהל (ר"י ריש ע"ב) י (רכו ע"ב) ופ' יחוה"י יכפר, וע' פ' ו
 (אור יקר). בהיותו הולך וגדל עד כ' שנה "אתרביא "מו כדפירשנו, בההוא צלם במעי א 785



 אמור זהר 

98 

צלם הוא מתגדל באותו צלם הולך, זהו  
שכתוב "אך בצלם יתהלך איש", והצלם 

  הזה הוא מלמעלה. 

כד נפק בההוא צלם אתרבי בההוא צלם  
אך בצלם יתהלך איש והאי צלם הה"ד  786אזיל

   787איהו מלעילא 
ות  ות יוצאותן רוח בשעה שא 

מן, כל רוח ורוח נתקנת לפני המלך ממקו
צוף שעומד רפבתקוני כבוד, בדוש הק 

מות תיקון כבוד  בעולם הזה, ומאותו ד
רוח, וזה שלישי ל ,יוצא הצלם הזה

  בעולם הזה בזמן שנמצא הזווג.  ומקדימה

נפקין מאתרייהו  788בשעתא דאינון רוחין
קדישא אתתקן קמי מלכא כל רוחא ורוחא 

ים בהאי עלמא ופא דקאקר בפרצתקוני יב
 א פיק האי צלם וד קר נומההוא דיוקנא תקונא י

 790א ואקדימת בהאי עלמ 789תליתאה לרוחא 
  שעתא דזווגא אשתכח 

שלא נמצא ולם ג בעלך זווואין  
בתוכם צלם, אבל ישראל קדושים הצלם  
הזה קדוש, וממקום קדוש הוא נמצא 

צלם כוכבים ומזלות, בתוכם. ולעובדי 
טומאה  ם מצד הים הרעיתם המינמאו

אדם נמצא בתוכם, ועל כן לא צריך ל
מי של עובדי כו"מ,  לצלערב צלם שלו ב

  וש וזה טמא.  משום שזה קד

צלם  אשתכחדלא  791עלמאולית לך זווגא ב
בגווייהו אבל ישראל קדישין האי צלם קדישא 
ומאתר קדישא אשתכח בגווייהו ולעכו"ם צלם 

  מסאבותא מסטרא דון זינין בישין מאינ
 ו וע"ד לא ליבעי לאינישבגווייהאשתכח 

בדי ועבצולמי ד 792דיליה למא לאתערבא צו
  מסאבא כו"ם בגין דהאי קדישא והאי

בדי כו"ם לעמין עו תא חזי מה בין ישראל  
כו' עד דמלכא דזמין אושפיזון זה המאמר ו

בפ' ויחי יעקב דף רכ ע"א שורה ראשונה  כתיב 
וב בין כתם מצאתי ו החלופיושייך כאן) ואל(

תק לבין הכתוב שם שורה כ"ג במקום בהע
כ"ה במקום יעדי  הרצאתי צולמים שוין מעלמ

 רה כ"ו במקום ידיה מצאתי דינאדיני גריע' שו
ערב ודא כד נהרא סיהרא  מי יתן  שורה ל"א

וליליא אתתקן בנהורא שורה ל"ה עובדין 
חילא שורה ו'  מצאתי בריין ע"ב שורה ה' בית

עשיתיו שורה  בות אףף עץ עיינו ועניצרתיו ה

 
 יקר).(אור  ולאחר שגדל כל צרכ 786
לא רוח ולא נשמה אלא הוא מלעילא רוחני  אינו מלאך ואינו נפש ונו שכדמסיק מהיכן מוצאו ומה עניי 787

 יקר).(אור  ואזילמציאותו כדמפרש ו
שורשם אין להם צורת גוף כלל אמנם אחר צאתם משורשם ומקום  הנשמות בהיותם מיוחדות ב פירוש  788

ה ם הזה, כאלו נאמר שנרצהצל גוף וממציאות ציורה נעשהדיוקן הייר ציור מולדתם מהייחוד העליון תצט
מצייר הצורה ההיא ם הדמה הנה במקות ההוא במעבה האלצייר צורה מאחת מן המתכות ויוצק המתכ

לל שבאותו החלל היתה יציקת הצורה הנראית, וכן בדמיון במקום  דמיון הצורה המצויירת מח תשאר
ה  הזה, והיינו שם צלם שזצלם ית בצורת אדם ממש נעשה הה הרוחנטייר הצור הקדש מקום שבו נבנה ונצ

 (אור יקר). אליה בושהנשמה והוא להיא צל המצל על מצטיירת הנשמה בצלמה, ועוד מלשון צל ש
כן רוח אלא ענין בפני עצמו כדפירשנו, והנפש שנית לרוח והצלם  שאין הצלם הזה לא נפש וכל ש 789

 ור יקר).(א כנודעף בחוץ הוא צלך על הגושלישי לרוח ולכך 
 (אור יקר).  אל הגוף תתעבר שכמו שהם צלם אל הנשמה כך הוא צלםשאם לא כן לא  790
בה מאחרים ולכך ן נשמה ולא רוח נפש מקדימין אל הגוף אלא אדרמה שאיכי אחר שהצלם אינו הנש 791

הם  היאך לא כן  וא לומר שיש צלם אל הגוי שאםהוא מקדים כדי לתת צורה אל החומר, אם כן מוכרח ה
ידועה שאין כל יחסים אל הנפש הבלי נפש, ועוד נוסיף ונאמר שהצלמים מתי צטיירים במעי אמן אמנםמ
נדון לבניו אם יוליד אם לא א צלמו הידועה לו המיוחסת אליו, ותחלה האדם א דווקלם אל כל נפש אלצ

הוא מוליך  לם הפה בצזריע הטמשלח הקב"ה הצלם, ובהיותו מ יוליד ובהיותו נגזר כפי מעשיו להוליד
יה ומשם  גוזר מה תהא על בהזרעתו, והב"ה נתן מהאדם בצלם ההוא בסוד מעשיו וכוונתוהמלאך הכח ה

 (אור יקר).  המדרגות הידועות וכה אלעולה וז 
 מן העכו"ם (רח"ו).כוונה שלא להסתפר מפרשים שהיש  792



 אמור זהר 

99 

יום הראשון דא ליה י"ד לחירו וע"ד קרינאי 
דאבא  פרא דאגדתא ושפיר הוא שורה כ"הסב

לא עביד לפירין ו בג"כ כלא יאה ולא בסימא
פירין שם הדין צ"ל תרין שורה כ"ו לבירא ד"א 
שורה כ"ט יעקב צ"ל בירא שורא ל"א דא בדא 

אי אעג דבה ל"ג צ"ל דא שלא דא שורהצ"ל 
לא אשתכח ביה שורה ל"ה צ"ל דינא  נחל

מנייהו שורה  ינישו רברבא נפקא וכדצדיק איכ
איבא ולא טעמא שם וכלא  ל"ו צ"ל מנייהו לא

) ובסוף המאמר ג בשמאלאע"ד אתרוושפיר 
  מצאתי כתיב

שכתוב "ביום השמיני עצרת תהיה 
לכם", שהרי היום הזה מהמלך הוא 

 משל למלך ישראל,  בלבדו שמחתו עם
ים והשתדלו עמהם כל בני  ן אורחשהזמי

אני  ר המלך, עד כאןך אמ היכלו, אחר כ
ואתם התעסקנו כולם באורחים  

ל בכוהקרבתם קרבנות על שאר העמים 
לאה אני ואתם נשמח יום  מכאן והיום. 

אחד, זהו שכתוב ביום השמיני עצרת 
ם,  תהיה לכם, לכם להקריב קרבנות עליכ

  . ך תדירצאים במלאמונה נמאבל אורחי ה

  ביום השמיני עצרת תהיה לכם דהא דכתיב 
בלחודוי חדוותא  הוא 793א דא ממלכהיומ

דזמין  794ל מתל למלכא דיליה בהו בישרא
בני היכליה לבתר  הו כלדלו בשתאושפיזין א

אמר מלכא עד כאן אנא ואתון אשתדלנא 
ין כלהו באושפיזין וקרבתון קרבנין על שאר עמ

א די יומתון נח ה אנא ואאן ולהלאבכל יומא מכ
לכם  לכם ביום השמיני עצרת תהיהחד הה"ד 

ן עלייכו אבל אושפיזי ינלקרבא קרב
  במלכא משתכחו תדירא  795מהימנותא

חת המלך, כולם  של שמ וביום 
מתכנסים עמו ונמצאים, ועל זה כתוב 
"עצרת" תרגומו "כנוס". והיום הזה יעקב  

רחים ה, וכל אותם או הוא ראש לשמח 

 כלהון מתכנפי 796לכא וביומא דחדוות דמ
ב עצרת תרגומו תידא כ ן ועלעמיה ומשתכח

 797כנישו והאי יומא יעקב הוא רישא לחדוותא 
ב ועל דא כתי 798וכל אינון אושפיזי חדאן עמיה

 
  ואגו , עמו בייחודה המלכות על ולךמ בהיותו במחשבה עלה אלישר בסוד החכמה אל עולה התפארת 793

 שהיא, השפע כלל לחוץ יוצא ואינו נשמותינו עם בהעלם שהייחוד שם נקשרים נשמותינו בסוד ישראל
  וזרח  בא מסיני ה׳ כאומרו אותה שדחו כלל בה חלק לשרים ולא העולם תלאומו ואין  ההתור מחתש

  ולכך, בלק בפרשת דינוקא דאעוב הואדה  גבי כדפירשנו בה  ריםהש רצו ולא פארן רמה הופיע  משעיר
 (אור יקר). בה חלק להם  ואין  התורה שמחת שמחתנו

 "מ).(מ פי' הם א"וא שזימנו ז"ון הנק' אושפיזין 794
 ושלום חס מהימנותא אושיפיזי אינם והם שרים םישבע האחד מינים שני הם האושפיזים כי הענין 795
  שבע  שהם "מהימנותא יאושפיז" הם והשנית ,כלל בשמחתנו נמצאים אינם ואלו סתם אושפיזי אלא

  לזה  והוצרך  'וכו "מהימנותא אושפיזי  ל ב א" שאמר וזהו בשמחתנו נמצאים ואלה צדיקים שבעספירות
  שעברו  הימים ושאר התפארת עם לישראל אהו עצרת ששמחת שהמשיל המשל לפי כי ליה דקשיא משום
 שאר אדרבה כי ראמ לזה, ותהספיר רלשא פארתהת בין פירוד נמצא כן אם הספירות שמחת היתה

  לשון  וזהו גמור יחוד התפארת עם המלך עם מיוחדות הם " דמלכא  מהימנותא  אושפיזי "  שהם הספירות
 אחד כל האושפיזין אותם הסעודה יראש והי עתה שעד הוא החלוק אלא, הספירות קיבוץ שפירש רתעצ

 כלולה אחד שכל ותשבספיר םענפי שבעים נגד יםשר שבעים יונקים ומהם ספירות שבע ימים שבעת יומו
  כולם  ולעולם בשמחה לשמוח עמו  מיוחדות הספירות ושאר התפארת השמחה ראש בעצרת אמנם, מעשר

 כל חוגגים] אנו) [אינם( ויום יום ובכל, איוד יןא שבעה אינם החג ימי וכי תאמר ואם, זו בשמחה ייחודב
 חג שמיני  יום אל תפארת של ו יומ בין מה ןכ ואם ד פירו ש י כן לא שאם הוא הכי  ודאי ספירות שבעת
 התפארת שמחת ואה עצרת חג שמיני כי נאמר לזה, ספירות שבע עמו היו ג׳׳כ התפארת ביום שהרי עצרת

  למעלה  ועולים עמו מתייחדים אושפיזין ושבעה, בעצמו מלךה מחתש והיינו הנעלם הדעת בסוד המלכ׳ עם
 . ור יקר)(א עילל כדפירשנו השרשים שורש אל

  שאנו  במה ולכך שרים  שבעים מהם שיונקים ספירות שבע בסוד הכל ימים שבעה מינים שבעה כי 796
 ..)רור יק(א  ואזיל כדמפרש פרים שבעים  מקריבים ולכך לקםח להם יש  בינה  מהשמחה משפיעים

 (מ"מ). שהוא קו האמצעי שהוא העיקרפי' ת"ת דזעיר  797
 (מ"מ). כל כללות הו"ק פי' 798
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"אשריך כתוב  ועל כןים עמו, שמח
בדי לי עישראל מי כמוך" וכתוב "ויאמר 

  ר בך אתפאר". שאאתה ישראל 

לי עבדי ויאמר ב מוך וכתיראל מי כאשריך יש
  אתה ישראל אשר בך אתפאר

כתית למאור  ךן זית זאליך שמ קחו"וי
זר הרי פרשוה, אבל  וגו'", אמר רבי אלע

ברוך הוא פרשה זו   ושקד ה למה הסמיך 
לפרשת מועדים, אלא כל המאורות  
העליונים כולם מאורות להדליק שמן  

תבאר, ועל ידי משחה עליון, והרי נ
ים  ותחתוניונים ברכים עלישראל מת

ב  ונדלקים המאורות כמו שבארוה, שכתו
  לב, שמחת מן וקטורת ישמח"ש

כתית למאור וגו'  ויקחו אליך שמן זית זך
וקמוה אבל אמאי אסמיך אהא זר א"ר אלע

קב"ה פש' דא לפרשת מועדים אלא כלהו  
כלהו בוצינין לאדלקא משח   799בוצינין עלאין 

שראל דייהו דימר ועל יוהא את 800ות עלאה רב
עלאין ותתאין ואדליקו בוצינין כמה  תברכאןמ
 801וקטרת ישמח לב  ןמשיה דכתיב אוקמד

  חדוות'
  קה/א  

  802ןותתאי דעלאין  העליונים והתחתונים. 
אבא פתח שמחו בה' וגילו  רבי 

צדיקים (שמחו בה' כמו שנאמר), וכתוב  
  זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, 

ך הוא ופרשוה שהרי בקדוש ברו
ותו) ולהאיר  ) צריך לשמח (א(במועדים

 ם בשמחה (עמו), א אד(לו) פנים, וימצ
וש הקד של משום שאותה שמחה היא 

, [בו] בורוך הוא, שכתוב נגילה ונשמחה ב
, בו בקדוש ברוך הוא, והכל דבר ביום
  אחד. 

