פא

-ם

זהר תורה
הוא פירוש הקדוש
מאת התנהאזהר

בר עלז"להתורה

רבישמעון יהקאי

מסורר על כל פשקהפירוזטיםוהעניניםדהטייכיםלו.וגםהפירו,טים
והענינים שלהפםוקים הנמצאים בשאר מקומות הזדו נלקמוונקבצו
ונמדרו במקומם בלשון הזהר עם העתקת לשון הקורש שורה לעומת
י
היוכלו כלבאישערי הר תור ה לכנוםולפייל
שורה.ועלידי
בפררםהזהרויתקיים מה שאמראליהו לבריוחאישספר הזהריתנליא
לתתאיבםוהיומיאובניניה ושבתםא"ט אלאחוזתווגו'.
וכדי להקלעלהמעייןהצנתיהפירהט
זיוהזהר

י

עלפיררר המקובלים המפורסמיםמפורשי האהר.
כלזההכיעתיבעזרתדהטםיתברךאני הקמן
יהודהיורלראזענבערג במהו"ר ישראליצחקי"ל

מגזערייהורהחסיר זאל.
מלפנים רב בווארשא ,לשדז ,מדינתפולין ,אח"כ ראב"ד בער" פוראנפא ומאנפריאל,
כדינת קאנאדא ,מחבר המפרים -ידות נדרים ,רשאל המלאך ,ילקופ אליהו
הנביא ,קריאה הקדושה ,מקחז יהודה ,ועוד מפרים בכתובים.
בקירנויטרק
תנאל מדלה
נדפס בשנת
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ןכי לבי אומדלי שבלתי טפק יהיו נמצאים מובן מהם.ונם אמרו עאאין מוקדם ומאוחר בתורה.
יע
מבקרים אשר ירבו להקשות לדעת כשימצאו ויבאו התנאים והאמורא*ם שעליהם נאמר ורב שלום
באיזה פקומות לפי ראות עיניהם ששניתי איזו בניך .א"ת בניך אלא בוניך .והתחילו לברר וללבן
תיבות מכפי שנמצאות בםפר הזוהר הקדוש .ונם עפ"י חכמת הי*נ מדות שהתורה נדרעות בהן
בדבר הםתדרות החדש .םהדי במרומים שכלעמלי להכין העצמים והחמרים של התורה שבכתב להיותם
ויניעתי זה לי עשרים שנה בהעתקת והמתדרות ראויםלבנין היכלות היכלי המלך .ועבודתם היא
הזוה"ק .הוא אך כדי להקל על הלומדיםהמתחילים .היותר קשה .אבל הלכה פםוקה ומםודרת עוד לא
לבעבור שכל איש ואיש אפילו בני תורה הפשופים היתה .אח"כ באו הנאונים האלפ"ם הרא'ש הרמב"ם
יוכלו נם כן ללמוד בםפר הזוה"ק .ואציע לפני ובעלי השלחן ערוך לםדר בניני ההיכל הנדול.
הקורא משל פוב בענין זה .למען יבין נחיצות ויבררו ויםדרו פלפול לחוד ,הלכות לחוד ומילי
עבודתי בהעתקת והםתדרות הזוה"ק:
דאנדתא לחוד .ואח'כ נבררו ונםדרו ההלכות של
ה
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בנין ובנין בלבדן
היכלות יפים ונדולים אשריכילו הרבה בתים עם כל אחת למינה יחוברו יחדו .והאמנם שהבונים
כמה וכמה חדרים מחדרים שונים .דהיינו חדרי  ,האחרונים המםדרים את הבנינים כל אחד לטינו
ביושול ואפיה .חדרים עבוד המשרתים שידורובהם .מלאכתם נחוצה ומפוארהביותר .מ"ם הם רק כננם
חדרים יפים עבור האורחים הנכבדים קרואי המלך ע"נ הענק לעומת החכמים הבונים הראשונים ,אשר
אשר יבואו שמה לנוח ולהתעננ במו .ועוד חדרים הכינו בחכמתם כל החמרים והעצמים הרוחנים
יותר טזהירים עבור בני ביתו של המלך .ועוד שיהיו ראויםלהבנינים .והם הורו הדרךאיך לבנות
נבוח מעל נבוה חדרים שאין לתאר היופי וחעוננ היכלי המלך:
עתה אבוא לדבר בענין חבור ם8ר הזוה'ק.
שיהי' בהם .והם יהיו מיוחדים רק עבור המלך
והמלכה .ולפעמים תנתן רשות נם לאוהב היותר הנה םפר הזוהר כמו שנדפם בפעם הראשון.
נכבד ודמעשוב בעיני המלך לבוא שמה:
הםתדרותו הוא אך כמו הםתדרות התלמוד בבלי.
והנה כדי להוציא מחשבתו של המלך מכח וכמו שהתלמוד היה נצרך להבונים האלפ'ם הרא"ש
לפועל יצאה פקודה מאת המלך להכין כל מה והרמב"ם לםדר ולחבר ההלכות למיניהן .כמו כן
שנצרך לבנינים הנדולים ההם על מנרש נדול ויפה םפר הזוהר הוא מנרש נדול המלא עצמים וחמרים
אשר עליו יבנו אותן ההיכלות .וימהרו ויביאו רוחנים בפרד"ם התורה שבכתב .ונצרך עוד לבונים
עצמים והמרים שונים עבור הבנינים .כמו לבנים שיםדרו הבנינים של כל םדרא וםדרא שלא יחםר
אבנים עצים וקורות .נם כל מיני מתכות וכל בו דבר .והוא לברר פירושיועניני המקראות שהם
מיני לוחות הזכוכית .נם כלים ומכונות שונים מעורבים מםדרא  1,לםדרא אחרת ולמדרם על
הנצרכים למלאכה ההיא .ויניחו כל זה על אותו מקומם .וכן נצרך עוד לםדר ביאורי המקראות של
המנרש הנדול בלי מדריםנכונים .וזה מובן מעצמו נביאים וכתובים וחמש המנלות שיהיו כל אחד
כי אי אפשר שלא יתערבו העצמים והחמרים זה בלבדו במקום הםפר הראוילו .וכבר עשה כן
אצל זה 11ה בזה .וכאשר יבקשו לבנות הבנינים מחבר אחדבזמננו שלקפמן הזוהרפירושי המקראות
מופל על הבונים ראשית לברר כלמין ומין בלבדו שעל םפר התהלים והדפים תהלים עם פירוש
בירור אחר בירור למעןיהיו ננונים לבנותהבנינים הזוהר .ועוד מלבד זה נצרך לברר םודות העמוקים
כרצון המלך .ואח"כ מופל על הבונים לעמוק המפוזרים בזוהר שהם לימודי חכמת הקבלה
במלאכת הנזרה להכן כל העצמים והחמרים שיהיו העמוקה .ונכללבענין זה םפרא דצניעותא והאדרות
ראוים להעז אותם בתוך הבנינים .ונם זה דבר והמתניתין דםתרי תורה ורזא דרזיה ולהדפים מכל
המובן מאליו שלא הרי הבונים והפועלים והציירים זה םפר בלבדו שיהי' היכל המלך והמלכה אשר
המכינים חדרי המלך והמלכה .כהרי הבונים אךצדיקים יבואובו .ואניבעניי בעזריוצרי ובוראי
והפועלים המכינים שאר הבתים והחדרים הפשופים לקחתי עלי העבודה להיות אחד מן הבונים לםדר
ונמוכים במעלה ומדרנה:
רק בנין בתים של ההיכל הנדול .שיוכלו לבוא
הנמשל טובן לכל מבין .כי התורה שבכתב באותן הבתים אורחים נכבדים מבקשי המלך כל
הוא המנרש הנדול המלא עם כלטיני עצמים אחד ואחד לפי מדרנת שכלוובינתו .והפשתי חפש
וחמרים לצורך בנין היכלות נעלים ויפי
ם שונים מחופש ביאורי המקראות המפוזרים מםדרא 11
זה מזה לפי מדרנותיהם .אבל הלנה פמוקה אין לסדרא אחרת וםדרתי אותם במקומם הראוי לה:8
ן

הקדמהשניה
דעןך ויצא יהודה לשוחבין עצי הלבנון .וירא
והנה שםעציפרי.מיניםממיניםשונים.עצי
נפןזית תאנה ורטון ותפוח אהלים וארזיםמעורבים
אלה בין אלה .ויאמר יהודה מה נאה ויפה היה
פרדם אם יהיו העצים ממודרים כל עץפרי למיט
יעמדו יחדו שורות ושורות לבדנה .ר,שמע את
הקול מדכר אליו .קריינא דאנרתא איהו ליהף
פרוונקא .ויקח יהודה חלק מן העבודה הזאה על
שכמו .עבודתהננן לסדר הפרדם בסדור מוב ויפה.
למען ימצא בו כל איש בנקל פין פרי עץ החיים
אשר יבקש!
קל דבר שזיבושי הנסחאות ופעותי הדפום
הנמצאים לרוב בספר הזוהר .אשר הרבה יגעתי
לתקנם עד מקום שידי היתה טנעת בעזר יוצרי
ובוראי .הנה בענין זה אביא כאן דברי מחבר
אחד גאון וצדיק קדוש יאמרלו .מרןצנ2יויירש
מז'דימשוביטק"ל .כעהם'ח ספר עפרת צבי
פירוש על הזוה'ק .וספר פרי הילולים פירהש על
הפרי עץחיים .וספר סור מרע ועשה מוב .וספר
בית ישראל ,ואלה המה דבריו הקדושףם שכהב
בפכתבו להרב הגאון והצדיק מאור הנולה קדוש

יס ננרם6ות סזוסר תקוס עין כתו כגר%ית סס*ס.
ה:כס ר6יסי נסנסווש מק*תס65י 65י*ס 3מיקוכי סברם16סע
י סזסר ס5פכיגו ת0 %עחץיס שר  65פס סתק*ת
ויסוס
מיומ פ5יסס 3כקססתכניו6 .תנס תקזס סגעא 5סתנזר
י סספל וסכ3זס 6 5?0יטיס .פת1תי פ 5סמקירס
3א5:

וגתפי 5%כי 5סוט ו5סעתיק5 .סכץ 51סופכע תפסי סף
כי כור 6ס 61מר6ס 4פו6ין כ%ף וכו' .ככשי ססס5תתימ
עאו 5כ וי3ינו כסשר מ4ןת %סיס .הת0מ5ש יהאת
כזסר סרקיט התרנס סועת* .וכו' וכו' .עכ*:5
מדברי הנאון והצדיק הזה יוכל כל קורא
מבין להבין שעוד יש עבודה נדולה לתקן הרבה
פעותים ושניאות שנפלו בספרהזוה'ק.ואין זה פלא
כיון שכמה מאות שנים היו הכתבים מפונים
ופמונים באיזו מערה ושלפ בהם רקב ופחק .ונם
אחרי כן נאשר בחגלו הכתבים בעולם עוד לא
היתה מנונת הדפוםמצויה .ונעתקו הכתבים בכתב
יד ונשאלו מידליד .וכל זת נרם שגיאות שיבושימ
ופעותים .כי לאו כל מעתיק היתה לוידיעה הנונה
בחכמת הקבלה ובחכמת הדקדוק של לשון ארמית.
והחליפו לשון זכר בלשון גקבה לשון רבים בלשון
יחיד וכןלהיפוך.ולא דקדקולהיותנזהר בהתיבות6
עליתוכו' אדופו"רהרבאברהםיהךשעהעשיל מאי .מה .פהו .ההוא .ההיא .האי .שעי"ז נעשה
*עליבר הדפסהספרו עפרתצבי .הענין קשה ההבנה .ואח'כ כשהופיעה בעולם
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*הטץ מ0ר סזטרנו דכקס כפ0י עד 6גצי 3סככי וכגףתי האותיות לדפום .ואיןיכול
בהדפסתלהיות מבין על זהכי
טקסרתי כו  65שש 06קפ.כי 63תת ספר אם איש העוסק
מפרים ורואה בעיניו
סזס עאצ ומפורסס סנ51ת שסש ט .וסי 6מנךר 5כ 5סלאכה סדור האותיות והמבות שעל ידן נעשים
מגני יר6יס חותכו טכסש כ 5כאשאסריס ח,ס3ת ס' פעותים שונים בהדפום .ובכן כמו שעשה הב'ה
סתמימס61 .סר ע 5וס ס561יס 4שס סוין נמ 5ית והגר"א ובעל הצ'ק בש'ם בבלי כן נצרך לעשות
נתרככס וט' .ומי 5ט נוו5 5סתוך כעסנךסיגמר נ4מס בספר ה?וה'ק .ואני בעניי לא הרהבתי בנפשי עח
וגם' ו%ת כפסק סשר סזוסר6 .סר 6ס ר6יתי כ 5לתש אלא במקומות שהפעות בולפ והבנתי בבירור
סטפריס 0גדפסו וכתס00י מן5דיקי סדור כזטניט וס
 .שזה פעות הרפום או טעות המעתיקים הראשונים!
ס'ס 3סס 1כור 06ר  65ירתז  16כתוכ 3פירום כטפר
ואנב גררא אביא כאן עוד איזה דברים
סזוסר31 .כ 55וכריו כ 5פ31ריס תיוסויס .ע 5סיו ~.16ן נלהבים על דבר נדלות וקדושת ספר החה'ק מאותו
ווס 31ר ידופ ותפורסס וס%יכות נח 6ך 5תחסור.ן הרב הנאון הצדיק הקדוש הנ'ל טה שכתב בספרו
וכוסף 5זס ר6יתיכי סנ"511ס 15עץ סדהה 6י
ן מסניחיסן על ההערה בפרשת בהעלתך .ו?ה לשונו* .ט15
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ס0געצ קומחיכו סר6סוכיס כפין0יפס מפס תסופס כסנסתן סמעון 3ר יהם6י כססר ס11ס'ק .וכ3ר ג6תי %ן קיימו
ס*0ם 1סק 15סמסי5ס .ותססר סדסר ת0כוסניו5יס 6תן 1קנ 15ע 6יתוס תפיסס מפת 5קף 6 031תרותיו סקדוסיס
יזיסס6 .סר כספר סש ש03מ נ316תינ1 1פ11ת כססיכו.ן סטעריס גרספי  %ס5ס3תיס תג5יפ סמכתס ~תכ5ית
כתוכ 6כר*מ פרסת כ %י*נ
 .ח" 5וסתסכי5יס יזסירון 1רכי סט113ס וסתורס 00 .יסכו 15ק 91ססס 5סכין טפ*י
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זוסר 6ד6ת 6ט65ס נ%ץ 5 65ריך
55כת
3גין דטתיז*ן
נ6תרי נשס 0יו ףסר
סן מ5קכי
יסר5 56מ0עס ת6עכ16מיי ד6יסו כאשר סזוסר ויסקון כי

י6

כפט

הקרמה שניה

נ*

כפש רעא עסממו 56מקיס מקור מללכתן טורסן .וז6ת ובכן אשרי אדם שומע להם לשקוד על דלתי הזהר
מ%ס וכסרס ככפסי .סכ 5מי  650ר6ס 16ר מפר סעס"ק הקדוש יום יום .ללמוד על כל פנים פירושי הזהר
 65ר6ס 16ר תימיו 1כ 650 5סעס מס מתוק 16ר וביאורי המקראות כמו שסדרתי אותם בספרי זה
סזוסד 5עיכיס 6% .ר6ס 16ר ססמם סימום ת5מידי מכמיס לכל סדרא וסדרא מדי שבוע בשכוע .והנהנזהרתי
סעוסקיס 1מעמיקיס כמכמס  .11זס  65סעס עעס תורס מאד מלהביא בהעתקת לשון קודש בספרי זה אותך
מימיו" .וכו' וכו' סעוד ס6ריך סס כעכין אש:
מאמרי הזהר העמוקים שאי אפשר להבינםכי אם
עפ"י חכמת הקבלה של האריז'ל .אבל יש להבין
דעדך פתהו עיניכם וראו דברי קודש מאת עיר במפרי זה בכל אתר ואתר עלפי חכמת הקבלה
וקדיש נזר ישראל הנאון הנדול מארי דרזין של הרח"ו ז"ל ובעל השערי אורה .וזה כל אדם
בוצינא דנהורא אדומו"ר הנקרא רביאייזיקל בלי שום סכנה ילך לבמח דרכו .וזהו שדקדק כאן
קאמארנער בעל מחברפי' מעשה ארנופני אותו הנאון הקדוש הנ"ל להזכיר בדבריו כ2רצבי
זקן ועצי עדן על המשניות .ועוד כמה וכמה מרן הרח"ודוקא .שהוסיף תיבת דזקיא בדיוק
עמוק .ני 'חכמת הקבלה של האריז"ל לאו
חיבורים גדולים מפורממים .ועל כלם חיבורו הנדול
 .חיבור נדול ונורא על הזוהרי כל מוחא סביל דא .ונצרך להזהר בה מאד מסכנת
ספר ודוקך 4ךקי
הקדוש .וזה לשונו הקדוש בספרו נוצר חמד על של מחשבת פנול .וכן הספר שערי אורה כבר
ן כתבתי בהקדמתי הראשונה שהואכעין מפתח לספר
אבות פרק ד'.
'4ס סרכס פשיס סכור~ס מ55מה רזין  50מרן הזהר .וחיוב נדול וקדוש על כל אדם בר דעת
ס%יז" 5וספו סשו6 .סר סס ח"ט 151 .עמי סומע 5י .ובעל מוח ללמוד גו .ונם מוב מאד לחנך נערי
כעקכות מסים% 6ר סרפ וסמיכות נוכר.יסיו סיקדשכ 5בני ישראל במפר שערי אורה .ומי יתן ויתקיימו
ימיסס 55מוו ססר סזסר וסתיקוכיס .כתכי מרן כ %5עס דברי אותו צדיק הנ"ל לחנך נם נערי בני ישראל
מסידות וסקדמות 50מרן סריכ'ססוכז*קל.יסיו מכס5יס באותן הלימודים .ובלתי ספק שידי זרים ויד
כ 5סנדראם רעות .וסיו ממסיכיס ספפ 161ר פ 5כ 5האפיקורסות לא תשלפ בהם .ונודעתי שככה יתנהנו
סע51מות .וכן סספעות פסעיות כני מ" ומזוני .עפמו מכבר בקהלות הספרדים לתולדותם .הלא אז המה
כי שכ ס' .וממספיות ס6דססיסר56י ת15יס נספר יראו מעשי ה' ונפלאותיו במצולת ספר הזהר
*ר וככתכי מרן 55מוד כקדוסס וכסמפס וכטימות ויתחנכו בו .ונם כייזקינו לאיסירו ממנו .ויתחזקו
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ומלכא
להביןאיך
6ס 5פי
י'1 .כ16 5ת 161ק  50ספר סעסר יש בכח האדם לנרום יחוד קב'ה ושכינתיה .לייחד
קדוסיס .ומס 6עסס וכו
וכתכי נורן הרח"ו דוק 6וספר שערי אורה סס תיקציס העשרספירות באור האורות .ולהביןחסדיםונבורות
נד51יס 5סכסמס5 .מקן כ 5סנ5מ5ש וכן כ 5מעססמרככס .וםדת הרחמים הםזהיףות .ושמשא וסיהראהמאירות.
ולו עמי שוםע  4בדור חרע הוה שהמימת נובר ועי'ו יתקיים בהם הכתובים .אז תבין יראת ה'
היו לומדים עם תינוק בן תשע שנים מפר הזהר ודעת א~קים תמצא .אז תבין צדק ומשפמ ומישרים
והתיקונים להנות בהם והיה יראת חפש קודמת כל מענל מוב .וימצאו חן ושכל מוב .ונזכה כלנו
 .עכ"ל?
לכל הפוב .שאנו מצפים לראות בבוא לציון נואל
לחכמתו ויתקיים
בםהרה ביםינו אפן?
הדור אתם ראו דבריצדיקים דברי קדושים.

דקדמה שניה

ער איזה מלין על דבר קדמות הוהר
דברשיעשח"י טצלה ץצא לאור עולם והת"ר ששה דאיצ נ5לא ח,שצחהארכיא .הל5ץה הל 6אלביישו
בערך .ע'י הרב החכם דגרול ר' מושה דיליאק ופו' .עכשל .והנהמן דתהר כהשפמים קכ"נ :נראהשעייי

ש'ל הססרדי בעיראוילא .והרבה דשמתוהשהצית נא8רו
בזה .וז' 5בעל
ראר שתרע שן"שב'י ובט 5א
*
'
ה
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ר
בתבו ס8רהזה
א
ו
ה
כאשר
בהיטהטם .אבלדי
ות5סודיו
ותלמידי תלמידיו שאספו הקונמרמים שכחמנו הםותבויוש
כמו ששים שגהאדיי פותו קרוב לזמן חתיטת המשנה.
וקבלתי ע 5פה שזה החבור כ"כ נדול בכמות שאםדיה
נמיא
ץ כ5ו יהד דף' פשא נפל .אטר יש'ר שמעתי מ8י
סני אטת שכשנת ש"פ כשבזזוהספרדיםעירדףידעלבערנ
מבית עקד התעים אקאדעסיא) כמה אלפים ספרש
 .וכיניהם ~
הרבה ספר*ם קדושש כתובים ע5
למקכולילעין
ושם נם ספר הזהר על כל נ"ד ספר*ם משא מבל*
וקצתםשילחולרומאלהחשמן.וקצתם לקחרוכוסבאוואריאה.
בם לספיד עילחו קצת מהם .ועוד פביא שם בשם ס8ר
יוחסין שחלק מהם נפל ביד ר' משהדיליאת .ובגמר
יירי
ו שכל דברי דגובקרים רגל המה .והאמת שרשב"י
וחבחיתו הקדושה אמרו דברים ההם .ויוהר הרבה טחם.
אבל יוכל 5דחת שלא נכתבו דבריהם בדוועתם על סדר
נכתאלא בקוטצרסיםמפהרים .ובמשךהזמן ווברוכה5כתן.
חתמה ע'ז כי כן עשה רבעו דקדוש בחבור
המשניותשהי הקונמרפים ט18זרים בד' כנ8ות האר"4וכן
עשה רב אשף בחבור הנמרא .עכ'ל .ובספר שה"נמביא
שמלך אחד פסלכי דגארח עזה לרשור במעם אחד על
עסקי ממץ ונמצא שם ארת אחד ובו ספר הזהר .וכאשר
לא מצא מבינים בו ש5ח הספרים לחכבר מילמולא
ה,שמחו בו ו*מחה נדולה.
לפלך נצענווע רבות.

ק*.

אי

כוהב דצרי רשב'י הי' ר' אבא .וז"ל שם א"ר אבא
חבריא
האר דאגא כתבנא מבהמצא קדהשא אמעא
צו /האשגם מבקרי הזהר רבים המהואין כדשף להציר
א*8תזם הרברו הבליהם .אך המבקר העחר נדול שכראי
להזכיתהוא דגאוןר' יעקבעמדיןבם8רו.משמחת80רים'.
ולפי רעתו נבתב הזהר אחר הת5סצדכיון שנזכרש ט
שגצת אפוראש גאצש .אמה סאד על שנמצא בו

ינבי

שניאות נומות ולוצןנגובגם .ובהרבה באךנצת נראהלעין

שהלשון מזויף .ונם נמצא בו איזה דימם הכצצטים
לתלנצד .ושד מביא הרבה קושיא.
בהשה מקונץ בספרו בןיההאי כצזרץ כל קושעתיו .ומברר
שדברי הזהר נכונש וחובר ע"י רעשב'יור'א בטוחבריהם
ותלמיייהם א5מידי תלמידיהם .ודגה ש עי ד4שם
תירצתי דףמכ בשהש'יבזי ההר הקושי' שעל מאן פבי
הארת ה' .דארשב"י .וכן דקהשיאבענין שבתה ונדרים
עגראה סתירה לדהלכצד תירצתי דףמב .ואעפ"כ גם
דגאון יעבץ מביא למסקנא בזההלעין, .נל המוציא לעז
 %עיקר טפר הזה לא עקה ועת*ד ליתן אה הד*ן .כי
ח"ו לחשוד את הר"ם דיליאון שבדה דברי סורות הזדר
מלבו .ומה נם לכתוב ספורי מעשיות ארצים מופלאים
שלאהיו ולא נבראוולתיתן ברשכ"י וחברע .האפ*לו
דיהשד כזה אסוי ילא יעשה כן בישראל" .עכ"ל:
היהצא פכ"ז שקונטרסי הקהר שוגיעו ליר רם"ר
אבל הרב החכם ר'

לא ה*ו ממודרים .תםפובן שךיבה טהם הע מטושפשים.
ולנן חסר בהרבה פקזמותוהי' ל 1עיעה רבה ועכודד
"י
בו
ושל
ומשם טעפשמה חנמתהקביה
8ראל .עכ'ל:
כפו5ה .עטדת ההסתדרווז ועבודה ההעתקהשיהיו רארם
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 %פץיאזר מם' שגה אחריט .1,8כן
המאטרים שעלפסוקיד1שיה על כצךמם.
שאחד
י
ה
ל
ן
ה
א1י" 8את רשב'י עא תלמידע ותלטודי הלמירע .וטתב מאלףיבין עבודתי ה
י של 4יהפיו מבקרים
גיולה.וייעת
צד שם שגם הראעאנש הע,אער8,מאסשר הזהוהיה בידם כגן ע 5עבודהי.אבי רוב מבוייםטשייים
 .לאהששץ כסר5
נגיתפתריפי והא רשר'
ז'ל פירש על הא ראשר בהבונה כ'א בההנ"5ע לבו .חהיצטעי ע 5הביע שמ
'
ב
יוסי וק8ח
לןקך עםטמרי בכליום.שיץ הגהמורים שכל כונתי 5שגזים שהזהר השיהצ שי' נלמך ברבים
ה5לו את ה טן השטים מלה %ביישו .תה לא נטצא כמו טשנויטהלאהפדרשוקץן יעקב 4והטשכה"םהייר
ו כזחר
בוצם מדרש רק באער 8קתי רל'ב* ת"ל הלייה הללו הרקיע.
הארץ רעה את ה' כנום 6ש סכסימ*
את ח מן השכוםתו' .תושבחתא דא אמר תד לקבל וש יוזקים בים הההז אקים את סטת רוד הטפלת
ישא דשמא קוזשא חצ /טיטן רא ותושבחתא בתראה
בב'אז

ידם

היל

עוראיזהמלין ע"ר בקוהתהגאוןיעבץ בקרמות הזה
הןראיתיכי פובלהזכיר כאן טה שמובא במפר
טר רבש אשר ראיתיו בעיר לשדז ,פולין ,בבית
המדרש של בית הכנמת הגדול ,והוא מפרישןבלוי
מעמ מזוקן ונם השער איננו גשלמות וחסר שם
בעל המחבר .אבל ניכר שבעל מחברו הי' תלמיד
הגאון יעבץ,כי נמצא שם איזה שו"ת קצרות מאת
הגאון יעבץ ,ומסננון הלשון נראה ברור שכתבם
לתלמידו .ונם איזה מכתבים מהנאון יעבץ נמצא
שם .ובמכתב התשיעי שבסוף הספר הנ"ל נמצא
כתוב באמצע המכתב בזה הלשון:
"וטה שהתרעמתעלי בדברי תפל שאני ממיל
מום בקדשים בזה שהמלתי ספק בחיבור ספר הזהר
מי הוא מחברו האמיתי .תדעיקירישהייתי מוכרח
לזה ,הלא אתה ידעת בהלחמי מלחמת מצוה ננד
משיח השקו צ"צ שר"4ותלמידיו וכהטרתיו קשר של
רהטעים .ואותו הבזוי נתן ישו'? נביא השקר שלו

המנלה פנים בתורה שלא כהלכה הפיץ ביריעוונ
מאמרים מקומעים מן ספר הזהר להביא ראיות
כוזבות מהם ש משיחות רבו הממא ועי"ז תעו
אחריו הרבה קהלות מישראל .לכן אמרתי כועב עת
לעשות תו' .ובזה השפלתי מעמ חשיבות מפר
הזהה הבערה אשר ללהב יצאה תשקע האש בבתי
ישראל הנבדלים מן המועים והתועים .ותצא ותאכל
את הסושל המקשיב על דבר שקר ואת כל כחטרתיו
הרשעים .וספר הזהר ישארקיים לנצח בקדושתו
ודברי הבקרת שלי אל יעשדעליו רושם נדול אלא
כמו רקיקה בלב ים" עכ"ל

דברים האלה אין צריכים פירושים וביאויים

ודי בזה לטבין לסתום פיות הרוצים להחנק ותולין
עצמם באילן הנדול

וששו

רברי המחבר.

תפלהזותיסנהאישהאלהי הרם"ק זצ"לומוכ לאומרה
קודםליטודהזוהר הקדוש
ןו8488444ש5שוווו"ששווואששוו4וו"'

*יחטב עהמףומים"ומשניח "התחתונים .אלמץ "לכל "הנאצלים שחיד "מיוחה
"ארון "דחיל "נאמן"ירין .מאציל כל נאצל .בודאכלנבר.
ג יוצר כלעצר .עו'טה
כל נעשדע מייגיע לדהטינ אעהד מאלפי אלפיםורבי רבבות נודל מעלות נפלאות
מעשיך .כל שכן נודליצירותיך .ומי יחשובלדעתאהדמאלפיאלפיםורבירבבות
מתרימודתעהצפוניםבבריאתיך .כל שכן וקל מצמרשאיןביכולתנולההטינכזצתמן
הקצת וחלק מן החלק של אלף אלפי אלפיםורבירבביזמןאצילותך .שארון אחד
יחיד ומיוחד מתייחד עמהם יחוד גמור .לכן אב ווהמן סלח ומחל חהעבר
על כל חטאעתי ועונוחי ו5שעי שחמאתי וןטעויתי הטפשעתי
לפניךמיהםהיותי על דט~רמהעדהיוםהוונ שכל רמ"ח אברי וןטם"הנידי ונפשי
ורוחיונשמוזי כצאןבלירועהתעינוופנמנו את אשר לאנוכל לתקן אם לא בשפע
היב הבא מלמעלהמרום מעלתסדרהצנורותלתקןהפנםשנרמע.ויהירצוןמלפניך
י"י אלהיחעלהיאבותי שתזכך נפשירוחי ונשמתי שאהיה ראוי מעון לעורר מיין
תהשון עלידילימוד ספרהזחהר הקדהט .גלעיני ואבימה נפלאות נעזורתך .וזכני
לאור באורתורתך .ואבינהנועםרזי שדותיה ללמור וללמד לשמור ולעשות .וידר
נועםאדניאלהינועלינו ומעשהידינו כוננהעלינו ומעשהידינוכוננהו .יוץיו לרצת
יצוריונאלי:
אמריפיוהניוןלבילפניךי"

(יכןין) בכתליםעטתיהוננריפתולךאאו

פרקטרן ךיקרא
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8 %ה הונר
%יו %ש שעו %5ר .רני
46טר סתמ כ) ס5 56ך 6ות תפם ס' 56סיך .סטפק
פ%ס  16סננס 5מפ5ס6 .מתכלנ 6כדרין קד%ין
ערץ נתר6ץ .פ6י נין דרין קו%ין 5דרין
פ11
ומסתכ5ין
נתר6ין  .דרץ
ץ גו 6תיון
נסיכי5161 .ו מ"נין דנסון כיסר 56סח ייפ
סנפפ 6פ65ם .הדעין נו 6תוון פ65ץ גו 6תוון
פפ6ק ננחס4 6עסג 6פוכדן נס 4פ5פ.6נגין וכ 5מת
ו6ת ד6פהסר 5יס 5פסס סח תתעסרין וס5קין  50ריסייסו
דמיוון סףל4ז גךיסין .וכ5סו תעון ס 11מתעסרי כסו
ארמע ט 6וי 64דכמה 6מגו 15יר 6ע %5דקיק ד65
ידס.
עשוין %ק וינין 5מון דקיש
זי
6שון רנרנק סהפין מנו סיכ 65פ65ס פמףר 6דכ]"[ 65
א4תוון דוךקץ מ)פין מט סיכ6 65פר 6פפ6ס [נן 561ין
%ין 6תשטרז 5 04מסס נטעי .ומנו 6ך6שע ד6ימן
פסמנר5ש נסמהרו ככ6 5ת 61פ .כנץ א 6ת
ישו 6פשצר,א עפס נסמירו תרץ 6סרמן ל .4צן
6תווסרו4ס 5מססנטימ.וכ5סועתיריןםפכרי'46זכ6ץ 4גע.
 5%ל 4ש4 .ת תפס * ךכ %5סה נג%ץ נה6
ד6פק ..ססמק ס56ס.
6ת וק נפר6ס דכם%
קויס % .6סננס 5תע5ס ד % 6וי %דנפ %קךי.%
"6 61ש ר 4דגפינ ס556ך 15פ פפס ס' .
6ות הפ %נץיס 6מסהפ .דכתיכ יפם ס' .דד6
6יסו
זקכ*ס6 .ת מדדכיס .ומסכנ 6ק*6ס על ד[ 6נ)
"כו ס5יק עמ 6פ 5תסכנ 6וסר 6ע5וי .כ5
פ 6פסהנא
6י*ן רשגין וכ6 5ינון י4מ מפכנ 6ד5עע 6כ5סו סה
נו 6%6
כתינ .ו" 65מ 5פפס  506 56 %5תומו
כי סכן ע5יו סענן .וכפיכיכ 6מצ4ס כתוך ססנן ו"א
י מסס  65סוס
יפכיסלס 5כפס%ר5%6נמפסיכסנ.6עס 5רנעש 5עס6.
סוסיתיכ [כפננ ]6כסור 6כ5
6יטן 6רנפין יופין 656' .תרי [דני] עמי סוו .פק
ן
דנסיר וסצן ך6ינויסיר .מד ךפ 56כיס פסס .י
ום6רי ע 5תסכנ .6נ) א 6מוי נססו 6יו61 %ספכ55
ני פצנ 6קכ'ס 6קויס
ניס .פעיקר % 6מפם
הונר ס' %יו פ 566תווסמ6דרי 65מר .וייכר ס' 56יו.
ל1דע5יוס דזתיגין יסר5 56פ"הכ קמיס .ו%5ת
י
ידסככרכ6ס'6ס65
יו
6ס 5שפדנחוגעסו 651יתקיסניייסו .סס*ד ו
ת6ס5
שעד 65תר .ת6י 6פר5יס% .ס 5מוסד .מעסקי
 5%תועד .דא*ן 65תפסכנ 6ננןניעא דהשר 651 56יתקייס
ננןותיס6.נ6 5ס4ת%5 6י6 .דסכי ינךינ מכס קרנן 5ס'.
ן ד%ץ ע 5כ:65
סרי ינני

ב

קדצ

שין

י6

יי

ייסי

י

55סי

י

י

פורי פס כפמי 5%תי יפה פסדנסי ונו'  15%רפיס
וט /ס 4קר65 6וריסיססיפיס  1651סיפיסריסיס .דכתיכ

טראה מפמות"
8ךשתויק%א ח

ע ט ט קין

 %ממ4

1

י

8ממ

כנתי
 0ע ו :ה ס ג

ן קודש
ישו

ךד

ן

אל משה הדבר ה' אליו סאהל בצעהל4חשר .ר"
חלשר פתח כ) שאל לך שת מעם ה' אלדרך .הע8ן
עשאלה ש הגבה לסעלא* חסתכלתי בחדה הראושע"ש
ונדורות האהרעים .מה בץ דוחת הרששגים 4ירשע
האחרונ*ש דורחע הראאערם הע יורקףם ומכצשממוך
לצרף הש%תיתזשצמניז לנאש?
בדכמה העלאזה.
שב"שיאל חעעדקים בוצךהשצת"שב
בפימ.
רם
חראה
י
ר
ר
 .חעמט מתך ייחעת חטה"ה ושהעת
חכמה
ה
צ
ל
צ
י
ו
"
ה
פ
א
ו
יוטלם השה.לשי שכל אאן
הקפצות החבמה לנוצ
ע
י
ע
ראשף
%41ת אגסםרה למושת הת מתעפרשע הף4ת
חעת עלענמ הקרושאע .מבלהידות טזעפיחע בון
הצרוצת בתוך אהר חערד מרצך אוירעלהן רחשף ששאן
עזע .הע6תהירדאן אמעית נרמ5הן %*1חהשןקףשית.
אותיעז נדולות ערדות מוצךדוכלקליון הג0וש %סה[4ק)
ה9הרהע קפנמע הרדות פרצך ואכל אחר תחתק [נ) א4
הלו מציו מ לטשה בסינן גם
ה4שששת ושק
"
ושת4מ"
1ק
כנ
יא שיח חמ
טהושנרות בהמתר בבל שת
ר
ז
מהחבהה שמה ברצצ
ר
מ
ש
אשעת
יהע
חו
ל'
טצשץ לטשהבסעי.
בשר א%ל חהברש4
כשאם הם4
לך 4שת .שת טמש.שכים הם מהו*מים במש=
ששא%י
 .העמק שאלה*  9ךן האחהעה של השם
היאע.
ד
וקרוש 4ש הנבה למע" 1 2אמע הרצימתהאשםושקרוש.
ד ע*כתוב שאל לך *%תבהצם ה'
הה הצא הגי
נשמע שודצ אות נחהושם רגף4וש 4ושכתוב משם ה"* ששו
וצא שם הקב'ה .שת אחתשצו .השמשכן קמרש שה[נ)
לו* טר
בוא וראה כאושר קלה העק  %חטשק ושמ על
מש ש
שוק המרכמה נלאותן כלי דשששצק
חוך העק .מה נהונ 4לאיכל משה לבא אל אהל 8צקר
כי שכן עלע העק .וכתוב יבא משה בוצךואשןיצר
בהשה בהראיבעימ חשרבעיםלילה .אם נהשהל4ויה
םלמשכן .אוך הוה יושב[בעע]  %ההר %
יכולייכב
שהן ארבעש טם .אלא
קמףם חע .עק
י
נ
ש
הצשאר הצן ששאט בשרר .אחד שצבנםבו סשיג הששי
שציהשירה עלהפשבן .נ) אמא וראה ביוםהדיאשנה"שר
בו המשכן רקךים הקנשה לשכןבו .מיד הקרא אל משה
רדנר ה' אלע מא4ל פזר לאפר .ידבר ה' אלע*
היע מ שעתוים שראל 6זאלצט.
ע /אחל
מ
ש
י
ש
,כו
שה
ר
ב
ד
י
םוערה"ק ב
פערוצלאשסםר .מה"עקאימםרבלי1ה.ם.יש בצעד .אלי
משמר
מאהל
אהלכועך .שעתיד לקהמשכן בששר
הש
פא"
יראל ולא"עקיים
בקיומה אבל ר%אה4ה .אדםכייקריב מכםקיבן
הי לך ייבטת שעש על הכל:
ממףשותי כלהאריו
י
י
)ר'חיא 8תח ואמר* באת
מצרי עם בשמי אכלתייעריעם דבא עו' אכלו רארם
פופו ואץ מהצ ראשצ .שטשצ
פו' .כחוב דשה אץ

הי

"יח

9ר ה1ד

וכ,

יל

מי

יית
י

איואך.

א

ים

מיי]

יא

".1

ראשי

שפי'סעולם המלנות :נג) 8י' שהתק*ינית הששקהייט

אכ5תי

י

94ת

ה4העמ 8השש אמ-ה"1צ
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אכלתייע עם רבשר וט' .השהר כך אכלו רעים תו'.
רילאחר כאשר מזון מוכן ופניו .לאחר שיצא
טי שמזמץ
ן לאזק אלא זכאים הםישיאל שהקב"ה
אכל איך יזמי
רוצה למהר אותם .יבחר נהם מכל שאר עמיםעכו'ם.

ומשבחר ברנ רצה לסלק אותם מבל 0קמרעי עולם.
ובוא וראהביום שהוקם המשכן למטה .בים דיצא הוקם
משכן אהר 8מערה עפ .שכתוב הוקם דגושכן מהם[ין
ועם היצא
של הקב"ההיה.כיון שיצקם דגושכן
שלמאחהיי
מה כחוב .ו
מל משה לטא אל אהל מוער .כשדאה
מבהוץ.
הקב'ה כךאטר .ומה עלירי משהריקם
בףר ויקרא אל כהטה ואמר לו .מואה רגונצז דמנית במה
י יקריב מכם קרבןלה' .זש"כ
דיא בנשעודה .ארםכ
י
ת.
אה
בל
26י אחצד כלההו' .באתי לנני .הנן שץ שלמע
י כלה* צ כנסת "שראל .שביום הךצא נודחצ ווונים
איית
בכל [ס] מךחץ
עאהברבו
ם נבן עדן הוצא.
י
נ
י
"
יח
כלם מהו8קאת הגחל[י] עתקשרו כל אבחשדבב
ינרו .וש"נ

ייא

ע עם רבשר
י
ארץזיעםמ8רחי עם בשנו אכלתי י
לבי .כלם יונקים עשב
ת4
יי
ריע*ם מנ"2טעשדטגזח
אבי

ישין

הזהר

5%תי יערי מס ד3סי עו' .ולכתר 15%
 1%ןמותן 65מר 6כד תאג 6מתתקן נ4הס3 .תר ד"6צ
6כ 5ס6יך יומן 65סר 656 .6וכ6ין 6יטן יסר %דק*3ס
3פ 6לדכ6 %ן .ו6פרמי 3סון מכ 5ס6ר' מתין מכי'ס.
1מד6תרפי נסון 3מ5 6ס5ק5 6סון מכ 5תקסרגי מ.%5
ות6מ:י 3יומ 6ד6תקס מסכג5 6תת3 .6סס 61יומ6 6תתקס
מסכנ6 6חר5 6פי 65מתיס .דכתיכ סוקס סמסכן סתס [י]
וססו 6ץ %חווהפ 6דק3שס סוס .כיון ד6תקס מסכנ6
%י כתי .3ו 65יכ %מסס 35י6 56 6ס 5מומד .כו חמ6
קכ*סכה 6מר .ומס מ 5יד 6דתסס 6תקס "61א 5נר.
תיד ויקר 56 6תסס 61מר5יס .מסס הכוכח ד3ית3 6מ5ה
סוס נסעוד% .%ס יקרי 3מכס קר3ן 5ס' סס*ו 63ט
5גכי 6מותי כ5ט עו'כי63 .תי 5נגי .ד6ט מדן ד5מי.65
י כ5ס .ד 6כנסתיפר .56ד3ססו 6יות6 6וד11ט א1נץ
5יית
3כ[ 65ס] 6ודוונו זעין 3טס 61נן מדן .ננין ד6ת3רס
כ5סו מסקיו דגמ61 ]1[ 65תקסר 1כ5
3מ3ריס .ססשד
י
מ
ס
ע
6ריתי נפרי פס כס
י
מי6ת6סכק5יתןי י1מ6רתיר 11ממ3ודענסידנס
פ6ע.
ת5
אמ מס מ35י .כ5סון
 4% )6רמיס 0תו וסכרו דעיס .כ6 5עון ו5ת %וכ5כצ
5צסין 6ת3רכו %1עו כד שין 6ת3רכו 5פי.65
צל 44תושנרכ6ן ומת3סמשי5סו
3 .רימ 6דקר3ג .6ת 6מו*
3סעת 6דגמתת ככספ יפר%5 56ר6ס די1רס%3 6שנ ק0'3
%ר 5ס5ס6י נך3 .6נין ד%תכמו 3רכ6ן ומווס 3כ5וצ
מ5מין44 .ע3סוופ
מגס 3רכח 5כ .65ר'
קכ
פ3
קר
"ין3 .גין ד6יגון סמעת6
מזקש לצנךס ס6י 6קשרי35 6כ
ד54כ5 6קר 63קתיס.ומפסנין רתןכ*סת6ריסץךדיכין ומת3סתן

רסוס 8ר.

שוק של0מהוכל
 )6אכלו רעים עטזו ושכרו רודים.
השרים מהברכים עיענים כאשר אלה 2תברט למעלה.
ובמה 0תברכים ונטתקים כלם .ברהת הקרבן .בוא וויאה
בשעה שיררה השכעה להשרותסיורה בארץ .או אמר
וזקב"ה מקרא הוה .בשניל שיםצש בהכהז ושמחה בכל
 .ר'
השלכצת.טיא נ0תיץ שהש8ע מנצה ברכות לכל.
מ9יא השה בקרבצב לפי שטשם 0קודת
להקריבלפניו .ונהרם מנצו
הדעים עמתקש
עפצאת שמחה בכל .ר' אחא 48רש סקרא ה*ה כ5סו .ו6סחכמ מדהת3 6כ65
 606לצקיס .סלף נך6
שבשעח שגבנמה העג*טה למשצץ.
ברכותושמדצת 3סעת 6דמ6לת סכיכת5 6תסכג6
י
פ
כ
פ
ס
י
ר
י
ש
פ
כ
ג
ש
.
ו
ס
5
כ
3
ל
א
ר
ש
"
6
ת
נ
י
כ
ס
.
ה
ש
א
בבלם .ונבמטה התשכ"מהכביהל
א
*
צ
כ
ל
ז
צ
ע
נ
ס
5
כ
כ
ת
5
6
מ
1
ס
פ
צ
ו
5
.
*
כ
ר
ל
%פ5עצ
ן
'
ד
כ
יסרש
למששה צרבקו בו בהקב*ה בארץהדיא .שכהוב ועשולי 5מתקפו6ק 6%1מרו מס 3קנ,ס %%3סס" .וכתע ועש 4
בתוכם .וא עלי4יםחעהצזונים נמהקו:
טקדש
ן מ65י ותת6י 6פ3ססצ:
וסכנתי גתגס .וכוי
כ)יג
כו)שכרנ'חישמעיןפתח .הנצנים טש %בארץ עתהעיר
* ספפע פפס .סכ5כיס כר6ו 63רן עת סאהר
דניע הדער נשמע בארצם .מקרא והיש לקןץ2ו .סניע ונץ5ספור כסתמ 5%3מ.ס6י קרמ 6ית 65סתכ365היי
כיון שכהצב נראו בארץבוצ שנתוב נו8מע בארצט .שצצי כען דכתי 3כר63 4ון תסו דכת*נ כסתע 5%3ט .דס6
2פעם אחת ארץ
די .אלא הצשצחם אלו הם הנמיעות נתד 6רן סני 656 .6ס%כיס 56ין 6יטן נעיטע
שעקרן הקב"הושי4ץ
אחר .שהגד 6כנמיוטת וסקרן קכ*ס וסתע5ע 63תר6 6מר61 .6הר3ל 4כנעיעפ6

כי

שפירש

שיי

"מדת"

ויל

בטים

שמוציאצת שהזם.
בארץ 4שאן"ן החטז פזברבת
ר
נ
שיצ ארץ דקרחשה ארץהעלינה ]4
נצץכהאר .ואוע האא*
של4יעי[שמ)לצע בהחעםהלעי
ד הממשלה
איץ
עת הזבהרוצ
עשל שויהעסים [פ]
ב"שראל בשקה
דהצר
שייקם
טץ נששמע בארצט .צ ארץ
של0פההשמסששלבלן ["יש]צשושקלך
יעל הזשע["] נר הצא 9ל
ההצר* שה ה4אהמי
ר דה4יקן וצשהוונ עכאה כאה8ר בבה
,שלנאה בקן המש" 8לטפה[ינ)41א טזעפר 1זקב*ה בבחרץ
טעץ בבלה* כמשיבשיעה וראנה במה שען בםלך שלמה
תוע ובספר האגדחע השמר9 .ל ועזור .צ הורה שבעל
פה .שתורהשבבת 2נקראת חצרה 0תם .חמרה שבעל פה
4קר*צזחיר .נמששרקרועךש .המחההשלטצת תהלאכן.
השיש"רעשזי כ2צעשנשמרוכ!י דצ*4בוא צראה כאחצר ירדה

ישי.

כד 6פיק סרמן6 .ר%3 4ן .ח% 44ן א0ע4
ממייא כדנ 4מה1 .פ4 1ס
7מ65ס[ן
י .ד6 6רן קדי;שת 6ר.
5אוו וד6י .פפ סותיר סנ*מ [ח)
ן 65עקר 6סו5סספ6
י
י
מ
ירנר3י מתין [ע] ד 65יס5סון כסו 3יסר6ל 3סעת6
ד6פק 0מסככ[ 6ן השל ססיר כסתמ 5%3ט .ד6 6רן
ד5תת 6ד6מסגו -יפר 56מ 5יד 6דיסוסמ [י% ]6ן ט 6קךל
סתחר .ד 6ס 61תייר פ46ס ד6ודוונ מתס כו לגס
ס5מס 3י פשהש5 6פ[ %ינ] גדע 6תמסר ק*3ס 3פפרף
כמתן 3כ5ס .כדש%5 6ס וולגס גטת 4ע 3מ5ך ס5עס
צו' .ו3סשר 6ד6גדת6 6מר .ק 51סתור
 .ל 6תורס סנפ5
פס .דתורס סככת76 3ךי תהןס סתס .תורסס3פ 5פס
6קרי טר
.צ6כד'ס6תסויגך ויקו .6ד 6ס5ימו 1ד 6ל 16סכי.
*5 656צקע
44פפר וסכי ס % .5פי כד נמש6
0מש6

דו הזהר

8ת 0רטטו 2בלשון 2שעל4יש ששיח השט*לא שרם  4המשנן שלמז
הבאהלהפ:לשעל4יפקושאשי שגודווט כל *ת ההס8ירות שליייט
ת זכר עם
העולמוה טשש4שזת של12יי נשנוט א אאט מחשקאת הששע
יה.0:ןהשולצת אצ"~ת ו2ריאה:ןח הייט עולם

המלטחצ
 04חיש טהשפשות הא4ר פ4שק 5שצ קרא4ט :ח 8קאט השגעיפ שרים
 "*]4שגאשר הוקט המשגן 2גזר כןלמוטלה למעא
שששש5תש:ןיע
) 0רשו חתשמ2ה הקדהשח ששקחאת ל2נה .שבע2ור וח אמיו שנייהישע כשני הלבגה( :יט  "8ש,ר4טין ביח8שק

יל

ויקרא

לשון הזהר

סכיכת5 6תסככ 6כתיכ כ5ת תסס מסר  .1*61כ5ת תסס
1ז6י ו6וקתזס6 .נ 5ר 61זת5ס כ5ת תסס ד 6ככסת
יסר .56ג 65מד ת5ס% .ת5כ 6ע65ס 6תתר [ינ] כיון
ז6תקס תסככ 6ק6יס תסס 5כר6 .תר 6 65תמזי 5תיע5
 655כרסופ .6תיז ויקר 56 6תסס .ת6ן ויקר .6ז6
ססי 6זכי %זי5ס סו .6ססי 6כ(ס זכ 5נית 6נרפת6
זי5ס .וידנר ס' 56י 6100 .1ז6קרי ק[ 51יי]
 6100ז%יז ניס תסס
"
) ר3י 6 6%תר וינך 56 6תסס .ת 6מד נכ5
5תר קרי6ס 5קיו %ק6
 .כמס ז16קיץכ6
" נךי6ס סתס656 .
זכתינ 4נך 6יפקנ  56נניו6 .תת
6י
נךי6ס 5עיתל זוכת"גע 5קיית5 6ון 5עי65
ותת .6כס4
טע6כתיסכתיכנ6תרויקר 6תמס 5סוסע5יכסן .כע
יסוסע5 .קיית 6זו
ז56עריה 51קסר6
וכן
ויקר % 6סתו יעק .3וין56 56 15 6סי יסר .56קנשם
קייס 5יס 65פ 4ד3 6סת 6ז6 .6י תית6
נ) 1יקר 16ש %סיס .נ) נך6תי ת5רס  4ש ס' .סכי
6ק.
דסנמ 6ות)יס .וכ6 5ינון
תלץ
טמ ת%ש קע %יסינ 5יס 5ת6ריס.
וי ונש*
דכ? ת5י 6כ( 6% 6כ%ר 6מר.6
י6מ
"
כף
ו*
ו5
ד 6ו"שר 56 6תסס6 .תקייס נקיותיס*6 .ר י5חקכנ6
זהקר6 6ת6י סי 6זעיר% 5*6 .6קייס תסס נם5יתו
י 65נכ 65ז6 %סת5ק ת%ת? .נססרי קזת6י 6תרי
6מנח41 .6ש 0כי תכיק .ת6ן ז6סת(ק 5עי65
יפקסר 5עי %ו(תת 6נפי] וכדין 6יסו ם5יס.

טן

ט

זע?6צ ":ט65,211י"

[עי]

ס"

ה

לשון קודש
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השכעה למשכן כרעב כלת מושה חפר ואץ .כלת סשה
בודאי תה נתבאר .אבל סוד הדבר כות נהשה צ כנסת
"שראו .והבלעניןאויר .הצל מלך העליץ נאמר[יג]כיץ
שדצקםחמשכן עמד משה סבחוץ .שאמראין ראףויכנם
אלא ברעית .בוד יקיא אל כהשה.מי דךה דגףרטש .צ
היא שהניח שלהדצא.זו היא הכלה שכל הבשן ברשותה
הוא .וידבר ה'אליו .סדרנה ההיא שנ%9את קול [יז]
סקום דוצא שנומו בו משה:
 )6רבי אבא אמר הק%א ש א ה נש ראהבכל
וקריאה על ל1ם הדברהיא באה .כמצ שביארנו
בהבהוב וי9יא יעקב אל בנע .מה הקיאה שם .אלא
שהקויאה
קעם מקומוה
ם למעלה
יים לרךותםיימי
ולממה* כדמיון זה כתובוי
א מוצה לףצשע בן נץ
יתשע .שיתלש
במ9ם שנצרך ולקשרו שמ .וכן
הקרא
את"עשומויעקב .ףקרא ל1אל אלהיהצראי
 .שרקב'ה
הקים א למקום זה בשם דצה .ואם חשאל שכחצנ
נד)צאיקראו אלאידךם
 .ג) קראתי מצרהלי אל ה' .כך
ר
ש
*
ל
ה
א
י
%
בודאי שתה ה9
ש
י
ק
ל
ו
ם
ו
י
ק
:
1
שלמעלונ
ומה היא הקריאה .מדור רושבח של רבץ העולבום.
כי
צ
שו
הבקשצתשמבקשיםמלפנירנוןהעולמיםמדאין %התיפ
ועש .שנראה סקשבו תולה הכל ולאבמקוםאחר.כדכוץ
זהויקרא אל משה.למען יהקים בקעמו .א'ריצדשקאל'ף
שליקראלמההיא קטנה .א"ל %שנהקים פשה
"
מצץ
לב
ב*א
ולא בכל.שהיי נסרש סאשתו .בספרי רקרסונים
בזה טעם לשבח .ואנו כך למדט .פי שמזעלה למו%ה
צריךלהיוהס9ו8רלמעלהונםלממה[ס]1ואז הואבשלמהת.
שד מעם עלאלשףקטנה .שממקוםקמוןהיתה הקרהשה [עו]
קטון שהוא נדול בהתהבריע עם טה שלמעלה:
.
ה
צ
ז) פתח העלם ההוא ואמר וקשרא מה
י
נ.
מה כאן אלשף קקגה*למישקריאהזו לא הששהבשלממו8ת
נרשמעק.
לאהיה אלא בסשכן טנשיץ אחרת.
ששלטת אעה
ד
טטשהנקבאהל.אס)באאררץםושו4קזרהמה.הי
שכוק קריאתהשכעה בחעת
אטש .שם
אים ב*לנצת של זכר ונקבה [מטזב ש'ףטעלת] .תעא
וראה סוף ~ם9יאהדבר ה'אליו מאהל מצעד לאמר["]
ל8יכך האל*ף קמגה .עוד מעם על אלשףקךגה .משל
למי
ך שצצהישנעל כסש וכתרמלכהז 'עלע .ש 0קרא
ר
ש
"
א
כ
ד
ר
י
.
ץ
ל
ע
ו
ד
ב
ע
ך
ל
י
ה
ה
ע
ק
ב
ל
ך
ו
מ
ענקרא.
ר
מל
ק"
כך הקב*ה כל חע שוצא -למע6ץ  %הנל
ר
"
מ
גכעןוהודמבצירו לממה מלך חטג אבל אעו
א*
ט
לא
עע
ה .ל"8כך האל'ף קמנר.דקרא .כך לבצעו .ה
לדיכלו .מאהל טער .ברצ אהלפוער .אחל שבו
מוערצגושטטע לטגטן [ימ] כבהששכהשעלאתת
%מצכעמדשש'י
ובו וצרה הדחשטן למטת .טרוצא9 .הלבניע
כ
 )1ארו נלאמע 5לשעיזרותע לנצח.לאםר.מהולאמר*
בשביל לנלות מה שוצא משעךבמנים .ובבל מקום ל*אשר
כסש"כ ררבר ה' אל משה לאמר .ה"צו שנהצה רשצת
לנלותילפי שאשתשה שקרדה להלבנהעשץ הוצא מן הם9ם
שוצא שצרשמשה[יע]וידברה'.לסעלה .אלמשה.נאמצע.

פים

בשביטיט

ז) פתמ 0כע 8יטק61 6תר ויקר 56 6תסס .סכ6
*%ף ועיר6 6ת6י .כגץ דס6י קרי 65 06סוס גס5יתו.
מלן עעת .6ד 65 %סוס  6%נתסכ %ונ%ע6 6מר.6
ננץ יפ5יתו 6 65סתכפ  6(6נ6רפ 6קדי %ש
סכ 6סכיכ %נוקנ .6ס) שס פת 6לוס .סתס
%ס פ5יתו זוכר ופק[ %נ*56ף רנת6ן .ו%
מא סי %דקר 6וידנר ס'  146ת6ט 5ט1עז 65תר[יי]
ננץ כך "%ף ועיר .6תו '%ף זעיר .6תת5
5ת5כ 6דסוס יתינ נכרם* 6וכתר 6דת5ספ 6ע5יס6 .קרי
%ך פ65ס .ט פק161י5 5ני פ3דיס ת5ה 11פ6 6קרי.
כך ק'3ס כ 5ותג 6ד6יסו 5פ 6%ע 5כצ6
ע(6ס
6ארי .כ*ץ
תתדוריס 6פת6ת5ך 6יסו*55% .ע65ס
כ4ק6ות5יסיפכנ5ינסדנ.כץמותינ6ךשששף א.מר.6וי"ר
 .6סכי תכיכן .ותין
תועד
 546תוער 506 .דכש
ט"5ןתופי6מג;16שנת56תתני [יח] גדן6וסיו %5ת(1טפדש.
וסס מה* פפט5 6תתמ .ע%ח 4ס .1סיסר .6כד'6
י
) 6ס % 5י4ק 53יספ שדותיו 5(5ש 65תר .מסו 65תר.
ננ*ן 5נ85ס ח 45דסוס ספיס %ו .וככ6 5תר 65תר
כוש 8הדנר ס' 6ל תסס 85פר .ז6תיסינ רפ
5נ84ס .ננ?יפ
6 6פתמ 4צסר 6ס %0ת5ס פ6פר
זפפס קאפ[ 4יפ]אינר סן4 .ד 56 .%תסס .נ6ת4מ.%
65פר
לאמר
" לשנ
טראה מקומות  )6ףח .לגד נ) "..כ' נ) נסג' ד) ויה'ליט ס) דשס )1 '6 '6יסי
הזדן
ו*ט האטסשיות ה8לפ1ת שירש הועעח
הקרושה הוצובנת גטשנן וגקראה כלת פוצהל8יושש
יאששמהשה וצא בפשירת ת8ארתון*י!חייע
' נפ גזיוג גשמי ,ואפשר לומר כווגוצ שלולא אצדראצ
י
כשירת הת8ארת :ועון*
ן
י
עצמו ו
)לוחופר .ו*חקק4ה הף עלעפמי .לא
)היינו מעולם המלכות שנקראה נקודה קשגה נאשר היא כל
י
"
נ
היה נק8ן אצלו האומר.ידשל:
,
~
י
נ
א
8
ל
ע
ת
ע
ה
ד
ז
ה
פ
ע
א
ר
ו
ג
ד
ר
1
י8משת 8צנתאשמ,קריאה בתהלה לא היהח טהשם הוייה שהיא ס*ירת חת*ארת אלא מן מלנוה,ן"ש כל 8משר והשגון 8צא ג88י*ר"
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שייי

אי

*ליו
היוש

ת*

פ*

יו

מלכות שגקראת ג'כ לכגה :ןש)זופפירת וששאצת1

בית
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*1

ןיקרא

לשדן קורש

יי

לאמר .בהאחרית.
דמקום שגתנה רשת לנלוה ךנ]
ו
א
י
ב
ף
מה
.
ה
ש
המד ויל4א אלסו
את
.
ה
ל
ע
מ
ל
ב
ע
ה
כ
דגפשכן
אל משהתו' .למה אל משה .אלא כך אמרו.לפי שמשה
ראה אוהו כהר .שהקב"ה הראה ל 1בדאייההעין .כמש"כ
כאשר הראה אתך בהר .וכתוב כטראה אשר הראה ה'
את משה תו' .וכדעב וראה וץשה בתבניהם אשר אהה
מראה בהר .ועתה דביאו אליוכדי שרראה אם נעשה
כאזתי המשכן שראה בהר .אבל לסהויביאו את המשכן

למשה [נ"] 4לא למלך שבקש לבטת ארמון להממרונה.
פ9י לשמנים ה*כל זה בטום טהוזיכל וה במקוםזה.
כאן חדר חממות וכאן מקום לטח .כיץ שגמרו אותו
האומניםדי*ט
את המשכן אל משה
ח
יצהאללםהליךם[ .כגךנ]יוב
אדון דגקעאיש
י שצנמר הארמץהזמינה
ון
כי
הממרעה את הםלך .הזםינה לבעלה עסה .לפיכך ויקרא
אל כהשדעולפי שכהשה אדון הבטע הוא מה כתוב .ומשה
יקח את האהל ונמה לו מחוץ לכוצה .משה שתא אדון
רונית ביכולתו לעשהת כך .מה שאין רשצת לאדם אחר
4שיתכך .ידבר ה' אליו .זו מדרנה אחרתעלינה
 .וש
בשעה שצזדמן משהליכנם פהחואמר אדםכ יקריב מכם.
למה נוכר אדם כשן .אוא כשטעחברו שצו
ישירח ביחד
8תח ואמראהם [ננ) כדמתיב") שנהש ירח עמד ובולה.
עמך"מא שוגכיי*9יב מכם .כאן נרנה ע8מי שיעשה
עבח"ע הקרבנהן
ז שימיא וכר עקבה [נד]
ר
בשלמתיסי
א
ז
ש
ם
כ
מ
ה
י
נ
ב
ת
ב
ב
כךנשמע שכרצ
ם
ר
א
.
ם
כ
ל
ש
קיבז
לה'.ווקייב הבללההאחד הער עליץ וחרצצן.טןהבהמה.
להראצת היח8תרהע אדם ובועמה הכל בקשד הה] ק הבקר
ונע הצאן .אלו
י
ששרשם מן המרנבאע שהםמצזרים.לפ
שאמרנה הבהמה.
בץ פהתץתבין ממא:ת.
חוד שטרנץדנ9י ומן הצק גו' .ועק%יבו אח *9בנכם.
49בניצריך לומף
יבנכם .אלא בהחלה קרבן לה'
ש;
מדילה
ווטעה קיבנבם .קיבן אדם .קרבנכם נה הבהמה נע
בשץ הצ*ץ.יהיאוו
ע היחצד סלמטה למעלה ומלמעלה
4 .לממא למעלד ,הינוקרבז לה' .מלמעלה לממה
נייבנכם [נו]
משלהולנמנלהך "יושב בכגרל העלימ
א
טעלה*ירגט
ו
ל
ש
.
א
ו
ה
ה
ל
ד
ג
ג
ד
וד5ל
על הנל .אדםכי יס*יב מתנה למלך צריך

יכימכ"

נהא

ן הזהר
ישו

עי

ת פמררנה למדהנד 4עד שה~יה להמקום שהמלך
ששאם חא טדע וחה העלה מתנה למלך חהאת המתנה
לםלך חש .כשירדת מהצה סלמץלה .לממה .דוי צדע
שרידצההשאת הדדתמן דמלך מלמעלו :לאוהבו מלך
שוצח למשש כך בהחלה כהצב אדםכייקריב מכם.
שיעלה במדרנוהת סלמםהלמעלה .הה 49בן לה' .ואח'כ
 8הבהמהנצדגקיתו' .חרך שפעבבדרטתיו מלמעלה
למפה .ההייבנכםלכם.וכשביל שה כהצב נ)אכלהי
י
ר.
ע'
יה
שם דבשישת"עייני עםחלבי .זה ארם וקרבז ל
אשתשכ אכלו רה
רם שתו ושכרו דודים [גז] ההנו שאנן
הבהמה נןהביי חץ הצקתקריבו את קרכבכם:
ר ה'
 0רב* עצק אמר יליא אל מושהייב

שי

היי

אלי
דו

65תר 33תריית% .6ר ח~ת ופ 5נ[ %5נ] ט
ויקר 56 6תסס .ת6י כתינ 5עי .65ףנע % 4סתסנן
 56תססוני' %6י  56תסס .סכי 6תרו .ננין דתסס
מתי 5יס 3סור .6דקכ*ס 6תתי5יס 3מיזו דעיכ .6כד*6
כ6סר סר6ס 6תך נסר .וכההנ כתר6ס 6סר 0ר6ס ס'
,כ ור6ס ועפס 3ת3נ"עס 6סר 6תס
6ת תסס עו' וכתי
מר6ס 3סר ססת 6ייתי5 16יס 3גין דיהתי 6י 6יסו
כססו 6תסכג 6דמת3 6עו6 536 6-ת6י וי3י6 %ת סתסכן
5תסס [נ"] 5 656ת5כ 6ד3ע5 6ת3גי ס5ערין 5תערומת.6
פקיד165תנין סיכ 65ד3 6דוך פ5ן וסיכ 65ד3 6דיך פ.15
סכ6 6תר 5ערס 6וסכ6 6תר 5כיימ .6כטן דע3ידו 5ון
'6תכין 6תתיו לתלכ" .כך וי3י6ו 6ת סתסכן  56תסס
ת6ריסד3ית66יסס56סיס[נכ]וכיוןד6סתכ55סיכ65
ר"
זתינת 5ת5כ5 6סיכ .65זתינת 35ע5ס עתס3 .ניןתכעךרוונייקת
6
 56תסס.וכגין דתסס ת6רש ד3ית6 6יגץ כתי .3ותסס
יקמ 6ת ס6ס5יכסס  15תמון 5תמכס תפתס6ידלהסו ת%יס
 .ת6י ד5ית רסו 5נר כס 6מר6
דנית 6פניד סכי
5תע3ד סכי .וידכר ס' %יו .דרנ06 6ר 6ע65ס .וכדין
נסעת 6ד6זדתן תסס5תיש פתמ 61תר %סני יקרי 3תכס.
ת6י 6דס סכמ 656 .כו 6תחכרו סתס 6וסיסר 6כמד6
פתמ 61תר 6דס [גנ] כדכתי"3
) סתס ירמ עתו זכעס.
פתו  651עתוו .גייקרינ תכס .סכ6 6תרתיז ת6ןדיפ3יד
פ51מנ 6דקר3כ 6ס5יס דיפתכס דכר וכוקנ[ 6גד]
תסתע דכתי 3תכס דיסתכמ 3חיזו ד5כץ .קר13
5ס' .דיקרי 3כ65 65ת6מד 6כמד 6פי 65ותת.6תן סנסת.0
65מ61ס 6דס ו3סתס כ 65כמד[ 6כ ]0פן סכקר
ן
ד~תר תן סגסת 0יכ51תש3 6ין דכיין 3ץ' תס36ין
סורי6תרתן ס3קר ותן ס65ן עו' .תקרי3ו 6ת כך3ככס.
קר3ני ת3פ* 5יס תסורי3ככס3 656 .קדתית 6קר3ן 5ס'
ססת 6קר3ככס .קר3ן 5ס' 6דס .קר3גכס תן סכסתס תן
ס3קר ותן ס65ן .ל6מ61ס יחוד 6תתת5 6עי 65ותעע6
5תת 6תתת5 6עי 65סייגו קר3ן 5ס' .תעע5 6תת6
סייגו קר3ככס [ט
ס יתי3 3עורסק 6ע65ס
די]5יס5ת56תכת6קןד6י
5עי .65וכרסי6
פ5
י סס 61עורסק .6ות5כ6
6יסו ע65ס ע 5כ3 .65ר כס דקרי 3דורנ5 6ת5כ3 6ע6
י5תסי35ק 6.תדרנ5 6דדסר5נף.6שיקפד דס5יק 65תר ית5כ6
וגדיןידעין
דורכ 6לת5כ 6וס6י דורג6
5ת5כ6 6יסו .כצת דורנל תפי5 65פת 60 .6יךפץ
דס6י דורנ 6דפ5כ 6כמית תפי5 65רמי %ות5כ6
"ל .הו.
;שק נוומ
ן .ו,נעך
ף
נ
ר
ד
3
תן סנסתס תן סנקר ונו' .יו)6
ת
י
מ
כ
תפי65
5פתסת .6וכדץ קרנככס .ונגין כך כתיכ נ) 6כ5תי יפרי
י פס מ35י .סייכו 6דס וקרכן 5ס'.
יי
רת
ו35תדרנסי15%פתי
עיייכ
רס סתו וסנרו דודיס [ג],סייכו וכדין תן
סנסתסמן סנק ותן ס65ן פקרינו 6ת קר3ככס
0רכי י5פק 6מר וקך % 6פסט ויד3ר ס' 56ע

ן

ג"

ש

יק

א 4 %י4
לא חלר
א" 8ח1ק פשורת מטג ש ל ח א שאיוע בההיתא פלכטן! 1ג8
ה בפיפ שגעושה! נגט משה
בקרא
ם
י
4
%
*
ה
שצצא
ת
י
נ
ה
ת
ק
נ
י
א
ר
ל
8
ה
ג
ן
ז
י
ח
ת
ע
ש
א
א
1
ח
ד
י
פ
פ
ל
שצקראת
ת
ו
כ
ל
פ
ה
ט
י
ה
ל
א
הששע
ייהתקשיזהח בספירת חתפאיח
ע*
שורש משה:נ
ט שמש
תשארתש:ניאים חמאמ"לבניזכפר8רוינאסבההדיי
שם הדה :אדו "8שיהי' ושוי אשה :וש] חתאהדהע אדם דבחפה הרינו
חודוטת
581טי84י אד8-
%א שדיא הי"
הבמילוי א5ש*ן שצרש פ8ירת דעוסארת .בחפ*חגגיי 5א שחאש
שם אא-ה בפלה אחיץ שיקפ*יא פלטח? צ 0ח רשעל קנלת ש*ע :גמן וףיט נשב קנלת :
שף ולמה

הקשע
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ןיקרא

טסו 6דקרי .ס 610דסרי גמקדם.6וכדין זמין (יס 5מסס
א וזמיו י16ספ .%סכ"56 6ף זעיר .6וסתס
ישפ
*)*דס סת 6כח .ש"ף רנת .6ננין ד6דס ד 6ס(יתו
דכ( 6ת 6מזי %י נין מסס (6סרן סי תכיי0ו ע65ס.
6ל 6תסס מ65ס מסס סוסכינ 6דת5כ 6ו6סרן
סוסכיכ 6דמסרוכית .6מת5 5מ5כ 6דסף 5יס מפרוכית 6ע65ס.
ת6י מכד .יסכ  05טסכיכ5 6תקכ6% 05 6סתכ65
נמ5י דכי .%ומ"ד כדמיי 5סוסניכ 6ד5 6מ5כ65 6פיי5
6ל 6עס תערונית .6סס"ו כז"6ת יכ6 6סרן 56
סקודס [גח] מסס סוסכיכ 6דמ5כ 6כנין כך 6זדמ!
כ16ספיז% .6כתר הדכרס' 56י: 1

י

ג) אדם ס יןינ מכס נךנן 5ס'"6 .ר
כ ס6י
שקפ
רי
קר 6סכי מס 5יס 5תכתנ6 .דסכי י
י קרכן
5ס' .תסו מכס65 656 .פוקי 6דס סר6סון דסו6 6קריכ
קרכג 6כד כר 6קכ"ס ע5ת16 601 .6קתוס .וסכ6
תכס כתיכ% .י 6דס 65פוקי 6דס 6מר 6ד 65סוס
תכס [כפ] 6תר 5יס רכי סתעון פפיר ק6מרת וסכי סז.6
נ) 6כ6 60 5תתר דכתיכ 6דס וכסמס תוסיפ ס'.
סכי ס5ק 6רז 6ד6דס תססר 6ד6דס וד6י .ונסמס
תסער6דנסמס[]5וננין כך כתיכ 6דסכי יקריכמכס6 .דס
וד6י .דד 6קרכמס 5נף5 %קמר 6קסר 6נרז 6ד6דס.
%נתר מן סכסתס .וכ6 65ימ כרזן ד6דס וכסמס []"5
וד 6סו 6רז 6ד9%ריך 5קרככ6 6וס וכ0מס כדק6מרן.
ד)יומ 6סוסיתיכ ר' 56עזר קתיס דרכיסתעת6 .שר56עזר
י כ 5כסר 6תסגי מ6יכון קרנגין דס %יסר56
מן
ססו 6ק
.
5
ע
6
מ
נ
ו
ת
ו
ס
5
כ
1
6
5
"
6
6
5
ס%
תכןנין נני
תסתפקי
כמו5 6פ51 6%תת %1 .6טי כסכי %ע6י ויסר%
*נמ 6קרץ 6דס נתטר 6ד6יכון רעותין קדיסין
דס5ק 6תמויטו .ס6י 6מל56צ כנפ 16 6ס6י כסתסדקרכין.
56סריך עד 6 65תקריכ פ 5תוכמ5 6פרס 6פ5ס כ 5סע6ין
גנ מוכין  5%סרסורין כיסין דפכז .וכ
י
ו6
.דץכניס
6תקרי כסמסככ .65כנו6יכוןממ6ין וסרסורץכיסין
נ6
יקרככ 6דפז .516דכתיכ וסתודס ע(יו *
פ  55עוכות
גכי יסר5ל ונו' .סכי כמי סכ .6וכו סלק 6ע 5נני תונמ6
מסי 65ע 5מד תרין .וכנע כך ד6סיק
65 6תריס
וד 6ס5ק65 6תריס .ד 6נרז 6ד6דס וד 6כרז6
זכ0מס .כד"6 6דס ונסתס תוסיע ס' .מניתין וכ5
ג %מכמות 65תער 6רזח 6דקופ 6כרעות 6דכסכי יסירת6
ד(י61י 1551ת 6דיסר .56יכססי 6תגנ 6מסמכ 6וקתמ6
דס(יק מתרוון ותסתפקן כ 5ס %מ6רי דדיכין .ד 65יכ5ין
לסלס5ס נססו 6דינ 6ד6תמסר (ון1 .כ 65כיתנ 6מד 6ת6
תד כ6 65תפכיד כרז 6דתסימכות65 6סתסק 6ד 6כד.6
651סת5ק5 6פי65מ6יד%סריך עד*4י
ן כ)ךוס .ס)רכי6נ6
6מרת5מיכסעת6דכרנס מתשמוכדוי' ע'5יד 6דקרככ6
נ6 65תנסס 61תקריכ %שתקסר ד 6נד 6משד 6ס5יס.
סס"ד6יסכי יקרינ מנס [לנ] כי ינןינ 5קסר 6מלץ
נדק 6מד .פ6מזי5וסכיינךינ65 .טקי ד6 65תנסינ
ים 6קרנרס  %5קרנן 65 .תפתכת
* ע5ידיס 65
מן

ונוג*

י
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וט' .אל"ף קטנה ל8ה .אלא בשביל להרשת ט 4הוא וח
שהיה קורא,והוא זה ששכן במקדש .ואז הומץ ל 1למשה
כמו ה המזם4ן לשרח .כאן אל"ף קטנה .חשם בהפסוק
מהל'ף נתלה .לפע שאדם זההיאשימות
 )6אדם שהעוש .א
דגל .בוא וראה בין מהשה לאהרן .חוזה מהם
.
ן
י
י
י
ק
ה
אלא משההע*ון .שמשהנקיא שושבץ המלך ואוון נקרא
שושבין דמלכה .משל למלו ייהי
ה לו מפצינהעליונה.
מה עשה .נהן לה שושבין לתק לה הכל ולהאגיח בכל
שעיהכית 4ולכךכאשר נכט שושבין השקלםלך לא נכנס
אלא עם דממרונה .ע 1שכתוב בזא'ת יבא אהרן אל
וזקויש [קח]ולפי שמשה רצא שושביןהםיךלפיכךנזדטן
למשכן בשרחי ואח"כ וידבר ה' אלט:
י יקיג מכם קקבן לה' .א'ד אלשר מקרא
נ) אדםכ
הזה כך דןה לו ליכתב .אדםבי יקריב קרבן
לה'* מכם .אלא לוצציא אדם הראשוו שדצא הקריב
צא
קרבןנב
ישר ברא הקב"ה את
ו1ה טעבאר.
ע
אה
בי
מכם כתוב .וזה אדם בא להעיא אדם אחר שלאוה
מכם [;ט] אמר לו ר שמעון יפה אמרת ובך הו*ג
נ) אבל הרי אמרו במה
בישכתוב אדם ובהמה חושיעה'.
שכך נהעלה דסוד של אדםסיד הארם ודחו .ובדוטה
י יקריב מכם .אדם
סצד הבהמה [ל] ולפיכךכהיב אדםכ
ודאי .שעי קרבנו למעלה לקשור הקשר בבצד של אדם.
ואח"כ מן הבהמדע ודגל וצא בטד של אדם ובהסה [(]6
חהדי
א הטדשנירך להקרבן אדם ובהמה כמו שאמרמ*
ר
ד) פעם אחד ישבר' שעזר4פנירבי שמעון .א"ראלק"
ההו *4נהגה מאותן וזקרבנות שהקריבו
האםאלקץעלכלנבבישי
ישר
המזבח שלא .א"ל כלם היו מסתפקט
ומציןיחדלמעלה ולממה.ובוא וראהכהנים ומ4םוישר4ל
הם4ייאי
ם אהם בדתחברות אותן דמהשטת הליווצת
הש*ת מחם ,ה השה ש דכבשאו זאת דגחמהשמקויבים.
נצרך מרם שנקרב עלדיתבח להוכיר עלע כל דמץמאים
ובל דהצטת %ל הרדצרים ר"ןם שאהצה .ואש נקר*צע ע
בהמה בבל .מתוך אותן החמאים והרדצרים רעים .כדמיון
הקרבן שלעזאזל .שכתוב ורוצדה עליו את נל שטת
נני ישראלפו' .במ כן באן .וכאשר שלה קןנ המזבח
דצא נושאפישנים הבשרוהעונות.
זה שלהלמקונצ
ו1ה עולה לסקומו .המחשבות בצדשל אדם והבשר ב0וד
של בדוטה .כקתוב ארם ובדמה תושיע ה' .חבשזץ וכל
שאר סנחוה לשרד רחה הקודשבנטהשבותהכהניםושירות
ה*ים וחפלות שלישראל .ובאוהו העשן מהשטן והקמח
שעיה מסתפקים ונשבעים כל שאר שריהדין .שלאיכלו
לשלמ עם הדץ ההוא שנמסר להם .והכל בזנץאחד.בוא
וראה שדנל נעשה בהיד של האמונה להסתפקזה בעג
ושיעלה לסעלה מה שנצרךעד
ס)דבי אבא
אמרבוא וראהבשעה שהאדממה 9מעשץ על4דידקרבן
הבל טמווק %חקיב ומזקשר וה בזה
שלם .עצ
שכתוב אדם כ49" 4יב מכם1לנ] כייקריב ל
מ4קשרהוגינים
כרשק בוא וךאה ארם כ4יוייב*
שאעונשי*

העים.