רבי אבא פתח שמחו ביי' וגילו צדקים 
 עשה  803זה היוםוכתיב  (שמחו ביי' כד"א (&))

דהא בקב"ה   מחה בו ואוקמוהיי' נגילה ונש
א רה) ולאנ804הדי (ליה י למ(נ"א במועדיא) בע

דווה (עמיה) ש בחר נח בוישתכ 805(ליה) אנפין 
תיב הוי דכ 807דקב"ה  והדוח 806בגין דההוא

וכלא  809בו ביומא בו בקב"ה 808נגילה ונשמחה 
  חד מלה 

 
והם כולם   שבעה קיני מנורהדהיינו השבעה שהם  " כולהו בוצינין ", ואמר צד הדיןפירות מהם הס 799

ל שהם מתעלים א "עילאין "ן שתיקונם הוא בשמן ולכך הם מאים אל סוד השמין מצד הדין ולכך הם צ בוצינ
 (מ"מ).  ו"ק דזעיר פי'(אור יקר).  הבינה שהיא בת שבע על שם שבעתם 

  ח לאדלקה מש " קים בשוה כולם מסתל " אין כולהו עיל "ניהם אלא ילוק ביפירוש לקבל השמן אין ח 800
חכמה ונדלק מצד ה הוא סוד ה, והשמן הזל ידי מקור הכתרכמה שמשם השמן עדהיינו שפע הח "רבות 

ות והיינו סמיכת מועדים שהם שבע ספירות אל פרשת שמן שהוא שפע הבינה  הבינה ומאיר בעצם הספיר
יוצא מפסוק כי בי ב'י' חשק  בי"ט והוא שם קדוש  מן בא"ת ב"ש עולה והסוד שמשך מחכמה על ידי הכתר נ

ק דהיינו י' קמץ, ה' שבא, ו'  "ו דהכי סליהוא סוד יהחולם שבא קמץ ש  סוד חש"ק דהיינוואפלט'הו, וה
אל חכמה,  ל עולה סוד אהי"ה דהיינו השמן הטוב על הראש בכתר, ויורד על הזקן מכתרחולם, והכ

פי' שהו"ק מגלים הארת אבא הנק' (או ריקר).  בל סוד השמחה סוד הזקן ושם מק ינה שבהומחכמה אל הב
  דש וכן בפרש זו שמן זית ק ים ו"ק ומקבלים מאבא הנק'ת שבמועדים מזמנתירץ סמיכות הפרשיו הזבשמן ו

 (מ"מ). הארתו זך הו"ק מקבלי' מאבא הנקראי' קדש ומגלי'
 (או ריקר).  גיןמדותיו עד סופא דכל דרסד על פי ד ומהחסקן אהרן איש החומשם יורד על הזקן ז 801
העליונים שמציאות ל"ב נתיבות מחכמה והם ל"ב ירשנו, כולם מושרשים בל"ב כדפכיצד התחתונים ש 802

 (או ריקר). ל"ב שבמלכות אלהים בבינה ומשם הם נמשכים עד
 (אור יקר).  חדענין א ל בתפארת והכלונשמחה בו פירוש בה' הכ אסיפא דקרא קאי דקאמר נגילה 803
א דעתין ניחא דבהאי  דקא סלקקשיא ליה בשלמא אי פרישת ביומא ממש כ -' וכו ליה א בקב"ה בעי ה ד  804

כי  (אור יקר).  ב"ה מה ענין שמחה זויומא דעבד קב"ה ניבים נגילה ונשמחה, אלא לדידך דפרשת דשמחה בק
 (אור יקר).  ת האדם שמח בקב"הצורך גדול הוא להיו

  שמחה בו יא בינה ויהיו פניו מאירות ממש וזהו ונ שמחה שהתפארת ממקום השישמח הפירוש  805
 (אור יקר).  בתפארת שיהיה הוא ואנחנו מקבלים שפע הבינה הנקראת שמחה

 יקר). אור ( פירוש כי היום שהיא הבינה  806
 (אור יקר). ל התפארתמשם השמחה נשפעת אכי  ויה 807
אנחנו והתפארת ביומא  "נגילה ונשמחה "אם כן  פארתשהוא ת " עשה ה' "  שהיא בינה "היום זה "ש פירו 808

 (אור יקר). דהיינו עם הבינה פירוש אנו והתפארת עם הבינה
בא נין אחד וקרא סתימא ארכעה אנחנו התחתונים עם ה' שהוא התפארת והכל בפירוש נגילה ונשמח 809

 (אור יקר).  אתרי רכשי
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שמחו בה', כשהדינים נכנעים  
ים, וכאשר מתעוררים  ומתעוררים רחמ

, צדיק  צדיקים (כתוב) מים, אזי וגילוהרח 
ים ם צדיקאיקרשנוצדק מתברכים יחד, 

ים  באר, שהרי אלו מתברכתנכמו ש
מים ) לעולמים ושמחים לעול רכים(מב
. "והרנינו כל ישרי לב" אלו בני םכול

האמונה להקשר להם, ובכל צריך מעשה  
  למטה לעורר למעלה. 

אתכפיין ורחמי  810שמחו ביי' כד דינין
ים דין וגילו צדיקד מתערי רחמי כוכ 811אתערו 

ון א דאקרחדכ אןק וצדק מתברכ(כתיב) צדי
כמה דאתמר דהא אלין  812םצדיקי
וחדאן  "א מברכין) לעלמין(ס 813ןרכאמתב

אלין  815והרנינו כל ישרי לב 814ן כלהו ילעלמ
ובכלא  817לאתקשרא בהו 816בני מהימנותא

  בעי עובדא לתתא לאתערא לעילא 
שלא צריך מי שאומר בא וראה  

להוציא אותם  בכל או דברים,  מעשה
כאן י הרו ות בהם קול, תיפח רוחו,לעשו

כיח, הדלקת הנרות  ותרשה הזו הפ
, שכתוב ם (כאחד משום)בשמית הטורוק

רת ישמח לב, (ובזה) ובמעשה  ו קטשמן ו

בכלא לא בעיא עובדא ד 818ת"ח מאן דאמר
או מלין לאפקא לון ולמעבד קלא בהו תיפח 

אוכח אדלקות   819רוחיה והא הכא פרשתא דא 
) בגין 820קטרת בוסמין (כחדאבוצינייא ו

ב (ובהאי) ן וקטרת ישמח לשמדכתיב 

 
נה לפרש סוד השמחה מצד הבינה כדפירשנו  יה הכווה' ה יום עשה לעיל אמר שמחו בה' כדאמר זה ה 810

 אור יקר).(  לעיל, והיינו סוד שמחו בה'
ין שת בה כנודע והיינו דינין דמתערת הדין מצד הגבורה המשתרכי הם בבינה שתי בחינות האחת בחינ 811

ת בה, ואם כן בהיות השמחה  המושרשובחינת הרחמים מצד שורשי החסד והתפארת  והשנית מינה,
 (אור יקר).  ה יורה על כפיית הדין והתעוררות הרחמיםררת ממנמתעו

יו"ד בגוה   ית נקראת צדיק דצדק נטלאהמלכות נקראת צדק אמנם בהכנס אליה סוד הבר הענין כי  812
שאמר לעיל   וזהו  " יםאיקרון צדיק "  נקרא צדיק ותרווייהו כחדא ק לגביה ויסוד נקרא יו"ד וכד נטיל צד

 (אור יקר). ידי ייחודם נקראות צדיקיםואז על   " צדיק וצדק אתברכן כחדא"
רי לב במלכות וניחא יקים ביסוד והרננו כל ישליה אמאי לא פירש שמחו בה' בתפארת וגילו צד קשיא  813

להשפיע ואין למנותם  כי צדיק וצדק כחדא אזלי בין לקבל בין לזה יפרש א ליה, לישנא דצדיקים דדחיק
 (אור יקר).  בשתים

 (אור יקר). קים אתרווייהו כחדא קאי כדפירשנון הצדיכזהו להשפיע אם  814
 הכוונה (אור יקר). 815
לשון ישראל מ "ישרי "  ב"ה ושכינתיה על ידי היסוד, וזהו פירוש זכרות קדהיינו מקשר כל הספירות הנ 816

 . (אור יקר) מלכות [וא"כ אהדר לכל הנזכר שמחו בה' ישראי וגילו צדיקים לב] "ב לתפארת 
ילו צדיקים, השלישי  נו היה בהם שלשה חלוקות האחד שמחו בה', השני וגך שפירשלפי אותו הדרו 817

 (אור יקר). רי לב כדפירשנוחדא בישישרי, והשתא כולהו כ
עיקר הענין במחשבה במושכלות, והנה מפנות ינים שאמרו שאין במעשה רצון אלוה וזהו דעת המ 818

דהיינו   "עובדא" דשה דברים האחהוא בשלאינה שלמות והעיקר התורה הוא כי אין המחשבה פועלת ו
  " או מילין "  התורה וזהו שאמרוקריאת ויש מצות שאינם במעשה כקרית שמע ותפלה  מעשה המצוות,

המעשה צריך שיהיו דברים שיחתום אותם   נית, ומפני שדברים אלו הם מעטית והיינו השבקצת מצו
ן קרית שמע ליתן ריוח בין הדבקים  תיו כגואותם בשפ " בטא או מילין לאפקא לון שי "בשפתיו וזהו שאמר 

שאתה מוציא מפיך כדי שיהיה בהם   זניך מה דהיינו שמע השמיע לאו " ולמעבד קלא בהו " ית וכיוצא, השליש
נה וחכמה הם במחשבה ויוצאים ונשפעים על ידי תפארת הוא כי הדברים התלויים בביל, ועניינם קו

דהיינו   "עובדא"והבינה שבהם שמן וקטורת צריך החכמה  ציא ענייניומלכות שהם קול ומעשה, ולכך להו
,  ין כי כל הדברים צריכים גוף להתלבשת, והענדהיינו קול ודבור תפארת ומלכו " מילין "או  במלכות

 (אור יקר).  להתלבש בו, והמעשה או קול ודבור הם לבוש למחשבה א כמו נשמה וצריכה גוףומחשבה הי
מפרשה זו,  המצות הם כך אם כן מה ראה להוכיח עתה ל מעשה ר מה מוכיח מפרשה זו כואם תאמ 819

נין ר מחשבתו כעש בהם טעם אל האדם שהוא רואה ומעורלומר שיאלא מפני ששאר מעשה המצות יש 
האדם עצמו למלכות שמים וכל כיוצא בזה, אמנם פרשה זו קשה וכי   ציצית לזכירת התורה, תפילין לשעבד

הם פנימה בהיכל וכו', ולומר שהם הוראת ענין מה לאדם,  "ליך שמן ויקחו א "א צריך דקאמר לאורה הו
על במדות,  ספק מעשה פוא שעבוד לאדם ומוסר, אמנם הוא בלי לכל שהואינם בעזרה כמזבח הנראה 

רות שהיה כסוד הקטורת שגם בקטורת רשה וכי לריח הוא צריך, וזהו  והראיה הוא כשמדע מעשה הנ
ומרו שהוא המעשה הנעשה בחברה עמו כא " טורת בוסמיאוק "  רשה שהוא הפ "ות בוצינא אדלק "  שאמר

 (אור יקר). הנרות יקטירנה וכו'הרן את בהטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות א
יון שלמה לתת טעם למה שנשתתפו שני עניינים  והכתוב אמר שמן דנרות וקטורת ישמח לב שממש כ 820

מעשה  ים שהם שלש, כיצד האחד בשעת י עניינ, והנה יש במעשה המצות האלו שנ"בישמח ל "אלו ואמר 
הקטורת   מעשה שהנרות דולקות והבית ימלא עשןת אחר הממש הדלקת הנרות הקטרת הקטורת השני

 (אור יקר). ישית שתופם יחדהשל
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הזה נמצאת הדלקה למעלה ושמחה  
למטה (הדלקה ושמחה למעלה ולמטה),  

אוי, (ובמעשה והתקשרות יחד כר 
ה). אמר  ורר מעשה שלמעלשלמטה מתע

ח ודה המזבח שלמטה מעורר מזב רבי יה
ר כהן אחר,  רושלמטה מעהכהן  ר,אח

מעשה   עוררמת מטהבמעשה של
  שלמעלה. 

ילא  ותא לעלקאדח ובעובדא דא אשתכ
תא דוווח א לתתא (ס"א אדלקותאתווחדו

א יאות קכחדא כד  ואתקשרותא עילא ותתא)ל
(ובעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא)  
אמר ר' יהודה מזבח דלתתא אתער מזבח 

רא בעובדא אחרא כהן דלתתא אתער כהן אח
  ובדא לעילא דלתתא אתער ע

יוסי ורבי יצחק היו הולכים בדרך,  י רב
ב וקראת  ותיצחק, כ י לרביוסי ביאמר ר

בדתו  בד וגו' וכ' מכש הקדולשבת עונג ל
פה. אבל ממצוא חפצך  ידרכיך,  מעשות

ודבר דבר, מה זה, ומה חסרון הוא  
  לשבת.

ר' יוסי ור' יצחק הוו אזלי באורחא אמר ר' 
וש  ת לשבת ענג לקדוקרא לר' יצחק כתיב יוסי 

ר ו' וכבדתו מעשות דרכיך שפייי' מכבד וג
דבר מה הוא ומאי  פצך ודברממצא חל אב

  בת  א לשהו ותאגריע

, שאין לך אי שזהו חסרוןלו ודאמר  
שיוצא מפיו של אדם שאין דיבור ודיבור 

לו קול ועולה למעלה ומעורר דיבור  
חול  אחר, ומה הוא אותו שנקרא 

ם של חול,  (למעלה), מאותם ימי
קדוש ודאי זהו   תעורר חול ביוםוכשמ

סת  נכוך הוא ו דוש ברהקו  ה,חסרון למעל 
צה שרו יהוו מישראל שואלים עלי

וצה חול  ר, מיהו שהזווג שלנולהפריד 
  כאן. 

א"ל ודאי גריעותא הוא דלית לך מלה ומלה 
דנפיק מפומיה דבר נש דלית לה קלא וסלקא  

 מלה אחרא ומאי הוא ההוא לעילא ואתער 
מין דחול וכד ילא) מאינון יודאקרי חול (לע

לעילא  עותא הואשא גרידיק מאאתער חול ביו
אן אלי עליה מאל שישרסת ודאי וקב"ה וכנ

ווגא דילן מאן הוא דבעי ז י לאפרשאהוא דבע
  חול הכא 

העתיק הקדוש לא נראה ולא שורה  
על חול, לכן הרהור מותר, למה, משום 

שה ממנו  הור לא עושה דבר ולא נעשהר
ר שהוציא דיבור א עולה, אבל אח קול ול 

  ול ובוקע נעשה קר בודימפיו אותו 
ורר ומע עלהלמ אוירים ורקיעים ועולה 

חפצך   ואכתוב ממצר, ועל כן דבר אח 
ודבר דבר, ומי שמוציא דיבור קדוש  
מפיו, דבר תורה, נעשה ממנו קול, ועולה 

לך  למעלה ומתעוררות קדושות המ
  אשו, ואז נמצאת העליון, ומתעטרות בר

  מטה. שמחה למעלה ול

ל רייא עש לאו עתיקא קדישא לא אתחזי
גין א בטעמכך הרהור מותר מאי  ןיחול בג

מניה קלא  דלא אתעביעביד מדי ודהרהור לא 
ולא סליק אבל לבתר דאפיק מלה מפומיה 
ההוא מלה אתעביד קלא ובקע אוירין ורקיעין 

ר מלה אחרא ועל דא וסלקא לעילא ואתע
פיק ר כתיב ומאן דאא חפצך ודבר דבממצו

ביד  תא אתעייורדאמלה קדישא מפומיה מלה 
לכא שי מקדורו קלא וסליק לעילא ואתע מניה

אשתכח  ן שיה וכדימתעטרן בריעלאה ו
  חדוותא לעילא ותתא  

אמר לו ודאי כך הוא, והרי שמענו   
את הדבר, אבל מי ששרוי בתענית בשבת 

 ון לשבת או לא, אם תאמר עושה חסר 
אמונה  ן, הרי סעודת השלא עושה חסרו

ת חת השבשמי הרבטל ממנו וענשו רב, 
  . ונ בטל ממ

מלה אבל ענא שמ והאא"ל ודאי הכי הוא 
תא עביד גריעותא בשעניתא ב ן דשארי בתמא

לשבת או לא אי תימא דלא עביד גריעותא הא 
סעודתי דמהימנותא בטיל מניה ועונשיה סגי 

  תא דשבת בטיל מניה הא חדוו

מעתי, שזהו ר לו דבר זה שמא 
שגיחים עליו מלמעלה מכל בני שמ

הוא שמחה   הז , משום שהיום העולם ה
ל השמחות, חת כשמ טה,למעלה ולמ

את בה, ואפילו צאמונה נמ שמחה שכל ה 
הרשעים של הגיהנם נחים ביום הזה, 
והאיש הזה אין לו שמחה ואין לו מנוחה,  

חן אשגדא שמענא דדא הוא ד הלא"ל מ
י יומא אבגין דה ל בני עלמאמלעילא מכ עליה

חדוותא הוא לעילא ותתא חדוותא דכל חדוון  
חדוותא דכל מהימנותא ביה אשתכח ואפילו 

 שן בהאי יומא והאי בר נרשעים דגיהנם נייחי
חא ושניא דא מכל ולית ליה ניי לית ליה חדווה
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ונים והתחתונים  וזה שונה מכל, העלי
שונה שפלוני לים עליו, מה א וכולם ש

וא בצער, ובשעה שהעתיק הקדוש ה
נמצא בצער,  הה ביום הזה, וז מתגל 

נקרעים לפניו, אז מדת ועו לה תפלתו עו 
ים שנגזרו עליו, ואפילו  נגזרי הדיכל 

הסכימו בבית הדין של המלך עליו לרע,  
הכל נקרע, משום שבשעה שמתגלה  

החירות וכל השמחה,  העתיק נמצאים כל
ה  ת המלך, ועל ז שמתגלה בהלול  םומש

עים ל שבשנינו קורעים לו גזר דינו ש
  שנה. 

שניא  יאו שאלין עליה מכלה עלאין ותתאין
א דעתיקא בשעתא וצערדפלנייא הוא ב

א ואשתכח האי מבהאי יו דישא אתגליק
בצערא צלותיה סלקא וקיימא קמיה כדין 
אתקרעו כל גזרי דינין דתגזרו עליה ואפילו 

 א נא דמלכא עליה לביש כלאסתכמו בבי די
תגלייא כל שעתא דעתיקא אאתקרע בגין דב

א לוין דאתגליא בהלח בגחירו וכל חידו אשתכ
של  ו גזר דינוין לורען קדמלכא ועל דא תנינ

   821שנה שבעים 

השבעים שנה, אלא אף על גב  י מ 
שהסכימו עליו כל אותם שבעים כתרי 
המלך שהוא נראה בהם, הכל נקרע  

דוש נוטל (מבטל משום שהעתיק הק 
  והדברים נה) את האדם, המאותו ו 

ה  מאן שבעים שנה אלא אע"ג דאסכמו עלי
הו י מלכא דהוא אתחזי ברתאינון שבעין כ כל

א "שא נטיל (סעתיקא קדירע בגין דאתק כלא
  בטיל ליה והני) ליה לבר נש והני

  ב /הק  
  ל ילב ליו בחלוםערים תעורמשכ לולה

  .שבת
 יאבלילא מלעליה בחי מתער די כמיל

  שבתא ד
  זר ו וג ,ו נבל לאו הלה שעש ךללמ) של(מ

 , לולאזה של הה ום ה יבל כל החה עמש
יש אחד היה או ים ו שמחיה םלועה כל
  , לשמחהמלך בא ה ,רולבק  סותפ צובע

  , זר א גוהש  מוכ יםם שמחהעל כ את ראה
וס  התפ ש איה ותו ת א אאה ו רינם עיירהֵ 

  לם י העול בנמה כו אמר ,בועצבקולר 
וס  י וזה תפ בנל לא שלו הבשמחים 

ירו  תוהו אות או י צהוו  הצו ד מי ,רל בקו
 יורששה ז כך ,(מקשריו) לרו וקמ  ואות

 וא הם ול העולם שמחיכת שבענית בתב
 ק יהעתעה שבקולר בשס תפנ הוז  ,ובצע
ש האיצא ונמ ,זהה וםביה וש מתגלקדה
שהסכימו   בעל גאף  ,רלבקו פוסה תז ה

 , מרנושאשנים עים ם שבתול אכ ויעל
  . ו הדיןשורה עליא ול קרע ל נ הכ

וגזר  824לבריה 823א ולדעביד הל 822א כלמל
כל  לולא דהא ומי יאבהא כלעל  825חדווה 
יש פת יבעצ והה חדש נ אן וברדח ווה עלמא

כל   אחמ תאווחדל  826א מלכ אתא ארלבקו
חמא  יוינזקף עגזר יהו אדמה כ ןאחדא עמ

אמר ומה  בתפיש בקולרא עצי שנ ההוא בר 
ודא תפיש  ריבא דהלולבן חדאלמא ע ינל בכ
ליה  וארי ליה ושקפנו דקיפ דמי קולראב

י ארדשי הא ךכ י)רומקטמקולריה (ס"א 
ב ציעו היואן דאעלמא ח לכ א בתניתא בשבתע

א  שיקד קאתידע אתבשע  לראבקו תפשי אאוה
ש נ ברתכח האי שאא ומוי יאהב יאליאתג

כל אינון   "ג דאסכימו עליהע א תפיש בקולרא
שארי  אלו עתקרלא אכן אמרין דשנ ןבעיש

 
ש"ע כי ש"ע נהורין   'יגקר"ע ענה בשבת וכו' הענין הוא כי מת"ש הזוהר כל הליקוטי מברב הז"ל  821

ש"נה   יור"ין גי' ע' ין של ע' שנה שהם שמות ע"ב ס"ג שבהם ז' קורעין גזר ד' בשבת המתגליעילאין דאריך 
עם ארבע אותיות והכולל וע"י ש"ע הנז' קורעים גזר דין של אלו "ב ס"ג ס"ו אחוריים דעגי' קפ"ה ק

דין  מ"ש ובשעתא דעתיקרא קדישא אתגלי וכו' וכ וריים של ע' שנה עכ"ל הרב ובזה מובן לשון זההאח
כמו כך אמר אע"ג דאסקרעים הדינים ול ח ש"ע נהורין דאריך הנק' עתיקרא קדישא נ' דהיינו בכרעו וכואתק

 (מ"מ). ע"י אריךדהיינו הדינים שבאחורי ע"ב ס"ג שבה' ז' יו"רין אפי' הכי נקרעים ' וכו' כל אינון ע
  עצב  הואו ו הכל צוה שישמח ות שלא כעם עליו המלך מפני שעבר על צויו שהואשיל משל זה להורהמ 822

 שמתענה במה חוטא אינו  כאן אף, יסוריו בטל אדרבה אלא במאסר שהוא מפני הכרח לו שהעצב מפני
א עת ו עד בבמאסר מאריך והוא יןהד עליו שגזרו׳ שנה שבעים הם דיינים השבעים לו שהראו כיון ועצב

 אור יקר). (חכמה  (אור יקר). חכמה "אלכמל"פקודתו, 
 . (אור יקר)  הייחוד 823
 (אור יקר). כותרת עם המלתפא 824
 (או ריקר). להשפיע שמחת הבינה בכל הנמצאים 825
 (אור יקר). היינו גילוי מצח הרצון מהכתר על ידי החכמה 826
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  א  ה דינעלי
 , ו אות עורקת לרשו וב יש ראח ביום 
ם וי ךל יןשא ,כל שכן בשבתיום  ותאוב

 יתנעתב ומי ששרוי ,בו כח אצמא נשל
ום  יה ותאו עולה ותו היום לאבא  םלוח

 השנ עיםששבלא אבל  ,ו ניד רעקועד ש
 א ל וש מתו יום מאון בלכ ,תבשם הוכי

ל יום ליום עת רשו שאין ,אחר םביו
  , שהמו עוויב כל יום מה שארע ,אחר

  כן לא  לוע  ,שהו עונאיביומו  ערא אלש
ם ולי זה מיום ותו א ותעלהל צריך לאדם

ולא דבר   ,מוויב וםי רב דו ולכן שנינ ,אחר
  . רחאום ום ליי

למקרע ליה  827שואית ביה ר ארחאא ומיב
לא  ית לך יום דדל ת שב ש כ"מא ההוא יוב

 א עניתבת ירשאד אןומ 828ילאח הביאשתכח 
 מאיווא ההק ליס א ל 829אמיו הואהא בחלמד

כיומא  נהש ו דשבעיםאלבל א ניהיד עקרד עד
ש ולא ממיומא  כך בההוא ןיגב 830בת דש
א אחרא מוי לא עליומ שורת ליד ארחאמא ובי
אירע   אדלעביד  831יהמויב עירדא מהיומא  כל

ינש לבעי ליה לאלא  דאל ועיד ה לא עבביומי
ך ן כיגברא ואח אמיול דאמיומא  היל לסלקא

   חראא אמיול יוםר דבלא ו נןנית ויומבום ר יבד
  ו ילם עררימתעונם חלא ל אהובא ור 

אוי  ,מיםרח יועלש קב ל דיכום בחל
  ו ולא לים עריתעורלא מש םאד ות ואל

ולכן   ,ע בחלום שזה נקרא רו ל מודיעים
  , רע דפק יבל תוב כ ו ,רך רעויג ב לאוכת
  .ער א הושקד משום יפ בל

 אמלמתערי עליה בח 832א גני לאו למזחתא ו
א דל ר נשב אולהה רחמי ווי הבגין למתבע עלי

 הא ד אליה בחלמ ודעואו אלוה יעל תערימ
 ב תיוכב כתי רערך ויג  ך לאכי רע ובגינ ירקא

  ע ר דאיהו ןיגב ע בל יפקדבל יפקד ר

  דבר צוא חפצך ו כתוב ממ  יסויאמר רבי  
דבר ו ומהא חפצך ון שכתוב ממצויכ ,ברד

בר ויד אוירכ דברזר השיג ד ע לאא  ,דבר
מע  שמ ,בררור הדיב ואך ה י כאד ו ותיא
ריהם ישראל שא  .רדב  ודברתוב כש

 ב וכת םהליע ,הזה ובעולם הבאם ולבע

ר דבו ךחפצ צואממ ביתי כיוס רבי ראמ
 ודבר מהו חפצך אמצומ יביון דכתכ 833רדב

 ללת וימא יאוה כדקלמ עד דיגזר לאא ברד
 ביכתדמע ה משלדמרא ברי אוה כך יודא יהל

ן בעלמא די לארשין נויא איןזכ רודבר דב

 
זה נוסף על צערו   בו טעםין כל שכן בשבת שיש לבטל הדפירוש יפה תענית לחלום ויש בו כח ורשות  827

 (אור יקר). 
וכן ויקרבו ימי דוד וכן ימים יוצרו, ויש בחינה בספירות ובכסא  ל למות,כדפי׳ בסוד ויקרבו ימי ישרא 828

זה   רכתי, ולזה חלם ביוםובהנהגה ששולט ביום זה ובחינה אחרת ביום השני וכן לעולם ובמקום אחר הא
ה עליו חמה חתם הספר וגזרותיו  ועיל שכבר אותו היום. חלף הלך לו, וכיון ששקעאחר מה הצום ביום וי

כח ביום שני לתקן גזרתו אם לא בתשובת חזקה, וביומו ממש הוא בתענית (א׳) כאש   ואין לו והלך לו 
 (אור יקר). בנעורת שיש בו כח בשעה קלה לבטל גזרת הדין

י אבטל גזרת דיני היום לא יעלה בידו אם להתענות היום ואנ ת שירצה האדם לומר רוצה אניועם היו 829
שממש הראו לו שתקנתו בידו וכדמסיק בסוף  מפני  " א תא דחלמתעני ב " לא בתשובה הראויה אלא דווקא 

חת השולטת באותו חינה אן יום אחד שנה אחת בוכו׳, אמנם שאר הימים יבטל גזרת די "יליןושבע "דבריו 
משבעים שנה שאיר הימים ושאר שנים ונגזר הדין  לאותו היום דהיינו א׳ ום לבד, אמנם אם נשתתף י

 יקר). (אור חדמשבעים לא יספיק בתענית א
נה  ורש בית גזר דינו קורע מהש והטעם כי יום שבת הוא המלך החכמה רואה וקורעת וכיון שהיא קורע 830

 (אור יקר).   ירשנובעים כדפיינו מכל השבעים מפני שליטת יום שבת על כל השבשבע ספירות דה
  ר ו (א שנועם שפירכדפירשנו מה שמורה ניצוץ ובחינה השולטת אמנם בבחינה אחרת לא ישלוט מן הט 831

 יקר).
 והאמר ביום שבת. ואם תא ראשון או שני וכו׳ ולא יוםב אותו מעוררים היו אחר ביום כח היה שאם 832

 שאין משמע הכא הא טיבותיה ומה בשבת לתענית נצרך לא שמימיו פטירתו בשעת עצמו שבח ע״ה רשב״י
 בו אין אחר ביום כי גזרה ביום וב דווקא התענית שסגולת מורה ועוד, כדפירשנו שבת כיום דין גזרת ביטול