יפיכך

אין סות.
ב*יי
לייציא

דר הזהר

%ת) זא'ת ו 18ל הקכ4ט הקךושה9[ :א8י ש*פרט אראשון חותרלהייב שור פימקךין מפריפ שלאהי'לו שמנהימיפ ה*ש לנטו
עו דור" שווקרבן צ
ריך ללהות מן שניהם .מן האופ ח8קריב 4ד~ן קרבןרוהני של תשוגה על חחפא כשבייתהל
כגו.ת נומקרובבןחגשמי
שהיא
י תשמי נעשה לימעלח
הבהמא :מ ]6כוטץ שע"י וקרבן
א סוד תשארת טל
י
ח
ו
ר
ההקשדותבעאברי'דסהגופבהמהשקחרוי"*ההו.
שת כ"ה% :ג]פי' שוח דנר התלף מכם

4יל
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וימרא

למעלה ולא 4טמה .בך נשמע שכהוב אדם כי יף*יב4
לטעם וה שאקדעא אדםולא בבלל של אדםרךא .והשכעה
אינה שורהעליו .לפיאיצא פטם ונסיא בעל מ2מי ובעלי
מומק מרחזקים מהכל .כל שכן למובה לדושייב קרבן.
ונדב ואביהו מוכקימי שכתוב ותצא אש מלטי ה'תו'.
ולפיכךכיעב ארםכי יקריב מכם קרבן לה'י אדם היט
ה ולא
שנמצאים טר ונקבה זה ראוי להקריב קרבןהי
אהר .מן הבדבוהכלל .מן הבקי מן הצאן .פרמ אח"כ
אלו הכשרים לאכל .ושאינם כשרים לאכל**סורלהיייב.
ולמקום אהר נסתלקו אותן שאינם כשרים.
ה שכיה לפני רבי שמעק .אמר
 )6רבי ושקיההי
לו למהזהנקראקרבן .קירוב הי'צריךלומר אוקריבות.
ן
מהיאזה קיבן [לנ] א'ל א ידוע אצל דוקברים.ייב
 .על שטתן כתריהםריהקדושרם בטזקרבים כלם ביחר
ני
כלם אחד בטיד שלם
ומתקשרים זה בוה .עד
לההקין השםהייוש ביהודשנהע
יי .זש"כ קרבןלה'.היינו
שו
רא
שקרבן שלאותןהכתריםהקדושים לה' הוא .להתקין השם
הקדושוליתדוכראוי.בשבילשימצא החמים בכלהעוימות.
והשם דגךוש יתעמרבכתריושיומתקהבל .צל זה בשביל
 .ולפיכך לה' דוא ולא
לעורר רהמים ולא לעורר דין
לאלהים .לה' אט צריכי]ם לעורר רהמים ולא לאלהים.
דהמיםנציך ולאדין
84 .מר אשרי הלקי ששאלהי ורוהתי
רברים האלה .ההעניןברור .אבל הלא כהוב כ) ובהי
אלהים רוה נשברה לל נשבר ונדכה אלהים לא תבוה.
ן
ואבלהה אלהים כתוב %אובהיה' .א"לוראי כךהוא.ייב
יים לא כהעב אלאובהי אלהים .וע'כשהימחן בצפון.
ו*הרי הזבהןההיא בשביל אלהים צד הגבורהוהדיןההוא.
שיהי
' נמתק ונשבר רוה הךין .שהדיןיהיה נחלש ויתנברו
 .ולכך כתוב ובהי אלהים .לשבר דבה
החמים עלדין
והתוקף שלהדין הקשה .שכתוברחה נשברהי להיות אותו
וכהו ותוכ~ו .והאדם
רוה ההוק נשבר .ולא יתנבר
צריך אז ל
תינשבר ויבוש ממעשיו.
רה
יעמד אצל דמזנה ברו
נרי שרוח התוקש ההוא יהיה נשבר .והנל בשביל שהדין
יהיה נמתק ויהנברו רחמים על הדין:

5פי5 651 65תת .6תתסתע דכתינ 6דס כי יקריכ.
י %י ד6 165יסי 6דס  651נכ5ל 6ד6דס סו .6וסכיגת6
סלי6ע
ו
ס
י
6
ד
ס
י
נ
ס
6
י
ר
ס
ל
פ
כ
.
.
ס
ו
ו
נ
ן
י
נ
נ
י
ר
ק
6
ו
י
ס
ו
ל
ע
ות6רי
דמץת6 6תרמק 6תכ .65כל סכן לתדכח 6לקר %קרכג.6
וכיכ ו6כיסו 6וכמן .דכתינ ות 06 65תלפגי ס' ונו'.
וננימ כך כתיכ 6וס כי יקריכ תכס קרכן לס'6 .דס
ד6סמכמו דכר וגוקכ 6ס6י מזי 5קרכ 6קרכג 6ד651 6
אסכסתם נ .55תן סנקר תן ס65ן .פרס 5נתר
לי*כ .5וד 65כסרין 5תיכ6 5כהר 5קרנ.6
6סת5יקו6יגון ד 65כסרין.
 )6רכי מזקיס סוס מכיח קתיס דרכי 0תעון6 .תר
5יס ס6י ד6קרי קרכן .קירוכ תכעי 5יס  16קריכות.
תסו קרכן [ננ]  5*6ס6ידיע סו5 6נכי הכרי .6קרכן.
ד6יגון כתרין קדיסין תפקרכי כ5סו כמד 6ותתקסרך
ד 6כו .6מד ד6תעכידו כ5סו 0ד כימוד 6סליס

זכמי 56סיס נתיכ  651זנמי ס'5*6 .וד6י סכי סו .6קרכן
56סיס  65כתיכ  656זכמי 56סיס .וע'ד סמיטתן כ5פון.
דס 6זכימס סי 6כנין 56סיס ססו 6ססר נכורס.
דיתכסס ויתכר רומ 6דדיג .6ויתמ5ס דיג 6ויתנכרון
רמתי על דיג .6וע"ד זכמי 56סיס5 .תכר 6מי65
ותוקפ 6דדיג 6קסי 6דכתיכ רומ גסכרס5 .תסוי ססו6
רומ תקיפ 6גסכרס 651יתנכר רומיסומי5יסותקסיס וכר נס
כפיכדין 5נויקס ע 5נודכמ 6כרוח גסכרס ויכסף תפוכדוי.
כנין דיסוי ססו 6רומ 6תקיפ 6תכיר .6וכ 65כגין דדיג6
יתכסס ויתנכרון רמתי פ 5דיג:6

ה קרבנו מן הבקר טר תמים יקריבנוי רבי נ) אם עע
נ) אםעי
י
ס קסרתכמגוז)תן סכקר זכר תתיס יקריכנו .רכ
מיי6
הייא פתה ז)כי לא מהשבתי מחשבותיכם ולא
י  65תמסכתי תמסכותיכס 651
כ
דרכיכםררכי .מהשבהי כתוב הטרבלי וא'ו .בוא וראה דרכיכס דרכי .ממסכתי כתיכ מסר כ .1*61 65ת 6מזי
א עליונה וראשיה הכל .ומהמהשבה
מהשבת הקב'ה רי
ההיא מתפשמים דרכים עתיבות להמצא שם דקדוש
] וטהמהשבה ההיא נמשכת
ולהתקעו בתקונו כרטימי
י מס] ומדנחשבה
ויוצאת
ת
ו
ק
ש
ה
השקתיםהנעןליונעידםןוהלוזטנים.ול
כה
מ
ימהשבהההיאנמצאת
מתקיימ
הורה שבכתב ותורה שבעל פה .נם מהשבת האדם היא
יאאאת דבל .ומהמחשבה ההיא מתפשמיםדרכיםונהיבות
4לוז ררכיו בשלם הזהובעולם הבא .ומהמהשבה ההיא
יהם טר הרע להרע לוולכל .ומהמהשבה
נפאר
נמצאות עבירות המאות וודעות של ע"ו נ"ע
ושפ"ד.וע"כ כתיבכי לאמהשבתימהשבותיכם .ס)ולפיכך
ראשונה
 0 :הלש ג" 0 6דף ס ד)יספי' ג'ס ס) דף ש
מראהמגךמרת ט שי

הייא

דייאיעיא

תמסכס דקכ'ס סי 6ע65ס וריס 6דכ .65והססי 6תמסכס
6תפסטו 6רמין וסכי5ין %5תכמ 6ס%
סד
ני
י
ו1ג5ס6יתקקנ6סק5ייוס כדתנקגותגו6י כדק6י6ו5ת6ס[ק65יס] ות5סכס5י 66תמסכס6קתדגי
דעדן
[5כ] ותססי6
תמסכס קייתין ע65ין ותת6ין ותססי 6תמסכס 6סתכת
תורס סככתכ יתורס סכפ 5פס .תמסכס דכר גס סי6
ריס 6דכל .6ותססי 6תמסכס 6תססטו 6רתין וסכילין
65סט6ס %מוי כס *6ע5ת 6וכע5ת 6ד6תי .ותססי 6תמסכס
6תגניד וגסיק זוסת 6די5ר סרפ 65כ6ס56יס ו5כ.65ותססי6
תמסכס 6סתכמו עכירות מע6ות וזדוגות ס 5משז נ"פ
וספ*ד .וע"דכתיככי  65תמסכתי ת0סנותיכס .ס)וננין כך

רי%

מ "* 0והום קרבן יהכן יותר באדם המקריב שהוא השועל ,והקו'ף בשתשה כסו רצען קנקן קטדן .אבל הבהמה שהיאהנ*עלת ב*של8
אימ יתק יוהי אשה הלשון קירוב אוקריבות .ומהרץ ר*ש שהשם קרבן ענינולרמו שעשי עבודת הקרבנות נעשה התייבות
ו*ם הקיוש שם דף'ה בשה אי*2ר
והתקשרות הכהרים הקדועץם עם דחשם הוי"ה ב*ה.היינו עפ מדת הרהמ
השקהים :עי*י'ינין
תקקעההנש*עהמעי
בההיהדו עם הום אהיה והשם אלהיט והשםאדני? מס]
ם הנינה!
הנן
ן הייט הש*

יו)

ן קודש
ישו

ויכךשא

לשון הוהר

ן פ1

רים 6דכ 65כתי 06 3טי(ס קר3נו [ל ]1תן ס3קר 651 .ראשינה לכל כתוב אם עולה קרבנו הו] נץ הבקר .ולא
ן6יסו .פר 3ן 3קרז6יסודכר .ר3י י5מק 6תר מן בש ,4ומההוא .פרבן בקר שהוא זכר ,ר'יצחק אסר
תן 3קר.ומ"
מן סכו סתס .מ~ר ופירס וכר תתיס יקרי3כו .זכר  651מן הבקר מתם ,דחר ופירש וכר תמיםיקריבם .וכר ולא
מק3ס .וכן ו6ט תן ס65ן קר3כותן סכס3יס  16תןסעייס .נקבה.וכן ואםנץ הצאן קיבנומן הנשבים או נק העזים.

ה כלם
חור ופירש זכר הגויםיקריבט .כל הבאלעהי
הלביק!ה4ו]
ששלהף עולה על
וכרים ולא נקבות.
] ולפ עולה
הלנ ודאי .וטרעמילפיששמד ע הלב[יח
כלהנקרבתלמעיה.וכלסוכרים.וע"כ פתה המקרףליאשעה
בעולה יותר מכל שאר קרבנות .שהרי מחשבה ראשקז
דגל.א"לר' הורהא'כמהשיי
אבמקום דמחשבההעלענה
להקריב.ולמהמהשהוא לממהעתרמע]לאהי'בטץ.
לפני ר' שמעון א'ל ראשית הכל למערה מחשבה
היא .ומף אותה הםחשבההצא דמקום שנקרא בקי .ומה
הוא ,הםררנהשצק4אתמףהםף הממתיקלהמדרנהשייא
בחינת נקבה .כמוכןמחשבת האדםהיאראששזדגל .טמר
המחשבה היא עשייה המעשה .מתי .בבו .4כבה%ב
תן הוי חושב אק ופ~לי רע  %משכבוהם.מתי .באור
י ולכן למקום ההא של המחשבה תתעלה
הבקר יעשוה.
הטחשבה[ת] והעשיה תק4ב למקום טמר המחשבהבוד4ה

ופירם וכר תתיס ינךי3כו .ת6ן ד6תי 5טו5ס כ5סו
דכר  651טק .63ננין דעעס ט(1ס ע 5ס[ 35גו] ע5
ס(גוד6י.ו%סתתודע ת5ן דק6יס ע 5ס([ 35ח]ו3ניןכךע51ט
ס5ק 6כ5 65טי( 6וכ5סו דכרין .וע*ד סתמ קר3 6ריס6
3עו5ס יתיר תכ 5ס6ר קרככין .דס 6תמס3ס ריס6
דכ (*6 65ר' יסודס 6י סכי 63תר דתמס3ס ד5עי65
3פי (קרכ6 .6מ5י 5תת6יתיר [לט]  65סוס 3ידיס.
סתעון  5'6ריס 6דכ5 65טי 65תמסכס
6ת5 6קתיס
6יסי .וסעתד6ר3י דססי 6תמס3ס 6תר ד"וךי גקר.
6יסו .סיות 6דנופ 6דת3סס 5כוק. 53
ו
לת6%ףי סכי תחס3ס ד3ר גס ריס 6דכ .65כףות 6דססי6
תמס3ס 6תט3יד טו3ד6.6יתתי33 .קר .כתס דכתיכ
 )6סוי מוס3י 6ק ופט5י רע ע 5תסכ3ותס 6יתתי כ16ר
סכס
ס3קר יטסום .וע*ד 5ססו5 6תר דתחסכס
תימ.
6סת(יק [ת] ועו3ד 6תתקר5 63מיות 6דתמס3ס וד6

מי

עי

בך

י

כי

כ) ןכטמךידו ט( ר6ס סע5ס וגר5ס 5 15כפר ט5יו .י) וסמך יח על ראש העלה ערצה לו לכפר %ט.
יצהק פתח נ) הכדנש לא אמרואההה'
י5חק סתח נ) סכסכיס (6 6תרו 6יס ס'
ר3י 65ידעוכ' וסרועיס פסטו 3י סכסכיס .והופשי הוזוררהבילא ירעומ וההוורם פשעובי .דגהנים.
סתורס
6ו5תיוןפסיכסכיס דתסתסין גכסוכס נדו5ס .ותקר3ין ת(ין אלו דגהנש דמשמשש בכהונה נדולה .ומקרבים ענינים

י

קדיסין 65תרייסי .ותיימדין ימוד 6כ 5מד ומד כדק5
הזי ותופסי סתורס
.יכסות6.ן 6ימן תופסי סתחהס.וכי כסכי
 1תופסי סתורס כ
נ"
56 656ין 6יגון 5יו6י דתפסי
3כגורות .ד6תיין תסער 6ד16ריית %ד6תיסי3ת תסער6
ד5סון [ת"] ו6יכון תתכן ע5
דת1סכחת 6דמ5כ6
ה6
3ק
סד
5 6יס יפד 6ס(יס כ
"י16ת .וסרוטיס ססעו
קויס5.6ימי
3י56 .ין6יגון ר3ר3י עת 6ד6יכון רעין (ט5ת 6כרעי5
דתד3ר ט6כיס .ומ5ין 6יגון ג' דרגין ד3עי6( 6סתכה 6תדיר
רטו5 6טי 65ותת651 .6סתכהת
ע 5קר3כ.6
כתחי"
ס5
כרכ6ן 3כ65%5ט
ן .כסנ 6תקר 3קר3כ .6ו6תכוון
5ימד6סת 6קדים 6מ~י"51תטר 6סער6די5יס [תנ]ו5יו6י
קר
וט
כת
6תכווכן 3סיר (6
" 6סער 6די5סון 6(1תכ(3 65ססר6
דכסנ1 .6יסר6 56תכוין  635ורטות5 6תיי3ת 6ס5יתת.6

קדישים למקומותם .ומיחדשהיי
ד של כל אחר ואוד
כראוי .ותופשי התורה.מי הםתופשי התורה.וכיהכרגים
אין תופשי דוערה המה .אלא אלי הם הלוים התופורם
בכנורות .הבאש מצד התורה שנתנה מן המנ%ם שיצא
שירש שלהם [תתגוהם ממתים על השבחשבהשבודםלמלך
הקדוש .ליחר לו יחוד שלם כראוי .ההרועים פו%עו
י העם שהם רוום לוולם כנ %רועה
בי .אלו הםנדו
יהן נ' מדרנות רגצרכהז להמצאתמיר
המנהל צשו ,ואלו
כהקיבתו,קרבן .למצא רצון למעלה ולממה .ולהמשוך
העולמות* כהן המק4יב את הקרבן .ונתכוון
ב*ריכחורתבכ
י הקדוש כראף ולעורר הצו של[ 1תכ] והל1ים
שם
שמתכונשבהשיר לעורר הצד שלהם ולהתכ %בהצד של
דגהגיםוהישראלמכותלבו ורשוט לתש%בה שלמה .ונעשה
נבנע לפני המלך הקרוש .חה לוקו דגל חחגפר חמש.
ושמחה נמצאתבעליוניםובויזז%ים
) דשחם שז בן הבקר לפני ה' .א'ר אלעזר השחם
י
אחר ולאדגהן .שהכהן א%רלי לעשותדץ.
כדי ש%רא יפנם מקום דן%א שנאוח בו:

י

51אז4
ימי

ס)ן64בם מןהעוףעולה ק4בנו .א"ריוסי למה חלק הכחוב
ואמר מן הבקר לעולה חץ הצאן לעולה עץ
יעולה* אם הכל אחר אטו רולוק "ש בק זה*ה.
אמן כלם נעשהענץ אחד .אלא כה אמרונר שהשעה
אץ לה מקמבנק הבשי .ואם אעויטל .מקויבמןהצק.

גווף

5ראה מקומת ח %ס  )3 '3שיט סידפ" ל ז) ג%יז* *

זיי

4%ם

 41מ:

הזהר

 4שדח%לה באה לכ*ר על המחשבה הועה% :ק *" שהעולה באה בשביל מוהשנה חלב מח שהלנ חומד% :ק) *ףהיים חטיה שחוא
חיים חמוה* ואח*ב נח*עלוהלב סן המוח להיות
ל על הלב שהיא
בחיית ונר עומדו*וי
',נקנה .בידוע שבתחלה המין
חבקר:בחי%
מאשבח התשובה של וה שהגיא אקרבן1 :ט )6ה"ם עולם חנעה! :פ]3
"ימ
ר ומהאיה% :ע!דחיינו בהפה מן
"
*
י
י
נ
ה
נ
א
ש%רשם בפקור החפהחוה*ים שרשםבמיר הנבורוה חותכללותהלוים במדרנה חבהנים אאם ה%ת*ו נבורוה נחמים שיה*%ך
רהם*ם על הארם נעל חשרבן:

.

ייאה

ויקרא

לשון קורש

*1

(

לשון הזהר

""ס

הם אינויכול .מן העף .שהרי כתוב ואם דל הואואין 61י 65יכי .5תן סע 9דס 6כת.נ
דל ס.61 61ן
נת5ס
טץ סשגת .כי הקב"ה אעו ממרהץ על האדם יותר יוו תסנת .דס 6קכ*ס % 65רח ע5יס ונר כס
תכי
נרטלתו .אמר רבי אלע"י כמו שד,יה
י סוס
החטא כך היה ד 65יכי*6 5ר 56ע1ר כתס דסוס חט6סיס
רו49בן .העורר שלפעמים לבו נבה ם הואהיה סקריב
י
שור .לפי שלבו חשב יותר לחמוא לפני רבוט.בינונ
מקריב סןהצאן .לפי שברצונו לא נתגאה בל כךלחמוא.
העני שלבו לא .בה .%ורצזוו נסוך מכלם .הוא הכךיב
ממה שהי' קל מדג .9הייוניכרים קרבנות כל האנשים
כל אחד שהךבלבדו .והקבשה דןרינו של כל אחד ואחר
בקשקל
 )6 .א'ר שמעון בוא וראה שאותו רקרבן נתתק 65יסרס*6 )6 .ר סתעון ת 6מ1י דססו 6ק,יננ6
של העניויא קלמהכי
 .לפי שלבו נשבר ,וקץ על פי דרסככ 6ק5י 5תכ 65ננין ד5ניס תכיר .ו6ף ע 5ננ
שחשב לתטיא נעבר החפא ממנו .שהרידי ל 1בצערו והס.נ 5תחעי 6תענר תכיס .דס 6די 5יס נ5עריס
ובצערבני ביוזו .ועל כן כל קיבן וקרבן של כל אחר וד6גסי ניתיס 1ע 5ד 6כ 5קרנכ 6וקרכנ 6כ 5מד
ואחד בלבדורי
וחד נ5חודו* 6סתתודען כ5סו 5נני כסכ:6
וניכרים כלם אצל הכוע:

ישי

קרבן מנח
הרלה' עו' .בוא וראה )3רננשש כי תקרינ קרנן תנפס 5ס' גו' .ת% 6י
נ) ןנם!2טבי
תט4הי
יי השוב יות לפני הקב'ה.
קרנג 6דתסככ 6חסינ קתי קנ*ס .ד%
9יבן
נ
ע
י
ר
ה
ש
א4א מ9יבשני ק4בטת ר%יו .אהד חלבו והטו .ואחר סוח קרינ תרי קרנכין 5קתיס .חד חלניס ודתיס .ומד
ר494בן שוקריב .שדדיאין לו לאגול והוא מביא
ססו 6דקרינ דס5 6ית 5יס 5תיכ 5וסו6 6ייתי קרנכ.6
בא
קרו
9יבן הש4י קל מדנל .שניתורים או שניבני יונה.
"מן קרגכ 6דעני ק5י 5מכ 65תרין תורין 6ו תריככי יוכס61 .י
ן 4ה מב"אמזפקמח וטזכפר .%ובשעה ההיא מכו54ום
אי
י
 .זעיר קתח 6ומה!כפר ניס ונססי 6סטת 6תכרו
ושכרים נ)בי לא בשה ילא שקץענויזעמ.וכל כך למה .אתוי נ) כי  65נח ע 6סקן עכית עכי1 .כ 5כך 5תס.
ל8י שקף4בןעני חשיב סהבגיכמו שהקוי הרתיח חלבו כנין דקרנכ 6דטכי עדיף תכ .65וכתס דתסככ6 6רתח חלניס
גתים כך סס 61קתמ 6תרתחין 5יס נתסח
רגה! .וסכי 6עיסכ 6ד%עו כ 5נ*כ תקרינ ס תכחס
ע 5סתמנת ותכמת תרחספ ננין דכת
ס6ידסט6ס
%תמ ח5ניס ודתיס נ6ס 6די5ר פרע1 .כ 5סייטי רתמי

ל"י

שה" בהמ'ת

ההם".ה"וי ר?י,לבי,יו ,נ,וו ,.מן,מ
גק.:ך

יא

ד) רנל קיבן מגואך נםלח חמלח
תשביוז סלח
בראז אלהיך וט' .א'ר אחא מלחוהלבטז .אלא
לפישייא ממרק וסנשזיק רגטריויוה)רייב חטעם.ויולא
חמלח הוה לאהיה יבול העולם :פבל המרירות .זש'ב
ס)
י כאשף טשפפיך לארץ צדק למדו יושב הבל [פנ]
ר
י
קומשפפ מכון במאך .ו~לח וצא רנרקזשרהטלם
כב
4כהו
מתקהםבו .שכהובי
ן אם לאבריתי טמםולילה וט'.
לפיכך נקרש ברשז אלוףך .ונקראים המלח [תו] ודףם
מקרא על שמו2
0ראב! ובח שלמים 49ב .%רבי אבא 8תחעמי צפון
ובאיתימן הפי
שנשח%תוב?עשין,ט 6בשמ גו' .עורי
צ%ן .אלו"רלות
י המחשבות
לפישאווע
במתרתריבובמים הריןהן
.ולפי שהמחשבה מטצאת
בלילה בצע שהדין םטצא טיח צפון מנשב בחצות
הלילה כאשר ה"גשים מתטררימ* וכנור של רדר מנק
מאלץ.ומחשבתהאגשיםמעעוררה.ובאיתינק44 .שלמים
שגשרצדםבווום.לפי*שזםשלום שלהכי
 .שלוםהעליגים

.

יו

ק' ,נע ועהתשיוין

רכבל קר3ן תגמחך נת5מ תת5ח  651תסנית ת5ח
3רית 56סיךגו'6 .יר 6מ6וכי 6ת6ית5ח656 .
ננץ ו6יסו %תרט גזלסס פהד65 %ספת.6
%
ס6י ת5ח 65 6יכי 5על5 %תס 53תריר*1.6סס*ו
י תנ[ 5תנ]
ס)כי כ6סר תפפסיך 65רן 5וק 5תח יוסנ
גתינ 5דק יתספס תכון כס6ך .ות5ח 6יסו נרית דע5ת6
קיית 6ניס .דכתיני) אס  65נרשי יותס 51י5ס גו'.
3נין כך 6קרי נרית 6מאך .ו6נףי ש סת5ח [תד] וית6
6קרי פ 5סתיס:
 0ראם עת פ5תיס קרנגו .ר3י  636פתס עורי 5פון
ונ6י תיתן ספשי נני י3 61סתיו ום' .עורי
צ56ין עעות דגסחסות נ5סון .כנין ד6ימן תמסנות
י  6%ונ6תר דדיכ31 6נין דתמסנס 6פתכח
ג
נ5י5י 6נזתג 6דדיכ6 6סתכח .ורהח 5פון תגסנ 6גס5נות6
ד5י5י 6כד תתערי 6נסי וכטר
מעבן ת56י.1
דוועי
די
ומחסנתן דנכי כפ 6תתערי .ונ5ף ת
ן56 .ין ס5תיס
דגסחפץ נדרוס .כניןד6יגץ פ5ת 6דכ .65סלת 6דע65י
ודהת%

הזהר

4נ 48 ,ממל איע משאמך ראיהצ רהמי %מ84ירת תפארת לארץ ש4קר*%ז צרק שחיא פ8ירת המלטות או למדויושגי הגל.פיאאאז
אשושר לפטל חרע של פלכות .והארה  %נש*עתע*י ס8ירת היפוך אעקרא בוךת והוא טטתיק הדין של המלגות עא תארא
הרחשיפ מן אהפארת ועמ יפ המלח רפו זל התקשרות יפור במלכות .בי ה%לכות גקךאהיפ:

י

לשון הזהר

ךיכן%א

ן קודש
ישו

ח

15

תתת6י561 .ין סליט רמפרי פלפ .5סליט ונ %יממר 5והתחתונים .והםשלינעת צחץהעים.שיימות הכלטיד

ופסיתנ"ז .5וסלייס כנין ו6יכץ סלע 5רנל 6נפלימ
%לין פמיסו ופתסמיןפלייטו .הט %סלת 6סו6ליס ולכל
פלפ 5נדרנ0 5ר .5מס6וס ו%פוס נ5נלין 5כסני.
כנין ד6יג1ןזתינין 5כסר 6ע"5סו 6%עכר 6מוכייכו .ות%
קכ*ס כמת ס5תיס .כנץ ו6מתכח
 65מ3יטן
נ8ך(כתכ6י 3פ65י נףויותפ6י .חמ 65תכ4ןו נהית
"61ט %יס תכ4 6% .65ט 65 8פ 5סס 651 6ע6 5סס
 44פ 5א"ס .כו* )6 6סמן ונ4רת יפתמ
 6%ש
5כ .אט16 6קטס .וע"ו קערת  65תתקרכ  6%כזת%
וסטן תתקינ סס'רוסופירפליו 6סרן קסרת ס9יס ככנך
ככנך כסעיכו 6ת סנרא יקעירגס .וכתיכ וכ0פ5א 6סון
6ת סנרות כץ ספרכש יקתירנס .כנין ד6סתגט סתן
וקערת כמד .6ת6מזי ס5תש ככ 65סו 8ס5ת .6וקסס6
וקסרונ6 65 6פפר כע5ת 5% .6נחרת קפיר קסירז
י ספשן 6מר כטכ ג) סמש 1ש?
דתסיתנו .%כ) י3
פנע טפס פ15ס כתרזתיו .ס6י קר16 6קתוס מכרימ.
 5%סתפ6 61 5נרסס .זכ"הכ 3יס 3פי% 6סיס 6תס
נש%גגו .וכתיכ ו%לכך 61נד5ס פתך .ההו  61י6מק.
וגתיכ ופמד י5חק סיס
י .עוסס'פ(וס כתרותע .ד6
יעקכ
%כו .דכפיכ תתן 6תת 55יפקכ .וכתיכי
) הט6הת וספ5וס
 .ד6תת וס5וס קסור  61כו1 .6פ0 61 5ל
ס5יתות 6דכ .65ופ5תיס פ5ימות 6סי1 6פ %5ונ.65
ות6ן ו6קריכ ס5תיס 6סגי פ5ת 6כפ5ת 6% .6עת 656
ותכפר ש ת15ת עפס 1פ 5ת5ות  65תעפס .כנץ 65ע65
פ 015ע 5כ .65יעקכ 6יסועכיד פ15ס כתס ד06רן .כנין
י6מץד 05לף %סלר [תס] ופ5תיס %ידן כת5ות עפס
וכת4ת 3 .8*5סלו ספר 6וכס6י ססר .6וע"ד6קרי ס5מיס.
*ר 61דת5ס וכתיכ ףעקכ 6יפ תס .נכרפ5יס.פ5יס 5פ6%
ופ5ש 5תת:- 6
י ס' .ת 6מזי עז
 )8ך44בש פז קלכט וסקריכו 5פנ
6קרכנ6 6ת1 .4ס.66ר פתפץ עז פת 6די5יס
נלש 445ף תן פ9יס דס 6ססר 6כש 6ויכ 6כיס 6ט.61
 6%סכי "6ר סתעע .ד 6כעי 5קרכ .6וס6 6י 6עכר
פ5ש רוח 6ד9ס8נ% 156עסק כיס.ס6י עו צכגיס כססו6
טוג6י4סופפי כש*8 .ר פתעון  %תניק6ית תאדזכי
ככסעס41 .פ %ן חכס כ6תערות 6דר"ה61 .ית ת6ן ד65
גי  6%5כטפס .ס6י ת6ן ד 65גי  656ככפפ 651
שיקיטר6 60 .תדכק כססו 6ססר 6תס6 1:1 636יסוכ6יס
אססריןכיפין 86יין ותתדכקן כיס .ותודעין 5ש כמ5ת6
דפ5ת .6תנסון כדיכין ותכסון קפוס ו5זתכין דמייכין
ן 5יס כמ5תיס .וע*1
כש %1וי6ן 4ס 59י דסקר 51פיי
%5תין יכו*ס תנסץ דמת6ן כמ5תייסו ת5י קסוס .כגץ
ססו 6ססר 6דתתדכקן 3יס .וכ5סו ת5ין 5זתן
נךיג ..י
) א 6פי 64יכין יפר5 56עתין עכרס.
י'% %%נ ד 65אמ  656ככפס .דרנ 6פ65ס ק6יס
פ5
שיתסס5 4% .הסו כפי 5תקכי רא .ולף 6יכץ כעי 5תקכי
ט  .קמ הגי גס 53".עתץ עכו*ס  65קכיין
 .דקמ נסס 6מדת 6ת6תר
..%%4ףפכרר6 56
יקי"ו6
06ר6
ידרנ 6תת6ס כגפס6 .י 6יסו
סגכ
י
ד
מ
א
מ
5
ס
י
פ
כ
ז
פ
6
כ
י
י
מ
ר
י
ת
י
1
"
ג
ס
.
 65כעי
ד6גפי
11י 5ס6
יסי 5ת6רש.ע5יס
פנףוי?16ריית6516שתד5כ16ריית6 .6יסו5ג
כתיכ
ד) זגרין
כאץאאן מ3צמות )6מסי*ג ,ט ?ף *ג 4ג) *6תג.ס

".

האמונה .והשלמים לפי שהם שלום של הבל הבעלים
שכלים מהם ונדגים מהם .שהרי השלום וצא א ו4ל
השים במדרנה אחת .חמא%ת
חשמות נאכל*ם לכדגים.
לפי שהם מזומנים לכפר עלהעם ולהעביר חמאותם .ומכל
הקרבטתאיןחביבים לפני הקב"ה כמושלטים.לפישנמצא
מהםשלוםבעליוניםובתחהעים.והחשוב מכלםדיא הקטרת
שדיא שלמוההכל .ואינה באה לא על חמא ולא  %אשם
ולא עלעץ .אלאעל שטא .ככתוב") שמן וקפרתישמח
לב .וזה נתבאר .וע'כ הקמרת אינהייבה אלא בעץ

אהרן קמרתסבדםבבקר
בשבהקשרמןבנדץג4יבב.וזשאת"כהוטהיקומתיר"וערל
רנ
יה .וכו%ב ובהע4ת אוון
את הנרות בץ הערבים הוררמג ל אחא נסצאום ש%ש
וקמרת בטשר.בי
םפישל1ם בכל.וכויבה
א וראה שלמים ה
וקמרוג לא נתעורר באץלם .אבל ד4קמרתיו
א מקשרת
קשרי האטטג נ)רבי שמשןאמר כחשב  0המשל ופחר
עמו עושה שלום בנצעמה .אה ד5שקוש בטיץהחברים.
אבל הטשל וה אברהם .שנתוב בונשיא אלדים אתה
בתוכנו .וכהוב ואברבך 41נרלה שטף ופחד זהיצדק.
שכהוב ופחד יצחק היה לי
 .ששה ש
ילום במרומה .זה
יעקב .שכתוב חוע 4גשעליעקב .וכתוב ד) והאטתוהשלום
אהבו .וצאמת וש4ם קשוריםוהבזה .ועלכן יעקב הא
שלמית הכל .נם שלמים שלינות הם ושלו 6של דגל.
ומי שמקריב שלם*ם מרבה שלום בקולם51 .א עוד אלא
שטכפר על מצטעוהשה ועל בהוות לאתעשה .כדילהביא
שלוםעל הכל.יעקב דצא העושה שלוםכמושאכי
שי
ופ
ינהוע.על
ה
שנדבקלצךוהילצדוה[9ס]וכןשלמיםנדבקיםגמצ
ובמותת ל'ת .בצד וה ובצדוה .רצ-כנסר"4ם שלבאם.
שלם למעלה
וסורהרבר שבחובויעסבאישחם.איש

זשים.

ושלם למטה -

פ) דאם ש קרבט והקריבו לפני ה' .בוא וראה ש
לויבןלמה .הלא א'ר שמעון שש השם שלו
טרםלהביןמן ש%צשמיי הוא מן הצד הרעוממיןהרע.
י אם עבר
%א כך א'ר שמעון .ש נצרך*רקריב.שיי
עליו רוח טמאה או התחברבו .ש השו קרבט כדמיון
י למדט "שמי והצה
דווא ששאבו .וא'ר שמעוןד
ישל רוח.וישמי שאשו
בנשמה.ו"שמישיכה בדלזעוררת
צכה אלא בנפש .זה האיש שאעו עכה אלא בנפש ולא
נתעלה טתר.הרי הוא נדבק בצד דשצמאה .וכשדואי"שן
אותןצרדיםהרעיםבאיםומתדבקיםבו .ומודיעיםלובר%י8
עניני העולם .מהם שקר ומהם אמת.ולפעמים שמצחקים
י שקר.ומיערים לו בחלומו .ועשכ
בו ומראים לו דב
ים שרואים גחלומותמדבריאמת.על
האומותעכו'ם"ט מה
הץ צדההוא שנרבקיםבו .וכלו"צנעים שר41ום הואלזמן
מ .י) ובוא וראה מהבי
ן ישראל לעמים עבו'ם*
ל אע'פ שאיט צכה אלאבנפש .מדרנהעליונהעומדה
אצלו .ואםדי
א ר1צה לקמף חח .ואם הוארויה לקעת
וווכה בה.אבלעמיםעכו'םאיןיטלים לקמת
מלבל אם נינעל .שאו קונה נפוש חרש ממקום
אחר .וישראל השמד במדרגה תחהונה בנפש .אםאין
הוא חצה לנותיותרעינשונדול .לרשע הזה ששבח

פינה

י

מטת
דחח4ה ואש שטק בהורה .דצא שכח לרבבדע%וב.עלי
ס)
)1
 5גס:
י5גס .י

וו הזהר

884י' ששורשיעקב חוא גספירת תפארת מדת הרהמים המטוטת פן אפר ודץצ

לש1ן קורש
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'1לךא

) יתמו חטאים מן הארץ .ובוא וראה"ש אנשים
נתוב"
הדבקים בצד הרע טה .לפי שאין זוכים טהר מפש.
רכאשר עובר עליהם רוח מומאה ההוא ימח עליהם
ערבקים בו .ואז חמא ההוא שרצמא האיש הוא מצר
רוח דגיטאה ההוא .וקרכנו הוא עז אחד .לפי שאותה
הבדטה הבאה מן הצד ההוא היא הכפר על חמאו .א"ל
ר' אלעזרבנו .והלא כהוב לא הלץ נבלתו על העץונו'
ולא הפמא את אדמחך .לפי שארץ שיושה הוא .ורוה
מקום בארץ הקדושה למחעליו .ואם
"שים4א
"
ןה אלימ
ו שמרה עליה רוח הטומאה והיא באה
יז
שבהמה
קכי
בתץץ .למה מקריבים אהעה לצר דקרושה .א'ל יפה
י ה' אלהיך אש
שאלתבני
 .אבל בוא וראה כדעב .כ
.יוש אהש אוכלת אש .האש של הקכ"האוכלה
א
44כלהדי
אש אחר .ובוא וראה יש מלאכים האומרים שארה
י
נ
פ
ל
הקב"ה .והם מתנמ4ם כאשרטמריםהשירה בניצוצי שך
ץ הקבשה אש דגהבח .שהוא אש
אש אוכלה 4ו4ממו דג
 .עתרמל צר ההוא
שכלה ומכלה לכל צד'חרע הויא
ממנו בשלם .וזה האיש
בושלהבת
הששקרבהנעוא.עוומלראאנ
א.
שו
צל
י ובאוהו הריח העולהמן
המק*יב אה
סטשעלק מפנו צד רוח דגצמאה השערה עליו
 .ורפיכך הכך בטעבמל ונכלהע'י קרבן הזה4
ךו
ואץ רבר שיכול לעמד ננר שתו האש!
נ) אם הכהן המשיח יחמא לאשמה העם .א'ר אבא
בוא וראה בשעה שהצדיקים נמצאים בעולם.
ואוהן הטית של ביה רבם נמצאים ועו0קים בתורוע
יכולה השכינהלההקייף עמהם בגלווז .ואם לש כביכול
הוא השםאיןיכוליםלרוזקייםבטלם .השםצדיקיםנמצאים
גתפסים הם לראשונה .ואם ךא .אוהן דגריים שהעורם
מהעים בעברם נהפפים לראשונה ,ודקב'ה מסלקם נץ
העולם אע'פ שלא נמצא בהם חמא .ולא זה בלברו אלא
שמרחק ממנו את השכינה לדג6חה בגלות .זש"כ אם
הנהו דמשיח טשטא לאשמת העם .למה טששא .לאשמת
העם.בשביל חפאי העולם שגרמו עש לאשמת העם וראו
ולא לאשמה שלו.יחפא .עדע ככתוב נ)והויתי שי
י
נ,
בא
וש
שלסה חמשרם .ד'א אם הכהןדמשיח .א חקב'ה ,טש

ערע פגט ק
י
ץםטשי.
ברכטע הרץ דעו בכל .למה זהדצא .לאשמת הע
ר'

כמףג  )6יתתז מס*6ס תן ס%ן 1פ 6מד 6ית 3ני כס6
ה תגפס.
ית"
ר6תד3קן 3גא 4ססר .6ננץ ד65
וכד 6פנר פ5אסו ססו 6רוח תסאג6 6פרי ע5ייסו
ס 64תססר6
61תד3ש 3יס .כוין ססו 6מפ8ס
מעי
ד
3
י .כגין ד6יסו
ו
ס
ו
5
ר
א
רסס 61רוח תס6גמ
תסקזק 1נסךס3רנ6ש %פרמ פי
ש נש3יס5*6 .
כפיר6
י
יס1 .ס 6כתיג  65ת5ין כנ5ט פ 5סען עו'
ר' 56עורד6כתר
 651תסת6 6ת 6ותתך3 .גין י6רפ 6סי 6שי .%ורם
מס6נ 65 6יסתכמ  64%ג%ע 6קדי5 %מסרי ע5וי.
סכיכי
י פ5ש רזמ תס6כ61 6תי
ן .דס 6כפ?ר6פ6י
יי תוךי3ין 5ש 5סער קווס 5** .6י5ות
תססרס6
6
ת
6
י ס' %סיך 06
ס56ת כרי 5% .ת 6מד כ"ה
%%נ ..כ
%ת 6וקנ'ס 6ט5
16ג5ס גע6 .6ית % %6י5
6
ת
ר
י
ס
ן
י
ר
ת
6
ד
6 6%תר1 6ת 6מ 6ש ת%5ע
קתי
ויכד תנאיפי ססי 6סירת 6גד6515
ק*3ס61 .יגון תת3ס5י
ד6ס51 .65% 6תת 6זתין ק*3ס  606דתד3מ .6וס6י 6ס6
6כ 65וס5י 5כ 6100 5ססר61 .6תגס 5סס 61סס%
גסט 61ס5סוג 6ד6ס6 651 6ס6ר תניס 3פ5ת601 .6י 3רגס
דתקר 3קר3ניס ק6יס ע4ס31 .סס 61רו %דקר3כ6
וס5יק %פ3ר תנש סיר 6דרום תס 636דפרי 6מ5ף
61תכפר .כניני כך כ 65סס6ות36סי61 : 5ססגי
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ו5יפ ת6ן דק6יס 3%י

טראהמקוטות % %שיו
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נ) אם סכסן סתסש ימס%5 6תת סמס*6 .ר 6%
ת 6חד 3סעת 6ד%יקי% 6תכש 3עית.6
ו6יכון תנוקות 3 50ית ר3ן תסתכמי %פ6ן %3ריית.6
יכ 65כגסת ימר5 56קיי %פתסון ננ15ת61 .6י 5ש ג3יט5
61 610יכון 65יכ5י !6תקיית3 6פ5ת61 .6יזכ6ין שתכט
6יגון 6תפסן 3קדתית61 .6י 5 .65וטן גדיע דפ%5
תתקייתין 3ניגיסון תתפסץ 3קדתית .6ולן'ס ס5יק 15ן
תע5ת64פונ ו6 65סתכמ 3ס 1מ1כס %1 .ד 6כ5מודוי 56
ירמי
ק תנש 5גסשפ יסר61 56תנ5י3 6נ .%15סס*ו 06
סכסן סתסימ קס65 6סתת סמס6 .ת6י' שס65 .6סתת
0ג*ס3 .נין מתמ פ5ת 6דנרתו ס6י.
6)5סתת סמס וד6י
65 8%סתס די5י
נ
6
ס" .שס .6ינרמ כדש
י
ת
י
י
ס
ו
6גי ו3ני
ס5תס מע6יס .ד* 06 6סכסן סתסש ד 6ק*3ס .ימע6
.
ינרע סו3ש תן גטטת יסר 56ומע5ת .6ד 65יסי53ון טפוק
3רכאיו6י
ן וינש גכ6% .65י 6יסו0% .תת ספס וד6י.
ננין מ4כס דינז 6סו ..6ר' עמק 6תר  06סכסן
ספשש עש % .6כסןדיתת
 6ד6תתקן 5ט3ודס 61סתכמ
כיס מס6ס65 .סתת סעס סו 6דטס 1ד11 46י65ינוןדסתיכין
ע5יס.י
) כטע 6ד 6ס5ימ3% 6ור
ו 6ד6סתכמ *3ס מע.%ווי
65עץדמתכין פ5ש6 .יריכי
ס 1כ 5סכן כסנ .6דכ5
יסר1 %פ45ן את6ץ ג5ס תמכ6ן 1ת%5ן 65ת3רכ6
מ 5ידף .ד 40תכיגן
'3ספ%ו]דככס5גס6ו ס6רי 5כ %11ת5ע
51קר 63נך3כ 6פ[ %5ת
%תכמו 33רכס
31מד11ת .6יתיג 6ס%י 65תפל .6סת6 656תכ5י5
ניתיכ[ 6תז] וכ6 65ת6מיד%1קיר ד3 6ד61 .6ת3רכון כ5סו
גמן% .6תגמ דפ5יד 6דכסנ 6תתגרכ6ןפ65יותת6י%1 .
16קתזס .ונג*כ 3פי כסג
ף5 6קר %נך3ג 6פ5ש3 .נין
דיתכפר מו3ש6 .שר יע  %תנינן דש 5יד 6דכסנ5
6תכפר מונ 6דנר כס קריכ קל .%3סס %ו6עץ
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י לטע טטת ל*ע%י"שד והעזעת הס*ירותועליית חקןל8ות:
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בנש "שר %ומהשלם .של4
לבעבמ חפאו העם הצא..
יצחק אמד אם הנוץ
יטששא .זה הכהן שלממה שיצכן לץבורה ונמצא
המשיח
טחפא .לאשטה העם חיי דואבוה .4ף לשתןדגומכים
) כדמיע זה
עליו.י
י שע"ח צבור שנמצא בו חפא,וי
 .א"ר הידה כל שכן דגוו ,שכל
ל
ע
לאוהן הטמכים
ישר4ה"ףונים החתונים בלם מוצים ומצפים להתברך
עלטץ .שהרי לסדצו בשעה שרכהן מתחל לכק הכונות
ן [תון או נמצארם כלם בברכה
ויהקריב שיבן העליי
ובשמחה .וימץ מת4ול להתוךרר .הושסאל נכלל
בוומין [ת ],וחבל נתאחר רטזקשר זהבוה.ונחגרכים כלם
 .משצא שע* הנהן מחברכ
יחד
י
הייםיבעלשייובנןשעולחחתעוצנפש..ו
בף
ל
נתבאר.
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מעי מ6ן תנךינ ע5יס ות6ןיכפר ע5יס 6י תימ 6ו6יסו
מקריכ על כפסיס)6 60 .סו 6תקלקל6 1651 .יסי כו6י
ו"תכרכזן עליס על6י ומפ5י .מס5י ל 5יתכרכון
פ 5יויס כל סכן על6י"6 .ר יסויס  .6%ו %כתינ
וכפר נעוו ונפו נעע6 .מ6י נפ* 6לכסר 6עליס
נניןו*עזו מנ .יכסר על נרמיס וכמרכ וגפר כעוו.
"6ר מא 60 6יויע כ6ן 6תר 6תקסר כסנ 6רכ.6
וכק 6פר 6תקסר כסנ6 6מר 6וסס 61ו6קרי סנן [תח]
ננין כך כסן 66ר 6ק 6מקריכ קרככיסנקריימ.5וסליסליס
פד ססו 5תמר ו5סקסר נז .נסר רכסנ 5סל"ן
לססו5 5מר ל 5יפככז ליס לסלע 5ל5סריפ ול5תכפרפ
סרנניס.
מוניס ופ"ר 5מה* ק 5פערינ
ליי
פ
פל לנסר
ל
כ
ו5כיקסןו ר5פמקרר*ינפו5ופ5סינרויןכ ולפ6ל5יפןסספיכסלמו ק-פסחלריןרי
ילכפר5
טוניפ .ופלכ5עויס5 5ססכמ פלירייפ .כגוונ 5ר5סיספלל
ופפס יפיו ~5ר סטסיו ..י
) '5ר 5נ 5פל ר 5ניופ5
נפי פ? 5ל5ססכל 5ננרנם סליסיכל 5דירפ
רר5ם
ילכ 6קדיס .6דיוע כ
כמ
6רמויפסו
יקר 6ומלכככ6לסוויכעי
עלייסו כעות 6כס6ייימ.6
ק 5סוסר6
עלמין
מככ
ז6
עת
ככווכ 6ולכ 6כמכחת 6כרעו
"סלימו .כנין ויסתלק דע6
פ 5יחי מן ע5מ 6חי65יכון וסלימ 6ולסון 6 65סתכמ
כוק 6י6ות .וס 6מוכי עת6 6ת"ן 65וכר 6כניכיס .סס"ו
 06סכסן סתסימ ימע .6וס 61סלימ 6וכל יסר.56
ל%מת סעס סו 6ננין ווע 6סרי 6עלייסו .וכו
סלימ 6סו 6וכ6ס כוק 6י6ות וכ6ין 6עון עמ .6וכל
ס
ויכין מסתלקין מכייסו [ 5יויס .כלסכן:כסכ 6ועלייי
תתכרכ6ן על6י ותת6י -
ם כ 5פות יסר 56יסנו ונו' .כתס ו6וקיתכ6
כ) ד*4כ
נסור6ס וסעו נס6 .נ 5ו6ס כ 5עות
יסר 56יסנו .ו6ס כ 5יסר6ל יסם תכע5 .יס .נוסו
כל עדת יסר 656 .56חיכון ו6סתכמן כירוסלס.
וס6תתמן כפק16 6ריית5 6כ 5עת .6ו6י6יגון וסט תתן
ספ6ן .כל יסר 56תע6ן .ותכיכן וכיון ותתן עע6ן .כ5
פמ 6עע6ן .כנין וכ5סו מסכי 6כתרייסו .וכעלס וכר מפעי
סקסל56 .ין סנסורין6.לין 6יגון ותמנן על
סקסל.
יסר5ל..פנע)ירכי מיי6 6מר ו6ס כל פות יסל 56יסנו י6ס
ינצו כ6וריית 6% 6יכועק %מס .6נ%י סא .נטן
ונפלס ונר תפיכי סקסל5 651 .סתכמ %ן ויוע
לנל %פמיקת 6ו6וריית 6ו6ירמס*6 .6ר יסווס זתין קנ*ס
לנ65ס רזין עמיקין ו6וריית 6כותכ 6ותלכ6יסיט .5כנין
ד) ומל6ס ס%ן ופס 6ת ס' כתיס 5יס מכסיס וכתינ
ס) ול 6ילתוו פוו 6יס 6ת 6מיו ו6ת רפסו 65תר ועו
י כלסיועו 6ותי לתקעכס ופו נוולס:
6ת ס' כ

לשון קודש

חמא סיוקריב עליוומייכפדעליו .אפשר תאמרשיעא
מקריב על עצט .הרי הנא נתקלקל.ואין הוא בדאי
א~יתברכועלידו עלטניםותחתונים .חחתומםאיןטתברכים
%ידו בל שכן עליונים .א"ר יהורה ולא .והרי נתוב
גפר בעדו ובעדביצ .ולמה נצרך ארכפר אחר %יו
בשבילחמאו .יבפר דיא על עצמו שבתוב וכפר בעדו.
א'ר חיא הדי ידוע באיזה מקוםמישר דנוץנהל.
ובאקה מקום מקושד כהן אחר וזה שנק-א מנן [תח]
לפיכך כדן אחר היה מקרייב טיבנו בתחלה .והעלה אתו
עד המקום ההוא שהוא מקושר כו .ולאחר שהכהן עלה
למקים ההוא אין מעכבים לו לעלות למקונע ושיתכשר
חמאו .וע"כ כהן אחר היה מקוץב עליו קרבט תחלה.
וכיון שהקר*ב אחר ולא נסתפק כל כך עלידו3 .אחרבך
דיא כעצמו הקריב.ואותן העליונים כלם מתחברים לכפר
חטאו .והמלך הקדוש ממכים עלידם .כדמיון,ה המתפלל
ומעהיעי
ד אחר תחתע  )6א"ר אבאזלכןביום של
ראש השנהצריך הקהל לבחור באדם השלםמהכל.הטיע
דרכי המלך הקדוש .היורע בכבוד המלך .והוא יבקש
עליהם רחמים ביוםהזה.ולהכין קול שופר בכל העולמות
בכונת הלב .בחכמה ברצון בשלמות .בשביף שיסתלקעל
ידו הדין מן העולם .ף לאותן שדשליח שלהם לא נמצא
בשלמותהראוי .שהרי חמאי הקהלגיבריםבעבווי
1 .ד1
שכתוב אםהבהןהמשיחיחמא.שהואהשליח של כלישראל.
לאשמת העם הוא .לפי שבעבורו שורה הדךן על העם.
וכאשר השליח הואזכאיכראוי או נם ה:9לזכאי .שכל
 .וכל שכן דגהן שעל הץ
הדינים מסתלקים על ידו
מתברכים עליונים ותחתטים :-
ג) דאם כל עדת ישראל ישם תו' כמו שטהבארשידצ
בהוראה שמעו בה .אבל שכתוב ואם כל עדת
*שראלישמ .הלא ואם בל ישראל"שנו צריך לומר.
בל עדת ישראל .אלא אלו הם אותן דג
י
מ
ל
ש
ו
משזים באיאר
שט ושם
שהרי משם טצאה תורה לכלהעם .ואם אותן
מעו .כל ישראלמשץ .ולמדנו שביון ששםהיומועים.כל
י
העם מעו .לפי שכלם נכהחכו אחריהם .ונעלם דבר מעע
הקהל.עינידקר.1א* סנהדרין .אלה ד 8הממינים על
ישראל ..נ)רביהויא אמרואם בלעדת ישראלישנו.ואם
ישנו בתורה %איבינו דרכיה .באהו סבה הוא.מ4בשביל
תעלם דברסעיני הקהל .בשביל שלא נמצא שידע
צלו
ת עמקות התורה ודדכיה .א'ד טערהעתיד הקב'ד
לות סהץת
י
ו
מ
ע
ם של דהורה בזנק דמשיח .ככתוב
ד) ומלאה הארץ דעה את ה' כמים ליםמכסים .וכרעב
ס) ולא ילמדו עוד איש אתאחיו ואת רעהו לאמר דעו
אה ה'כי בלם ה,ך אותי למקמנם וער נדולם:

ביי

מיך

חשר נשש לטא תשה אחת טו :רבי עוק למר מח
נשחנהבאן שבכל מקום כתוב בהםואם .אםהכדן
המשהויחמא .ואם כל עדתישיאלישבו .וכאן אשר נאאא
ששמא .ולא כתוב ואם נשרא טשמא .מה מעם הדבר .אלא
לפישהבדגים אץנמצאים בל כךבחמא.שהייהכהןאימר
פ שועול של רבונו מומלעליו בבלטם.
עצמו תמיד.י
יללישיאל .והטל של בליהודמישראל.
תם העול של כ

אשר
%כ 6ימע 6ועסס 6מת ונו' .פני רכי י5מקת6י
ס
" כגל 6פר וכתינ נטו ו % .%סכסן
ספסים ימע .6ו6ס כ 5פות יסר6ל יסגו .וסכ5 6סר כסי6
יתע .6ול 6כתיכ ו6ס נסי 6המע.6ת6י ק 6תיירי656 .
6לין גסני 6ל 6תסתגמי סכי נמס6ס .וס 6כסן כסןר
טרתיס פויר .6כנין רייול
 5רפ%יס פליס נכל יופ.5
ונזעול 5ריסר5ל כלסו .ופסול 5רכל טר ומר.
ט*ו
טדאה מסומטז  :" 9 %ט  9נ ט  9נ ם יפי' יא ס) יפי' לא
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כתיכ" .ק

ולכך "ש להגעה אם הואיוששא1 .ל8יכך כתוב ואם .וכן
וחם כל ערתישיאל ישע .יש יחטוהעל שכלם ימצז%
בחמא אחד .שאם אלו ר%מאים אלה לא תששאו .ולפיכך
ואם כהוב .אבל כאן אשרנשיא יחמא בודאר .לפי וטלבו
נבה בו והעם וצלכים אחריו ונמנים החתיו .וע'כ בתוב
אשרנשיאיחמא ועשה אחת מכלמתית ה'אלהיו אושר לא
תע,רנה .וטעבר על משית לא תעשה .והוא עשה אחת
מאלה.ועשכ לא כתובבו ואם.שהריענעו לא במפקהוא.
או הורעאליו חפאתו .שבשביל שלנוגנה בו לא השגהה
)רביידודה
בווטאו .ואח'כ טקעלו ועשהעליותשובה"..
אמר או הודע אליו חטאתו אשר חמא .הודעאליו מצר
 .אוידע חמאתוצריךלומר .מהו וצדע אליו .אלא
שלמי
שהקב'ה טקר להשכינה להודיע ל 1לארם טתו החמא
שחטא .ובמה מורעתלו .בד?יה .כמש'כ נ) ?לו שמים
שט ארץ מתיממה וצדעאליו .כמ 4ששקר ומודיע
לאחר .שלמינו בשעה שמאדם חופאלפני הקב"ה .ואינו
משגיח בחטאו להזורבתשיבה ל8ני רבונו .ו5שליכו אחר
ומעידהלשני רקב'ה .ואז פוקר
נתפת .נשצוע ממש
המלך להשכינה ואומר לה .ש הורע אליו חטאתו אשר
חמא .בהטקי וורץעליו והודע לו חמאתו .ככתוב נ) הודע
אה ירושלים את תועבותיה .לאחר שפפע בו הדין אז
לחזור בהש-בהלפני רבוט .ונכנע מפניו
נתעורר
ר%הבי
ן .שמדי מי שלבו גבה בו הואיטמא.ושיכח
להקרינו
 .והקב'המכיןהדין לפדו ופוקד
חטש ואינו משניחע*ו
לההע אותו החמאשחמא.כדישל4ישכח החמא ממנו
ויפה הדבר וכך הוא משמע.שיצי לא כתוב או נודע
אליו .ככת שכתוב או טדעכי ש%ר נגח ווא .ומי שיקים
בלילה לעסזק בתורה .רוזורה היא מודעתלו חמאו .ולא
 .אלא כאם המודיעה לבנה בדברים רבים .והוא
נדרךדין
אינו שמנח החמא וחוזר בתשובה לפני רבונו:
 )7רנפשכי תחמא ושמעהקול אלה ונו' .רבייומי פתח
ה) עד שיפוח הטם ונמו הצללים וגו' .ככה
"פלהםלאנשים לדזהר מחטאיהם שלא יהמאו לפנייבונם.
שהרי בכל יום ויום כרוז יוצא וקורא .ההשררו בני
העולם בלבבכם לפני דמלך הקדוש .התעוררו להזהר
מחמאיכם .התעוררו אל הנשמה הקדושה היושבהבתוככם
 .שלמדט בשעה
שהיא ממקוםייושועלין
שדקב"האזמהורציואתוי6תי %י" 6פ65ם גיתייין 3סעת6טיק
61ס
נוומה שתרד ליכנס באדם .מזהיר אותה בכמה
בכמה עונשין בשביל לשכור מאהיו .ולא עוד אלא
6ל6
51קית%ך
"6,
שמעבירה באלף ושמנה עילמות להשהעשע .ולראות בהם
%ס613ינן 3נ
הכבוד של העמלים בתורה .והיא עומדת לפני דמלך יקר 6דמיגון דתסתד5י כ16ריית .6יקיית 6קתי תלכ6
בלבוש דכבוד בהצורה שלה שבעולםהזה .ובלבוש כבוד כ5כוס יקר כדיוקג 6די6)-י פלתמ ונ5נוס
עליון דיא מבטת בכבוד המלך בכליום .ומעטרים לה
2
י
בכמה עמרות .כאשר מניע הזמן לרדת לזה הע:לם היא ו 3כתס עערין .כספתמ דתסי זקגמ 5גמת5 6עלק6
יושבת בנן עדז שבארץ שלשיםיום .לראות בכבודם של טכדת תדורס 6כגגתמ דעדן ד,רעק קלתיןיותין 5תמתייקר6
ו5ויקי6
נדולי הצדיקים .והיא עולה למקוטה למעלה .אחר זה
לחתרסמ 5עי 65וכתר ד6
ע
י
ר
"
ת
ו
וסג
ת לעולם .והםלך הקדוש מעמרה בשבע עמרות ער
ירד
שוךא באה ונננסת בחוך גוףהאדם .וכשהיא בגוף האדם ד6תת וע6לת גגו גופ 6דכר גס .וכד6יסי כגוס 6דכ*נ
תימאת בשלם הזה ותעמל בחשך .חתורה מתפיה עליה ומכת כס6י ע5תמ ימסתד5ת 3תסוכ16 .6ר"ת 6תיוסמ ע5ס
ואומרת.ומהכל רגבודהזהוכל השלכתת השלים לנפשהן ומתרת ותס כ5יקרמ ד1 6כ6 5ס5תות6 6ס5יס 5גסמתמ
י החמא .איךן ת5כס ע65ס
.ת וסי 6מכס6ת ק1תיס .גפסכי תמסמ .תמי
ופילך העליון .והיא חומאח לפניו .נפש כ
ס555יסד
א עעלה לחמוא .עתה נחזור להכתוב עךשיפוח וךום
41סו הצללים 11 .עצה לנפש הואה להזהרטלחמוא ושתשוב וגסו
ד 6עיסמ 5סמי נממזדסר 6תמוכמ
לו)טהר עד שיפחשהיום .טרםשיפהתהיום שלהשים הזה .ן 65תדכ"ס לד סיפומ סיוס .טן ס5מ ש1ר י1ת 6דס6י פ%5
ויבא
"שי
 9ט60 :י~ג ג 0אז"ל ט*,? 97 )7 1י)
3
9לאה מקוםרת"י
,יופ"ד תווס6 6יסו כד ימסמ .וכנ"כ 061
 061כ 5עדת יסר 56שגי ת %11ס 61דכ5סו יספכמו
נד%כ 6מד .ד6י 56ין ימס16ן 56יו  63ימס16ן .וננ"כ
 061כתיכ מכ 5סכ6
גסי 6ימס6יד6י .ננין ד5ניס
גס ניס יעת6 6ז5יןמס%
תריס ומתץגון תמותוי ופ*ו%ר גסי 6יחסמ יעסס ממת תכ 5ת5ית ס' 56סיו 6סר
תעסינס .ועכר ע 5ח15ת  65תעסס .הסומ פכיד מד
תנייסו .וע*ד65כתיככיס  .061דסממ5וי  63כספק 6סוו"
 16סודפ 56י 1מט6תו
 .דנגין דלניס נס ניס 5ן 6פנמ
)רנייסודס
3מס6יס51 .כתר6תידפ 3יס ופכדט5יסתפכס..
"
י מע6תו מסר מסמ .סודפשיו תטפר6
חי
ד6תת6רן16%.סוידדעע56
ע6תי תכפי 5יס .תסו סיפ 56ש656 .
קג*ס פקיד 5כנסת יסר63 56ודפ6ליס 5כר נס סס %פנס
דסומ מכ וכתס תתפ 5ש .גדיגס .6כד* 6כ) יג 15סתיס
פיט 61רן תתקותתס  .6סודפ מ5ץ .כמ6ן דפקיד
מכ קתי י*-ס6% .
56סמגמחר6כמסד6ת:ייסגן65סכדסרט6ת5כתיויככתש
6
יקתית5דיס61 .סוי5יס כתר
כתסיס .גסתתיס תתס סנקת 61ססידת קתי קכ*ס .כדיןסקיד
תלכ5 6כגסת יסר%1 56ר 16 .סוד5 %ליו מסמתו מסר
מסמ .מוסיסדיגמ ע5יס %ודפ 3יס מוכיס .כד" 6נ) סודפ
מת ירוס5יס מת תופכותיס .כתר דתסי פ5יס דיג 6כדין
מתטר רומ5 6ת:דר כתיוכת 6קתי תמריס ומתכנע
5מקרכ קרכג" דס 6ת6ן ד5כיס גס כיס מסי:61 .סי
צשתו.:
ננין
כת :דכתיכ  16גודע כי סור גגמ סו .6ותמן דק6יס
כ5ילימלתלעי כ16רייתמ 6וריית 6ק 6תודפ5 6יט מוכיס651-
כ6רמדיג6
כמתמ ד6ודעמ ל3רס כת5ס רכיכ .6וס%
5
6
"5יס ותכ כתייכת 6קתי ת6ריס:
6 65נסי
 )7רנפ:ט כי תמסמ וסתעס ק56 51סוני' רכייוסי סתת
ס) עד סיפומ סיוס ונמו ס355יס ינו
' כתס
6ית 5סו5כגינסמל6זדסרמתמוכיסוןד565תמפיקתיתיריסון
ק
עלתמ לכייכי 5קתי תלכ6
6 .תטרו ,"5וסרמ
תחוכייכו6 .תערו 5נכי גסתתא קדיס 6דיסכ כנ11ייכ1
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ךיקרא

י ססי 6יות 6תקיפ 6התכפ  05מ5 %5ויג5 6גסק6
ייית
מס6יע5מ% .6סוס555יס.ד 6סו 6ר61כין מכרי6דק66מרי
דכטע %זמעי ומג 6דכ*ג 5גסק 6מן ע"5 .%5מ6
דנ*ג 6תעכר מגיס .סס*ו עד סישמ ס-ס .פד ד %ינסף
יומ5 6נסר 4מס6י פ5מ .6ונסו 55%ש .דכדץ 6תעכר
415ש 6דעיס .יתוכ קהר מ%יס .ר' 56עד 6מר נצין
%5מין6ית5יס5כ*נ כד6יסו כקעמיס .מן רכרכ 6ועיר.6
דכמיכ ס5%יס "רי .וכד מסתכמי גמד1 6
יץ כ*נ
מד
כ
סו 6כקיומיס .וכויו מה כ*נ 65סתכ 65כעוכדה 51תנץ6
י פ"5סו .כנץ דקכ'ס 6קרי רמוס
5ין קמי מ6ריס ויוד
ומג1ן ומקכ65 5ינון דתכין קמיס 6% .ס 61פד סיסומ סיוס
וכסו ס555ש .וכיץד6יגון 555יס מתעכרן מיניס ו6יסו
כ 5כך כמו
תסיס כק .%51תשכס % 5% .
מי
65
עכ
מ5
"ס1 .ס5מסמ
כזמג6דיסו ק6יס כקיו4
" 6כרי 1ו6מר
 )6וימר 6ת כול6ך כימי כמרותיך עד 6סר  65יכ16
י סרעס וט' .דכד ממון יו%י 65סת5ק 6מן ע5מ6
מיס שוס 6פ5יס
יק
% .פסכי תממ .6וסמעס ק%
1 .055ס6 6ומיג 05 6כ16מ6ס דסמיך5 65סקר6כי .ו6ססידת
כס
נמתת 5ע5מ1 6ס 61פד 1ד "6מכמס א?נין
ית כס 5גסר 6סקודי .וכנ"כ ס61י 5וס 61פו.
כד
ד6ססי
 16ר% %י
ע % .ר6 46יטן מוכין דפכד ו6סתכ 5כסו.
 16ידע ככירור 6דמ5ס דעכר ע 5פקוד 6דמ%יס% .
65עי6506 .יודיע5ייסו קמי מ%יס פד  65יפוק מס6י
ע5מ .6וכ %ע%ו% .ד יס 6פוט 6יך יסתמין
5יס פתמ61.6כי)ך '6ירקוס קמי ת6ריס1 .ע 5ד 5ונסם כי
מיי 5כתיכ מע6תי ?6יעך ועוני 65
חתע 6כתיכ
כסיתי .מכ6ן 516יסנ 6וכ 5כר נם דמכסי מס16י  6%מסרס
5ון קךה מ5כ 6גףי5 %מתכע פ4יסו רממי 65
יסכין 5ש 5מסתמ פת 64דתשכס .כנץ ד"6ש מכסי מיגיס.
61י 6יסו פרים 5ץ קמי קכ*ס .גך*ס וויס ע5יס
וימגכרון רממי פ5דיכ: 5% .6כן 6י 4עא ככי דס6
כ 5פתמין סתימץ 6ש 1פתמ 61תקכ155 5תיס 1ע5
ד 6סריש דמע6ף יקר 6ס 61דמ5כ65 6נגר 6רממי פ5
דינ:6
נ)נכ78טכי תמט 5מע 5ומס6ס כסנגס מקדסי ס' .ר'
י5מק 6תר 16 60קמה :נפפ 6%י .כתיכ
ס 6תס'56סיך[ממ]
י) וסיתס גפס"ד%י 5רלס כ5רורסיהי
יכתיכ ו6ת נפס 16יכיך יק5ענ :כנעך כף סק5פ .זכ6ין
ן 5דיקי 6ד5ות 5ון מו5ק 6ע65ס כקכ*ס .מ%ק 6קדיס6
:ינו
קץסי דמ5כ.6כנין ד6יגץ מקדסיגבמייסוכקדוסידמ46יסע.
 5%מ6ן ז6תקדס קכ*ס מקדס 5יס .וגתיכ
וסתקיסתס וסייתס קדוסש .כר נס תקדס נרמש מ%פ.
מקדסין 5יס מ5עי 65וכד 6תקדס כר גס כקווסס
דמ"ריס ירת נסמת 6קדיס6 6הסנ 6דחכ"ס וכגסת יפר.56
יכדין ירית כ561 .65ין ד6קרון כנין 5קכ*ס .כמס וכתיכ
כניס 6תס 5ס' 56סשס1 .ס16 6קתוס .מ 6מזי כתיכ
ת 651ס*%ן כפס סיס51 .עקשס נפס מיס ספס [ג]
ומססי6ח'5ק5ירית דת מ5כ61 6תק"ר כנח1ר 6פ55פ61מסין
מ5כות 6וננין כך וסיתס גפפ 6ווני 5רורס כ5רור
סמייס .ה16 6:ק%ס דנפס 6תגאר כרומ ימה ככסמס

שי

וכסמס כקכ*ס1 .כ6ס
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ויבא יום התקיף ההוא שיהבע לה הםלך לדין לצאת
מעולם הוה .ונסו הצללים .זדו סודבין החברים שאטרו
כי כשעה שמגיע זסנו של אדם לצאת סןהעזים .צלט
של אדם דצלך טמנו .זש'כ עד שיפוחהיומ .טרםיעשב
הים לצאת סעולם הע; ונסוהצללים .שאז
ממם
צלמו .מץז"ר בתשעבה לפני רבונו .ר' אלעזר אמר ב'
צדליסיש לו לארם כשהואבק-כע .אחד נרול ואחרקטן.
שכתוב הצלליםשנים .וכאשר נמצאים ביחד א האדם
הואבקיטו .וש צדז האדם להסתכל במעשיו ולהקנם
לפני רבונו ויתודה עליהם.
שדקב'ה נקרא רחום
הצון וטקבל לאותן השבים לפניה וזהו עד שיפווץ העם
%סו הצללים .שכאשר שתן הצלליםהולכים טנצו והוא
תפום בקולר .תשובההיא
 .אבל אינה יפה כל כך כטו
בוטן שהאדם הוא בקיוטו .ושלטה דטלך דכרט חשמר
 )6וזכור אח בוראך ביטי בחרותיך ?ד
לאיבאו
יטי הרעה %ו' .שכאשר מגיע יוטו להסתלק טן העולם
הקב'ה מתמיהעליו ואוטר.ינפשכיתהמא .חשמעה קול
אלה .הלא השבעתי לה בשטי שלא השקרבי
 .והעדתי
בה כאשר ירדה יעולם .והוא עד ודאי טכטה פעבום
שדיהרהי אותה לשמר מצותי .ולפיכך כיון שדיא ער,
ש ראה שידע
 .או ראה אותן העבירות שעשה ונסתכל
בהן .ש ידע בבורור היבר שעבר על סצהע רבונו .אם
לאעיד .אם לא יתודה עליהם לפני רבונו מרם שרצא
טוה הע1לם% .שא עעו .וכאשד ישא שט אז ישתחץ
לו פתח ואיך יעמר לפנירבוט .ועל וה כדעב ונפש כי

ה*

יפי

"שר

תחטא .ג) אשר חיא כתוב חפאתי אודיעך וע%י לא
כסיהי .טכאן לטדמ שנל אדם הטכסה חטאעואינו מתודה
עליהם לפני המלך הקרהש לבקש החסים עליהם .אץ
נותנים  4לפהווח פהח תשובה .לפי שדצא טכסהחטאי.
ואם הוא טתודה עלההםלפני הקב"ה .דפטלעליו הקב'ה
וטתנבר הרהסים ?להרין
 .וכל שכן אם ד
בךלא בוכה .שהרי
כל הפחחים דגעולים הוא פמזחם והתק תפלתו .ועל
כן וררחטאי ההא כבודו של סלך לצ4ביר דרדגאם על
הדין:
י תסל מעל וחטאה בשננה סקדשי ה /ר'
נ) נפ7טכ
יצחק אסר הרי ביארו %ש וראי .כדווב
י
)ווזההנפשאחניצרורהבצרורהחים אתה' אלהיך [מס]
וכרצב ואצע נפעש אויביך יקלענה בתוך כףהקל? .וכאים
הם הצדיקים שיש להם חלק עלען בהקב"ה4 .לק קרוש
בצושת דםלך .לפי שדםטקיוום עצטם בקוץושזרבונם.
וכל טי שטקדש עצט דקב"ה טקדש אותו .שכהעב
השעקרושזם והיתםקרושים .אדם וומקדש עצמו מלטמה.
טקיוום לו מלטע4ה .וכאשר טתקדש האדם בש-וו%ז
רבונו יורש נשטה קרושה נחלת הקב"ה %משעישרש.
ואו יורשדכל .ואל ,נקראים בנים להקב'ה .נמו שכתוב
בנש אתם לה' אלוןכם .הה נתבאר .בוא וראה כתוב
תוצא האר'ץ נפש הרה .וביארו נפש חיה 0תם ךג] ומן
חלק הדצא ירשיוד
ונתקשר בקשר עליון ומתל
המלכמע.ויפינ
ך כתוב והיתה נפש אדוני צרורה בצרור
הח4ם .והרי ביארו שיצפש נקשר ברחה והרחה בנשטה
?%א  %והנשבאה ברוקב"ה 4אשרי חלקושל וה הטחלנחלה על-נה
פג6ס
הואה

דניך

ףו הזהר
א  '%ש ץ 8ש  8 8 8ע"י" %שש'יישה בס"יתטלנית שי4הנאטי"'"לחיר .וחלק וח ועא בנל אד
נשותם .אבלידי
ק8
שכים לרוה וגשטח ששירשפ בושארתובייה % :א ש י%ת באיע א%נים .והרטו שטדת חפלטת חששיא
האדם:

רשון קורש

88

ריכושא

י לאותן הרשעים שנפשיחם חרנן צבות בשולם
הזאהםו
הזה.כל שכן בוולם הבא .עלויהן כתוב ואת נפש אויבך
יקלקגה בתוך כףה%ע.שיילמת וטשוממות בעורםו*ן
מוצשת
לנוח להתקשרבו .ונשאנות נהוך צררי
המומאה .והנרוו קורא ושמר ונפש כיתמעל מעל וחטאה
בשגנה מקךשיה' .שהרי אעה נכטמע בדקדושה וארנה
 .לפי שגרבקים בהם
נכללת ביע והם בתיק התעים
יממאים :-
ונ
*)רוןיו
קכ'יחמא ואשם אשיב את דגלה .מוצ
'
כ
י 5חמא
ישא ולבפףואשם .אלא כך למדנו.
כ
מאותןעבירות שנקראות חמא .שכתוב מכל חמ*ת האדם4
ואשם .כמושכהיב נ) האשם ד0ושבלה' .ואשם.יתש.
 .א"ר
כלומר אםיתגןמעשיו .והארב את דג?לה אשרנול
ב לא כתוב אלא
יוסי כך נשמע שכתוב והשיב [נ"]וישי
והשיב .והשרבדוקא .נ)רבייצחק אמרוהשיב אה הנולה.
שם שאלו ההברים .מפני מה בנזלה כתוב וה*ב את
דגולה ולא יותר .אלא
ביארנו שוה השמה יראה
ה"לענהכחתחתונה .וזהשנהנרביהשים יראה התחהענהלפניו
ולא יראה העליונה .מה כתוב למעלה ונפשכי תחמא.
כמו שביארנו שדוערה והקב"ה מה~פיהים עי
ע ואומרים
ונפש כי תחמאונו' .וכתוב נפשכי תמעל מעלומ' .או
נפש כי השבע ום' .א"ר יצחק נפש כהעב .ולארוחוץא
י
נשמה .וכאן נפש [רוח וגשמהן [נכ] שכתובוויה כ
יחמא ואשם והשרב אה הנזלה .מי שרוצה לתקן מעשיו
כמו שאמרנו והשיב .מהו והשיב .אלא כםי שמתקן
המעשרם בשביל שתחזור ותשיב נביעה המים למשמם
להשקות הנמיעות[ננ]שהרי הוא היה נורםבחמאיולמבוע
מהם ההשקה .ולכך כתוב והשיב אה דגולהונו' .כמו
שנתבאר.י) א"ר עסי בוא וראה כל אדם הרו?ה להמשיך
שפע ברכות מלמעלה לממה ליחר השם הקדוש .יבקש
בתפלה ףהקב'ה ברצון ובכונת הלב להמשיך שפע מן
דגחל רעמוק ההוא [גד] כמו שכחוב ממעמקים ש*אתיך
ה'.כי שם עומק הכל להמשיך בהטם ברכות יממה.
המצש ברכהע בכלהעולמוה .שכאשרנמצ*תכאןהברכות
טלמעלה הכלדיא בשמחה .הכל רצא בעצלמוה .אשרי
חלקם של ישראל .ושהקב"ה משפיע עליהם ברכותומאין
תפלותם .ועליהםכריב פנה אל תפלת הערער ולא בוה

מים
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פ65ס.ווי 46מן רסי 6*8דכפ60ן וי5ושן 65
זככ
*פס 6ף3ך
וין .כ 5סק נפ5מ 6ו6פי .פ5יטו כתע ו%
יקלפכס כתוך כף קק5פ דלש5ן וסס6ן 3פ5ת651 6
46כמן 6פר 5גייכ65 4פקסר 6כיס044 .ת%ן כנו ססר
דמס4טת .6וכרוא ק6רי %מר וכססכי תמפל מפ 5ומס%
כסנגס מקדסי ס' .דס 6נקדומס  65פיי
651 5
6תכ5ע .ו6יכין מזיקי ע5מ 6כנין דמתדכש כסו

ג%%

ומסת%ן :-
נ 6ת סמ5ס.
 )6ןרןיהכי ימס 6אסס הזסי
אס 6ענסוף  6% .0061סכי ת6נ.6ני ימע6
מפ .6דכתיכ מכ 5מס6ופ ס6דס.
מו66יסכסין .מכודכי"ן 6דכ)6קרוןס06ס סתוסכ 5ס'61 .סס .יתש.
כ15מר  06יתקן פו3דוי .וססיכ 6ת סנז5ס %רני
6 5שר
יוסי ממסמפ דכתיג וטסינר[ 4נ ]6ויסינ  65כתינ 6%
וססיכ וססיכ דייק .6נ) עהק 6מריססיכ 6ת סמ5ס.
 .מפני מס 3נ%ס כתיכ וססיכ 6ת
תמן ס6י 15מכריי
סנז5ס ו 65יתיר6 % 656 .עףמג 6ד 6פי דמי5ו
פ65ס כתת6ס 611 .דגכינ סוי דמי 4תת6ס 5קכ5יס
 651דמי 15פ65ס מ6י כתיג 5פי 65וכפם כי תמס.6
כדק6מרן ד6וריית 6יקכ*ס תווסין פ5יס 61מרי
נפס תסכפ וגו'6 .של עמק נפס כתיכ 651 .רומ %1
כסת
טס6ס ו6סוןסכ6וססיככסס6ת[רטוגמז5וטכ.סמס] נננן דכהר5כתקכ6וסיס כי
דכפי
עיכדוי
סי
כמס ד6מרן וססיכ .עסו וסמ
*כ 656 .כמ6ן דיתקן
פ31וין כנין ויתיכ מכופי מיי65 6תרייטו
"5סק6ס נסיפן [גנ] דס 6סו 6נריס כמוכוי 65תמכפ6
מגייסי ופ"ד כתיכ וססיכ 6ת סנזכס ומ' .כמס
ד6תנזר .ד) '6ריוסי ת 6מזי כ 5כר כס דכפי %5ק6
כרכ6ן תפי5 65תת"5 6תד6
ס5%נ 6קדיס5 .6נפי
553ות5 6קכ'ס נרפות 6ונכווכס ד צנגד 6מססו6
נח 65ממיק[ 6גז] כמס דכתיכ מתפמקיס קר6תיך
ס' .דתתן פומק 6דכ5 ..65כנד 6מיכיס כרכ6ן לתתה
ויסתכחון כרכ6ן ככ5סו פ5מין .דכד סכ 6נוסתכמין כרכ6ן
כ 65סו 6כמדוות 4כ 65סז 6כס5ימו
י-
י6
כ
55מקיי5
פ
"ן דיסר 56דקכיס תריק פ5יסון נרכ6ן יזל
סו
מ1
מ
155תסון .ופ5ייסו כתיכ סנס  56תפ5ת סערפר  651מס
6ת תס5תס ונו'3 .רוך ס' לפו5ס 6מן 061ץ:
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פרשת צו

ס)צד את אוש-ן ואתבניו לאמר ואה תורת העולה ,.ס)שו
ן 6 06סרן ו6ת כניו 65מר ז6ת תור 0ספ51ס.
א"ר שמעק כתיב אדם ובהמה תושיע ה'["]
"6ר 0תעון כתיכ 6דם וכסמס ש0יפ ס' ["]
בצא וראה זו העיל
ה רבה עלעליית והתקשרות מדתן ת 8מף %י פעס 50י 9וק0ירו וכטפת י0ר%
5פע6
המלכות
 .ד) דף גו .ס) דף ט
ףעו .ט גפדגר ח'  0דףס,
כשיאה מכףמות )6י

ן

ץו הזהר

 )48שהי' צץלישיב אתהגזלח .אבל וחשיב רטז על תקון הפגם למעלח שגרם מניעת הוש*ן.והיינו בשביל חוצ*אן ש-עלבפי
ה שנקרא
אפא מלשון ח0רון .וע 4ההשובה ינרום שהח*4ע תחער למףומה הראוי עג) ביק שכתוב סתםוה"הבי ההפא נ4בר גפש! משמש
אשמיבר בעבין שהפנפ גוגע גם לרוח ולנשמה :ןננ] כ' ה*גם4,ל מציןת השפן גורפ 'שלא הבוא הארהויגיקה מלפשלה נפ 4שפה ורהש
ן רפב ור*א לו:
עז]היינו מעולם הביגה שגפתח בבה ההשעי 41בגהוב ולבבויבי
ריש לדרוש וה הפסוק על סוד הקרבנות שיש ב11ם ב' עניניפ של ב'תיקוגים הגקראיפ אוש ובהמה:
פח*,פדןצןמ0

יאית
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צן

כמן[ 6כ] תורס סככתכ ותורס
וא ויכר
כ(
ק1
וע
מכפ( פס .תס
"ס .דסלק 6נו פ(ת 6ד6תי (6תקסר6
ק ק
ן כך סדור6
קדם סקו ק י
 1די(ס (סעי5פון
י6יס
ו סער סת[ 6(6נ] לש6י תורס סכפ( פס ( 6ס(ק6
כמכיכחע 6(6 6כד 6תפר טער 6ד5וצן .וכתיכ סת6לו
ן מיסי ס(ק 6כמכינ1תמ
תמת לר6סי ךתיט תמכקכי.וכיי
[ד]
61תפסר 6כיתיכ 6י6תמכרת כ6ת5עית6
61תכסיר כ( 6תר 61דקדס סקדסיס .וד 6תנו ך61
דמדס [ס] כרפו דכסכ6
ד5י61י 1כ5לית 6דיסר.(6
תק
סירס
כם
1ס6 6וקיתכ 6דפי(ס קד
"דסיס כר 61דרומ על.%
כנין דת5ת רומין קסורין כמד[ 6ו] רחמ תת6ס ד6קרי
רומ סקודם .רומ דנמ כ6ת5פית 6ד6קרי רומ
מכתס וכיכס .א
יי
סר
ענו6ק
ס רומ תת6ס ןז]  (%ס6י
רומ דכפיק ת
ר כ(י 5כ6ם 6וכתי[ 6מ] רומ
פ(6ס ד6יסו סתש כמס6י .דכיס קייתין כ( ממין
קדיסין 1כ( 6כפיןכסירין [ע] וכנין כך ל%ןדלת פעס
רומ תתס [י] 1לכתר תרז 6דכסתס תסתפקי ו"תזכו
(6תקסר 6רומ 6מר 6ד6יסו מ יס6כו ת6יטן תרכין
וסתכיכין כתט ד6תתר [י]6וכגין כך פ51ס קודס קדסיס.
ס6ר קרככין (תפכו סלת 5כע(ת[ 6יכ] כ(סו
(6תפכר 6כתס סערץ ות%י ויכין .ע6תכסר 6תנו
רפות6( 6תכסת6 .6קרון קדמיס ק(יס .כנין
ד( 6תתפערי (פי(( 6פי( 4כקיוס סקדסיס1 .פ(
ד 6מיכון קדסיס ק(יס ככיסו ד(סון ככ( 6תר
דסיסכתס ד6וקתוס 6כ( פ%ס ד6יסי רז 6דקודס תס6ק
(6 16יסי כס %קרככין .וכ( פוכו %קודס.
חזי
ת6י כתיכ (1כס סכסן תח נד(6 .ין (1%סין תישוין
(קדיסס כד יסיד6י תימד( 6קדוסס [ינ] וכתיככנדי קודס
סס ורמן כתש 6ת כסרו (1כסס% .י עפת 6ד6
קודס ניד]  6(6ר %דת(ס כדק6תרן ד6יסי קודס
קדסיס .דסלק 6כ61 65תפער 6כקווס טריסיס
כקסיר 6מו% .6כתר תפכי 61פכר רמה תס 6%דתס6כ
כ( 6ד( 6יס(ע 6ע 6יתקריכ נו תקדס61 .6תפכר
תכ( סערי דקודס61 .6סת6ר ל( 6קודס כקדוסט ימיד6י.
1ח"ר סתפון 6 60תתר דכתיכ "דס וכסתס תוסיפ
ס' סכי סלק 6רז 6ו6וס תסער 6ו6וס .וכסתס תססר6
וכסתס [ט ]1וכנין כךכתיכ 6דסכי יקריכ תכס6 .דסוד6י.
וד 6קרככיס (פי(( 6קסר6
כר 61ד6וס.
עכסר תן סכסתס1 .כ6 65יסו קכסרר
ו6
" ו6וס וכסתס.
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סוד סדרנתזכר וסדרנת נקבהביחרנ]3הורה שבכחבותורה
הבעה להתקשר
שבעשפ.השיה .שהיא עולה תוך
בתעו שהוא נייא 49ש הקרשיםבודאי .ועולה נם כן
קודש הקרשיםהיא .ולפנך סדר שחימתה הוא לצד צפק
שהוא צד בהינתשמאל[נ] שהו רוצרה שבעשפ אינהעולה
באהבה אלא כאשר נתעורר צד של צפון .שכתובשטאלו
תחת לראש* וינרנו תחבקני .ואז היא עולה בארבה

שים

רוח הקודש .דוח הפנינרשבסדרנה האמצ,רת שנקרא רוח

בקודש הקדשים.ולכך הקדשים קלים שחישתןבכל מקום
בע"יה כמו שביארו .אבל עולה שהיא סור קודש ה9ישים
אץ היא
י כל סושיה קודש .בוא הץאה
כשארשקרבנותמ.דוכ
ב
ל
ו
ב
ו
נמה כת
ה
ל
א
.
ד
ב
ם
י
ד
ג
ב
ה
הם
ן
ה
כ
ה
מיוחדים
לקרווטה .בדשצדי סיוחד לקויושה [ינ] וכתובבנדי קודש
הם ורחץ במים את בשרו ולבשם .מה המעם של זה
הקודש [יד] אלא פוד דובר כסו ע*אמרט שהעולה
*9שהם .שקל ידה עורה הכל ומתעמר בקודש הקדשים
בקושראחד.ואח'כ היאספנהוסעביר רוח הסוסאהדסמסא
הבל שלא ישלם ולא "עקרב לתוך המקדש .והא נהחה
סבל צדדי הקרוומה .ונשא*ר הכל קודש בקדהטה בלבד.
אשר שמעוןהרי אמרו במה שכתוב ארם ובהגאה הושרע
ה /שכך מזעלה הטוד של אדם מצד האדם 4ובהסה סצר
הבהמה[טו] ולפיכך כהוב אדםכייוקריב סנם .אדםודאי,
שזה הוא ק-נט רמעל
ךה לקשור הקשר בסוד האדם.
ואח"כ מן הבהמה .ינ הוא בטד של אדם ובדוטה.

ידש

דו הזהר

נמ זאשת רמזעל מלבות ח1ר"ימז על ת*ארת.וחייט יוזוד הפאית ומלכות שבהם תורה שככתב ותורה שבעפפ .וכאשר מזרחיט ץליפ
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נקרא פוד אדם מנזכר בהפסוק אדפ ובהמה תושיעה'.והיינו ע'
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1ד6 6יסו רז 6ד56סרוך

חה דוא דמוד שנצרך לרקרבן אדם ובהמה כמו שאמרמ
רבי אלעז -שאל לרבי שסעון אביוואמר .הרי קשר
העו5ה נקשר בקידש רקדשים לקבל הארה* והשנת דטו5ס 6תקסר כקודס סקדסיס "5תנסר.6
"
וע"דתדכקסוית
מחשבותם של הכרנים ול1ים וישראל למעלה עד כמה
דכסכ'  '61'51וימר56
כן
6
פ"
54
דירסטוות"ס5ק6 6מר 5יס " 60וקימג 6טד5ט'
ין
[עט
לכווןשיניעון עדף
דכ 5קסור" 6חודמ ום5ימו
שכל קשר ויחודוש"ים
הנמתרההוא שאינו מושנואינו ידועו'],שרצוןכלהרצונות 5ניטו
1גט"[יו]נססו
דר
"ט
5ד
6תדכק 6 651ת'
"ט 61דכ 5רטוין
בו שדיי ריח ניחח הייפ ריח המחשבה מנל אלו ניט..ד5
"דדס565ותר6יח ג'חמ חיסו רימ 6דרטות 6דכ( סגי
הכונית שלהתפלה .וכונתהשיר שלהלוים.ובונתהכהנים .רסות6
ורטהע6
 .ורטות 6דכסכ'
שכלם דם סוד ש 4ארם .וכל הכונהעעולות לריון אחד .דכ5סו
ע"
תת
"ר
ד6דס כ5סודסי
כידו רעות 6חד.6
ז
ר
"גימח רטי 6כתרנומו [יח]וכדין כ6 65תקסר
וזהנקראנ"שח .רעוא כהרנומו [יק]ואז הכל נ ומקבלים וס"' 6קרי
הארה יחד כראף כמו שנתבאר .ועב ז
קהשינהנה נח ו6תכסיר כחד 6כדהח '6ות כמס ד6תתר .וט*ד"ת'סיכת
י
6
ט
ויאהרן ואת בנט
כיד 6דכסג .6דכחיכ 6 % 15סרן 61ת נגיו
הכהן .שנתוב צו את
ביי
לקאכמורמ.אה)6הי
ח)
רר" "6
סת
ס6
יש מוד .שהריביארו אין צו אלא עבודה 5
ר"רז0 6כ .6דס6 6וקיתכ'5 6ת 15
טנודס
כאן
' תחסכסרפס
זרה .וכאןניתןלו הכחישרוף
מחשבהלהרעהלמהעזלהה.ולוהבעכבחירזהה ז5ר0ס מונסוכח ק"דתס':6ינת5יס"5מוקד6ט"
מתוך הקהשה .בכח סחשבה זו העו
וכנר"%
5טי."5ע6ע
י
"
ס
כ
י
של החלבים הנשרפים .והכל בשביל להעביר
ד6תוקדןר.
ס5ק" 65תטנר6
דן
טות"כגי
ההעפשוןמאהמן הקדושה.וזו הצוברשות הכהן עומדתלדפרישה תגכ"
י תימ15 6
ק הקדושה ע"י דקרבן הזה .ואם תשאלדרי בתוב טו (ס מן קדס 6נבו ס6י
 .י6
אתבניישראל .כןהדבר .שהרי נם ברשותם הדברקומד 6ת נג' יסרמ 5סכי גקיקרנג" כרס,תייטו קיימ6
שכל זמן שעושים רצון רבונם לא תוכל לשלט עליהם .כ 5זמנ 6דמכד' רטות6דמ"ריסון דס" 5ס5ס" :טגייסו.
הת' 6ד"655חזי6כס5
וזה דגטקרא כלו בא להראית סוד דובר של הקרבן.
" רז 6דת5ס
" '6כר5ו"
לדגחיר ולהעלות דוח הקודש למעלה מעלה .ולדפריש 051ט6ט'ר 6קר
5טי65
מ
6%פרם6
05
רוח המומאה להורידה מטה ממה .עליה זד נעשה בכח 5טה' רומ עומ6ס 5גחתק
6
"0
ודס5
5טי5
" ד6
כרטית"
5תת" 5תת"
הבונותודהפלה שאםרנ.ודשרדהזונעשדבפעולתההקיבה .וכ55ות 6כדק"תרן
"1
ק5
הבל כראוי לו.כםיוזה דמקרא מ:ביח על שני הענינים .מזי 5יס .וסח' וד" מוככמטוכדט"ל"סו.כ"5דכתיככד
טכתוב צו את אהרן ואתבניי לאמר .צו .זו עבוהד'ה זרה 6ת 6סרן 61ת נגיקר
"65מר 15 .ד 6טנודס זרט
רוח דמומאה .לאמר .זו האשה הנקראת יראת [כן
כהוב נאן לאם .-וכתוב שם נ) לאמר הן ישלח איש את
אשתו .וזה נהבאר .ולפי זה הנל נרמז בהכתוב .ודכהן
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על ידם בעולם הזה ובעולם הבא .בוא וראה נתוב זאת
תורת העולה .א"רחייא זה המקיא ביארנו אותו באופן תורת סמו5ס '6ר
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שזן מקור האלהותעאאיגו מושג נקרא אצל חכמי הקבלה בשם אי*ן סו"ף או רעו*א ררעוי'ן .וא*ר שמעון שעבורת כהןלוי יע*ראל
מגעת עד מקור האלהות הפמיר והנעלם:עי] פי' שנצרךלכוון בעבורת הקודש להמשיך שפע מן פקור האלהות ולא מן איוה עולפ
4עספידה או שרים וסזלות .כדאיתא לא תצווח למיכאל או לגבריאל וכל כונותינו בהזרוטת הספירות או בשסות האלוה או בשסות
סלחכים היא בשביל לגרום הסשכת השפע סן המקוי והשתלשל אלינו בכח אלו השמות דרך אותן הספירות והעולמותעיי אלו ואלו
חמלאכים עד שהשפע תתגשםגעולם העשיה ל,פעולה הנצרכתלנו .כייש בכח השפע ההיא ~אתלפועל בכלמיני שנוים לכלמיני רצונות
של האנשים .כידוע הסשל שאור החסה נשתנה לכמה טנים כמו טון הזכיכות שהאור עוברבו .כן הוא בהשפע הבאה ממקור האלהות.
שאע"פ שבתובכי אני ה' לא שניתי ס"ם תשתנה אור השפע לכמה וכמה כחות שונים עי'ז שהשפע נשתלשית 1עוברת דרך טפירות
ועולמות ומלאכים ושרים ומזלות .והארם המתפלל בכונה הראויה צריה לכוון להמשיך דחשפע ממקור האלהות ושתשתלשל ותעבור ררך
אלי 1ח 6הספירוק 1הע1לם1ת והמלאכים באופן שתפץל בעוה'ז
המבוקשת .וגעבור זה תקנו אנשי כנה*ג נמחאות התפלה
והברכות בדיוקנפלא ועסוק בלשון הקודש דוקא .וכל הסשנה
ו"שמבעו החכנץם 'רו על התחתונה .וכל זה הוא יסור ועיקר
ממפבע
ע
פ
*ומונת ישדאל בתכלית הקצור, :יח
) סביא ראיה שכונת כהן לוי וישראל בעבורת הקרנה הקרבן סגעת ער אי*ן ט"ף שהרי אצל
הקרבן כתוב ריח ניחח שכביכול הקב'ה מריח דיח הקרבן .וכתוב מבשרי אחזה אלוה .וכמו שבאדם מגיע תענוג הריא ער הסוח שהוא
משם של מקור החי'ם .כןמגיע ריח הקרבן עד מקור האלהות שגקרא אי"ן סו*ף מקורחיי החיים ובוראי אין וח דיח הגע4מי של
הקפרת החלביםוהאימרים .דהיינו סוד בהמה .אלא שזהו מחשנות וכונות של כהןלוי וישראי בשעת הקרבה הקרנן רהייט סוד ארם:
ןיסן היינו השכינה הקדושה .ורמז הכתוב הוא.שהצו נתנה ניד אהרן ובניו לבמלה בכח לאמ"ר פי' בהכח שיפעלו השראת השבינה בזג
העולם הגשמיכי החשכות מהבמל מפני האור נכן היינו תורח שבע"פ .כירוע שטלכות פה ותורה שבע'פ קר'נן לה] .ג5ןזהעולםהבינה:
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ככורמ נגכ] כנין ד5מ 6תיסי 05 3דוכתמ 5מסעמס .ו3גץ כך :באש [כנ] בשביל שלא ניתן לה מקףם להשמין .ובשביל
ע 5תוקוס ע 5סתונם כ 5ס%5ס .מ6ן 5י5ס .ד 6זה על מוקדה על דגהנח כל הלילה* סוצלילה.
כנטת יסרמ[ 5כנ] ד6תימ 5דכמס 5יט 35ר נם תססימן מדה הסלכות [כנ] הבאה למהר לו לאדם טהסחשבה
רעות .6ע 5תוקדס .כגין דנסר דינור 6יסו %ר 5מוקדמ
על סוקדה .לפ שנרו דיטר דוא המקףם לשרף
יעמדם .שדוימכניסים אות 9בא8,
אאן הנעבריםמס
ןד5מ קייתי נקתתייסו .דסמ עמ5ץ 5ון 3ססומ
5כ 5מיכי
ן ד5מ דוצא השורף וסעביר ממשלתם 0העולם .ובשביל שלא
נורמ דד5יק ותעכרי ס5סניסון מע5ת .6וכני
תס5ע 6נסריך ע 5תוקדס ע 5סת1כם כ 5תשלם סהשבה הרעה נצרך על סוקדה על רגטזבח כל
ס5י5ס .ומת:פימ %מ ס5ט1 .6ע % 5כן מתכפימן הלילה .ואז נכנעת ואינה שולמת .ועל כן כאשר ווא
י רופ קדסמ דס5קמ נכנעת תעלה סדת דסלכות .שהיא רוח הקודש העולה
סומ6יתעעסר65קמ5עי5כמגסת ךסי6סר56ס5.ינץדמעדי
י5ס כן מתכפימ סס %וסהעמרת לסעלה .שהריעליה שלה היא כאשר נכנע כח
מי5מ 6מרמ ו6תסרם תינס וכנין כך כעינן כרו 6דקרכנמ אחר ההוא ונפרש ססנה .ולפיכך נצרך בסוד הקרבן
65פרסמ 5ססומ סטר 6תרומ קדסמ 51תיס05 3ס51קמ [כד] להפרישצרהדשאמןהרוחהקודשוליתן  6חלקבהקרבןנכד
לבעבור שרוח הקודש תתעלה למעלה:
3גין דרומ קדסמ תסת5ק 5עי5מ:
)6רבי אלעזר אםר זאת תורת העולה דרא ההטלה
 )6רכי מ5ע1ר מתר 61ת תורת סע%ס סימ ספו5ס
וט' .קרמ ככנסתיסרמ5מוקיתנמ .דסימ ס5קמ ותתס3רמ ונו' .זההכתובבכנסתישראלסדבר .שהיא עולהומתחברת
כת5ג:מ6יקדיסמ 3אונמ ס5יס .סי 6סע%ס ע 5תיקדס ע 5נמלך הקדוש בהזדחצתשל0ה .וףא העולהעל סוקרה זל
סתזכמ כ 5ס5י5ס ונו' .תמ מ1י כיון דע5 54י5ימ המזבח כל הלילה וט :טא וראה כיון שנכנס הלילה
תערין 3ע5תמ ומעין והשעריםטעלים.דיניםדהחיצנים נהטררשבעולםווילכים
ותרעין סתיתין .דינין תתמץ ת
1ס6עין 3מתרי ו6תני וכ(3י .מתרי  60מוקיתנמ .ומשוממיםבחמורים ואתתות וכלבים .חסוריםהרינתבאר.
וכ5כי ומתני 5מ סמעין %מ מ%ין .מ 65כסו וכלביםואהונותאינםמשוממים ואינםיצלכים .אלא שבהם
עכדי מרסימ 5כני נסמ כגון כ5עס 161קתוט .כדין כ 5כני עושיםכשפים לאנשיםכמו בלעם וזה טעבאר .ש נלבנ*
ן ותונס תתמס ד35ר 6תוקן3 .פ5נות העולם ישנים וסזבח דחצה שלסטה אש תו9יבו .בחו
ע %5גייתי
5י 1"5מתער רמה 5פון .ותססומ ת31ס תת6ט נפיק הלילה נהעורר רוחצפון .וסן הסזבח שלסמה ההואיוצא
ס5סוכמ דמסמ ותרעין מתפתסו .ודינין תתמין 6תכנסו שלהבת אש והשעריםנפתחים.והדינים התחתעים נאספים
כנוקכייסו .וססימ ס5סו3מ מף 5וסמע .ותרעין דנן עדן בחוריהם .ושלהבת ההיאהולכת וסשוטמת .ושץרינן עדן
מתפתמו עד דתסי 5פרמ .וטסומ ס5סו 63מתפ5נ 5כתס נפתחים עד שסגיע הבקר .ושלהגתההיא מחחלקתלהרבה
סטרין דע5תמ ועמ 5תמות נדפף דתרנט5מ וק6ר .כדין צדדי העולם ונכנמת תחתכנפי התרנגול וקורא .אז נמצא
י 5קכ"ס הקב"הבין הצדיקים .כנט; ישראל סשבחתלו להקב"ה
קכוס מסתכס 3ין5דיקימ .וכנסתיפר 56תס3מתציס
עד דמתי 5פרמ .כיון דמתי 5פרמ מסתכמו תסתעין עד שסניע הבקר .כיון שהגיע הבקר טטצאים סם8רים
כר1מ מדמ .ומית  05נייסמ 3כע5ס .סס*ד על בשחריתבסודאחד.וישלכנסתישראלנחתבבעלה.זש"כעל
תוקדס ע 5סת1כמ כ 5ס5י5ס עד ס3קר .וסמ כ5סרמ סוקרה על הסזבח כל הלילה עד הבקר .שהרי בבקר
דינין 1ס5סו3ין 6סתככו .וטץ 6תפר מכרסס הדינים ואש השלהבח משתככים .ואז גתעורר אברהם
6 6פפ0פ  %6מתתמ בעולם וטיז היא לכל ..שלא נסצא אלא טצדהשנינה
כע5תמ ונייממ סו 6דכ 65י52
בהקב"ה:
ככט5ס
*
אמקרי נ) דלבש הנק סח ברוגו' .א'ר איוזר למה נ%9א
כ) רלבנש סכסן תדו 3ד ונ6 .41ץר מ5עזר
י
מ
6
בד .סשסעותויחידי .לפי שלא נצרך לאבר
כד .ימיד6י3 .ג-יןי5
3 6עי 5מ3ר5 6ס6י
ו פסתש 56מ פשתים זה במין אחר .וץ"כ לא כתוב סדו פשתים אלא
י
ת
פסתיס 3מסר1 .6ע 5דמ 5מ כתיכ
 .בד שסשסעותויחידי
65תסומס
בהםהן להכההרבאחותביע
 .ול0ה נצרך הכ
3ד יסידמס .וכסכ6 6ת6י
ה9לה.
מ((6 6ין ת6כי כד כעי 65תמז6כסעיכט ע 5תוכמ סכעס6%יס .אלא אלהבגרי בד נצרך לדועראות זל
כד סוס תפני קיעתמ דדסנמ דע51ס .דט 6ע%ט באשר היה ספנה האפר של דשץ העולה .שהרי עולה
תמוכ 6דעכודס זרס וסרסורמ 3יסמ ק 6מתימ .בשביל חטא של עבודה זרה וסחשבה רעה היא באה.
וכנין כך כעי 5מתמזמס 3ס53 1מודייסו %מ ולפיכך נצרך הבהן לרוזראות בבנדי פשתן בלבדם ולא
גערנוכימ3 .גין דיתכסר 5יס 5כר נפ כ6 5ינון מוכין בערבובסיןאחר.כדישיתכפרלו לאדם כל אור:ןריזמאים
5 5תקיםמ מתר הבאים סצד ההוא [כס] וכאשר נכנם רנהןלסקיש בסקום
ד6תיין תססומ סטר[ 6כס] 1כל פיי
דס5יתו מסתכמ 1כ6 5יכון פ%סמ וס5שות .6מע"נ שהשלמות נמצא ונל אותן העטדות של השלמות .אע"פ
ד6תסכרו 5ית 5ן 3ס .כתט דמתרן כ5י5ית .שנתחבר במין אחר אץ רע .כסו שאסרנו בשעמנז של
3גין דתתן מסתכט ו6תמכרו כ6 5יכון 1יינץ יייית
 .לפי ששם נסצאו ונתחברו כל אהזן הםינים
ד5עי5מ .וכל מינון תמני תקוס 6פסתכפין כסו כתס ושלסעלה .וכל אותן כלי הסקדש נמצאים בהם הרבה
זייניןתסניין דמ תן ד .6וכ5סו 6פכ5י 15תמן נגוופ 6מעים משונים זהנץ זה .כלם טעכללו שם כדסיון
שלסעלה:
ד5עי5מ:
9
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ט פרת המלטת נקראת טזכח וגם לילח* כאטרם ז'ל לא אברי לילה אלא לנירפא תורח שבע*8
4גג) 8י' כאש דת תולה שבעשפ,:ג
שהיא מועלת לטהד הסהשבח :געד] סוד זה חחלק חוא כענין שעיר המשתלח כיוה'כ:מס,כי פשתן וורשו בצר חרע כירוע
וקרבגו שלקין פשתן היהן
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סתצמ תוקו  65תכ3ס עו' .פתמ

 %המנח תו 49מ לא הכבה עו /פתח
רבי אחא ואמר והאש על רסזבח השקך בה
למה .ובער עליה
עשים בבקר בבקר .למה .וכון
דמ
כל
ירט שאשבבל מקוםממיה על
ה
*
ק
י
י
ר
ה
להבערה למה .ח
והכהן מוד
בחעת דףמין הוא בא ורדיק הואבעדין.
שהריבדע לא מדמן ברץ לעולם .וכאן למהצריך הכוץ
לשרף הרין בעולם .שכתוב ובער עליה הכדו .אלא כך
א עאדץ עצבף
למדנו .ארם שבא לחמוא לפני רבונוהי
בשלהבה של היצר הרע.ויצר הרע מצד של רוח ה8ומאה
םישלהנזר
הוא בא1.לכך ותרה בו רוח ר5ומאה.יפעמי
ק וקרבנות הבים מצד דויא שזה נצרך להייב %
המובחדמיץ חמאו[גי]ולא נכלה ולאנתבמל רוח הש%מאה
ההוא בקמן האדם.ובין נק הצד ההוא שבא מנגו אלא
באש המזבח .שזה האש מבער רחק הפומאה ומעים
הרעים מן השלם .והכהן היה מכוק בזה להכין ה*מש
שיבער מינים הרעים מן השלם .ועל כן נצרך שלא
לכבות האש לעולם .ולא יהיה נחלש הכח והתיקש שלו
לשבר הכח והחוקי האחר הרע מן העולם .ועל כן לא
תכבה .חהכהן יסדר עליו אשבבי
י בב .49בזמן ששולפ
הצר שלו ונתעורר בעולם בשביל להמתיק הדין [מ]
ונכנעים הדינים ואין מתשררים בעולם .וע"כ למדנו "פ
אש אובלת אש .האש שלמעלה אוכלת אש אחר .ואש
המאשח אוכלת אש אחר .רעל בן אש הזה לא תבבה
לעולם .ורק הכוץ יסדרט בכל יום:

רני 6מ 6ו6מר ופ %ט 5סמז3מ תוקד 3ו.
6ת6י .וכער ע5יס סכסן ע5יס 33קר 33קר6 .מ6י וכס5
6מ6י1 .ס 6תכיגן 3 606כ5 5תר דיכ 6ס.61
וכסג 6מסער 6דיתינ 6ק6תי ורמיק 6ס 61מן דיכ.6
דס 6כסכ6 65 6זדתן 3דיכ5 6טלת'ן .וסכ 6סו 6כע*
65וקד6דיכ3 6שמ 6התי 3ו3טר ע5יס סכסן5".
 6סכי
6עיסנ3 6ר נ 0ד6תי 5ממסי קמי מ6רש ס*51קיןנרמיס
503סו3ית 6די5ר סרע .וער סרפ מססר 6דנזמ מס536
6תי .6יס 6פרי 6כיס רומ מס6כ~ .6זממן 6סתתודפן
סער 6ד3ע5 6קר 63פל
"3כי ד6תיין
קף
נ
חן
כו
תד3מ 6כדדתי 5יסמס[ס
" ע6 6סת5י ע3% 6ס 5סס 61ושפ
מס3 636יןנזן 3ר כס .ו3ין מססו 6סער6ד6תי מניס 6ל6
 6063דמד3ח .5דס6י  606מ3פר 6רומ מס6נ 6וזיכץ
3י0ין עפלמ .6וכסנ3 6ד% 6כוע 5תקכ6 6ס6
ן 3י0ין מעלת .6וע 5ד 6נפי ד65
וי3ער ויגי
ידעכון 5יס 5פ5מין 651 .יתמ5ס מע 6ותוקפ 6די5יס
5ת3ר 6מע 6ותוקש6 6מר3 6י 60תט5מ .6וע 5ד65 6
תכ3ס וכסנ 6יסדר פ5יס 6ס33 6קר 33קר3 .זמנ 6ד50ע6
סער 6די5יס ו6תער 3טלמ3 6נין 35סמ 6דיכ[ 6גז]
ו6תכפיין דינין ול 6מתפרי 3ט5מ .6וע 5ד 6תנינן 6ית
6 606כ 606 .606 65ד5פי6 65כ6 65ס6 6מך .6ו606
דתו3ח6 6כ6 606 65חר .6ופ 5ך6
ד 65 6תכנס
ס"יומ:6
56
לעלמין .וכסנ 6מסדרליס 3כ

רועה הנאסן

רעיא מהימנא

נ)1את תורתהעולה .מצוהזו לעשות העולה כטשפפה.

שרת ס6טת~מסר,691 .ת1ד6תו5לטת0ותספ1סלעסעסעו'כמספעס.
נ) 1את
וע5ס

13

ועליה נאמר זאת תורת העולהונו' .חמשמיני
אש הע יורדות על וקרבן .אש אוכלת ואינה וותה .אש %יס סוו כמתין ט 5קר3כ6 06 .6וכ 5ו6יכו סותס% .
6 06 .וכ 5ו0ותס
השדתה ואעה אוכלת .אש האוכלת הטתה .אש שבלת 0ותס ו"יכו ",כל
16 06כל
לחים ויבשים .אש שאינה אוכלת ואינה שותה .כננדן למיס וי3סיס 06 .ס6ינו 6וכ 5ו6ינו סותס5 .ק53ייסו
נאמר זאת הורת העולה א' .הוא העולה על מוקדהב'6 .ינץ ז6ת תורת סעעס מד .סו 6סעו5ס ע 5מוקדס כ'.
על המזבחג' .כל הלילה ד' .ואש המזבח תוקד בוה' .על סמז3מ ג' .כ 5ס5י5ס ד' .ו6ס סמז3מ תוקד 3ו ס'.
וביארו בע 4המשנה שעולה כולה עולה לנבוה .זה עולם ו6וקתוס מהרי מתגיתין עו5ס כעס ס5ק5 6נכוס .וד6
הבינה ומיאה כטד ה' כאש אוכלת היא אש השותה 3יכס.
 .ומר6ס כ3וד ס' כ6 %וכלת ..סי 06 6ד0ותס
ן ד6וריית 6ו6וכ5ת כ 5קר3נ*ן ד55ות6 .6וכ5ת
כל מימי התורה ואוכלת כלקרבנות שלהתפלות .אוכלת כל מיי
לחיםויבשים .אלו פשמי החורה שהם כעצים יבשים !.למין וי3סין6 .יכון פ0עי ד16ריית 6ד6יכון כע5יס י3סיס.
י 6 06וכלת
וסודות התורה הם כעצים לחים .וזו היא אש האוכלתן ורד 6וריית6 6יגץ כפ5יס למיס .וס6י"יס
לחיםויבשים .ועוד אוכלה לחים הינו בל הקרבנות שהם למין וי3סין .ועוו 6וכלת 5מיס .כ 5קר3נין דסוו
נייביםבתפלה קל מ)מתעשה.ויבשים.היימ בל ה49בנות י3ין
ט 5ת5ות טסס וי3סין .כל קר3נין
ות3
מן
דנקרבים בתפלה על מצות ל"ת [ג"] שוה הוא העונש דסוו קר3י
"55ות 6טל ת5ות ל 6תע0ס [גח] דס6י 6יסו
סקילה שריפה הרנ ~עק על מצות לא תעשה .אלו רם סקי5ס 0ריפס סרנ ומכק על מ5ות תפ0ס56 .ין 6יכון
קרבנא השביטגתלמוד תורה .ורשזפלה שעל בתהת עשה
ולא תעשה :-
הוקד על המובח לא תבבה % .דדערה
 0אש תמי
שנאמר עליהי) הלא כהדברי כאש נאםה'.
לאתבבהודאי.דעבירהאיןמבבהתורה.אבל עבירה מכבה
סתתה .ונר שעשה עבירה שמכבה מצוה שדיא נר .כך

מיאהכציטות"י*

.0

9 0

.0

דמא

ג)

 9גו.

ממ0

ל"

קרנכי 6דסכיכת6 .6וריית551 .6ות 6דפקודין דט0ס
ול 6תט0ס .
נ)
ט תמיד תוקד על סמז3מ  65-תכ3ס .ד6 6וריית6
*4ע ד6תמר 3סי
) ס 65כס ד3רי כ6ס כ6ס ס' .ל6
תכנס וד6י .דע3ירס 6יכס מככסתורס35.לע3ירסמכ3ס
מ15ס.ימ6ן דט3יד ע3ירס דמכ3ס מ15ס ד6יסי כר .סכי
מכ3ס

' 0ל "%ג*נ

לר הזהר

 ]0,נמובא לעיל בהפסוק ואם עז קרבנו שע ,חוא מצד הסט*א ודעא דמיון חפאו :וגו) חכהן שרוו במדת החסד שנתעורר ג
 .ןגמ] קרבגות של ת*לה על מצות ושה ועל מצות לשת החפ הודה שהאדם מתויה ב]
גב,ר ונעו*ח עיא שתקת הדינים

 4חפאיו:
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צו

תככס גר די5יס ד6תתר כס  )6נר ס' נסתת 6דס
תגיפיס .וס6י ט 61כגוי ד6סת6ר נופ 6כמסוכ .6וסכי ת6ן
דס5יק סכ'נפ 6ת6תלס 6נריס ככף ומטכ6 61005 6תר.
מסוכ6 5יסי עכירס .וע"ד כתיכ כ) וספמס כי תירם
נכירתס .וס5יכצ דת4ס עססר 6דעתי 60לן( .סון
5וס5 .קייס כסון נ) 1רסעיס כממך ידט.
עכירס תככס ת
מג( 5נגי ת6לי תורס 5ית ככיס עיתית כסון .דנסרין
 05גכתס רזין ד6וריית .6ד6ו*ר ר"ז  . 6ותמם
תסקורי[כס]5י5ס
ד16ריית 6דתקייתין  05רככן תורס 6יסי 5נכיי
'1ותס ( 6תככס ע5ייסו .ננין דתקייתין כס ד) וסנית כו
יותס  .05'(1ועסן דס5יק תפותיי0ו כת5י ד6וריית6 6יסו
עסן סתערכס .דתסדרין  05ותעריכין 5 05נכי כע5ס [(]
כנון גסע5תך 6ת סכרות ד6תתר כסון 5סע5הע גר
תתיד  ]"5[ .עד כ6ן ר"ת:
ס) וךן קרכן 6סרן וכניו 6סר יקריכו 5ס'"6 .ר סתעון
ת6מזימייכי ע%5נרתין 5יס 5קכ'ס 65סת5ק6
תן ככסת ימר .56סס*ד 6 )1יס תספוכהע ים5מ תדון
ונרנן תפריד 156ף% .ן ט 61שוף ד 6קכ"ס ד6יסו 156פ1
ם 5עאס .וכתס דכתיכ ),
י
נעורי 6תס ו6ינון מייכ
פ5ת 6תסרימין 5י*6ת תז*ס [(כ] ד6יסו ס5ת 6דכית6
61ינון זוונ6מד6 .6ת6 6סרןקדיס6וכנוי ע5ידייסותתקרכת
תרווייסו 61זד11נ דס כז"6ת .סס"ד כ*61ת יכ:6 6רן 56
סקדס .ו"ס קרכן %וץ וגניו6 .ינון ת'4ני 5ת5כ 6קדי%
פל6ס כתסרונית .6ופ 5ידייסו תתכרכ6ן ע65ין ותת6ץ
,ע5תין%1 .תכמכ 65מד כ65פירוד.6
ותמתכמיןכרכש ככ5סו
ו6י תית6 6ת6י  5כתיכ ז6ת קרנן( .קרכ6
4שע 65תר"ם 165 .סכי .דס 6כסג 6תעיל 6ק 6סרי
65יית 6זוונ5 05 6כנסת יסר .56עד דתטי 5ס6י דס
65זדוונ 6כז"6ת עקרכ15 6ן כמד .6וכנץ כך כסכ6 6ס5יס
נןנג 6וקריכ זוונ .6זכ %ט5קיסון כפ(ת 6דין וכע5ת6

56י
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הוא מכבה נר

יג

6צ

שנאטר בה  )6נר ה' נשמת אדם

מנופ ..וזה הואשהה
יוי שנשאר הגוף בחשכות ,וכן הואמי
כב
שמסלק השכינה ממקומהנורםכבויהיפכות למקוםההוא.
עבירה היא חשכות .וע'ז כתוב נ) ושפחה כי הירש
נבירתה .והמתלקות מצוה היא אצל עמי הארץ .שבהם
עבירה מכבה מצוה .לקיים בחם נ) ור2הךם בהשךידמ.
אבל אצל בעלי הצרה אץ כב"ה אןלכהעבצשט2 .שמאררים
להמשזהבכבשה צדזתהרצדה2.אישרפויא ר"ו .ומשיה של
תהיה שמקיעצם שתה רבנן תורה ווא אצלם [כ]9לילא
ויומם לא תכבה בהם .לפי וצמקיכים בהי
) ודגשע בו
יוסם ולילה .וההבל העולה מפיהם ברברי תורה הוא

עשן המערכה .שפסדרים להומעריכים לה אצל בעלה [(ן
ככתוב בהעלהך את הגרות 2גאמר בהם להעלות נר
ט
תמיד [( ]6עד כאן ר'ם:
ס) וןץ קרבן אהרן ובני 1אשר יקריכו לה' .א"ר שמעץ
בוא וראה רשעי עולם נורמים להקב'ה ויסהלק
נע כנסת ישראל .דפ'כ י
) איש תהפוכות ישלח טדון
ערנן מ8ריר אלוף.נר הואאלוף .זה הקנ"ה שהואאלופו
של עורם .וכמו שכתובי
)אלוף נעעץ אתה .ואותןרשעי
שלם מפרידים לזא"ת מן ז"ה [(נן שדצא שלום הבית

ואם תשאל מפני מה לא כתוב זאת קרבן .לקרב אה
זא'ת למקומה .לאכן.ושי:רי הכהן מלמעלה' דצאמתרול
להביא הויינ לה ל"דת דנלכוה .עד ששניע אל ז"ה
שיזרונ בזא"ת ולו4בם בההד .ולפיכך הכהן םושליםהקרבן
ב"ה 2בורם קררובהזית .אשרי חלקם בעולםהיה ובשלם
ד6תי.
הבא:
ן
ר
*
ן
ו
)
ח
ת
ח
ש
מ
ו
משחת
ר
"
א
ר
ת
6
.
ו
י
.
נ
ב
ת
"
6
ז
ת
"
א
ז
ן
ר
ה
א
ח)ו*4רז תממת 6סרן הוסמתכנ רכייוסי
וד6י
וראי
יוסי
תמימות 6ד6סרן .דס6 6סרן 6תתסמ
ז
י
ת
י
י
6
ו
תמסמ רכות ע %5תעי 65ועיד 5יס 5מת1 .6ע 5יד 6ק שק
ע4ון ל ודמשיפ זלממצע ועלידי
ד*סרן 6תתסמ 6תתסימת 6קדים5 6מתגרכ([ 6נ] הצ( ד 6אהרן ששחה הטשחת ק רש לההברך בשפע [5נ]ועל כן
ז5ט תסמת 6סרן ותסמת כניו וד6י .ס) תכן כתוב זא"ת משחת אהרן ומוצחת בניובוראי .ס) למדנו
י תתלכת כסניס עוי קדוס ת6ן שכהעב ואתם תהיו לי ממלכח כדגיםהוי קדוש.מי ההא
כועיכ %1ס תסיו 5

'

י
וכד 5מגרכ 6כנסת יסר5ל פליר 5רכיני כרז 5מקר
פ 5סתיס:ן סס"ד תת(כת כסניס .רכי סתעון 6תר ת6
טי ת(כות כסניס 6 65תקרי  656תת5כת.
ד6ת5כו  05כסגי ופכח  05נכורת 6ע 5כ6 65כ 5ת5כות
כסניס 6 65תקרי [5ד] דס 6תן ססתיס 6תקרי ת5כות.
ת5כות סתיס וד6י .וסכ 6תת5כת .כתס ד6ת 6תר דכסמ
5%כו 5ס ותמכר6ן  05כת5כ .6וכדין סי 6תת5כת
י ת5כ.6
פ 5כ 5נ:זי ת5כ .6תת5כת ע55 5זייכ
תת5כת כע65י ותת6י .תת5כת ע 5כ 5ע%5
 0זאת א ה 5עוא 5תנמס ו5מס6ת 651סס ומ'"6 .ר
לאק כתיכ וז6ת תזרע סתכמס .ז6ת תורת

םמלכח כהנים כמש"כ זאח בצשחח אהר- 1ומשצשה בנט
'שבאשר תתברך מדת דמלכות ע"י הכדגים או נקראח
על שמם .זש"כ ממלכת כדבים .רבי 82מץת אמר בוא
וראה מלכווע כהנט לא נקראת אלא מםלכת נדג*ם.
שהמליכוה הכהנ*ם ועש לה גבהת על הכל .אנל טלכות
כדגים לא נקראת [(דן שהרימן השכהםנייאת מלכות,
מלכות שמיםוראי .וכאן ממלכת .כמו שגתבארשהכדגים
ממליכים לה ומחנרים שתה בהמלך .ואו היא טמלכת
על כלננזי הםדך .מסלכתעלכלמיניכלי שלהםלך.
מםלכת בעליעים ותחתונים .ממלכת על 5ל העולםו
י) זאתחירה לעולה למנחה ולחטאת ולאשםעו' .א'ר
יצחק כתוב וזאת תורת דמנחה .זאת תורה

יץ

מאהמקוט"זטה4לטי""44י.".",מי" ,מ,".י.,4י ,1,ייי

,טזי

הזהר

יז ן)1 ,סוי.

וגשכי הט לומדים ההלכות של המצוה מם המודות שלה :ש"שמכונים ליחדא קג'ה ושכינתיה ןנ)6ענין העלאת הנרותוהירהפיד
הוא להעלות השכינה להיחוד הראוי לה בכח התורה והמצוה שכתובכי נר מצוה ותורה אור ](נ]*י' שגורםים טירוד וםניעת
היחוד של קב'ה ושכיגתיה זה רמז על עלמא דדכורא .וזאת רמז על עלמא דנוקבא :מגן מסש,חתא קדישא ע מדת המלבות
י עבודה הקדושח4
והשכינה הקרושה :מח מלכותהייט שהיא מיכות שמים בכח דלעילא ,וממלכתהייגו שמטליכים אותה מ4מסה ע'

רלית
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החמאת .חאת הוהת האשם .וזאת תירת זבח השימים.ן סמע .%וז6ת מורמ ס6סס .וז6מ מורמ זנח סס5תיס.
ביארו אם למפה ההירה בכל .אם למעלה ההה%ה * %קמוס 6י 5תמ 6ו 6נכ6 .65י (פע 6ד6
בכל ונאחז נכ[65לס]ות6ן ו6סתו5כ6וריית6כס565ח%קיס 3כ6165מ6תיו
בבל מס] ,שעםו 1בדערה נומל את
וסי
 6% .כפי 5קרכ 6קרננ 6פ( גפסיס 1ס6
 .וא*ם שיך לוקריב חלקי 4פשו חה ככ 5סטרין
טזבארה.צוד)6יםשאפר ר' ץדצן כאשר פירש הקב"ה למושה6 1מתר )6 .ך'6ל יומגן כו 06ריס קכ*ס יתסט
י ניחא ח5י וקל3כי6 6תר תסס מ6רי ופ5ה 6כ .65ס 6ספיר
שין הקרבטת .אמר משה
אדמתםרבונו שלעולם .די
.ובזמןשינלו מעל ארמהם 3פוכ 6ויסוי יסרש 63רפסץ .ו3פונ 6וינ 15ת%פסון
בזמןשיה 9ישרש על
0ה יעשו .אסר לו הקב'ה .משה יעטקו בתהיה ואני ת6י עצוו6 .מר  15קנ'ס .תסס יסטו5ו נ*ריית61 6כ6
ר תג 5קר3ני 6ו3פ .%5ססזו
אמחל בשב"לה יותר מכל הקרבטת שבו1למ .אש'ב 06כק 5סע 3ניכס ימי
ששע הדצרה לוצלה למ8תה ונו' .כל1מר חשע ההורה י %סשיס 5י%ם 5תנמס צר .כ15תר %ש סתורס
בשביל קףלהפןשביל מ8הה בשביל הפאטע בשביל אשם .נגץ ט5ס גנסין5ף טמח ננין מט6מ כמן 06ס.
-8רגרוכאאיאר בל מו שצאביר נ8ה בבתי כנסיא צבתי "6ר כרוספו6י מלע ומדכר 3פותיםנכמי כמטהמוכ"3ר
מידואת שנעי וקרבטע ופרר הקרבתם ומכהן בהם.ן תורם4ע פנינ 6וקרנגי 6ומנךו3ת 6ו6אן הטק 3סז.
ברית ברששה ההא שייתן המל54ים שצטכירים חמ4י; 3רש כרומס 5קס %ד6יכמ ת65כ"ש דמיכרין
מי3י
יכו.
ו 65יו%ק 5תפנד 5ש  656ע
ו לעשאת לו רע אלאמצב:ן ד"3כ (6%%
יכל
אח8שאםיארע
מף
6
מ
ד
פ
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6
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כ) *6
ן
גן א-ףלאסי צצא ה"שה מה בץ 8ווק העמ*ם
ן
ט
*
ץ
כ
ותסמו5י
ת6י
4ת
אמ
משלה 4ב"ר א
ש.יאיע חעמלים בוצרהחשוביםיווזר ן 63ציי5 %גנע 4תמתכי46 .פ 1ותסתו5י נ5וריי 60פויפי
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כלם .חא
בתורה אינוצריך לא לקרבנות יתיר פ 5כ 65ות6ן ו5פי נ5צריימ% 65 6עריך 5 %כך3כץ
יהחייבה מהכל והיא עיקרקשר ול5 6פ15ון .ו* %ריית 6פוק) חכ 65וקסי6
אר
מש
של
לעולות .שיוץשד
האגינה .ו %אה כדצב נ) דרכיהירכינעםיכל בהיבוהיה ותסיתגוה6וכ 65ופשוכמינ נ)ווכייסורכי כעס1כ5כמי3ומיס
שלום .וכתוב שלדם רב לאחשבי הורתךואין למו מכשול :ס5וס וכתי 3ס5וס ר65 3וס3י תורמך 61ין 6ט מכ510
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י)ד23פנרצח אהל פוער לא תצש שבעת ימים תו'בי
שבעת "מהם ימלא את ידנם .א"ר יצחק
י עסך טקףי חים באורך נראה"צר .כי עמה ן
בתובכ
באף%חים .חה בוק נרול למזלד [נ ]1לעומתו כהן נדול
למפךע לפיכך בסח רנהן לדג1ארך שמן בשאשק קודש1
העליון לט8ה הז] ומרליק דצצוראע למעלה .שר)בדע
טמל שלמעלה שלם בשלטת ז' העדם להתעטך על
הכל ממן לעופת "ה ז'י פלו*רם להכהן שלמטה.
מיוע'כ נקראים מלואים.
להטצא הבלכדסיון שלמעלה.
מי
י
ימים של שלנרת .בשביל שישתלם
ששי ימים 06רון .עתי 6ס5ת~ת3 6נין ויסת5יס כסנ3 6ס6ר יותין
ן
ה
ג
ד
האחרים להשליםז' ימיםבטזר .ואלה נקראיםבימי מלואהם 6רומן 65ס %5ז' כמו 6י56י
ן יתי ת5ו6יס 6קרון
ל*י שמוששחדיםבו שאר ימים האחרים .ומה טעם דובר .פין
6חען
4ל שכאשרמדרנת הכהןנהעירר כל שארמדרגות האחרות
נתשררות עפק .ולפצך כתוב ומושזח אהלמועדלא תצאו פתיס .ו3נ"כ כמי 3והפמח 6ס 5תועד 65
מכ5ו*
ו' עוים ער י
ע
ם סלאת עו' .ז' ימים וראי .שאז ס3פת יתיס פו יוס ת65ת עו' ס3פת יתיס ~ו6י .ו
ני44טר חכהן למטה בכל כדמיון שלמעלה.לפי שבשעה 6תעער כסנ5 6תת3 6כ 65כגווג 6ד5פי %גנין ו3סעת6
שששכהן שלםמהמתעורר .הכל נתטרר
ע יח למעלה .וכסכ 6ו5תמ6 6תפר כ 65יתפר פ 5יויס 5עי.65
צרכות נשפזות למעלה ולממה .רבי אבא
יאמרמפני מה ויסמכמון 3רכ6ן 5פי~ 65ממ .6ר3י 6 636ו"ך ת6י סכ4
דה0מ תסס 65סק 3 656נין ו6יסו 6חיו 3ססו6 6תר
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 :הן
למפח בעוהא חן למעלה בעוחשב ההורה עומדתלו :לאדמ בכל שהיאמנייה ומצלה; %ו) וה מלאךמינאל פשרת בביהמשק
צ%פי
שלמעלה
.נלמ *י' להנחשיך אור הש4ע מלמעלה למדת הסלבות ע"י זבורהו שגורם הדלקת המטרות למעלה.היינו הארת הפפירווח
%ח ,מלאך מיכאל שרשו מדת החסד המאירה בכל שאר שש הספירות שלמפהדףמגה .בירוע שבעבור וה נקראת יומא דאויל עם בלוצ
טמין,ווהו הטעם של*עוי המלואשם לחכהו שלסטה כו' ימים קדושים יחדהיינו לקנל הארת קרושה מן הו'סשירות מחמד עד מלטתו
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של מקור
ע,מ,תס
5מסרמס תפארתו [5ס] ומשהע*מש כלאזתן יסי מלואים להשרוה
ספ6רתו ן(ס] ותסס סתס כ5מינון ז'ימי
כ 65טתיס ד6סרן .כ) '6ר מ5טזל ת 6מזי 5ית כל הקדושה עם אהרן .נ) א'ר אלעור בוא וראהאין
גפס 6תתקיית 6% 6ט 5רימ .6ותריממ דמ מסתתודעמ הנפש מהקיימת אלא על הריח .וסכח זה הריח ניבר כה
בשעת מוצאי שבת שטשעלקה נפש
רימ 6המר .4דסמ כסעת 6דנפיק ס3ת 6וס5קמ גפסמ ריח אחר.
שיהםרירגפש והרוח נפרדים ועצבים ,בא ריח
יתיר6 .6סת6רון נפסמ ורוממ תתפרסן וע5יכן .מתמ ריממ היתרה .נשאר
דכסתמ ותתקר3ן דמ 3ד1 6מד6ן .וט*ד כטי בשםים ועלידו מתקרבים וה בזה ושמחים .וע"כ צריך
רוממ כתר רומ5 6ק53מ ריממ וכיון דמתקכ( הריח שנשארמתקאחחבריםהרטוהחרשיצא לקבל ריחזהבשרמייחם.וכין
הקרבן.
נוע 6רימ 6דקר3ג 6שקבלרויח
ושמחים.כדמיון
ריממ תתקר3ן כחד 6ומדמן.כ
י וסת6תי(סטןכ51יכי ומד6ן [ת] בריחוהמתס"ביםכלםביחדוהמנורות נלהבותונשכוצתןין
3רימ 6דמ תתקרכין כ(סו כמדמ
מזי תרי כ'5ינ מד (עי(מ ומד (תתמ [דן(קי] בוא וראה שנינרות אחד נבוה ואחדנסוך ממנוהדולקים.
יינ 6ד(תת 6ס6י תגנמ דס(יק תיגס (סיט אם תכבה לוה דגר הנמוך .עשן שלו העולה ממנו לוהפ
ו נר העליון.וכן הוא בעשן הקרבנות .עשן וה העולה
56ייסכככיו5ינ(מ50עס5ממיסכ51כך תנגמ דקרכגין סמי תגכמ דס(יק "ות
5סיט ('ס כ51יכי ט(מי ותת(סטן כמד ותתקרכן לוהמים אותו נרותהעליונים ונלהבים יחד .וסתויבים
ס סומ 5ס' 1ס 6כלם יחר בריחזה .ולפיכךריח ניחח אשה הוא לה'.ווה
כ5סוכמדמכריממ ד 6ו3נין כך רימ גיממ"ס
מוקתוס וט 5ד 6רימ 6דקרכנמ קיות 6דכ5מ וקיותמ נתבאר .ועל כן ריח הקרבנות הוא קיום של הכל וקיום
י הכהן מקרב רגל .ולפיכך שבעת
דט(ת 6וקרככמ ע 5ידמ דכסנמ מקרכ כ(מיכנין כך סכעס העולם .והקרבן עלי
י 6ס(תות 6מסת5יתו כיס כנין דיתכרכון כ5סו ימים של שלמות נו
 .בשביל אהתברכו כלם
ד%עלמו בו
יו
בעבודתו ויהיה נמצא שברוות וברכות למעלה ולספה:
תו5מגיס ויסתכמו מדוומן וכרכמן 5טי5מ ותתמ
כפ
ג) רבי שמעון היה הולך לפבריא פנע בו אליוו.
נ) רכ סתעון סוס מזי5 5ט3רימ פנט כיס מ5יסו.
ית6ט5יס דתר מ" 5ר3י סתטון 3תמי קמפסיק אמר לו שלום עליך אדון .א"ל רבי שמעק בטה עוסק
6תר 5יס ס5
קכ*ס 3רקיטמ .מ* 5כקרכגות טסיק ומתר ת(ין הקב"ה ברקיע .א"ל בקקבנות היה עוסק ואסר דברים
זכ6ס מנת .ו6תינ5 6מקדתמ 5ך ס(ס .חרשים משמך .אשרי חלקך .ובאתי לרקדים שלום.
חדתי
:ן תסתך 3עיגמ 5תסמ 5תכך (מסכתמ כתתי3תמ ודבר אחד אני רוצה לשאל מעמך להשיב תשובה בישיבה
ית(
"56ת 6סמי5ו ט5תמדמתי5ית כיס מכי5ס ,סתיס .שברקיע ,שאלהשאיו .עולם הבא אין בו אכילהושתיה.
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) כמתי5נני 6מותי כ(ס ונו' מכ(תי יערי והרי כתובי) באתי לנני אחותי כלה ונו' אכלתי יערי
ר עם רבשיתו'.מי שאיןבו אכילה ושתיה איך הוא אומר
~דכסי ונו' .תמן ד(ית 3יס מכעס וסתיס מיסו 6ת
עס
י
י עם חלבי .א"ר ש?עון
ס(תי יטרי עס
י טס מ5כי מ*ר סתטון אכלתייערי עם דבשי שתיתי
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והקב"ה מה השיב להם .א"ל .הקב"ה השיבא'לרהם הרי
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5תס (6תנך"6 .ר סתטון בן יוחאי הוא יאמר .ובאתי לשאל מעמך .שסעת
כתס מ3י 13מ 33ק"3ס (כגסת יסר .56ותסנימ דרמיתו חביבות נדולה חבב הקב"ה לכנסת ישראל .ומאהבוש
דרמיס  05סכי ט31ד,י תתמי דסומ עכיד הנדולהשאוהב אותה הוא משנה מעשיו מסה שהואע.שה.
מ ותסתי .6כנין.רמיתותמ מכי( שאע'פ שאיןדרכולאכול לשתות.בשביל האהבההואאוכל
כתיכ(
דמט"נ ד(מו
ן כי בא אליה הוא עושה את רצונה .כלה
וסתס .סומי(16רימ6ותי( ,נכס טכיד רטות 6די5ס .כ5ס ושותה .יע
ן דייכ 51הנכשתלחופה ומבקשת לאכול .האםאין מןהדין שהחתן
דעיי 5מופס וכטת (תיכ .5ס6ס (ית די
5ת 3סדס מפ*נ ד5מ6 1רמיס 5תט3ד ?כי סס"ד שלה יאכל עמה אע"פ שאין דרכו לעשוהכך
 .ז'ם"כ
מתגס
3מתי5נני ממותי כ5ס .ס 5.61ו6תיג( 6נכס 5תיט 5כסדס באתילנני אחותי כלה.יען כי באתי אצלה ליכנס עסה
לחופה .אכלתייערי עם דבשי ונו' ולמדנו מכאן ררך
(מופס מכ(תי יטרי טס ד ונו' ..וי(סיגן
ס ארץ .שכאשר מומין אדם לאחר .זה שבא אצלו יש לו
י"
רכמסיס?ומ ימתי 5נכיתססמימיתמור5מ
דתמן דתזתן (מח
" רעיתיס 6ע"נ ד(מו מורמיס ככך מוף סכי ויקמ לעשותרצונואף עלפי שאין דרכובכך.ככוכןכהיבויקה
ד5ט
תד
(כ
תט
ן כי בא החהן אצל
תחכגי סקקוס ויסס תרמסותיו ונו' סו6י 5ומת 6מתן 5נכי סאבני המקום וישם מראשותיוונו'.יע
י הכלה .אע"פ שאיןדרכו לשכב אלא בכרים וכסתות .אם
כ(ס מע.נ ד(מו מורמיס 5תסככ מ(מ ככריס וכסתות.מ
יס3ס5יס מכנין 5תסכ 3יקכ( כ(מ כרעותמ ד35מ .סס"ד היא מתנת לו אבניםלשכב יקבלהכל ברצון הלב .זש"כ
ן מכגין מט"נ ד5מו מורמיס וישכב במקום ההוא .על אווק האבנים אע'פ שאין דרכו
ויסככ כתקוס ססומ .ט5מיני
ככך .מוףנתי סכמ6 .כ(תי יטרי טס ד3סי6 .ט'נ ד(מו בכך .כמו כן כאן .אכלתי יערי עם דבשי .אץ"פ שאין
כגין רמיתו דכ(ס1 .ט 5כ 5ד 6ררכו בכה .אלא בשביל ארבה רכלה .ועם כל וה רק
16רחיי
 6דכ(נ:כך3 6(1מתר ממרמ כמתרי5 0מ 6כי(1 5מ בביתהכיה ולא במקום אחר .במקימו אינו אוכל ואימ
ככית
סתי כקתר די5ס מכי( וסתי .סס*ד כ6תי (נגי .שותה .במקומה הוא אוכל ושותה .זש'כ באתי לנני.
ת("כין דסד קכ*ס (מכרסס 5מ מכ( 6(1 1סתו מלאכים ששלח הקב'ה לאברהם לא אכלו ולאישעו
יין 36רסס 6כ 15וסתו .מתר (יסמ5יסו .רכי במקומם .ובשביל אברהם אכלוושתו .אמרלו אליהו.רבי
כ6תרייסו וכנ
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חהך

יהפיואיםדכיו ששורש סשה במרת התפארת שנקראת עץהיים וסדת התפארת היא הכול ,והקךשר
מ %ר' אבא גותן פעפ
אחריכ6ך'ימ
ין הפ6איפ להמשיך גל הז' קדזשות עלאהרן :ש] פ" *עי*ז באה הארה עליזגה על
של נלז' הספירזת ,לפ
ן:אשצוו מ*ה בז'יפ
המפירות וזו השמחה שלא
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לשון הוהר
3עי ק*3ס לתיתר .וינין

חייך שדבר זה בקש הקב"ה לומר .ובשביל שלאלהחזיק מייך תלס ד6
טובה לעצמו לפני כמשע ישראל העלה הדבר אליך .סי 13לגרתיס קתי ככסת יסר6ל סליק תלס לנרתה.
זכאי אהה בעולם שרבונך משתבת בך למעלה .ועליך זכ6ס 6כת 3ע5ת 6דת6רך תסת3ח 3ך 5עיל .6ועלך
כתיב ת)צדיק מושל יראה אלהים .ברוך ה' 5עולםאטן כמי5 )6 3דיק תום 5יר6ת 56סיס3 .רוך ס' לעו5ס"תן

דל 6לתמוק

ן:
ו"ת

ואמן:

פרשת שמיני

דיהי

נ)
בעם השמיני ונו' ויאמר אל אהרן קח 5ך ענל
בן בקר לחמאת וגו' .פתח רבי א*עזר ואמר
ועתיביום השמיני .טהויום השמיני [ ]6אלאכתיב ומפתת
אהל ונו' ני שבעת ימים ימלא את ידכם.כי שבעת

ימים .בשבעת טיםריה צריך לומר .אי שבעה ימים
ימלא את ידכם .מהוכי שבעת ימים ימלא .אלא זכאים
הם הכהנים שנתעמרו בעמרת המלך הקדוש .ונמשחו
בשנע משחת קודש כדי שיתעורר שמן העליון המשקה
לכל השבעה[כ] ונמשחיםטן משתת קודש ההואונדלקים
ממנו כל אותן שבעה המאורות .ושמן המשחה הזה הוא
י ששה
הכולללנל השבעה .וכלם בו נכלליםןנ]'וימדנוכ
הם וכלם נכללים בזה [ד] וזה הוא רגולל של כלם [ס]
ולפיכךכתובכי שבעתימיםימלא.שהרי בזה הםתולים[ין
וע'נ נקראת מדת המלכות בת שבע .שהיא בת
השבע ההיא
עא [ז] והיא נכללה מן שש אחרא .וכית
שהשבעההי השףים להםלהכהניםועמרם ומשחםבכל.
כאשר הגיעו למדת המלכותשהיא נקראחיוםהשמיני ךח]
נצמוה אהרן להקריב ענל .לפי שהוא בנה של הפרה.
לכפר על אוהו ההמא של ענל אחר שעשהאהרן .שחמא
בזה כננד דמדרנה שנקראת פרה .שהיאשמיני .שלימות
ש 5אמינת ישראל [נ]ונמצאהבהן שלםבכל .בח' מינים
בגרי כבור .שלם בכל דכתרים .שלם למעלה שלםלסמה.
ובכל נצרך לדואות פעולה .וע'כ נעשה בובארון פשלה
 %לממה בשביף שיתעורר כךלמעלה .ויהיה נמצא הכל
ברמיוןאחד .ואז מתברכים כל העולמות חף~כרכות נמצאתן
עליר
י עבורת הכהן .וכאן נשתלם הכהן בכל כראף*
4המאת .בשביל אאו
וענל סרוע .שכתוב ענל
ן
ב
ההמא שעשה תחלה .ואי5לעובלקהי
 .מפני מה איל .בשביל

שי

י 3יוס ססתיכי ומ' וי6תר 6 56סרן קת לך ענ5
)3דיוק
3ן כקר למס6ת ונו' .סתמ רכי 6לעזר ו6תר
ויסי 3יוסססתיכי .תסויוס ססתיכי [6 ]6ל 6כתי 3ותסתמ
6ס 5תועד ונו'כי ס3עתיתיס ית6 65תידכס
י ס3עת
ימיס 3ס3עת יתיס ת3עי ליס6 .ו ס3ע
כס יתיס
יתל6 6ת ידכס .תסו כי ס3עת יתיס יתל 656 .6וכ6ין

תססי 6ס3ע [ ],ו6יסי כלי 65תסית6 6מרכין .וכיון
דססו 6סנעס6סליס לסו לכסכי ו6עסרלוןותסמלון 3כל.6
כד תעו 5כגסת יסר 56ד6יסי תתיכ6י [ח]
6סרן לקר 63עגל3 .נין ד6יסו 3ריס דפרס.
על ססו 6מי 63דענל "מר 6דענד 6סרן .ומ3
לנ3י סרס .ד6יסי תתיכ6ס.
3כל 6סליתו ד6תחי
יסר6ל [ע] ו6סתכמ כסכ 6סליס
6
י
כ
ת
ת
3
תיכי
35וסין דיקר .סליס 3כל כתרין .סליס לעיל 6סליס לתת.6
ו3כל3 6עי ל6חז6ס עו3ד .6ופ*ד 6תעכיד 3יס כ6סרן
עו3ד5 6תת 6כנין דיתער סכי לעי .65ויסתכמ כ5

מ
,

מראהמקימות  )6סמ"ן ג' כ'נ 0י5

שמיני"]

*6

 %הזהר

קושיתו היא שהרי לא נזכר טקורם שוםענין של ח' יטים רק של דיטים .א"כ אחרהז' יטים מתחיל ממפר חדש
טח*שרז
ויתכן יותר לומר שהוא יום הראשון1 :ג 1הייפ הארת הש"ע הנש"ע פס*ירת חכטה הטשקה לכלז'קני המנורה
חעליונה שהם ו' קצוו
גת חנקראים ג*בו' קנים .והיינו חספירות חמר נבורה תפארת נצח הודיסור הנכ~ים בס*ירת הבינה קנה האמצעי
חנקרא פני המנורה,:
] פירושו שהבינח עפ הששה קצוות שהםו' ספירות הנ"ל כלן נכל6ת בס*ירת החכמה שנקראת שמן משחת
(ד] גהיבת בחא'י כוונתו עלספירת הבינה( :וה בתיבת ור'א בותתו עלס"ירת החכמה[ :ון עתה מגאר הפעם למה כתוב
כי
ל
שבעת ימים ולטה בתוב יטלא בלשוןיחיר .ורשל שלבך לא תצאוז'יטיםבדי שהשבעתיטיםהיינו מפירת החבמה שהיא הכולל ש
שבעת יפים היינוז' ספירות הנ'ל .ונקראען בו*ם אבא .הוא יטלא את ידכם באור הש"ע הנש"ע ממנו וכירוע שגספירת הכמה ת6ים
הבהנים שהיא שורש שלהם .והלוים שורש שלהם בספירת בינה מ] שספירת המלגות חיא הבת של פפירת החכמה הכוללת שבע
פפירות הנ"ל.כייוע שאבא יסר ברתא .וחיא כו~ת ו' ס*ירות אחרותברפיון פגורח שלז' קנים כמו ספירת הבינה .ונקראת טנורה
חתחתונה ונפ אמא תתאה( :ח] ספירת מלכות נקראחןיוםה*,טיניכ היא ספירח ו*מינית ל~חר ס*ירת החכמה( :ט] כך נקראת ספירת
פלנות כי בה חשלה אטונת ישראל .ובזה יתורץ פה שכתובביום
ישטיני שמרטזעל ס*ירת הטלכות] :ט *" שספירתהטיבותעיקרת
היא פנבורה מרתיצהק .ועא קרבן עולה שלהאיל הטזכיר עקרת יצחק נסתקין הנבורות:

ירש

"" .