לומר שלא היו מחתימין עליו גזרת   טל הגזרת יום, ויש גלים לו ביומו שיוכל לבשמ לו  היא מעלה ולכך כח
 שבת בענג זהיר שהוא כיון סעודות שלש יבטל שלא מי לכל לכךו, ענפים שבעים כולל שהוא שבת ביום דין

  ו ב ואין  בענ״ג הוא ולעולם העליון שבתו מענג בחינתו מפאת ״ההב, בינה חכמה כתר גן  נהר עדן  שהוא
אמר שם  ליר׳ שמעון מעולם לא נחתם עליו גזרת דין שכן בדינו ביום שבת, וזרת דין כלל ולא יעסקו ג

שכן בשבת, והטעם כדפירשנו שהוא היה מכוון בענג בענין שלא היה צריך לבטל ואפילו ביומא אחרא כל 
 קר). (או רי שו תמידלו משורדינם מעליו שהוא בטו

 ממצוא דהול״ל דבר ודבר ממש״ה לא הרהור אבל דאסור הוא דיבור דדוקא תחלה מ״ש לחזק חוזר פי׳ 833
 מ"מ).(  וכו׳ ודאי  ליה וימלל תיאו כדקא מלה דיגזר עד אלא דבר ודבר מהו. דבר ומדבר חפצך
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 ו ויהירקשיא לים ה בנמ ה עמי ר אךמאוי
  .עילהם למוש

אמר אך עמי יוב כתי והיעליתי בעלמא דאו
  שיע ומל הםל ו ויהירקשי אים לה בנהמ

 ישא בן אווה תאליישר אשה ןבצא וי
יצא   אמר הודהי  רבי ,א צוי ,גו'רי ומצ
מכלל צא שי ,לאר שהחלק של יל ש ללמכ
  . חנה מב וינצו ,נהומהא  למכל צאי ,להכ
  ע רזהת המו זא משב  ילמדנו כל מ אןכמ

  , ו ל גרם מי . הכלתו לפני וא ם בסוף מגלי
לק ח לו יןשא ,יש בומת החלק הרע שה וז
  . לארישל כלב

י ש מצרן איוא בהו יתלאריש השא בן אויצ
לא מכל אמר נפק 834היהוד רבי ויצא 'וגו

נפק   ללא דכלאכמאל דנפק א דישרלק וחד
נה מכאן חמב וצינו 836תאומנדמהי 835א ללכמ

סוף א ל עזרמזוהמא ד יתאד אןמ לאוליפנא כ
א ים ליה זוהמגר ןמא 837אכל מיייה ליה קגל

קא חול  ליה תדלי היב יתדא 838שא בידחולקא 
   839אל ישרדלא בכל

בר תר דסה היםלד אוכב פתחיא חי רבי 
ם אלהי דו כב ,דבר רוק ח ד מלכיםובכו

ש לגלות  איל ותשאין רש ,דבר תרהס
  , ילגלו ורנמס ומים שלא תסדברים 

ו  כמ ,הימים יקעת םות אסה ם שכיברד
  , קתיע הס כמלשבעה ול לוכא לר אמנש

לו  ם שישמקו תואוד ה עלאכול לשבע
  ה ס כולמ זהכל  םוע ,תרות ולא יושר
  .דאיק ו יעת כסהלמ ,תיקע

 רבר דתסה יםכבוד אלהח פתא ייחבי ר
סתר ה יםאלה כבודור דבר חק 840לכיםמוד וכב
 יןסתימ ןמלי גלאהללבר נש  ושדלית ר 841רדב

 ק יתען לו דחפא תגלייא מליןא ל רוסמאתדלא 
ק  תיע כסהלשבעה ולמלאכול א "יומין כד

 ורשליה  יתדאההוא אתר ה עד שבעל לכואל
 ק תיע  הס כלמ קתיעסה כ ולמד ועכ"יר תילא ו

  י ודא
  ם ת או ,עהל לשבלאכו ,אחר  רבד 
ללכת  םביליושם דרכי  דעיםשיו םיחברה

י בהדור שר ומכ ,מונה כראויא ה רךבד
 , עתיק  סהכ ולמ .וכתוי בשרו ןועשמ

 יםלא ראוי םלוכ ירהש ,ריםמדורות אח 
 , םוכתבם רידבלו גולשבעה ושית לאכול

 תןת לא אמרנש ו מכ  ,ה עתיקאלא למכס
  .ךבשראת יא לחט פיך תא

א יחברינון ה איעבלש לוכאל ר אחרדב
ח ך בארן למיהלייבן ושארחידידעין 

 ירשאר"ש דא ון דרגכ תוא יאקמנותא כדיהמ
ן דהא כלהו ןינרחא יןרעתיק מדמכסה ול היוגב
מלין  יאילתגלאו בעהלאכול ולש זוןחתא אל

את  ן תתאל  א"דכ עתיק סהמכיהו אלא לוויבג
   שרךבאת יא טלח פיך

  ו ר בחל אדם אומר  היה מעוןש ירב יבימ 
 פטר היו שנ ראח ,יךו דבריאירו ךיפ פתח

  ו בימי  .ך וגו'יפאל תתן את  ריםומא

יה לחבר ראמ שנ רב והשמעון הר' ד 842ויומיב
 ירב הוו אמשכיר דבתך דבריירו ויא פיךח פת

 
לפי זה בא הכתוב לתת מפני ש חייבשל משה מבית דינו  יג אמאי דפירש במדרש דנפקפלר׳ יהודה  834

ר׳ יהודה אמר "טעם לרשעתו ואין דרך הכתוב לחפות על הרשעים אלא להוסיף עון על עונם, וזהו שאמר 
 .)(או ריקר א היה לו חלק בו לשהכחיש סבה ראשונה כלל כל הנמצאים ו "נפק מכללא דכולא

תלק ממנו אין סוף ואחר לכל מס הכחיש גם כל צד הקדושה והם לא זו אף זו כפי תכונת עונו, קודם 835
 (או ריקר).  כך נסתלק ממנו האצילות אחר כך נסתלק ממנו כל סטרי קדושה ונשאר כגוי מן הגוים

 (אור יקר).  לו חלק בהם ש מציאות הספירות ולא היה שתכחי 836
 (אור יקר). ת השם בפרהסיאחלל א דכתיב במחנה 837
לם קדוש מצד בת ישראל וצלם טמא מצד צלמים צרובת שתי על בת ישראל הוא תע הענין שגוי הבא 838

הגוי, ובהיות שתי כחות אלו בו והוא לא טרח' לבטל זוהמא לעכל חלק הטמא שבו ולכך נתעורר בו אחר 
 (אור יקר). "ית ביהדא"שאמר וזהו    כך מפני שאינו מתיישב בו

 ור יקר).(א בישראל שאינו מינוירצה שאי אפשר להכלל  839
 (אור יקר). ות והם שתי מלכיםומלכות הם התפארת שש קצו  840
היינו אומרו  "כבוד אלהים הסתר דבר"הענין כי פירוש הכתוב הזה עם הכתוב השני הוא אחד  841

והנהגה   שנו בספ״ר בשער מהותמן הטעם שפיר ן ראוי לדברולמעלה אישמשם  (אור יקר). "ולמכסה עתיק"
 (אור יקר). וכן בפרשת ויצא

  כי  ז,"זב תלוים והם למטה, החכמים בהם שעוסקים והעסק לימוד ה ערך יכפ הוא  למעלה גילויים 842
  ורק  קיים היה י"שהרשב בזמן רק היה ז"כ אמנם למעלה. להאיר ס"מא שמתגלים י"ע למטה ידיעתם נמשך

ט ע"א) (דף ע שם ש"וכמ ונתעלמו, האורות חזרו הנה י"הרשב שנסתלק אחר אבל וקא,ד האצילות בסודות
ביאורים ח"א ( הששי לאלף הראשון מאה עד ונגנז הזוהר כל נתעלם ולכן מ,"ובכ ב)"סע (דף קה אמור' ופ

 )כא ע"ג
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ולמכסה  רפטנר שח א ,הבעאכול לשל
  ם ידעומ לאו םימ גמ מג יםרב שהח ,עתיק

  , העשבל וללאכדבר אחר  .בדברים
יק  ה עתכס למשהתגלו ו באותם דברים

  . כסו שהת  ריםבדם תואב

לשבעה  ולכאל ומוייב וגו' ךפי תתן אתאל 
מי גגמדחברייא מ קית עה כסמכיב ולר דשבת

ל לשבעה  כואלר אחר דב מליןי במיקיולא 
ן אינוק ביתה ע סכמול ליין תגדאין מל נוןבאי

  ן פייחדאתלי מ
  א/וק  
 ,םשהאת  תילא רה הישהאש ב בןוקוי

ב וק יואבא אמר רבי  ",בוקוי "מה זה 
נקב  ,תול דבור ח בוויקר אמכמו שנ ,איוד
 מית ושל אמו ושם  .ום סתה שהימה  תא
 , ומאהשם של  סתרעד כאן נ ,ירבת דב
  . מונקב את שם א ,בוקיוב שכתוון כי

 והמם השאת ית להישרא השן האב בוקיו
ב קווי"א כד דאיו קובוי רמאא רבי אב קובוי

 וושם אמ וה סתיםיב מה דהקנ 843חור בדלתו 
דאמיה  שמאם תין סכא דע יבת דבר תימשלו

   844אימיהדמא ב שנקי בקויו בכיון דכתי

  

ש וקד ה רנהש אלאבא אם  יבראמר  
ן מכאת (ול לגו ינהרש לא עולםב מדעו
 לוי לג זה דבר ןתינ אל ירשה ,הלאה)ו

 , י השדה קוצר ןשהם בים יברא לחאל
 םיאשב ל אלוש ם רוח  חפילאו) ת (שאם

  .דעיםתם שלא יואול  תלולג

ינא קדישא צובד ולאאי  אאברבי אמר 
 ן אכ(מאה לגנא לארשי אל ימא בעלמאקי

לאה  גלא ד הלמ ביתיה א אלדהא ) אההל לו
 אי (ד י חקלאחצדן מיבון ניאד איילא לחברא

ה א ן לגלין דאתייהון דאינוחולאו) תיפח ר
  א ידעי  דל נוןאיל

בן  חנהינצו במו בוכת  הארובא  
סוק הזה פה ,יאלהישר ואיש לית הישרא
  ל ש רת חבן אשה א  ה ז אבל ,ארנוהרי ב

 א בש ןוכיו  ,ההי מית ול שלש  להבע ,ביוא
שב  ,היל להות צח ב ירמצאותו ה עליה
ולא  , הנמ מ דר נפרת הדבידע או ולבית

  את יד הולו תאחר הה ונשא אשא עליב
 והאחר בן  ,ש הישראליאיא ר קנ ו ,זה
מה  ,אן יחדכבו אם הם ר ,תילארשיה
ת  ולמה קלל א , שוד הק שםאן הוצה כר

 שאיו תילראו במחנה בן הישינצוב כתי ח"ת
 ר בדא  לבא אנמרא הא אוקיקאי ה ליראישה

הוה  846תימבעלה דשלואחרא דאבוי  845ותנאי
ת  ולגפלה בע האמצר  אוהה 847אדאת ןוכיו

 א ול הנמ שרתפע מלה אא וידתילב בת יאילל
להאי  דוליו אחרא ואנתאי ה ונטלעל  אתא

שראלית הי בן 848ראשראלי ואחיה ואקרי איש
 הכא יבעא כחדא מאי קא הכ צוינן אינוא יא
  ישא קד קלל שמא מאיואא ישקדא מש

 
נין שהוא לשון נקיבא לבד אתא לא היה לו לחזור אותו פעם .אחרת, אלא עאם לדמיון מלת ויקוב  843

ימה לת היא מלכות דלה ועניה וכן היא דלת כניסת פנאחר אלא שהדאחד ל כי אין בין  ממש רמז והענין 
יכל, ואחר הוא סילוק העוקץ מהדלת שהיא סילוק היסוד והיא נעשת ריש רישות ועניות ומיד שם  לה

נקב, וסוד  נים העוקץ שהוא סותם פתח כניסת החצור, והיינו ויקוב חור בדלתו אותו מזדמן החצוני האח
קבל: ובא ל ספ״ר בשער הצנורות ודרך אותו חור נכנס החצוניה שפירשתי במאד כמנעלם הענין הוא 

מהקדש ומחריב את העולם, ועל ענין אותו חור נאמר אכלה ומחתה פיה ואמרה והיינו סוד נדה וזבה  
,  שהיה סתום ב מההרשע הזה. ממש במה שבירך השפיע משמאל הגבורה והאחיז החצונים ונקלמעלה, ו
נקב  פירש ושלומית ולא פירש אותה ולא פרסמה, אמנם כשבנה הסתיר זנות כתוב וסתם הועד כאן 

הסתום מיד פרסמה הכתוב ואמר ושם אמו, מחצרי חקלא הם החברים בעלי החכמה הזאת והטעם  
ית  שדת אשר ברכו ה׳ והיא מגדלת צמחים וצמחיה הם סודות התורה ומלקט שהמלכות היא נקראת

ן  זאת ולכך נקראים מחצדי חקלא דהיינו חקל תפוחי ורה בחכמה הדושי ת יד חיהמחדשים תמקוצרים הם ו
 (אור יקר). ין כדפירשנו.קדיש

ילד וכו׳. א״נ  הזכיר אמו. ואחר שויקוב הזכיר אמו לומר ארור שזה פי׳ קודם שעשה פעולה הרעה לא 844
רמה לו עד שויקוב את ה׳ כדבסמוך שאיש הישראלי אמר י״ל מ״ש כיון דכתיב ויקוב נקיב וכו׳ לומר שאמו ג

 .(מ"מ). הכתוב אמו עד דכתיב ויקוב לרמוז על זה  מלה מאמיה מגו קטטה ולכך ויקוב וכו׳ לכך לא הזכיר
 (אור יקר).  פירוש איש הישראלי דקאמר 845
846  
 (אור יקר). מדרשכדפירש ב 847
(אור  ישראל במים כדפירשנו בפרשת במדבר קושבא על שלומית והמים בדקוהו כשנבדהנולד מהמצרי  848

 יקר).
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  . שוהשם הקד
ו אמ מ ברר הדאמ ילאישרה ישא אלא 
האשה בן  וביקו דמי ,טהטק תוךמ
  ור ח  בוויק ,אמרנש מוכ תילארשהי

 טל ה' של השםנ רהדבסוד  .בדלתו
 , ה בנקי יהוזו  ,אמו לעגן להדוש וקלל הק 
  , שודקת השם הא נקב ופרש אהוש
  . הד הש לקוצרי רמ אנו

מגו  849היאמר מלה מאמ ילארשיה איש אאל
ד"א  כ יתשראליה השאה בן קובוי מיד הטקט
 850א משד 'הל דמלה נטרזא  ותדלב ורח ובויק

  א ודא הו 851היאמ על א נלאגיט ולישא ידק
 852אדישק ופריש שמא נקיבא דאיהו נקיב

  מר את אלקלמחצרי חו

 , אפת וגו' נמ האשך דרן כ וסוד הדבר 
 רבדם יעיקים שיודדצהשל  חלקם אשרי

ב רי ךברי ,מרנא זה לוע ,תואום סימכו
ונה  אחרה'  ,תגל לא רח אד סוו ךעאת ר

לכן  ,צדדים ישנשיונקת ב הנקב תה הי
  ת לך ונוקממה של  נוזי את כליה טלנ
  ל ע  ,תוב הוצא את המקללשכ ,התיקמונ

ת ירא ,יו תיראוב וא ומאאיש  בותכ זה
ל ישרא הםאשרי ,באל םדיהקם הא
  .א ובעולם הב  הז לם הבעו

זכאה  'גוו תפאנדרך אשה מכן לה מד זאור
ין לה יסכומ להן מי עידיקייא דדדצ  הוןקחול
אל   רחא ודוס ךעריב את ר ךביר תמרד א וע"
ין בתרקא דינ 853אקבנות הו ראהתב ה'ל תג

קמת ונ 855אכלין דמיינא זלטך נכ ןיגב 854סטרין
לל על דא קהמ הוצא אתב יתדכ 856נקמתא 

 857אדאמלו ידחו ראתי ביואו איש אמויב כת
מא בעל ראלנון ישאין יכאוז 858אבאאקדים ל

  דאתי ובעלמאין ד
ש  יא לאמר איש דברי ישראל תבנ לאו

  ודה הי רבי ,וחטא אשנוו אלהי  כי יקלל
  ו יהללל א כי יקאבל  ,השו רפי הר ראמ

לכך  ,סתםו הילא שאמר ום ומש ,תוםס
 דעים מיהוון ישהרי אי ,חטאו  אונש

חד או א יםהשרמן  דחאם א  , לוש הירא ה
  . העולם  גיהינממ ד חא והכוכבים א מן 

ש איש כי יאר מלאדבר שראל תי ינבל וא
 אה מרה אדהוי יברחטאו  אשו ונאלהי יקלל

 רובגין דאמים סת היול אל קלי כי לבא וקמוהא
 859דהא לא ידעינן או נשא חט ך ולכ םתו סיהלא
ו א םשריה מןאי אחד דחלא דיליה  ואה ןאמ

  א למע דברימ דחאו יא בככחד מן 

 
 (אור יקר). רי,בן המזנה עם המצ 849
יוסי בדפירשו בגמרא, אמנם הענין שברך ממש ואמר יכה יוסי את ין שיאמר כל השם ברך שכך הד 850

ת יוסי והיה דעתו להגן על אמו כלומר מה אתה מקלל אמי וכי תמיהה היא זו  בדרך המברכין יכה יוסי א
בין ו׳ ה׳ נדרינו ויקב את  והשליט הערות רע  בדהונטל ה״א ל אותיות השם א בת לבת מלך והפריד כיוצ

 (אוריקר). הפגם שגרמה אמו גרמה לה אל הגנאי ההואעל אמו אמר שנו להגין השם, והיי
שהשכינה מתלבשת כנא סודו כי ה כן לאגא בליקוטים חדשים דף פ"ג א' וז"ל, סוד המקלל שעשאית 851

ל אמו אומרים לו ערע לאגנא מה שהיו ם הרה, ולכן זה הטמא של המקלל הוציא שבטנקרא עע"ז  תבגבורו
וכו׳   פי׳ שאיש ישראלי חרסו מאמו שזינתה עם המצרי לכך הוא ויקוב (רמ"ז). עכ"להבן, ונה ושהיתה ז

נו בו  רך אשה מנאפת. וסוד הענין עמוק מאד וכבר רמזלאגנא על אמיה וכמ״ש בסמוך ורזא דמלה כך ד
 מ).(מ" קצת בס׳ אחרי מות דף ע״ב ע״א ע״ש ובאוצ״ח באותו דרוש העמיק יותר והרחיב הענין ע״ש באורך.

),  א"ע קו  ושם א"ע  צב אמור( ק "זוה' ע יה  האותיות  כמו השם בקדושת יהיו הו" שגם הוא יהראו מן 852
 ).קטז ע"ד דע"ה ח"ב(

שפיע  ירה עבירה הדין שה עב כדפירשנו, ושכר  וא עצמו עליו דין ופגם שכך גרם הכדפירש׳ ונתמלאה  853
ישראל היתת שכינה לימין והוא נקב  שעם  מדה, והיינו  שם היה מת שנתעורר עליו במיתתו מדה כנגד

 (אוריקר). ועשה שתינק מהשמאל
ה  ו ומשם הדין לכל נוקב שז ולכך הוצרך להיות גזרת דין על פי ה׳ דהיינו ממש משם ימשך הדין עלי 854

 (אור יקר).  נשופגמו וזה עו
 (אור יקר).  לנקום נקמת כבודהמלחמתו כדי  לפרוש להם על פי ה׳ שהיא היא בעלת 855
יטול חלקו   הקל בדחילו דאימיהנו אל מקום החצונים כיון ש מקלל אל מחוץ למחנה והייא את ההוצי 856

 (אור יקר).  מתחת ידיה
א קדושה באחדות חמדות ומי הוא הגורם שהיא הי שלא מטעם זה יקל אדם ראשו כנגד אמו שהוא 857

 (אור יקר). לחצונים פגם התחתונים גורם לה להיותה נדה ומשפעת
בת בחיק האב והחצוניס  ראים האם שוכשאדם יקל ביראתה לכך תיראו, שכיון שהבנים י ר מפני שאפש 858

אור ( נבדלים וההיכל נטהר והיינו זכותן של ישראל שהם נאחזים בקדש והמטמא עצמו חלקו בטמאים
 יקר).

 (אור יקר).  לכך לא יהרג אלא העון תלוי על צוארו 859
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 לא רוגמ יקא צדום הוסי אמר רבי יא 
 וכיון  ,הםלש הכחר) את (דברר ועי

 בו ה קנזרששים וש ח הזה רבדה  רשעור
לו  יפי אסוי יבר ר ות (אמ ימא ול .תוינמ

ם שהוא וימות) על זה מש לא ק גמורצדי
ים אותו דנ אמרה בי יהוד ר .תוםדבר ס

 ן יכול לטע ,מר אלהיא םאש ,הז ב בוטל
ריו שנמשכתי אח ,יוכשעד ע ההישי אלה

ונה  מהא  דכנגרתי חז וישעכו ,ילבב
  , ייו א ,םיהלאי ר ימא אבל אם  .הנ העליו

 , הן בזולטע ולין ה אז ,ושמב תווב אקונ
ות ואות  ל אוכ  ,ת הכלמוני אהו שז םושמ

השלם  לשםלה הקדוש הזה עו םששל ה
  . )שבח(ל

ער (ס"א  תיא ל הוא ורגמ יקדצ יא 860"ר יוסיא
 נןשייימלה דא ח עראתד וןיוכון ה) חילי861מלה 

סי וא"ר י א"(סת וימ אלו היבאזדריקת  תונמי
ו  הידא ןיגב אות) על דמילא  רוגמ קדיצ לואפי

 בה לטילאמר דאין  היהודבי ם רסתילה מ
 ה ואלהי דה ןעטלמ יליכר אלהי בהא דאי אמ

 יה בלבאי תרנא אבתמשכדא 862א השתעד 
ימנותא עלאה המא בל א לקרנהדאא תשהו

א משבליה  ביקנאו יי' ו יםלהא י'יר אמ יאבל א
א הו אין דדגב איבה עןטמלה לי האי לית

שא ידק אמאת ואת דש וכל אלדכ אותמנהימ
  א לשבחא)  (ס" 863אלימא שלשמקא סל  אד

ית הישראל האשה בן קובוי דבר אחר 
ן  ב ובקוי ק אמרחיצ י בר ,לל קיאת השם ו

אבל  ,רוהאשב מו כ  לאא  ,האשה למה
  . היה תמישל שלו הלעהישראלי בהאיש 

 שלה לעבל ש ו נאמר ב הדויה רבי
 י בר ראמ  .היה אחרת האשמ יתומלש
כי ו ,ומאואמר לו דבר על  ,דחירבו חק יצ

מו  כ שקדוה םבשרג שנה יה אביו ה
  , מרו אתה א גניהר הלוב שכת ,ה שבארו
  ועל  ,משהתו או רגה שדוהק םששזה ב

וזהו שכתוב  ,ודנגכ רוהושיט דיבכן 
  ם הש תהישראלית א הוב בן האש ויק

  ל א ( ,מהל משהאל  תווו אאיויב קלליו
ום  מש )'וכוו יאב ם שהרג אתומש השמ

שם ביו באמשה על שהרג את אל ע שהגי
 ן כיו ,משה  לאתו וא אויבין ולכ ,הקדוש

 ב אוה  ,במשמריניחהו ד ומיה מש ראהש
  . משהדי בי לונפ בןוה

 השם ת א ישראליתה ב בן האשהוויק א"ד
אי אמ האשה בן  ובקיר ואמ קחצקלל ר' יוי

 יאלשריהש איבל הא 864וה מוקדא המאלא כ
 ההודה אמר בריי ביר 865ה הו תה דשלומיבעל

ר  א" ההוא רחאמאנתו  866ית מולדבעלה דש
אבוי  וכי היימאמה מל ל וא" דא חנצו כ קחיצ

מוה קואכמה ד ישאקד  אמבש לטקת אדהוה 
א בשמא דהאתה אומר  רגניהלהדכתיב 

 מלה יטשוא אל דוע ליה משה ליטא קישקד
 שה אהן ב ויקובב תיכ ד אודא הו ליהלקב

יאו אותו אל ביו לקלוי םית את השראלשיה
ל קטיד ןיגב 867הא לגבי דמש"סשה אמאי (מ

ל  דמשה ע יהבגל טאדמין בג )י כו'הובלא
יביאו ו ךבגין כשא קדי אבשמ יהובאל דקטיל

 הוחויד וינימ דחמא משה ןכיו השאותו אל מ
  דמשה א דיו בנפל ארואבא וב רמשבמ

  , אוא חטנשו והיאל לליקאיש כי ש אי
  ך בה דעיי ואח שמע עמפת קחיצי בר

טאו רבי שא חנו ויקלל אלהי  יש כיאש אי

 
וזה אין  השרים וכיוצא דילמא אלהיו דקאמר על אחד מן יוסי קשיא ליה בדברי ר׳ יהודה דקאמר ד 'ר 860
 (אור יקר).  זכותוזק בכשרות למה נאמר שהוא עובד ע״ז כדי להפך בשאחר שאיש זה מוח ראוי
וא יוצא מחזקתו וכיון שהוא יוצא מחזקתו נאמר שהוא מין ונזרקה  פירוש כיון שנתעורר לברך הרי ה 861

הכי אלא אפילו אם נחזקהו בצדיק גמור  ור׳ יהודה לא בעי ו בו, בהו משום, מברך שהתרנחייבו מינות ולא 
 (אור יקר).  להפך בזכותולין אנו יכו עם כל זה

  והיאך  מעלין ולא מורידין  הוא ןמי ואם חייב ברך שאם ימות יוסי ר׳ כדברי שאם בתשובה חזר ועתה 862
 (אור יקר). בזכותו  נהפך

  אלהים  נקרא זע״ וכן  רז אל נקרא כן גם הרע צרשי דברים לשאר לכנותו יכול אלהים שם  רוש פי 863
 ואת את כל" כי מפני ,לבדו לה׳ אלא פירוש בו אין  יהו״ה  שם אבל וכיוצא הארץ נכר אלהי וכן אחרים

  שם שבו תפארת ו׳, אלהים  דתבנקו ו״היה  שם שבת בינה ה׳, י״ה שם ה שב חכמה י׳ דהיינו" לשמא לקאס
 (אור יקר).  לפרש או לטעות אין ולכך אדנ״י  שם שבת למלכות ה׳,  יהו״ה

  היה  אלא הכי לאו אמו בעל בן עם מתקוטט שהית לעיל שפירש  במה אבל ממזר המצרי  בן שהיה 864
 ר). (אור יק לעיל י׳כדפ היה אמו בעל בןש  ואמר עליה פליג יהודה ור׳, ממש אמו בעל עם מתקוטט

 .(מ"מ) הפך מ״ש ר׳ אבא לעילפי׳  865
 .מ)(מ" מסייע לר׳ אבא דלעיל 866
וכו׳ ותירץ בגין דקטיל לאבוי בשמא קדישא  הרי היו שם שרי אלפים  ור״ל אמאי הביאוהו למשה 867

 .(מ"מ) יגמור אותה וז״ש ואבא וברא וכו׳  והתחיל במצוה
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  בך אל זר  היהע לי לא ימישראל אם תש
  לא ב תוכן שוכי , רכנ אלל חוהתתשא ול
  ה תחו תש אלו מה זה  ,ר ל זא  ךבה יהי

  . ר נכ לאל

ם א ראליש בך י ואעידהעמ שמע חק פתחצי
תחוה  תש א לו זר לא היה בךא ילי לתשמע 

זר מאי  לא ךב יהיהתיב לא ן דככיוכר נל אל
  ר כנתחוה לאל ולא תש

  ב/קו 
ס כניא ילש ,רז אל ךב היהיא א ללא
 שבא  ימ לכש ,כולתו  הרע רציה תאם אד

י רהש  ,י בתוכור שרוז ל א ,עמובר התחל
על  רובעל מיד בא ,דםחבר בו אכשמת

שם ת המונאעל  רועבא לוב ,הר דברי תו
  ות וח להשת כךר ח א ובא ,שהקדו

יהיה   אל  בוכתזה  ועל ,ריםאח םיהל לא
  א ל , זר ל יה בך אהי א לכיון ש ,ר זאל בך 
 ר ו בעלו יםחרא םי הלאות ל וח שתהלא תב