לשדן הזהר
ע(1ס 5עי( 6ס(ק .6וננץ (6עעו05 6

קטכדר
נס(יתופ.6

ענ( 61י .5ענ( נניכס כוק6תרן (.61
כס(יתו די5מק כזק6מזי [י1 ]6יפר (6זמם עתש וכסג6
כס6י כצךיכין כמונ 6ז .6זכתיכ יסור 61י( 5ס(מיס
(1טמ (סכי ס' .סור ע( ת דמ3ו61 .י( (6ס(מ6
י6יסג 6ככסכ 6דכתיכ כט
לס6י 6תרנס"תו דעמק .ומ6
6(6 .
עג( (חע6ת 6(1 .כתיכ כיסר 56סול
" עוכס6
ע(ו
4י
יסר 60 (6קני( 1עעס 6נקדתית .6וננין ד
(כמ
ככתס 6תרי ע( ד 6( .6נע 6קכ*ס (6דכר( 6ין
מוכיייו כקזמית .6וע*ן ( 6כתי 3סכ( 6מע6ת 6(6
(ס(מיס3 .נין (6מו6ט ס(ת 6דס 6ק*3ס כס(מ6
3סו כיסר (6ע( ד6 .6כ6 5סרן דס 65 6קכי( עוכס6
כנין 1(5ת 6ךתסס .דכתי 3וכ6סרן 0ת6כף ס' עו'.
וגתיכ ו6תפ(( נס כעד 6סרן 3עת ססי .6ועד כען מוכיס
סוס ת5י .6כתיכ 3יס וענ( 3ן כקר (מט6ת( .מע6ת ור6י.
3נין דיכפל מוכיס ויתךכי ויסת(יס ככ( .6וכססו 6יומ6
6סת(ימו ע(6ין ותת6ין .ו6סתכמ ס5מק ככ(3 6מדוות6
ז(עי( 6ותת(61 .6ת( 6דמסתכמ ערכו3י 6ד3כי 6סרן
003ו 6יומ6 6( .6סתכח מדוות 6דע(6י ותת6י
כססו 6יוח 6תן יומ 6ד6סת(קו יסר (6מן ימ .6כססו6
יומ6 6תע3ר ס6י מוכ 6מן ע5ת .6ו6סתכמו כסכי
וימר (6מתדכ6ן מגיס03 .סו6יומ6 6תע3רו כ6 5יטןתקטרנין
י(עי( .6וסוו 6ז(ין וס6ען כסמרכייסו דיסר6(1 .(6
6סתכמו 3סון 3ססו6עייכ .6עד דגריס סעת 6וקתו כדכ
ו6כיסו וערככומיוחן 6דכ( .6ו6סתכמ רונז 6כע5ת.6
 )6רכי יסודססתמויסי כיוס ססתיגי( .כתר ך"סת(יס
שכ6יכון סכעסיותין .ו6תעסר :3סו 6תסמ רכות קךיס6
[ינ] י1מ 6תתיכ6ס כעי6( 6סת5מ 6חן סכע0
וק 6ע( יד 6דכ0נ[ 6יג] וע 5ד 6פי(מג6
כתיזע6ס ("תעסר 6תן ס3עס .ו(6תתקנ6כסכ 6ע( ססו6
חוכ 6ךמכ כקךתית .6סס"ד וי6מר 06 56רן קח (ך ענ(.
6 60וקתוס ענ( ת6י( .כפר 6ע( 0סו 6ענ( דכתי3
ויעססי ענג תסכס3 .ן 3קר .ת6י טעת 6כן כקר
סרס6 6(6 .יסו כעי "5תתקכ( 6נכי
['6 6( ]7תמזי (קר 63תיכס (נ3ס .ת6ן דסדר רורן
דורכ .6,מתיתון דכסיג מכי מ(כ 6ויסיכ (ת(כ6(6 .6
(סדר( 6ת(כ 6תכי 6חר56 6סריך .ע6
תכי ח(ג .6רכי יוסי 6תר תדידיס (דידיס (6 6תמזי.
( 2ע(1ס
(מע6תש%1כ6סיע( סס 161מ 1דמכיכיס61 .י
תתיתיס .תתיתיס .תמיס תנעי 6 06י תימ6
זע( 6י( יענ( ק6תר 16( .סכי .דס 6תרווייסו
ו(ע6נ(ס5קין (ע51ס .דס 6כתי( (*61 3עו(ס תתיתיס.
(מט6ת ס(ק .6ותסו 5י( תתיתיס 6(6 .ד6 6י(ו
די5שק (קרכ( 6נכי פרס [עי] ו,דכר
תרי זתנ3 6קר .6מד דכתיכ ויס6 6כרסס 6ת
סיגיוויר 6וסגס 6י( .ומד וי(ך 6כרסס ויקח 6ת ס6יל
ויע(סו (עו(ס 60 .תרי .וע*ד ( (%1ע(1ס תתיטיס.

נכן

(6ס(ת0( 6
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הקרבןעולה כלהלמעל".וכל זה בשביל לעמרה בשלמו!ן.
ענל ואיל .עגל בשבילה כנע שאמרנו .ואיל להשלימה
בשלמית של יצוק כרשי [' ]6וישראל שחטאו עם הכהן
בחמאוה מקריביםיכדכרק!ה .שכתוב ושר ואיל לשלם4ם
יובוח לפניה' .וער בשביל מה שחטאו .ואיל להשלים
ז
למקום ה?ה בשלמות של יצחק .ומפני סה כתוב בכד
ק~ל לחטאה .ולא כהוב בישדאל שתר לחמאת .אלא
ישראל שהם קבלו עונשם בתחלה .ולפ* שקנמ עונשם
בכמה מטמות על חמא !ה .לא רצה הקב"ה להזכירלהם
חטאם כבתחלה .וע"כ לא כתוב כאן אצלם לחטאת אלא
לשלמים .בשביל להראות שלום שהרי הקב"ה דואבשלום
עם ישראל עבוד וה .אבל אושין ו*הוא לא סבל שנש
לבעבור תפלת משה .שכתוב ובאהרן התאגף ה' תו'.
וכתוב ואתפלל נם בעד אהרן בעת ההיא .ועד עתה חטאו
היהתלוי .כתובבווענלבן בקר לחטשז .לחמאתודאי.
בשביל שיטפר חמאו וימהר וישתלם בכל .וביום הדצא
נשתלבה עליונים ותחתונים .ונסצא שלום בכל בשמחה
שלמעלהושלממה .ואלמלא שנמצא הקרבוב שלבני אוקרן
ביום ההוא .לא נמצאת שמחה של ?ליונים ותחתונים
כשסחתים ההואחמאמן היוםשעיו ישראל מו הש.בים
הדוא נתבטל
מן העולם .ונמצאו דנדגים
י
נ
ע
ה
א
:
ה
ה
ו
ק
)
ו
ר
ק
ט
.
ם
מ
ט
ם
ע
ב
וישראלנקיים
י אותןדטקמרעים
שלמעלה .והיוהצלכים ושטים מסביבל
כמיגה "שר .%ולא
נטצאו ביניהם ב!מןההוא,.
ד וגרמה השעה והוסו גדב
ואביוצ וערבבו השמחה של כלם .ונמצא רונו בשלםן
ישנשקלם
)6רבייהודהפתחוידףביוםד"צמיגי.ישש
אהרן באותן שבעת הימים .ונחעמר בשמן משחת קודש
העליון ההוא [ינ]יום השמיני נצרך להשתלם מן השכעה
י רגהן[ינ] ועבור !הדיתה העטדה
של השתלסות עליד
בשמיני להתעטר מן השבעה .ושיתתקן דכדו ל החמא
ההוא שחטא בתחלה! .ש"נויאמר אל אדון קח לך של.
הריביארוונל וראי .לכפר על חטא הענל הדשא שכתוב
ויעשהו"נ
למסכה .בן בקר .מפני מה בן בקר ולא בן
פרה .אלאכיע שהוא נצרך להתהקלפני דמדרגה שנקראת
פרה [י]7אין ראוילהקריב ממנה אליה.מי ששעלח מתנה
למלך .הראיתם שיקח מבית המלך ויתן למלך .אלא
שהמתנה הנשלחת לם*ך מבק) אחר צריכה להיות .ולא
מבית המלך .רבייוסי אמר ממנו ואליו אין מן הראוי.
אמר רבי יהודה לפיכך בן בטי ודאי ולא בן פרה.
לחפאת .למהרו מן החטא ההוא שהמאבו .ואיל לעולה
תמיםים .תםימים .תמים היה עדיך לומר .אפשר
תאטר שעל האיל והענל נאמר .לא כן
 .שהרי שניהם
לא עלו לויבלעילה.שדיי כתובואיל לעולה הגדמים.
והענל לחמאת עלה .ומהו אילתכיכים.אי
א !האילושל
יצחק להקריב מדחואצל דמדרנה שנק4אהפרה'[טו]ודוא
נ!כר ב' פעמים בטקרא .אחד שכתוב וישא אברהם אה
שירא והגהאילנ ואחד וילך אגרהםויש) 8ת האיל
לעולה.דרישניסיוע'ב כבעבואיללעולההש~ינףם.
בלשו!

דו הזהר

 )"1פ" שיעב1ר ת תהיינה לטובת ישראל ושיומתקו הדינים :מכ) פי' שנ!'יסי הטלואים נתעפרו בהכח לנרוט בעבודתט המשבת שפע
חאור של ס*ירת החכמה .ע*י השנתם באותן ו' הימיפ שבעת הימיס של השתלמות .שהן ה?' ס9ירות מן ספירת השור עד ספירת
החכמה בהדרנח בגליוםיומ מתתא לעילא, :יג] פי' שסדת הטלכות שנקיאת יוסהשמיני כנ"ל גצרכת לחשתלם מן שבעהדאשלמות.ג
להמשוך לה שפח חאדת השפע הנמשך מספירת החכמה דרך שגעה דא,שלמותא .הייגו דיך ה!' ס?ירות שהן בין חבמח למלכות.
! מדת המלמת נקראת פרה .א9שר
 1יגוללאעו18תקןי עגודת הנחן שהשרשו בספיית ההבמה,:יד
דינים וה' נבורותן
על 9ט *4י
שה להמתיקהדיגיםעשי וברון עקדת יצהק;

ג
'
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לשון קודש

שכדף

לשדןהיהר

בלשון שלשנים.אילאהד שהואשנים[סי] וע'כלמיט שוה
רסז על נבה*ות ומהם יפרדו למקומות אחרים [יז] ואל
בני ישראל תדנר לאמר קךו שעיר עזים לחטאת .ענל
לחסאת רף' נצרך להם כמו בדכהן .אלא ישראל
י
רל
רנ
קביו עתשם .וע"כ לא כתוב בהם 41ללחטאח .אלא ע
לעולה .מה המעם .לפי שכל אותן שחמאו בו קבלו
בין במעשהבין בעבודה.ואפילו
שנשם.ביןשחסאובדבור
אוהן שלא עשע כלום .אלא שעלה להם ברצון לבם
לעבוד אליו נם כן נענשו .כבע שכתוב וישק את בני
*שראל .אבל כל אלה שהסכימה רצונם שלא לעבוד
של רצע והנאהממנו.
אליו .אלא שעלה במחשבתם
הם נטהרו כאן .והקריבו ונלדטליעתולה ולא לחטאת .אבל
קוו שעיר עזים לחמאת למה .אלא לפי שהיו מו*יבים
בתחלה לשעירים השולמים על ההרים הנבוהים .ולכך
זהו להמאת .שנצרכו לר,טרר מן החטא ההוא .ולא עור
אלא שבעבור מולד הלבנה נצרך זה הקרבן [יח] ושור
ואיל לשלמים .שפר ולאפר .לפי ששור הוא שלם בא
י אמר שור
להראות שלום [יס] זש'כ לשלמים .רבייוס
ואיל מצד השמאל הם באים .שור מצר השסאל שכתוב
 )6ופ דשור מהשמאל ,איל בשבילאילו של יצחק.
םנילשלברם להיותם בשלום עם כנסת ישראל .וע"כ
ועולי
שורואיללשלנים .ח"ר יהורה בל וה בשביל שכנםת
י הכהן בשלמות .וזה
ישראל מהעטרת
השמחהומתשלברהככתל.עליד
שמחה של כנסוע ישראל
היום היה
בדקב"ה .שכמשעעליוניםותהיענים .וכסו שנשתים הכהן
לממה .כן כביפל נשתלם הכהן למעלה .מלבד נדב
ן המסרונה והמלך?
ואבידו שעוררו ערבוב בי

6י 5ד6יסו תרי [סז] 1פ 5ד 6נ3ורוס
תרי
תנינן ותנייסו טתטרמין 5כתס 6מרנין ['י] 561
3כי יסר 56תד3ר 65תר קמו סעיר עזיס 5מט"ת .פנ5
5מס6ת תכעי 5יס כנ'1ג 6דכסנ 656 .6יסר60 (6
ק3ע 1ע1נס .6וע"ד  65כתיכ 3סו ענ5 5תס6ת 656 .מג5
לעי5ס .ת6י טעת .6דכ6 5ינון דה3ו כיס קכי15
עוגס3 6ין 3ת5ו3 65יו 3עי3ד 6כין כפו5חנ61 .6פי15
6ינון ד 65ט3דו תדי .מ 65דס5יקו 5ס 1כרעותמ ד35ייסו
י
5תס5מ 5יס 6תעכסו כת :דכקינ וי:ק 6ת כנ
יסר6 .56כ 5כ6 5ינון דס5יקו 5יס 3רעות 6ד5 65תפ5ת
5יס 656 .דס5יקו נוונמ דרעות 6חניס .סכ6
5 6מט6ת536 .
6תדכן .ותקרכין ענ5 5ט5ס י5
קתו סעיר עזיס נמס6ת 6ק6י3 656 .נין דסוו מק.רנין
3קדקית5 6סעיריס דס5סין ע 5סירי רט6י וד6
סו5 6חס6ת .ו3עיין 65תדכ6ס תססו 6מונ" 651 .עוד
5 656הדת1תי דסיסר56 6כסררןי'ך [יחן וסור
דסיר ס5יס 6יסו
5 5ס5תיס .סור  651סר
י6י
סור
65חז6ס ס5ת[ 6יס] טס*ד 5ס5תיס .ר3י יוסי
ת6
56
ו6י 5תססר6דסת 656ק6 6תיין .סור תסטר 6דסת6
ידכתינ
 )6יסני ססור תססת6 .56י3 5נין 6י5י די5מק.
יס5קין 5ס5תיס 65ס5ת5 6ון 5ככסת יסר .56יע~ד
סור 61י5 5ס5תיס*6 .ר יסודס כ3 65נין דככסת
יסר 56תתע
ס6ר 6ותת3רכ 6ע5יד 6דכסנ 6כ6ס5תות .6וס6י
יוק 6חדוות דכ 65סוס .מדווק 6זכגסת יסר56
3ק"3ס .מדיות 6דע65ין ותת6ין וכתס ד6סת5יס כסנ6
5תת .6ככיכי6 5סת5יס כסנ5 6טי .65כר נרכ
ות5כ:6
361יס 1ד6תערו ערכי3י 6כין

א אהרן אתידו אל העם ויברכם .א"ר חזקיה
נ)דיעט
וישא אהרן את תץ .כתוב ית אחת.
י
פ
ל
שנצרך להרים בחינתהימין ?ל בהינח השמאל.וזה דמוד
נתבאר .נמצא בספרו של שלמה המלך .שכל דגזנביה
ידיו למעלה שלא בשעת תפלה ותחתנים .זהמיהוא איש
שמתקלל מעשרה שליטים דמם.נים .והם נ) העשרה
שלימים אשר היו בעיר .א 6הם העשרה הממעים על
פרישת תים לסעלה .להעלות תפלה זו או ברכה זו.
פטנים בדע כח שיוזכבד שם הקרוש שצהברך מלמטה.
ת שמלמסה נתברך בפרישת ידים למעלה .אז דוא
וכי

פ 6סרן 6ת ידו  56סעס וי3רכס "6ר מזקיס
נ)ןיש*
ויס6 6סרן 6ת ידו כתי 3ידו חד3 .גין
ד3עי 65רת 6יתינ 6ט 5סח .656וס6 6וקיתנ6
רז6 .6סכהנ3 6ססר 6דס5תס ת5כ .6דכ 5ת6ן ד6ריס
י 5עי 65ו65ו 6ינון 553יתין וכעותין ס6י 6יס"3 1נ
ידו
ד6ת5סי 6תעסרס ס51טנץ תתכן .ו6ינון נ) עסרס
ס5יטיס 6סר סיו 3עיר56 .ין 6יגון עסרסדי תטנן פ5
פריסו דידץ 5עי5 .65גס% 65י 155ת% 16 6י נרכת.6
ויסני נסו מי65 65תיקר 6סת 6קדיס 6ד6תכרך תתת.6
כיו דתתת6
3ר64י פריס 1דידין 5עי .65כדין
6ת3רע
תמנן זתינין 5נט 65ת6ינון כר%ן ד5עי651 65רק6
5תת 6ענרכ5 6ס6י דתנרך5יס .דכתיכ ו6ני 6גרכס [כ]
י
33ין כך יסקתך *3נ 3סעת 6דיריס ידוי 5עי5 .65תסו
553י  16כ3רכ6ן  16כ3עית 651 6יריס ידוי 5תננ.6
3נין ד56ין עסרס 6ינון זתעין ותתערין 5נכי ססו6
פריסו ק .סו 6בכ6 6יכון עסרס 5טיין 5יס
ו:6
ותנו6סו .וכדין רוח מס 636סרי 6ע5
וין.

תסרונית"

מתברך מלמעלה ומתכבד סבל הצדדים .ואלה עשרה
ממונים נפכנים לקבל מאותן הברכות שלמעלה ולהשפיע
לממה .ולברך לזה דג?ברך .ככהוב ואני אברכם [ג]
לפיכך "פרנמר האדם בשעה שמנביהידיולמעלה .להיות
אז בחפלה או בברכה או בבקשה .ואל עביה ידעלחנם.
לפי שאלה העשרה הםנוכנים ומתעוררים אצל פרישת
ידים ההיא .ואם ה"א לחנם אהען העשרה מקל~ם אוהו
ברם'ח קללחע .חה הוא שכהוב בו ד) ויאהב קללה
ותבואדו .ואז רוח של מומאה שפרה על אווק היד*ם.
מ
י
6
שזה דרכו לשרות על מגףםריק .והברכה אינה שורה
בסקוםריק .וע"ז כדעבהרימותיידיאי ה' אל עליון .כ6תרריקני .6וע'ד כתיכ סריתותייוי  56ס' 56ע5יון.

זיו הזהר

וה יוסתקוהויניפ, :יז] פ"למיגו

אי) שלכך גבתבהמיפים גלשון רביפ לרסז על מאיל של יצחק שנזכר בקרא ב*פ שבזטת
פכ"אן סוד שקרבןהאילמרמז על גגורות .והעגין הוא שפע 6בזמ שהגבורות והדינים יתפרשיןמנייהו לכמה אחרנין:ןית] שוההיה
בריח ניסן) :יע] שור פרסז על מדתהיסור שנקרא ברית שלום .בכועב בברבתיוסף חצויק בכור ששרו הדר  16דעהו כס*ר שעאמ
אבדים מוסבעלחבהגים:

,ט

ן קודש
ישד

עטכדני

טשדן הוהר

שיי"ויי:קו,.1וייי~"%%ייי"רוי1ו)

מז"1

והינוסו בצלו .ובענין פרישת ידים ישסודוין עליונים.
בשעה שנפרשות ונגבהות למעלה מכבד הארם להקב*ה
בכטה סזרותעליונים .שמראה בזההיחוד ש 4מוד העשרה
מאמרות [כ ]6בשביל שיקיהד הכל ולההברך שם הקרוש

מתיר! [כ ]6כנין '5מומ כ5מ אמתגרכמ סט 6קויסמ
כדק 6מף61 .מזי 5ימומ רזמ ורתיכין סניממין
ספרין '1ת'מו כ5מ  -עי5ך ותתמ )6 .מ"ר י
תמ מזי ססר 6ויתינמ מיסו תויר קייטמ 5קייטמ כ 5ע5מ6
ו5מגסר 6עכרכמ 5יס.וכנין כך כסנמ ומיסו תססרמויטינ6
מתיין כ5
מזוטן תויר לנרכ 6פט 6דט 6תססר6
נרכחן וט5ת 6וכסנ 6נסי 5כריס .6ופ*ן
תטגמ מיסו
מ~
וית'
5כרכמ 5עי5מ עתתמ .תמ מזי כספתמ וכסנמ סריס יווי
5כרכ 6פתמ כלין סכינתמ מתימ וסרימ ע5ייס ו6ת5י
יווי יומ ויטיגמ זקסמ 5עעמ ע 5יומ וסתמ5מ .כנין
5ס5קמ יתיכמ עמתנכר 6ע 5סתמ5מ .וכוין כ5סו ורנין
וקמ סריס כסו ידוי כ5סו 6תכרכ6ן תטקורמ וכ5מ.
ו,תיסומיסוו
טקורמ ע5מס .וכ?5פ'_ן
ומ מיסו
נסירין טתתן וסמ 6יסו טכיעמ וטקורמ וכ .65וכ5
כוג'ג'ן ונסורין טתתן מתן'5קו [ננ] כנוונמ ומ תקירמ
ותכוט 4וכירמ .כל ,יטן כ'51כין י5תתמ כ5סו מתנסרין
ומתת5יין נסורין טכיס .וומקייט5 6קכ 5ומ .וכנין כך
כסעתמ וכסנ 6סריס יווי וסמרי 5כרכמ עתמ .כלין
סר6ן כרכמן ע5מין טטקורמ ע5מס 5מד5קמ כ'51ג'ן.
וגסרין כ 5מנפין .וכנסת 'סרמ 5מתעערת כעסרין
ע63ין 1 ,כ 5מיגון כרכמןננוין ומתטסכן טעי5מ 5תתמ.
עליוטת.וכלאוהןהברכוהנשפעותונמשנותטלמעיהלמטה:

מ6

עם

כראוי .וגם מראה בזה היחור של סוד מרכבוה רפנימיוה
ומרכבוה החיצוניוה .בשביל שיהברך שם הקדוש בכל
דפרדיםויהי
צךחד הכל כאחר למעלה ולמטה )6 .א'ר טסי
בוא וראה בידנת הימין עומד תמירלקיום כל העולם
ולהאירו ולברכו .ולפיכך הכהן שטא מצר נוד' הימין
מיכן תמיר לברך העם .שהרי מצד בדר'הימין באות כל
ברכות העולם .והכהן נומל בראש .וע"כ הוא נתמנה
לברך למעלה ולמטה .בוא וראה בשעה שהכהן טשאכפיו
לברך את העם* אז השכינה באה ושורה עליו וסםלאה
אתידיו.ירהימניתינביה למעוה מיר השמאליה .בשביל
להעלותבחינתהימיןשיתגבר על השסאל.ואז כל המדרטת
שעליהן מורה פריעטעיריו מתברכית כלן ממקור הכל.
מקור הבארמיהוא .זו המדרנה הנקראתצדיק [כנ]וטקור
הכל זהו עולם הבא שהוא מקור העליון .שכל הפנים
םאירים טשם .שהרי הוא המעין והמקור של הכל .וכל
המאורות והנרות משם נרלקים [ננ] בדמיון זה המקור
והמעין של הבאר .כל אוהן הסאורות שלמטה כלםטארים
ומהמלאים בהארות ממנו .וזה קים לעומה זה .ולפיכך
בשעה שהכהן נושא כפיו ומתהיל לברך את העם .ש
נשפע ברכות עליונות ממקור העליון להדליק רוטאורווע.
ומאירים כל הפנים .וכנסת ישראל םתעמרת בעמרות

כ) דרעצא אש מלפני ה' ותאכל על דמזבח את העולה.
א"ר יהודה זהאדריאל שנתראה בשלהבה
האש שעל המזבח כאריה גדול רובץ על הקיבן .ואז
היתה שמחה בכל .שהרי נתקנלהקיבןברצון .כמו שכהב
וירא כבור ה' אל כלהעם .נ) והרי אסרו שכאשר עלה
ונתראהעל המזבה אוריא"ל כדמות אריה אחדהקיף רובץ
על טרפו.והיורואיםהכהניםוישראל ושמחו .שהיו יודעים
שהקרבןנתקבל ברצוןלפני המלך רקדוש.ואש אחרעליון
קדוש היה יורד לננר אש דו:התון .אז נפל פחר על
האדםונזדעזע לפני רבונו והיהחוזר בתשובה שלמה .משל
למלך ששלחו לו בט:נה והומבה לפניו .אסר לעבדו לך
וקבל מתנהזו שהביאולי
 .כך אסר דקב"ה לאוריא"ל.
לך וקבל המתנהשבני מקריביםלפני .הרבה שמחה היהה
נמצאת בכל .הרבה המהקות בכל היה נסצא .כאשר
הכדןוהלוים חד שהש-ב הקרבןהיוסכונים להקריבהקרבן
כראוי ביחוד שלם .וכאשר ישראל לא נמצאו זכאים .או
זה שדקריב הק*בן לא הקייבנראוי ולא נתקבל קרבט.
היו רואים שאיןהעשן עולה בררך מישור .ויקם רוח אחד
מן הנקב שבצדצפון ונכנם על המזבח.והיו רואים דמחע
כלב חצוף אחד רובץ על הקרבן .אז היו יודקים שלא
נהקבל ברטן זה דקרבן .משל למיך ששלחו לו מהנה*
ראה אותו דגולך שאין הוא כדאי להקריב לפניו .אמר
המלך
מהגהזו ורשו אורטה לכלב.שאין הוא כראי

כ) ןןעצא מס ת5סנ' ס' ותמכ 5ע 5סטזנמ מת סעעס.
מ"ר יסווס ומ אדריאל ומתמזי כס5סוכיתמ
ומסמ ע 5תוכממ כמריס רכרכמ רכיע ע 5קרככמ וכוין
מווות 6סוס ככלמ וסמ מתקכ 5כרעומ .כתס וכתיכ
'1רמ ככון ס'  56כ 5סעס .נ) 1סמ מתתר וכן ס5קמ
61תמזי ע 5תוכתמ מירימ' 5כמיזו ומן מרימ תקיסמ רכיע
פ 5סרפיס .וסוו מתמן כסני ויסרמ 5ומומן .וסוו יועין
ומתק 5:כרעומ קטי ט5כמ קויס 6ומס~ 6רמ ע5מס
קדיכמ נת'ת 5קנ5מ מסמ תתמ .:כוין כר נס
!סנ ומזועזע קתי טמריס ותכ כתיוכתמ ס5יטתמ.
לט5כמ וסורו 5יסיורנמ ומתיסר קטיס6 .טר 5עכויס זי5
ועו 5וורן ל 6ומייתי6ו 5י .כך 6טר קכ"ס 5מורי.5"6
ק
טסתכן 3כ5מ .כטס
ת6
טסתכח .כו
כסנמ עיומי וסמי וטקריכ קרכנמ טכווני 5קרכמ קרכגמ
כוקמי16תכימתמ סליס .וכןיסרמ5 5מ מסתכמו זכמין .מו
סמיוטקריכ קרכנ56מ קריככוקמימית ע 6מתקכ 5קרכניס.
ס 11מט6ןי5
 6ס5יק תגנ 6כמרמ תיסר .וסוס קס מן רוממ
טנוקכמ ו5פון 1ע5 56טוכממ .וסוו מטמן ויוקגמ
ומן כ5כ 6מ5יפמ רכיע ע 5קרכנ .6כוין ס 11ידפ' ו5מ
ן.
מתקכ 5כרפי 6ס6י קרכנ5 .6ת5כמ וסורו 5יסיור
חת5 6יס ט5כמ י5מ
 1מיסו כומי 5קרכ 6קטיס6 .טר
ט5גמ 6סיגך ס6י 11רנ 6וסכו 5יס 5כ5כ .6ו5מו מי
סו כן6י
5מע5מ
כא*אה מקומות )6י)ידיגס
 .ט לן 5ג  0ז 9לנ
א הזהר

פ

ג%י

ליכנס

1ג]6ני עשר אצבעות הידיפ טרמזות על העשר ספירות ,נימין ה' חעדים נשמאל ה' נכודות? 1גנ] מרח הטלנות נקראת באר .ופקוד
הב*ר  %מדתיסה -צו'ק המעביר אליה הש*ע טעולמותהעיונים? [ען עולם הבאהייט עולם הנינה ,ונקרא מקור הנלני ו*פ
מתג6תראאינת של הארת השפע הנאה מט*ידת חכמה ,וסשט סתטלקת השפע להס*'רות והעולטות העליוניפ .חק פדת הפלנות
פתחלסת השפז לכל מה שלסיה טפנה

י
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לשון קורש

שכדני

ן הזהר
ישו

ליכנםלפני .כך בשעה שהקרבן נקרבולא נתקבלברצון5 .מע5מקתמי .כך נסעתמדקרכנממתקריכ ע6 6תקכ 5כרעו.6
המהנה נססרה לכלב .ולפיכך היו רואש דמות כ %על דורנ5 6כ5כ6 6תתסר .וכנין כך סוו מת6ןדיוקנמ דכ5כמ ע5
נגי פדכממ:
הסזבח:
ך סניכני מסרן נך 3ו%יסו מיס פמתתי וט'.
 ,6ךיפהך שני בני אנבהירן נדב ואביהו איש סחתהותו')6 .ךיכןוץ
מ*ר מ5טזר תנן נססו 6יותמ מדוות6
א"ר אלעזר לסדט שביום ההוא שסיהה של
כנמת ישראל היהה .להתקשר בקשר האמונה ום כל דכגמת יסרמ 5סוות5 .מתקסרמכקיסירמ דתסיתנותמ ככ5סו
הקשרים הקדושים [גד] שהרי הקטרת סקשרת הכלכאחד .קסרין קדיסין [גדן דס 6קסרת קסיר כ5מ כחךמ.
ולפיכך נקראת קטרת .והם באו והקשירו כלאותן אחרים וכנ'כ מקרי קסרת .איטן מתו וקסירו כ6 5ינע 6חרנין
כארד .ורגיחו אותה סכחוץ שלא קשרוה עסהם .והקשירו כמדמ .וסרו 5ס 35ר ד5מ קסרו  05כסדייסו .וקסירו
סדרנה אחרת [כס] ולפיכך נזדוו הכהנים אח"כ עלזה .ת5ס ממרמ [גסן 31נ"כ מזסר 5 115כסני 5כתר ט 5דמ.
ן ער133
אלדקדש.ובכמה אופניםערבבו דכתיכ כזמ"תיכמ מסרן מ 5סקדס .וככתס נייכי
יבא
שכתוב
שסחההבזשאל"תכנסת אידשררןאל .אחד שלא נשאו נשים ולא מדותמ דכגסת יסר .56מד ד5מ מתגסי 13עמ
651תנרכמ ע5תין ע 5ידייסו .ומד ד65
היו ראים להקייב שיתברכו העולסיתעלידם ,ועוד שלא מתחזיין
היהה השעה ראויה לכך [נין ועוד שדחקו את השעה .סוס סעת6
5קר~כדק 6ימות [כון ומד דדתקו סטת.6
וקוד שהרי מקודם לזה יצא סשפט עונשם [גז] ויקריבו מהד דסמ תקדתת דנמ נפק נתוסמ די5סון [גז] ו'קרינו
לפני ה' אש ורהונו' .ודאי סדרנה אחרת הקשירו בקשד 5פגי ס' מס זרס ונו' .וד6י ת5ס 6מר6 6תקסרו כקסורמ
זה.והניהו לבנמת ישראל סבחוץ .א"ל ר'פנחסאל תאמר דמ .וסרו 5כנסת יסרמ5 5גר 5"6 .ר' פנחס  65תית6
שהם דגיחו לה סבחוץ .אלא כנסת ישראל לא יכלה ד6ינון סמרו 5ס 5כר 656 .כנסת יסר5 56מ
להתקשר על ידם .שהרי בכל מקום שלא נסצא זכר מתקסרמ ט 5ידייסו .דסמ ככ6 5תר ד5מ מסתכח דכר
ונקבה אין השכינה שורה ביניהם כלל .לפיכך הזהיף ונוקכמ כגסת יסרמ5 5מ סרימ כינייסו כ 55כנין כך 6זסר
לכהנים ואמר בזא"ת יבא אדון אל וץקרש .שיהי' נסצא 5כסני ומיזר כזמ"ת יכמ מסרן  56סקדס .דיסתכח
זכר ונקבה .קג'כ אמור לכהן ליכנם לסקדש ער שישא דכר ונוקנמ יט'ד 5מ ייע 51כסנמ 5קדס 6טד דיתכסיכ.
אשה .בשביל שישתהת בהקשר של כנפתישראל .כי זה כנין דיסתתף כקסורמ דכנסת יסרמ .5דתמן ד65
שאינונשוי סניח לה לכנסת ישראל סבחוץ .והיא אינה מכס.כ סמר 5 05גנסת יסרמ5 5כר .וסימ 5מ
ייס .וט 5דמ 6סתכמ טרכוכימ כססומ יות6
משתתפת עסו .ועלכן היה נסצא עדבובביום ההוא עלן מסתתפמ כסד
ידם .נ) רבי יהודה אסר בוא וראה סהשבני אהרן סתו 5נכייסו .כ)רכי יסודס מתר תמ מזי סמ דכני מסרן תיתו
בשעה ההיא כך היה דאוי סנסה טעמים .אחד שלא כססימ סעתמ ימות סוס ככנוס ניוגין .מדמ ד65
היתה או שעת הקטרת .שהרי קמרת אינה נקרבת אלא סוס סעתמ דקסרת .דסמ קסרת 5מ ס5קמ 656
בזטנים ידועים .שנתוב והקטיר עליו אהרן קמרת ממים כזתנין ידיטן .דכתיכ וסקטיר ע5יו 6סין קסרת סתיס
בבקר בבקר .ואימהי בהטיבו את דנרות וט'* להסצא ככקר ככקר .ו6יתתי כסטיכו מת סנרות וגו'5 .מסתכח6
ן
שטן וקטרת ביחד .וכתיב ובהעלת אהרן את הגדותב
יןן ססתעןרכיוסקסריקתסיכרמנדסמו.נו'.וכתכיזנתניןוכמס5עי5ןת ממסתרקןריכ6תו5סמנרוכתימכני,
הערבים יקטירנה וגו' .בזמנים האלו נקרבת ולא בזס
אחר .סלבד בזסן שסיהה שורה בעולם .כמו שנשיה ממר .6כר כזנוגמ דתותנמ סרי 6כע5נומ .כתס דמערע
ה דכתיכ וימתר תסס מ 5מסרן קח מת סתחתס ותן ט5יס
שכתוב יאמר משה אל אהרן קה אה המחההותןעיי
אש תו' .ובני אהרן לא הקריבו בשעה ששטן וג"רת מס ינו'
 .וכני מסרן 5מ קרי 13כסעתמ דסמן וקסרת
נסצ.וט ביחד.ועורשיחקו את השעה בחיי אביהם.ועור מסתכמי כחדמ .ועוד דדמקו סעת 6כמיי דמכוסון .ועוד
שיא נשאו נשים והיו פטמים .כיסי שאעו נושא אשה ד5מ מנסיכו וסוו פניתין .דת6ן ד 65מנסיכ סניט
פנום הוא ,ואין הוא כדאי שיסצאו ברכיתבעולם עלירו0 .ומ .ו5מו סומ כדמי 5מסתכח 6כרכמן כט5תמ ע 5ידוי.
י 65מריס .וטוד
עליו אין הברכות שורוח כל שכןעליו-ולאחרים .ועור ע5וי 5מ סריין כ 5סכן ט 5ידו
 .ולפיכך ותצא אש מלפני ה' דסמ תנן רווי מתרמ ס .11וכנין כך ות5מ מס ת5פני ס'
ןהיו
שהרי למדנו שהויייי
ותאכל אותם בו' .שהרי קטרת חכיבה היא מהכל והיא ותמכ 5מותס ונו' .דסמ קטרת מ3יכ סו 6תכ65
שטחה העליוניםוריעחהונים .שכהוב נ) שסן וקמרת "טמח וחדוות 6דע65ין ות~ין .דכתינ ג) סנון וקסרת יסתח
לב .א'ר אבא אע"פ שביארו ענין נדבואביהו במעמים 5כ*6 .ר 6נמ מע*נ דמונ)מוס 5נדכ 361ייז 1כמ5ס
אחרים.ד ,כךהוא בודאי .אבלעיקר המעם שקטרתעליונה 6מר .6ד) סכי סומ תמי 5% .קערת ט65ס
י
היא סכל קרבנוה שבעולם .שבשבילה מתברכים עליונים סומ מכ 5קרננין דע5פמ .דע5יס 6תכרכן ע5מ
ותחתונים .וקרבן ?ץ שהוא לסעלה מכל הקרבנחע לא ותתמי .וקרכנמ דמ דמיסו 5עי 65תכ 5קרכנץ 65
היו ראוים הם לרגך9ב .שהרי לא נשאו נשים .להקריב מתחזת )6נון 5קרכמ .דסמ  65מתגסיכו5 .קרכנ6
קרבן לא הע ראוים .כל שכן לענינים קלענים שיתברכו  65מתמזון .כ 5סכן 5ת5ין ע65ין דיתנרכון
העולסוה על ידם .וא'ת וועצא אש סלפני ה' ותאכל ע 5ידייסו ומי תיתמ ות5מ מס ת5פני ס' ות6כ5
אוהם .למה .סשל לאדם שבא לפני הםלכה לבשרה 6יתס .מת6י5 .כר גס דמת 6קתי תסרוניתמ (כסרמ 05
דס 6ת5כ 6מתימ 5כיתס ףסרי כס נתטרוגית5 6תמזי עטס.
י גא 0ז:0 9
מראה מקוטות י . 9ט  9ע0 :חי
9ו הזדד
עמ* צם בל הספירות והעזלטותהעליונים נקשרת מדת הםלנות לקבל
י עטדת הקטרת :נגש  "8ש*הה תהת נבירת18
שפעשע!י
[כ1
"ן לא בקר ולאבין הערבי,:0גח בעגין ויחע את האלהום ויאגלווישח

'
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6ת( 6קמ* מ5כ .6מת 6ת5כ 6ס6י כ'נ ד6יסו
י דס6י
מ6רי דמומי!6 .מר מלכ 610 165 6יקר6די5י 7פ5ייו
סניס 6יפו5 5מסריגית6 .6זסכי 6תקגת מערוגית 6כית6
5מלכ .6כיון דממ6ת דמלכ 6סוס זמין 5מית 5גכס.
יערוגית6
וס6י כ*ננריס 65סל%ק 6מ(כ 6פינס.כדין פקידת מ
5קס 61005 65כר נם .כךכזמנ 6דע 1(6נדכ 61כיס 1וקסרת
כידייסו .מד6ת מסרוגית 6ו6תתקנת 5קכ5 65מ(כ.6
כיון דממ 6מ5כ6 6ינון נכריןסנימין מ5בי דמומין65 .
י5מסרי פמס ו6סתלק מ5כ6
כפ 6מ5כ 6דפ 5י7ייסו יית
מינס .כד חמ6ת ממרוכית 6דכניגיסון 6סת5ק מ5כ 6מיכס.
מיד ות6 65ס מ5סני ס' ות6כ5 5ותס .וכ 5ד 6כנין
דמ6ן ד6 65תנסיכ סו 6פניס .מ%יס דמומין קדס
מלכ .6קדוסס 7מ5כ6 6סת5יק מניס 651
כפניתו:
סרי"
 )6ןי4פכ2ך מסס 6 56סרן (651פזר 6%יתתר כניו
ר6סיכס  56תסרעו וט' ו5סיכמ כל כיפ
יסרי
לי3גו  05יסיפס וגו' .רכי 6כ6 6תר  %תכיגן
נעוכד 6ד5תת6 6תערון פוגדין 5עי .65ועונדין
ד5תת 6כעי 65מז6ס כנווג 6דפוכד 6ד5עי .65ת5
מז* כ 5מדוות 6ד5עי 65תלי 6כססי 6סמג 6קדים[ 6כח]
דמתמן נפיק מדוס וכרכ6ן 5כ5סו כו5ינין .וכ?נ 6ע65ס
6קפמר כננידו 7מסמ .6וכנין כך כסנ 6דרכו מסמ0
6תגניד פ5יס כנוונ 6ד5פי .65כפי 65מז6ס מידו וגסירו
ד6נפין 651 .יתמזי נרפוג 6כריסיס  651כ5כוסיס6 .ל6
5תסוי כ 65ס5יס כנוונ 6דלעיל 6% .6יתחזי כיס מגימו
כ .55כנין ד 65יפכיר פנימו כ6תר 6מר .6ת 6מזי
56מ5י 56עזר ו6יתתר 6תמזון פנימוכססי 6סעת 6כ5כוסי0ון
 16כר6סיסון6 65 .סתזיכו כססי 6סעת .6דס 6סעת5
ק'ימ5 6מעכד דיכ1 .6פ 5ד 6סכיגן נספס 5דפוסנ5 5פרט
נפל %ל 5יספר5ינס נרתיס לפלס 3פלי .5כנין ד65
יתפכץ ע5יס .נר 6י 6תער גרמיס 5ענ ויכי5
5דמי 6סעת .6דס 6כזמג 6וספת 6ד7יג 6קיימ6
כע5מ 6מ"ו דיפרפ כיס 5קעי 5יס ויסת5ק מע5ת.6
וכנין כך  6%תמותו כתיכ61 .מיכס כ 3כית ימר 56יכגו
6
3ת ססרפס .כנין ד16כון 6 65תיין מ
מסער 6דכסגי
'
 ,מי*קי .כ) *61ר סתפון ת 6מד ויק 6סרן 6ת
(6יסכפ כת עמיגדכ ום'6[ .ליסכעוכת סכפ כ 65מ[ 7כס]
6כ5תיסנפ.סכע דינ5 .6ירת 6מלכות6(1 6תקפ.6
ד6תחנר 6נמסד] ויקמ 6סרן 6ת 56יסכפ
.
לגסמ5 05 6ממדי ל5 0מכר 05 6כמלכ 5כ~טנ 6סליס.
65סתכ %נרכ6ן 5פ(מין כולסז פל יד6ד6סרן .ננין כךנפי
כסכ6( 6סתכמ 6ננסירו ד6נפיןכמידו .כ 65גנחנ 6ד5פי.65
7ס 6ע 5ידוי כרג6ן ומדוון מסתכמין .מצ5י
6 6תרמק6
מניס 7ינ 6ורינ 61ופ5יכו .כנין ך( 6יתפנס מססא
6תר 67תקסר כיס .ופ 5ד 6ו6מיכס כ 5כית יסר %ינכו
6פ ססרפס6% .ו כ0נ .6פ5ייסו כתיכ כרך ס' מ%ו
ו תר:%
ופעלידי
נ) וסכר  56חסת 6תס ונגיך 6מך *6 .'131ר יסודס
מנו פרסת 67 6סמפינן 7נדכ ו5כיט רווי מתר6
סזו ת"67טר 5ון 5כסגי כס .6ל' מיי 6פתמ
י כעי כסג6
י) ויץ יסממ 5ככ 6כוס ונו'6 .
י
דס
מי
651סמכמ 6כנסירו 67נפין יתיר מכ6 .%פ6י 6סיל5מ(
צ6
פרשקומות 9%ימ :ט *% 9 0-*9י)שקיי
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בא וה המבשר לפני המלך .וירא הסלך ל
שעלזה האאיישששפהנ"ו*
פ
בעל מום .אמר המלךאין והכבודי
י
ד
י
הזה אבא אל הםלכה .בתוך כך דכינה הסלכה אתביתה
עטר המלך.כיון ע1יאתה שהמלךהיהסוכן לבואאליה.
וזה האיש גרם שיפרד דסלך סמנה
 .או נורה דסלכה
להמטזאיש ההוא .כך בשעה שנכגסו נדב ואבידצ וקטרת
בידיהם שסחה השכינה והכעה עצמה לקכל את המלך.
כיון שראה הםלך שתן אנשים פנוסים
*
מומים .ל
רצה המלך שעל ידיהם יבוא לשכן עסה ונפרד המלך
ממנה.
כשראתהסהלשפכמינהה' ושתבאעכבורס נפרר המלך ססנה.
מיד ותצא אש
.ל אותם% .ל זהלפישסי
שאיט נושא אשה דוא פנום לבעל מום יחשב לפני
המלך .קרושת המלך הסתלק ממנו ואינה שורה במקום
פנוםז
 )6דיאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בנע
ראשיכם אל הפרעו וגו' ואחצם כל בית
ישראל יבכו את השרפה ונו' .ר' אבא אמרהרי לסדנו
בפעולה שלסמה נתעוררה פעולה לסעלה
 .והפעולות
שלסטה נצרך להראוו 2כרטיון הפעולה שלמעלה
 .בוא
וראה כל שמחה שלסעלהתולה בשסן הקדוש ההוא [נח]
שמשם תצא שסחה וברכות לכל הפאויות
 .וכרן העליון
% .פינך הכהן ששמן ד5שחה
כעזעטר בהשפעת השסן
נמשך עליוכדסיון שלמעלה .צריך להראות שמחה והארת
פנים .שלא יהיה נראה נרעון בראעף ולא בבנדיו .אלא
שיהיה כלו שלם כדסיון שלמעלה
 .ולא יתראה בו פנם
כיל
 .בשביל שלא ערום פנם במקום אחר .בוא וראה
אלמלי אלעזר ואיתמר הראו פנם בשעה ההיא בבנדיהם
או בראשיהם .לאהיו ניצ1ליםבשעה ההיא .שהרי השעה
עמדה לעשותדין
 .וע"ב לסתו בזמן שמנפה תהעורר
בעולם אל ישרר אדם עצט לענק רע בעולם .כדי שלא
קעעודרו הדעיםעליו .מלבד אם סעורר עצמו לדברטוב
שידןה בטצ לדחות השעה * שווי בוסו שהדין שולם
בקולםמי שהמשחית פונע בו לוקט לו ונסתלק סהעולם.
ולפיכך ולא תמותו כתיב .ואחיכם כל בקע ישראל יבבו
את הוטרפה .לפי שהםאין באים טאוהו הצד שלהכדגים
יוזקו .נ) א'ר שמעק בוא וראה ויקש אהרן את
אלישגע בתעטינדבט'[.אלישבעובתשבעדנל אחד[נס]
ב~ז שבע מורה על רין
 .לטיל המלכות %דתחוק.
אלישבע .היעו שמחוברת בחסרןויטו אהרן את אלישבע.
לד%שזיק לה לשמחה 8חברה עם המלך בדונ שלם
שימצאו ברבות לכל העולנפת עליוץאהין .לפיכךצריך
הכהן לחמצא בהארתפניםבשמחה .הכלכרנדקשל'מעלה.
שודי עלידו ברטת ושסחא נמצאות .ועל כן טערחק
מסטויין עדונז חזעצבי.2כדי שלא יופנםמהמים
היעא שנקשרבו .ועל כן ואחיכם כ 5בית ישראל יבט
את השרפה 1לא הבדן .עליהם נאמר ברך ה' דילו
ופעלידיו תרצה:
ושבר א 5תשת אתהובניך אהךתו' .א'ר יהודה
מתוך פרשה צ נשמע שנדב ואביוץ שהו%יין
ממה שרוהיר עתה לכהנים בזה ר' חיא פתח
ן ישסח לבב אטש תו' .אם דכהן רוצה להשכח
דוויי
ולהסצא גהארת 8נים יותר מבלם ספני טה נאסר לו
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לשון הזהר

 .הרי שמחה בו נמצאת הארת פנים בומטצאק .אלא חתר 6דס 6חידו כש 6סתכמ.כסירוד6כפיןכיס 6סתכח 6(6
יין
שמחהיומופו עצבות .והכהן תחלה ] סירות 6דממר 6מד11ת 6סופיס פ5יכו .וכסנ 6סירות6
לפי שהיין תחלהו
ן 6תי מססר6
וסוף נצרג להיוה בשמחה ובהארת פנים.יין בא מצר וסיות 6כעי מד11ת 6יכסירו ד6כפין .יי
דכסכ 6תיין 5לילין כסירין
מדרנת הלוים .וצדמדרגה דבהן הוא מים צלוליםבהירים.ן ד(י61י.
ר' יוסי אמר כל מררנה משאלת משלה לחברהה
ר" כ( חך "1זיף (מכריס וכליל
סר
סמ
] ר' יוסי ו6
ן כל 6ד 6כד .6וכנין כך חמר 6סירות 6חד11ת 6כנין דכ(י5
הכ5זה בזה
ל
ל
כ
 .ולפיכך היין תהלהו שמחה .לפי שנ
מ
ונכ~ן מנו מיי .6י(כתר 6סדר 65תריס וע5יכ ורניז
מים ,ולבמוף חוזר למקימו ומעציב ומרניז ודן אה הדין.
ן וסמן ותיס.
אבא אמר ממקים אחד יצאו יין ושמן ומים .מים וד6ין דיכ .6ר' 6כ6 6מר מ6תר מד כפקויי
רובשימן שהם בבחינת ימין טמלים הכהנים בנחלה .ן תיס וסמן ליתיג 6כס5י כסכי -הרתי 6ן.
ושמןיותר מהכל .לפישהוא מורהעל שמחהבהחלהובסוף .וסטן יתיר מכ( .6ד6יסו מד11ת 6כסירות 6וסיומ.6
) כסתן סעוכ ע( סר6ס יירד ע( סזקן זקן 6סרן.
שכתוב ת) כשמןבהבטהיו'ב על הראש יורד על הזקן זקן דכתיכ"
(סמ656
ק(6
ירתי ל611י ל6רמ6
ן שהוא
שמאל נחלו הלוים להרים קול ויין
אהרן.ויי
ולזמר ולא לשהוק .שהרייי
ן אימ שותק לעולם .ושמן ולזתר1 6ל 6לסתיק דס 6מטר 6( 6סתיק (ט(מין .וסמן
בשתיקה הוא תמיר .מה בין זה לזה .אלא שמן שהואן כחס6י ס 61תדיר ת6יכין ס6י 5ס6י 656 .סמן ד6יסי
בשתיקה ובלחש המיד הוא בא מצר המחשבה [(ן שהיאן כחס6י וכלמיסו תדיר 6תי תססר 6דתמסכ? [(] ד6יסו
בלחש המיד ואינה נשמעה .וע"כ השמן הוא מבחי' כלחיסו תדיר 6 6(1סתמע .ועל ד6 6יסו טיתיכ.6
ן ד6יסו ל6רמ 6קל1 6ל 6סתיק (טלמין 6תי מסטר6
הימין.ויין שהוא להרים קול ואינו שותק לעולם בא סצדןויי
 6וירתין לי61י לססר סת 6(6וקיימי (זתר6
ת
י
עולם הבינה .והלוים ניחלים צד השמאל ועומדים לזמרןד
להריםקול .והם בבחי'דין,ולפיכך כהוב ועל פיהםיהיהן ל6רק 6קל .6וקיימי כדיכ .6וכנין כך כתיכ וע( פיססיסיס
כל ריב וכל ננע .לפיכך הכהן כשנכנם למקדש לעבודן כ( ריכ וכ( כנע כנין כך כסכ 6כד ייעו( (תקדס 6לתס(מ
ה שהרי מעשיו בשתיקה הם .פ1לחכ6 6סיר ליס למסתי חתר .6דס 6פוכדויכחס"י6ינון.
עבודה אמור לו לשהוה יי
ובשהיקה הואמכוון במה שמכוון ומזוונ למי שנצרר לזוג .וכחס6י 6תכ11ן כתס ד6תכוון 1111נ 5ת6ן דזוונ.
וממשיך ברכוה לכל העולמות .והכל בשהיקה .ועוד שכל ונניד כרכ6ן(עלתין כ(סו1 .כל 6כמס6י .ועוד דעוכדף
מעשיו הם בסו
אמררי כלפעולהו כלסו כרז 6וחטר 6מנ(י רזין ס .61דס 6כ( עוכדוי
ד.והיין מנ)נלה סוד הוא .שה
מה שלמרנו (6רת 6קל 6ק6יס .נ) רכי סטעון 6מר מס דתכיכן
להרים קול הוא עומד .רבי עומעון
ן במקום
שבני אהרן שתויי ייןהיו .מי נהן להםיי
דעתך1
ד6יגון מ5יפי-ן ס 11דרוו
הה:א לשהוו; .האם העלהעלוכדיעתךשהיוחצופים שנשתכרו 6תר 4תכתי.
י
6
מיין .לא כן ,אלא מוד של חכמה יש כאן .שכהוב וישת ממר( .6מ 1סכי6 .ל 6רז 6דחכטת6 6יסו סכ:6דכתיכויסת
קהיין וישכר ויתנל בתוך אהלה .אהלה כתוב בה"א .מן סיין ויסכל ויתנ( כתוך 6ס(ס 6ס ?5כתיכ כס".6
שכאשר בקש נח לבדוק ולחקור בחטא ההוא שבדק ארם דכך כעי כמ (יוכדק כ?ס 61מוכ 6דכדק 6דס
6(1
הראשון .לא לרתדבק בו אלאלהבין ולתקן העולם ,ולא סר6סון .ל6( 16תדכק 6כיס  6(6לתכדע
ו(6קקג"
היה יכול .סחט ענבים לבדוק בכרם
"
ת
(
ע
אהלהההושלא כ[ר(ם"]ההכויאו.ן דטס5:4 5י כר'ן ויסכר סי 5ס4ט דססו 5כיטין
שהניע לזה אז וישכר ויתנל בתוך
ולא הי' לו כח לעמד .ולפיכך ויתנל .שהי' מנלה פרצו ול 5סוסלי' חילח לייקס וכגיו כך ויסגל .נ(י פר5ס
של העולם שדץ' סהום .ועל זה כתוב נ) ואל תקרב אל דע(מ 6דסוס סתיס וע( ד 6כתיכ נ) ו (6תקרכ 56
ן ס.11
פתח ביתה .כדמיון זהיענין שבני אהרן שהוייייןהיו .פתמ כיתס .כנ11כ 6ד 6ככי 6סרן סתויי יי
אוהו
ן נשתברו .זש"כ ויקריבו לפני ה' אש וו6י מס 61:חתר 6ר .11ס?*ד ויקריכו לפני ס' 06
ודדהא.י כמןתוב כאןהייאש זרה .וכהוב שםי) לשטרך מאשה זרס .כתיכ סכ 06 6זרס .וכתיכ סתםי
) (סמרך מ6סס
זרה .והכל ענין אחר:
זרס וכ( 6חד ט(ס-
ס)ןיךיגנך ה' אל משה ואל אהרן לאמר אליהם גו' ס) ןיךיגנך ס' 6ל טסס ו6ל 6סרן ל6תר (6יסס ונו'
זאת ההיה אשר תאכלו .מפני מה נשהנה
ז6ת סמיס 6סר ת6כלו .מ6י סנ6
כאן שכהוב אהרן .אלא לפי שהואהיה קיםהמידלהבדיל סכ6 6סרן6 .ל 6כנין ד6יסו קיימ 6תדיר (6פרס6
בין דטמא ובין דמהור .שכתוב להבדיל בין הממאובין כי מס"כ 6וכין
דכתיכ לסכדיל כין סעת 6וכין
ן?ור רכי ד
ית
ככ
סס
אבא פהח ואמר
חיים
"מ ו6תרנוי ס6יס סמפן פיס ומ'.
נהצטוהרורל.שורנבךימרעוע' .מור מרמעיוהע'א.ישוכהתוחבפץ )1שומרוגפוי'.ו כ15ר (סונך תר6עכ
"עו' .סור מרע עו' .וכתיכ  )1סומר
ולשונו שומר מצרות נפשו .מי האיש החפץחיים .איזה ו(סוט סומר ת5רות גפסו .מי ס6יס סמפן מייס.
ן מייס ד6קרון פ(מ' 6ד6תי .ומייס
חיים[ינ] אלא זה החיים שנ49א עולם הבא .ושם ש.רה חייס [5נ] (" 656י
החיים .וע"כ למדנו עץחייםהיא .פירוש שהיא עץמאותן תמן סריין .וט"ד תנינן פן מייס סי"
6 .י(כ 6ט6יכון
החיים .עץ דגטוע באוהן החיים .וע"כ מי האיש דחפץ מייס6 .עכ 6ד5ת:פפ כ5יגון מייס .וצ*רפי ס5יס סטפן
ס [(נ
חיים כתוב .אוהב יסים לראות מוב .איזה ימים הנ] סיימ כתינ6 .וסכ יפיס לר5וס סוכ .ט6ן ימי
אלא זה הוא שם המלך הקדוש המחובר באותן יםים  61 6(6פו 5סט 6רילכ 5קריס 5ר5טיר 6כשיגון
העלטנים
פל5יו

ן

ש

יע

מ"

מראה מקומות") ת(יס ק(*נ נ) גט טג :ג)פסלי ס' ד) סטו' ס)יףפ".
ז4ך הזהר

 0מס(י כ*6

ן הענין שבקשו לרעת ולהבין כמה גדול כח הסטרא
אוהיינו עולם החכמה שנקרא אבא"(1:
ליה דהיל*לסי האיש החפץ לחיות (1גן קשי' לי' רהיהרי לוטר ואוהב לראוח טוג:

יפי

אחרא .ויררו ונלאו לעלות% :נ) קשי

גמך
ן ~לארן
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ימוז6יא

שמיני

ע16יוסנ6וירןזיפ65.יןמ:שה

[5ז]

65תדכק6
5מסוי 5יס
3סו .ותהן ד3טי
" .ינסר פותיס תכ 65ינסר פותיס עיסנ6
ק1
5ס
3סו
ע
ח
" תתיכ 65ונועסתי 6דמס5 36נסם .6ותרמק6
ינסרעפר
תס
חי
ימ
1
כיסין ד 65יסת3 36סו .ויתרמק תנ"סו  651יס56יסמו(ק6
3ס .1ת 6מזי פות 6עימן 6תו ע65ס סכי 6קרי [יס]
ו3ג'כ 65יפניס6יניםפותיסעימניס.וכ(סכן 65סת636נפסיס
וגרתיס [3 ]15נין ד6סת 36ט3 61ע(מ6 6מר 6וס6 6וקימנ6
ת 0מיס 6סר ת6כ(ו תכ 5ס3סמס ונו' .ס6י קר16( 6
י6
ו(3תר
ריסיס סיסיס ו65ו סיפיס רימיס .ז6תסמיס
תני6ת"דיסר56
דת
מכ 5ס3סתס6 656 .תר ק"3ס 3כ35קז
.תנערי גפסייסו גרתייסו ד5 65ס5 636ון .וד6י זמת
סמיס 6סר ת6כ ]1([ 15יסון סכימין 3קויסס פ65ס
65תז3ק3 6סתי3 .כרירו דססי3 6סתס ד3רירנ( 6כו
5נויכ( 6( .תס36ו 3סון ותסוףן ד3קין כמתי .וכ( זתנ6
ד(6 16ינין נטרין נפטייסו ונרתייסו תתיכ( 6וקמתי.6
יתדכקון 63תר 6מר 6תס6כ65 6סת6כ3 6סו .ו3נין כך
כתי 3ז6ת סמיס 6מר ת6כ(ו תכ .5תכ" 5וד6י .ד6יסו
קדים6( 6תד3ק3 6יס ס3סתס6סר פ 5ס6רן [5ח]
רז6
י תיכ( 6דססי3 6סתס 6מתכת דכי651 6
ת"
3גיןדמ
ס
ד
3יס .תו
יסמ5 3כ .1ויס5 6כו מו(ק3 6מתי
קז
5י36תז33
ז6ת סמיס 6סר ת6כ5י 3פרטס כת
""ת תזע כי
6ני ס' .ס 6ז"6ת 5ק53ך 65תפרע6תינך [5ט]6וף סכ 6ז6ת
סמיס 6מר ת6כ5ו תכ 5ס3סמס 60 .ז*6ת 5ק53יכון
65תפרע 6תנייכו 6י תס36ון נסמכון .ת6י סעת3 .6נין
דנפמתכון תנס סוו .ו6י 6תון תס36ין 5ססו 6דעס
"61 60ת 5ק53יינו 6י 5ט 3סי 6קתת5 6גנייכו6 .י 5כים
סי 6קיית5 6נ3ייכו*6 :ר 56עזר ז6ת סמיס 6מר ת6כ(ו
תכ 5סכסתס
תכ( 6ינון ד6מידן תן ססר ד 6ס6רי
(כו 5תיכ .5וכ6 5ינון ד6 65תיין תססר 6ד 6מסיר
5כו 5תיכ(3 .גין ד6ית 3עירן ד6תיין נוססר 6ד .6ו6ית
ן תססר6 6מר 6תס6כ[ 6מ ]6וסימנ 6ד5סון דכתינכ5
יהתיי
מפרסת

ומי

סשדן קרדש

יח

6ש

העליינים שנ-9אים ימי השמים על הארץ .ימי
בודאי .על הארץ בודאי [!זן מי שמבקש חיים שלמעלה
שיהיה  15חלקבהם.ומי שמבקשימים הע4ונים לההדבק
בהם ולאהבאיתם .ישמרפיו מכל רע .ישטרפיו ולשינו.
ישמר פיו ממאכלות וטמשקאות הבטמאים לנפש .ומיוזקים
לאדם מאותן חיים ומאותן יסים .וישמר לשונו מדבורים
רעים שלא יממא בהם .ויתרחק מהם ולא יהיה לו חלק
בהם .בוא וראה פה ולשק כך נקרא מקום עללן [5ס]
ויפיכך אליפגם אדם פיו ולשונו.וכל שכז לטמא לנפשן
ולג:פו[ני]לפי שעי'ז הוא נטמא בעזלם אחר וזה נתבאר:
זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמהונו' .מקרא זה אק
החלתו סיפו אוין סופו תחלתו .בתהלה זאה ההיה ואחר
כך מכל הבהמה .אלא אמר הקב"ה בכל זטן שישראל
משמרים נפש.הם דעצמותם שלא לטמא אותם .ודאי ואת
החיה אשר תאכלו [ ]15יהע נמצאים בקדושה העלענה
להתדבק בשסי .בבירור מין בדמה ההיא שביררתי לכם
לאכל .אל תממאו בהם ותהיו דבקים בשמי .וכל זמן
שאין הם משסריס נפשותםועצמותם מן טאכלוה ומשהאית
אסורות .יודבקו במקים אחר הטמא להמסא בהם .ולפיכך
כתוב זאת החיה אשר תאכלו מכל .מ":ל ודאי .שהוא
סוד השםהקדוש יההדבקבו .הבהמה אשר על הארץ [5ח)
לפי שזה המאכל של הבהמה ההיא נמיא טהור ולא
יטמא לכם .ויהיה לכם חלק בשסי לד:עדבק בו :ועוד
זאת החיה אשר תאבלו .בפרעה כתוב בזאת תרע ני
אני ה' .הרי זא"ת לננדך להפרע ממך [(מ] אף כאן זאת
החיה אשר תאכלו מכל הבדמה .הרי זא"ה לננדכם
להפרע מכם אם תטמאו נפשוהיכם .מה המעם .לפי
שנפשוהיכם טמנהנתהוו .ואם אתם הטמאו לזה שהוא שלה
הרי זא"תלננדכם .אם למובהיא קיימתאצלכם .אם לרע
היא קיימה אצלכם :א"ר אלעזר זאת החיה אשר תאכלו
מכל דבהמה [רן מכ 5אוהן דנאחזים בצד הקדושה מותר
לכם לאכל .וכל אותן שאין באים מצד הקרושה אמור
לכם לאכל .לפי שיש בהמות הבאות מצד הקדושה .ויש
הבאות סצד אחר דג)מא [ט ]6והסימן שלהם שכתב כל

זיו הזהר

השם4ט

מפרסה

]ימי השמים אלה הספירות שהן בבחיגת זכר המשפיעים על הארץ .הייגו מלכו"ת שנקראת ארץ ןאו פה ולשון מרמו על מלכוח
5,י
ויםוד :מו] פי' במה שגתפטם ממאכלות אסורות .וכך פירוש הפסוק .נ?ור לשוגךמרע .היינו מלאכול דבר האסור ושפתיך מדגר
ן
א
א
ר
ק
ג
ו
ד
ו
ס
.
ה
ש
ן
ח
.
ת
"
א
ו
שגקראת
המאמר
ק
ו
ב
ד
הקדושה
ן
]
מ
חיה
בהשכיגה
מרמה.הייגו דיבור האסור :פירוש שתזכו להיות
כידוע
אחת יש ברקיע וכו' ?לידי שתהיו גשמרים מלאכול הטמאים לכםג (1חן פי' שע*י מאכל כשר יש בכח לגרום יחוד יסוד ומלבות הויש
ז
מ
ו
ר
ת
ו
כ
ל
מ
בה
ה
י
מ
ה
ב
השם
ל
ע
'
י
נ
ב
ש
אדגי .כידוע שמאכ*ל בני' הוי*ה אדגי .ותיבת כ*ל רמז על יסוד .ותיבת
הוי*ה
שמקנן
ב'ן
שנקראת ארץ":
ט)כי הטלכות גקיאת חרב גוקמת נקם ברירם
במילוי ההי*ן .ועל הארץ פ שהשם בשן הוא על הארץ" .ייג
ו מלכות
בא
"כל הבהמה אשר על הארץ מרמז על אותן הבע"ח אשר שפע החיות שלהם
טן יחוד יסוד ומלכות
לני מ
1מן כוגת ר'א מככי
קצת,
לבליעל71על הדעת להבין ףדברים כפשטן
קב"ה 1שכינתיה הוי'ה אדני .כנרמו בתיבת מאכ*ל :שה]יאיתי להאייך כאן
י
ל
ע
ב
ש
חיים הטמאים באים ונבואים מ?ר הסט"א שהיא ממשלה בפני עצמה מם4לת אלהית ,אאינה ת4יה בה-9ושה .כלהנ הכסילים שמביאים
ראיה מכאן שדעת הזוהר הוא שיש פועל טוב לבד ופועל רע לבד .ותולים עצמק בדברי הווחר לקמן דאיתבעירין דאתיין מסטרא דא
ואית דאתיין מסטרא אחרא טמאבא .אגל דע שח ,לחשוב כן ,כי ה"4פן וכל חיילותיו בראם הבורא האהד יתברךופמו לאיות פועליפ
הדינים והעונשים בזה העולם .ווה דגר מוכרח להנהגת העול 6שלאיהי' עולם הפקר .ננזכר בעהר פרשת אמור דראש השנה גריפ
שגגאעל כל עלטאבג1ן
על הפ' והאלהים עשה שיראומלפגיו.כמ*י עעוה .עוטה להאי סקטרגא ואתקזןליה קםיה למהוי
הרהיק קדושתו ואורו ממגו ככהוב לאינודךרע .וכמו למשל במלבותא דארעא המלך מוכחר
קמי קב*ה בלהו .והבורא יתשש הסתיר ו
"
ח
ד
י
ד
העם שאין בלט הטוב והטהור כל תכונה רעה בליוכל לראות ולדבר פגים בפגים עם התליין ההורנ נפשדת .הגם שהורנם ע*פ דינא
דמלכותא* וכדטוון זה במלכותא דרקיע ברא הבורא יתשש להמל זקן ונסיל שבט אפו .שמטגו
השתלשלות כל מיגי המזיקיס שבעולם
שהוא קי
יפנ
 .ולכך גקרא
ורא ונל,יבולמנ
ע והרחיק והסתיר אור הקדווהת ממנו .עד אוהוא טועה וחושב ע?טו
נתןלו כח נדוליהר
ה
ל
מ
זקןובמיל .אנל האמת שכל כחו וטם,טלתו נשפע ל 1בהסתר מן הקרושה בבחינת אחיריים .ובעבור וה נקרא בלשון הקבלה בשם סטרא
בא
כח חיותם.
אהרא .מל*ון אהוריים .וכל בעליחיים הפמאים שורשפ בהסטרא אחרא.
שישראל אטל אאן ב,ארפ
וסשטים בעוללהםם יצורים קפניםועי"
תדע שבוסן הוה גהגלה מ0תרי הטבע יטגטצא
מאד הגקראיס ,באצילען"
הטמא גפטא גפשו וגופו :ועוד
י
4
"מוקרביט 8שאי א*שר לראותןבעין פשוטה רק עאבלי ראות טזל .והם מהוללי כלמיני מחלות ופפמאיפ האויר ונם הדם שבעף
האדם.כי לכל מחלה ומחלה ישמין טוקןבים מיוחרה*ולטים ארס חזק מחד להוך הדם שבטף האדפ עד שמניאיםעליוהמףלה .והט
 .ובלשון וששרה הרי וה ענין טומאה .וזה דבור41יבן שכחם משתלשל מצר
מתרבים מעצטם מאד .וביותר מתרנים על גגךם נקי
י בע 4חיים טמאים ובתונם
אימ?או חבמי הפבעעשיכלי ראות הגדול בבטה
הסטדא
נ
י
ט
אחראאבלמוו מכוחקרכבליפהמהואירקפייםיפוהשדים .ומעותלהותמות .והיה מעתה מובן שהבעלי הייט פטאים שאמרם התורה הוא או לבעבבשוי
ר
החויר וחכלב
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שכדני

ן הוהר
ישו

עשב2ב:נענינץגע.1ש,52
שף)ו'?1

מפרמת פרסה .ולמדנויסימנים של כ5ם .וכלם נרשמו
בהכהוב .ולפיכך כל מי שאוכל מאוהז הבאות טצד
 .ומכמא את נפשו הבאה מצד המהור1
המ.טאה נטמא בהם
רבי שמעון אמר כלל של רגל .כמו שיש עשרה כתרים
של האמונה למעלה .כך "ט עשרה כתרי כשפים של
ס%מאה למטה .ובל הנבראים הנמיאים בארץ יש מהם
דנאהים בצדיגדוקיג ויש מהם הנאחזים בצד הפומאה.
ואם תשאל הלא קן ע%רה רוח מומאה בו ,לא כן ,שאם
רוחמ%מאה ו%רהבוהוהאסור לנו לאכלו .אלאשעוברים
בתוכם ומתנ5ים לנגדם ,ואין שורים לרור בהם .שכאשר
רווים לשרות בד6רוח אחר עובר עליהםונפרדים מנופם,
ואיןיכולים לשלום בטפם .ועל כן מותר לנו לאכלו*
בוא וראה כשבאים רווצת המומאה לשלוט בהםעובר שם
רוח אחד ,זוקפיקעיניהם ורואיםהסימנים שלהםונפרדים
מהם .אבל מחנ4ם לננדם ,ולא נאסרו לנו לאכול .ובין
בבהמותבין בחיות בין בעופותבין בדני הים .בכלם
יש לראוה בהנתימין או שמאל .וכלמי שבא מצד בחי'
הימיןמותרלנולאכו.4וכ5אוהןהבאים מצדבחינת השמאל
אסור לט לאכול ,לפי שמדרנת כלם ממאה היא .ורוח
טמא שורה בהם ודר בהם .וע"כ רוח הקדוש של ישראל
אל יתערב בהם ואל יממא בהם .כדי שיהיו נמצאים
קדושיםוניכרים למעלה ולממה .אשרי חלקם של ישראל
שהמלך הקדוש בחר בהם .ורוצה לטדו אותם ולקדש
או:עםעל רגל* לפי שנאחזים בו:
 )6אל תשקצו את נפשו::ינם בו' ונממתם בם ונו'

"
ש
1
י
"
ף
"
4
1
ש
1יש%4ן5

 .אשר
ורהקרשתם והייתםגדושיםכי קדושאני
ע4טשן בוא וראה כתוב נ) ישראל אשר בך אהפאר .אם
הקב"ה מהפאר בהם בישראלאיך יבאו להטמא ולרחדבק
בצר המומאה ,ועל זה כתוב והתקדשתםוהייתם קרושים
י קרוש אני %א תממאו את נפשותיכםונו'.מי שהוא
כ

%
לז,ג,ו,,.נן'',ן,ן"רר;'1"11,",לת,ג".יי"'.מ

בצורת המלךאין לו להפרש מדרכי המלך ,ולפיכך רשם
להם הקב"הלישראלכלאותןהבאיםםצדר%5ב.וכלאותןהבאים
מצדרג%מאה .אש חלקם של ישראלשכתוב בהם ג)כל
יריהם זרע ברךה' .ברך ה' ממש .ברך '1ו'"117,11
רואיהםיכייוםכ
ה' בכל .ובוא וראה כל מי שאוכל מאותן מאכלות
האמורות נדבק בצד דג%מאה .ומתעב נפשווטפו .ורמק
טמא שורה "ליו* ומראה בעצמו שאין לו חלק באל
עליון
 .והוא לא בא מצד הקדושה ולא נדבק בה ,ואם
יצא כך מזה העולם נאחזים בו כל אותן הבאים מצד
המימאה .ומממאים אטעו ודנים אותו כאיש שהוא מתועב
לרבוט .מהועב בע51ם הזה ומתועב בעוה'ב ,וע"כ כהוב .111:7
ו'ן"7,,,ניי
ונממתםבם .בלי אל"ף .שאין רפואה נמצאת 5הועבהו,
י לנפשותם,
ואינו יוצא מממאתו לעו5
םם .נלתענ5]1םת להם ו
,
ו
א
מ
מ
נ
י
שיא יודבקו בצרור דדד
ושדדי
י ,נ,1י("1יוי";1
וו
לטפותם .עליהם כחוב ד)כי הולעתם לא חמות וט'והי
רראק לכל בשר ,מיצ רראון ,סרחון .נרם לוזה.
צך ההוא שדג:דבקבו ,ישראל באים מצרמיבדינתהיסין.
אם מתדבקים בצד בחי' ר,ןטמאל פבמים לצד דךמין.
%ונמים לנ1פותם ופהצוים לנפשתםה.ריפטם4ם בעו5םהיה
ופנומים

'

ש,4,~2ואש
;.1.,1'"",ת'.

,1ון ע

מראה מקוכות ט

9פ :6ט י%י'"5ט  0יסטי' סא

% 0ס,
הוהר

יו

נ'

וע' 1נת'ג

,,ה,סת"1(.סל
וטייין

שמם טנמים וטפמאים ה%ששעשי אנילתן טלהן באדםסיזת רעות לחיות ב%ל תאוה או אנזריות ח%ד כדומה.
ושטי'לים את עף האדם גמחלות מסוכנווה ובלתי ספק שברבות היסים 'תגלחלחבמי הטבע עודעגינים נפתריפ ףביג 1פעמיט גסתריפ
שבהדבה מצות לא תעשה שהןהאטבובדתוותב.דרביה דרבי גועם וכל נבתליאבותיהשהי
ם :ופגןכיון שב8יו חלבוויטו נתנדלוונהרבו מן טובלות
ף בי נטג~טם מודש והולך בחשךו
ולפיכך בתוב ונפמתם אל"

י

או לבעבור הסנס%
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ופנימין כפ3מ 6ד6תי .כ 5סכן מ6ן ז6תדכק כסטר 6דמס6כ 6ופנוכרםבעילם הבא .כל שכן ם 4שהתרבק בצד המומאה
[כמ6כ5י ז6סירין דכ6 65מיז ד 6כו .6וכתיכ כי עס [במאכלוה אסורות] שהכל מקושר זה בוה .וכתונכיעם
קחס 6תס 5ס' 56סיך ונו':
קרוש אהה לה' אלהיך ונו':
רכייוסי טתמ ו6מר  )6כ 3עמל ס6דס 5סיסו ונו'.
ר'יומי פתח ואמר  )6כל עמל האדם לפיהווט'.
6סתכ5כ 6כמ3י דם5מס מ5כ 6זכ5סו 6מידן כמגמס עיינתי בדברי שלמה המלך שכלם מקושרים בחכמה
טל6ס .כ 5טמ 5ס6זס 5פיסו .ס6י קל %כסטת 6עייונה
 .כל עמל האדם לפיהו .מקרא זה על השעק
ז7ייכין 5יס 5כר כם כססו 6ט(מ6כתיכ .כ 3ססו 6זיכ6וכ 5שרנים לו לארם בזים הועא נאמר ,כל הדין ההוא %ל
מ6י דסכי 5כססו 6ט5מ .6וכקמין מיכיס כקמת 6זט5מ 6מה שמובל בעזלם ההוא .ונוקמים ממנו נקטוה של עולם
5 .פיטו .כנין פשו .ד 65כטיר 4ס וס6יכ 5יס הוה ,לפיהו .בשביל פיהו כל א .שלא' שמרו ומימא
ד6
5כססיס6 6% .תדכק כסטר6דמיי כסטר 6דימיכ .6וגס לנפשו .ולא נדבק בצדהידים בצד בחינתדימין
 .ונם
סכפם  65תמל 65 .6תסת5יס דיכס3 6ג%ס ו5פ5מי הנפש
יםלא תמלא .לא תשתלם עונשה לעילם ויעולמי
ט5מין .ו* 65 6תמ 65 .65תסת(ס 3ס5ק65 6תרס 6ןולמ
 .ר'א לאתמלא .לא הקנה שלמותלעלות למקומה
(פ5ין .כנין זס6 6סת6כת ו6תזכקת כסטר6 6מר .6עולם .לפי שמשרי נפמאה ונרבקה בצד הנעמאה.
)3וכנין ז 6כתיכ וסתקדסתס וסייתס קזוסיס .מ6ן נ) וב
י
שמקרשעטערצסזוהמכלתמומבה ממקשיתשקירםע~אעוםתוומהלחמתעםלה.קףושים .ס
שםמטא
רפ9דס גרפיס פלרפ פקדסין ליס פלפיל .6מ6ן דמס6יכ
מי
נרמיס מ5רט מס6כין 5יס מ5טי .65מקדסין 5יס עצמו מ5ממה מממאים אותו טלמעלה ,מקרשים אותו
מ5טי 65י16ת .זס 6קדוסס דמ6ריס סרי 6פ5יס6 .כ 5מלמזיה מובן .שהרי קדושת רבונו שורה עליו ,אבל
מס6כין (יס .מ6ן 6תר .ו6י תימ 6מ3טי .65וכי מממאיםאותו .מאיא
ואפשי תאמר מלמעלה .וכי
 6עירה מומאה למעלה .א"ר דויא זדו שלמדט שבפאולה
פס6כית 6סרי3 6טי*6 .65ר מיי 6סייט דתכיכן כטוכד
י פוכז 6ד5תת 6שלממה נתעוררה פעולה למעלה .אם הפעולה שלממה
ז5תת6 6תטר
 .ט6ותכעדר 6ק57וטסי5ס .6ד65
פי %61 65וסרי 6היא בקרושה .נתעוירה קדושה שלמעלה ובאה ושורה
סי 6כקךוסס
פליס ו6תקזס כיס .ו6י 6יסו 6סת6כ 5תת6 .6תטר עליו ונתקדש בה .ואם הוא מממאעצסו לטמה .טעעורר
רומ מס6כות5 6טי 65ו6תי וסרי6ט5יס ו6סת6כגיס זס 6רמקמימאה למעלה ובא ושורה עליו ונממא בו .שהרי
כטוכז6ת5י 6מ5ת .6דס5 6ית 5ך פגוכיס קזוססומם6כות 6בהפעולה תולה הדבר .שאין לך מובורע קרושה וטומאה
 .וכט%ז 6ז5תת6 6תער שאיןלמיעיקר ושפרש למעלה.ובדפעולה שלמטהנתזוררה
ז5ית 5יס פקר 6וסרס( 6טי3י
פוכז 6ד5טי .65מ *6דת3י 6כטוכד .6כטוכז 6פעולה שלמעלה .מה שתולה בסעשה נתעודר למעלה
6תטר 3טי 65ו6תעכיד טוכז .6ומ6י דת5י 6ע"י העשיה ונעשית ד5עולה .ומה שתולה ברבור .נתעורר
נמ(ין .כפלין .כד 6סנזר כמ5ס 6תטר סכ 3טי .65ע"י רבור .כאשרננזר ברבור לססה נתעורדכך למעלה.
י נ) וזכל ואם תשאל מה יתעוררע"י רבור ,אלא כך כתוב ג)הרבר
אי תימ 6מ5ס מ6 6תטר 656 .סכי כתיכ
י פ6 05מר5 6פי 65ד6קרי דכר [פנ] ..רבר .זההדבוריעוררענין אחרלמעלה שנקרא דבר [מג]..
37ל .ס37 6ר 6תטר
ינן ס6י מ5ס ס5ק 6וכקט רקיעין טז ד6תיסכ 6שהרי למדמ שזה הדבור עולה ובוקערקיעים ער שנתישב
7ס 6תכי
כדוכתס 6ו6תטר ט6י ז6תער6.י עכ עכ6 .יכיס כיס .במקומו ובתעורר מהשנתעודר .אם מוב מוב ,אם רערע.
ועל כן בחוב ונשמרת מכל רבר רע.
וט( ז 6כתיכ ו:סמרת מכ 5זכר לט.
 ,7רבי יצחק אמר כלמי שמממאעצסו בסאכלות
ד) רכי י5מק 6מר כ3
67סת%
ן
6
מ
כמ6כ5י
ד6סירי כ 156פ5מ 5טכודס זרס.ד6יסי תופגת ס' .וכתיכ אסורותכאיו 9בר עבודה זרה .שהיא תועבת ה' .כתוב
 65ת6כ 5כ 5תוטכס .מ6ן דפ3מ 3ע* 1כ0יק מססר 6לא תאכל כל הועבה.מי שעובד עבודה ורהיוצא סהצר
זמיי .נפיק מרסות6קייכ 6וטיי( נלסופ6 6מר16 .6ף שלחיים .יוצא מדושות קקדוש ונכנם ברשעת אחר.וכן
מ6ן ז6סת6כ כסכי מיכ5י כפיק מססר 6זמיי מי שמממא עצמו במאכלות אמורווע יוצא טהצר של
ז חים ויוצא מהרשות הקדוש ונכנם ברשות אחר .ולא עוד
ונפיק מרס קדיס 6וטיי 5כרסות6 6מר 651 .6טו
יכ כס6י ט3פ 6וכט5מ 6ז6תי .וט'ז וכטמתס כס אלא שנממא בשלם הזה ובשלם הבא .וע"כ ונממתם בם
 656ז6סת6
כתיכ כ4*(6 65י וכתיכ ו 65תסק5ו  %כפסותיכס ככסמס כתובבלי אל"ף.וכתוב ולא תשקצו אתנפשותיכם בבדמה
וכטיף וככ6 5סר תרמוס ס6דמס 6סר סכז5תי 5כס ובעוף ובבל אשר תרמש הארמה אשר הברלתי לבם
לפפפ .פסי לפפ .5לספ 5לפפין עוכזי כו*מ .זס 6לכמא .מדן לממא ,לממא להעמים עוברי מ"ם .שהרי
ן ומסטר 6זמם6כ 6ק66תיין.וכ 5מז 6תזכק הם ממאים ומיר הטומאה הם באים .ובל אחר נרבק
6יטן מם6כי
63תריס .רכי תנטול סוס יתיכ קמיס זרכי סמעון 6כוי .בשורשו .רבי אלעזר היהיושב לפני רבי שסעוןאביו.
 5*6ס 6דתכינן זתין קכ*ס 5דכ6ס 5סו 5יסר .56אמר לו מה שלמרפ שעת4ר הקב"ה למהר להם לישראל*
כמ6י 5"6 .כמ6י דכתיכ ס) וירקתי ט(יכס מיס ססוריס במה .א'ל בזה שכתוב ס) וירקתי עליכם מים מהורים
ן ז6תדכ6ן מתקיסן .ויסר 36ד6תזכקן ומהרתם וגו' .כית שנמדרים מתקרשים ,רשראל שרבקים
וססרתס ונו'.כי
) קרש ישראל לה'
י 6קרון .זכתיכ  )1קדס יסר5 56ס' בו בהקב"ה קרש נקראים ,שכתובי
כיס כקכ*ס קדם
י וכסר ראשית תבואתה .ובתוב ואנשי 9ישתדית לי ובשר
ר6סית תס6תס .וכתיכ %1סי קדס תסיון 5
כטס ערפס  63ת6כ .15וכ6ין 6יטן יסר 56דקכיס נשדה מר8ה לא האכ** וכאים הם "8ראל שדקב'ה
אמד
ק6מר

מים.

מראה סקוסות  %קייתא'
א0

9

7 0ן 0 :%שי'גע 9 0פנ .טיפק4 %ש 0וע"ג'

יך

הזהר

שת %לטפ שפממ נא נפ חדטי1 .נלענימ עולם

י פקודת מדת חמלנות1
הוהסתנהגים עלש

שמיני
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ן הזהר
ישו

והתקרשהם והייתם קדושים כי קרוש אני 1 .ק6תר ט5ייסו ווסכתו]קדסתס וסייתס קדוסיס גי קדוס 6ני.
אמר ע,יהם וב].
תדכק .וכת.כ  65טסס קן 5כ 5נה
תדבק .וכתוב לא עשה כן' לכלנוין כגין דכתיכ
לפי שכת.ב
ומשפנים בל ידעום הללויה .ברוך ה' לעולם אנק ואמן:ן ותסטסיס כ 5ידסיס ס155יס3 .רוך ס' 5ט51ס 6ת61 1תן:
א-אא***י

פרשת תזריע

?:ךצילע'עקך,5שקש

 )5אשהני תזריע .למדנו אשה מזרעת תחלה -לדת
כר .אמר ר' אחא הרי למדנו שהקב"ה נוזר
ז
על הטפה ההיא אם תהיה זכר .או שתהיה נקבה .ואתה
י
אמרת אשה מזועק תתלה ילדה זבר ["] א'ר יימ
ויאי שהקב"ה מבחין בין טפה זכר ובין מפה נקכה.
שמבחין בהנו"י עליה אם תהיה זכר או נקבה [נ]
וולאפ"יר אחא וילדה זכר .וכי כיון שמ"יעת מיד יולרת.
שכהוב וילדה .מקרא זה כך הי' צריך לומ
א"רר .אשה כי
י אשה
תהר והלד זכר .מהו כ תזריע וילדה .יוס
דיהיום שיולדת [נ] אין לה בפיה
ק היט שמתענרת ע
אלא הלידה שלק שתצפה שתלד זכר .וע"כ כתוב אשה
ני תזריע וילדה זכר נ) א"ר אבא בוא וראה בשעה
שהאדם בא לההקרש להזדונ באשתו בכונה קדושה
שלו .נתעוררעליו רוח קדוש הכולל זכר ונקבה .והקב"ה
מרמז למלאך אחד המטונה על הריון של האנשים .ומומר
בידו את הרוח רהוא .ומודיע לו לאיזה סקום יפקיד
אותו .זש"ב נ) והלילה אמר הורה נבר .הלילה אמר
לאותו הממונה הורה גבר מפלוני [י] והקב"ה מצוה
להרוח ההוא בל מה שנצרך לצות אותו .וזה נתבאר.
אז יורד הרוח וצלם אחדעמו .אוהו הצלם שעמדלמעלה
בדמות האיש הזה .בצלם הזה מתנדל .בצלם הוה הולה
הוא בעולםהזה .זש"כ ו) אך בצלם יתהלך איש .כל
זמן שהצלם הזה נמצא עם האדם .הוא מהקיים בצלמו
בעולם הזה .ושנים הם שבתחברו ביחד .ושלמה דמלך
הזהיר לאנשים ואמר .עד שרפוח היום ונסו הצללים.
שנים .ובוא וראה בשעה שהנשמה יורדה ליכנס בעולם
הזה .יורדתלנן עדן שבארץ .ותראה רגבוד של רחהות
ד?דיסים שעומדים שורוח שורוה אח"כ הולכה לניהנם

שךל;"[מוז!,י;',מיגז~::ל

ו"6ר 6ח 6וי5דס זכר .וכי כיי
ן דתזרעת -יו5דת.
דכתיכ וי5דס .ס6י קר 6סכי תכסי 5יס6 .סס כי

נ::יי,:.נ(זו)ינ,ןי".היזו;י
כן

ו.יק

ן 3סעת6
ת~ט :לדס זכר נ) "6ר 6כ 6ת 6חי

6תסס15ח6ס

ש"ס5.
תתג 6נסטדהיסון דכגיגיע6:
1 :ותכי
5יסיד סס*ד נ)י
י1ס5י5ס 6תר סורס נכר .ס5י5ס

פשו6

ווח 6כ 5תס ד6סמיד.

וס 6קהגץ

כגנ

ט

6הו 5מי כס 6ק6תר .טד
6
ת
ת
תרי ות 6חזי כסעת 6דנס
6
פ
ח
ג
ס
י
5
6
5
6
ט
5
כס6י
ט5ת 6גחמ 6כגיגת 6דעדן ד6רט .6וחת6ת

כסו ס555יס.

ן

במ שנאמר אהבצלםיתהלךאיש.ובאותו הצלםבהטהתפים
י האדם והוליםבו .זש"כ ס) בי תמול אנחנו ולא נדע
ימי
כי צל ימינועלי ארץ .בי צלימינו בודאי [י] ומן ויום
מה

טראה מקומות  )6ו 9פג .ט וף עט נ) 6י1גנ
 .ו) ת:יס (*ע ס) 1'6ג מ'

ייך

ש

נדיוקגיס (טי 65נס6י כו5ת6 6תרכי כס6י 5ו5ת6
דס6י 5ו5ת6 6סתכח עתיס דכר גס.
די5יס ק6יס

ש .ו, ;',ו
.1
"'וז .ר;,.וס ,נאשר ?.ו
מזדסן אותו הצלם א
"ליו ומשתו:ף עמו ומתנדל עמו
ה-וך ;ן

וע'ו

":ו

יט

וון',

דרוחיסון

,ו,ע,ין"'נויי,ן;'ק;י ם

?2
תס

ד]זן-ץ4

לט4שוןרוזריע ה] קשיא ליה ראם גזרה אין כח הטכע ואם כח הטבעאין גזרה1 :גן מחדץ ששגיתם נצרך שהקכ'ה רואמ מה
שחייבח הטבע ואם ישר כעיניו טור שתקלט הורע גהריון ומוסר השטירה להמלאך.
ואז ה1רע נפלם .או טסריח ולא נעשה הריון כלל או שנעשה הריון שאיגו של קיימא[ :גן פי' כיון יאץשוקתה כל כך גרולה ללדת
זכר מוכן שתיכף בשעת הה1רעה היתה מהרהרת ומציירת בטחשגתה שתלד 1כר.כידוע שכח המחשבה ב"*עת מעשה פועל הרכה .וכ1ח
*תורץ מה שכתוג אשהכי ת1ריע וילדה 1כר1 :ו 1פי' מרת המלכות שנקראת לילה מוסרת ובר ההריון להמלאךהמפויה על וה:
ןסןהיינו עמתעל מוווחף עם ימינו:
ואם לאו א~ן נאן גזרה*

לשון הזהר

וע1ריע
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תס ר 13תטסיך  40וגו' .תמ חזי כ 5רוחין דט5תמ
כ5י5ן דכר גוקכמ .וכד גסקין דכר ונוקכמ כפקין.
351תר תתפרסן %3מייסו מ
יזכי נ"ג 35תר תזדוגי
כמזמ וסייט כת 1ע .1ותתמנרן ~3וונמ מד 3כ5מ .רוממ
ונופמ..ו6י (מ זכי תפריסין  05תכיס ויס3ין 5 05מתרמ.
ותו(ידן 3נין ד5מ כוקמ י6ות.

מה רט טעשך ה'ונו' .טא וראה כל רווצת העולם
כלהףם נהכר ונקבה .וכאשר יוצאים וכר ונקבה יוצאים4
ואח'כ נפרדים בדרכיהם .אם זוכה האדם מזדונים אח"כ
יחד
 .וזו היא בתענו .ומתחברים בזענ אחד בכל .הרוח
ודגוף "ואםאינו זוכה מפרישיםייינהממנוונתנית לאחר.
אולידים בנים שאינם הגונים:

רעיא מהימנא

רועה הנאמן

ם ססתיגי ית3 51סר טר5תו .סקודמ דמ 5תנזר
)6רבידכ
5מ' יותין .נזירו דקיינומ קדיסמ רזמ ט5מס.
דכתי 3כ) סוד ס' 5ירמיו ו3ריתו צסודיטס5 .תמן.
י מסמס .דסמ רזמ דקיית 6קדיסמ
5מינוןירמיו מינון יח5
5מ 6תמד 5נ65ס 3ר (סו .ורזמ דקייתמ קדיסמ סמ
16קתוס ומתתר 3כתס דוכתין .ורזמ דמ 5ח'
יותין מיסו מיוכמ ט 5ט5תמ 5כ 5טתמ קדיסמ [ו] דכתי3
וכיוס ססתיני יתע 3סר טרלתו.יוס 0סתיגי .דמ סומ
6ת קיייומ קדיסמ דמיסו תתיג6ס 5כ 5דרנין[י] ונזירו
דסמי קייתמ (מטכרמ ססימ טר5ס תקנוי 3רית [ח]
דסמ 3ססומ זמכמ דתתגנסי עתמ קדיסמ 5מצ3רמסמי טר(ס
תקת 3רית ק*3ס כניס כ 5פת5ימ די5יס
ומתג5
מי
עיכרמ 5ססימ ער5ס 5עי5מ תקתי 3רית קייתמ
65
.
דמ
קידיוס
דסמ כ 5טו3דין דיסךמ 5טכוין 5תתמ תתטרי טו3ד6
5טי5מ וכססומ זמנמ 6תומימ ססימ טר5ס תכ 5טתמ
קדיסמ 5טי([ 6ש] ו5סמי פר5ס תתקני תמנמ מדמ 3טפרמ
סמי טר5ס 3נויס 3רזמ דכתי 3נ) ונמם טפר5מתו.
ופסר
י מייך .תכמן ד5מ מנסריך 5מנ0נמ
ת
65פל~ת3מסכס5ו6כ5מי
.
ר
ת
ק5גמ
ג
*
ע
מ
ס
י
5
י
תקתי סמ
דתט3רי
נרית .ודוכתיס תתט3רמ יוסמי 3רית טסרמ מיס .1דסמ
כם
3תר דססומ גמ
י מתע3ר נוקתי מדס .ק"3ס
מיע4סוי 5יס
ר
פ
ט
ו
ת6כ 5כ5
תדוריס 3טפר .דכתי3
י  .וכיון
ת
י
דק"3ס כד מט3ר 5יס תקתי מדס סוי תדוריס
3טסר 6דמתקין5יס .כך כסס 61נווכמ תתם.
מנן 5ריכין
כד תפ3רין 5טר5ס 5מתקג5 6יס טפרמ 5תסויכיס תדוריס.
י כרמ קר3כמ 5ק*3ס
כ3 5ר נם פעריך 5קר 63סמ
נמדומ נרעו דל5.63תיט55יס תמות נדפוי דסכינתמ ו6תמס3
קתי ק*3ס ד6יסו קר3נ 6ס(ש 65תקכ5מ 3רטומ .וקר3נמ דמ
כנוונמ דקר3נמ ד3טירמ .ד5 6מ' יותין .ודמ 5מ' יותין.
דכתיכ ותייס ססמיכי וס5מס יר5ס3 .ת6י יר5ס.
3תע3ר ט5יס מד ס3תמ [י] כיון דמע3ר ט5יס מד ס3ת6
כדין יר5סדמ 5קר3נמ ודמ 5קר3נמ 6תמי .כגין דמתדכק
ומזדתן 5נ3י ססומ ס3ת רזמ ד3רית קדיסמ [י1 ]6פ 5ד6
נ5מ 3רזמ פ5מס6יסו .ע*כ ר*ת:
י
) אדם כי יסש 3עול 3סרו סמת מו ספחת מו כסרת
וגו' .מ*ר מיימ תמ מד ס6ת מו ספחת מו
3סרת סמ נ'זיכין סכמ .וכ5סו מקרון ננט 5רטת .סס"ד

ם השמימ ימול בשר ערלתו .מצוה זו למול
)6וביו
לשמנהימי
ם .מילת הברית הקדוש סודעליון
הוא .שכתוב נ) סוד ה' ליראיו ובריהו להודיעם .למי,
לאותן יראיו .אותן יראי חמא .שהרי סוד ברית הקדוש
אין ראוי לנלוהו מלבד להם .וסוד בריה הקדוש ככר
נאמר ונתבאר בכמה מקומות .וזה הסוד לסול לשמנה
ימים הוא חיוב על העולם לכל העם הקדוש נ~] שכתוב
וביוםהשמיני ימול בשר ערלתו .עם השמיני.זה רמז על
אות הברית הקדוש שדואשמיני לכל המדרנות[ון ומילת
זה הברית היא להעביר שםערלה ההיאמלפניהברית[מ]
שהרי באותו הזנק שנאסף עם הקדוש להעביר ערלה וו
מלפניהבריה .מאסף
הקב'ההכלפמליא שלו ונתנלהבודאי
להעביר ערלה ההיא למעל מלפני ברית היסיד הקדוש.
שהרי כל המעשים שעושים "פראל למטהמעורריםפעולה
למעלה .ובאותו הזמן נדחית ערלה ההיא מכל העם
הקדוש למעלה [ט] ולערלהזו מכיניםכלי אחד עםעפר
להניח ערלהזו בועכו .בסוד הכתוב נ) ונחש עפרלרגפו.
ועפר האכל כל ימיחייך .מכאן נראה שלא נצרך לנהונ
בזיון במקוםהיצא .אע"פ שמעבירים אותו מלפני הברית
הזה .ומקומו כאשר נפרד מזה הברית עפר הו
א .שהרי
לאחר "גחש היוא נפרדמלפני אדם .עשהלו הקב'ה
מרורו בעפר .שבבצב ועפר תאכל כלימיחיך.וכיון
שהקב"ה כאשר העבירו מלפני אדם עשה מדור הנחש
בהעפרשיכיןלו .כן בשתו הדכות ממש ,אנהנוצריכים
בכריהעז הערלה להבין לה
להעפר לדףותבטבו מדור שלהי
ן להקב"ה
כל אדםצריך ביום הטי להקייב
ב
י
ל
בשמחה ברצון דלב .להכניסו תחת כנפיהשכינה .ונחשב
לפני הקב"ה שהוא קיבן שלם לדיעקבלברצון .וק-בן זה
יי
א כדמיון קרבן הבהסות .זה לח'ימים .וזה לח' עום.
שכתוב ומיום השמיני והלאה ירצדע כסה ירצה .בוה
ן שעבר עליו שבת אחר
שעוברעליו שבת אחד [י] כיו
אז ירצה זה ל-9בן וזה לקרבן .ולמה .לפי שנדבק תורמן
אצל השבת הוצא שהוא סוד בריה הקדוש [י6ן וע*כ
 .ע'כ ר'ם:
הכל הואבס העל"ע
) אדםכי ימה בעור
י
ויבשרו שאת או ספחת ש בהרת
גו' .א*ר וויא בוא וראה שאת או ספחת ש
בהרת הריכאן ג' מימם .וכלם נקראיםננעציעה
 .וש"כ
תץיה בעור בשדו לפע צרקדע מהו גץ צרעת .כתרנופ
סנירו .ה0נר בכל מנ] וכועב הצבא אל אהרן הכהןתו'.

"סיס כפור 3סרו 5גנט 5רטת .תסו כנט 5רעת.

אבל

1ר הזהר

א"ייט הבית רין ש טתם אנשים אהרים פהויבים למול דעזיטק הנולד אפאין אבעמכני"ו לבויח :מ)פי' שמן חכפה יסוד ועד
קליבפכתיל הן ח' מדרגות 4פבאן טובן הפוד שלאוץך.אבתי .ה"ט וף פפירות חנחשג חגה" .דןיןהייט טלבות" :ןע
יי להעביר
הנחוו חסהצ 18פאת הערלה מן פפירת היפוד שלא יגול סשם השפן הנשפעת לץם ישראל "* :שהנחש שהוא
 9ש השפן
נרחה
א שבת הוא
שלאויהקופדרגגותעל ישראל[ :י! שבת אהדמייגו בלזנן הוגת פן היום וסןהלילה .לבך אין בשבעה ימים,:
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הטבע לתוך הפעין[:יגופי' שנסג
ההשפעח
יפוד ופלטת חשתקשרות בל
ת
ו
מ
ל
ו
ע
ה
ל
ג
ק
ל
ן
ס
9פו
הפשי

יץ

יי

*4

,
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רזזריע

ן הוהר
ישו

אבלהננעיםהגראים מבחוץכהעב וראהו הכהן וטמאאותו .מכ5מיגון דיתמ~ון 5כר כתיכ ורמסו סכסן ופת 6מונע
שהרי בדאיהנגעיםדגיאים מבחוץבאנשים מצך המופאה וסמ ודמי מיגון דיתמוון לכר ככני נס 6תספרמ ותס6כ6
ן,
באים .ואין ום יסורין של אהבה .א"ר יוסימניין שכך .ג6תיין .עמו יסורין ך6סכס נינסו .מ'ר
תגמ 5
א"ר חייאשכתוב )6טובה תוכחתמטלה
מאהבה מטהרת .מיי 6ךכתיכ מ) עוכס תוכמת תנעס ת6סיוכססי תנ%תרפ.
י סמי תיכמת ממסכס מיסי תנ%תרת תכני נס .6כנוונ6
אם זו התוכהת דךא מאהבה נסתרת דךא מאנעום.כדמיון
מ
,ה מי שמוכיח לחברו באהבהצריך להסתיר דברי תוכחתו דמ תמן ומוכמ 5מכריס כרמיתית 6כעי 65סתרמ ת5ף
מאנשים .שלא יתבייש מהם חברו .ואם דברי תוכהתו תכני נס .6ד5מ יכסי 5תינייסו מכריס .ו6י ת15י מיגק
בפרסום לפניאנשיםאין הם באהבה.כה הקב'ה כשמוכיח כמתנ5ימ קת'כניגסמ5או מיגק כרמיתותמ כך קנ*סכדמוכפ
לאדם בכל ענין מוכיו %באהבה .בתחלה מכה לו בנוט 5כר נס ככלמ מוכמ כרמיתית .6כקותית5 6יס כנרתיס
בפנים .אם חזר בו נ%טב .ואם לאו .מכה לו תהת בנדיו ד5נו.מי סדר כיס תועכ .ו6י 65ו .תסי5יס תמות תותכיס
בעורו .ואלו נקראיםיסורים של אהבה .אפ חזרבומוטב .כעורו .ומ5ין מקיוןיסיי
ןו
י סדר כיס תועכ.
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ואם לאו .מכה לו בהתנלות בפניו לפני דנל .בשביל ו6י  .165תמי  04כ
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כנע
שיסתכלו בו וידקץ שזה הוא חופא .ואין הוא אוהבו של ויסתכ5ון כיס וינופון דסמ מפ6ס מיסו .ולמו רמימ8
דת6רי :סומ :
רבוט :
כ )-פתה איש אחר ואמר .בתוב וייצר ה' אלהים
כ) פת-מ ססומ נכר 6ו6תר .ויי5ר ס' מ5סיס
את האדם עפר טן האדמהויפח באפיו נשמתחיים ויון מת סמדס עפר תן סמדתסיפמ כ,סיו נסתתמייס
י
ס
י
ו
האדם לנפשחיה
[ .הרנומו לרוחממללא]עפר טן האדמה .סמדס 5גפס מיס[ .תרנותי 5רומ תת5ל ]6עפר תן ס6ותס4
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וכי
המקדש .ויפח באפיו נשמת חיים .זו הנשמה הקדושה תקדממ .ויפמ כמפיו נסתת מייס .ו 6נסתתמ קדיס6
שגמשכה מאותן החיים שלמעלה.ויהי דאדם לנפש חיה .ומתתסכמ תמינון מייס ך5עי .65ויסי סמוס 5נפס מיס.
אדם נכלל בנפש קדושה מן חיה העליונה שהוציאה מדס מתכל'ל כנפסמ קדיסמ תסיס ע5מס ד6סיקפ
וץארץ[ינן שכתובתוצאהאדץנפשחיה.נפש שלחיהעלי:נה מרעמ [יגן דכתיכ תו 65ס6רן נסס מ"ש .נסס וססימ %ס
הקד,שקשנפש חיה זו היא קדושה עלי:נה .כאשר ע5מס .וכנין וס6י נפס מיס מיסי קדיסמ ע5מס .כו
ההיא .ולפי
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גקראה נשטה [יון ובוא וראה בכל ונע שהאדם הילך קרינן 5ק0ד
"תס [ידן ות 6מוי ככ 5זתנ 6דגר נס 6ז
,בדרך אמוז.ופיו ולשונו מדבדים דיבורים קתשים תפלה כמירמ קסוט .ופותיס עיסניס תת55ן ת5י קויסין כ5לא6
ותודה .אז אותה דנשמה מתדבקעבו .אהוב רבוט הוא .וכתוריית 4סמ' נסתתמ מתוכקת כש .רמיתמ ות46יסמיסוי
והרבה שומרים ישמרהו מכל הצדדים .נרשם הוא למוב וכתס נעורין גערין 5יס תכ 5ססרין .רסיתמ מיסו 5פכ
ימעלה ולמטה .ושכינה הקדושה שורהעליו .וזה הוא 5עעמ ותתח .וסכינתמ קדיסמ סר 64ע5וי %מ
י
ס
י
מ
העולה למעלה ומדבר לפני המלך הקדוש .נכנס בבל וס5ק5 6עי 65ותת55מ קתי ת5כ 6קדיס 6ועיי5מ כג5
השעריםואין מוחהבידו .וע'כ נקרא רוח ממללא .שהרי תרעין ו5ית דית %כידסמ .וע*ן מתגךי רהם תת55מ .וס6
כל שאד הנפשות אין להם רשות לדבר לפני המלך מלבד כ 5סמר נפסתמ 5ית 15ן רסו 5ת55מ קתי ת5כ 6נר
זה.ובונקשהוא נלוזבדרכי ופיו ולשוט מדברים דיבורים סמי.וכותכמומ':ומספימורמיי וססוותיסעיסניסתת55ן ת5ץ
רעים .השכינה ממתלקר* מטט ודגשמה הקדושה בורחת כיסין .סכינת 6מסתלקת תניס וגסתת 6קויס 6מתעכרפ
סמנו ואינה מתדבקתבו .ומצד נחש הרעוהתקיף נתעורר תניס ע 6מתדכקת כיס .ותססרמ ומוימכיסמתקיפמ מתפר
רוח אחד שמשומם והולהבעולם.ואינו שורה אלא במקום רוממ מדמ דסס ומוי 5כע5תמ .ך5מ סרי56 6מ כמסר
העליונה נסתלקה משם .ועתן דיטרים הרעים דקדוסס ע5מס 6סת5ק תתתן .ומינון ת5
ן ס5קין
י.
למקום נחש הרע .כי דנל לשרשו נמשך .וכשהם 65תר דשי 6כיס .6וכ5מ 45פריס 4ת:דר .וכסעת6
כלם מכריוים ואומרים .העלו ססביב דיבור הרע :סלק
ץ כ5מ תכרי:ין ומתרין6 .סת5קו סומרניס ות5ס כיס6
של פלעי .פנו מום לדרכו של נחש דעזקיף .ונשמה זו סלני .6סנון מתר %5מיס ומוי 6תקיפמ .וס6י נסתת6
עולה בבושה ובצערנדול .ואין נותנים לה מקום לדבר סלקמ ככסופמ כעקו דכלמ .ו5מ יסכין  05מתר 5ת655
כמכךם .וכאשר דיבור הרע הזה עולה בדרכים ידועים כת5קתדין .וכד סמ
יסמ.ת5סכתכסיסמ ס5ק 6כ6ורחין יויטלע
ושורה לפני נחשדוזקיף .אזנתעורריםהרבהרוחותבע:לם .וסמרי קתי דמ%מ תקי
רומין תתערין כע5ת6
ורוח אחד יוצא מן הצד הדצא ומוצא שזה האיש עוררו ורוממ נמתמ תססומ ססרמ ומסכמ וסמי כ'נ 6תער 5יס
בריבוררע .ושזה רוח ממללא הקדוש ברח ממנו .או גת5סכיסמ .וסמ דרומ 6תת 655קךיסמ מתעכרתתגיס.כדין
שורה עלוו רוח ההוא ומטמאאותו .ואז הוא נעשהמצורע .ססומ רוממסרי 6ע5ויוסמיכ 4"5וכויןמיסו 6פפכיןסניר.6
ונפנם בבשדו במדאה פניו .וע"כ כתוב נ) שומר פיו ומתסנס ככסריס כחיוו ומנפוי .וע*ן כתיכ נ) סותר פע
ילשונו שומר מצרותנפשו.ודאי נפש דחאתשריתה ממללא עסינו סותר מלרת נפט .וומי ס6י וטת תת655
י
געשית אלמת בשביל דיבור הרע .ובמו שהאדם נענש כך מתעכיותתסתוק6כניןת5עמכי~.וכתס דעונס6וכרנסכס6
.נשביל דיבוררע.נך ענו %בשבילדיבורנ%ב הבא ליוץ כנין ת5ס כיס .6כך ענסיס כגין מלס פכ 6וקמפי 5יוש
8
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ילעילא, :ץ
]חיים שלקץלח הייגו ספירת הגינח חנקראת איטא עלאה* הארץ  %טפירת הטלכות שגקראת אפא תתאה* ונטש האוש
85שבת תחלה טן בינהל)לטת .וטטנה לעולם הזה ניז] *י'לאחי בואתטן בינה למלכות שגקראת אוץ הקוושח נקראת גשטפם
ושם ניתן לה גה הדבור .כי הדבור הוא במלטת:

לשון הזהר

ןקידש
ישי

תזריע

ויכ5 %ת 651 655ת5.%5ענ'53י[1יפ3יס 5סס 61חמ 6תת.655
וסי6 6תתקנת 5ת655
%מ5 655תת .6וכ 65כקדוסס
י
 5מגן 6י פת6 6י 65כ6רמ 6עקית 1:'61 .6יכי5 5ץ655
5ס651 1וכח56סו וסתיק  6%ת 5'5געכרכתכתסין ךתס6כית.6
כתסיכתיכ  )6ג56תתי ךוקיס סחם'תי תסוכ וכ6כי נעכר..

נ) וסיס ככסרו 5ג3ע 5רעת וסוכ6 56 6סרן סכסן*6 .ר
י %י נ3ע כ3 5וונין ךי5יס 6תערו נסו מנרי[ 6ט]1
יוס

וכסכ 6סוס ידע נסו 5ךכי% 6תס6כ .6סוס יךפ 6י 6יגע
1סוו יסורין ךרמיתוק6 16 6יגון ך6מתכמו נת6ן ךת6יסכיס
"6ריס ורמיק תניס"6 .ר י5מק 5סוס 6למף כיס6
1כר נם 3ריס כנע כע5ת .6וךיכ 6סרי 6כע5ת 6וסייגו נ3ע
5רעת [סו] ננע %עת ס6 6תערו חכרי6 6כ5
5רעת כתר3ותו"6 .ר יסוךס ת6י תרנותו .סנירו .ךסניר
ן 65פתמ [ח] 1כן ס'3ר ס 651 61פתמ ג3ע סו 6ך6קרי :-
ג)נבו53יעתכי)תסייט נ6יס 1ס1נ 56 6סיסן.
י
6ס
י5מק ת6כ 6ככתס ךר3ין 6תקרי כר כם6 .ך
".
33ר'6 .ם6 .כום3 .ךו 5סככ5ס "ךס .ךכתיכ י'3ר6
"5סיס 6ת ס6ךס כ55תו .וכתיכ כי כ55ס 56סיס עסס
6ת ס6ךס 651 .כת'כ 3כר 6ים 6נוס "6ר יסוךס  '6סכי
11נע
מ.6קז
ר
3
ק 6חזי קיות 6ךע5ת 6ךע'65ן ותת6ין סו 6קרככ.6
גחמ 6ךקכ*ס ות6ן 6תמזי 5עקרכ קת'ס ס6י נ"מ.6
י ס 6כת'כ 6ךס כי יסיס כעור כסרו ס6ת  '131וסוכ6
יכ
6 56סרן .וכתיכ נ3ע 5רפת כי תסיס כ6דס וסוכ56 6
סכסן"".
5 5ס6י כעי ק"3ס 5ךכ6ס יתיר תכ .65דת6ן
'61סו כךר 63פ %5דכ5סו 5 65ית'נ סכי .ונ3ין כך כתינ
נ6דס וסונ 56 6סכסן .ונ 65 6כתינ 656
 .ךכ5
ניכסג.6
ו'
סת
"6ן ךמתי '5ס 6תמ"כ כ'ס 65קרוכיס וק
זן'וקנ 6קךיממ '5 65ת'כ סכ' וכת'כ 6ים 16
6ס :כי
'סיס כו נ3ע כר6ם  .'131ו6ים 6 16סס כי יסיס כעור
גסרס כסרות  651 .'131כת'כ כסו ו0וכ1 5*6 .6ס 6כתיכ
כ
 6'5זס תסס ס6יס ונו' .וס6ים חסס פכו ת6ן 6 .'131ת6י
6קרי 6דס 5*6 .כנין ד6קרי פכד 5ת5כ .6ךכת'כ
ל 6כן פכדי תס .0י
) תסס פכדי161 .ף סכי 6קרי
6יס צ3כי 6ךס ד5פי[ 65יח] ..ס) רכי מזקיס 6תר
" 6מזי כ6תר מד 6סרן סכסן וכ6תר6 6מר6
סכסן סתס .ז 6קג*ס [יפ] '6ר י5מק 1ס 6כתיכ נ3ע
י תסיס כ6ךס וסו6 53
י סכ' ך6
ק5כרפ*תס.ג
6לכ5סכסן6 .
5
'
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י
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ך
קךוסת.6
6 5"5י סכי 6ת6י וסוכ .6וסוע5ס תכפי 5יס.
 5'6כו' 6יסוכ6 6ת כדיו כטכעות .ךפיי 5ד 6כט
ז16 .6ף סכ 6וסוכ .6דענסון 5יס 5כסכ5 6ךכ5 %יס

כא~*

י לדברואינומרבר .לפי שטנם רחה ממליא ההוא.
כו
יה
וש
יא טעתקנה לדבר לסעלה ולדברלמטה.והבלבקדושה.
כך שכן אם העם הולך בדרך נלוז .והוא יכול'לרבר
עמםוליצכיחם .ושותק ואינו מדבר .נעכר בפעיםממאים.
כבת שכהוב )6נאלמתי דומיה החשיתיפמיבוכאבינעכר..
נ) והיה כבשרו לננע צרעק והובא אל אהרן הכהן .א"ר
י ננע זה כל מראית שלו נתעוררו בהם החברים [סו]
יומ
והכהןהי' מכיר בהם למהר ולממא .היה מכיר אם הם
יסורים של אהבה .או שהם נמצאים באיש הוה שמאסבו
רבונו ונהרחק ממנו .א"ר יצחק 5פי דרכיו הרעים של
הארם נורם ננע בעולם .והרין שורה בעולם .וזהו ננע
צרעת ,עי
] ננע צרעת הרי נתעוררו בו החברים .אבל
צרעה כתרנומו .א"ר יהורה מה תרנוסו .סנירו .שסונר
ואין טתח ['י] וכאשר נסנר ולא נפתח וה נקרא ננע:-

נ)נבע צרעתכי תהיה בארם והובא אל דכהן.
יצהק לסרפ בכמה מדרנות נקיא בןארם.אדם.
נכר .איש .אנוש .נרול שבכלם ארם .שכהוב ויברא
אלהים אה הארם בצ~מו .וכתובכי בצלם אלרים עשה
את הארם .ולא כתוב נבר איש עוש .א"ר יהורה אםכן
הרי כתיב ארם כי יקריב מכם קיבן לה' .מי צריך
להקריבקרבן .וה שהוא חוטא .וכהוכ ארם .א"ר יצחק
בוא וראהקיוםהעולםוקיוםהעליוניםוההחתוניםהואהקרבן.
נתת רוח של הקב"ה.ומי ראוי להקריב לפניו טשת רוח
הזה,אין זה כי אם אותו הארם הנכבד מהכל .א"ל אם
כן הרי כהוב ארם כיידהה בעור בשרו שאת ונו' והובא
* אהרן .וכתוב ננע צרעתבי הדרה באדם והובא אל
ה
אכהן .א"לכילוה רוצה הקב"ה לפהרוייתר מהכל .שזה
שהוא כמררנה העליונה יותר אל ישב כך) ולפיכך כתוב
בארם והובא אל הכהן .ובא לא כתוב אלא והובא .שכל
מי שרואה אותו נתחייב בולהקריבו לפניהכהן .לבעבור
 .וכהוב איש או אשה ב4
שצורה קרושה אל השב כך
ידוה בו ננע בראש ונו' .ואיש או אשה כייהיה בשר
בשרם בהרחעוט' .ולא כתובבהם והובא .א"להריכתוב
י
כי זה משה האישוט' .והאיש משהענו מאד וט'.מפנ
מה לא נקרא אדם .א"ל לפי שעקרא עבר למלך .שכתוכ
לא כן עברי כהטה .ד) משה עברי .ואף נם וה שנקרא
איש דעומת הארם שימעלה ['ח].
 .ס) רבי חזקיה אמר
בוא וראה במקום אחר בתוב אהרן הבהן .ובפים אהר
הבהן סתם .זה דקב"
באדםהוה[וסב]א א*ר י?חק ודוי כחוב ננע
י תדףה
אל הנדן .א'כ גם כאן זח
הצקרבע"תה.ב
,
ן
כ
ל
'
א
ו
ב
ש
ה
ל
ו
ת
ל
כ
טהרה
ל
כ
ו
י
פ
ל
קרושה*
אםבן למה כתובודיבא
 .והועלה הי' צריך לומר,
לל
א'
א
י ככתוב והובא אתביי
ו בפבעווז .שנכנם זה בתוך
וה .אף כאןודובא .שרכנימו אותו אל הכהןשיפהר אוחו
להחזירובחשובה.ואזיעלודיבוריולפניהקב"ה[כ]וא*ריצחק
ת4
נפט כך למדט .ננע צרעת .נגע הואדין תקיף השורהבעולם.
5רפפ .ס3יח .כתס ד6תתר .סגעץ ךנסור 6ע65ס .סנירו צרעת .סנירו .כמו שנהבאר.
אור העלען .הכנר
דטיכו ע65ס ד 65נמית 5ע5ת .6כי תסיס כ6ךס .שפע פוב העליון שאינו יורדהלס
נל
עו
ים .בי תדץהבאים.

י

א"ר

ןמ

:י:גינהנפ ט.נל:ו6ט דם
טראה טקוטת טיי
ס 5ש  97 0פ"

כ6ךס

באדם

 91 0פת *י
) יסחט  '6ס)  41מע:
דו הזהר

( "8 %שתשתו 4לפל גהלכות מראות נג
העיס [ 1ע0פי צרע*ת היא צירוף שתי תיגות צ*ר ע*הם פמו ו*מ
זוהיגל ב8י האנשיט בז8
) שאין ש8ע בעולפגראוי 4שמריפ זח לו
עתהח:עתניסצ)ר88'1 :י ששערי תששע נסנריםז ףמ)  "4לעומת שאטי ע*ו יחזקאל
רמות הנסא דפות נמראה אדם עליו מלטעל
8יענין סתםחיינו שיש למרש גששופ על הבחן שלמפה וגדרך ומז ומור
קל חפהן ש5טעלח8 .תהע*ב"ובוהייפ מדה
חפש8עהההחוסירת לגעותלשםב:ה,.
 0גאן ג'פ יפורש פר]שסתם גהןהיינו שלמפח וש לה .תחלא
יובא להבוע שלם8ה ל
יובא אח"ג להבהן שלפעלה:

י%

וע
די"ט

8
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לשון קדדש

רצזריע

באדם מתם [כ"] והובא אל הכהן .זה הכהן שלממה.
שהוא נתהקן לפתוח ד3גר ההוא .ולרדליק את הנרות
שיהי' נמצא על ידו שפע ברכות למעלה ולממה ויברח
והשעלק ננע ההוא .ויהי' שורה אור של רחכיםעלדגל.
ולפיכך ודובא אל הכהן:

לשון הוהר
[כ ]6ו0וכ (6 6סכסן .ד 6כסן

דלתת.6

כ6דס סתס
דס6 61תתקן (תפתמ  6100סנירו6(1 .דלק513 6יני6
דיסתכמו ע( יד 3רכ6ן לטי(1 6לתת .6ויתט3ר
ויפ .ויסרי נסירו דרמתי על כל.6
ויסתלק  6100ננ
ו3נין כך וסוכ6 6ל סכסן.

)6ד*4יש

 )6דאיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרות בהדות
לבנות .א'ריוסי למדנו פראות בבהרת עזה
הכצצבביםוםםובכי'כםוסלבשרבומיו.ובהםראיתדנווההפלפלו דתוקפי
הלכות נווכין [כב] *6ר ילמק ס'
באותןדגונים[כנ]א"ר יצהקישמי שלמד ש'
6ית ת6ן דנריס
מנעהמ.ישבהרת 3כסרת עזס .וכלסו 6וליסכ6סטנוית .636כר מוור.
בבהרתעזה.וכלםלמדתימאבי.מלבר בהרתלב
שהינולהלהטתמםא.רקעדאחדהיאל
מאהבכהשרתוית.ם ,מד  .ס6מיכ63ן ס1ס(דסל66ס מד6.פיל1תרין.ת6ס תרי ססיי
מפהירלהו.שתי
א
ב' עדיםובודאיפהור .מכאןולדיאה
י
כ
ד
ו
י
ר
ת
כ
י
רו
ושטעיםככחשה.וזהלמדתימעצמיאח"כ .שכתוב לאיקום %י כת6ס1 .ד6 4וליסנ 6ל3תר .דכתי 6( 3יקוסותפ
ס ד3ר:
אחד באישוט' .עלפי שנים עדים יקום דבר:
6מד 63יס ומ' .ע( סי ס:ים עדיסיקי

6 16סס כי יסיס נעור 3סיס כ0רות כסרות
ל3נות "6ר יוסי תגינ 6מיזו כ3סרת סזס
כסילת .6וכמיזו
63יגזן
6תדן

ן

ו יסיס 3קרמת 3 16נ3מת גנע (3ן 6דתוס .ר3י
חיזהקייההבהקירהחתעשבאלפבנניברחבתינשנמעעוןלבוןאמרא.דמכדתםו.ברנבניע דכ
י מוקיס סוסיתיכ קתיס דרכי סתעון 61נור .כתי3ננע
הללנוניתאין עומדת (3ן 6דתדס .כדין סו 4ננפ .דס 6מ11ר 6( 6ק"יס
לבן אדמדם .אז הוא ננע.
במדאיתה [ננ] פתחרבי שמעושןהרויאמר כהיב ג) אםיהיו 3עיניס [כנ] פתמ ר3י סתעון 61תר כתיכ כ) 6ס יסיו
חמאיכם כשנים גו' .זכאים דם ישראל שהקבשה רוצה מס6יכס כסניס עו' .וכ6ין 6ינון יסר6ל דק"3ס 3עי
למהר אותם בכל .בשביל שלאיהיו נמצאיםבדין לפניו( .דכ6ס (ון 3כל3 .6נין ד( 6יסתכמון 3דינ 6קתיס.
ושריהדין אל ישלמובהם.שויי הנל הולך אחרמינו .ותטיסון דדינ6ל 6יס(סין 3סק .ד6 %זי( 3תרזיניס.
ן 4מק .ושמאל לשמאל סותק(6סותק.6ומוור 6למו1ר 6יתיג(6יתינ.6וסת(6(6סת.6(6
אווםיאדום .ולבן ללבן .ימי
בעשו כתוב רצא דואשק אדמוני .וע"כ וןה שורה בו 3עסו כתי1 3י 65סר6סון 6דתוני1 .פ( ד 6סרי 6כיס
3רט .נ) ואם תשאלאדסוני כתוב בעשו .והלא כהוב נם זיניס .נ) ו6י תית6 6דתגי כתי3 3עסו .וכתי 3כיס
נדוד ד) ויביאדו ודצא אדמוני .אלא עשומן זוהם הזהב כדוד ד) וי3י6סו 6 6101דתעי 6(6 .ד 6ת11סת 6דדסכ6
נעשה [כד] ודוד בזוהר הזהב נדבק .בעקע כתוב בו 6תט3יד [כד] 1ד113 6סר 6דדס6 63תד3ק3 .עסו כתי3 3יס
אר13ניכלו כאדרת שער .שהואבזוהם ופסולת התוך הזהב 6דתוגי כ(ו כ6דרת סער113 .סת 6דסתו %נפיק.
 .ובדוד בתוב בו עם יפהעינים ומובראי .בוא וראה ו3דוד כתי3 3יס עס יפס עיניס ומו 3ר6י .ת 6חד
יצא
מה הפעם.כי טן לבןידועענינו .וטן אדוםידועענינו .ת6י סעת .6נ11נ 6מ11ר6 6סתתודע .ומוג 6סותק6 6סתתודע.
אם הארמימות בהחלה ואח'כ נראה בו לבנינות.הרי כח סותק3 6קדתית61 6תמזי 3יס מ11ר. 6
60
מהור טלד בו ומתחיל להמהר .ואם לבנונית בתחלה דכיות6 6תי(יד 3יס וס6רי (6תדכ6ס .מ11ר 6כקדתית6
ואחשכ נראה בו אדמימות הרי ההחיל להממא .בזה כתוב 61תהזי 3יס סותק 60 6ס6רי (6סת6כ .6כמיכ
וממאודנהן .שדןי נולד בו הבח של אודםלהממא.והכהן 1סת 16סכסן .דס4 6תי(יד 3יס סותק( 6תסת .636וכ0ג6
היה מכיר בכל אווק הנונים .ולפעמים כשנראה בו נון 0וס ידע ככ( 6יגון 113גין .ו(זתכין ד6תמזי כיס נח%
י 6תי(יד 3יס נ11ג6
של מהרה היה צריך להסנירו .לראות אם נולד בונון דדכיות 6יסנר (יס( .תמתי 6
שו ממא .וש לא היה ממהרו .זש"כ ומהרו הכהן תו'6 .מר61 .6י ל 16תדכי (יס .סס*ד וססרו סכסן וט'.
)0ר'יצחק אמר
רה %ע לבן אדמדם .ננע ממש הוא אם  )0ר' י5מק 6תר תסו ננע (גן 6דתדס .ננע תמס 6610י
הלבנשת נראתהמו
יאדמימות לא עברה .כך נשמע ממה מ11ר6 6תמזי וסותק6 6( 6תע3ר .תסתע
י אמרהמעםלפישהלבנינותאינה דכתי 3ל3ו 6דתדס .ר' יוסי 6תר דמ11ר6( 6
שכתובלבןאדמדם.ר'יוס
טרארתבלברהאלאביהדעםהאדמימות.כעיןערבוב שללבן 6תמזי 3 6(6סיתק .6כנוג 6מ11ר 6וסותק.6
ואצדם .ר' יצחק אמראע"פ שהלבנינותנראית בלבדה אם
ו חמאיכם ל6 6זי( ננט [ 610כס]
האדמומקעלאעברה %ע הוא[כסן שכהיבאםיהי
ק :י 140מע6יכס
כאצים כשלנ ילביט* וכאשר נתלבן הכל ההמים 4טצאים כסניס כס(נ י(3יגו .וכד 6תמ11ר כל 6רגאצי 6סתטצ
והדינים נעקרו .למדרבי אבא .כתוב ננע הוא וכתובנקע ווינין 6תפקרו .ת6גי ר'  .636כתי 3נגע סחש וכתי 3נגע
דךא .אחד לשק זכר ואחד לשוןנקבה .אלא כאשדהעולם סי .6מד דכר ומד נוק %6 .63כד נוק63
שלבחינתנקבהנממאבעבורחמאיהתחתונשכתובפעהיא6 .סת36ת 3נין מוגי תת6י כתיכ עע סי.5

דכי

כ(י

טיאה מקוטת טי9י"":י'

 0 '6ו% 9

ווי

יכו

"ספ*( * )01ז9פט.

הזהי

יליו

ן ]%גאןיירש גך ,גונתו פתם ארם בפשופ היינו שלמפה ובדרך לטו וסורחייטחקילטשלמעלח שנאמר ועל ד8ות הטפא דמות
במראה אדםזליומלמעלה.בי חאדם שלמטה טרפבהפאיו *נם ל4עלהו ןגכ) דגרי הזהר גאן הם כחיד
ח סתומהוחפפור"ים 4דחש
י פעות
*אד בפירווטם.ול*"נ"ד
,קן]ובצשל כמו שכהבתיו
וחיין מובן לגלמבין?טטמ
י מראה לובן מרמז
ן שפ התיבות מהופבות על*
נ
.וביון שפתוך באדמומיוע גגע ושא:
על הפד .ואודם קלדי
ימן ה*מולת ההרע שברז פמדתהדין.ויוד טן ה*וב שבמדגהדיןז
*
ןגס) ר' יאא מקיל שאען* שיש אדמיטת אפהלוכן עומד בלבדואין מקלקל ה14דם שאצ 4ושדשר .אבל ו' טטקקפדטירשאין *דטר
אלא גשעבד האצדפ ללמרי?

תזריע

לשון הזהר

מממי
וכד רכר  65המדכי גגין ח
ו3י5נכי כסגמ
כמי 3כנפ סומ [כי] ומסמתודפמן ת5ין מ5ין
דיכין ד6תו תר64י ודינין דממו תסמי %1מתודען
קרנני דנעיין 5קר3מ דגמי 3זכר מתיס .וכהי3
בק3ס מתיתס יכי*ס .דסמ מפמתודע6ן ת5י תמן ממו
י 6תמחדן 3סמי 3 15ס6י [גזן
ייגין ות6ן 6י:ין דו3י.מ
1פ( דמ כתי )6 3זכחי מ5סיס רומ נפ3רס65 .פקמ
י
קך3גין ד5מ כמי 3רומ נס3רס דמינון ם5תמ 5פס
ממ
5ת
וחדוס דפ65ין וממ6ין
י ננפ 5רפמ עו' מו 3סמי מו
ג) דהבגרכי יסיס
3ער 3מ"
נל 56עזר 3כ 5עי3דוי ד3ר נס
5געי (יס ד5סיון כ5סו 5סתמ קדיפמ תסי 5סתמ קדיפמ.
(מדכר3 6סותיס סתמ קדיסמ ע 5כ 5תמי דמיסו פ3יד
דכ5מ סומ (פ51חייס 51 .מ יפרי
ע15י
מ
ר
י
ססרמ מנגימ 3נין דמיסו זתין תד
5נ3י
ו
3ני כסמ ויכי55מפרמס ע5ססומ פ3ידמ1 .6ע(ךמ ססמימ
סער 3סוס מסתמ3יסרימ ע(יס רוח תסמ3מ ותמי 3סמי
כך .תמן דסקיד 15%י 5ססרמ מחרמ .ד5מ 56עריך .ע5
מחמ כתס וכתס ו3נין כך כמי 3ונסתרמ מ 5:ד3ר רע:
ז מורמ גנע 5רעמ 3נד ס5תר  16ספסמיס ומ'
נ)זן*ר
מ"ר יוסי 3נד ס5תר
*6ר י5חק 3כ5מ סרימ ו3כ5מ ס5פ61 .6ימ כנווג 6דמ

מו סססמיס מתמי.

דכתי 3ד) דרפס 5תר וססתיס31 .ניכי כך ס51סניס ד?סומ
כגע דנסיק ת6מר ע5מס דמ ם5פ3 6כ(מ 3מרי נוחי
53תר ו3פסמיס [כח] 31נין כך וממ מורת ננע סנרעמ כנד
ס5תר  16ספפתיס .ס) ר3י מ3מ סממ י
) כיתי 65תך
ת6רן ת5ריס 6ר6כו כס165מ זתין ק"3ס 65חזמס סורקג6
35נוי כ6ינון ייתין דם5ח ק"3ס 65פקמ 5יסר.5,
וממזי מינון תכססין 3ת5רמי (61קי (1ן 3ניכיסון דיפרמ5
ממ חזי תמי 3ין פורקג 6דמ 5פורקגמ דת5ריס .סורקגמ
דת5ריס סוס 3חד ת5כ 6וכת חד .6סכמ 3כ( ת5כין
דע5ת .6וכדין ימיקר ק*3ס 3כ5
5כיע5תמ.וי:דעון כ5סו ס5סנו
דק"3ס וכ5סו י5קון כתכמסין פ5מין ע 5חד מרין3 .נין
ן כ5סו 3יפרמ .5וכדין ימג5י סו5סכיס
דיסי3י
דק*3ס .דכמי 3וסיס ס' 5ת5ך ע( כ( סמרן .וכדין כ(סו
ימנד3ון 3סו 3יסר5 56קכ*ס .סס*ד ז) 1ס3י16
ממ כ 5מחיכס תנחס 5ס' .וכדין קייתין מ3סן 3חדוס
5תחתי פורקנ 6ד3גייסו כת5קדתין .סס*ד כיתי 65מך ת6רן
י ר5ון3 .רקי ס' 5פו(ס
ת5ריס מרמנו כפ5מומ .מתןכןיס
6תן ומתן:

מראה מקופות  )6ת4ס ג* 6סי."5
מיו

ן קורש
ישו

כב
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וכאשרהעולםשלביו'זכראינוסטוהרבעבורחטאיהתדחונים
כתוב ננע הוא [כו] והיו ניכרים אלה הענעים אצל רנהן
ייגים שבאו מוה העולםודינים שבאו מזה העולם ,והבין
נהה איזה ויגןשצריך להקריב .שכתוב זכר תסים.וכתיב
נקבה הטימה יביעה .שהרי היה ניכר הענין מאין באו
הדינימומהיכן שתןהחמאים .אם נאחזים בשה או בז]קנכז]
ועל וה כתוב מ)זבחי אלהים רחה נשברה .לדעציא שאר
קרבטת שאין כתוב בהם רוח נשברה .שהם שלום לשלם
ושמחה העליונים והתחתוגים:
 )3רךעבגךכי יהיה בו בע צרעת ונו' או בשתי ש
בערב .א'ר אלעור בכל סעשיו של האדם
נצרך לו שיהיו כלם לשם הקרוש .מהו לשם הקדוש.
להזכיר בפיו שם הקדהט על כל מה שהוא עושה .ויאטר
שהכל הוא עושה לצורךעבוית הבורא .ואז לא ישרה על
מע"רו צד הטומאה .לפי שהה הצד נמצא תסיד אצל
האנשים ויכול לשףות על מעשה ההוא .וע'כ השתי ש
הערבהי' נכמא ושרה עליו רוח טומאה .ומה אם בוה
כך .סי שמפקידחפייו לצד ה%5סאה .שאין נצרך .על
אתת נמה וכמה .ולפיכך כתוב ונשמרת מכל דבר רע!

נ) צאך :תורת נגע צרעת בנד הצמר או הפשתיםונו'.
א"ר יוסי בנד הצמר או
א'ר יצחק בכל שורה ובכלשוימ דגנע .וישכדסיון זה
שכתוב ז) דרשה צמר ופואעים .ולפיכך שליטת גע
הווא קרוצא ממקוםעליין הזה"יל
ט בכל בשני אופנים
בצמר ובפשתים [כח] 1לפיכך זאח תורתננע הצרעת בנד
הצמר או הפשתים .סג ר' אבא פתח  )1כימי צאתך
מארץמירים אראנו נפלאות.עתיד הקב"ה להראות גאולה
לבניו כאותן הימים ששלח הקב"ה לויציא את ישראל.
והראה אותן המכווע במציים והכה אותם בשביל ישראל.
בוא וראה מה בין נאויה  11לנאולת מצרים .נא.לת
מצרים היתה במלך אחד ובמלכוה אחת .כאן בכל מלכי
העולם .ואז יכובר הקב'ה בכלהעילם .וירעו כלם ממשלת
י
הקב"ה .כלם יוכו במכותנפלאיתעל אחת שתש .לפ
שכלם ימעו לשלח אה ישראל .ואז יתנלה ממשלת
הקב*ה .שכתוב והיה ה'
על כל הארץ .ואז כלם
יהנדבו בישראל להביאם להקב"ה .כמו שכתובז)והביאו
את בל אודכם מנחה לה' .ואויקיבו האבות בשמחה
לראות נאולת בניהם כסקרם .זש'כ כיסי צאתך מארץ
מצרים אראנו נפלאות .אמןכן רצון .ברוך ה' לעולם
י
אנע ואמה
ן:

הפשהים מפני מה.

ל*

 0זףג .6ד) ת:גי ל 6ס) דףגנ.

זע הזהר

 )1ט*נס ו' ו) י;עף ס*1

בשלם המלמת שחיא גחינת נקכה הפגט יותר גדולע*י חטאי האנשים מבעולם הח*ארת שהמא בח" וסד1 .לכך אמטר תחלה
אמתאגת .ואה*כ אוטר לא אתדכי :ןכא*י
י שניבר אם פנם בהעולם של בחי' נקגק או ש*גם נהעולם שהוא בחינת וכר :ןגח] ר'
ם אלא בבגד צטר או הפשתים .והשיבו ר' יצחק ל*י שנתוב במדת המלכות דרעוה צמר ופשתים.
יוסי שאל ס*נ מה אין טמאת נגעי
ירמו על חסד ופשתים על גגורה .ודרשה שהכל יהיה לפובת ישראל .אבלע"י חפאי ישראל נראה הפגם בסדת הסלכות.
וידוע שצמר מ
ועיא הן*4ה שהיא לעומתהקיושה מהפכת ענ*גלנג"ע .ובכלאשריא.היינו להיותח יוגקת החטרים מטדת החסד הנרסז בצמר .ובבלא
התשובה
.
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שלטא.היינו לענוש ח*ולישראל גכח מדת
נתקן
ושפע
מן
ישרחל על זה נאפר חיל גלן 1יקיאנו וע':
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פ*רשרנכמעבררע

תורת המטרע בעם טהרהו הצבא אל
)8
ם מפני חרב
זאת התכההן"* רבי אבא פתח נ) טרויכ
כי חמה עוטת חרב למען תדעקשדון .שדין כתיב .כמה
יש להם לאנשים לשטור דרכיהם ולפעקד מלפני הקב"ה.
שלאיסיר מדרך דןשר ולא יעבמ 4על דברי ההורה ולא
ישכח אותר שכלנר שאחצ עמל בתורה ואעו שמק בה
נ9ף וצא מהקב"ה.רויק הוא טממ .והשכינהאינה שורה
עמו .ואותן מלאכים השומרים ההויכים עמו מסתלקים
ממנו .ולא עוד אלא שטכריוים לפניו ושמרים .העלו
ממביבפלוני .שאיט ד%שש על כבודרבונו.וי לו שהרי
עזבוהו עליונים ותחתונים .אין לו חלק בדרך החיימ*
וכאשר הוא עוסק בעבוףת רבונו ועמל בתורה .כמה
שומריםמוכנים לננדו לשמרו .והשכינה שערהעליו .ודנל
מכריזים לפניו ואומרים .תנו כבור לדמותו של דגולך.
תנו כבוד לבנו של רג?לך .נשמר הוא בשלם הוה ובשלם
הבא .אשרי חלקו .בוא וראה בלשון הרע שאמר הטקש
להאשה נרם להגשה ולהארפ שעור עליהם מיתה ועל
כל השלם .בלשון הרע כתיבגג ולשטם חרב חדה.
לפיכך טרו לכם מפני חרב .מפני לשון הרע .כי חמה
עונות חרב .מהו
י חמה שטת חרב .וה חרב לה'*
.
שלמדמ חרב ישכלו להקב"ה שבו הוא דן לרשעים
וש"כ ד) חרב לה' מלאהדם .וחרבי תאכל בשר.ולפיכך
טרו לכם מפני חרב כי חטה עוטת חרב .לטען תדעון
שדיןכתיב .בשביל וטזדעו שכך נידון מי שיש
חרבבישוט .שניחן נחרב ההוא המכלה את הנל.
וש"כ זאת תהיה הורת המצורע?
רבי אלעזר פתח ס) בצפרים האחוית בפח בהם
עקשיס בני ארם .מקרא וה כבר נרדש .אבל בוא וראה
בני אדם אין יודעים ואין שומעים ו
האםין מסתכלים ברצת
רבונם .והכרוז בכליום קמץף לנני ואיןמי שישמע
לו
 .ואיןמי שיועעורר רורצ לעבוהתרבונו .בשעה שנחשך
הל,לה והשערים עעלים נתעוררה הקליפה הנקראת נקב
תהום רכה .וכמה מלאכי חבלה נמצאים בעולם .או
מפיל הקב"ה הממה על כל העולם.ואפילו על כל אשר
בהםההעוררת של קדושה .חהם משוטטים בעולם1םודיעים
לאנשים ענינים .מהם כובים ומהם אמיתים ,והאנשים
נקשריםבחבלי שגה .כשטעעורר רוח צפוני בחצותהלילה
יו?אה שלהבת ומכה בנממצין תחת כנפי רהרננול וויא
או נכנם הקביהבנן עדן להשתעשעעם הצדיגןם.
ואו כרחיוצא וקורא .וכל האנשים נתעוררים במשכבותם.
אלו שיש בהם דגזעוררות של קדושהיגומולעבודתרבונם.
ועומקים בבצרה ובשבח הקב"ה עד הבקר .כשיאיר הבקי
כל החילות והמרנא שלמעלה משבחים להקב'ה .וש'כ
 )1ברן יחד ככבי בוי הף .וא כמה שערים נפתחים
לכלהצדדימ .והשער של אברהם נפתח בכנסת ישראל
ן לכל באי העולם [ ]6וש"כ וימע אשל בבאר
ליעמי
שבע .ז) ומי שאין רודע נתק~רר לעבודת רבומ .באיזה
פנים יעמד לפני המלך כאשריעוררו עליובדין ויתפשוט
~נ]ולאיהיהנמיא עליו וכות להגצל .ע'זכתיב
וכצפרים האהזות בפח כהם עקשים בני ארם .ומרם
שיוצא הארם מן ק~לם הוה בכמה דעים נטיונה הגפש

דון.

ירא.

בילר

ועמןמצורע

 )6זאת תסיס תורת סת5ורע כיוט עסרש וסוכ(6 6
סכר4ן .רכי 6כ 6פתמ כ) נורו 5כט תפני מרכ
י מתס עעות מרכ לתען תדעון סדון.סדין כתיכ כתס
כ
6ית 5ק לככי נפ65 6סתתר6 6רמייסו עומ 65תקתי קכ*ס.
ד65יסעי ת%מ 6דכסר 651 6יפכור ע 5פתנתי 6וריית6% 6
יתגס מכס .דכ( תא ד5 65עי כ6וריית 6יסמד( כס
י סו 6תקכ*ס .רמיק 6סו 6תמס ל 6סרי 6סכיכת6
כויפ6

"6

י5י
ז ס ו6תרי52% .קו
תכיסן ו65עעת 656יזדתכרזי
סומרכיס דפלני .6ד 65מס ע 5יקר 6דת%יס .וף 5יס דס6
סכקוסו ע65ין ותת6ין5 .ית (יס מעק 6כ6למ 6ומיי.
כ6וריית 6כתס
וכד 6יסו 6סתד( כפו(מכ 6דת6ריס
ו5עי

כטוריןזתיכין 5קכ5יס (גפר56יס .וסכיכת 5סרי6ע5יס.וכ65
מכרזי קתיס ו6תרו .סנו יקר( 6דיוקכ 6דת5כ.6
סכו יקר( 6כריס דת5כ6 .6תכסיר סו 6כעלת6דין וכע5מ6
ד6תי .וכ6ס מו5קיס .ת10 6י כ5יסכ 6כיס 6ד6תל כמס
ס (6תת6(1 6דט 5תגור ע5ייסו תיתס 1ע( כ5
65תת6נר.
ע5ת .6כ5יסכ 6כיס 6כתיכ נ) ו(סינט מרכ מזס.
(יסכ 6כיס .6מתס
גורו (כט מרכ.
כענויכןותכךמרכ .תס1כיתפכימתס עוכותתפכימיכ .דמ סרככיכס'.
זתגן מרכ 6ית (יס (קכ'ס דכיס ד6ין %5יכי.6
סס*די
) מרכ 5ס' ת65ס דט .ומרכי ת6כ 5כסר.וכניןכך
נורו 5כט תפכי מרככי מתס עוכות מרכ5 .תען תדעון
סדון.סדין כתיכ.גנין דפדעון ד 6תדן ת6ן ד6ית
(יס מלכ כ(יסכיס .ד6תדן כססו6
סכימרכ דס5י כ.65
סס*ד ו6ת תסיס תורת סת15רע.
רכי 56ע1ר פתמ ס) כ5פליט ס6מו1ות כפם כסט
יוקסיט ככי 6דט .ס6י קר6 60 6תתר 6ג( ת 6מוי
כני כס 65 6ידעין ע 6סתעין  6%תסתג5י כרעות6
זת%יסון .וכרוז 6כל יות 6ק6רי קתייסו ולית ת6ן ד5יית
5יס .ו(ית ת6ן דיתער רומיס 5פעמכ 6ימ6ריס.
כסעת 6דרתס 5י5ס ותרעין סתיתין 6תער כוקכ6
דתסות 6רג 6וכתס מכי5י טריקין תסתכחי גע5ת .6כדין
6פי 5קכ"ס סיכת 6ע 5כל ככי עלת .6ו6פילו ע( כ 5די
כסון "תערות 6דמיי .ו6יכון ס6סן כע(ת 6ותודיעין
כס 6ת5ין .תכסון כדיכין ותנסון קסיס .כס6
לסו
6תקס(רכוכי כסיכת .6כד 6תער רומ 6ד5פון 61תפ5ונככי5י5י6
סלסוכ 6כפק 6וכסס תמות נדפוי דתרכנו65
ומרי .וקכ*ס ע 56כננת 6דעדן 65סתעפע 6עט 5דיקי.6
וכדין כרוז 6כפיק וקרי .וכ 5כ ע(ת6
כערסייסו.
יגיקיימין (פמעתמעכר6י דת6ריסון.
6יכוןדי כסון אתטרות 6דמי
ענסקי%וריית6וכסכמ6דקנ*ס עד ד6תי5פר.6כד6תי5פר6
כ 5מיי(ין ותסריין ד5עי 65תסכמן 5יס 5קכ*ס .סס"ד
 )1כרן ימד כככי כקר ונו' .כדין כתס תרעין 6תפתמו
(כ( סערין .ותרע 6ד6כרסט 6תפתמ כס כככסת יסר56
5ותכ( 6כ 5ככי ע5ת ]6[ 6סס*ו ויעע 6ס( ככ6ר
סכע .ו) ות6ן ז 65יתער רומיס גפו5מכ 6זמ6ריס .כסיך
6כפין יקוט קמי ת(כ 6כל יתערון ע5יס כדיכ 6ויתפסק
(יס כק%ר[6נ] 6%יסתכמ ע5יס זטת65 6סתזכ .6כוץ כתיכ
וכ5פריט ס6מוות כפמ כסט יוקסט כמ %ט .ועד (6
יכפוק כר כס מ%י ע5ת 6גכתס דיכין %דן גפ%
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עסניפ 6פד65יתפרסזן ד6תן ד .6ו5יתת6ן דיסגמ.כססו6
אהג 6דמם 6סעת65 6תפרס 65 6כפק 6כפס 6תן מפ6
עד ד6תנ5י ע5יס סכיכת .6וכסס 6תנו סדות6
ומכיכות 6דסכינת 6כעק 6מניפ5 6קכ5ס6 .6י וכ6ס סו6
תתר~ר כס ו6תדכק נס .165 161 .סכעת6 6א6
ה:י6 6סת4
תג.ר5ו6את ותת6נ5תל5ע 5פריסופ 5רגופ .4פמלי
ו
ס
.
6
ס
ר
פ
פ
פ
%5רי.
תרוי
5סכיכ6 6א6 6כתריס5 .כתר 6תדט תרוויי0ו ע 5ידוי

י5יי

ו5עע6ני] ס6י כש 6ו6 65סת6כ כ 5כך כסמי ע5מ.6
%י 6ית 5ס תקכת 6כמוכ 6ד .6ו6י  )6 .165תעות 65
יוכ 5לפסן ונו':
רני י5מק סתם כ) וזרמ ססט 0וכ 6ססתם ונו'.
%י כך6 6תתר 61יתיתנ5 6יס נגסתת 6דכר כס .נסעת6
יסי
 6קיית6עתיס דכר כםכס6י ע5מ.6כדין וורמ ססתם וכ6
ס0פס .כזתנ 6דכפיק כ'כ תס6י ע5ת61 6סתכמ כתסוכס.
כוץ  56תקותו סו6ף זורמ סו 6סס6 .י זכ6ס סו .6כד"6
דסיס .ת 6מזי כ(
וכ 3ססתם וססר 64מר י6כ 5תן סק
מוכי ע5ת 6קכ'ס תכפר ע5ייסו כתסוכס .כר תססו6
5יסכ 6כיס6ז6פיק סוס כים ע 5מכריס [ס] וס6 6וקתוס
דכתיכ ז6ת תסיס תורת סת5ורע .ז6ת סי 6תורתו
 50תומ 6סס רע .רכי מיי6 6תר כ 5מ6ן ד6פיק 5יסנ6
י
כים6 6סת6כן5יס כ 5סייפויויתמיי 5סגר .6כנין דס6
ת5ס כים 6ס5ק 6ו6תפר רומ 6תס6כ 6ע15י ~6סת6כ.
6תי 65סת6כ 6מם%ץ 5יס .נת5ס ד5תת6 6תער
ת5ס 6מר .6פתמ 61תר נ) 6יכס סיתס לזוכס קריס כ6תכס
ונו'% .ן דסות תסיתכ5 6כע5ס 6סדרת 115כס.
תי
6
ת65ד
תקפט .תספט וד6י ד 6קכ"ס [י] 5ד'ק י5ין כס.
ת5ס 6מר6
כנסת 'סר .56וכנין ד6תערת
6סת5ק תנס קכ"ס וסרי 6כס רומ 6דקסו5י .סס'ד
ועתס תר5מיס .ותס ירום(יס קרת 6קדיס 6כך .ס6ר
כני נס 6ע6 5מת כתס וכתס .סס'ד ז6ת תסט תורת
סת5ורפ .רכי יסודס6תר *61ת תסיסוד6י 5קכ5יס 65תפרע6
תכיס דסס61פו,י 6סס רפ מ] כיוס עסרתווסוכ566סכסן.
ת6י ק 6תסתע לן .פסתע דת6ן ד6ית 5יס ליסכ6
כיס55 6ותיס  65ט56ת קתי קכ*ס .דס6 6תער ע5יס
רומ 6תס6כ .6כיון ד6סדר כתסוכס וקכי 5ע5יס תסוכס
%י כתינ .כיוס עסרתו וסונ 56 6סכסן [ח]:
51וס

כ%2אה מ9כשת טקר,ת '6כ) קסלת '6נ)יפע"
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עם הגוף מרם ד5ררם זה מןזה .ואין שישג"ה .בזמן
הוצא שהניעה השעה לדפרד אין הגפש 5וצאה מן הטף
עד שבלית עליה השכינה .והנפש מתוך שמחה
וחביבות יהשכינה יוצאת מהנוף לננדה .אם זכאית היא
נקשרת בהשכינהונדביע בה .ואם לא .נפרדת השנינה
והיא נשארת .והולכת ומתאבלת על פירודהנוף .משל
אומרים .החתול חרד מהאש להפרד .השור הולך ברצונו
אחרי החודד לו סכינו .אח"כ נדונים שנירם ע"י המלאך
דום"ה .דגוף נדון בקבר עד שחוזר להעתעפר .והנפש
באש הניהנם בכמהדינים .ער הומן ההוא שננור עליה
לקבל העונש .לאחר שקבלה עונשה והנט הו0ן להמהר.
אז היא עולה מן הגיהנם ונתלבנת םקת-תיה .ככר4
שמתלכן באש.ועולים עמה עדשנכנמתלנן עדן שלמכה.
ורוחצת שם באוהן המים .ובבשמים אשר שם הרחץ.
כם"ש מקטרת טר ולבעה .ועומדת שם ער הזסן שננזר
עליה להתרחק מהמקום שטשבים בוהצדיקים [נ] וכאשר
דגיע זמנה לעלות אז עולים עמה מדרנה אחר מדרנה*
עד שנקרבת כקרבן על דגוזבח .זש"כ זאת תהיה תורת
רמצורע ביום מהרתו ודובא אל הכהן .כהנא עלאה
רלעילא [ ]7נפש דזאת שלא נממאה כל כך בעולםהוה.
 11יש לה תקנה באופן הזה .ואם לא )6 .מעות לא
יוכל לתקן וט':
ר' יצחק פתח נ) וורח השמש ובא השמש ונו',
מקרא זה כבר נררש וביארו אותו על נשמתהארם.בזמן
שדיא קייסת עם האדם בטלםהזה .אז מרח השמש ובא
השמש .בומן שהאדם יוצא סע%ם הוה טמצא בתשובה.
אז אל מקימו שואף 8רח הוא שם .אם זכאי הוא.ככתוב
ובא השמש ומהר ואחר יאכל נץ הקדשים .בוא וראהכל
חמאי השים מכפר עליהם הקב"ה בתשובה .מלבר לשון
הרע ההוא שהוציא שם רע על חברו [סן והרי ביארו
במה שכתוב ואתתהיה תורת המטרע .שזאת דףא תורתו
של מוציא שם רע .רביהייא אמר כל מי שמוציא לשת
הרע מממאים לו כל אבריו ונענש בצרעת .לפי שזה
הדיטר הרע עולה ונתעורררוח מומאהעליו והואנממא.
הבא להממא מטמאיןלו
 .ע"י הדיבור שלממה גהעורר
ענין אחר .פתח ואמר נ) איכה היתה לזונהקריה נאמנה
וט' .זד שה*תה נאמנח לבעלה נהפבה לדנה.
י
הלאת
ןבמ
11 .
משפמ .משפמ ודאי זה הקב"ה [י] צד"קילי
השבינה הקדושה .ולפי שבחמאותם נתעורר ענין אחר
נסחלק ממנה הקב'ה ושורה בה רוח של מרצחים .זש'כ
ועתה מרצחים .ומה ירושלים עיר הקרושה כך .שאר
אנשים על אחת כ0ה וכמה .וש"כ ואה ההיה תורת
דגהתרע .רבי יהודה אמרזא"ת הדףה ודאילננרו להפרע
קמוציא שם רע ההוא [ז] ביום טדרתו והובא אל הכהן.
מה משמיענו בזה .מכאן נשמע שבל מי שמרבר לשון
הרעאין תפלתו עולה 4פני הקב'ה ,שהרי נתעוררעליו
רוחפמא.כיוז שחחרבתאפבה ומקבלעליו לעשות תשובה
מה כתוב .בעם מהרהו וושבא אל דכהן [חן?