לא  ב ו כתוש זהו , שוד קה ונת השםעל אמ
עה של  ר ונהמא וזוהי  ,לאל נכר  הוחתשת

ל  וכיש ,אלהיו לליק יכ ועל זה, דם הא
 יצר  רז תו אל ות אל אלוא ק שהן וטעל
ו  ו איננ אנ ו ,ועליה רשו  םשלפעמי ,ערה
 ה ז ועל  ,אל  ודבריו אמת א םא םידעיו
ות  מ ה' םש קבו נו אבל ,שא חטאונו
  . מתוי

 נש  בר לועזר דלא ייאל בך יה הי אל אלא
 ארבחכל מאן דאתי לאתדה ע בגויהר יצרל

  כד  האד 870א בגויהישר 869אל זר 868ביה
י מפתגעל  אעבראל תיד אמי היבחבר ב"נ את

שמא א דנותממהירא על עבלא תיא אתיוריא
רן ועל  סגד לטעוון אחמל רתלב אתיקדישא ו

 ך ב היהי דלא ןוכי זר אל ךב יהיה לא יבתכ דא
 עברמלן ורחאן ומסגד לטעוי לתיתלא  רז אל
ב דכתי אוה דאהדשמא קדישא  אותמהימנ על
שא בי מהימנותאו ר נכ אלתשתחוה ל אול

 יליכדו הילא קללי יכדא על והוא  אדנ דב"
 אשבי ראצר יוא אל זלהה ייטא לודה למטען

 יא מלוי דעינןי לא ןנלזמנין ואדשרייא עליה 
קב נוו אבל וטאח שאנ ו דא לוע ואלו אוט קש

  תמיו תומ 'ישם י
  שא אם כך למה ונ הוד ר רבי יהמא
  , טאו ח יות ונסלחהה צריך להי  ,ו אטח

 כמו  ,אלהי ראמו שכמ  לו (אלא) אמר
מר אא ירבי חי .ש רפ ולא םסת ארנושב

 אוחטא נשו יאמא 871כיי האה דויה ביר אמר
כגון "ל אלא) א"א (ס 872היי לעבמ ואטונסלח ח

ריש לא פם ותסנא וקימה דאמכ 873דאמר אלהי 
א ול תםס 875היו לא ללקכי י 874א אמרייח ביר

 
 יקר). (אור  קל בדבר אפילו 868
 (אור יקר). לםכו קליפותשהם   869
מעט אתי   אפילו בר"אתח כד" מדרגות השלש והם , הע״ז אל להשתחוות  שסופו  עד מעט ויחטיאוהו 870

הוא נמשך להקל   וממנו "ייתאאור פתגמי על"מיד אתי לאעברא  שאמר וזהו חמורות בירותעלאעברא 
  וזה  בעצם  זרה  עבודה עבד כך ואחר קרבנת אלא עבר ועדין לא "לאעברא אתי" שאמר וזהו  ה׳ באמונת

  על  ר עב ולמ " שאמר וזהו וכל מכל באלהות כפר תזר עבודה  שעבד ואחר "למסגד תרבל ואתי" שאמר
 (אור יקר).  וכו׳ "הימנותאמ

  חטאו  ונשא  דקאמר  ניחא , אלהיו  סתם  קלל  אלא  מידי  טעין  דלא  דאמרית  לדידי  בשלמא  פירוש  871
  וכו׳  " מחימנותא  הוא ה ל " דקאמר  דפריש  דאמרת  לדידך  אלא , מר קא  קדושה  לצד  אי  עינן ד י  דלא  משום 

  הוא  הרע  יצר  אחר  נמשך  יותו בה  עתה  ד ע  שחטא מה  דאדרבה  למימר  ליה  חוה  טאו ח  ונסלח כן  אם 
 (או ריקר).   לעיל   כדפירשנו   סתם   דקאמר   ודאי   אלא ,  שקללו   במה   עתה   לו   מתכפר 

מש״ה כי יקלל אלהיו סתם יכול למטען הלשון הזה אינו מדוקדק וה״פ א״ר יהודה הכי הוא ודאי ש 872
היו היינו שקלל  דלייט למהימנותא בישא דשרייא עליה לזמנין כדלעיל. דאי לת״ה ותפרש כי יקלל אל

 .(מ"מ) מבעי ליה בהדיא לע״ז שהיתה אלהיו תחלה ונסלח
א כתיב  פירש כיוצא בזה פי׳ מורינו זלה״ה לעיל בדף פ״ט ע״א מ״ש שם הזוהר א״ר יהודה והסתם ולא  873

ו הזוהר והכי  והכהן הגדול מאחיו דלא קאי על מ״ש הזוהר. אלא על הפירוש שיעלה על הדעת לפרש. ודוחה
 .(מ"מ) נמי הכא

 ׳לר חטאו ונשא וקשה, לעיל כדפירשנו ליה ענינןטד להו סבירא תנאי דכולהו אכולהו פליג חייא ר׳ 874
 יקלל כי" אאל הוי  אספיק דלא ליה ביראס חייא ור׳, הכי או הכי מרקא אם מסופק חטאו ונשא היינו יהודה 
  אל  שכוונתו אפילו זה מטעם יצחק ור׳ יהודה  ר׳ רשכדפי אחרים כלל בו  ויש  סתם זה ששם מפני "אלהיו
. לתנאים הראשונים וכולם שיטה אחת פי׳ מסייע(אור יקר),  כך שחטא לו  ראוי ודאי אוחט ונשא הקדש

 .)(מ"מ היו היינו השרים ולכך כיון שמבזה לון ונשא חטאומוך שמפרש כי יקלל אלחוץ מר׳ אבא דבס
875  
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וזה ודאי   ,שרפ אול סתם אלהיו ל קלי יכ
 , ומת ית מו 'השם  בקונ לבא ,חטאו אשונ

לו  ין וא ,להכת ונ אמ  היולת ןאכ ירשה
  . לכל  וילע ןורשות לטע

 םשב ל ונוקאב 876ואחטא שנוי והא ודאפירש 
נותא מימה 878איילת הכא מות יומת דהא 877יי'

    ללה כילו למטען עשר ולית ליה 879דכלא 

ם הש ישהר ,ה ודאיז כךסי ר רבי יומא 
ועל  ,םיתונתחים והונלי מונת העה אהז 

ירה עז ותבא ,מותל עוה כל דיםמועזה 
ות  וא רבבברו אלפים לףא םייתלו תאח
זה שנינו  עלו , תווקל תשות שמעול

ה  וכמ ,ובאל  ות אלרוקשו  ולהל  יותאותה
ויים לת ) תולמעו( יםנוליע תורבב ף אל

ות  קשר ונ תועולו ,תו או בכל אות
  שלא ה מ  ,םהבבגלוי) ונסתר ( ונהבאמ

 ה התור  .םינותחתוהונים ליהעהשיגו 
  , אהב ולםהעו ולם הזההע  ,הםה בלוית
תי  אמרוב ן כתכ עלו ,אחדו שמו א הו
ל  וב אוכת ,בלשוני אוטמח כיה דר שמרא

  .ךרבשאת  אחטיל פיך תא תתן

א  ד מאש אדה ידאא והו יכי הוסי רבי אמר
מין על קיימיןדא על ו תאיתו יאלעימנותא דמה

א לפין ורבואלף אא תליין רזעי כלהו באת חד
אלין  ןותון אנינת דאעל ן ויפועלמין דכס ןברב

ן לאיעבן ף רבלא 880הין וכמאלב ןליא ןירשיק
 ואסתליקו  881בכל את ואת יןילת )יןעלמ (ס"א

 םסתיו א)גלייואת(א נותמיבמה 882רו שקתאו
ותתאין  לאיןע קו בדתא אלד מה 883והב
ועלמא  885יןעלמא דיא תלי ובה 884אתיירוא

יב דא כתועל  887חדה מישוהוא  886דאתי
ב כתיו נילשוא בוטחמרה דרכי משאי רתאמ

  בשרך אתא יחטל ךיפת ל תתן אא

ל  וסק כי ידבו  לא תגע ח פתה יקחז ירב
 שאיאם  מהבה ם יירה א הר יסקל או י

 ני סיהר  המ ו ,בל ויה ךומש ה בייחלא 
ם  ושמ ,םהרי העול שארר כא ה והש
לך הקדוש כתוב  המ ו כבודעליאה רנש
  רה י ל יסקל אוי סקו יד כבו ע תג אל
  ומה  .כןל שכ לאלך למ בורמי שק ,רהיי

 דרך  דיבו הושיט ל דםאל ו כיש סיניהר 

  ל ל יסקקוס יד כי א תגע בולרבי חזקיה פתח 
 היחא ים איש למה אאם בהה ירה ייר או
 ארוו טהאידסיני ד ה טוראמוובל היך ושמב

יה יקרא  לע תחזיין דאגב מאטורי על ראכש
 ולקסי כ יד ובע גתלא  תיבכשא ידקכא למד

ש  לא כ"  אלכלמ בידקר ןאמ הירה יירו יסקל א
ידא  הבי יל ב"נ לאושיטכימה טורא דסיני דו

 
 (אור יקר). י' התנאים הקודמין  ולא מספק כדפ   876
 (אור יקר). אדנעלם מ הוא  הז  שם כי 877
 יומת  ומותכלל אלא קדושת המקום לכך חטאו יותר חמור  זה םבש שנכלל לטעוןואין רשות לאדם  878

 (אור יקר). 
 אדנ״י בשם ליםנת שהם שי  וכן  שדי  בשם ליםנת  ויש אלהים בשם נתלים יםהנברא בענייני שיש מפני 879
 דעילאי" שאמר  וזהו השמות לכל כמקור שהוא מפני בו תלויים כולם הו״הי שם אמנם וכיוצא אל בשם ויש

 ממנו נמצאים היותם ולא, השמות בשער בספ״ר כדפירשנו תהשמו שאר כן שאין מה" קיימין דא על יותתא
,  דע עדי בה׳ בטחו כאומרו "כולהו עלמין  ןקיימי דא על" שאמר וזהו  מנומ וחיים תקיימיןמ גם אלא דבלב

  שהיא  יו״ד כי  והעד, בו  נכללים ופלאים נעלמות סודות כמה שבו  ואות אות בכל  יש זה  תבזול כי ופירש
  ישמשוניה  אלפין אלף בו דכתיב בכתר ועוקצה החכמה  בסוד והיא אחת דהכנקו אלא אינה  ופה שג אות

 דווקא ולאו, בהם להדבק חומדים כולם  אורם שמרוב סופין דכ עלמין והם , יקומון מוהי קוד רבוואן  ורבוא
 (אור יקר).  ואות אות לכל בה כיוצא מזו זו האותיות שלותהשתל מפני אלא בה

שיעור   שנו בחלקותיות מהזוהר שפיר אות ואות כדפירשנו בסתרי אשיש בכל והיינו כמה מרכבות  880
נקשרות בהם בסוד היכלות ובסוד הייחוד  טה בסוד העולמות כסאותמרכבות משתלשלות למ קומה, ויש

 יקר).   רו(א שמע וברוך שם
 (אור יקר). ותלויים למעלה הם למטה 881
 (אור יקר).  התקשרם בשורשם שהם נכללים עלול בעילתו עדכנודע  882
 ני הנבראים העליונים ונסתר מעיויים נעלמים ונגלים, ואפילו הנעלם פירוש בשם הזה ואותיותיו תל 883

 ר). (אור יק
 אור יקר).( תורה שבכתב ועל פה וסודותיה 884
 (אור יקר).  שנברא בה׳ 885
 (אור יקר). ה שבעל פה ה׳ותורה שבכתב ו׳, תור א בי׳שנבר 886
בוש אליו וכל השמות לבושים לו ומתאחדים בו וכולם  ארבע אותיות אחד וחד שמיה שם אדנ״י לשכל  887

  " ושמיה"רוחניותו  "הוא", או ירצה "ושמיה חד"צמו שם בעה "חד הוא"תם רבים וזהו שאמר אחד עם היו
מזות  ארבע אותיות הרו "דושמיה ח"מות ואצילות הנזכר העול "חד הוא"לבושו והכל אחד כדפירשנו והיינו 

 (אור יקר). הנאצלים כדפירשנואל 
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ע בו יד  תג אל ו ב ב כתו ,יראהד בוכב
ידו יט שמומי ש . בודכ רךדב ואפילו ,םסת
  .שכןכל  אל  לךהמד גנכ ןלוק רךבד

סתם ו יד ב געא תל בו כתיילחדבקר י ארח
בארח  דיהושיט ידאן אמ ריק חבארואפילו 

   ןשכ כל  אללכא מלנא לקביל ק
 הלם  קרבל תא ,מרוא חתפ ייסארבי  
המקום אשר   יכעליך מעל רגליך נל ש

  ה מ ו .ש הואדקמת אד ו ומד עליע האת
  ר ו הזה סר ממנ לא נולד ש ום ימ משה
  , תקרב הלם  ו אלבוב כת ,וןלי הע ושהקד
י אינך כדכאן א דע השמ ור לאמ

משה  מה ו .יךלעשל נ ,דיו בכבש להשתמ
תוב כ שהוד קב הא ריב בתקרמהיה ש כך

  מלך ל הן אקלושל  ךדרב  ברשק מי ,בו כך
  . העל אחת כמה וכמ 

ל ם שולקרב הת אל מראתח ויסא פרבי י
מד ועה תאר אשם וקמה יכליך גרל ך מע עלינ

 ן יומאדמ משה הומ אוה שדק יו אדמתעל
ה ימנ עדילא א עלאה אשזיהרא קדייד תילדא
ד ע שהה מלי רמאהלום  רבתק אל יהיב בכת

של  רייקב אשמתשאי לכדאאנת לא אן כ
 ו ליחבדריב ה קהוד כך הומה מש  ליךנע
 בארח יבדקר ןי מאכיה התיב בדושה כקב

  המכוה מכאחת  לע מלכאבי גל  קלנא
  ו להיא ללקי ש איש כיר איאמא בא יבר

  שהיו ישראל כ ראה וא ב ,טאוא חונש
  ם ילגדוה אותםת א םהיו מכירי ,במצרים

 , מיםהע שארל ע ניםוממש םל העולש
  לבדו  )ז(ע"יראה  לוה י ה חדאו אחדכל ול

  , האמונה  רשבק רושנקשון כי ,מהם
  רדו פנ ,דתו בולע םתב אורק"ה הקבו
  , ה ושקד ה  הנוליעה ונה מאל  קרבום ו המ
ואף   ,היו לא לל יק כי ב איש אישכתוכן ול