כי

4

 '6ז) ז 8גג*

דו הזהר

-

ח 4 "8ע6ת 4פעלהמן הנן "למטה? 1ז] וה המלאךמיכאל סשרת ה0קריג נשמותישראלאל הטזגח שלמעלה .ווהענין התכל6ת
למא גהגל .וחגן? גס)פי' "הוצאת שמ רע חמור יוהד מן פתם לשון הרע? ןע  11מדת קת*ארת שגקראחן משפפ* והייגו אור
עןההד*
דכורא .מנר"קוו 0דת חמלכות.והייט אור עלמא רטקגץ?מ
ו וא'ת מיט על טדת ממלעת שגקר8ת אלחים שהיא סדת הדין2
 08גוק המא בבומ'ממר .ומטבען שיתקרב למדת חהפר ויקגל פשם מאיח 4תפתיקחדיגים שעלש8י פתפ להירבלי הוצאת"8
וע תשונה מועלת?

,ל

*

, 4%

,שן קורש

ן הוהר
ישו

מצורע

דצדה רכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיוה טהורוה
יעץ ארן ושני תולעת ואזוב )6 .א"ר שמעון בוא
וראה אדם שעמלו בעבודתרבינו ועוסק בהורה .הקדוש
בתך ה1א שגרה עליו והשנינה משחהפתעמו.כיון שהארם
בא להטמא השכינה מגהלקת ממט .הקב'ה מתרחקממנו.
וכל צר רקיךשה של רבונו מתרחק ממנו [ס] ושורה
עליו רוח טמא וכל הצד של הטומאה .כשבא להמהר
מסייעין לו ,לאחר שנטהר ווזזר בהשובה .צד הק-ושה
שמשעלק ממנוחוזר ושחיהעליו .בוא וראה שכתוב ולוץ
למטהר שתיצפרים חיא מהורות .כיץ שאם* שתי צפרים
האם אין מוכן שהן חיות .אלא זה נתבאר .אבלחיות.
חיא ממש ,כמש*כ נ) וארא החיות .רמו %
שיטקים ממנו נביאי האמת [י] ועץארז .ככר נורע רסז
ןושניתילעת.מרמזע 4צד השדם שבמדת הגבורה
שלונ"
עטשוןזף עמ 1בתחלה [ינ] ואווב .מרמז על וא"ו הקמנה
דגזניקה למדתהמלכות .ולפיכך עץ ארז ואזוב משהמשים
ע עלענה ואחת
קץר .ולכן וא"ו וא"ו ביחד נמצאות*.יע
קמנה .ונק-אות וא"ו ע*טה וא"ותחתונה[ינןוכל חוורות
לשכןעליו .בעבור שהואנטהר.לעומת אלה יש לממהעץ
ארז ואזוב ושני תול,ת שמטצאים ממונלים לכח הזה [.ד]
והםפשתלשלים מאלו מדותהעליונות .ר' יצחק אמר וצוה
הנהן ולקח לממהר ונו' .בוא וראה הרי נתבאר שמשה
הוא שושבץ רמלך .ואררן שושכין המלכות [סי]וכלעניני
אהין היו לפייס את המלך בהכלכוה .וע"כ לפי שאהרן
שושבין שלה עשה מרורועמה .לתקןהבית ולהשוב תמיר
בעניני הכיה .משל למלך שהיתה ל 1ממרונה עליונה
חשובה .מהעשה ,טק לה שושבין להכן לה .שהואיסהכל
בעניני הביה .וע"כ כאשר נכנס שושבין זה 4מלך אינו
נכנם אלא עם הממרונה .זש"כ בזא"ת יבא אהרן אל
הקרש [ט ],ולכךטש;קן הוא כדמתן שלמעלה. .נקרא כהן
נדול .מניין ,שכתיב נ) אתהכהן לעילם על דברתימלכי
צדק .ולפיכך כר מה שנצרך לו לוקח מבית המלךואין
מישימחהבידו .וע"כ עומד הוא לטהרלכל אותן הנכנמים
אל בית דוכינה .כדי שלא יהיה נמצא טסא בין אותז
באי ההיכל .ולפיכך כתוב וצוה הכהן ולקח למטהרונו':

המים

דצוה יכק ו(קמ (תססר סתי 5סריס מיות עסזרית
וטן 6רז וסני תעעת 61זזג*6 )6 .ר סתעע ת6
מזי כר נס דתסתד 5כפ51חג 6דת6ריס ו6סתד 5כ16ריית.6
כנ*ס ס%י ע15י 1סכינת6 6סתת %נסדיס .כיון דנ*כ
6תי (6סת6נ 6סכינת6 6סמ5קת תניס .קכ'ס 6תרמיק תגיס.
1כ 5סער 6דקדוסס דת6ויס תתרמקין תכיס [ע] וס6רי
ע(1י רומ מס6כ 6וכ 5ססר 6דמס6כ6 .6תי 65תדכ6ס
ס .כתר ד6תדכי 61סדר כתסונס6100 .
תסייעין 5י
ך6סת5ק תגיס 6סדר וס6רי עלוי .ת 6מוי ככהכ 51קס
5תס0ר סתי 5סריס מיות ססורות .כיון ד6תר סתי 5פריס
 65ידענ 6ד6יגון חיות6 60 656 .וקמוס6 .כ 5מיות.
מיות נומס .כד* 6כ) ו6ר 6סמיות5 .קג6 5תר
דינקי תנייסי נכי6י תסיתגי [י] ופן 6ר60 .1
6תמר ["] וסנ' תעעת .ססר סותק 6דגנורס
ד6סתתפ כסדיס כקדתית[ 6ג] 1161כ .ד 1*61 6זעיר6
דיג'ק (5 0כנסת יסר .56וכגין כך ען 11% 1%נ (16ע
כסד .6וע*ד  1'61 1"61כחד6 6סתכמו .מד ע65ס ומד
זפיר.6וקריין5ין  1*61ע65ס  1%1תת[06ינ]1כ5סו06דרו(סרי6
ע5וי .ננין דס6 6תדכי5 .קכ56 5ין 5תת 6פן
6רז 61ז1כ וסכי ת%עת 6סתכחו כרכיות 6ד[ 6יין
ות5יין ת56ין ע65י.1
 .רני עמק 6מר 51וס

י)

סוסכיג 6דת(כ6 6סרן סוסכיג 6דנוסרונית[ 6ק ]1וכ 5ת5וי
ד6סרן סוו 5 60"05ת5כ 6כמסרוג'ת 6וע*ד גנין ד6יסו
ס1סכינ 05 6סוי תדוריס כסדס5 .תקנ 6כית51 6טיינ 6תדיר
כת'5י דכית 6מת( 5מ5כ 6דסוס 5יס תסרונית 6ע(6ס.
ת 6עכד יסכ 05
5תקנ651 05 6סתכ65
י"
דוסכטיינ
יי דכית .6וע"ד כס
 5סוסכינ 6ד5 6מ5כ65 6
כת5
עיי56 5ח עס תסרת'ת .6סס"ד כוח*ת יכ6 6סרן 56
סקדס [מז] וע'ד 6תתקן כטונ 6ד5ט'61 .65קרי כסן
גדו .5מנ( 6ן .דכת'כ נ) 6תס כ0ן 5ע51סע 5דכלתי ת5כי
5דק .וכג*כ כ 5תס ד56סריך תכי ת5כ 6נסי51 5ית
ת6ןדיתמיכידי .0וע*ד 6יסו ק5יס 5דכ6ס 5כ6 5ינון דע56ין
(כי תסרוכית 6כנין ד 65יסתכמ תס6כ 6ג6יגין
כגי סיכ .65וכנ*כ כתיכ  0151סכסן 51קמ 5תטסר עו':

כי

כ':הבאאחוזהאכלם.ארץאכ"נרעןונו' .ונתתי ננע צרעתהבובאיה ארץ ד) ת6 56 1%רן כטן ונו' ונתתי פפ 5רפתננית6ר7
שיהי'
אבא וכי שכר מוב
6מזתכס*6 .ר 6כ 6וכי 6נר עכ 610
מטצאננעבין איתן העכים ליכנס לארץ .אלא הרי ביארו דיסתכמ ננע כ6ינון דזכ6ן 5תיע 5כ6רע16 60 656 .6קתוס

שההו כדי שימצאו המטמונים שממנו בבחיהם .ושיהנו
מהם ישראל .אבל בוא וראה ובאים הם ישראל שהם
הדבקים בו בהקב"ה .ואההקבבב'ןה אוהבם .שכתוב ס) אהבתי
להם הכנימםלארץהקרושה.
אתכם אסרה' .ומתוך
להשרות שכינתו ביניהם ולהיות מדורו עמהם.
"פראל נטצאים קרושים על כל באי הטלם .בוא וראה
כתובוכל הנשים אשרנשאלבן תו/בשעה שעשו המלאכה
היו *מרות .זה למקדש .זה למשכז .זה לפרוכת .וכז כל
אוהן
פ.

"יהיו

בא%אה כקומות 97 )6

65סכמ 6תסמוגין ד6סמרן ככתייט6% .סנ6ס
15ן 5יסר6 .56כ 5ת 6מזי וכ6ין 6יגון יסר 56ד6יגון
תתדכקן כיס כקכ*ס.
רחיומקוכת*6ס רמיס  .105דכמיכ ס) 6סכתי
6תכס 6תר ס'.ותנו
די5יס6טי65 105 5רע6קדיס.6
ס
(6סר6ס סכיגתי כיגייסי ו5תסוי ייוריס עתסק.
דיסתכמון יסר 56קדיסין ע 5כ 5כני ט5ת .6ת 6מד
כתיכ 1כ5סגסיס6סרגסן5נן1נ /1כסטת6דסוןענדיןעכידת6
( 67 .תקדס .6ד5 6תסכנ%ד5 6פרוכת .6וכן כ5
ספ 6תיי

ג) 'ט; 0 '6 %ת"ס ק" ד) דףג)0 .פי6גי
עיר ועזהר

%

6ינע

א] פ" "אי*ו יכול לקבל שפע הארהמן חד ספירות רקרושה ]1היינו שתיאיה חספירות נצח והוד(:י )6רמו על ספירת התפארת
שנקראת ען חיים',:גן סומקא יטערחהיינו נבורח שובאג,בורה ג6דין שנשתתף קמו בזמן טומאתו לענשו .ועתה שהכהן טשפין
עליו הארה מכל הו' ספירות נמתקיפ הדיניפממיי
א[ :יג]
קפנח ותחתונה רמז על ספירת היסוד שהמלטת יונקת ממט *פע גל
הספירות .וא'ו גרולהועליונח רטז על מרת התפארת .וכל אלו הטפירותחוורות להשפיעעליו הארה* וצריך להבן שחושב דק ה'פפירות
נצח והור ,תפארת .נבורה .וסור .ומדוא לא גם חסר וטלבות .וי'ל שהכהן געצמו הוא נבחינת חמר .ומלכות אינו חו*בלפי שהיא
עלמא רנוקבא בבחינת מקבל
ולא בבחי' משפיע :זץ] סגולתט לעוררעליו הארות האלו] :ט ]1טשה הוא שושגין עלמא הרכורא
ר
ח"עלמא דנוקבא,.סון התיבה זא*ת מרמות על מרת המלכות והשגיגה הקרושה:
מן
וי
ואהרן שושב

לשון הזהר

מצורע

6ינון 6אנין .עין ותסוי קוק 6ע 5יוייסו ו6תקדס
 6100עכידת .6וכד ס(יק 65תריס כקדוסס
ס(יק .כגוונ 6ד6מ6ן דעכיד טכידת( 6ע*( 16 1ססר6 6חר6
ן ד6דכר 5יס ע 5ססו 6עכידת6
ד( 6קדים .6כיי
 60רומ מס6כ 6סרי 6ע(וי וכד ס(יק טכידת 6כמס6כ6
ס(יק כנעגייס פ5חי (טזז 6י:סו .ומתדכקן כ(סו כחד 6כרומ
וסוו כניין כנינין 5פר5ופייסו ו5נעו(ייסו
חס~6
*נ
5ססר מדסע6
י 6דע" .1וכד סר6ן (מככי סוו 6נורי
מ5ס.וכיין ד6תדכר כפומ"סו ס(יק ע5יס רומ מס6כ.6
וכד 6סת(יק עכידת 6כרומ מס6כ6 6סת(יק .כיון דע1(6
יכר(6
כע 6קכ*ס (דכ6ס 5ון ו(קדם5 6ון 6רע.6
" 5סכינת .6ד 65תסרי סכינת 6נו מס6כ.6
ער
רת
651פנ6ס665
וע*ד כסס 61ננע נרעת סוו סתרין כניכין ד6טין ו6כנין
ד6תטכידו כמס6כו .ת 6מזי 6י טיכד 6ד 6סוס 65סכח6
תסיוונין כ5חודוי .יסדרון 6כנין 5כתר כמס ד6ינון 865רייסו
ועפר65 6תריס6 .כ( קר 6כתיכ ומ55ו 6ת
ס6גניס וכתיכ וטפר 6מר יקמ .כנין דיתעכר
רומ 6מס6כ 6ויתפני .ויתקדם ססת 6כמ5קדמין .ויסתכמו
יסר 56כקדוסס וכדיור 6קדיס5 6מסרי כינייסו סכינת.6
וע"ד מ6ן דככי כנין כד ס6רי 5מכני כעי 65דכר 6כפומיס
דס5 6פו(מנ 6דקכ*ם סו 6כני .כנין דכתיכ )6סוי כונס
כיתו כ5 65דק וט' .וכדין סייטת 6יסמי% 6רי ע15י.
וקכ"ס זמין ע5יס כ[דוסת 6וק6רי ע5יס ס5וס .סס'ד
נ) וידעת ס5וס 6ס(ך ונו' .מסו ופקךת כוך6 60 .וקמוס.
כית65 .פקד 6מ5ס כפומ 6כד 6יסו כני.
6כ 5ופקד
וכדין  551תמע6כתיכ .ו6י 60 .165ומין 5כותיס סער6
6הר .6כ 5סכן מ6ן דכני ורעותיס כנווג6 6מר6
כנין דתייחד כית5 6סער6 6מר65 6סת6כ 6כיס60 .
ה-6י סרי 6כיס רומ מס6כ 651 .6כפיק ס 6כר נם
כית.6ומ6ןדויירכיסיכ
יי655ת1ז"נ
מע5מ6
דס60 6יעדדידר6סתערנוסמכסמ6יס6כ 6סרי 6כיס161יק 5מ6ןד"תכמ
ניס 61י תימ 6כמ6י ידיע .6כנון ד6תזק נססו6כית6100 6
וי
דכני 6 16 05נסי כיתיס6 .י כנ1קי דנו6 %י ינטסרק
ק
מתונ .6סו 6ותרין 6מרנין 6כתריס 60 .ת6י
כ'כ 5עור 651 6ידור כיס .ידור כט-מ 65דעפר651 6
ר כיס וכנ*כ מס קכ'סע5ייסו דיסר.56ד6יכון  65ידעין
ייו
ת5ס ככ6 5ינון כתי .וסו6 6תר6 .תון  65ידעין.
ר ככית[ 6יו]
6נ 6ידענ 6ו6רסימנ5 6ון כננע .ננע ויי
 60כנע 6מר 6תקיפ 6דיפיק 5יס ףטכיר 5יס מן ע5מ.6
וכדין וכת? 6ת סכית 6ת 6כניו את ע5יו .כיקד16י5 5יס
ת6י סעת 6וכתן 6ת סכית 656 .ככ1 5תנ 6דס6י ככין
ויקייס די5י 610 0ויכי65 5סדר .6נ) ס6י כ6רט6
(י
סים 6כ 5סכן כ~ע6 6מר .6דותינ 6רומ מס%6
קד
יתיר .ויכע כ"כ 65תזק*6 .6ר 56ע1ר וכ 5סכן
דק6רי נק5סוי דמכר 6מרנין 65סתכמ 6תמן .ו6פי5ו
וי  %מטכרן 5יס תססו 6כית.6
ערפ דקספת[ 6יחן
יכ ס6י קר6 6כריז ו6מרסוי טכס כיתו כ5 65דק.
וכנ*
סוי וד6י ק6מרי ככ 5יומ 6כססו6כית:6
ד) פתמ רכי יסודס ו6מר .סוי כוכס כיתו כ65
5דק .דס 6ככ6 5תר דחתכמ כיס 5ד'ק [יט] כ 5רומין
1כ 5ת1יקי ע5מ 6ערקין תכיס  651תסתכמי קמיס .וטס
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שהשרה ק-ושה על ירירם תהקרשה
אותן האומנש.
מלאכה ההיא.כדויכאשר עלתה המלאכה למקוטה עלתה
בקרושה .כרמיון וה העושה מלאכה לע"ו או לצד אחר
שאינושייך להקרושה.כיקשמזכיר שמו על אותה המלאכה
תנמר המלאכה ננמהת
הרי רוח ממאאיר
םש
הובערלייו .וכהא
.יודבקש כלם יחר ברוח
במומאה .כנעגיים
ע
ינינים לרמותידם ולתועבותיהם
ע"ב
המומאה שלע'ז.והיובונים
לצרהמומאה של ע"ז .וכאשר התחילו לבגות היו אומרים
לשם מהבונים.וכיוןשנזכרבפיהםעיהעליורוהרגצמאה.
וכאשר ננמרה המלאכה ברוח מומאה ננמרה.כיון שעלו
ישראל לארץ בקש הקב"ה למרו להם ולקרש להם הארץ.
ולפנות מקוםלהשכינה .שלא השרה השכינה במקוםממא.
וע"כ ע"י ננע צרעתהיו מוהרים הבנינים של עץ ואבן
שנעשו במומאה .בוא וראה אם פעולהזו דמתה למצוא
מממונים בלבר .יחזירו האבגים אח"כ במו שהם למקומם
הם העפר יחוירו למקומו .אבל ק"א כתוב וחלצו את
האבנים .וכתוב ועפר אחריקח .אלא כל זהכרי להעביר
ולפנות רוח הטומאה .ויתקרש המקום כמקרם,ויהיוישראל
נמצאים בקדושה ובמדור קדוש שתשרה ביניהם השכיגה.
וע"כמי שבונה בנק כשמתחיל לבנות צריך להזכירבפיו
)הוי כונה
שזה לעבורת הקב"ה וצאבונה .שכתוב"
ביתו בלא צדק וט' ,ואז עזרתלפישמים תשרה עליו.
והקב"ה מזמין עליו קדושה וקורא עלט שלום .זש"כ
נ)וירעתכי ש*ם אהלךתו' .פוצ ופק-תטך,והטעבאר.
אבל ופקרת .הינו להזביר הרברבפ כאשר הוא טטע
יימזומן לביתו צד
ואז ולא תחמא נתוב .ואם לא .הר
הגצמאה .כל שכן מי שבונה ומחשבתו באופן האחר
בשביללייהד ביהו לצר המומאה להממא בו.הרי שה
טדאי אערה בו רוח רגוומאה .ואיש הזה אינויוי
א מן
השלם ער שנענש בביתהוה.ומי שרר טיוכ
ל 4להנוק*
שהרי רירהזורוח הפומאה שורה בהונהיק לם שנמצא
שם .ואם תשאל במה נרע .אם ניזק בבית ההוא זה
שבנה אותו ש אנשו ביתו .בק בנ
זקי המף בק במקי
ממת .תא וזור שנים אחרשאחייו .הרי בודאי יברח
ארם להר ואל ידורבו .ירהי במערה שנמוח בעפר
י
אש
ור
ירורבו .ולפיכך חס הקב'ה על ישראל .שהם לא י
רבר בכל אטען הבהש .והוא אמר .אתם אינכםיורעש.
אבל אנייוףע וארשאמם בננע ,בע שרר כבר בבית ~ז]
הרי פע אחרתקיף ממטשיוציא אוועוויעבירו מןהעולם.
ואז ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו .כיק שהלך לו
מפנ* מה עתץ אתהבית .אלאלפי שכל זמו שבנין זה
ידוה קיים שלו הוא ויכול לחזור .ג) ואם כך בארץ
הגךושה כל שכן בארץ אהרת .שמאמן בה רוחרגימאה
טתר .ויכול האיש להנזק .א*ר אלשר וכלשכן שזה הרוח
מלמזיקים חבריו האחרים שיהיונמצאים שם .ואפילו
ם של קפפתא [יח] אין מעבירים  6מבית ההוא.
ולפיכך מקרא וה
צ בלא צדק,
מכרקיווםאוטרהויהבהוונאה?בי
הוי ודאי צועקים בכל בבית
ד) פתחרבי טצרה ואמר .הף בונה ביתו בלא
צדק .שהרי בכל מקום שנמצא בו צד'ק [יט] כל רוחות
מזיקי עולם בורדים מםנו ולא םטצאים לפניו .ואף

וכי

לו הזהר

על

ממא! )") יראהלי שקםפתא חואמין צמהירוע שהיו רמלים בשנים קדטוניות לקמר העלים שלונבית הגחשר שיש
"8 )11ט
ה"ורוחות[ :יט] יד'ק מרמזעל מרת המלכות ואור השנינה הקיזשה?
8ם
בו שדי

48

לשון קורש

ן הוהר
ישו

מצורע

6תר 5מיו נין.
עלפיכן מי שמתקדם ינוטל המקום הואמחזיק בו ,א"ל כל  61מ6ן ד6קדיס
י6ל-6קחס 6כרומ תס6ג".
יפ
סס
ר' חזקיה אם כן משל שם הקדוש ככהשקלרוח רגטימאה .רני מוקיס  -%סכי סקיל
א
א"ל לאכן .אלא שהשם הקדושאינו שורה בסקום טמא*6 .ל 165סכי6 .ל 6סמ6קייס 6סרי 6כ6תר מס6נ.6
ולפיכך אם השם הקדוש
המקום בתחלה* כל רוחתז וכנ*כ 6י סת 6קןיס 6כעיל 6תר מקןמח ןנ .6כל רהמין
וכל מזיקי העולם אין יכולים
נו~ להתרשת בו .כל ושכן וכל תויקין ןעלת 5ל 6יכלין ל6תחז6ס כיס .כל סכן
קן-ס,

להיות לרם רהקרבות עמה אם רא ממא מתקרם ונומל
הסקום .שם הקורשאין שורה בו .שרוי אץ זה מקימו.
וכאשר בא שם ננע צרעת היה ממהר המקום .והוציא
ליוח הטומאה ממקונו .ואח"כ נתש הבית אבניו ועציו
וכלהשאר .ונבנה מחדש כמקדם בצר הקיושה בצר"ק.
שמזכיראה השםהקיוש ומשרהעליו קרושה.ואףעל פ4כן
ן החדש ממקומו
היה צריך ליקה עפר אחר ,ולהטזיק בני
מיסודו הראשון שני מפרים [גן ועכשו שאין נראהננע.
ואין יורד לבי(זטי שיקהאז וילחם ברוח טמא שנמצאבו
להוציאו ממקומו .מה תקנהיש .אםיכול לצאח לנמרי

מבית הזה הרימיב
 .ואםלא .יסתירט ויבנהו כמקרם
באבנים ועצשאחיים וכן כל השאר .וירחיק שורבנין
החדש ממקומוהראשון.ויבנהו בהזכרת שםהקדוש .ואעפ*כ
י אותו הרוח ממקומו הרא
טמאשון [זכ]6לפי
אין יוצא ינמר
שהקדושה
שירה על מקום

אין
 )6דנבא אשר לו הבית ווניד לכהן לאמר כננע נראה
ליבבית.והניר .ויאמרצריך לכתוב אווידבר.
מהווהניד .אלא בכל מקום ורגיר דבר חכמה הוא .וזה
נתבאר .כננע נראהלי בבית .כנגע .נגע צריך לומר.
נראה לי
 .יש לי צריך לומר .שהרי כתוב וב~תי ננע
צרעתבבית ארץאח,תכם .שיתראהרגנע לכל .ולמה יאמר

'6ל

וכסי5
לקרכ 6כסןיט .ו6י רומ מס6%
6חר .סת 6קןיס 6ל 6סרי 6כיס .וס 6ל6ו 6חריס.
וכך סוט כמיח כנע 5רפתסוי מוכי 6תר .6ו6פיק
לרומ תס6כ" 6תריט .ולכתר מכת5י כיפ6 6ככין וע6ין
וכל .6וככי לס כתלקןתין כסער קןיס 6נ5ך*ק.
דןכיר ליס לממ6
ויסרי עליס קןוסס .ועס כ3
ן6
קר
ן 6כעפר6 6מ
י.
" וירמיק כית 6מ6תריס
תיסוך 6קןמ6ס חרי ספמיס [כ] ססח 6י6 65תמזי.
1ל 6כמיח ת6ן ןמקסרנ כיס כסס 61רומ מס6כ6
ל לכפק6
ל6פק 6ליס מ6חריט .מ6י תקכתיס6 .י יכי
מן6י כיח 6ספיר .ו6י ל .16יכגס ליס כתלקדמין
כ6ככין 6מרכין 61עין וכל .6ויפיק ףרמיק ל'ס
 .6ועס כ 5ן6
ת,תר קןמ6ס .ויככי ליס על סת6קןיי
 41א'ק י4,-
ב(-ל] כץ

-

סו"

ו",י

)6ן:נ*פ 6סר לו סכית וטניך לכסן ל6מר כננע כר6סלי
ככית .וסניך .וי6תר מכעי ליס  16ויוכר.
תסו וטגיך6 .ל 6ככל 6תר תלן ןמכמת 6טי .6ו60
מוקמוס .ככנע כר6סלי ככית .ככנע .ננע מכעי ליט.
י תכעי ליס .ןס 6כתיכ ונתחי כגע
כר5סלי .יס ל
5רעח ככית 6רן 6מזתכס .ןיתמזי לכל6 .6מ6י
 .אלא בשעה שצורהזו נכנסה צורה אחרת כננט
כננע נראהלי
י6 .ל 6כסגי 61דס6י עייל 6מר6
לי .6ל
ו
ז
אמר
ה
א
ר
נ
ם
ע
ה
ז
ה
נ
צ
צ
ו
ך
*
ע
ו
נ
ח
6
ה
ר
ו
צ
ה
ש
.
י
ל
כ
"
ע
ו
6
ך
כ
6
ן
.
י6100 .
כר~
י
נ
ר
ט
ק
מ
ו
נשתרנילתתהה.נומיתתררתבכהעל טענלתה .והננלית נסתרה שם[כנ] ן6תכסי 6חגלי 6וך6סנלי 6נר~ל
[גנ]
6חכמי
ואח"כיצאח משם ונראית על הכותל בצורת מע הביה .ענתר ממחזי ליס כןיוקכ 6דס0ו 6כנע ןכיח6
.
וצורה האחרת שהיתה מכבר נסתרת בכווזל נעלמה [גג] ו6תכס'6 6מר[ 6גג] וט"ך וסניך לכסן ןמלט
יןהווהנידלכהן .שזה דבר וגמההוא .ואז באהכהןונהצו ךהכתח 6סי .6וכןין 6תי כסג 6ויגח5ון כית6
הבית וישליכואבניו ועצט וכל השאר .כי,ן שנתץ ונמהר וירמון ליט 6ככין י6טין וכל .6כיי
ן ן6נח5ן ומתוכן
רגלאז מהברכים.כבע שכהובובתים מובים תבנהוישבת .ככ6כוין מחכרכ"ן .כךכחיכ וכתיס עוכיס חכנס ויסכת.
אלה נקראים טובים .שהרי הראשונים אי
י
אםנםכןמאויבךים.יפווארץש :ל
ן 6קרון טוכיס .ןס 6קןט6י ל6ו 6יכון טוכיס .ול16
הם בכלל קרווטה ומהרה .א"ר יהודה
6
ל
ל
כ
ס
ס
ו
ן
ק
ן
ו
ט
ג
י
כ
ו
י
כ
ן
ו
ר
'
6
.
ס
ן
ו
ס
י
6י טכי כת6י
המואא שכתוב ובתים סלאים כל מוב אשר לא מלאה .תוקתיכן קר 6ןכחיכ וכחיס מל*יסכל עוכ 6סר ל 6תל6ת.
י רומ מס6כ 6סרי6כגווייסו סיך וול6יס כל עוכ"6 .ר
אם רוח טמא שורה בתוכם איך הם מלאים כלמוב .א'ר 6
אלשר מלאש נל מוב בממין בכסף ובוהב ובכלמיני 6לעזר מל6יס כל עוכ כממע 6ככסס 6וכןסכ6
י טוכ כל 6רן מ5ריס*61 .ר יסודט וס6
עושר .ככהש"כ כי מוב כל ארץ מצרים .וא"ריהודה הרי וככל .6כך' 6כ
בל בתי מצרים מלאש כע:פים ואלילשהיו .אלא בשביל כל כתי ןמ5ר6ין מליין מרסין ועסוון ס1ו6 .ל 6כנין
ששר הארץ נאמרבך .אף כאן בשביל העושר והממון עוחר 6ן6רע6 6חתר6 .וף סכ6כנין עותר 6ותתינ5
נאסרכך .שגי עשירות נטלו ישראל .עושר אחדכשיצאו סו 6תרין עותרין כסלו יסר6ל .מך כך כפקו
בגלות מצרים .ועושך אחד כש
י'נכנסו לארץ .רבי שסעון מנלית 6ןת5ריס .ומד כך ט6לו ל6רע .6רכי סמטין
אמי לכל שתי אלה ודאי ה הננע .שתחקדש האךץ 6מר כל ד 6וך6י סוס .ל6תקדס6 6רט6
%העביר רוח דםומאה מן הארץ ומתוך ישראל .וכאשר "6עכר 6רומ מס6כ 6מ6רע 6ומנו יסר6ל .וכך כית 6סוס
מעצו דגית היה נמצא בו סמון לבנות ביתו ולמלאאותו .כחין סוס ~תכמ כיס מתוכ 6למנכיליס ולמלי 6ניתיס.
בדי
ג
מראה טקוטת

" 9י

דו הזהר

 %בש*ס לא נזכרדיןזה .ואפשרלהביןעפ"י הידון שיש אוירים וגגולים אפילו למלאכי מעלה מכל שין לשדים ורוחות .וע*י
וי
ו
נא
מקעונם] אין לו רשות לחוור] :ג ]6זח אין מובן .דא*ב מה הועילה התקנה .ואולי יש נאן טיס .ובמקום ועם כל דא צ'לואישל
צורה העל
דא:
ית וויורה השניח החדשה ץוהביאה הננע ונסתרה בבותל הבית לגרש הצורה של הרוח פמא הנמהד שם ,ואל
תתמה ע*ז כי בןתים הללו גתפרפם בחרבה מבתבי עתים שיש מבצרישן במדינת אירופא שידאים לדור בוגי הרבה פעמים נראה
שפ בלילה בהיבל אחד שמתפרץ מן הבותל רוה בצורת נקבה םעוספת במדין1 :כגןואין ידוע אם ברמ סשפ לגמרי 4ע וחנר ונסתר
שם חרוח .וע"י הנגע גחברר הדגרז
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שטע ד 65עסער ע 5דת1 6יסי , 11נדיור 6דקדוסס -בדי

ח זאדז סתורס (כלינט

5רטת (1נתק"6 .ר 60 6%

%

ף55ת ססס ע5
6יכון .ע 5טנידס
נגי נם6
י עריות .ט 5נגכס .ט5 5מין סרט .ע 5טוות סקר.
נ5י
ט 5דיינ 6דמק5ק 5יתדיג 6ט 5סכועת סי .6ע 5דע56
כתמית 6דחכריס .ע( דממסכ ממסכין כיסין .וע 5דתם5מ
מדגיסכין 6מיס 61ית ד6מרי 6ף ע5עינ 6כים .6וכ5סו
פניגן כעתגית 6פ' 1מניין .דכתיכ ףר 6מסס 6ת
סעסכי פרוע סו 6כי פרעס 6סרן מ0ז כי סרוט .610
י פרוט סו 6וכתיכ 0תם וס5רוע
ד56ק 1כ5רעת.כתיכ סכ6
6סר כו סגגט כנדיויסיוכפרזמיס ור6סו יסיס פריע .יעג
ק55ת ססס .דכתיכ  )3סיוס סזס יסנרך ס'כידי וכתיכ
וססנירו סכסן .רכיון רכ0ינ ויקלל ספלסתי 6ת רוך
ו6 .מ0כל נקם רור נעינ 6ניס .6ונכל 06ר וסוס
יילסי
מסתכ 5כעיג 6כיס 6כ 5זיגי 5רטת 6תמסכן מעיניס
דדיו ..וכיון דמת 6כת5מיס ד56פרט .מיד ותסכע ס6כן
 .ע 5נ15י עריות .דכתיכ נ) וספמ ס' קדקוד
כמ5מו.
ככות 5יון .וכתי 3ולסי 0ולססמת .טל ס3וט 0סו 6ופל

סגנ3ס דכ0ינ ר) סול06יס נ6ס ס' לנ6ות ונ6ס 6ל
 0סנסנט נסמי לסקר וגו' וכלתו ו6ת
3י 0זגל 3ו6ליי
ן סו 6מלס רפכלס טליס י6נניס .ד5
פליו ו6ת 36ניו.י6
לרפת דכ0יניגתך  05ס3ית 6ת 6נניו ו6ת פליו .טל
*סון סרפ .רכ0ינ ותדנר פריס ו6סרן 3פסס עו'.
ן 6סרן 6ל מריס וסכס מ15רפת .ט 5טדות סקר.
0%יכייפ
פנין ד6ססידו יסר 56סקר ו6מרו 56 0(6סיך יסר 56כק5
תנךף .דכתיכ קע מ5ממס כממגס .כנין ד 6ויס5חו מן
סממנס כ( 5רוט וכ 5זכ ונו' .ע 5דיין דתקלק 5דינ.6
7כתיכ  )0כ6כ 51קס 5סון 6ס ומסס וגו' ופרמס כ6כק
יע(ס ומ' .מ 6סטמ6
י מ6סו 6תתירת ס' 5כ6ות61.ין
ריטת .דכתיככ 061פרומ תסרמ ס5רעת .ע5
פרמס 5 656
דט 56כתחימ 6דמכריס מגיין .מסוזיסו דט 56כתחומ6
) יס5רעת זרמס כמ5מו1 .ט 5זמס5מ
דכסח .6זכתיכ י
ן 6מיס .דכתיכ ויגנט ס' 6ת פרעס .ד6יסו ס(מ
מדגיס כי
מדניסכין6כרססוסרס .וע5טינ6כיס 6כמס ד6תתר [כד]:-

) ך4פמ סככ יסככ 6יס 6יתס ותסי נדתס פ5יו עו'.
י
תגיגן ת5ת6 6יטן דדמיין סכיגת 6מע5ת.6
ונרמין דדיוריס דקכ*ס  65סף כס6י ע5ת .6וכני גס6
5חמין ;6 651תמעק5יסון561.ין6יגון .מ6ן דקעי5ס6י עוכר6
7תתטכר6 6תתיס .דנריס 5קמ(65יס כתטס6 .6יסו סתיר
כניג 6דקכ*ס 161מנזת 6די5יס .ע 5ד 6קכ*ס
6סת5ק תט5מ .6ומרכ 6וכפנ 6ותותנ6 6תיץ ט 5ע5מ:6
מ6ן ומסקר ככרית קדיס 6דמתיס ככסריס וסכיכ ככת
6ל ככר .ד6טי 5כרית קודס 61ת קיימ 6כרסו 6מר.6
י
גדכתיכ ח) וכט 5כת  56גכר .דתגיכן (ית קנ6ס קמ
קג*ס גר קג6ס דכרית קדיס .6ד6יסו קיימ 6דסת6
[קס] ורז 6דתסימגות :6ת6ן דסכיכ כגדס .כנין
מ%ט תקיף נע(מ 6נר תס6נו דגדס .תס6נו
ל פנן6מ ופל6 .%סת6נ 6יסו %ל
ונרס קפ"6יכ
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שלא *צטער על הנית וישכט במדור קוישו

 )6זאת התורה לכל ננע צרעת ולנחק .א'ר אבא
יי
ל
למרנו שבשביל י'א דביים עעים באיםהע
אנשים ,ואלו הם ,על ענודה זרה .על ק~ת השם .על
ל ננבה ,על לשון הרע .על עדות שקר,
נ~ץ עריות,.
עלריין הסקלקל אתהדין .על שבועת שוא .על רגכנס
בנבול עלחברו .על הוצשב מץשבות רשת.ועל המשוח
מרניםבין אחים .ויש אומרים אף עלעין רעה .וכלם
למרני אצל התנאים .ע"זמניין .שכתובוירא משה אח
העם כי פרוע הוא כי פרעה אהףן .מהו כי פרזע
י
א
צ
ו
וכתוב שם
שהכובצרעת .כתיבכאןכי פרוע
ע
ו
ר
צ
ה
ו
ם דושראאישויהיהפרוע .ועף
אשך בו הננעבנריויהיו פרומי
קללת השם ,שכתיב ג) היום הזה יסנרך ה'בירי.וכדעב
ובהאסלנהיריו .ההסכהתןכל.בולפריודשבכעתיוןברעויהק.ללובהכפללע%מזקיוםאחשהדיי
ח
מסתכל בעין רעהכלמיני צרעתהיו נסשכים מעעיו של
רור ..וכיון שראה במצחו שנצפרע .מיר ותמבע האבן
 .על גלוי ער*ות .שכהוב נ) ושפת ה' קרשד
במצדד.
בנותציון .וכתוב ולשאק ולספחת* על שבועת שרא העל
הננבה .שכתיב ד) דךצאתיה נאם ה' צבאות ובאה %
נית הננביאל בית הנשבע בשטי לשקר תו' וכלתו ואה
עציו ואה אבנע .איזה דבר שמכלה עצים ואבנים11 .
הצרעת .שכתוב תתץ את הבית את אבניוואתעציו.על
לשון הרע .שכתוב ותדבר מרים ואו~י
ן במשה וע'י
וכתוב הפן אהרן אלמרים הגה מצורעת.
ת
ו
ר
ע
4
ע
שקרי
לפי שהעירוישראל שקר ואמרו אלהאלהיך ישראל
ע
י
ב
חזק .שכחוב קול מלחמה במהגה .לפיכך יישלרצ נן
המחנה כל צרוע וכלזב תו /עלדייןהםיקל אתרוץ.
שכתוב ס) כאנול קשלשון אש וחשש ונו' ופרחם כאבק
י מאסו את תורת ה' צבאות .ואק
יעלהתו' .מההמעם.
כרעבואם פרוח הפרח הצרעת .על
פרחם אלא צרעת .שכ
דגכנם בנבול של חברו .מניין מעוזיוו שנכנס בהחוםשל
הכהונה .שכתוב  )1והצרעת והחה במצדצ .ועל המשלת
מדניםנין אחים .שכתיב ויעע ה' את פרעה .שהוא שלח
מרניםביןאברהםושרה.ועלעין רעהכמו שנתבאר
1
[נ-]7
ז)ר4פכן שכב ישכב איש אותה וועהי נרתה עליו וע'.
למרע שלשה הם הרהדם
את השכינה מהשלם.
ונהימיםשמרורו של רקב"ה לאיהיהבעולם הוה.וה%עאם
צועקים ולא נשמעקולם .ואלוהם .מי שתרנ אחהעובר
שנתעברה אשוע" .נורםלהידגו בכריה"" .
 %מתר
 .ובשביל שו הקב"ה
ש*
בנינו של הקב"ה
שמשקרהשלם .ווחהראבומוטרתעב ומגפהבבשבראוים שלהשי
םו
מסתלק מ
בברית הקדוש שטשתם
חיכב עם בת
מאיל נכר .שסכניס ברית וקרוש ואות רנרטע ברשותאחר.
ככהוב ח) ובעל בת אל נכר .שלמרט אין קנאה לפנ*
הקב'ה מלבד קנאת הבדית הקדהפ .שתא יפר השם
הקרוש [נס] וסור האמונהו מי שעהכב עם נדה .דפ
שאין מומאה חוקה בעולם כמו מומאת הנרה.
הגרה קשה מכל מומאות שבעולם .שנממא הוא
יל
%כ
מםו

דו הזהר

81ת "סר ראה לימהשנ מ"שבין בישין .ה'ל שזח נלמד סןירעת נח1
שחשב מאשפנחרע*4
שילי:
פ ל ה'? מסן וה חשם
ועשה י%ריצון א4שע ומ%ין,מיני

דין

7

ש

"4%

שא"ששקניי
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לשון קורש

כטטבוו*ע

לשון הוהר

רמתקרביםאליו יממאועמו .בכל מקוםשוילכים נרחית
השכינה מלפניהם .ולא עור אלא שנורם חלאים רעים
.כי כשיקרבהאיש
על עצמו ועל אותו הזרע אשריוליי
אל דגדה איתה הטומאה טפצת עליו ונשארת בכל
אברים שלו .הזרע שיוליר באותה השעה נמשך עליו רוח
המומאה .וכל ימיויהי' במומאה .שהרי הבנין והיסור
שלו דצא במומאה נרולה וחזקה מכל מומאות שבעולם.
ד שיויב ארם אל נרה .אותה המומאה ג~פצת
כ מי
ייו .ככתוב ותהי נדתה עלי
ו1
על
 )6אמר הזקן הירוע בוא וראה שאין בכל קולות
הנשים שבעולם שי',כל קול הנחש להתרבק בו ולהתאחר
בו יהשוצתף בו .אלא שתי נשים הן שיכול קולו של
נחש להתאחר בקולות שלהן ככלב בכלבתא .אחת .זו
שאינה שומית מומאת נרותה וימר לבונה כראוי .או
שמקרמת יום אחר למבול .ואחת .זו האשה שמאחרת
לבעלה שנתה כרי לעשות צער לבעלה .מלבר אם הוא
אינו מקפיר ואיט משניח עלזה .אלו הן שת 4רנשים.
א1הרי כמו שהקיימו למבול כך דן מאוחרות אצל קול
הנחש ער שנרבק קולו בקולה .וכמו שמאחרות למבול
"לעשות צער לבעלהבעכוב המצוה .כה מקרים קול הנחש
להתדבק בקולה של אותה האשה .ואלו הן שתי הנשים
ששל הנחש נקשר בקולות שלהן ככלב בכלבתא .מומאה
ושלכת אחר מומאה .מץ אחר מעו ,ואם תשאל איזה
מק לנו אם נקשר קולו בקולה או 4א נקשר.וי
 .שכך
נאבריםבניהעולםבלי רעת .אותו הקול של האשה כאשר
נצזערבימשתחףעם קולהנחש .בשעהשהחייבת והמרשעת
יוצאתמתוך איבה מקומה ומשוממת בעולם[גו] אםפונעת
באיתן ב' קולוה .ק %רגחש וקול האשה .היא מתחממת
בהם והם בה .וכיון שמתחממת
מהם רוח .וושלך
עמה ער שמטממ ונכנס במיעיה של האשה ההיא [גז]
וזה התינוק אשר תלר .כשתבוא מרשעת ההיאפוקרת על
אותו רוזינוק לרוח ההוא .שהוא חבור רע מן קול הנתש
שטכשכש בה.וריא מצחק עםרוזינוק ער שתבוא מרשעת
ההיא .כאשה המפקרת בנה יאשה אחרת .ומפמפמת לו
ומצחקת לו בפספומ ער שתבוא אמו .כך עושה רוח
הזה .וריבה פעמים שהוא שליחה של המרשעת ההיא
להרנהתינוק .זש"כ  )3ומיר עושקיהםכח .זה רגח של
אותוהרוח .וע"כ שני פעמים כהוב במקרא זהואין להם
ת רגטרשעת .ואחר מן הרוח ההוא1
מנחם .אחר מןלילי

ותתקר3ין כסוי 0ימת6נון סתיס3 .כל 6תר ד6ז5ין 6תדמי5
סכיגת 6תן קתייסו 651 .סוד  656דנריס מרסין 3יסין
טל נרתיס ופ 5ססו 6זרס 6דיעיד .דכיון דיקרכ כר גס
5נכי נדס ססו 6מס36ו ד5ינ ס5וי ויסת6ר גכל
סייפין דיליס .ורס 6דיו5יד כסס 61ססת 6תסכק ס5וי רומ
מס6כו .וכל יותוי יס3 6תס6כו .דס3 6נינ 6ויסוד6
דיליס 6יסו כתס36ו ר 3ותקיף תכ 5תס6כו וסלת.6
דמיד דקריכ כ"נ 5גכי גדס .ססו 6ווס6גו ד5ינ
סלוי .דכתיכ ותסי כדתס ט5יו:
6 )6תר ססו 6סכ 6ת 6מזי דלית 3כל ק5ין
דנסין דס5ת 6דיכל 6ק 65דחוי65 6תד3ק3 6ס 651ת6סד6
3ס 1ל6סתתפ3 6ס 656 .תרין כסין 6יגון דיג 65ק65
י
דמוי65 6ת6מד3 6סן ככ5כ 6ככ5כת .6מד .6ס6
י 5כיכס כדק 6י6ות16 .
דל 6כעירת סו6כת נדזתס וית
ד6קדיתת יות 6חד5 6סגו .5ומד .6ס6י 6תת 6דת6מרת
5כסלס סוגס די5ס 5תסכד 5סר5 6כט5ס .כר 6י 6יסו
 65מיימ 6 6%סגח 5ד6 .6לין 6יכון תרין כסין.
דס 6כתס ד6קדיתו סכי 6ינון תת6מרן 5נכי קל6
דנחס סד ד6דכיק קל3 6ק .65וכמס דתת6חרן
5תט3ד 5ער5 6כס5ס גסכוכ 6דת5וס .סכי 6קדיס ק 65דגחס
65תדכק 6כססו 6ק 65ד6תת561 .6ע 6יגון תרין כסיז
דק 65דגחס 6חיד כק 65ד5סון ככ5כ 6ככ5גת 6ס6ו3ת5
3תר ס6וכת .6זינ 6כתר זיניס .ו6ס ת6תר ת6י
6יכפת5ן 6י 6מיד ק 65נק6 65י 6 65מיד .ווי דסגי
מת36ק נגי טלת 6כל 6דטת .6ססו 6ק 65ד6תת 6כד
6תסר 3ו6סתח 5כסדי ק 65דנמם .כסטת 6דמייכת ותרספת
כפקת מנו 6יכס ותמסס 6כט5ת[ 6גו] 6י ערטת
3סני תרין קלין .ק 65דנמס וק 65ד6תת6 .6יסי 6תחתתת
3סו ו6ינון 3ס .וכיון ד6תמתמת תתסכדין רומ .6ו6זי5
נסדס סד דתססס 6וס6ל כתסס 6דססי6 6תת[ 6גז]
וס6י ינוק 6דילידת .כד 6ת6תססי 6חייכת 6פקידת ס5יס
 61005רומ .6ד6יסו ח3ור3 6יס 6ח 65דנחס
דתכסכס 6כס ו6יסי תחייהכינ טד ז6תת ססי6
יקת*6 6מר .6ותפספעת5יס
65ת
ד6פקידת
מייכת.6
ומייכת 5יכס6תכתפ"עפוע 6סדכר
"יתי 6תיס .כך סכד ס6י
דת
רומ .6וזתנין סני6ין ד6יסו ס5ש 6דססי 6חיי3ת6
וקס55יס .סס"ד כ) ותיד סוסקיסס כמ .ד 6ס6י כמ
דססו 6רומ .6וס"ד תריןזתכין כתיכ 3ס6י קר 6ו6ין 5סס
 .תד תן 5עית חיי3ת .6ומד מססו 6רומ:6
מנחס

רועה הנאטן

רעיא טהיטנא

ג) ראשהכי תהיה זבה ונו' שבעתימים תהיהבנרתה.
מצינו בספרו של חנוך שאמר .כמו שבראש
חורש שנמהרת מרת המלכות להתחבר בבעלה [גמ]
נצרךליתן לצר המומאה חלק אחר מאותו המיןשלו [גס]
כבה כן נצרך נם להאשה בזמן שנמהרת להתחבר עם
בעלה.ליתן חלק אחד לצד המומאה מאוהורגטין שלו.
ונאה דטא זה דטשלק .צפרניה בהלכלוך שרבוק בהן [ל]
ומעמ
בטטאה טקהטות פאיס קי :6ט קסלת ל' פגחס ליח:

נ) ראשה ני תסש ו3ס ונו' ס3פת יתיס תסיס 3נותס.
6סכחנ3 6ספר 6דמגעי ד6תר .כתס ד3ר6ס
מוס ד6תדכי6ת סיסר65 6תקר3 63כטלס [גח]
ס [גס]
56סריך5תיסכ5ססר66חר 6חו5ק6מד6תססו6ויג6די5י
6וףסכי כתי 56עריכת 65פת 6כסטפ 6ד6תדכי6ת 65ת63%
כנע5ס5 .תיסנ חו5ק 6מד5 6ססר66מר 6מססו6וינ6די5יס.
ומ6י 6יסו ס6י מו5ק .6סופרס 6כסנופ 6ד5סון [ל]

ניר

"

**ת

"

ווסיר

זיך דעזדט*

נקראאיבח שהיא ממלת שנאהבין ישראל להקביה .ולעומת וה מקום משגןףטטבינה חקדושה נקרא אהבה שע'ז
1ט 1מקום משבן
אנומביגים הבוחר בעמו ישראל ג14חבה :ןכזן  11האשה שחפאה ושנעשה מקולה וה היוח :זנח]היינו ויונ תפארת עם מלבווה
עלמא ידגורא עם עלמא דנוקבא שנקרא יוצד קנ"הושגינתיה :ןגעןחיים שעירעזים להטאת .בבתוב חן עשו אהי איש שעיר:א
 ,נל

לשון הזהר

נננורע

לסון קודש

כו

!6

וזעיר תמער 6דריס .6כגין
ז ד3ע* ל6סרק 6רים .6ומעם מן שערא ראשה .לפי שצריכה לסרוק ראשה.
ל61לנ6%רםכ15 6,ן  67נד631 .6י
ע 6נתרס ססו 6סטר 6כזס 6ותכרך אוהן זה בזה .ולא ילך אחריה צד הרע ההוא
ל61 .0תסרם תכס
ל
כ
כ
ס
ת
ו
.
ססרין
תט3יד להרעלה .ונפרש טמנה בכל הענינים .ומה תעשה עם
ר
ת
תסס 61סער 6וטיפרין .ל3
6
ד
ת
כ
ך
י
ר
כ
ת
ד
ן
1
5
ך
י
ר
ס
5
6
ה
ו
ר
ע
ש
ה
.
ם
י
נ
ר
פ
צ
ה
ו
ר
ח
א
ל
ן
ת
ו
א
שהכרכן בהזד נצרך
ל6נמ 6לון כ6תר דל 6עכרין תתן כני נם6 .6
ו נמ להנטץ במקום שאין עוברים שםאנשים .או שדציוע תוך
תורין תת6ין דמ5ר 6וחנכיז ל1ן תתן .עזכ ר*ת:
חורים התחתונים שבחצר ותננז אותן שם .ע'כ ר'ם?
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סורענות5 6ע5
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) דוץזררצם 6ת 3ני יסר6ל תעת6תס גו' כסת6ס 6ת
תסככי 6סר כתוכס*6 .ר 6לעזר וסזרתס.
כס6י זר ד6יסו זר תכ5סו1 .ל6 6תחכר כתס דלית6
דיליס1 .ת 6מזי 3ספת 6דתסת6כין כני נס 6לתת6
תס6כין 15ן ככל1 .6ס6 6תתר6 .כ 5ככסת6
דרומ תס6 636תצר 5תת6 .6תטר רומ תס6כ6 6חר.6
61תיסי3ליס
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גולמיי"
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תס6כ 6סרי 6ככית .6וקכ'ס כעי 5דכ6ס ליס .סדר ננפ
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דינת15ן 3ית36 6נין 61סין וכל .6כדין מתוכ
כס6י ניונ 6ת6ן 67סת6כ 61תער רומ תס6כ 6וס6רי עלוי.
כד 3פי קכ* 0לד"ס ע5ת6 .6תער רומ דיכ6
תקיפ616סתכמ נעלת .6וסרי 6על  6100ר
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 )7דףןןררצכן את בני ישראל מממאתםגו' בממאם את
משכני אשר בתוכם .א'ר אלעזרוהזרתם.
במו זר
הזה שהוא זר מכלם .ואעו מתחבר עם מה שאץ
שלו .ובוא וראה בשעה שהאנשים פפפאים עצמםלמפה.
מכמאים אאם מלטעלה בכל .וזה נררש .אבל בשעה
שרוח הם1מאה נתעורר למטה .נהטרר רוח ממא אחר*
ונחן לו רשות לרדת לעולם .מהו רשות ,רשית דקףושה
שהי' יורד ומכה בו לא נמצא ונמתלק .ואז מדנלה
הדין כננד הרשעים .עהומףדין עלדין
 .שז שני רוחות
נמצאים בעולם .אחד רהה שלדין
 .ואחר רהה של מומאה4
ר
ב
ד
ן
א'ר אלעזר צריך אני לומר כא
ששטעתי מאבי.
בוא וראה כך יש ללמורמעניןננע הבית .שכאשר רוח
ממא שורה בבית.
מרנוהזקהב"ה תצה לטהר אהו .ישלח פע
צרעת בבית שיק
בז
הממאה .ואותו הפע אל יסיר מן
הבית .אע"פ שהרהה
משעלק מבית הריא .עד
שינהצו הביוע אבניוועציו וכל השאר .אז נמהר דמקום.
כדמיו
באשרן ה מי שנטמא ונהעור רהה כמא ושירה
ירצה הקב"ה למהר אתהעולם.
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טעי לכ~ך שייך לסירא אחרא .ולכך נולדים
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להניק טאדץ הקדושה אלא ישראל בלגד:
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לשון קורש

ן הזהר
ישו

כמצורע

וכלהשאר.אז נמהרהע41ם ובורחיםממנו רוחותהממאים.
והעולם נמצא בטהרה .ועלזה למדנו הבא להמטאמממאין
י לו לאדם כאשר שורה עליו רוח ממא ונסצא
לו ודאי.ו
בו בזה העולם .וידע בודאי שהקב'ה רוצה לבער רוח
הממא מן העולם .זכאים הם הצדיקים שכלם קדושים.
ונמצאים בקדושה לפני מלך הקדוש .ושורה עליהם רוח
קרוש בעולם הזה ובעולם הבא .ברוך ה' לעולם אנע
ואמן:

1כ .65כזין 6פדכי ע5ת 6ו6תעכרו מיכיס רומין תס6כ.7
וע5מ6 6סתכמ כדכיו.וע 5ד6תכיכן 6ת65 6סת6כ6מס6כין
5יס וד6י ווי 5יס 5כר כמ כדס6רי ע5יסלחםתס6כ61 6סתכמ
כיס כע5מ 6דוז6י לינזע דקכ*ס כעי 5כער5 6יס
 1קדיס .6וס%י ע5ייסו רומ
61סתכמי כקזימס
קזיס6כס,י ע5ת 6וכע5ת 6ז6תי .כווך ס' 5ע~ס 6תן
ן

-

ו6תן:
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פרשת אחרי מות

 )8רירבך ה' אל משה אחרי מות שניבני אהרן ונו' )6 .ד'רנ~ך ס'  56תמס 6סלי תות סגיכני 6סרן ונו'.
וי6תר ס'  56מסס וגו'"6 .ר יסודסכיון
ויאמר ה' אל משה 1ג ,'1א"ר יהודה כיון
שכהעב וידבר ה' אל משה למה פעם אחר ויאמר ה' אל דכתיכ וידכר ס'  56תסס 6ת6י יתנ6 6מר 6וי6תר ס' 56
משה דבר אל אהרן אחיך .שהרי בדבור הראשון די .מסס זכר 6 56סרן 06יך זס 6כמ5ו 65קדת6ססני.
אלא כך למדנו כתוב ויקרא אל משה וידבר ה' אליו 656 .סכי תג'נן כתיכ ויקר 56 6תסס ויזכל ס' 56יו.
וכהוב ואל משה אמר עלה אל ה' .והרי נתבאר הענין וכתיכ  561תסס 6תר ע5ס  56ס' .וס6 6וקתוס ת5ס
שבתחלה מדרנה אחת ואח"כ מדרגהאחרת .אף כאןוירבר דס %זרג0 6ד ו5כתל דרג6 6מר6 .6וף סכ 6וידכל
ה' אל משה מדרגה אהת .ואח"כ ויאמר ה' אל משה ס'  56מסס דרנ 6מד .ולכתר וי6תר ס'  56תסס
רבר אל אהרן אחיך .מדרגה אחרת [ ]6והכל במשקל דכר 6 56סרן 6מיך .דרנ6 6מר6[ 6ן וכ 65כסד
אחד עולה .ומן שורש אחר הכל נהחבר .כ) ר' יצהק תתק 65ס5ק .6ותן סרס 6מד 6כ6 65תחכר .כ) ל' י5מק
אמר כהוב אחרי מות וכתוב וימותו .כען שאמר אחרי 6תר כתיכ 6מרי תות וכת'כ ויתותו .כיון ד6תר 06רי
מות שני בני אהרן האם לא נדע שהם מתו .אלא כך תותסניכני 6סרן  65ידענ 6זס 6ויתותו 656 .סכי
למדנו .שתי מיתות מתו .אחתלפני ה' .ואחת שלאהיו תגינן .תרי תיתות ס .11מד 5פכי ס' .ומד ד 65סוו
להםבנים .שכלמי שאיט זוכה לבנים חשובכמר .2לפיכך 5סו כנין .דכ 5ת6ן ד65וכי5כנין תית סו .6כג'ן כך
6מרי תות ויתופו:
כרעב אחר מות וימותו1
נ) ר
י' אלעור אמר וידבר ה' א 5נהטה אחרי מות
נ) ר' 56עול 6מל וידכל ס'  56תסס 6מרי תות
שניבני אהרןוע' .מ49א וה 4שלעיין בו כי נראה סניכני 6סרן וגו' .ס6י קל6 6ית
665תסרתכס 6'5כיס ז6ת0וי
אטחוא מטחר .שהרי כחוב אחריו ויאמר ה' אל משה דבר 7יתיר6 6יסו .דס 6כתיכ כתליס וי
 56תסס דכל
אל אהרן אחיך .הרי כאן התחלת הפרשה .וזה המקרא 6 56סרן 6חיך .ת%ן סירות 6דפרסת .6וס6י קר6
שמקודם למה נכתב .שכהובוידבר ה' אל משה .מה וה ד5עי 65ת6יסוג .דכתיכ וידכר ס'  56תסס .ת6י ס6י
 .אלא בשעה שמק הקב'ה העבודה של קמרת ?6תל "5ס 656 .כסעת 6דקכ'ס יסכ קערת
שאמרלו
הממים לאהרן .רצה שלא "טתמש בזה איש אחר בחיי כוסתין 65סלן .כע 6ד 65ימתתס כיס כ0ייוי כר כס
אהרן .מה המעם .לפי שאהרן הרבה שלוםבעולם .א"ל 6מר .6ת6י סעת .6כגין ז06ר6 1סני ס5ת 6כע5ת5'6 .6
הקב"ה אתה מבקש להרבות שלום בעולם .עלידךירבה קכ*ס 6ת כע65 6סנ6ס ס5ת 6כע5ת .6ע5ידך יסני
שלום למעלה .הרי קמרת דממיםיהיה מסור בירך מכאן ס5ת5 6עע 60 .6קסרת כוסתין י %תסול כידך תכ6ן
ולהלאה .ובחייך אל ישתמש בו אדם אחר .נדב ואבידו ו5ס65ס.וכחייך  65יסתתס כיס כ*נ %ר .6כדכ ו6כיסו
הקרי%בחיי אביהם להקריב מה שלא נמסר להם .ודבר 6קדיתו כמיי ד6כיסון 65קרנ 6ת6י ד6 65תמסר 5סו.ות5ס
ה גרם להם שטעו ט .ולמדנו שמשה היה מהרהר מי ד 5נריס 5סון דעעוכיס .ות6נ 6תסס סוס תסרסל ת6ן
"
נרם להם מעותוה .והיה מיצר .מה כתיב וידבר ה' נלס 5ון סעות 6ד .6וסוס ע5יכ .ת6י כתיכ וידכל
י
ס
משה אחרי מות שני בני אהרן .ומה אמר לו 56 .תסס 6סרי תות סני כני 6סרן .ות6י 6תר 5יס.
בקרבתםלפני ה'וימוהו .בהקריבם לא כתוב אלאבקרבתם .גקלכתס5פכי ס'ויתותו .כסקליכס  65כתיכ  656כקרכתס.
א"ל הקב"ה למשה.
יוה נרם להם שדהקו השעהבחיי  5~6קכ*ס 5תסס .ד 6גרת5 6סוידמקו סעת 6כמיי
טבידם ומעובזה.ו
ץ שכתוב אשר לא צוה אותם .שתם 6כוסון ועעו כס.וסייכו וכתיכ 6סל 5 65וס 6ותס16 .תס
ם:
לאצוה .אבל לאדדן צוה:
6 .015 65כ65 5סרן5י
ד)י
ד) ר'יומי אמר וידבר ה' אל משה אחרי מוה
י 6תר ףדגר ס'  56תמס 6מרי תופ
' יוס
שגיבני אהרן .אחרי %ת נדב ואבעעצריךלימר .מפני סמככי %ק06 .רי תות כדכ %1יסו תכטץ 5יס .ת6י
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%4קרי כצות

פעתמ סגי ככ' מסרן1 .ס 6יווע דככוי סוו6 .ל6
סכית"כ 6דפד כ6ן למו כרסותייסו קייתי 36מ כרסות6
ד6כוטן וכנין ק* נקוכתס לסנ ס' ויתותו .ד6ינת דמקו
יכנין ססו 6מיכ 6דעכדו.
סעתמכחיי ד%וסון .וכ 65סוס
דכתינ נסקריכס  %זרס .דתכי 6כ6תר פו
כתיכ כסק-,יכס לפמ ס' מס זרס .וכ"תר מו כתיכ
נקרכתס לפכי ס' .סמיוסמי סזס .וכנשכ כתיכ סכ 6כמ
6סרן וכתיכ כקרכתס [נ]:
 )6ת6נ*6 6ר
י כס6י יות 6וכטרי 6תתקן
לתקרי פרסתמ דמ .יל
וסכפר 6לימר 36כגלות .6וכנין
דמ סדרמ דיותמ דמ סכ6 6תסדר .כנין
דתיתתסזן דככי מסרן תכפרמ פל יסרמל .תכמן '316פכ
כל כר כס דיסירי דתמריס6תיין עליס כפרס
6יכון.
וכל תמן דת5עער פל יסוריסון ד5דיקימ תעכיריס סוכימ
דלסון תעלת .6וע
תומד כיותמ ד6נףרין מחריד5דתידוקת סני
כי
ר
כפ
חיו6כ-ויתכ
מסרן .דיסתעק ע וי5סמרון מכודסון
לסון חוכייסו .וכ 5דת5ססר על מכידסו ד4ויקי16 6
ו16תר נ) וסר
ע5ייסו .קכ*ס תכרי 1עליס 1
ממית
עוגך דותחעע6.ןתך תכופר .ולמ פיד 6ל6יל
 6יתותון
י
ו
כ
כ
כיותוי .ומליס כתיכ נ) ירמ? ןרע י6ריך יתיס ונו' .תו
מתרו ד) ככל ותנ 6דכדיקימ תסת5קי תעלת 6דיג6
6מתלק תעלתמ .ותיתע?ין ד5דיקימ תכפית ע 5טכי
דר1 6ע 5ד 6פרסת ,דכגי ?6רן ניית 6וכפורי
קרינן 3ס .לוסוי כפרס לחוכיסון דיסרמ .5מתר קכשס
6תעסקו כתיתת:ון ד5דיקיממלין .ויתחסכ לכו כמל5 1תון
תקרכין קרכנין כס6י יותת לכפ 6-ע5ייכו .דתכיכן כ5
כנלותמ .ולמ יקרכוןקרככיןכסמי יותמ.
זתגמ דיסר6ל יסון
ומיכון תריןסעירין למ יכלין לקוכ .6יסמ לסו דוכרכמ
דתרי כני מס*ן ויתכפר ע5ייסו ..ס) *6ר מיימ ת 6מוי
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מה אמר סתםשנינני אהדץ.ו ירועשבניוהט .אלא
הריברע%תם אלא ברשות
כך למדגו שעד עתה לא עמרו
אניהם .ולפיכך בקרנהםלפני ה' ויכ%תו .שהםרוחך את
י אבטקם .והכל היה בעטר חפא הרצא שעו*%
השעהבחי
שכר%ב בהק-יבם אש זרה 6שלמד %מה שבמ*ם אחר
כתוב ברקריבם לפני ה' אש ורה .ובמשם אהר כחוב
בקיבתוםכתלופבניבהקןר.בתוהם [ונו]ה? טה .ולפיכך כד%ב באןבני
אחין
ש  )6למרט' שא"ר
י תקם וזזכמים לקאות ב?ם
פ
ת
י
וג%רים פרשה 1%כדי לכפר על ישראלבנלות.
.
ם
י
ר
וה נסהר לומר סרר עבודתיום ישהניוםהכ
י
פ
פואן לסל
%
ד
שמיחתם שלננ אדיץ
כ
על ישראל .ס
ח-
.
וי5.,11חעלייסורין כפרהעל חשאיוובעהבם
כל ארם שיטנ
הצריקים מעבירים את חמאע
ר
ע
וכל מי ש
ל
ע
י
ר
ו
מ
י
כפ-
.מצופע'כביום ס
שרין אחרי מא שני במ
ק העולם
וה
אהרן .שישמע העם ויצמערו מיתת הצריקים ויכופר
להם תמאותם ,וכל המצטער על מ?זת הצריקןם %
וואומר נ)
פ-ר דפעות עליהם .סכריז הקב'העלי
עונךוחמ"וזך תכופר .ולא עור אלא
ט
נ
ב
ו
ה
ט
י
א
ל
ש
יך ימיםפו' .קשפ
בימיו.ועליו כה%ב ג) יראה ש*ע יאר
ם-
) בכל זטן שהצריקים מסתלקים מן העולם טשו
אמרוי
ק
זול
הרין טן השלם .וסיתת הצריקים מכפרת על חמאו
היור .וע'כ הפרשה של מיתתבני אהרן נקראתבים
הכשיים ,לוךות כפרה על חפאות ישרא .4אמר הקב*ה
התעסגך נמיתת הצדיקים האלה .ויחשב לבםכאלו 4תם
מק-ינים קרבטת ניום הזה לבפר עליכמ* שלמד %נל
וק שישראל ירךובנלות .ולא יויבו ע*בטת ניום הווג
ואותן השנישעירים לאיוכלו להק-ב .יהיה להםלוכרון
שני בני %הק רכפר ע4הם ..ס) א"ר חיא בוא וראת

עי

ונשמותיהם לא נאבדו .וזה טזבאר -ז
ו)דיאבצך ס' 6ל תסס דכר 6ל 6סרן 6חיך  361יכ0 6די14כפר ה* אל משה רבר אל אוז-ן אחע*ואליבא
ככל עת  56סקוס עו' .רכי %תעון סתת
) כל סגמג*ס סולכיס  56סיס וסיס 6יגכו תלמ ואמר  )1כל
ומתרי
אע %מלא
ונו' '6ר סתפין ת11סג 6פ 5ככי פ5ממ .דס6
ה'4
ן 1ל6
לית לסו פיינין לתח1י ולנמ 3מעממ 6% .ידעי
סיויין לכייסו ל6סתכ 63כרעותמ דת%יסון .סיךגייתין ו5מ
תתערי תסגתייסו פד למייתי ססו 6יותמ דמפי פלייסו
הדוא ףקשון-
פ
ד
ע
ו
.
מסוכמ הקכל" .ויתכע ססומ תמריס דסקדונ 6חוסככ6תגייסו
ך
ש
ח
ם קורא ל4םח)'
וכרו1מ כל יות 6ק6ריפלי"ט ח) וכסתתסון 6ססידת כסוככל והכרוו בכליו
רה בהם בכל
יות 6ולי3י16 .6ריית 6ר%6ת קלין ל5ל פנר .תכר~ת
ו6ותרת פ) פד תתי סתט ת6סנו פתי .תי פתי יסור
סכס ססר  %ו6תרס לו %6 .לסט כלמתי וסתו כיין
מדאה טקופת ט :"9כ) קי"ר  0אגינ ח  :% 9ט  9 0 :% 9ט0 :קפלת '6ט ז4גמ* ט)פגגי '6ש'

ד %ח*ם

ן~יעס"'נןשוימ:יו"ימ)נ %

"י

געסים"זמפז:4גן':ק
םשיוזנ

חבני אהרן רטו ש יפאשיי

דוהזהי

את השעהבחי .אגיהט .ובקרבתפ רמו על החפא של אש ורה,:ח

בך נקרא רגי שסעון בן

יומא*
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ססכתי .ואין מי שיטה אונו.וא*ן מי שיתעורר לבו .בוא
וראה שעתידים דורות האחרונים שתשתכח התורה מהם.
וחכמי לב יאספו למקומם .ולא יהיה נמצאמי שיסנר
י לדור ההוא.וטכאן ולהלאה לא יהיה רור כדור
ויפהח.
הוה עדוהדור שיבא סלךהמשיח .והדעת העעוררכעילם.
שכתוכ )6כי כלם ידעו אוועי למקטנם ועד נדולם .בוא
וראה כהיב ונהר יצא מעדן להשקזת את הגן .ולמדט
סה שמו של הנהר ההוא .ביארנוכייבל שמי .שכתוב
נ) ועליובלישלח שרשיו .ובספרו של רב הסטנא סבא.
י
חיים שמו .שמשם טצא רוים לעולם .ורם נקראיםחי
המלךן '-והרי נתבאר שאותו העץ הנדול והתקיף אשר
סוון לכל בו נקרא עץחיים .עץ "גמע שרשיו באותן
 .ולמדנו שהנהר ההוא הו)רא
החיים .והכל עולה יפה
נחלים עסוקים בשמן הסשחה [ס] להשקות הנן ולהרטת
עצים ונ3ם4ית .שכתוב נ) ישבש עצי ה' ארזי לבנון
אשר נמע .ו4תן הנחלים מתפשנרם ונסשכים ונאספים

תסכתי.ו5ית ת6ן וירכין 6ווניס*% .ת %ן ויתערלניס ת6
מזי זץיכין ורי 3תרמידייתון ויתכסי 6יריית 6ת3ינייסו.
ומכיתי 5כ 6יתכנסין 5מתרייסו 651 .יסתכמ ת6ן וסניר
ו
יפתמ ווי 5ססומיר
מ וחכ6ן %ס5מס 5מ יסמ ורמ כור6
 6עד ורמוייתי ת5כמ תסיממ .ותנדעמ יתער כע5תמ.
דכתיכ )6כי כלס יועו מותי 5תקסנס ועד נדו5ס .תמ
מזי כתי 3ויט
ר יו5מ תעון 5ססקית מת סנן .ותנינן
תמי סתיס וססו 6נסר.
יוכ 5סתו .וכתיכ
וס
מכ
נ) 1ע5יוכ 5יס5מ סרסיו .ו
רנמ" דרכ סתנוגמ ס3מ.
קיסת
מי*ס סטיס .דתתתן נפקין מייס 5ע5תמ.
ע מקרון
נ
י
מ
י
י
י
מ
ת5כ[ 6ד] וס 6מוקיתנמ וסס 61מ%נמ רכמ ותקיפ6
ותזון 5כלמכיסמקרי פן מייס .מי5נמ ונסעסרסיי 63יטן
מייס .וכלמ סזמ ספיר .ותמנמ ססומ נסר מפיק
נמ5ין עתיקין 3תסמ רכות [סן 5מסקמס ננתמ ו5רוומס
6י5נין ונעיעין .דכתיכ נ) יסכעו סלי ס' מרזי 5כטן
מסר נסע .ומינון נמ*5ן ננדין 61תתסכין ומתכנסין
3תריןקייתין דקרינן 5ס1יכני
ן רבנך7נז [י] ותתתן כפקץ

תאמך שהנחלים מניעים למקום וה טפסקים ואין דוורים
אח"כ [ט] כהוב אל מקום שהנחלים הולכים שם הם
שבים ללכת .לפי שהנהי ההוא איט פוסק לעולם .שם
הםשבים .לאיזהסקום שבש .לאותןשני העסודיםנצת
ךהךז 4ללכת ברג~דרגה עבך4יסו להטציא ברכה ושמחה.
ההו הסוד שלמרטי
)לויתן זה יצרת לשחק בו .וה
%ד'ק* כלם אליך ישברון לקת אכלםבעתו.איזועתו.
'סלכו"ת שנייאת עת'ו של צדי"ק [י] ולפיבך
כלם מחכים לעת*ו הואה .כלם שגזונים לסמה סמקום וה
י כל אליך ישברו ואתה
נוונים .וזה הסור שכתובעינ
נטזן להם את אנלם בעת'ו .כנע שביארט .ובוא וראה
בשעה שזה הבל ממהיק לעת"ו ומהחבר עמה .או כל
העולמחע בשמהה 4כל העולבות בברכות .או שלום מטצא
בעליוניםותרדענים.וכאשר טרמיםרשעי עולם שלאיהיה
נמצא שם ברכות מאאןהנחלים .ויונקת
ט מצר
הרץ דקשה .אזדינים נתעוררים בע%ם 5ש6ם לאנסיא.
ובאשר סבקשיםבני השלם להתברך אין יכולש אלאעל
הכהן .לבעבור שיועשיר כתר שלו והתברך מדת
המלכות [י ]6וברכטע תריינה מטצאווע בכל העולסות4
למדט שאו שאל משה מלפני רקיובץ'ה דבר זה ואמרלו.
י מתברכים .א*ל
אםבני העולםישעבו לפניך על מ
הקב*ה ולי אתהאומר .דבר אל אדדן אחיך .אוצי בקץ
 .ז) גאן בא הקב'ה
מטסרות הברכות למעלה ולממה.
החמא
להוהירלאוקרן שלא ימעה באותו
ו
ע
מ
ש
.
ו
י
נ
ב
שהרי
ידוע* ולפיכך אל יפקה לחבר ע"ת אחרת אל
רגשלך [ינ] וש*כ ואל יבא בבל ע'ת אל ה-9ש .כלומר
אע'פ שיראה זמן שנמסרהביד אחרת דגהטת העולם.
ס"ם

תיתמ וסמ תעי 5מתר דמ וססקין  6%תיי3ין
צנס] כתיכ מ 5תקוס ססנמ5יס סיכי
ס סס סס
55כת3 .נין דססומ נסרמ 5מ פסיק 5עלתין .סס
ון6סכתמלמי'ן קיתין נפטןן
3יס5 .מן 6תר סכיס5 .מינ5
ססךדס4
רה

ןוננרעז [י] יסשם יוצאים
בשני עכרדים רגקראיםי3ני
 %אאן הבח4ם וטבימו במדרנה אהת הנקראת
נמ5
ו
41ךיק5עי5:3ס.
צדימ ['] שנתוב  )7וצדיק ימוד עולם .וכלםה,יכי
ק'מ]
י
י)
י1כ5סו
ם צדי
,
ו
ס
ס
5
'
ת
מ
יס)ונאספים למקוםההוא"גקראיבן
.ידואי
.
ן
י
ס
נ
כ
ת
ת
י
ט
ב
י
 .וסומיתמומכתת:6
סקרי
ימ
ם]החוכאמפהשר סס"ד ס) כ 5סנמ5יס סו5כד
'
ו
ג
ם
יש'כ כל הבהלים הולכים אל הי
"
[
'
ו
ע
5
מ
ס
י
ס
]
ח
[
ומי

,גרע

"י

עי)י

י

צךיק
ק
י
י
,
ע
ע
נ
:
,
"
,

%כת 3ס6י

שן:ן?
12

3רכמן

ומייו.