שאני כיון  ,זרה  עבודההי שזוגב על 
  , םת העולא גיהלהנ הנ וממם לה פקדתיה

  נשא י וודא ותםה א מבז ו ללשמקמי 
ם כיל ודים והמעו ברשותיי הרש ,ו אטח

  .העולם  יבנ אתגים נהיומ

שא אלהיו וניקלל  כי שאי איש רמא באאי רב
דעי היו י םיאל במצרשרי ווהת"ח כד  וטאח
 ןימע רשא שעל ממנןד מאי עלברברן ינואב
נייהו י מודו לחב אלחד  יהה להו  וחד חדל כו

ון יב לוקר תאנומיהדמ אתקשרו בקשראן דכיו
 יגבל וביוקר והניירשו מפתאיה חנלפול קב"ה

איש  בתיכ כג"וב אש לאה קדימהימנותא ע
ה  וכרא נ אנחלפו"ג דלהיו ואעיקלל אי כ איש

א עלמ ראלדב אממנ ת לוןדוקדאנא פ וןכיוא ה
א דה ודאיו טאח אשנו ןול ימבזוייט דלן מא

  י עלמא בנ י ומדבריןאזלו ןמיייק יתורשב

  א שונ אל ,יומתמות  'השם קב ו נו בלא 
ות  מ ,תמוי תמו לאא ,לולאו ו כמ חטא
לה  לא .הבא םלעו בהזה יומת לם בעו

 ,וידי ישמשום שמבזה מע ,או טחונשא 
י פקדתה ישאנ ,ים שלישמשה מבזה את

בה  יימיתה לא התחל אב ,א הו רו סוא
  . םהב

  ו אטא חנשלאו ו ומתמות י ם יי'וקב שנואבל 
דין  למאבע מותמת יות מו אלא ןילאלכמה 

ן יגב שא חטאונן וי לאליאתד אמלבע תמיו
 תידיפקא אנד לשמשי מבזי ידי יבדי עומבזד

  בהו בייאתח לא היתל מבאהוא  ירואס

 עמו  והיו בדרך ךולה ההי ןועשמ רבי
בי ור ייאי חבא ורבי אורב רלעזא ירב

מים  ץחריהגיעו ל ,דהי יהובריוסי ו
  אמר ים המך לתויו דגבי בי יוסרב ליקהח

בי עמיה רה הוו 888ארחאב אזיל הוהש ר"
ורבי  יוסי יבור יאי חיורבאבא  בילעזר ורא

 סיי יורב אקרפוס אדמי ליק טי דח ו למטה ודיה
  ראמ איימ ולג 889יקטפוב

  א/זק  

 
ידר הזוהר  ממנה. וי״ל שר׳ אבא שס תימא מה שייכות עובדא זו בהאי פרשתא ולא עם שום פסוק 888

אמר  ״ה שט לרברבי עלמא ומבזי לון. מהאי עובדא דרשב״י עמייתי ראייה למ״ש ונשא חטאו על מאץ דליי
לר׳ יוסי אסיר לך שמשא דעלמא הוא ואסיר לאנהגא קלנא בשמשא דקודשא בריך הוא כמ״ש בסמוך בדף 

 .)N(מ" ק"ז ע״א ולכך הביא האי עובדא הכא
כתוב שהיה מקטף בחופניו באותו טיקלי דמייא, דהיינו חריצין עם (נ"א של) מים, והיה רוצה  מצאתי  889

ז ע"א) קוטרא  ק  לקמןרבי יוסי לקחת משם בחופניו ולתתם לתוך כלי לשתות, והיה טורח בדבר, ולכן אמר (
 .  (רמ"ז) צרורים שםדקוסטוי דמיא, פי' קשר מדות המים, כלומר שהם מעט כאילו היו 
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היו  א ל םיהמ יצירח קשרואי שלה
 , לךור אס ,ןועלו רבי שמ מרא .איםנמצ

 וןקל  גוור לנהאסו  ,אהו ולם העשל  שמש
 כןל שכ ו ,הוארוך דוש בהקל ש משושב
 אים מת שנמצאשל מעשים ם שהכ
  .יונה לעה ןטוהשל  סמוניב

 892א שכיחלוואי לו יאדמ 891י דקוסט 890ארטקו
 ר אסיוא הו אלמדע אשמש לך ראסיש ריא"ל 

ן ונדאי"ש כו המשא דקב" בשנא קל אג הנאל
  ה לאע  ימוסי דקסטיראבנשוט בדי קעו

   893שכיחי

 רשא ת כלהים אל אא מר וירפתח וא 
  ל כ  תא םלהיא איר ו .מאד טוב הנהו השע

 ים רבקעו םחשינו אפיל ,סתם עשה אשר
חבלי מ יםנראילו אותם שאפו ,ויתושים

  , מאד בוט נהוה בלם כתוו כב ,ם העול
  ובני  ,מנהיגי העולם םלהעו שישמ לםוכ

  .ודעיםי ןיא םאד

ה עש אשר כל את יםלהאא ויר רפתח ואמ
 שרל אכ וירא אלהים את 894מאד בוה טנוה
ם שיתוויים ועקרבים שחנ ולם אפיתס שהע

הו א בכלמלע 895ליבחמ ןותחזינון דאא וליפוא
 896אמלי עשמש וד כלהאמב וטנה הו ביכת
  עי די אני נשא לא ובלמע ירבמד

 
 (אור יקר). ומדה  קשר  וןלש 890
 (אור יקר).  כראוי שלא דבר והולידה מרבה המים שמדת  הענין  ושיעור,  מדות לשון 891
פי' הלואי שלא היו  (אור יקר),  היו לאו יתן מי בהם  יוצאוכ המים נימי כגון שמזיקים  התולעים רוש פי 892

יה קטן, וכן מצאתי אחר כך  רבי שמעון הוכיחו על שקלל אותו המקור גם שהנמצאים מים כאלו בעולם. ו
  זה  שכל העליונה ההמריא כנגד ופיו  בלשונו להקל ראוי אין  וזה . (רמ"ז) בקרית ארבע תקנז) בשם הרח"ו

א או נחש הנמצא בבתים וחצרות שהזיקם  מרתיע כנגדו וכיוצוא הבורא, אמנם אם מזיק ה בכבוד נוגע
ולא יזיקו כדפירשו רז״ל, ואם הנחש בשדה   ו אלא כדי שיהרגוא .יזיקו, ולא נראת להורגם שלמצוי מצו

ת  הבורא והעד מעשה שהיה והרבה מעשיו והולך לדרכו אין ראוי לנגוע בו שדרכו דרך שליחות כפי רצון
ב פילו שהם עושים שליחות רע אינו אלא שליחות טורבים טוב ה׳ לכל אות אחרים כדפירשנו במקומ

לו מה שאינו עושה שליחות ורחמיו הם מתפשטים על  יחוטא וכיוצא, ואפה בדרך ההוא טוב לשאותה מית
ידים כל זמן כיו ולרחם על כל מעשיו ולא לאבדן בכל מעשיו שברחמים הם נזונים, ואנו חייבים ללכת בדר

הרחמים   ומין יתרבו  תיו ממעיט רחמיו כי כפי ריבוי הבריות בכל מין 'ועוד הממעיט בריוים,שאינם מזיק 
ב יודוך שיש שר ממונה על כל משפחה ומשפחה ממשפחות הנבראים והשר  י כת פרו ורבו, וכתוהיינו בר

טל עדת דבורים או חברת תיו מרבת הודאתו לשם המפרנסו, והמבההוא משבח לבורא, וכפי ריבוי מחנו
בביתו ׳ומזיקין שאז  ולתי אם הם ם או מרעות יתושין הרי מבטל הללו של הקב״ה, ז בים או אחוזת נמליזבו

הזיקן על הדרך היותר טוב שיוכל ואפילו בזה אינו ראוי לפי מה שנראה ממסכת תענית  ליש לו רשות לבט
ן  אפילו במזיקין כיו ה שעל כל מעשיו כתיב, נרא וו בבי ר׳ ואמר לאמתיה שבקן ורחמיומההוא כרכושתא דה 

גדל  וחולדות להמיתם בידים בלתי נאות, ילא כעכברים שאינם מזיקין לגופו של אדם כנחשים וכיוצא א
האדם חתול והוא יאכלם שזהו דרך השרים העליונים זה משועבד תחת זה וזה תחת זה, ובזה נבין אומרו  

אמת עשית ואני  על כל הבא עלי כי יק בפרק שירה אי׳ ואתה צד בספר שירה עכבר מה הוא אומר (אצלנו
מר אם הגביה,  חרת משלנו עיין שם) חתול מת הוא אוצלו גירסא אהרשעתי, אבל נראה שבחתול היה א

  זחה , שדוד השיר פרק גמר וכן, בריאתו צורך על נגמרים ורחמיו אלהים רצון שממש מורה  שזה וכו׳כנשר 
 ואותו ים,צפרדע של שרן אלא רדעהצפ הכוונה ואין, כו׳ו צפרדע לו ונזדמן הליםת ספר כשגמר עליו דעתו

משורר שירים ותושבחות, ומה  ההתעוררות הבא להן משרן העליון שהוא כרכרים הוא הכרכור שהם מ
ף אחד דקאמר שמזמין רדע מאכל לחסידה או, עגור והיינו עופשאמר שהוא מזמין עצמו כך הוא שהצ

פני  רדעים לבלתי ימרדו והם חלשים לוגורם למשפחת הצפ ונוהשר עצמו מקיים רצון ק  עצמה לה, היינו 
אוכלים המזיקים כי.זה ממש הדרך   מכאן שהדרך הנאות הוא לגדל בריות שהם ה לאוכלם, ומין הגורוא

נהו, אבל אין הכי נמי, שהית  הנכון, ולזה כשבאה אמתיה דרבי לבטלם בידיה לכבדם לאבדם אמר שבקי
תו וכו׳, ואם  ר דרשו רז״ל יודע צדיק נפש בהמורחמיו דקאמר, וכבמי תולים שיאכלום דהיינו נמגדל ח

לכך נוצרת באו יסוריו, ויש לומר כי שמא גלגול   ל שלשחיטה עומד ועל ידי שאמר רבי טולאמר והרי עגת
לו לחלות פני   מן [עוץ?] [עוון] קץ,' או שמא שהיה זה בתוך העגל והיה אפשר להצילו מרעתו משחיטת עד ז 

 .(אור יקר) נגדו ו אותו היום לפחות ולא שנתאכזרשנקלט אליו יצילה וון הטבח שיכ
  ושורשו  לעלול מעילה מושרש הכח ואותו ,מעלהל כח להם יש איםהנבר הדברים שכל פירשנו כבר  893

 והכל, יצא ממנה ורע טוב הדעת ועץ, ולמטה ממנה אשר נמצא כל בורא שהיא המלכות עד שתרשומ עולה
  ועקרבים נחשים  ואפילו נברא שום לבזות  אין  ולכך רך לצו נעשו  עליונים  שמשים והכל בעתו  יפה  עשה 

 (אור יקר).  והשגתינ כפי םעלתמתו יותר  שתזיקן  יתושיןו
  פני מ ומזיקים ממיתים שהם בבחינה אפילו מות זה מאד טוב אלא שבהם הטוב בחינת מצד טוב לא 894

  (או ריקר).   שהם
 (אור יקר). כלל נראה אינו  עלתותו  מצוי שהזקן  895
  שיש  " עלמא  מדברי " ואמר םיגימש ולא יודעים אדם בני שאין דרכים בכמת ההשגחה שלוחי והם 896

 (אור יקר). שדרבמ בדפירשו וכיוצא האחרת  זו ייד על אלא עומדת ואינה ךלצור אחרת בריאה
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 חד א נחשראו  ,שהיו הולכים דועב 
זה   ן ודאיועמשי רב אמר ,לפניהם לךוה
חש ותו נ ארץ  , סנלנו יש חלהר ך ולה
  שר עה אחד בקפר באונקש םהפניל
 כדי לפגש} ה ן סט{מלשו ויטסה ,ךרדה

 ראו הגיעו שכ ,ומתוזה את  הז  ו)(נלחמ
רבי   ראמ ,רךבד םיוכביהם שנשת א

 , ו נסנל שירחשה ןרחמשמעון ברוך ה
א שהו בזה ככל מי שמסתכל  ריהש

ינצל  לא םאדב למסתכ שהוא  וא  ומיובק
 ו עליקרא  .אליו ביקר אם ןשכ כל ,בודאי

ב ריק לאנגע רעה ואליך אנה ת אל"
א  קדוש ברוך הו ה ושהובכל ע "לךהאב
  ל כב וןזיבג ולנה  ונואין ל ,ותוליחשת א

טוב ה'  "כתוב  הז  עלו , שהוע וא מה שה
יודוך  "וב תוכ "מעשיו לכ לע וחמירו  לכל
  . "שיךל מעה' כ

ו מדבר קמייה יאחוחד  זלי חמוא ווהדעד 
יסא רהט נ לן שאלארחל זיאודא דא  ר"שמר א

רא טיפעה בקחד או וקטר בהיקמי יאחווא הה
כד  ויתמד ובח צן) חדנס"א ון (טס חארואד
 אר"שרחא אבבין יו שכהו לון לתרויימחן טומ

 ןאמ כל דהא ניסא ן לחיש דר אחמניך רבר
 הויאאו יה מיוקד איהו בבהאי כ לכ תסאד
קרב י יש אכ" ישתזיב ודאיא ל ר נשסתכל בבי

  נגע וה רעיך לא תאונה אלה עלי ראק הבהדי
  חותא ישלה "בק בידע  ובכלא אהלךא יקרב בל

ה  מ כלב קלנא 897א הגנ לא לן ה וליתידיל
ל ו עירחמכל ו' לב ייטותיב כע"ד ודאיהו עבד 

 ס שיך (נדפכל מע 'יי ךודוי בכתיושיו עמ כל
  )רבאחי יו

ן  י חבצלת השרונא"פתח י שמעון בר
ת סכניבה חבה מ כ "יםת העמקשושנ

  שהקדוש  ,אוך הו רבש קדוראל לפני השי
חת  משב אהיו  הת ואבח שמך הוא ברו

  ת וירמזים וחבש וכמה ,ד תו תמיוא
של   חלקםי אשר ,תמיד מתקינה למלך 

  , ש והקד החלק , לבגורים זאחואל שישר
  ל חבקב עמו יעלק ה' ח  יכ" בותככ
  . " לתונח

 898ן רושהלת חבצ ינפתח און עמש רבי
כנסת ישראל   ה חביבהכמם עמקיה שושנת

ה ליחת שבמ יאוהה ל בחמש "הדקב"ה בק קמי
 ה יל קנתתכמה שבחין ומזמרין או רדית
ן דידאח לראאה חולקהון דישכזיר א תדכמלל
לק כי חב יכתישא כמה דדחולקא קד דבאעב
  תו לחבל נח יעקבמו ע י'י