:ו:ין%~,ןי,ייון~,דמ75:כיק5ם:שםו

ת

1

עת 1

נותן 5סס מת מכ5ס 3עתע כתס ומוקיתנמ .ותמ
כסעתמ דסמי כנל תכסס 5פתץ ותתמגרמ פתיס .כ5סד
פ5תין כמדו .כ5סו פ5תין 3כרכמן .כדין ס5תמ מסתכת
כפ5מי ותת6י .וכד נרתין מוי3י פ %5דתתן 65
4פלמו3רלין ר5ילוו ימלי
 .וינקמ סמי 7נרן תססר6
6טר .6כדין דינין תתפרין 3ע5ת 6וס5תמ 5מ מסתכמ.
וכד 3פמן כני פ5תמ 5מתכרכמ  65יכ5ין 56מ פ5
ידמ וכסנמ3 .גין דיתער כתרמ
ותתגרר
ת6נמ כססימסעתמ כעמ תסס קתי קכ'ס ת5סומ 61תרליס
6י כני ע5תמ יתו3ון קתך ע 5יד
מ וח6ן תתכרכמן3*6 .
קכ"ס%י מתס מותר .דכר 6.56סרן מחיך .דסמ 3ידיס
תס*וש כרכמן 5עי5מ ותתמ.
 .ז) וסכ 6מתמ קכ"ס
5מזסר65 6סרןי5
מ יס7ה 3ססומ מו3מ דספו 3נוי 'וס6
ס6י7גרזידיע.
מ
5
ן
י
ג
כ
י
מ
ר
כ
מ
5
ך
כ
מ
ר
ס
6
ת
'
פ
יסעי
5נכי
ת5כמ [יכ] סס'ד ומ5יכמ ככ 5פ'ת מ 5סר~ס כ15תר
מס'נדימתי פיק ד6תתסר כיי
מ 6פר%5 6סנמ פ5ת6
- 65
 )0קס5ת 0 '6תלש קיד ו) ד4ג"?
מף

ע

דו הזהר
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 65יתטסר כידוי 5יימד כיס %5כ5 6יס 5קדס[ 6יג]
דס6 6נ 6וסמי מד ס .61וכגיכ  561יכ 6ככ 5ע*ת
 56סקדס .ו6י כטי 5מנדע כ~י יע
ע כו'6ת .כ*61ת
יכ6 6סרן  56סקדס .דס6י *61ת סי 6ע*ת ד6חיות
כסמי [יד] כס6י פ*ת ד6מידת כסטי י*ע 56 51סקדם :-
רכי 56עזר ס6י5 5ס'6כוי 61תר 5יס כתיכ נכי כני
6סרן 1ת 06 65ת5פני ית6כ6 5ותס ויתותו .וכתיכ

ככניסת 6דקרמ .ו6פ י 065מ5סני ס' ות6כ6 5ת סממסיס
ות6תיס 6ים .ס5ק 6דעתך דסקי5ין ד 6כד 5*6 6רכי
סתפוןס6ני 6ינון כגי 6סרן ד 65כתיכ כסו 6כדס כ6ינון
דכניסתח דקרמ דכתיכ כסו וי6כדו מתוך סקס .5וכתיכ סן
גוענו 6כדנו כ5גו 6כדנו65 .כ6 655יגון ד6קריכו קסרת
כוסמין מ6תן ומטסין ד6ת6כידו וד561 16ין 6 55ת6כידו.
תו ס6י 5כתיכ  561יכ 6ככ 5פת  56סקדפ .וכתיכ
כז6ת יכ6 6סרן  56סקדס .כיון ד6תר  %1יכ 6ככ5
עת6 .ת6י  65כתיכ כמ6י זתנ 6ייעו 5*6 5רכי סמטון
6 60תמר וזמנ 6ס 11ידעי כסנ*6 .כ 5ע 5מ6י דמ6כו
כנוי כפ65 6זסר 6סכ .6ת 6מזי כ 5קרכנין 1כ5
ע15יןכיימ 6ס 61דקכ'ס6 .כ 655סוסניימ6כחסדס6יקפרת.
דקסרת מט5י 6מכ 65וכנין כך ס 11תפ5ין 5יס 5נ1
כנמיסו6 601 .תטר .וכנ*כ 6 65תענסו כ 5ככי נם 6כס6ר
קרכנין וע5וון כטו כקסרת .דכ 5ס51מנ 6דקכ'ס סכ6 6תקטר
וע*ו 6קרי קטרת1 .ס6
61תקסל יתיר תכ65
6תתר  )6סתן -טרת יס?מ 5כ
ככ 5עת  56סקדם ונו' .זתנין 6ית קטי קכ"ס 65סתכמ6
רפוון 651סתכמ 6כרכ6ן 51מתכפ כעיתי .וזמגין
דרע6 65 111סתכמו וכרכ6ן  65מזדמנן.ודיניןקסיין מתערין
כע5מ .6ווטנין דדינ 6ת5י .6ת 6מזי ומנין 6ית כסת6
דרע6 611סתכמ ווטנין 6ית כסת 6דויג6 6סחכמ.
וזתכין 6ית כסת 6דדינ6 6סתכמ ות5י[ 6סי] זמנין 6ית
כירמי דרע6 611מתכמ כסו .וזמנין 6ית כירמי
דדיגין 6סתכמו ות5יין ע 5כ[ 65טו] זתנין 6ית כסכוע*
דרעוון תסתכמן .וזתנין 6ית כסכופי דדיגין תסתכמן
כפ5מ[ 6יי
ן זמנין 6ית כיותי דרע6 611סתכמ כע5מ6
ופ5מ6 6תכסת[ 6ימ] וזמגין 6ית כיומי דדינין ת5יין
ותמתכמן 161ף סכי 6סי 15כסעת* .וע*דכתיכ נ) 1עת5כ5
מפן ומ' .וכתיכ ו6ני תפ5תי 5ך ס' עת ר15ן .וכתיכ
ד)ידרסו ס' כסת 165וגו' .וכתיכ 5תס ס' תטמד כרמוק
תט5יס 5עתות כ5רס .וכתיכ ס) תרמוק  '0כר6ס 5י.
ווטנין ד6יסו קרוכ .דכתיכ קרוכ ס' 5כ 5קור6יו.
כנין כך א 5יכ 6ככ 5פת 0 56קדס ומ' :-
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מ'ם לאיהי' נמפר בירולייחרבו לקרבו אל הק'דש[יג]
שהרי אנ 4ושמי אחר הוא .ולפיכך ואל יבא בבל ע"ת
 .בזא'ת .בוא"ק
אל הקרש .ואם ררצה לדעת במה יגא
יבא אודץ אל הקרש .והא"ת הזו היא "4ת שנאחות
בשמי [ידן כק'ת ז
ו דגאחזת בשמי יבא אל הקרש ? -
רבי אלעור
ר
מ
א
ו
ו
י
ב
א
ל
שאל
ל
צ
א
ב
ו
ת
כ
.
ו
ל
י
בנ
אהרן ותצא אש מלפני ה' ותאכל שתםיטהו .וכתוב
בערת קרח .ואש יצאה מאני ה' ותאכל את החמשים
י
ומאתיםאיש .היש לחשיב ששקילים וה כזה .א"ל רב
שמעוןבני אהרן אינםכמוהם.שלא כתוב בהם אברה כמו
בערת קרח .שכרעב בהם ויאברו מתוךהקרי .כתוב הן
גוענו אברט כלנו אברנו .להכליל אטק שהקריבו קטרת
הסמים ר"ן איש שנאבדו בודאי .אבל אלו לא נאברו.
עור שאל שכהעג ואל יכא בכל עת אל השיש .וכתוב
בזאת יבא אהרן אל הקרש .ניון שאמר ואל יבא נכל
עת .מרוע לא כתב באיזה ונן יכנם .א"לרבי שמעון
דרי זה נ-מר וירעו הכהנים את הזמן .אבל כאן בא
 .בוא ודאה כל הקרבטת וכל
להזהיר על מה שחמאובניו
העולות הם ריח ניחח להקב"הי אבל לא כמו דקמרת.
 .ולפיכך הט מכנימים אותו בפנים
שהקמרת מעולהמהכי
בחשאי .וזה מעבאר .ולפיך לא נענש נל איש בשאר
קיבנות ועולות כ %בקטרת .שנל מעשה הקב'ה טעחבר
ונתקשר בזהיותר מבכל עבודות .וע"כ נקראת קטרת*
וזוו שנאמר  )6שמן וקפרת ישמו לבו
נ) רבי אבא אמר .רבר אל אדון אחיך ואליבא
בכל עת אל הקדש וט' .זמניםיש לפנ' הקכ'ה להטצא
בהם רצון ולהמצא ברכות ולהחפלל הפלא .ולפעמים
ףזרצון.וברכאאינןבטרמנות .ורעים קש*םנתעוררים
עולם .ולפעםיםהדין תולה .בוא וראה אניםיש בשנה
שיש גהם שז רצון .וזמנים יש בשנה שהרין נמצא.
וזמנים יש בשנה שהרק נמצא ותולה [עו] זמנים יש
בחרשים שעת דצת נמצאת בהם .וזמנים יש בחרשים
שדינים נמצאיםותולים על כלם[יז] זמניםיש גשבועות
שעת רצון נסצאת .וזמנים יש בשבוע שהדינים נמצאים
בעולם[יי) זמנים יש בימש שעה רצון מטצאת בעולם
והעולם נמתק ממ] וזמנים יש בימים שדינים תלוים
ונמצאים .וכמו כןאפילו בשעות .וע"ז כהעב נ) ועת לכל
חפץ וט' .וכתוב ואני תפלהי לך ה' עת יצון
 .וכתוב
י
) ררשו ה' בהמצ %וט' .וכתוב למה ה' תעמר ברחוק
ת4לים לעתות בצרה .וכתוב ס) טרחוהק; ה' נראה לי.
ולפעמים שהוא *9וב .שכתוב קרוב לכל קוראיו.
לפיכך ואל יבא בכל עה אל הקדש וט' ?
-

:ין

י כענן 6ר6ס פ 5סכסרת .כ61ת יכ6 6סרן  )1 56בענן אראה על הכפרת .בזאת יבא אהרן אל
י)נ
הקרש .הכהן לא ראה את השכינה בשעה שהיה
ג סקדס .כסנ 65 6ממי 5סכינפ 6כספת 6כו סוס
ע 656 .56עננ ,סוס נמית .וכד סוס נתית תע 6ע 5נכנס .אלא ענן היה יורר .וכאשר היה יה-ר היהבגיע
ס6י כפרת .ותתפרין גופייסו דכרוכין 61קס 1על רבפרת .אז נהעוררו כנפי הכרובים והיו משיקות
י נד 51ס' בהן ואסרו שירה .ומה השירה שאמרו .כי גדול ה'
5סו 61מר 1סירת .6ות6י סירת6 6תרי .כ
ומס55
ומהלל
גש*אהמקוטית  )6פס 4גק ט ק נש נ)י(ת ל ד)יסע" נ.ס ס) ירטי' (' 6ו) 7ף גע.

כי

דו הזהר
י אגי ושמי אחד הוא .אני ושמי היעו תפארת ומלכות ולא אחר ?
זינ) פ" שלא ~ווג בבונות א גח האחר עמ עלטא דדגורא,ב
וי 17חייט שפ אדני המתאהד קם השםהויה.בי הו*םאדני הא בספירת המלבות שגקראת ע*תלפי שחשתנות העתיםתלוין בה
במו גהלגגהו שון אדו ניסןאייר פטן עה רצע ,תמוז אב
הדין תולה.הארייל, 1טו]
פבת שבפ אעות דין ,א~ל תשרי חשע
*
ס
כ
י
*
י
ר
א
ש
ו
'מיפ הדאשוניפ שגחיש חק סלף הלביההיא עת רצק.
שהם
ו
א
פ
י
מ
י
ה
נהם
:
ה
ל
ע
ו
פ
י
א
ר
ק
נ
ו
*
ר
ג
א
1
1
ף
ן
י
ד
ה
ש
ן
י
ד
ב
יפי
יצון .ו*ר עהר בשגת קורש .ניח הםיפ*דין'11ט] בבקר הוא עת רצון ובערב שעתהרין.
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אחרי נצת

ומהלל מאר ונורא הא על כלאלהים .כך אמרו כשהיו
מרימים כנפיהם .ובשעה שפרסו אותן אמרו .כי כל
אלה העמים א4לים וה' שמים עשה .כשריו סחפים על
פיורת אמרו .לפני הן כי בא לשפמ הארץ ישפמ תבל
דכ
בצרק ועמים בכרשיים .וכנפי הכרובים עולות ויורדות
ומזמרים שירה .מכסים הכפורת ומנשאים שתן .דטשכ
מוככים בבנפיהם .מוככים רוקא [יס] ושלם היה שומע
הכהןבמקרש .אז הניח את הגףרת במקומו גתכוון מה
יךלכוון .רבעבור שיתברך דבל .ומניין שקולם היה
שצר
נשמץ .ככתוב )6ואשמע את השל וט' .וכתוב וישמע את
הנרובים וידבר אליו .א"ד
מרבר אל מבין
ישרים .שמנדיצ במישרים .ככתוב מישרים
ס ועמים במי
י
יוך .להכליל שני הכרובים שהיו ברמות זכר ונקבה.
אהב
'
ר
מישרים ו [נ] זוץ שכתוב ועמים במישרים .יצחק
דאילמרט שבכל משם שלא נמצא זכר ונקבה
אמר
מדכאאיןלראותפניהשכינה .זדצשכתוב נ)ישבו ישרים
אעם
כ
אתפניך .ולמדנו כתוב צריקוישר דצא.היינובחינתוכר
ונקבה [נ ]6אף כאן הכרובים זכר ונקבה .ועליהם כתוב
נ) אתה כוננת מישרים .ועמים במישרים .ובעבור זה
י
אניהם איש אל אודו .וזה טזבאר 2רבי יהודה אמרכ
בעק אראה על הכפרת .זבאים הם הצריקים שהקב"ה
מבקש בכבורם .ולמדט מלך בשר ורם אם ארם רוכבזל
%ם שלו בן מווז הוא .והקב"ה הרכיב לאליהו עלשלו.
ושכתוב ד) %41אליהו במערה השכום כאן מה כתוב.
ט'*והקב"ה דנניגן
%א יטח בעק אראה על וגפרת.
כיככתוב ויבא משה ברצך העק .בתוך הענן
למשה בעק.
8מש.כי בענן אראה על הבפרת .זש'כ ס) וברא ה' על
בל מכון הרציון ועל מקיאיה עקימם ועוק.וכתוב כ*
עק ה'  %ד0שכן עמם .וכתוב וירד ה' בענן.כי בעק
אראה  %הכ8רת .למרט בענין המים שהע שורים בו
הנרובים .כמו שנתבאר .שהברובים בנם היו יושבים,
%מדט שנ' פעמים ביום ~עשה נם בכפיר .0בשעה
שגתגלה עליהם קיושת ד0לג הם מעצמםהיו מנשאים
ל הנפרת .אח"כ הע מדשים
כנ8יהם ויפרםו אותן ויכםו ע
הכרובים פורשר
כפ4הם ונדבגו בטטתם .ככתוב
כנניםלטעלה .טרשיולאפהחן [כנו]הי
סוכבים ולא0כוכים.
חדיט שבנם וףו שמרים וכהטכצדם בדחטכינה?

היל

0דבצאוזעית "שראליי
ששני
םשצרושהדק
הבינהמאירים שני שציהדין הגאחזיםבמי
וגק4איר שמאלית .עהבאר שהםמטגים לרנל אתהארץ
 .וזה דטור שכתוב שנים אנשים מרנלים,
בבליוםמים
חלקם של ישראל עתר מכל העמים עכושם,
ולמדטאשרי
בי הקב"ה מבקש למהרם ולרחם עליהם .שהם חלש
"
בהנשצרזליו*ארוץש'.כ כיבנצזחילקארה*'ץערגוצקאוט'[.כנ]וכשתצודביירכהםיבהנאוואע
ינ
למעלה מעלה .וע'כ אהבדצ 6ל הקב*ה נרבקז בהם
דט"כ') אדגטזי אתכם אמר ה' .עצצבכי מאהבת ה
אהבםוט' .ומתוך אהבה יהדה שאוהב אותם צק להנ
עזים"חמאת.

בני
שוןרי
פתח דבי שמעון ואמר .למדנו שבצד קךלם

ץי

ישוןהיהר

4

חס %מ6ד ונור 6ס 61ע 5כ6 5לסיס .ס6י
ט5קי נדפייסי וכסעת 6דפרמין 5סו 6מרי .כי כ5
א5סי סעתיס %56יס וס' סתש פסס .כד מפיין ע5
:פורת6 6תרי5 .פני ס' כי כ5 6ספס ס6רן יספע תכ5
 ,כמיסריס .וגדפי כרוכי 6סלקין ונחתין
כ5דק ועתיס
'זמרי סירת תמסיין 5כפירת 6וםלקי 5סו .סס*ד
סוככיס כככפיסס0 .וככיס דייק[ 6יפ] וקלסון סוס סתע
:סנ 6כמקדס 6כדין סוי קערת כ6תריס ו6תכוון כמס
ר5תכוון .כגין יימכרך כל ,5ותכ5 6ן דק5סון
6סתתע .כד* )6 6ו6סמע 6ת סקו 5גו' .וכתיכ ויסתע 6ת
סק %מיכר 56יו תכין סני סכר31יס וידגר 56יו "6ר
יוסי ועמיס כמיסריס .מסו כמיסריס .כד* 6מיסריס
6סנוך 65כל 65תרין כרונין דכר ונוקנ.6
תיסריס וד6י [כ] וע*ד ועתיס כמיסר*ס .רכי י5חק
6מר מכ6ן 6ו5יפנ 6דככ6 5תר ד6 65סתכמ דכר
י"
רכ
וק
ס
נס
 165כד6י 5מממי 6פי סכינת .6סס'ד כ) יסכו וי
6ת פניך .ותניגן כתי5 3דיק ויסר סו 6דכר
ונוקכ[ 6כ6 ]6וף סכ 6כרוכיס דכר ונוקכ .6וע5ייסו כתי3
נ) 6תס כוננת תיסריס .ועמיס כתיסריס .ו3ג"כ
ופנ*סס6יס 6ל 6מיו וס6 6וקימנ :6רכי יסידס 6מר כי
כענן ~6ס ע 5סכסרת .זכ6ין 6ינון 5דיקי 6דקנ*ס
נעי ניקריסון .ותנינ 6מלך כסר ודס6י כר נס רכיכ ע5
סי6די5יס כר קס 65ס .61וקכ*ס6רכיכ 65ליסוע5די5יס.
כע
דכתיכי) ויע56 5יסו כסערס ססמיס ונו' סכ6מ6יכתינ.
 6%ימות כי כענן 6ר6ס ע 5סכפית .וקג*ס עיי5יס
ן
למסס כ*ס .סס*ד ויכ 6מסס כתוך סענן .כתוך סעענ
.5
י כענן 6ר6ס ע 5סכפרת .סס*ד ס) וכר 6ס'
כמ5מס.כ
5
ע
י
ס
מ
ו
י
ר
ס
ס
י
6
י
ר
מ
.
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4
ן
מכו
כי
עק ס' ע 5סמסכן יומס .וכתיכ
ס' כטנן .כי כענן
יר
ר
ות
~6ס ט 5סכפרת .ת6נ6 6
י דסוו סר6ן 6ינון
כרוני .נמס
 .כרוכיס ע6 5ת סוו *תכין.
מ6
ימ
קו
וי
ותט 6נ' ותניןד6כ
נ" 6תרמיס נם 6כגדסי"טו .כסעתת
ו6תנ5י ע5ייסו קדוס 6דמ5כ6 6ינון מנרתייסו סע ס5קין
נדפייסו ופרסין 15ן וחפיין פ 5כפורת5 .6כתר קמיפי
י
נדפייסו ונ6מוין 3נופייסו .כד* 6וס* 1סכרוכיס פירס
כנפיס 5מע5ס פורסי  6%סרוסי [כנ] סוככיס  6%סכוכיס.
סד 6סו 6דכ6ת ס11ק"מי וסד6ן כסכינת.6
כך

) דכטאת טתנני יסר 56ינףסני סעירי עדס למפ6ת.
י
פתמ רכי סמעון ו6מר .ת6נ 6כספר6
פר
וסמ6פ .וס6 6וקימנ 6קינע 6פ~ 1פ6
3כ 5יומ6ייומ
 .6וסיימ ר 61דכתיג סניס 6נסיס מרג5ש.
ותט 6זכ6ס מיקיסון דיסר 56יתיר מכ 5עתין עכו*ס.
וק*3ס 3עי 5דכ-6ס 5ס% 1רממ 6ע5ייסו .ד6ינע ט5נדס
ועיכיס .סס*דכי מ5ק ס' עפ וט' .וכתיכ ירכיכסו ע5
נכנ] דס66ינון6ת6מדן
3מתי לן .ע 5נעתי 6-ר*ן
קת
י
דמ
5עי5 65עיל .6וע*ד קכ"ס רף
" 6די5יס 6תדכק כסו.
י
י
ד ו) חנתי 6תכס 6מר ס' וכתי 3כי מ"6נת ס'
יסי
6פכס עו' .וממ רמימות 6יתיר 6דרמיס 5ס 1שכ 6ן
ומ6

9ר הזהר
4ע] ח18על מוככים הוא חע וצח לומר שזאת הפעולה געשיתנחטידית .ולא נטתב 4עק עבר חטורח שנאואה כך שעפ אהה עלחטיד:
] צדיק דשר 0רמועל הס*יתת י10ד וסלכות
וט הלשון רבים סישרים מורה על שנ חנרוגים:ןק"
יעותו נתגארלעיל :ןכנ] אר*ץ מרמז על
שנקראתמ8ייערקתבה1מ"לשנרואהלם:ועל גבמהתיי ארץ מוראששייש
מט "1רשי חוא נשב אק הוה כמו פוככים ומומ
נשפות ישראל גגוח יזתר ווצא ב0שירת חת8ארת

"י

זסר ובדף' נקבה?

לסון הזהר

אחרי מות

מ 6חד כסת" 5דכ6ס 5סו ולזכמס 5ס 1תכ 5מ31יסון.וכתי 3כי ני
יס סזס יכסר ע5יכס וגו'3 .נין דיסון
וכ6ין נעלת 6דין וכעלמ 6ד6תי 651 .יסתכמ 3ס1
 .63%וע"ד כיומ 6ד 6נותעערין יסר1 56ס5עין פ 5כלט
גר~יכין 1ע 5כלסו עסירין )6 .ת
6.ג6ות6ותמ6ת עדת 3גי
יסר56יקמ סכי סעירי עזיס 5חע6ת
עדפ .כנין
דיס 6מכלסו וי0כפר לכלרו .רס 5כלמולייסודנוי יסר5ל

כם
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יום אחד בשנה למהר אותם ולהצדיקם מכל חטאותם.
שכהו
םבכי ביום הזה יכפר עליכם תו' .בשביל שיהיו
זכאי
ה
ו
ה
ם
י
ו
ע
ב
ם
ל
ו
ע
ב
ו
א
ל
ו
.
א
ב
ה
ה
י
ה
י
א
צ
ם
נ
בהם
חטא .וע"כ ביום הזה מתעמדים ישיאל ושולמים על כל
שרי הרין ועל כל אורותם )6 .למדנו וסאת ערת ב%
ישראל יקח שני שע*רי עזים לחמאת .וטאתעדה.
י
ד
כ
שיהיו טכלם ויתכפר לכלם .שהרי כל חטאותבני ישראל
כאן
[גד] וכלם מתכפריםבזה .לכן לאדישיביאם

תו"

דיעק .3דכתי 3וגס 6ססעיר ע5יו 6ת כ 5עוטת"ס.
פוס*ת ת'ס [גס] ת6נ3 6ס6י יו %כמס סתמן סתימן
5ק53יס 11דיסר5 56קג% 65ותסון~ .כ6ס מו5קיסון דיסר56
י 3יוס
7ס 6ק*3ס כע5 6זכ6ס 5ון ו5ךכ6ס 15ן .סס"ך כ
סזס יכפר ע5יכס ומ'%3 .י יומ6 6תעער כסנ3 6כמס
פסלין3 .ס6י יומ 6פ51מנ 6דכסנ 6יקיר 6ור 3מכ 5פ51מ1ן.
5כל 6יס 3מו5ק63 6יטן קר3מן דק'3ס3 .ס6י יומ6
6תער מס3 7ע5מ 6ט 5יד 6דכס 65מקר 3קרכנין
פ 5מוכיסון דעת .6ע 5מו3יס 3קדתית 6ו35תר ע
מוכיסון דעמ 6מקר3ע5וון ע5יס 1פ 5עמ1 .6ס6 6וקימכ6
מ5י:
כ) 6זר גסור6י סכ 6ת 6מזי מ6י ס 61רא
7קר3נ5 6קר 63ספיר  651מ5ס 6מר61 .6ת6י סעיר
3ל6ס מדס וסכ 6נמי סעיר6 .י תיח 6כנין ד6יסו
י 656 .מ5ס
7ס06ר%6ערדיי5ךי.ס1 ..ת*166ת.מד 66מע*6ינד665יסוסו0סעקע
5 6ססו 6סער6
06ר .6רז 6סכ .6דכ 5סני סערין 6מרנין
רל0ת 5כלסו מט5נין ימיר1 .כ 5מס דנמתין דרנין

תת6ין סכי מס36י ד5סון יתיר .ו3נ*כ 3עז
3ם5ר~יסון3 .נין דסע %די4ס ת 64יתיר מ3פיר6
6סר .6כמס ודינ57 6סון פ5י5 6תת3 6מס36ו.
ופאד ספיר 7סער 6די5יס  65ת5י 651 6סעענ65 .
פפיע3 .נין סס 61מס36ו 7עיס3 . 651 .נין
 657יתתקף 3יס מס%י כסגי תת6תי5
.
" 3ג'כ
ה6י ספיר 6 6%מר .6נ) 1ת 6מזי ס6י סעיר
ן 5מיס3
ימסדרין יסר5 56עז6ז5 5ססו 6מד3ר .6יני
ט5ק5 6סס 61סער6 6מר65 6תעסק3 6סדש61 .י פימ6
פרין ספ"רין 5פ5י ס %סד לט' ומו 5ססא סער6
06ר% .6נם סס %סעיר וסטר6 6סר5 .6ס'
5 656 .4%מ5כ 6דסוס "דני
ז פ3 5ריס .קר5 6סנעיר6
 6100דפכיו 7ינ33 6ני ג %תויר .כנין דיתמן
5מע3ו וי33 %ריס .סס %סגעיר 6מוי 1ע33 56י
פ5כ5 6תע 5פמן.כיק"-סגם מס 3רש6 .מר 671י 65
 5%סנעיר33 67 6י מנ3 %6 6נין ו6וניז מ5כ 6ע.4

יתיר

3אראהמריטות

ש3מ פ* שי*
אש

%

0גש

עונו'ת ת"ם [ג ]0למדט שבעם הוה כמה פתחים נפתחים
לשמת ישרא 5לג~ל תפלותם .אשרי חלקם של
י
ישבריא
ום
שהרי הקב'ה מבקש לזכותם ולמהר אותם .וש'ככי
הזה יכפר עליכם תו' .ביום הזה נהעמר הכוע בכסה
עמדותי ביום הזהעבות הכהן יקרה ורבה מכל העבודות.
לכל נקען חלק באוהן הקרבנות אשד להקב"ה.ביוםהשה
י דגהן שם9יב קרבנהן
נתעורר חסד בעולם על יר
בשביל חמאות העם .על חמאותיו תחלה ואח'כ על
חמאות העם טקריבייבנותעליו ועלהעם .חתרי גהבאר

העניןז
כ) א"ר נהוראי הזקם בוא וראה מה ווא %ר
הקרבן להקריבשעיר ולא בהמהאחרת .ולמה נקרבשעיר
בראשלו.חדש תם כאן שעיר .אפשר תאמרלפי שדוא מן
צדש נכעכן
 .אבל מדוע לא נקרב עג אלא רק
שעיר נצרך*זה ..ובוא וראה אע"פ שהא חלק לצד
דשוומאה ההוא .יש כאן סוד .שכל אעזן צדרי המומאה

שלממה כלם כמאש יוחר .וכל מה שיורדמז מדרנ%צ
דוזחתונות כך הנומאה שלדם יתרה* ולפיכך בעז חלקם
יוחר.לפי שהשערא שלה ארוכות ותלויותיממה יהשר
מבהמה א
י שהדין שלחםהולה למפהבדגצסאה.
שעה%חרתש.דחכחב
וע"כ
ע
רהזופלואינןת*יווזואינן חלקות* אען
חלקות ,בעבור שתה ד3עמאה שלי .ואיק תלועת .לפ4
שאיןבו חגבוהת וןטומאה כב%ב*ותן דחחתוטת .לפיבך
וראי שעיר ולא בהמה אחרת .נ) ובוא וראה זה חשעיר
א~ישראל משלוום לעזאזל למדברהיוא
 .בושאבםיל לעע
חלק לצר דפומאה ההוא שית
יהעז5ק עגן.
תשאל
שני שעירים לפה כאן אחד
ואחד לצד המומאה
ההוא .תינח אותו השעיר אשר לצד דגימאה .אבל לדף
ימח
 .אלא פשל לסלך שרנז על בט .קרא לאותו הסנמר
שעושה דינים תם4ר בהעשיםדנאשמים.
שיהוה
דץ בבט .שמח סנמר היואונננס לבהז
לאכל שם .כיון שראה חתו בט .אמר וראו לא
בא סנמר זהלבית אבי אלא לבעבור שרנז עליהמלך.
מה עשה 4הלך ומעפים עמו .כיון שגתפים עמו פקר

גיעשת

בשבי

דפל

% 0ח קפס 0 .תט0קיו:

דךיעזדע%

שפ בפקופ-שירשיוי
ן אש שיטשו לה 0הוממק שםהרין*או שהדין יזגשט של

%ת

8

הה%א*ם 1זגס) %

יעקנ

שגקרא
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אחרי מות

ן הזהר
יסו

הם"ך לעשית מעודה נדולה עבחיו ועכור בנו .גם פקד
שלא ידע מזח סנמר ההוא .אח"כ נכנם אותו המנטר.
אמר המלך עכשו אם יודע לו מן הסעהרה הגדולה
שהכיניתי לי ולבני יתערבב השלהן .מה עשה .קרא
 .תכין איזה דבר מאכל
להממונה על הסזודה ואמרלו
והערם לפני וגם לפני דסנמר ההוא.כדי שיחשוב שסועד
לפני מסעודתי .ולא יודע לו מן אוהה רסעודה היקרה
של שמחתי ושמחתבני.יקח חלק ההוא וילךלו ויתפרש
מן שמקת המעודהשלנו .ואם לא היה המלך עושה כך
לא היה נפרשסנטר ההוא מנית המלך .כך אמר הקב"ה
לישראל .הכיט שני שעירים .אחד לי ואחד להמקמרג
ההוא.כדי שיחשוב שמסוודה שלי הוא אוכל .ואליודע
לו סןהסעידה האחרת של השמחהשלנו .יקח הלק ההוא
וילך לדרכו ויהפרש מביתי .כיון שהאם העליונה עולם
הבינה שנקרא עולם הבא תבא לשכון בהוך היכל עולם
ו הוא שלא
דיעההון .שיהי' נמצא הארת הפנים [גו]די
היה נמצא מקטרג ההוא ולא שרי הדיןלפניו .אז הוא
יוציא כל רברכות ויאיר לכל .וכל החירות ההיא תמצא.
וישראל יקחו מאוהן הברכות .שהרי כאשרזה עולם הבא
נכנס
י של עילם דושהתע1 .מוצא שעולם ההחתון
כ"
ים
משמחבהע
בניו באותה הסעודה העליונה .אז הוא מברך
את השלחן .וכל העולמות מתברכים .וכל שמחה וכל
הארת פנים נמצאות שם .זש"כלפני ה' תטהרו:

מ5כמ 5מטכז סעודת 6ע5מס 5יס ו5כריס .וכקיד
ד5מ יגדע כיס ססו ,סגסיר5 .6כתר ע 56ססו 6סגטיר.6
דממתתרקיגתט5כ 6ססתמ מייתעריכגכזעפתודר6מ .מסעוזת 6ע"ס
ממי טכיד .קר6
5י ו5נרי
מ
ת
ר
ת
6
ו
ס
י
5
.
ן
י
ק
ת
מ
י
ד
י
ט
י
5ממגמ ע5קמסיטסוזדססומ סנט'רמ כנין דימסיכ דו
וד
סתטסי
קממי ותסוי
קטמי מדי5י .ו5מ יגזט
סעוזת 6יקירמ
דמזוס די '5ודכרי .ויטו 5ססוכ
יע
מססמ
"ק6וי1י5 5יס ויתסרס
טמזוס דסעודתמ די5ן.
ר 6ומי 5מו דע5כ 6עכיד סכי
5מ יתפרס ססומ סגטי מכי מ5כמ .כה 6מר קכ"ס
י וחד 5ססו6
5יס-מ .5מ1תיגו תרין סעירין .מד
5י
זלטורמ כגין זיחסיכ זמטעוזת 6די5י ק"כ
 5ו5מ יגדע
כס:ודתמ 6חרמ זחדוס זי5ן ויס :ססומ
ויזי5 5מורחיס ויתפ-ס מכיתי .כיוןי"ממ טלמס מעע5קמ"
6
ד"תי מתימ 5תסרי נו סיכ5מ דטלתמ תת"ס.
5מסכממ גסירו דמגפין [גו] דין סומ ד5מ
יסתכח ססומ ד5טורמ 51מ תמרי דזיג'ן 5קת'ס כדין
מטיק כ 5כרכמן ומגסיר 5כ ."5וכ 5ססומ חירו יסתכח.
ויסר 56גע5ין ממיגון כרכ 16זס 6כז ט5נומ 67תי
עמ5 5סיכ5מ זט5טמ תתמס ומככח דחדי ט5יומ תתמ0
טס כגוי כססימ סטודתמ טל"ס .כדין מיסו כריה
פתורמ .וט5טין כ5סו מתכרכין וכ 5חידו וכ5
גסירו דמגפין מסתכמו תתן .סס*ד 5פגי ס' תטסרו:

י
)6ונתן אהרן על שני השעירים גורלוה .אמר רב
שמעת למדנו ונהן אהרן.לפי שהוא בא מצד
החמד .על שניהשעירים .קל דוקא .בשביל לדמתיק מדת
המלכית [ג ],גורל אחד לה' וטרל אחד לעזאזל .והלא
שני שעירים הם .מפני מה אחד לה' .אלא אמר הקכ'ה
ישאר זה אצלי .ואחד ילך וישוטמ בעולם .שאלמלא
"דוגו שניהם לא יוכל העולם לסבל [גח] יוצא זה הולך
ומשוטט בעלם .ומוצא לישראל בכמה עבודות בכמה
מררמת בכמה הנהגטע טובות .כלם ש4ם בינירם .אין
ביכלהו לקמרג עליהם .וזה השעיר האחר נשלח עם
המשא של כל חטאות ישראל .למדנו שכמה כהותמזיקים
מזימנים שהם חחה רשותו ממונים לרנל את הארץ .על
דבר כל אותן שעוברים על דברי דעעורה .נ) וביום הוה
אל .שכאשרמגיעהשעיר
לא נמצא מקמרג לה?שיןעלישר
הזה אל ההר כמה שמחה על שמחה נמצאת בהם .וכלם
 .ואותו שרהדין שיצא לרנלחוזר ואומר
נמתקים עלידו
 .ובוא וראה
שבחם של ישראל .הקמעור נעשה סניטר
לא וה בלבד דיא .אלא בבל מקום עשצריכים ישראל
להטהר מעונותם .נהן לרם הקב"ה עצה לקשרשריהרין.
~רמתיקם באוהן קרבנות ועולותשמקריביםלפני הקב*ה.
אז אין יכולים להרע .וביום הוה יוהר ע? הכל .וכמו
שממתיקים ישראל למטהלכל .כך נבצעקים למעלה כל
אותן שיש להם מלשינות על ישראל .ווקכל הוא קרבן
ועבודה להקב"ה [נס] למדנו בשעה היעא שכתוב ולקח
אהרן את שני השעירים הו' .נתשררי
י
לש?מםואלוצתאןתשנביעוש
הדין ביום הוה למעלה .ורוצים
ר.
לם
כיון

 )6ונתן מסון ע 5סגי ססטיריס
 .נור5ות6 .תר רכי
סתטון תמגמ וגתן מסרן כנין ד"תי תסטרמ
[כ],ג'נור5ס
מערוג'תמ
מחד 5.ס'5ונוך5ק6מד 5ט61ע .וס6
ן,6 .תמי מד 5ר'1
6
5
מ
ן
י
ר
י
תרין סע
ו
ג
י
מ
ר
מ
6
קכ*רי
תרווייסו מזדוונן 5מ יכי 5טלתמ 5תסכ[ 5גח] גסקסמי מ1י5
ום"ע ככ5עמ .ומסכח 5סו 5יסרמ 5ככתס פו5חגין ככמס
דרנין ככמס גימוסין סכין .כ5סו ס5תמ כיגייסו65 .
יכי5
5תיט 5כסו כד5סורמ ו60י סעירמ ממרמ ס5חין
כתסו ,5דכ 5חיכ"סו דיסרמ 5תמגמ כמ 0מכי5י עריקין
טידנוגן דמיגון תמות יךיס טתגן 6 65565רע .6ע5
כ5מיגון זטכרין ע 5פתנטי מורייתמ .נ)  61001יוט6
5מ סכיח ד5עור5 6מ55מ כסו כיסר 56דכד מס 6סלו
סעירמ 5נכי סורמ כטס חידו ט 5מיזו 6סתכח כסו.
ומתכסתין כ5סו כיס .וססומ נרזיג 6זגפיק מס?ר ומטר
י
ת 6דיסרמ .5קסינור 6מתעכיד סגינור1 .6ת 6מו
ו1
ת6
5
סכמד
י כ5חודוי סו .6מ 65ככ 5מתר דכטיין יסר56
5מתזכ6סטחוכייסו .קכ"סיסיכ5ון עיט5 6קסר6מ6ריוזיג.6
ק
 65כ5ין 65כ6ס%ס6ייוטא  ,ע5
וכטס
ומנסמן יסר5 56תת5 6כ 65סכי מכסטין 5כ5

:

 9סנ 0 :ז 9פע
י

נחאאה מקומדת"

י

"י

י"",
מי"י"%" 7.י" ",י""ימ

2סם

זיו הוהר

יוט5 6עי.65ונעיין

5ס5ע6ס 51טיפקג1יונןע5ט!6

חשפעת שפע רב מכח הודוגות העולמות 1גח היגהעל מרמז שיהףנע,הת
]4ענין הארת פנים מודה על הסהקתהדינים ושמההע*י
כך לטעלה התקון שעלידו תהיה המהקה לפדת הדין3 :גמ ,כי שני השעירים רמו קל שני שריה
דיעןבודההנבוהיט כמוגא לע;ל
ןו
3גען*י' לבל גחשוב ושוה והחעיר לעואול הדא קרנן ועבודה ח 14אלא שהכל נחשבקיב
להקביה:

$
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ש,נ"ומע,תת"ונל נן(ו"זגעוין,ע",,סיו'ווי כן:יעון"ג:,ג:ו:ך
1
4:גסינהוננ::
כהן נותן גירל לטמה ,כהן נותן ערלות למעלה .כמו

נ
 ",מסת6ר כיס כקכ"ס 5תתמ .ומד מפקין 5יס
לד
דח
5ססומ תדכר .6סכי כתי 5עי5מ .מד מסת6רכיס כקכ"ס.
ומד כפיק וסמס כע5נז3 6ססומ מוכר 6ע5מס [(] ומד
...כהו מסקסר:
---. )6מ"ריוסי תנן ונתן מסרן ט 5סכי ססעיריס
נור15ת6 .י סכ יקרמ ס 61דטזמז .5חתיתון טכד6
כיתמריס6 .רמ 6דט(ת 6דטכד 65 6כטי5
דסדי עדכין
 656תס דיסיכ 5יס תמריס6 .נ 5כגין דסת 5"6זתין
סמי יות 6כד5סור .6וכנין ד 65יסמ 5יס פסר6
יסכין 5יס הי5ק 6כסמי .עדכ 6תכרתיססומ דס5יק כיס
ד6תר ר' יסודס "6ר *(ומסק6י ת5ס ע65ס מסכמנמ כטדכ.6
י סנור5
עדכ 6ייסוסע כתיכ כיס ע 5פי סנור 5ע 5ס
ודמי .ד6יסו מתר דמ מ51ק 6דיסודס ד 6דכניתין וכן בויאי .שהגורל אמר זה חלק יהודה זה של בניםין וכן
כ5סו .מוף סכמ כיון דכסכ 6סוי ידוי'6 .כון כלמי אף כאן כיון שהבהן הניח ירו בדקלפי .אוהן
עדכין תדלני וס 5כידמ דכסכמ וסרמן כ6תרייסו .סס"ד הגורלות כ4צו ועלו בירי דגהן עחו במקומם .זש"כ
סקיט5יו סנור .5ע5ס ע5יו וד6י 651 .דמ והשעיר אשר עלהעליו ףנורל ,עלה עליווראי .ולא זה
וססעיר מסר ט5
כ5חודוי  656ככ 5זתנ 6דדי5סורמ זתין 61תיסיכ 5יס רסות.6
כעיכין 5סומס 5קכ5יס כתס דיתעסק וככיק 5ון 5יסר.(6
תת5י 6תרי 6511515 .דכי ת5כמ סכ 5יס זטיר חתר6

שקג::נש%,שךעה"ש%מ

5ריס 6וכיסי דטתיס .כנין וכתיכ נ) כי נמ5יס מתס
י 11י 15ן 5טת 6ועסו כסטת6
שתס ע 5ר6סו .מ"ריוס
וסמי סע"ה תסדרי 5ססומ ד5עורמ תתכ 6דע5ייסו .דכניניס
6ת 5סכממ 15ן 5יסרמ .5וקכ"ס מסדר כ 5מינון מוכין
יסמ דעתיס .כנין דכתיכ ד) דוכר סקריס 65
5רי
 .מ*ר יסודס מ5ת5י סת ידעו טכו"ס
יכון 5כנד עיכי
סעיר 5מ סגקין 15ן 5יסר 56יותמ מד כט5תמ.
תהס66ימוי כ% 5י יותמ תסתד 5מיסו נססומ סטיר.
וננ כך קג*ס תכפר 5ס5 1יסר% 56כי 15ן תכ.65
יכי6סתכמ קסנורי 6קתיס5 .כתר סומ מתי ומסכמ 5ס1
6%
5יסרמ .5וכדין סמי5 5יס כדכתיכ ס) וי6תר ס'
 56סססןת6ין תכמ .וס %מתיכ כתוסכמתייסו דיסרמ.5
סכינורמ ומע5 5יס .כדין קכ"ס מתר
וקסי
תיע
עניוןרמ 6
ןכי דסמרין כויסי .6מתיתון ס6י
סר
55כ
ד5סור 6ס6יך ק6יס ע 5כני תדהה .ס 6סעירמ
מדמ ד6סתכמ נכיס כסתק 6דכ 5מוכייסו 1כ5
עטותייסו וכ 5תמ דחטו ומכו קת6י .וסו 6קכי5
וי כ5סו דיסדרון מיכון מ1כין ע5
15ן .כדין מסתכת
טתיס .רכי מ %מתר כ 5מיכון מינין ומסמין תתדנקין
ניס .כתס דכתיכ י) ותס5יך כת5ו5ות יס כ 5מט6תס.

טראהמקוטות 6פי

"

51כתר

ק:6

עושהדיןבעבורו .נ) ר' הוחק אמר ,משל לשומה שעוטר
 .ואח"כ תאמר לו ותראה לו כל
המלך .הן לוייו
לאפונתין העולות שעשיה וכל אותןרברים הרעים ,והואיבא
דשבחך ויאסר שלא העצא בעללם איש כמוך .אף כאן
הרי עומד רגזקטרנ לפני המלך" ,שראל נותניםלו כהגה
זו .ובאותה המהנה בהב שבו נרשם כל הרעות וכל
העולות וכל העינות שעשו ישראל ,ודוא בא ומשבח את
ישראל עעשה סנינחי עליהם .והקב"ה מהזיר הכל על

בוא וראה כל היום הזה ורא נעעעסק באותו

השעיר*
.
ובעבור זה מבפר ו,קכ'ה ל"טראל וממהר אותם ט"בל

ולא נטצא המקהע4 2פניו .אחרכך דשא בא ומשבח את
"שראל .שאז רקב'ה ש%אל אהתו ככהיב ס) ויאסר ה'
אלהשמןסאיןתבא .וויאטשיב בחשבחהם של ישראל.
ודקטיטר נעשה סנינחי והולך  .6אז אוסר רקב-ה
להשבעים שרים רמובבים אח כסא הכבוד ,הראיתם לה
הםלשין איך הוא עומד המיר להלשין על בני.
רי
ל
הכ
שעיר אחר נשלה לו בצירוף הכתב מכל ר5שעים מ
העונה וסכל החטאים שחמו %ישראל לפני .והוא קבל
כל ורע אז טסכים4ם בלם שרדהרו כל שתן החטאים'על
עמו ,רבי אבא אסר אה:ן :1עונות חש"מאים נדבקים
בו .כמו שכתוב  )1ותשלקי במשלותים כל חמאתם.

כי

) פ'כסי'
מ ט0קג 0 .פס(' כשס ד)תייס ק* 6ס)6ייכ '6י
ו4ר הזדש4

ואח"כ

*4

ש 6 %שש חטאי ישראל במקוס שליטת השטן .ואחר באחר גקשו*י' שהתקת שנעשה לטעלה גקשובהעבידה שלטטה*
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ואח'כ כלם נהזרים על ראשי עמו .זש'כ ונשא השעיר
ו אה כל שנותם אל ארץ נזרה!
עלי
לה' ונור אחרקזאזל .זא
השעירים נורלוה נורל
היא שמחה להמלשין ההמא .מה שהקב"היפיל עסו נורל
ומזמין אהעו אליו .ואינו יודע שאש לוהם הוא מכרל על
ראשו ועל עמו .ככתוב כ)כי טחלים אחה חווזה על
ראשו .וסימנךג) אף לא הביאה אמתר המלנה עם המלך
אל רסשתה אשר עשתהכי אם שתי .וכתוביצא המן
ביום ההוא שמח ומוב לנ .בחלק ההוא שנומל והולךלו.
ואח"כ כאשך יבא טלך העלין להיכל השכינה .היא
ע
מבקע%זעליהועל בניה השל העם םן המלך .ואפילובזנ
שישראל בנלות ומתפללים תפלות כל דהום הזה .היא
תעלה ביום הוה לפני מלך הזנליק ומבקשה על בניה.
ואז נטרין כל אותן הנקמות שעהיר הגך'ה לעשוה ~ם
איך עתיד מלעין הזה להבמל מן העולם,
אדום.
גזיבלע הסות לנצח .ו%מנך בזמן הנלוה.
נ)
ככתיב ו7
י
כ
נמכרנואני ועמיונו' .כיאין הצר שצה בנוק המיך .מהו
בנזק הטלך .ככהוב ס) והכריתו אתשמנו מן הארץ ומה
תעשהלשמךהגדול .שהרישםהעליוןלאיתקייםבקיומו[(]6
11ה הוא בנזקהמלך .ואזוועשן נבעח
רגשלך והמלכה4
או הארת פנים ושמחה שלמה נמצמאלתפ.ניוישראל יוצאים
לחירותביים הזה .א מן היום הזה והלאה שמחה וחדוה
בההגלות תשלמ עליהם .ואז הקב'ה מבקש לשמח עם
נתנו חלק להמקטרנ
ישראל מכאן ולהלאה .וכמו
העמים מכ] שיתפרעמ
וופרד מהם .כך נהנים לשאר
שישר~
מהם לממה:
את הקמרתעל האשלפניה' .א"ריצחק.הכהן
0
לאחר שמבל גופ ושדש *דיו ליכנם *עבודה
ת
אחרת הקדושה .עד שמהכוון*יכנם למקום אחר עלי
חקרוש סדכל נ' חומתע היו ססבבווע  .%אחיו הכרגים.
 .וכל שאר העם .כלם הט מברכים אותו ונשאו
חיוים
ידיהםעליו בהפלה .ושלשלת של זהב קשרו ביגלומנ]
הלך נ' פסיעות וכלם עמדו במקומם ולא הלכו אחריו.
הלך עוד נ' פסיעות אחרוה ופנה למקוסו [( ]7הלך עור
נ' פסישתסתםקיניוורמקשרלמעלה .נבנם למקום שנצרך
ליכנס .שמעקול כנפ 4הכרוביםטימרים ומקישא הכנפים
הפרושות למעלה .ד-ה מקטיר הקטרת .נשתכך ק1ל
כנפיהם ובלחש נרבקוהס] אם הכהן וכה הרי אז למעלה

ן
רניזי

"%ןההי

51נתו כ5סו תפסוק כויסיסון דטתיס .סרי"ד וגס 6ססטהה
ע5יו 6ת כ 5טונותס 6 56רן נזרס.
*6 )6ר גסור6י סכ 6כתיכ וגפן 6סרן ט5
י
נ
ס
ססטיריס נור5ות נור6 5מד 5ס' עור6 5מד 5פז6ע 67
6יסי מדוס דססו 6ד5עור.6כגין דקכ'ס יעי 5טתיס גור5
וותין 5יס 651 .ידט דגור ד5יק 6עי 5ט5
ריסיס וט 5טת 6די5יס .כד* 6כ) כי נמ5יס 6תס מותס ט5
ר6סו .וסיתגך נ) הק  65סכי6ס 8סתר סת5כס טס סת5ך
 56סתסתס 6סר טסתסכי 6ם 6ותי .וכתי3וי 65סתן
כיוס ססו 6סתמ וסוכ 5כ .כססו 6מו5ק 6דגטי 5ו6זי55יס.
51כתר כד 6תי ת5כ 6ט65ס 5כי תטרוגית6 .6יסי
תכטת ט5ס 6וט 5כגס 6וט 5טת 6תן ת5כ .6ו6פי5ו ,'13ג6
י
דיסר 56כנ5ות5 1551 6לותין כ 5יות 6ד6 .6י
ס.
ס5קת כיות 6ד5 6קתי ת5כ 6ט65ס ותכטת ט 5כגס6
וכדין 6תנזרו כ6 5ינון גוקתין דזתין קכ'ס 5תטכד טס
6דוס .ו6תגזר סיךותין ד5עור 6ד65 %תעכר 6תט5ת.6
י
כד* )7 6כ5ט סתות 5ג5מ .וסיתנך כזתג 6דג5ות .6כ
גמכרגו 6ני וטתי עו' .כי 6ין ס5ר סוס כג1ק סת5ך .תסו
כגזק סת5ך .כד* 6ס) וסכריתו 6ת סתגי תן ס6רן ותס
תטסס 5סתךסנדע דס 6סת6ט65ס 6 65תקייס כקיותיס [(]6
וד6 6יסו כמקסת5ך.וכדיןוסתן גגטתת5פגי סת5ךוסת5כס.
כדין גסירו ד6גפין וכ 5מידו 6סתכס .ויסר 56נפנף
5מילו כס6י יות .6כדין תס6י יות51 6ס65ס מירו ומדוס
כ6תנ5י 6לס5טמס ט5ייסו .וכדין כטי 5תמדי טתסזן
תכ6ן עס65ס .וכתס דיסכו 5יס מו5ק65 6תסרס6
תגסון .סכי גתי יסכין 5ס6ר טתין [(כ] 65תפרס6
:
תנסין
ו)רנןזן 6ת סקטרת ט 5ס56סתת"5
פגי ס'*6 .ר י5חק .כסנ6
י 65ט 65כפעמג6
5כתר ד6סמי נופיס וקדסידו
6מר 6קדיס .6טד ד6תכוון 5תיפ65 5תר 6הר 6פ65ס
תכ'3 65
5יס .כסגי 6מוי

פ6

סורע

ש

ידין ט5יס 553ות .6וקסר 6דדסכ 6זקפין כרנ5יס מנן
גט 5נ' פסיען וכ5סוקייתין כקיותייסו ול 6גס5ין כתריס.
כע '3 5ססיטן 6מ-,ן ו6ססר 5דוכתיס [( ]7געי5
נ' פס'טן 6סתיס טייגין ו6תקסר 5טי .65ט65 56תר
דט .56סתט קו 5נדפי דכרוכי 6תזתרין ו6קיסן נדפין
פריס6ן 5טי .65סוס 6קעיר קערת6 .סתככ 6קפ
נדסייסו וכ5מיסו 6תדכקן [5ס] 6י כסג% 6י ס5 6טי65
מידו 6סתכמ ו6ק) סכ 6כס6י סטת 6נפיק רטו6
דגסור .6מתכסת 6תרימין דעורי 6פרסתוג 6דכי6
ד5טי 65ו6ע 6ככ 5ססו6 6תר6 .טע רימ 6כתלי
נוקכידמוסתיס ו6תיסכ5 6כ([6י]כדין כ65סו536מיסוופטר6
6 65סתכמ תתן .פתמ כסג 6פותיס 553ח 6כרטות6
ן כרוכי6
כמווות551 6י 55ותיס .כתר דסייס יקפי
כנפיהם כבהחלה והיו מזמרים .אידע הכהן שעת רצון כת5קדתין ג7פייסו ותזמרין .כדין ידט כסנ 6דרטית 6וטיק
וחדוה היא לכל .והעם ידע שנתקבלה תפלתו .כמו תדותא סי5 6כ .65ופת 6ידטין ד6תקכי55 5ותיס .כת5
שכתוב ז) אם 4דדו חטאיכם כשנים כשלנ ילבינו .והוא וכתיכ ') 6ס יסי
ו מע6יכס כסגיס כס5ג י5כיגו .וס61
של דכהן .שהרי תכ 65מוריס 551י 55ותיס.
מו5קיס דכסנ 6דס6
חזר לאחורו וההפללתפלתו .א
נשמרציאת ביום הוה למעלה ע 5יחי חדו ט 5ה6 11סת
על ידו שמחה על שמחה
זכ~כם נס6י יות5 6פי65
ולממה
" '6
מראה טקומות % )6ח ק0ש נ) פשי גש06 0 0תל ס' )7יסי" גשס  %יסועע 0 1יףסו'0 .סי

חלי

י4ך

י

 1651גנתונגי יד על כסיה %(1 :הייפ מה שסקריניפ גחג הפכות פרים כננד ע' אומות העולפ51 :ט שא,0ימות שפ יתיאווש
" 4השלשלת .והגפ שאמוורג
יליכנם פגימח נוהנ.הייגו דוקא ררך מלנוש או תגשיפ אנל נאופן גוה אין אפור עןו ענין אווק
;כזנדספקקי-והפ.0עמאיודןתושוההייהה מנירר91סקקום הגחת המחחה,,מי
) *ה שנרבקו
ית בסספרןאין מונן .ואפשר שעא מספר ח*סיעות היח יודע
ה04וקו
לנו
הגגפים לג 041על ררך הבתונ ונעפדם תר4נח
מאד פו הפחד
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ותת .6ט 5ססי 6סעת 6כתיכ 6סרי סעס סככס 615סרי
סטס סס' 56סיו:
)6ןלס4בי סכפרת יוס סכט פעתיס תן ס?ס כ56געו.
6קר 6כ 6כס6י יות 6תתטער כסכ 6כטערין
ט65ין .יסו 6ק6יס כין ע65י ותתמי .ותכסר ע5יס
וט 5כיתיס 1ט 5כסני ופ 5תקדס 6וע 5יסר 56כ5סו .ת6כ6
כסע %דט 56כדת 6דסר תכוין כריס 6דתסיתגות6
איי 5%נעיס .כתס דכתיכ וסוס"ות
ו ע 5סכפרת ו5פני
סכפרת .וסיך עכיד .כסיס כקטפ 6ד56כע 6ו6די
כת55יףכסיסין ד56כע5 6סעו 6דכפורת6 .6די ו6תכוון
וט%י 5תתג06 .ת6 .מת כ5מודס6 .6מת דכ5ע כ.65
סג%ידכ% .65ת דכ6 65סדרן 5קכ5ס6 .חת ריס6
4פת
1כ5 ]1([ 65נתר 5גאן ו6מת .ד6יכוןסריין כמו 6כרעות6
64מוות % 6תתסרסן 5ע5תין [5ח] כתר דתט5 6ס6י ו6מת
%שי 6פ 6דכ 65ס%י תכ6ן 5תתני כוווג .6ותגי
61תר 6מפ וסתיס6 .מת וס5ם".ח
ת ו%כע6 .מת ומתס.
6מת וסם6 .מת וסכע [(ט] כגין 65תסכ 6ו5כנד6:5 6י
לעןז ד6יסי 6ת 6ע65ס כורנין ידיען 5כתר 6ד6נו6
קת6ס [פ] 651תסכ 6גסרין עתיקין ת6תרייסו 5כגסת
יסר .56וע"ד יות 6ד 6תרין כסורין כסרין כמד6 .6חמ
ע65ס כסר65 6ת 6תת6ס .יע*ד כתיכ יוס סכפוריס
גתס ד6תתר [ת"6 ]6ר י5מק קפער 6מד 6קסיר6
ת סתס יפקוסו
כרג5וי דכסכ 6כסעת 6דסוס ע .56ד)6יתי
ת5כר .וכת6י ידעי .כססי 6זסורית6 6תידע ו6מתתודע
י .כס6י סעת6 6סתתודע דכסג6
גד  65יססך ניו
כ .ו6י יפוק כם5ס כ~סורית6 6תידע
6מתכמ 5גו כמק6ס
:61תתודע דיססך נווכי 5מוור .כדין מדטת6
סי 6כע65י ותת6י .ו6י  .165כ5סו 6סתכמו כ5טר.6
1סוו ידעי כ5סו ך6 65תקכ55 5ותסון*6 .ר יסי
ס כיון
ע 56וטתעס עיגוי .ד%5 65תכ 65כתס
יסוס
ד56 65עריך .וסוס סתע ק 5גדפי כרוגי 6ת~תרי
1תסכמי .סוס ידע כסכ 6דכ 65סוס כמדו 6ויפוק
גס5ס .ועס כ 5ד 6כ155תיס סוס ידע דת5ין כפקין
כמדות .6ותתקכ5ן ותת:רכן כדק 6י6ות .וכדין מדות6
סי6כעל"י ותת6י.
ג) ךכנס4ך ע 5סקדס תסת16ת כני יסר 56וגו'
 .ת6כ6
וכסר ע 5סקדס"6 .ר 56עור ס 6תניגן
מייכי 6עכדיןת6יפניתות5 6עי .65ותתערין דיגין ונרתין
65סת6כ 6תקדם 6והוי 6תקיפ 6ס6רי 65תנ65ס.יכדיןדיגין
תתטרין כע5ת.6יכס6י י,ת 6כע' כסנ5 6דכ6ס כ.65
ס דסו 6רים 6דת5כ[ 6טנ]
651תער 6כתר 6קדיס 6די5י
י ת5כ65 5סר6ס כמסרוכית .6וכד ריס6
ינין ייית
י 65זדתנ 6כתטרונית 6ו65תער6
?ת5כ 6כטי 5כ65כסי.5
ת
י
י
ו
כע5ת6 .6סתכמ דכ 5ס5יתו ד5עי65
מידו
ותת 6וככרככס6נן 6ת5י *6ד6י 6תער כתר 6די5יס
6 6תער 1כ65כם5יתו 6סתכמ .וע*ד כתיכיכסר ע5
י5
סקדס .כנךתית 6וכסר פ 5סקדם 65סנ6ס ס5ת 6כט5ת6
651סנ6ס תידו כע5מ .6וכו מידו דאנ6 6סתכמ
כת5כ 6וכתפרונימ .6כ 5סתסין וכ 5כגי סיכ 65כ5טו
6סתכמו
פ קט ט  91ש4
43ר4טן כ4קומות

"
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ולממה4 % .ותה השעה
כתט אשריןהעם שככה ל1אשרי
העם שה' אלהיו
נ הכפרת יזה שבע פעףם מן הדם באצבש*
)6ולפ
י א'ר אבא ביום הוה נחעמר הכדע בעמרות
עליוטת .והוא עומדבין ץליונים ותחהונים .ומכפר עליו
ועלביוזוועל הכהנים הצל המקרשועל כלישראל .למרנו
האמונה
בשעה שנכנס עם דם הפר דיה מכוין
י
ק
ן
ו
ב
ל
והזה באצבעו .כמו שכתוב והזה אותו ע
ת
ר
ו
פ
ג
ד
י
~פנ
ך קמטה .טבל ראהט האצבע בהדם והוה
הכפרת .ואי
י
כסצליף בטיפות שבאצבעלעומת
דהכ4רת .הוהוטזבין
והתהיל למנווז .אחבה אחת בלבדה .אחת הכ:לל הכל*
אחה שבח של הכל94 .צז ו4רגלפוניםאליו .אהח ראשית
הכל [ ],5אח"כ אחת ואהת .שהם שוכנים טזר ברצון
באחוהואין נפרדים לשלם [(ח] אחר ו4הניע לזאת אחת
ושאהוימאר האם של הכף התחיל מכ4ק למגות 8הג.חימה
אחתועטזים .אהתושלש .אהתוארבע .אחתהעיפ*
אחת ושש .אהת ושבע מע] בשביל להמשיךולהפיקאהת
הזו שדךא האם העלינהבמדרטתיויעות להכתר של האם
התרחונה [ת] ולהמווך נח*ם ענוים מם9מם לכנמת
ישראל .וע"כביום האשני מאורות מאירים כאחת .האם
העליונה מאירה 9אם התחחגה1 .ע'כ כתוביום הכפורים
כמו שנתבאר [ת ]6א'ר יצחק שלשלת והב היה נקשר
ברנלי דגהן בשעה שהיה נכנם .שאםימות שם יוציאוהו
לחוץ .ובמהירעו .בהלשון של והורקז הץה נודע וניכר
כאשר לא נהפך טנו האדום .באותה שעה ניכר שרגדע
ע
נמצא בפנים עם חמא .ואםיוכה לצאת בשלוםהיהטי
וניכר בהלשון של והורית שנהפך נהצ ללבן .או דיתה
שמחהבעליוניםובתחתונימ* ואםלא .טטצש כלם בצער.
ע
ושרנץוכנםיה*הוכדהםןבולים שלא נתקבלה תפלתם .א"ד יוערהכי
ה ממממם את עעע .שלא י0תבל במה
שלא נצרך .והיה שימע קיל כנפי הכרובים נהמרים
ומשבחים .אוידע הכוק שהכל וצא בחדוהויוכה לצאת
בשלום.ועם כל וה היהמביןבתפלתו שהדבוריםיצאים
בשטחה .ומתקבלים ומתברכים כראף .ואו נעשה שמהה
בעלטנים ובתחתטים:
נ)רכפר על הקדש מממאותבני ישראל הו' 1למדנו
מי
צ וכפר על הקרש .א"ר אלעור למדט
הויגורמים
ם
נ
פ
ם
י
ש
שהרשעים עו
.הוו
ה
ל
ע
מ
ל
דמלע'מירים דימם
לטמא המקדש .ונהש דחקיף מ לדוזנלות .ואו דעים
נהעוררים בעולם ,וביום הזה צריך הכהן לטדו דגל.
ולעורר כחר הקרוש שלו שנייא ראש המלך [תנ]
בשביל שיבא המלך לשכן אצל הםלם"ת .כאשר ראש
המלך הולך הכלהולך.יבאלהודונ עם דגולכו'ת לעורר
שסחה וברכוה בעולם .נמצא שכל השלמות שלמעלה
ושלממה הי' תולה בהכהן .שאם נחעורר הכתר שלו
הכל נתעורר ודגל נמצא בשלכות ,וע"כ כתוב וכפר על
רקדש .בתהלה וכפר על ו,קרש להרבות שלום בעולם
ולהרבות שמחה בעזלם .וכאשר שמחת ההזדונות נמצאת
בהמלך והםלכו'וע ש כל משרתיהםוכלבני ההיכלכלם
בשמוא

ץן הזהר

 ]1%אחת חראשון מרפו על ספירתג"זר1 :לח) אחת ואחת מדמז על הספירות חכסה וגיגה הגקראין אבא ואטא והן תרין רעין
מתפרשין1 .וס)*י' שטחגר ומורוונ ספירת הביגה עםז' ספירות התהתוגות על דרך זה ,אחת ושתיםהיינו בעה עט
א *ף לחבר ביגח טן מלכות1 :מ ]6כפורים בלעען
אחת ושלש הייגו ביגה עם תפארתובן השאר עד ושבע שהיא ספירת הסלכות,:
מרמז שהאם העליונה ע 0החפ התהתחה שתיהן מכפרות על ישראל בניהן, :פג) הייגו 80ירת ההגמה .ויטון להטשיך משש
ריי*
קארה לממה בוביל הזדועת ה 8444עט פלפת
דל4

חמד וגבורה,

י

אחרףכית
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בשמחההטצאום .וכל ההמאש שחטאולפני הםלך מהבפר
ך כתוב
להם .זש"כ מכל חמאתינםל8ני ה' תמחע.יפיכ
וכל אדם לא טעה באהל טעד בבש לכפר בקדש עד
רקרוש .וכשנעשה
צאהו .בשעה שנכנס לנרום
הזדונות המלך עם רגטלכו"ת א ב*טתה השעה וכפר בערו
ובעד ביתו )6 .למדנו רבי יהודה אומוע רגוע מעורר
שלום בעולם למעלה לממןע ולמדט קודם שנבנםבמררגה
אחת דף' מטבל עששט* כשרצא ממדרנהזו למדרנה אחרת
ש?ד מבל עצמו.טי'
קלמות בזה ובזה [תנ] קדש
י
ש
ק
מ
ידיו
ת
ו
א
ר
ה
ל
.
ז
.
ה
ר
ו
ב
ע
ך
ד
צ
נ
ונצרך
להתרואמותתברבכבינםדכהאעי ובכ
יכדכרון העבודה והבונה .עד
שמתלפש
שקשרר הכל ככט שנשת*ך ויוזברכו עליונים ותחתונים.
נ)רבי נדצראי העע אמר כהעב וכפר על הקדש מממאות
בניישיאל ום8שעיהם לכל חמאהם .ומכל חמאתם צר*ך
לומר .אלאלנגףתםולייפויזם מכאןולהלאה .לכלחמאתם.
שלאיכל המקטרנ לשלם עליהמי וע'כ ביום כפורשריא
צריכים
קטה
ה'
י
שרא
לנקותשעלצמכםלולהלחבמתאייםחפיוונקרינולןיםשלכמהלםא.כים ה~ליוניי
ם.
ענויים בשביל להמחיע מהמש צדדים העליונים וויום
הכטרים סוציאם .והם השערים שלו [תד] ואם נהשוב נם
י שואה ואע"פ שבבלל
שאטכזיילהההשידארא מצד ,טל יצחק הי
 .ואז ששהעטיים הם .ועטי האחרון תשמוש
הממה הוא .ובמדרנה הששעז נמצא  ]:-1ולעימהה אנו
עושרם ענוי הזה ..כפור .מפני מה נקראכפור.
ה.אולאאללפי
ואמנשק כל מומאה ומבמלה מלפניו בטם הז
כן
 .וכך אנו קורים לו:
כפורהייט שלנקיון

הייד

ים

ים

ן הוהר
ישו

ל שכין דמכו קתי ת5כ6 6תכפר
6סתכט 3מ*ויו .יכ
5סו סס*ד תכ 5פס6ת'כס צפני ס' תעסרו .ו3נ*כ כתיכ
1כ6 5דס  65יסיס כ6סל תופד כ63ו 5כ9ר 3קדס עד
%תו3 .סעת 6דע5 56זוונ5 6סו .ונסעת6
דתזדוונין ת5כ 6ותסרונית 6ססי 6סעת 6וכפר 3עדו
ו3עד 3יתו"..
) ת %6ר' יסודס 6תר כסגה 6תער
%ת6
5עי 65ותת .6וחני 6ע56
כ
נ"
6
רר
דמ
ע5ת"נופיס .נ*9ק תס6י דרנ5 6דרנ63 6
מד 5גטמי
6גטמי נופיס% .יד ס5ת 6נס6י ונס6י [תנ] קדס
ידף ותתכרכ6ן כמו .6וככל3 6עי 65ה 061עו3ד .6וכעי
65מש6ס 35וסוי ןית35ס כגאנ 6דעו3ד 6דיתכוו :עד
ויסוו  6%כפס וטעריך ויתנרכון ע65י '1תת6י.
נ) ר' נסור6י ס6 63מר כתי 3וכפר ע 5סקדס תסת6ות
נני יפר 56ותפמסףסס 5כ
 5מע6תס ותכ 5מס6תס ת3עי
ליס .ש5 6סג5 %סק תכח ו5ס65ס5 .כ 5מט6תס.
דל6יכי
5פקערנ5 6פלע6ספ5ייסו .וע*ד ניו %דכ9ורד6יס1
יס
ד
נרתייסו
.
רנ5ין כת65כי
פנויין כנין 65סתייע 6תמתס ססרין ע65ין דיות6
דכפורי 6פיק 5ון61 .ינון תרעין די5יס [תד] ו6י סת'ס
טע
סיי?6סיוכדין 6יטן
וענוי3 6תר6ס תסתיס
סתקס 6יסו .ו3דרג 6סתית6ס סכיפ [תס] ו5קכ5יס 6נן
ע3דין עכנ5וי6תסד366ו 1כ6עטכרר65 .יתס6י 6קרי כפור 656כנין
תקתיס 3ס6י יות .6ופ*ד
דתנקי
יוס כ9ור
וסכי קרינין 5יס:
יות" דנקיות"
'
ס
נ)דישנ
וכ9ר ע5יו .ת6נ6
א  56סתז3מ 6סר 5פני
5תת6 6תע3יד 5עי .65וכ65סת6תקסר מד 3חך.
כתס
.
"ח
ת5
וי
תכפר כסנ5 6תת .6סכי נתי 5פ
נ"
ת"
וכד דכ3ססנ6י6י
וד
5תת 6תמור פעמניס .כסנ 6ד5ע'5
וכת6ת%ת 6סשןי מ5ס5ק 6קדוס 6דת5כ 6ע65ס ות ין
פ5מין
5ד קתיסק"3סד9קק3י*דס*6 .ר יסודס 56ת5י
ע5ייסו דיסר65 56וכמ6
סוו יופי יסר6 6ת6י
5סייתי1ל6תכ[3יס6רתעתי-1מונדעון .דס 6ןס
כתס רתיכין כתס מיי5ין 6ית '5ס .כתס סולטנין תתגן
תסתכמין 93ולמניס .כד זתין 5סו 5יסר3 56סט
ק
נ9עחד
עלת"
כ%פ 6קדיס 6נגין דיסתכמו
קסיר 5כלסו
פ65י 3סו כיסר .56ומדוון  65טתלין קתיס ופעמנ6

ט

פט,,

פך

א אל הגחבח אשרלפני ה' כפר עלץ .למדט
)8ךישב
שא"ר יףודה אל המונח סהם .כמו שנעשה
לממה כך נעשה למעלה .והכל מתקשר זה בה .ולמדנו
נמו שביום הזה מכפר הכהןלמפה .כמוכן נעשהלמעלה.
וכאשר וצהןשלמפה ממרר עבודתו .כמו כן עושה הכהן
שלמעלה .לא נמצאת עבודה למעלה עד שנמצאת לממה.
ומלממה מתחלת לעלות קדושוז מלך העליון .תמצאים
כל העולמווז מתקשרים כאחר לפני הקבשה .א"ר יהודה
אלמלי הבינוישרגלמפני מה פקד הקב'העלירםליצכיהם
טתר מכל שארהעמים .היוידעים שהרי הקב"ה מהל
את שלו ולאנבה מהם אפילו אחדממאה .למדנו שוקב"ה
כמה מרכבות וכמה חיילווז יש לו .כמה שרים ממונים
טטצאיםלעבודתו .וכאשר ושמין את ישראל בעולם הזה
והשכין אווזם
הכתירם בכתרים קדושש כדכרון
בארק הקדושה לבעטריהיו נמצאים לעבודתו .וקשרלכל
העליונים בעבודתישראל .ושמחהלאנכנמתלפניו ועבודה
לא נעשית לפנץ למעלה עד שרשראל ששרם לממה .וכל 6 65תטכיד קתיס
עד דיסר6ל ע3דין
כ5
ונק חישראל נמצאים בקבודתרבונם לממה כמו נעשה
דיסר6ל תסתכמ5יעןי
ל3
"פולהג 6דת6ריסון 5תת6
5תתס
"כינתי
לשעלה .ובזמן שישיאל במלו העבודה לממהכןנתבמל זתנ"
למעלה .ועטדה לא נמצאת לא למעלה ולא לממה .ואם 15י5
 6ופו5מנ6 65 6סתכמ5 653עי 65ע5 6לתת3 6וע5
כשישראל במלו עבודת הקב"הכשהיו שרוים באראנעשה דיסר3 56ס5ו פו5מנ 6דק"3ס
סר6ן
""
רע
סר
6
5
3י
במו כן למע'לה .בל שכן אח'כ .אמר הקב"ה ל4שראל סכינתי 5עי .65כ 5סכן 5כתר6 .טר קכ'ס 5
לולי ידעתם כמה מוצות במה חי6ת מהעכבש למעלה 6י 6תעידפין כתס 5%וסין נפס מיי5ין תתפככין

שלמי.