ראל זו כנסת יש "רוןת השאני חבצל" 
נוי  לשי פויומדת בעש ,חבצלתשנקראת 

שהיא שומרת   "שרון ה"  .טענ הלדן בגן ע
  . ך העליוןלהמת שבחת אמו )הרׁשא "נ(

ת  לבצי דאקרי ח"כ אד ןורשהת לצחב יאנ
א נתא דעדן לאתנטעי בגודנ ירושפב אמקייד

ליה ת חבמשו) שרה א(נ" רתנט השרון דהיא
  ה  לא א עלמלכ

ה  ריכלת השרון שצצחבי אנ חרדבר א 
  , ק והעמ נחל ת הקא שהקה מ ש ומלהיות 

שרון ה יההו " רמשנא  מוכ  ,םהנחלי ןיימע
שושנת " ."ים)ם מגלא(ה) (כערב

  . להכ ל ש מקושעומד בע "מקיםהע
כמו  ,םיקעמ ם המי ה  ,יםקשושנת העמ 

  . "ראתיך ה'ק קים עמ ממ"מר שנא
את  קשהש  מקום ותאומ "ןשרוהצלת בח"

וסקים  פ  אלו יםצאיו קיםהנחלים העמ 
תו  או  ם שלעמקיה שושנת ,יםלעולמ

כל  ר מנסת  ,הכל קמ רא עשנק קוםמ
  . םידדצה

ה  אק שתלא אדבעיי שרוןי חבצלת ה נא "אד
  א "כד יןחלנא דבועעמיקא מ אנחליו דקמש

 מים)אגם (ל בה)רכעון (ה השר) והיעיה לג טשי(
 אלכד אקתיעמא במדקיי םיהעמקנת ששו
 "אכד םמקין עוינים מאי אקמעה נת ששו
  א ון מההו צלת השריך יי' חבראתם קעמקיממ

 ןיסקפ אולין יקין נפקעמ ןלידנחקיו שר דתא
קרי אד תרא ואדהה העמקיםשנת לעלמין שו

  יןטרס למכ תיםדכלא ס אקעמי

 ןוקירירפין טב אקרות י לחבצת"ח בקדמיתא ם  ע הק וירבצלת בראשונה ח , אהר וא ב

 
 משתי  באחד היינו  דקלנא ואפשר, וכיוצא ישראל בארץ בשבת נחש להרוג התירו היאך  כן  אם תימא 897

 בבריות אסור לזהו 'כדפי שרמס האחת סייו ר׳ טעה שבשתים במעשה או קלון דברי לומר או דרכים
  ם ]ה[אחרי) י(לחפש אדם לבני מזיקים  ינםאש קלים ותולעים  ויתושין ביםזבו כגון מזיקות  שאינם הקלות
 (אור יקר).  להורגם

 (מ"מ). פירשנוה ושם רכ״א דף  ויחי בפרשת כפול זה   לשון 898



 אמור זהר 

114 

 בשני הנשוש כך ראח ,קיםוים ירלע
 ,םעליבששה  תנשוש .ןבלו םואד ,יםצבע
ה  תנ משו ,היצבעאת ה נתששנת שוש

  , בצלתח בראשונהשושנת  .צבע לצבעמ
 ת אנקר  לךהמעם זדווג ה לה צושרמן בז

 עם  ךמלם העבקה שנד אחר ,חבצלת
ום מש ,שנהנקראת שו תקושינ ותןא

 תשושנ ."שפתותיו שושנים" בתושכ
 ה את משנו נה משת  שהיא ,םעמקיה

 ,רעל יםעמפלו ב וטל מיםלפע ,יהצבע
  . מיםרחל  םיפעמול ןדימים לפעל

ת שושנמק וחוור וסן נין גוותרישנה בתר שולב
הא נוגויאת ת דשננששו ןפיבשית טר

 א בקדמיתת נששו אנ וולג ונאואת מגינואשת
לכא ה במווגא ביזדלא אעיידב אמנלת בזצבח

 לכא מב ת ביהאתדבקבתר דאקרי חבצלת 
ב יתדכ  ןגיב שנהשו ין אקריקינשון ינבא

א יהקים דמהע תשנשו םשנישפתותיו שו
 לבישב וזמנין טלן ניהא זמווניאת גומשנ ייתנש

  חמי ין לרנמוז אינזמנין לד

 כיל ו כא למץ ה כי טוב העהאש ותרא" 
י שהרה ארבא ו ", 'גום ווא לעיניהתאוה 

 לא ם ויולא מסתכל א יודעיםל םאד יבנ
ברא הקדוש ברוך  שה שעב ,יחיםשגמ
  , ליוןבוד עבד אותו בכיוכ םאדה וא אתה

 יחידי אשימצדי כ בו ק דבמנו לה מ רצה 
  יחידה  ,תו בקדשל  וםק מוב ידחיב יובל

  , יםעולמל יתהפךא ול הנשתי אלש
  שהכל  ידההיח ה ונ אמבאותו קשר ה

 ך תוב ייםהח ץתוב ועכשו זה ,נקשר בו 
  . ןהג

 הואת יכול מאכץ לעטוב ה ישה כהא אותר
ין ידע נשא לא ניב אהח דת"וגו'  םיניהוא לע

דברא  אתבשע ולא משגיחין מסתכליןולא 
א בע האלע רוקיבי 899ליהואוקיר  םאדה ל"קב

 דאייתכח יחשיד ןגיה ב יא בתדבקמיניה לא
יחידא' דלא  אותיקדדב רבאתי וא יחידאובל
רא וקש ההואמין בעל פך לתהיתני ולא יש

  ד שר הה"תקא ביה אכל ה דידאחיותא נמדמהי
  ן הג ךבתוים יהחועץ 

את  ועזבו אמונה ך הטו מדרכך סואחר 
ו  ובא ,יםצעה מכלן העליו דיחיעץ הה
 צבעמומתהפך  נהשתמש םוק במק הדב ל

וירדו  ,בלטו ע ומרערל בומטו עבלצ
מטה בשנויים ל קו דבונ  הטלמ עלהממ

  הוא ש ,לל הכיון שעלאת הו בועז ,ביםר
וב  כתש והז ,םילמלעונה תשולא מ אחד

ר ישם דאת הם אילהשה האע רשא"
והמה בקשו   "ת רביםונוחשב בקשווהמה 
ם תהפך לבה אז ,ידארבים ו נותוחשב

ים  לפעמעמים לטוב לפ ,שממ צדו אות ל
  ,לדין מיםעלפ םלרחמי םימעפל ,רעל

בקו דמהימנותא וש אחורמאטו אסתר ולב
 ואתוין נאילמכל עלאה ה חידאי אאילנ

 אנומגו פךתהמוי נתשדמתר בא אקלאתדב 
 מעילא  נחתוש לטב וביומ שלביטב מו גוונאל

ו קשבו סגיאין ןיבשנוידבקו לתתא ותאלתתא 
לעלמין  נית שא אלו חדוה דה אה דכלאלע

ר יש םהאד הים אתלא ה העש שר א"ד הה
והמה בקשו  םירבת ונובשו חבקשוהמה 

 יהו ילב תהפךדין אכ ודאים יבונות רבחש
 שין לבימנז לטב ןניזמ ממש אסטר אובהה

  נא דיל ניןזמ יחמין לרנמז
  קז/ב  

, ודאי וב דבקונש הדבר אותו ומכ
  . בהם קודבונ יםבר  ותנחשבו שוקב והמה

 הוהמ יודא בה ו קב תדדא הלמ אכההו
  בהו  ואתדבקו רבים חשבונות ושבק

 בת זע, אדם , הוא ברוך ושהקד  ול  אמר
 תוב כש םחיי, במות ודבקת םייחה  את
, חיים שנקרא העץ, הגן וךתב םייהח ועץ
 ת המו טעם םטוע אל  בו חזשאו שמי

 ודאי  הרי, אחר בעץ  קתדב ונ, לעולמים
 רגליה " בשכתו זהו , גדךנכ הוא מות

 תקואתדב ייח קת בש אדם ה"קב ל"א
 עץ  הגן ךבתו החיים ועץ בתידכ חיי במותא
 יםטע אלו הבי דאחיד ןדמא חיי רידאתק
 באילנא  תדבק תאו מיןלעל אדמות טעמא
 רגליה  ד"הה ךבל לק א וה מותא אידו הא אחרא

 
א מעלה, כי זה לאז למעלה ל דרגתו אשר היהובמ מוהרע אצל אדם למעלה לפתות אותו במקו להלא ע 899
מם אשר למטה ושם  ו, אלא שירד אדם אצל הרע במקוום פנים ח"ו וח"להרע לעלות כ"כ בש אפשר היה

הרע כולו  צל אדם, כי היה אז כל אכלל לעלות  אז כח נתפתה אחריהם ונדבק בהם. אבל להרע לא היה 
 אפשר א היהל סימן ב', ולי' ספי' כנ"ולמות שיעור דלהע  רעא התחתונה, והיה אז הפסק מקום בין הוטבדי

   ע"ג).דע"ה ח"ב קמו ע"ג, ועיי"ש פא ( לה ממקומם כללאז להרע לעלות למע
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 מר  ינא אוצומ" ב וכתו'", וג ו מות תדורי
 קום מל  שנדבק י אוד" האשה את ממות

 ןלכ, םייח של םהמקו  את ועזב, מות לש
 הוא  אם, תומ העולם לכ לוע, עליו נגזר
  .העולם כל חטאו מה חטא

 תוממ מר אני אצוומ וכתיב' ווג תומ רדותוי
 בק וש אתדבק דמותא באתר ודאי האשה את

 מא לע  כל ועל עליה ראתגז כך ןבגי ידחי אתר
  אוחט יאמ עלמא לכ חטא הוא אי אמות

 ו לכ או ובא ותהברי שכל רתאמ אם
 אלא  כך לא, םל כמ חלק ונ , ההז  ץמהע

 אותו  ראו, רגליו על עומד םדשא בשעה
 נוסעים  והיו, יומפנ  וופחד תהבריו כל
 והוא , המלך לפני יםעבד כמו וריחא

 וה חתנש בואו" ם ואת אני, להם אומר
 לם וכו " נושוע' ה  לפני הכ רנב עהכרנו

 וה משתח םשאד ושרא כיון, אחריו  באו
 ו שכ נמ לםוכ ,בו  קדבנ ו הזה קוםמל

 אז , העולם ולכל לו תומ םוגר אחריו
 לפעמים, צבעים לכמה םהאד  השתנה

 רוגז לפעמים, לרע םלפעמי לטוב
 ולפעמים  דין םמילפע , נחת םימלפע

 ולא  ,מות יםעמפל חיים לפעמים, רחמים
 משום , םמה באחד תמידי םבקיו מדוע

 להט  ראנק  ןכול, לו םגר מקום שאותו
 וב טמ, זה דצל הז מצד המתהפכת בהחר
 היא , לקרב  משלום, יןדל םחמירמ לרע

 שכתוב , ורע טוב אונקר ללכ מתהפכת
  . ממנו תאכל לא  ערו טוב תהדע ץעומ

 דא מאילנא ואכלו אתו בריין לדכ תימא יא
 ם דדא  עתאשב אלא יהכ לאו לאכמ ואתרמי

 ודחלו 900כלהו בריין היל חמו ילורג על קאים
 אכמל ימק דיןכעב בתריה  ליןטנ והוו המיקמ

 נשתחוה  בואו ןתווא  אנא לון ראמ אוהו
 אתו  וכלהו עושנו' יי ניפל נברכה העונכר

 901רתא ילהא גידס דאדם ומחד ןויכ ריהתב
 וגרים אבתריה אתמשכו הול כ ביה קואתדב

 לכמה  םדא אשתני ןידכ מאלע  ולכל ליה מותא
 זמנין גזאור זמנין שלבי זמנין לטב זמנין ןניגוו
 ןיזמנ חיי ןזמני רחמי יןמנזו נאיד זמנין חאניי

 ייהונמ בחד תדיר בקיומא קאים ולא מותא
 להט  ריאק ד"וע ליה אגרמ אתר דההוא בגין

 מן דא ראלסט אד סטרא מן תכפההמת החרב
 רבא קל שלום ןמ אלדינ רחמי מן לביש טב

 דכתיב  ורע טוב יואקר לכלא אוה הפיכתתא
  ממנו כלאת  לא עור בוט הדעת ץומע

 יודי שיעמ על רחםמה  ןוליהע לךוהמ 
 טוב  הדעת ץומע לו ואמר, אותו  יחכוה

 ,נוממ קבל  אל והוא, ממנו תאכל א ל ורע
 ,םלעולמי רשתגנ ו  אשתו אחר משךנו

 ולא  הזה למקום עולה האשה שהרי
 אה רו בא. לכל תמו  המ גר אשהה ו, יותר

 יימ העץ כימי כי " כתוב אבה לעולם
 ו ות אב. שנודע ץע תואו, ץעה מייכ" עמי
' ה החמו צחנל ות מה עלב" ובתכ זמן

  ".פנים לכ  מעל דמעה אלהים

 כחוא ידוי יעובד על לרחמא עילאה לכאמו
 כלאת לא ערו טוב עתדה ץומע ליה ואמר היל

 בתר ךשתמוא מניה קביל לא והוא ממנו
 תראל אתתא דהא ןימללע  רךתתאו תיהתא

 א לכל תאמו םיגר ואתתא יתיר ולא סלקא דא
 ימע ימי העץ מייכ כי יבכת תידא לעלמא ח"ת

 נאמז ביה דעומתדאש עץ ההוא העץ כימי
 דמעה היםלא 'יי הומח חצלנ המות בלע יבתכ

  יםנפ לכ מעל
 לעולם' יי ימלוך ואמן אמן ולםעל' יי ךברו  

  ואמן ןאמ
  

 
ר  "דהבזמן אש מותבהכי ה מר שםשאל]) א ע"א [י" "ל (בדףאטו זצלרמ"ח לו וםרבמדיר ע' בספר א 900

ן הוא  וכ .ר עמוק ע"ש]תוי  ענין עודהר יבוא לקמן ובדברינו[ תהל עאדם שני מדרגת בב והי החטאם ודק
קי  פרבו ע"ש.קון נו קד ע"א) ם (תיכ בתיקוניא ג"כן הווכו' ו )קז ע"ב בפ' אמור "ב, וכן עבזוה"ק (פ' ויחי רכא 

 א). ע"כו  ע"ה ח"ב(ד פרק יא)עזר (ידר' אל
 ד. "ע "ב קמהח ע"הד עי' 901