כי

נשראה מקומטז"

ש ש :מ

בשבילנם

1%ס קפ 4ג)

דף ט.

נניכיכון

ח הזהר

' שנונתינזדתו לימה נל
מנןי
יוויוג בואטעת חעליונות :ןפד] יום חנפורים טרטו על עולם
פיא 81דרגתהי'בדי לנרום שםימו
שהיא חחמאה
הבינה אמא עלאה

 '1ס8יוות חתהמטטונ וחחמשחענהים אם בנגד א 6הספירות .ואם נחשוב שתיה בלבדה יחיא

לשדן הזהר

אחרי מות

3ג'ניכון .תנךטון 31ית 6תון כן6י 5מיקס 3עלמ6 6פ'5ו
סטתח מך 6ועכ"ן ת6י כתי 3ו6ף גס זמת 3סיותם כ6רן
6ויכ':ס ( 65ומסתיס סס'ן וי5מ  56סמז3מ מ 5סנ,זכמ
סחס חסר 5פנ' ס' סתס [תין וכסר ט5יו35 .תר וי65
ופס6 :ת עו5תו ומת עו5ת סטס ונו' .וכפר ט5יו .ממי
י 65תער 6מסן 3ע5ת3 6קדמיתח
ק 6ת"רי'6 .ר יוס
י
)רכמבשד 6סרן 6ת סתי ילע ע 5רמס ססטיר סמי
וסתוךס ע5יו עו''6 .ר ס(זעון 3נין כך
וסמך חסרן מת סתי י1יו דקכ*ס יסתכס ע 5ידוי.
ט 5ר6ס ססעיר סחי סמי ל"ק65 6כ 655ססו 6ך5עי[65מי]
יסתוךס ע'5ו 6ת כג עונות .כמס ךכתי 3וסתוך :מכר
מס6ע'5ס.ו6וקימנ 6ע5י"ס .ך6תךכי גר נס ו6סת6ר ע"'5ס
כ 5ססו 6מו6 .63וף סכ 6וסתוךס ע5יו 3תר ך6וךי
כסנ3 6נינייסו ךיסך .56ע5י*ו .כ5ותר יסת6רון כ 5חוכין
ע"'5ו  5'6ר' 6 636י סכי וס 6כתי 651 3יז3חו עון
6ת ז3מיסס 5סעיריס 5*6 .ס~י סכ .6ךסתס
5סעיריס סח קר3ין קר3ג .6ו3נ*כ  65כתי 3ע6
יז3מו טון 6ת וכמיסס סטיריס5 656 .סעיריס ךסתס
5סעירים סוו ע3ךי פו5מנ 6וסו5טכות 6וסכ 6ונס 6ססעיר
ע5יו 6פ כ 5עונותס.
5מ 6תע3ין 56מ 5סק'3ס.
מזי ך3ניגי קר3ונק6רככ"מתכסתן ע65ין ותתמין.
נ 65 6סר 6וס5ט 5ע5ייסו ךיסר .56ת6נ 6וס5מ 3ין
"
פי
1,
י
מיס טתי סתך3רס .תסו 6יס עתי 656 .רז 6ךת5ס סכי
סו3 .6כ 5תס ך6תע3ין 3עי 3ר נס זמין 5ססי 6ת5ס.
6ית "3נ ך3רכתמ 6תקייס ע 5ין'ס יתיר מ6מר 6כ) ת6
חזי מ6י כתי 3כיס 3כסנ 6ג) סו3עין סו 6י3ורך 56תקרי
ע65ין'ס3
ת י*3נ ך6יסו
ן 5סכו6
3ס6י וא,
י
:
ז
ן"ע 5יךיס .וככ 5תס ך'סגמ 5יתי 5וועי 6ומ6רס
כית
כור
וס
5
ו3טית.6כנון 53עס ך6קרי רע עיןיסוס זמין 5כ3 5יס
ו 65סוס זמין 5עכ .ו6ע*נ ך3רך3 .רכתיס  65כרכת6
ו6 65תקייס וכן סוס "5ס כ 5מ6ן ך5ייע התק"ס
61פ'(ו כרגע 6חן 6וט"ן כת' 3סתס סטין 3כ 5התר
וטיניס ס5ט6 6ת5טי .6ת 6מזי ע6י כת' 3ויסת 56
סתך3ר פניו .גנין ו'תער תססו 6סער 6ס6י ךס5ס6
י ךיסר .56ממי כת'3 3סז
תתן וייתי 3י5טורי 6ע5ייס
3כסגי .עו 3עין סו3' 6ורך ךסו 6סוס זמין 3ס6י
וס~י 3רכת63 6סנמותח ךי5יס וע"ד תכיכן יסטי נר גס
6פי5ו ממ6ס 6רמין ע6' 6רע ככ*נ ך6ית '5ס ט'.ת כיס6
 516סכ 6וס5מ 3ין היס עתי .ךסו 6ו(וין 5סמי ורכיס
5ס .'6וכסנ 6סוס מסתמיךע 3יס מן טיג 6יפיר ת6מרמ
פורת 6סורט1 6ט 5טיני6 6תמפי3 6סערין סנימין
מכמ 65עיני 6ו 65תסתכ3 5תיסר ס6י סו'3 6כ זמין
5ס6י וכךק 6מזו 5יס .וע"ן כתי3 3ין 6יס עתי כגוס
מ 635סיס כ"כ ך3כ6 5תר ךתסי כיךוי :וס מית
ע 6סת 3כי נס 6מקרכין כסךיס .כסורי 6סוס '3נ ךככ5
מתר ך6סתכ6 5פי5ו 5טכ כ6 65תספך 35יס .יומ 6מן סוס
ן6 .תי ססו*3 6ג
מז *3נ 6זי 5גסוקמ וסוו מגפוי גסירי
ו"ססנל 3יס ו6ת3קע עיגיס .גנ*כ ככ 65סוס "3נ זתין
5ס6י ו5ס6י .וע*ן כת' 3טו 3עין סו 6י3ורך 56

י

תקרי

ןקידש
ישי

לב

בשבילכם .תבינו שאין אתם כדאי לעמוד בעולם אפילו
שעה אחת .יעכ"ז מהכהוב .ואף נם זאת בהיוהם בארץ
אויביהם לאמאסתים .זש"כ ויצא אל המזבח ,אל דסזבח
סתם .אשר לפני ה' .סתם [תו] וכפר עליו .אח"כ ויצא
ועשה את עולהו ואק קולת העם תו' .וכפרעליו .מה
ר חסד ~עולם בתחלה:
ענינו .א"ר יוסייעור

)6דכםכמך אדרן את שתי ידיו על
"י
ראשןהשבעשיברילהו
והחודהעי
ה
ת תו' .א'ר שמעו
וכמך אהרן אה שתיידיו כדי שהקב"ה יסכים על ידו.
לאותו שלמעלה[תז]
על ראשעהלשיועירהחי .החידוקאלהכיי
אשר

יההודה
את כל עומת .כמו שכתוב חשקודה
חכא עליה .וביארנו עלי"ה 4שנפהר האדם ונשאר עלי"ה
כל דחמא ההוא .אף כאן והתודהעליו .לאדר שדתודה
הכהן בשביל ישראל.עלי'ו .כלומר ישארז כל דחמאים
עוד
עלי"ו .א"ל ר' אבא אם כן הלא כתוב מ~א
י
זבו
י שם
י.
את זבחיהם לשעירים .א"ל אין דומה לכאן
כ
לשעירים הע מקריבים רהרבן .ולפיכך לא כתוב ולא
יזבחו עוד את זבחיהם שעירים .אלא לשעירים .כי שם
לשעירים הע עושים עבורה וממשלה .וכאן ונשא השעיר
עיי
ו את כל עונותם .והקרבן לא נעשה אלא לדקב'ה.
ובוא וראה שבשביל הקרבן נמהקים עליונים ותהוענים.
והדין אעו שורה וש~פ על ישראל .למרטושלח ביר
אישעתי וומרברה .מהו איש עתי .אלא שד הדבר כך
הוא .בכל ענין שנעשה נצרך איש המובן לאוחו ענין.
יש אדם שהברכה מתקימת עלידו יותר מאחר .כ) בוא

י
וראה מה כתוב בו בכהן ') פובעיןהואיבורך .אלתשי
יבורך אלא יברך .לפי שהוא ראוי ומזומן שתתקתם
הביכה על ידו בזה .ויש אדם שהוא מזומן לרל:קים
 .ובכל מה שישניח תבא קללה ומארה
קללות עלידו

ובהלה .כנון בלעם שנקרא רע עק שהי' מזומן לכל רע
ו~א היה מזוטן למוב .ואע"פ שברך .ברכתו אעה נרכה
ולא נתקיימה .וכא:ר היה מקלל לכלמי שקלל נתקיים
ואפילו ברנע אחד .וע"ז כתוב שתם העיז .בכל מפם
ששלפה עים נתקלל .בוא וראה מה כתוב ישת אל
המדברפניו .בשביל לעחיר מצר ההוא זה הכח ששולפ
שם ויוכל לבוא במלשינווע על ישראל .מה כהיב
בהכהנים.טובעין הואיבורך .שהואהיה טזומן לזהוהברכה
היתה שורה במקום השנהתו .וע"כ למדט יסור האדם
ן רעףש
אפילו ממאה דרכים ואל יפנע באיש שיש ל1עי
אף כאן ושלח ביד אישעתי .שהוא מזומן לזה ונרשם
לוה .והכהן היה מכיר בו שעימ אהת נדולה מעם מעינו
השנית .הנבות שעל העינט מכוסים בהרבה שערות.
עיניו בולמות ואש ססתכל ישר .זה הוא האיש המזומן
לזה וראוי לו זה .וע"כ כתיב ביד איש עתי .בגוש
רלבא דףה איש שבכל מקום שהכה בידו היה ססית.
ולאהיו אנשים מתקרביםאליו .בסוריא היה איש שבכל
מקום שדג~:כל אפילו לפעב נהפך דגלליע
 .עם אחדהיה
מהלך איש בשוק והיו פניו מאירים .ויבא איש ההוא
והסתכל בו ונבקעהעינו .לפיכך יש לכל איש מזומן הן
לטובוהו לרש וע'ב כהעב פוב עין הוא יבורך .אל
תקרי

 9סנ ט 1ף סג :נ) פסג' ג'כ
מ4אה מקומות י
לך וקןדעי
אן מה שנאמר :ת :יש לפרשו על למעלה ועל לטטה,:פזן היינו אחד מן שני שרי הדין ה?"'ו:ים כגוכר לעיל1
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אחרי מות

לשון הוהר

גי3ורך  656י3רך .ות6ג 6ס'3 *6נ דסוס 6זי5
ר 6כד תסי 3יס כססו 6סטיר 6סוס ס5יק 5עור6
עד
651
"יתחו
ודד6חתיע53יידסס3יתירפייןן יסדיוייפ.ין .וססו6סוס*3ננמיתסוס5פ65נותתרסכיךר
עונות ממך וכו' .ו3נין דס5יק סס 61קסינור61 6תעכיד
סניניר 6דיסר .56כוין כ5מו3ייסו דיסר 56ת6י דכתיכ
ינס .6ק"3ס
עיגון סתקין ד5עי65 65דכר 6חו3ייסו ד3כיוכ
15 5ן ורתי 15ן 65תר ו6תקרי ח155ת יס .סס'ו
י
:

תקרייבהיך אלאיברך .ולמדנוזה האיש שהלך עםהשעיר
למדבר .כאשר הגיע למדבר עם השעיר ההואעלה
י
רד
ודחה אותו בשתי ידיו .ולא היה מניע לחצי ההרלע
שנעשה אבריםאברים .והאהש ההוא היה אוסר כך ימחו
שנות עמך %ו' .ולפי שנסתלק סקמרנ ההוא ונעשה
מנעור לישראל .ףכן כל חמאות ישראל וכל מה שנרשם
באהען הפתקאות שלסעלה להןכיר עוטת האנשים .ממל
טתם הקב"ה ומשליכם לם,ךם שנקרא סצלותים
 .זש'כ
 )6ותס5ך 3ת155ת יס כ 5חע6תס
 )6ותשלך במצלעזים כל חמאהם:
ה לכם להעז עולם בהדש השביעי בעשור כ) ר1קירז1ק 5כס 5חקת עו5ס 3מדס 0ס3יעי 3עסור
0רו?ירצ
5מדס תענו 6ת נפסותיכס"6 .ר סתעון
לחרש ת4נו את נפשותיכם .א'ר שמעון
ת5כ6
אשתגם נאמר .בשכילשישראל יהךו נמצאיםלפנירמלך נפסזתיכס ק6תר3 .גין ויסר 56מסתכמין
קמי,5תזכק6
השעש צאים.ויהיה הרצמ שלהם אל הקב'ה להתרבק קדיס 6זכ6ין .ויס 6רפות 6ד5סע 5נ3י קכ'ס
השמעה 3יס3 .נין דיתכפר 5ס 1ח31ייסו .וע"ד ת6ן ד6כ 5וסתי
ב.1כרי שיכפר להם ע"עתתשם .וע"כ
י
מ
יירי ענה 3תסיע6ותעננ6נפסיס3תיכ65ותסתי6 .6סתכמ3עסי:6-עכוי6
כ
ו
א
ש
א
צ
ט
מ
4צזאיוף ומוגנ נפשו במאכלומשטעה.
איו חתבעע
נשה תשרקץ וצפמ8נמריןתולסין [תח] 61סתכמ כ6עו 6תעני תסיע6ס
"נפש בשג חלקים [חח] ונח8,ב כ
ינ8איתיכם.לחכליל הכל דגוףוהגשש.ולדבנע ועסיר6ס6.תנפסותיכס65 .כ 655כ 65נופ 6ונסס .6ע6תכנטס
מעשירי .את
עיב4ר על עוטתם.ימרטכי ביום הא יכפר נס6י יות65 6תכפר 6ע 5תו3שון .ת6כ6כי3ייס סזסיכפר
בים וטה
ס סזס .סיוס סזס ת3עי 5יס6 .ל3 6ייס סזס
ו
י
3
עמ~כם* בעםהזה .העם הזהצדיךלומר .אלאביום הזה פ5יכס.
.
]
פ
ת
[
ד3יס 6תנ5י עתיק 6קדיס5 6כסר 6ע 5מו3יסון
טניפ] שבו נתנלה רקרמן רקדוש לכפר על חפאות וייק6
וכ .65נ) ות6נ3 6ס6י יומ 6כ 5מיוו 1כ 5נסירו 1כ5
הארה
שמחה
נ) ולמדנו שביום הוה
ן 63מ 6ע65ס [נ]
כ
יהעליעה [נ] 11תרנות 6וע5תין כ5סו ת5יי
ום
יע?וון של העולמת הכל השלה בהא
וכ 5ת3וטין גנדין וגסקין מנס .וכדץ נסירץ כ5
שבל השפעות נמשכות ההו*ית סמנה% .ז פאירות
 .ונסוין 3ממר3 6מוות 6מו ומתכסס
4יתן המנורות .וסאירות בהארה של שמחה עד שנםתק *ימן כ%יגץ
אבל .ואו כל אותן הרינים נמיאים בהארה .ההרע אונו  .65וכךץ כ65יטן וינץ 6סתכמו 3נ0ירו .ווינ65 6
6תע3יד1 .פ 5ד 6תפט 6ת נפמתעס:
נעשה .ועל כן תעט את פועתיכם:
יכסר
אלאייככפפרר )1כ ייי
י נעם הוהיכפר עליכםעו' .א"ר אלעזר
0כ
סכססה6כיכפפרו עעמ5יככסס %ומ'.3מי"56ירס656.ע
65
י יכפר
י ע5י
נ עליכם ,אכפר עליכם צריך לומר.
עליכם להכליל יובל [ג6ן הסנהטיך שפע להשקות ביום פ5יכס 65כ 6%יו[ 653ג ]6דנניו תמע* 65סק6ס
י
סס
3כ
הזה לכל צד .להשביע רכל ולהשקותלכל .וזהו עליכם .יות5 6כ 5עי3ר65 .ר 061כ651 65סק6ס כ .65וד 6ע5י
.6
ביומר בשבייכם .לכהר אחכם ביום הזה .שכהעבלפני כ5ותרכניכיכי
י
ןל5 6דכ6ס 5כון 3ס6י יות .6דכתי5 3סכ
י דינ .6ס) ר3י נטר6י ס63
1
ה' תמהרו .ולא ישלם עליכם רץ .ס) רבי נהורא הזקן ס' תעסרו.
ע
5
ס
י
ע5י
יכיכפרפ5יכס 5ססר 6תכס.
כים .כי 6תר .כטינ כי 3יוס סוס
אמר .כתובכיביום הזה יבפר עליכם למהר את
י
כ
ווום הזהצריך לומר .סהוכיבים הזה .אלא
שבו סיוס סזס ת3עי 5יס .תסו כי 3יוס סזס3 656 .נין
במהר המקדש למעלה עתסלא אורה כתובכיביום הוה %1וכי תקדס5 6עי%1 65נסיר כתי 3כי ניוס סזס
יכפרעליכם [גכ]יכפרועקה תחלה ביום הזהכדישיאיר .יכפרע5יכס [גכןיכפרוינקי 3קד%ת36ייס ס~סנניןדית::יר
זה וינקרצ 351תר ע5יכס .תו יכסר 3יוס סזס וינקי5יס 3קדייית.6
ואחר כךישפיעעליכם הארה.ועוריכפרביום ה
החלה .גל זה עליכם .בשבילכם נצרך לנקוהו ולמהרו וכ 5ד 6ע5יכס3 .ניניכין 56סריך 5נק~ס 5יס 51דכ6ס
א עולם העליון 5יס 3קדתית 6יכפר .ת6ן יכפר 656 .ד 6ס 61ט5ת 6ט65ס
תחלה .יכפר .מי יכפר .אלא זה וי
 .ולכך כל צדרים הרעים שנקראים דגסיר ינקי לכ1 .65פ 5ד 6כ5סו ססרין3יסין ד6קרון
המאיר וסנקהלכי
י ה' מ515ית יס 6תע3רו )1 .ת %6תכ 5חס5תיכס 5פני ס'
) לסדנו מכל חמאהיכם
מצולת שמתבכיים.י
נ
פ
ל
תמהרו .כען שכתוב מכל חמאתיכם למה אסר לפניה' .תסכרו .כיון דכתי 3תכ 5מסהתיכם 6ת6י ל ס'.
אוא א'ר יצחק לפני ה' ססש .שלסדטכ סראש החדש "6 656ר י5מק 5פני ס' תתס .דחכי 6מריס6
פנידירמ6
ייוםבתי רינים ספרין פתימין ודייני דיינין 3כ5יית1 6י1פ3 6תי דינין
ס8רים %תחים ויינים דנים .בכל יום ו
6 .תתסרן 65תפתמ3 6דיג 6עד ס6ייינו 6ד6קרי תספס5ירח.6
ן בדין 4ד היום הזה שנקרא
ש
י
ח
י
נמסריםלעיי
י
ע
י
ש
ת
ם 4ולים כל הדיץניםירבוןהדין .ומכינים כסא 3ס6י יות 6ס5קיןדייניןכ5סי 5ת6רי דדינ :6ותתקכי כרסי6
באותוי
העליעה של רחטים למלך הקדוש .ביום הזה צריכים ט %5ורמתי 5ת5כ 6קדיס*3 .ס6י יות3 6עא
,ר56
ישראל
מיאהמימות  %פש !' :% 9 0 % 9 0י
)  9סס% 8 :יס"ס )1 .סג
*1
ןץזדטש

כי

צי
כי

בי

יפי

י

זיר

%מןבי התענית מתוך העוגנ שלאבילה ושתיה נחשבעטי כשלה :נפע] קושיתו היא שאם מנת הנתוב שעצומו של עפ מב4ר הילשל
בי חיום הוה יבפרעליכ .0הא 0מומב על תקב'ההיליל ביום הזה אכ4ר עליבם ולמה אמר יב4ר בלשון נמתר .ומתרץ "לנך
.שון נסחר ספני שהכפרת כאהע*י התגלות הארה ממכדירנח הגסהרת ונבוה מאד שהיא הארת אור הבתר אעקראעתיקאקדישא.
נווב בל
האות ספירת המנמח שלפעמים נפ מדרגה  11הנסחרת נקראת עתיקא קדישא :ז11 0מ_ירת חביגה:מ"
]4י'ספירת הבינה ולנך
כהוב יב8ר בלשען במתר,:גמנ*ע הטביון שביוםואשז מרמז על פשירת חמלכותשחעיא מקדששימל":

שי

לשדן הזהר

אחרי כות

יסר5 56תת5 6ממזי כמזוזת5 6קזמות מ6ריסון .דזמין 5יומ6
6מר5 6מיועכ ע5ייסו ככרסי 6קזיס 6זרממי.
ככרסי 6דוותרטת .6וכ6 5יכזןססריןזפתימין קמיסוכתיכין
8כלסו .סס*ד מכ5ט5תיכס  5ס' תססרו5 .פכי ס'
פנכי6 6מרין ע 6יתיר.
ממס15 .גון ז6מרין קר 6עז ס
אית רסו 65מר 6ז5ימ 6תססרו 656 .כסכ 6רכ 6זפ5מ
פעמכ 6וקסל סמ 6קזיס 6כפומיס .וכד סוס 6תנהר
ומתכוך כפמיס .ס6י ק 65נמית וכסס כיס61 .תנסיר מ5ס
כפזמיס זכסכ 6ו6תר תססרו:
ה ו6ת 5נס 5מקת ע51ס 5כ0ר ווש'*6 .ר סמעזן
שדועייצ
1סיתס (נס מכעי ניס .מסו את .זממי
 60ז86ר 5מקת עי5ס 656 .ככ 5מתר ו6תר מקת עו5ס
%קרי נזרס דמ5כ .6דעיי 5כ 5כימוסוי כ6תר ז 6ו6סתיס
5ון .כמ6ן דסתיס כ 65כ%קופ 6מד .6וחקת עעס וד6י
נ60יז6יתרסיסומקיק כ5נכיזיןדעיסוכ5סמיריןזעיס% ..ר
"מזס זכ6ין 6יטן יסר 56וקכ*ס 6תרפי כסו .וכעי
5זכ4 %ט 1ז 65יסתכמ כסו מזנ .6ננין דיסון כני
סיכ(שייוורזן כסיכ5יס51 .זמכ 6ז6תי כתיכ כ) חרקתי
ע5יכס מיס ססזריס וססרתס ומ'ט

ישדן

קדדש

.

לג *8

ישראל לסמה לשכדח בחדוה לקראת רבונם .שעתידביום
דסחרת לשנת עבורם על כסא קדושה של רחם4ם .על
כסאשל והרנות .וכ 1אוחןספרים הפתט1םלפניו ונרשמים
בהם כל אותן העונות ,יצא מזכה אותם וסמהר 8ישראל
מכלם .וש"כ סכל חמאתיכם לפני ה' תטהרו .לפני ה'
סמש .אלו שאברז דגתוב הזה ער כאן אמרו זלאיותר.
ואין רשות לאחר לומר תטהרו .אלא הכהן הנדול שעבד
העטדההיה כויחד שםהייושבפיו .צאשרהיה
ון
4
וא
כב
 .והאירמד
דףחוד וטעברךבפיו .ירדוה הגףל ונקשבו
וה בפיו של דגהן ואמר תטהרו:
)6דוקירעה ואת
לכם לחקת עולם לכפרתו' .א"ר שמעת
 .סהוא*ע .ומה וה
והיהה לכם צריךליסר
שאסר לחקת עולם .אלא בבל סקום ומקום חקת עולם
נקראנורת דסלד .שהכניס כל כהטפמיו במקום והוד()מין
אותם .כסי שסממין הכל באוצר אחד .והקת שלם ודאי
בזו הוא*ת רשם וחקק כל אוצרותיווכל מממטתיו .א"ר
יהודה וכאים הם ישראל שהקב'ה רוצה בהם .וסבקש
יטהר אותם שלא יהיה נמצא
בהםבואחמאכ.תיכבדינ)שיהיובני
היכלו וישכנו בהיכלו .ולעתיד ל
תרקת*
עליכם מים טהורים ומהרתם וט'1

רעיא מהימנא
רועה הנאסן
מ דמאת עדת נני יסר56י"
מסני סטןרי ע1ש5סס6ת .נ)דכןאתעיתטיישראייקחשני שעיר4עיםלחטאת.
מציה זו שיע
פקוז 6ז5 6מפ5מ כסכ 6רכ 6פ51מכ6
בד הבהן הנדול את קעבורה
 6יומ 6כמס ז56סריה .ו5מס5מ פעיר 5פא .51שליום הזה כ %שנצרך .ושרשלח את השעיר לעוא*1
יס
י ד 6כמס ז6זקימכ 6גנע 65תפרס 6מעמ 6סוד וה כטי שביארנו בשביל שיפרד דסקמרנ מעם
רו6
קף 4ע 6יפכע מוכיסע קמי מ5כ 651 6יקסרג ע5ייסו .הקדוש ולאיוכי
רשעונותם לפני דסלך ולאיקמרג עליהם*
ק
דס5 6ש 5יסתנץפו וס5סט כר כד 6תקף רצ 61מ5עי .65שהר4איןלו תו
ר
ב
י
ג
ש
כ
א
ל
א
ז
נ
ו
ר
ה
ה
ט
י
ל
ש
ו
לסעלה*
ה
1כס8ידורכ% 6סשך 5נתר6פמרופס 6פ"5סו .וע"ד 6תומי 6ובטחנה זו נהפך אח"כ לאפטרופם עלתעם .וע'כניוש

[גנ]
סולעפםניהקהדמולשך.טהוונהיםנלה1כארכסולפישנשצהדוךאלוקןשעיכרל.בוש
זה
יו סוד
הן עשו אחי איש שעיר .וכסושיש בצד וקדושה בחיטע
וכר ובחינת נקבה.כן נם בצד הטוסאה ונר ונקבה [נד]
סשל אומרים השלך עצם לכלב ילחך עפר רנלך.
שאלו לבן זומא אם %תר לסרס כלב .אטד להם כתוב
ובארצכם לא ת~מטו .כל שבארצכם לא תעשו .כבע
שהעולם נצרך לוה כן נצרך לוה [נס) ועל זה נאמר
והנה מוב סאד .זה סלאך הסות .שאץ לבטלומן העולם.
י
כי העולם נצרךלו .אע"פ שכתוב בו ד) והבלביםעו
נפש לא ידעו שבעה תו' .לא יהבם 6מןהעולם .הכל
נצרך טוב ורע .ולפיכך נצרך לט ביום הוה להשליך
לו עצםלהכלב .וכאשר הוא נוררויכנם בר שצריךליכנס
אל היכל המלך .ואין בף שימחהבידו .אחר כך יכשכש
לו בזנבו .ס) ובעבור זה בראש חדש ושעירעוים אהד
לחמאת לה' .שני שעירים הם שנאמר עליהם ולקח את
שגי השעירים פו' נורל אחד לה' ונורל אחך לעזאול.
שעיר לה' בשביל סיעוםדירח
 .ודדיט ,טעיר עוים אחד
לחמאת לה' .אחד סצדיויד
ו של עילם .אבל השעיר
של עואול לא כתוב בו אחר* לא קרבן לא אשה ולא
עויה
 .אלא ושלח ביד איש עתי דטרברה .ושלח .כגפ
שאמר

ן ז6יסו קן כ 5כסר [ננ]
מ5כ1 .6ס16 6קימכ6כגי
 .ורז6ז6
מ01ק8ת6י קדיס 6יסכין 5יס כמס ז56סריך 5יססעיי
ת כסטר זקזוסס
סן עסו %י %ס סעיר .וכמסז"י
ף סכי כססר מס6כו זכר וכוקכ[ 6נז]
ונר ומקכ6.6י
מת6 65מרי5 .כ5כ6 6רמי 5יס נרמ6וי5מך עפר 6זרנ5ך.
ס%ו 5כן זומ 6מסי 5סרוסי כ5כ6 .6מר 5סס כתיכ
ונ6ר5כס  65תעס  .כ 5ד4ר5כס  65תעסו .כמס
יסכי56סריך ע5מ56ס6י [גסן וע"ז 6תמר
ד4סרז ע5מ5 6ס6י
וסנס טזכ מ6ד ד 6מ65ך סמחן5 .ית 5כט565יס מן ע5מ.6
ע5מ6 6נסריך 5יס6 .ע"נ זכתיכ כיס ד) וסכ5כיס עזי
כסס  65יזע 1סכעס ונו' 65 .יתכס5וןמן ע5מ .6נ65
%סריך סוכ ורפ .וכנין כה 6ית  15כיומ 6ז6
וי
תירעמ
5
5י
 04נרמ5 6כ5כ .6ועד ו6יסו נריר ייעו 5מ6ן ז
(ננ סיכ 65זמ5כ .6עית מ6ן זימחיכידוי5 .כתר יכסכס
סינזככיס .ס) וכנ"ד כריס ירמ 6וסעיר עזיס 6מד
*5
5מס6ת 5ס' .תרין סעירין 6יכון ד5תמר ע*5יסו עגף 6ת
סכי ססעירש וגר נור6 5מד 5ס' ונור6 5סו 5ע61א.
סעיר 5ס'ננין מיעוס סיסר61 .6יס 1סעיר עזיס 6מד
5סס5 %ס'6 .מד מססר 6דימוז6 .6כ 5סעיר
ן 6 65סס ע6
דעז6א  65כתינ כיס 6מז 65 .ריכ
עו 656 .05יס5מ כיד 6יס עתי סמונרס .וס5מ.
כז6מר
 9פ0 :י"" %לש  40 9 0ז) יטי'ג1-
מראה טקוטחע

"

0 )0נחס לפח.

דר הזזהר

מג) כך נקרא השפן ה0קפרנ שהוא ג*פ 8לאך הטת:אז) הנקראים סמא*לולילי*ח :מס) בשביל יראת העונשצ
9

מית
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לשרן קדדש

4פדץרשיכמורן

שאמר יעקב .כנחה היא שלוחה לאדני לעשו .אף כאן
שחחד לשבררונזו של סמא"ל שלא יתקרב למקדש לקטרנ.
טשל לכלב שהוא *עב .מי שרוצה שלא ינשך לו נוהן
בשר לאכל או לחם וישקהו מים .ומוד הדבר י) אם
רעב שונאך האכילחו לחםונו' .ובזה יתהפך לאוהבו של
אדם .אף כאן לא שאעו נושך לישראל בכמהיסורין.
אלא שנהפך להיות עליהם סניגור ונהפך לאוהב שלהם.
ימפני מההיו שולחים לו ביר איש עתי פטם.לפי שצרדי
דמומאה כלם בעלי כרמין .ונקראים שעירים .שכתוב
 )3ושעירים ירקרו שם .ונאמר בהם ולא יזבוצ עוד את
זבחיהם לשעירימ* שעליהם נאמריזבוצ לשדים לא אלוה.
ובשעיר א נפרד מהכי ונשא כל עחעת ישראלעליו.
ו את כל עונותם .לאחר שהוא
כמשיכ עי 848השעירעלי
לוקהם תשא .והקב"ה טשאעון .מהבץנושאלנשא.נושא.
המתלקות הסשא .נשא .לו9ץ המשא .נ) כייען שהא
רואה זה השע"י תאותו אליו להתכלל עסו .ואינו יודע
מ~ותןהעונית שנשא השעיר .צשוצא ההר אצל ישראל
ירואה אותםבי
א עונותבליפשעים .ש9שרי כלם מונחים
בראש השעיר .אז
למעלה ומשבחם לפני הקב"ה4
והקבשה רואהעדוהו של המקטרנ הדצא .ומפני שהקב'ה
רצונו "רחם על עמו .אע'פ שדצאיורע כל מה שנעשה
חס דצא על"צראל .והנל תולה בזה .כדי שלא יתשרר
י
רתזהדין מלמעלה ויהגבר זהויכרתו בני העולם.שדי
זה מצד דןין הקשה וצא בא .ואם מתעהיר זה .בשביל
שאנעוםהוא נתשרר.שהריאיןלו התעוררתלעלות
לעוררהדין הקשה .מלבד בשביל עימת האנשים.
שדיי בשעה שהאדם חומאנתאספים הוא עם כמה אלפים
עוזרים שלו .וניץלים שם ולוקחים אותו החמא ועולים
עגן למעלף .רחטנא
תל דנל נתן הקב"ה עצה
ם
י
ר
ר
צ
.
ם
י
ע
ר
ה
ל
לשראל לונצל מכ
ז
'
ע
ו
ב
ו
ת
כ
שרי
א
העם שככה ל1א"רי העם שה'אלהיו .ע"כ ר'ם:
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טשון הזהר

כד6תר יעק .3תגמס סי 6סלומס ל6דגי לפסו 16ף
*
ס6
סוחו לת3ר 6רונז 6רם'6%ל דל 6יתסרי 3לת9יס 6ל*רנ
כ.

ן ונפי דל 6כסיך ליס יסי3
לכל 63ו6יסו ר
"טנ .ת"
לתיכ5
ליס
ו גסת6ויסקי ליסתי6
וג6ך ס"כעסו למס עו' וכו 6יתסור לרמיתו
רטכנסרס"
וכר גס 16ף ל6ריי כסיך ליסר6ל ככתסיסורין.
5ל" 6תסדר ס
"וי עלייסול"
ו"תסור לרמיתוי.
כס
לת
ור"פגיס כגין וססרין
ני
ית
61ת"י ס 11סלמין ליס 3יד 6יססנע
6מרגין כלסו ת~י תותין .ו6תקרי 16סעיריס יכתי3
יזכמו עוו קת
כ) וסעיריס ירקוו סס61 .תפר 3סון
זכמיסס לסעיריס .ועלייסו "תתר י31מו לסויס ל" 6לוס.
וכסעיר ד5 6תפרס תכל 6וכס 6כל מוכין ויסר"ל עליס.
ת כל עוגותס .כפר ונע'ל
כדי 6וגס 6ססטיר פליו"
6יסו וגס 6וקכ*ס גוס 6עת.
יכין גוס 6לנס .6כו*.
"
ת
סליקו ותטע .6גס .6כפיל תטול .6נ) וכען ו6יסו
י סעיר .ת316תיס לג3יס ל"סתכלל36סדיס1 .ל 6יוע
מתיס"
ת6יגון מו3ין וק 6נפיל ספיר .תנ לג3חסו ויסר6ל
וס%י לון נל 5מונין יל
 6פספין .רס 5כלסו סר6ן
3ריס 6יספיר .סליק לעיל 6וסכמ לון קתי קכ*ס.
וקכ'ס מתי ססוות 6וססו 6תקסרנ .6וס~4ל וקכ*ס
תי"וכתיס לרמת 6על פתיס6 .ע'נו"יסו יופ כל פוכו6
יתפר
מס
ויסר5ל .וכל 5פרי 5כו.5
רוגז6עלירסרויןל 5תלעיל 6ויתקף ס6י ויסתלון3כי3ניןפלו
ל6
ת
" .וס6
רריל9 5סי5 6תי61 .י יתער ס6י.
61
נחוכיתכס
ער6
"גס"6תפר .רס 6ל"פ ליס 5תפרו לסל61
גי
לפיל 6ל6תפר 6יינ 6ספי .6י
ר נריל סוכי כני נם..6
רס3 6ספת 6רכ'נ פניו סונ5 5תכנם ס5י וכיס
סייען ויליס .ותתכגפי תתן וכעלי ליס וסלקי
לעיל 6רמתכ 6ליסזכן .ופל כל 6יס 3ק"3ס פיע6
ליסר6ל ל6סתזכ 6תכל ספרין כיסין .ופ
*.דע'גכתיר'3פ6.סרי
סעם סככס ל" 1סרי סעס סס' 6לסיו
1ר 61ותלס 06 )6

ע"

י6

ישי

,

ש
אאטא שהשם
אולא"בט 9ר חת זנמהם לשעירים וט' .א"ר אבא
בוא וראהשהוציא הקכ"ה עשרה כתריםעמרטן
קדדשצת למעלה ,שמתעמר בהם ומהלבש בהם .הוא הם

י3רעפ6ין%לרליתסט3סורסין כיגתויפרי6פל 3כמלרסיכיגסיו עללתטו36דיסווכןו.פ5י6י

ס11

גפקי למקל 5לעורי רת6י .ווכחין ו3מין .ועכוין נותין
כ6רע 6וסמרין ס6י ות 6סומרגיס
גיתין.
רפ 6תתככפי נסגסו נותין ונסרו6סגיסויין פלייסו
.
וס~
וקרכין קרכגיסון ל6יגון זייגין כיסין61 .יכון זייגץ כיסין
תתכגסין ותתקרכין כמו 6ותתפייסין כסוייסו כססו 5טור.6
יסר"ל וסוו כסטנוויסת סוו ?תסר3ין לסון 61לפו תגייסו
וסוו טפ6ן כתרייסו .וסייגו וכתיכ כתעסס 6רן תלריס

בארץ והיו מסבבים את הדם מסביב אאן הממות .ושאר
הדם אמפו לתוך אותן הנס.ת .והבשר הניחו עליהם.
והקריבו קיבנותם לאותןמיניםהרעים .ואותןמיניםהרעים
הק:ספו והתקרבו יחד והתפיים :עמהם בהר ההוא.
ישראל שהיו בשעבודם היו טתקרבים להם ולמדו מהם
והיומועים אחייהם .וזדו שכהוב כמעשה ארץ מצרים
אשר ישבתם בה לא תעשו ונמעשה ארץ כנען ונו'6 .סר יסכתס כס ל 6תפסו וככוססס 5רן כגען ונו'
וכהוב
וכתינ

.

23ץאה טקופת

 )6מפגי ג'ס ט י;עי' ישנ

.
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ש מו*א .זח האי'( סו*ף נרוך חוא דלית מחשבח תפיסא כיה כלל .וה'ם אלו הסכירות הקדושות שנק-אי ,בשט כתריט ועפרותו
,גז) והיא גספירת המלכות:

לשון הזהר

אחרי טת

ן קורש
ישו
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וכתיכ
יזנמי עיד 6ת זכהיסס (סעיריס ונו' .ת6ג 6ונהוב ולא יזבחו עור את זבחיהם לשעיריםונו' .למדנו
1
כסטת6
(ד
"סוו תקרכין (סון ע( נכי מק( 6וסוו
י בשעה שהיו מקריבים להם על גבי השרה .והיו מכ4נים
נ
מ
י
ת
ססו 6דת 6ותקרכ .קרכגייסו .ט 11תתכגס .כ( 6ינון אה הרם הרוא והקריבו קרבניהם .דיו נאספים כל אוהן
ן גיסין .ומוו6ן (סון כנווג 6דסעיריס כ(סו ?(1ין מינים הרעים .וראו אוהם בדם,ה שעירים כלם מלאים
זייני
ן:
שערות .והוריעו להם מה שהיו מבקשים:
סער .6ותודעי (סו ת6י ד6יגון כעי.

)6
סגי ככסם ס16כ(ת 6ת סי
ס וסכרת6 .ותס  )6ןנך)ןעי פני בנפש האוכלת אה הרם והברתי אותה
6
כ
6
ת
(
ת
ר
*
מ
.
ס
ת
ע
כ
ר
ק
ת
ן
ס
ת
ס
מקרנעמה .א"ר אבא שלשה שמות נ49את
6קרי
נסתת 6דגר גם
מ ריךך] נשכמה .וכ(סו כ(י(ן ד 6נשמה האדם 3כפש רךך] נשמה .יכלם נכללים ;ה
נים8ע6סתכמ מ(.ייס
 .גפם ד6 6סתכמת בזה .ובשלשה מקומות מטצאים כחהותם .נפש.זו הנמצאת
גד .6וכת(ת דוכת
נו קכר 6עד דנופ6 6תכ(י כעפר 6וד 6תתנ(ג(ת כס6י הוך הקבר ער שהטף נרקב בעפר .וזו מהגלנלת בזה
(:6תכמ 6נו מיי(1 6תגדע כ5ער 6די(סון
העולם לרמצא בין החיים ולרעת בצער שלהם .ובזטן
(6
56סריכו כע6ת רמתי ע(ייסו .רומ .ד.6 6סזוכסדעעת
" שנצרכים היא מבקשה רחטים עליהם .רוח.זה הוא שנכנם
עי(ת"
ד
עדן שבארץ .ונצמייר שם ברמות הגוף של זה
כנגת 6די כ~ע .6ו56סייר תתן נדיוקנ 6דנופ 6דס6י
ע(וו 6נמד וו(כום 6דתת(כם 6תתן .וד6 6תסני תוון
4ם בלבוש אחד שמקלבש שם .והוא נהנה שם
כסג6ין וכסופין כזי 61דכנגת 6וכסכתי וירמי בדנאות והענוגוה מה%ושבנן .ובשבתות וראשי חרשים
יזתגי ס(ק( 6עיל 6ו6תסגי תתן ותכ ("תייס .וע'ד כתיכ ומועדיםעולה למעלה ונהנה שם תזוזרלמקימו .וע"זכתוב
נ) וסרומ תסוכ  (6ס(6סיס 6
ססר גתגס תסוכ וד6י נ) והרוח השוב אל האלהים אשר נהנר .השוב וראי
כסגיזתגין ד'ר6ת-ן .גסיו? 6י
 .ס(ק 6תיד (6תר6ס באוהן הזמנים שאמרנו .נשמה .היא עולה מיר למקימה
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ם
ש
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ר
ו
ב
ע
כ
ש
ת
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ס
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ת
6
נוארה
(ססו 6התר -יכקת תתתן וד 6יסי
כו5יג6( 6גסר( 6עי([ 6גח] ד 6( 6גמתת (תת( 6ע(תין .דכנו-ה להאיר למעלה [נח]  %אעהיררה לממה לעולם.
ישנכללתמכלהצררים מלמעלה וטלממה [גט]
3יח 6תכ(עת ט6ן ד6תכ(י(ת תכ( סטריןתעי( 6וטתת[ 6גט] בזונכילתמ
ועד ד"י?י ( 6ס(ק6( 6תקסר 6כדוכתס 6( 6טתעטר 6וער שהיא אינה עילה לדהקשר במקומה אין מהעפר
רומ כנגת 6די כ6רע .6וגפם ( 6תתיסכ 6כדוכתס .6דווח בגן עדן שבארץ .והנפש אינה מתישבה במק.מה.
כיון ד6יסי ס(ק 6כ(סו 6ית (סו גיימ 6וכד 56סריך כיון שהיא עויה יש לכל השאר מנוחה .וכאשר נצרך
(כגי ע(ת 6כד 6יגון כ5ער 6ו6ז(י (כי קכרי .לבני העולם בזמן שהם בצער והולכים לביה הקברות.
ס"י כסס 6תערת ו6יסי 6י(
 6ותכטט 6ו6תער 6נפש זו נתעוררת והיא הולכה ומשומטת ומעוררת אה
(רומ יס 16רומ 6תער (נכי 6כסן וס(יק ו6תער (נכי הרוח .וזה הרוח נתעורר אצל האבות ועולה ומעורר אצל
גסתס וכיי
ן קכשס מייס ע( ע(ת 6וס6 6וקיטג 6ו6ע'נ הנשמה.ואז מרחם הקב"העל השלם .ווה נהבאר .ואע"פ
י
(
"
תפרו ח(ין
ן דגסתת 6כנווגין 6מרגין כ(סו שהקירו אלה הענינים של הנשמה באופנים אחרים .כלם
פ'קין כיותק( 6ד 6וי6 6יסו כרירו דת(ס וכ( 6מד עולים במשקל אחר .תה רוא בירור הענין .והכל אחר.
וכד גסתת6 6תעככת ח(ם(ק( 6דוכתס 6רומ6 6ז( 6וכאשר הנשמה נתעכבה מלעלות למקומה .הולך הרוח
כסתמ 6דנגת 6דפדן  6(1פתמין ( 0פתמ 6ו6ז( 6ועומד בפהחו של נןעדן.ואין פותחים לו ר*תח .והו5ך
?"
יט
יס
קק
וו
ט(1 6ית ח6ן דיסנמ כס וגפם6 6ע 6ותססט 6ומש טם ואין מי שישניחבו .והנפש הולכת וסשופמה
נע(ת .6מת6ת (מפ 6דס(ק 6תי(פ.
ן ומת6ת כססו 6בעלם .רואה אח הנוף שמעלהתולעים .ורואה באוהו
דיג 6דקכר 6ווות6כ(ת ע(יס כתס ד6וקחוס דכתיג הרין של הקבר ומהאבלתעליו .כמו שנתבאר שכהונ
ג) 6ה כסרו ע(יו יכ6כ יגפסו ע(יו ת6כ( .וכ(6 6יסו נ) אך בשרועליו יכאב ונפשו עליו האבל .והכל הוא
כע,גם .6עד דגסתס 6תקסרת כדוכת?( 6עי( 6וכדין כ(סו בעונש ער שדגשמה נהקשרה במימה למעלה .ואז כלם
תתקסרין כדוכתייסו.כנין דכ( סני ת(ת קסור6 6יגון .נקשרים נמקומם .לפי שבל ה*2לשה קשר אחרהם.
כנווג 6ד(עי( 6כרז 6דנפם רומ וגסתס [ס]
כדמיון שלמעלה בדגור של נפש רהה ונשמה [כ] שהכל
כס
(1
מד וקסור 6מד .נפ!ש (ית ( 0גסור 6טנרתס כ
ד
(" אחר וקשר אחר .נפ!2ט אין לה אור של עצמה כלום.
וד6 6יסי דטסתתפ 6כרז6
ימד ("טגנ 6וזו היא שמשתתפה עם הטור של נוףביחר .לענג אוהו
"
ס
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(3כ(
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ו
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.
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ל
)
י
כמששכ
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ו
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ל
ו
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ר
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ש
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ר
ו
טרף
6יס
והק לנערוהיה .ביתה
ן'גופ6
י דגוף שהיא תזון אוהו.
וגערותיס (6ין 6יגון סייסין וססו . 6ריךךץ ד 6ולנבעירהות-יה .אלו הם האברים ז
של
ז הגוף ההוא .ר~ח זה
6יסו דרכיכ ע( ססי 6גפם ים(יע ע(סגופו"
גסיר ( 0ככ( הוא דויכב על נפש ההיא ושילפ עליה ומאיר לה בכל
ת6י ד56סריך .וגפם 6יסיכורסי( 6ססו 6רומ .נןטןכטךן ד 6מה שנצ-ך .והפש היא כסא לדרוח ההוא .נ2שכטך
ן %
6יסי ד6פיקת (ססו 6רומ ום(יסת ע(יס .וגסירת (יס היא שהועיאה לרוח ההוא ושולמת ~ליו .ומאירה לו
החיים ההוא.
ג0ס 61גסור 6דמיין .וססו 6רומ ת(י 6כססי 6גסתס
הדוא תולה בהנשמה ההיא
ו6תנסיר
ונואר
6
*ס(י
בא(ו-8

דנוערצי

ג

ט"ו

איו

מדי

ין6יניל:ך

שי~תנ6ס

ידיוח

יו

הצדל

מח *ףש,ףי ענודה הקדושח של אאים נתורה ומצותיאיר אור בנר ה' גשגאן אדם ואז חיא טרמת שיתוסף הארת חש*עהקיושה
נאטיורה שלמעלה שהיא פרת ח8שות 1עט] פי' שהנשמה יכולה להיות נכללת באיוו ספירה מן הספירות הקדושות נכל הצדדיפ
שהם שוחקוגקראים ו*ש קףןות*נשסיד של גפש רוח ונשמהדלעילאהיינו קס*ירות מלכות תפארת וניגח* וסוד דשוףדלעילאהיינו
8שלפותבישע שקפ ננחי' גוף ולטש לטלכות דאיילות:

ן הוהר
ישו

לשון קודשי
"6
אחרי כות
טואר ממנה באותו אור המאיר .והגפש ההיאתי
ה 61תכסיר מינס כסס 61נסור 6דכס"ר .וססי 6נפס ת5י6
1כ65
ברוח ההוא וטארת ממנו וניזונהמפנו .והכל קשר אחד .כסס 61רוח 61תכסירת תכיס 61תזכת
ועד שהנשמה העליונה ההיא אינה עולה תוך נביעת
קדמוןהקדטונים נסתר בל הנסתרים .ותהמלאבאור השפע
ממנו לפי שאין השפעתונפמקת .רוח זהאינונכנס בק
ערן שלו שהיא הנפש .כי לעולם הרוחאינו שורה אלא
באותוהנןעדן והגשמהלמעלה .ונפש החשע אעה מתישבת
במזמה תוך הגוף שלה .כרמיון זה הכל למטה כך
מתנהנ באדם .שאע"פ שכלם קשר אחר .תעלה דגשמה
"מעלה נביעת הבאר[":ן רוח נכנםבנן העדן שלמטה
כדמיון שלמעלה .ווצפש מתישבת במקום הקבר .ואמ
חשאל דגפש שלמעלה שמתישבת בתוך נוף בקבר .איה
אותו הקבי .אלא שם ענינו בועך קליפה קשה .וע"כ
הגפש כדמיון זה לממה .והכל זה כדמיון זה .ולפיכך הם
שלש מררנות נפרשות .והן קשר אחד וסוד אחר .ובכל
צע שהעצטת נמצאים תיך רקבר ,נם זאת דגפש נמצאת
י
שם [סכן רש כאן סוד לאותן היורעים דרך האמתירא
חמא .בשעה שהנשמה נתעמרה למעלה בתוך העמרה
רקדושה .והרוח מתקים באור העליון נשבתות וראשי
חרשים ונתערים .וושע הנפש כאשריורד הרהה מרעך אור
העליון בעאר ומהנוצץ לשכןבנן העדן .אזהיאמתקיימת
תוך רקבר ומצמיירת באותה הטרה שהיתה תך דגוף
בתחלה .וכל אותן העצמות בצורהההיא עולים ומשבחים
י
ונןדים להקב'ה .זש*כ") כל עצמותי תאמרנה ה' מ
במוך .אומתת לאכהווב אלא תאמרנה [סנ] ואלמלי נתנה
רעטת לעין לראות יש לראות בליל [כנימת] [יציאה]
"שבהו"לי ראשי חדשים ומועדים כצרות אנשים על
הקניים .מורים ומשבחים להקב"ה .אבל מפאית האגשים
8עכבתלהם שאץיורעיםואיןמשגירם על מהמתקימים
בעיםה,ה .ואין מהשבים להשניח בכבוד מלך העליע
געולם הזה .מכל שכן להשניח בכבוד עולםהעליון.ועל
מה מתקים .ואיך טבנים הענינים:

תי

י4נגירמ ראש ר~טנה שהעולםנידון .וכמאהדין "ומרת
אצל מלך העליון לדון את העולם .כל נפש

ונפש בהטומטז וסבקשת רחמים על החים ,בלילה שאחר
טם הדץ הולכות ומשומטווע לשמוע ולרעת מה הואהדין

ן מודיעווע בחזיון להחיים.
שיצא על העולם .ולפעמיםי

ככתוב נ) בחלום חזיץ לילה בנפל תרדמה עלאנשים ונו'
אז ינלה אזן אנשים ובמופרם יחתם .מהו מוסרם .זו
"פש שהיא קטמת טצתמת לאנערם דברים לקבל מומר.
בלילהאחרון של חנ המכוה שיוצאץ פתקאותמביה הםלך.
והצל הדוא המירו מאותן אנשים הננרעים מוה העולם.
שהרי אז ססונה אחד השר יוץרךיעם יורד בלילה
ההוא בטתב מפורש חקוק בחותם .צמה אלף אלפים
ורבוא רבבות קנת .ולוקהים צל ההוא מכל אחר ואחד
דגנרעים ומעלים אותו למעלה .אז רולכות ומשוממח
הנפשיז ורואותאווען הצללים וחוזרות למקמן תוך הקבר.
ומכריזות לשארהפתים.פלוני בא אצלט פלוני באאצלנו.

סראה מקוטת"
עימא

ת5יס 5ע ס א קפכ.

נ) 6ית ג'ג

קסולתסד.
תניס.
ועד דססי 6כסתס ס65ס  65ס5ק 6נו ככיט
דעתיק 6דעתיקין סתית 6וכ 5סתיתין%1 .מ5י6
מכיס כנץ ד 65פכדק .רא ד 65 6פ 56כנכת6
דעדן ד*יסו כסס .ד5ע~ס רחם  65סרי56 6ל
כנכת 6דעדן וכסתס 5פי .65וכפס ד6 65 6תיסגת
כדוגתס 6נו מס 6די5ס .כגע 6ד 6נ5 65תת 6סכי
תתפרסן ככר כס .ד6ע"נ דכ5סו קסור 6מד .6כסתס ס5ק6
ן
5עי 65מ ככיעו דניר[ 6ס ]6רוס  5%כננת 6דפד
ד5עי .65וכפס 6תיסכ 6נו קכר)61 .6
כ
כ6
תניות
* כסס 5עי 65ד6תיסכת גו נופ 6כקכר6 .6ן
ס 61קכר 656 .6נו ססי 6ק5יפס תקיפ .6ופשו
כפס כנוכ 6ד5 6תת1 .6כ 65ד 6כנו %ד .6וכנין כך 6יכון
ת5ת דרנין תתסרסן61 .יטן קסו %סד1 6ר 61סד .6וככ5
זמכ 6דנרתי 6סתגסו נו קכר .6ס6י כפס 6סתכספ
תמן [סנ] 1ר 61סכ65 6יכון דידפי %ס קסוע
מ6
ער
סע6ס .כסעת 6דנסמ %מתפער5 6פי 65מ פ
"
ד
קדיס1 .6ר %1ק6יס כנ"רו פ65ס כסכתי וירט
ו נסירו
וזתכי .ס6י כפם כספת 6דרומ טטת מג
פ65ס 5דייר 6כננת 6דפדן כסיר א5ין)"6 .י כרימ6
*
נכוקדתיקתכ6ר1 6.כ615פ6נע5ויןמתנרמיכוכיוסקסג6א דיודנסץו6ת ששט חסמכפ
מן
161דן 5קכ'ס .סס*ד  )6כ 5פ5מותי ת6מרכס ס'
י
פכ
כמוך16 .תרות  65כתיכ  656ת6תרכס [סנ] 561מ5י6תיסי
רסו 5פיכ5 6תמתי יסמי כ5י5י[ 6דפתם [ונפיק]
סכת 6אעי ילשה וזמני כדיוקנין פ 5נכי
קכרי16 .דן ומסכמן 5קכשם 5% .עססו דכני נ%
ק 6תפכ! %סו ד 65ידפין  651מסנימין פ% 5י קיימין
כס6י פ5ת 651 .6מספין 65סנ %כיקר 6ומ565% 6%
כס6י פ .%5כ 5סכן !6סנס 6כיקר 6דטס 61פ5פ .6ע5
פתפרסן מ5ץ:
מ6י קיי.%
61י
נ)גנירנט
א דר6ס ססנם דפ5מ66פדן .וכרס"1דדי %ק"%
5נכי מ5כ 6פ65ס 5מידן פ5ת .6כ 5גס%
וכפס 6תססע 6וכע6ן רממי פ 5מ" .כ5עי 6דכסק6
ית 6דויכ516 6י 1ותסעען 5מסתפ 51תנדפ ת6ן ט 61דיכ6
ד6תדן ע 5ע5ת51 .6יתכין דק 6מודיפין כמא5 61סי.
כד" 6נ) כמ5וס סזיון 5י5ס ככפ 5תרדמס פ6 5כסיס ונו'
6ז ינ5ס 6זן 6כסיס וכתוסרס יסתס .מסו תוסרס .ד6
כפם ד6יסי קיית 6וסתיס 5ככי כס 6ת5ין 5קכ 65מוסר.
כ5י5י 6כתר6ס דסנ 6דק 6כפקן סתקע תכי י5כ6
וססי6 55 6עדי 16תככי גריעו דס6י ע5מ6
דס 6כדין מד מתכ 6סרכ 6יןץרךיעם כחית נססי6
5עי 6נכתכ תפרס נ5יפ 6כע
ז'ק .6וכתס 56ף 56פין
1רכ 61רכוון סתיס .וכע5ין 5סס 55 61מכ' 5מד ומד
וס5קין 5יס 5עי .65כדין ס6י כסס6 6י 65ותסעע6
ומת6ת 5סס 55 61ותכת 65תרס נו קכר1 .6ק6
מכרזת 5ס6ר תתי .6פ15כי 6סי 5נכן פ15כי 6תי 5נכן.

י' הזהר

6י

נ ]%מוד
דדכורא[ :מנ) כתבו מפרשי הוהר שמקום נפשות המתים הוא בהאו שלבית הקברות:1 :י :פי' תאמרגה הוא
י הבלא דגרמי .ווה הגח נמצא בקבר עד
הסיתה .ואין זה העצמות ממש אלא צורתם הנקרא
"ון עתיד והיינו אף גם
זש
ל

תחיית המתים:

לאחי
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5י זכ6ס סכ6 6יסו כלסו מד6ן .ו6י  .165כלסו 6תרי
י .וכד ס5קין ססו 55 6סלקין  0'5לנכי ססו ,פכד
יו
תסיתן דסמיס
ן 1גמ' 5ססו 6ל 5לנכיס וסליק
ך
י
ר
מ
כ
מ
ב
ע
כ
ו
ף ' .55סהף 55
5יס 65תריס .כדי )6 6כעכן יכ"
וד6י מ:סי 6סעת 6ו6ילך תתתקג 6דוכת5 6ס0י 6גמתת6
דססו 6כ*נ .ודיכת5 6רומ כנגת 6דעדן .ודוכת5 6כפס
5נ"ח1 6ל6תסג6ס כמעת 6דתסעע 6ו6ז .65כגין ד'6ת נפס
ד'5ת  05כיימ .6ס6י 5יסי דכת'כ כס כ) ו6ת כפס 6ףכך
יק5עכס כתו כף סק5ע .וד6
6ז65
ט"
סיס
ה ע5ת .6ו5ית  05גיימ66יסיכ 55יתח6ות
ותתנ5נ 65ככל
.
5י
ו5
ת גסם ד6סת5י6ת פסנופ.6
6 6%יסועיכס6ית'ר מכ.65ו"י
60י 6יסי דכתיכ כס וסכרתי 16תס תקרכ עתס.
5ית  05דוכרגו כ'61 .55ת כסס דל6
פס
ס
ועתסס6ת'5י מ6תר ע65ס ס6י '6סי דכת'נ תנססת'5נ) וככנרות"
סכסס ססי 6תלסגי 6גי ס' .תסו ת5פכי .ד 65סרי 6ע5ס
 65סי' 6ע5ס 5ית  05סותפו
רומ 6וכד
כ5ל כת '6ד5ע'לר6ו
מ1
.
"' 65דעית ת5יכון ת'5ן דססו 6עלת6כ5ל.
וס6י 6יסי גפם כדכעירי גפס ד6ית  05כיימ 6ס6י
6ערעת כס6י תתנ6
"'ס' כד 6~6
יו,-ךז.-גם ו'%ג'ן ותסס-ס
סן" די'5ס .גס5ין " 05ע5ץ
כי
 05גכל סתמי נן עדן .ו5מז%ן  05יקר 6ד5דיקי6
ויקר 6דס6י רומ די5ס .ו6יסי תתדכק 6כיס ככיימ 6נו
עלת.6
ס-ות 5כום .6וכדין 'דעת כ'6כון נעין
ות
סמ
ד ססו 6רומ ס5יק 65תעשר 6נו דסג
"ס ע65ס
יכ
לעי .65ססי 6גפס תתקסר 6כססו% 6ומ ו6תגסירת חכימ
כסיסר 6כד 6תגסירת תסתם .6וססו 6רומ תתק*ל
ט
כסתת .6וססי 6כסתת 6תתקסר 6נו סוף
ממסכססס
" ד6יסו ר 61דגסס ד5עי[ 65סי] וסס' 6גפס
.
ד5עי6 65תקסרת נו ססו 6רוח ע65ס [סס] וססו6
רומ ע65ס "תקסר נו ססי 6גסתס ע65ס [ס ]1וססי6
גסתס ע65ס 6תקסרת כא'ן מדף .וכדין 6יסו כיימ6
ותת .6כל 6כרז6
יכ 65וקסור 6דכ 65פ'65
מד 6ונווג 6מן .6וכדין ד6 6יסו כיימ 6דגסס ד5תת5
ועל ד 6כתיכ י) וסיתס כסם 6דגי 5רויס כ5רור סמייס
6שת ס' 56סיך .כנווג 6מד 6וכרז 6מן 6דססי'6 6ת[]':
ד 6כבווג 6ד .6כד גחת 6סיסר 6רז 6דגפס
ע65ס כסיר 6תכ 5סערין6 .י0י גסר5 6כ 5רתיכין
ותמריין .ועכידת 5ון נוס 6מד 6ס5ית 6דגסירכגסייוכזי61
ע65ס6 .וף סכי כנווג 6ד 6גמת 6ס6י גסס תת6ס
גסיר 6תכ 5ססרין .תנו גסירו
ותנו גסירודרומ".
תי
תר
תס
ונחה 6וגסר5 6כל 6יגון רת'כיןדגוס
"ין .ד'6כון סייפין
ן נוס 6םל'יז 6דגסיר
,גרעין דניפ ד'5ס .ועכידת לי
ככסירו .ססש
"ד ס) וסמכיע כנחנמית גפסך גפמך תתס.

ישון

להיי*

קורש

אם זכאי ומוב הוא כ)ם :מהים .ואםלא .כלם אטיים
וי
 .וכאשר מעלים צל ההוא סעלים אוהו אצל עברנאסן
שטו
ה:ף צל
ומעלהו לם '4ממ") ן~%
בוראי .ט%4הה שעה והלאה טכינים טקום לאותה נשמה
?' הא5הדיא .ומקים עבור הרוחבנןעדן .וטשם לנפש
י ערש נפש
למח וליהגות בשעה שסשיטמת והולכת.יפ
שאין לה טטהה .זו היא שכתוב בה כ) ואת נפשאיבך
יקלענה בתוך כף הקלע 111 .היא שהולכת ומשומטת
ומתנלנלת בכל העזלם.ואין לה כנוהה כלל יומם ולילה.
וזה הוא שנש נדולסדכי .ויש נפש הנכרהה עם רניף.

ג%ם.

זו היא שכתוב בה והכרתי אותה טקרב עטה.

ולנפש זו

אין לה זכר כלל .ויש נפש שאינה נכרתת עם הנוף רק,
שנכרתת טטק*ם העליון .זז היא שנתוב בה נ) ונכרתה

הנפש ההיאטלפני אני ה' .טהוטלפני .שאין שורה עליה
עליה

:הכ:

מגךנבהעבעקיגך1מעג
טמחהמו
ד)%יש1
לז''ה
וזו היא נפש כנפשזת הברטות .נפש שיש לה

יי

ןנוב~],ו,ס',,ג.,
;וג

גפן,נמ ,

ותונ,,ק7.:
,; ,ן "7ן,ן

ו יימי ע.ע

י

היא כאשר הולכת וטשוטטת תפנע באותו הטטונה
יהוריעם ינאותן השרים שלו .לוקהים אותה ומכנימים
אותה בכל פתהו נן עדן .ומראים לה כבוד הצדיקים
וכבור אהעו הרוח שלה .ודהא טתדבקת מ בטטחה תוך
הלבוש ההוא .ואו תדע באותןענינים של העולםהעליץ.
וכאשר רוח ההוא עולה להקעטר תוך נשטה העליונה
לטעלה .טתקשרתאותה הנפש ברוח ההוא וטוארתמטנו.
כטז דיבנ
ה כאשך טוארת טהשטש .ואותו הרוח טתקשר
תוך הנשמה ההיא .ואאה הנשטה טתקשרת תוך סוף
המחשבה ,שהוא מד הנפש שלטעיה [סי] ואותה הנפש
שלטעלה טתקשרת תוך רוח העליון ההוא [ס ]:ורזח
העליון ההוא כ%עקשרתוך נשמה עליגההויא [סו] ונשסה
ז ה-י זה טנוחה
עליינה ההיא מתקקרת באין סדת?יא
של הכל וקשר של הכל ' *' לטעלה ולטמה .הכל
בסיד אחדוברט-ן אחד .ואז %היא טטחת הנפששלטמה.
ועל זה כתיבי) והיתה נפש ארני צרורה בצרור ההיים
א"תה'אלהיך.בדמיון אחר ובסוד אחר של א"תההיא[ס']
זז כדםיון  ,%כי כאשר יוררת הלבנה שהיא םוד נפש
העליוןטוארת טכל הצדדים,אז היאטאירה לכל הטרכבות
והמחטת ,ותעשה אותם נוף אחר שלם הטאיר באור זיו
העללן .כמו כן וכדטיון זה יורדת זאת הנפש רחחתנה
טוארת טכל הצדדים .טתוך אור דגשטהוכ%עוך אורהרוח.
ויורדת וטאירהלכל אותן הטרכבות והטחנות .שהםאברים
המאיר
ועצטות של הטף שלה .ותעשה אותם טף
בהארה ,זש*כ ס) והשביע בצחצחות נפשך .נפשך טטש.

שים

ש'א'רננר"~'.,-ם

"'ןי ףשבהיד,נ'ד.נמי ";ןיש

י5

י
) כמעשה 6ון ת5ויס 6סר יסכתס כס  65תפסו  )1ככעעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעע%
דו הזהר

,סד]היינו ספירת הטלכות[ :ס]0היינו פפירת התפא%ת; )1"1היינו ספיר
ונשמהת:ה%יוח :ןסו; א*ת מרמז על טפירת המל%ות שנקראתסיהד*י
ע 4שמ הדמיון שג'ניהן ןסה) נ' מנוחותהיינ
ו של נ"ש *-ח
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לשון הצהר

פ5מין לספמס כתס ד,וקיתכ .6עו3י 6דככען
ס5מין  61005ד6קרי סכי 6סר 33ית ס3ור .וע*ד כתי3
6רור ככען פ3ד ע3ויס יסי6( :ח.ו3 .גין גך ג5סו מכדנין
3ט(ין קךיסין ועכדין עו3דין ךער%ן 3כ3 .65נ*כ
י
כתעסס 6רן תגריס 6סר יס3תס 3ס  65תעסו .ר3
ן 3יסין 5ס6 636רע.6
יסודס 6תל ךע3דין ייכי
6ת 6דתתך .וכתי 3ותסת 6ס6רן:
כד* 6ע6

ע-בוים לע"ז שנייאת שפחה .כמו שנתבאר .וכנש הט
עוברים לע"ו עגק4את שבי אשר בביתהבור .וע"כ כהוב

ארור כנען עבד עבדיםיהיה לאחיו .לפיכך כלם מכזביפ
בענינים הקדוטרם ועושים מעשה עריות בכל .לפיכך
כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם כה לא תעשו .רבי
יהורה אמר שעשו מיני כשפים רעים לטמא את הארץ.
כבתוב ולא תממא את אדמתך .וכתוב ותממא דארץז

תסת"

אין

את מססעי תעסו ו6ת מקפי תסמרו 55כת 3סס .כתיכ
מציד ד3ריו 5יעק 3מקיו ומסססיו 5יסר'6 .56ר
 636זכ6ס 5%ק 6דיסר 56דק*3ס 6תרעי 3סו מכ5
עתין עכו*ס .וכגין רמימות 6די5יס ע5ייסו יסי15 3ןכיתוסין
דקסיפ .כסע 3סו 6י5כ6דמיי6 .סרי סכינת36יכייסו .ת6י

משפסףתעשו ואת חקתי תשטרו ללכת בהם .כתוב
סניד דבריו ליעקכ חקיו ומשפטיו לישראל .א'ר
אבא אשרי חלקם של ישראי שהקב"ה בחר בהם מכל
העמים עכו'ם ,ובעבור אהבתו עייהם נהן לרם משפמי
אמת .נטע בהם עץ החיים .השרה שכינתוביניהם.
י
נ.
רשומים ברושם הקדוש בבשמרפם
מה .לפי
יו סבני היכלו .ולפיכך כל אלה
אל
רשיש
שמ
וניכרים ש;%
שאינם נרשטים ברושם הקדוש בבשרם אין הם שלו.
וניכרים שכלם מצר של מומאה באים .ואסור להתחבר
בהם לעטק עמהם בדבר הכך"ה .ואסור לחודיע להם
יתורה שמותיו של הקב"הדיא .ו5י ד16ריית3 .6גין ד16ריית 6כ 65סמ 6דק*3ס.
דב התורה 4לפי שכל ה
ריאות של התורה נקשךת בשם הקדוש .וכלמי שאינו כ6 5ת ד16ריית 6תתקסר3 6סט 6קדיס1 .6כ 5מ6ן ד65
וכל
נרשם ברושם הקרהפ בבשרו אמור להוריע לו דברי שתרסיס 3רסית 6קדיס33 6סריס 6סיר ל6וךע5 6יס
י
5
מ
התורה .צל שכן יהש;%רל עמובוה .רבי שמעון פתח .ר16ריית1 6כ 5סכן 65סתד3 65זס .ר3י סמעון פתס.
נןקת סססמ כ3 5ן ככר  65י6כ3 5ו .וכתי 3וכ 5פ3ו
ואת וצזזיפסח כלבןנכר לא יאכלבו .וכועבוכל עבד
איש מקטז כסף ומלת שתו תו' .ומה פטה שןצא בשר
ס מקכת כסף ות5ת 16תו וגו' .ומ6י פספ 6ד6יסו 3סר6
י
"
לאכל .ומפני שטרמז על עניו קרושה אסור לכל אלה 5מיכ .65ע 5ד6תרתי3 1ת5ס קדי6 %ס"ה לכ5
י
נ
ס
לאכל בט וזפ0ור ליתן להם לאכל %דשיהיו נימולים5 .מיכג4ניס% .ס 5תיסנ 5 %5יכ 5פד ד6פנארו.
התורה שההא קרש קרטדם שמו העליע של רקב"ה על 6וריית 6דסי 6ק
ידס קוסי 6ס %פ %5דקנ*ס
איצז כמהוכמה .וש"כ מניד דבריו ליעקבחקיו ומשפמיו פ6כ*ו סס*ו מגיד דנריו 5יפק 3מקע ומססעע
 .וכלמי שאינו נימול ולומדים עמו אפילו %ת 5יסר1 .56כ 5מ6ן ד6 65תנזר ויס3ין 5יס 6פי6 15ת
לישראל.
קפנה מהדערה .כאלומדייב העולם ומשע %בשם דקב"ה .איר 6ד16ריית 6כ6י 15מרי 3ע5מ 6ומסקר 3סמ 6וקכ*ס.
שהכל בוה הצלה וזה בזה מתקשר .שכתוב  )6אם לא יג3 65טלה ת5י1 6ד3 6ד6 6תקסר .דכתי 06 )6 3ל6
ברי עמם ולילהחקות שמים וארץ לאשמתי .בוא וראה 3ר*תי יומסיי5
ס מקות סמיס 51רן  65סמתי ת 6מה
ותביוזאת התורה אשר שם משה לפני בניישראל.לפגי כתי 3ואת סתורס 5סר סס תסס (פכי3ני יסר( .56פגי
כת
בני "שראל שם .אבל לשאר עברם לא שם .לפיכך דבר 3כי יסר 56סס36 .ל לס6ר עתין ל 6סס3 .נ*כ ד3ר
אלב"י .ואל נני ישראל תאמר .וכן כלם .ינקץצ אבצת ש 3א 561 .נכי יסר 56ת6מר .וכן כלסו .יכומו 36טן
העולם .הלא דם הלל ושמאי .שבך אכצץ לשנקלוס.
דש6 .%יק ש 5וסמ6י .דסגי 6תרו 65עק5וס .ע
דידיצ  %דבר תהיה ער שנימול ..ומי טגיבעל טשקשר 5צדפ5 1יס מ5ס ד6וריית 6עדד6תנזר .ומ6ן ד6תנזר 6תקסר
שאינונימול ולא מעקשר 3ססי 6קסר 6דמסיתגו .%ות6ן ד65
בקשר הצצא
1ל6 6תקסר
שלכלהאזמרונלהא .הושככרל קרש .ולפיכך נ) תתן 3יס כתע ניס וכ 5זר  65י6כל קדס6חגי-
ט כתוב בו
וננ*כ כ)
ו
ן
ת
ת
 .רן
אמת ליעקב .ולא לאחר .הורת אמת 6רע אמת.
 .רבי 6טחע (יעק1 .3ל 6ל6מר 6תורת 6תק 15רפ 6מת.
ח,קיהאמר אתמשפמיתעשו ואתחקתי תשטרו .ג)משפמי
 .מוקיס %ר 6ת תססעי תעסוו6ת מקתי תסמרו .נ) תססעי.
אלו הם נזרות ההערה.חקותי .אלו הם דתי הםלך ןסס] 56ין 6ינקגזרי16ריית 6מקותי56.ין 6עוןכיתוסימלג[ 6סע]
רבי ידצדה אסר כל אותן המצת ששורשם במקום שנקרא י
' "טעט 6תר כ6 5יכון כימוסין ת6תר ד6קרי
צד"ק נקראין חקותי .והם נזרות המלך .ובכל מקונ 5ד"ק 6קרון מקוועי61 .יכון גאהת מ5כ .6ו3כל 6תר
שנקראין משפם נקראיןריני המלך.שדיא מלך הקדה ד6קרי מססס 6קרון דיכ 6דת5כ .6ד6יסו מלכ 6קדיס6
הקב"ה .מלך שהעולם כלו של 1הוא .טוהוא מלך הקרוע קנ'ס .מ5כ 6דפ5ת 6כ65די5יס  610דס 61מלכ 6קךיס6
.י6
במקום ששני חלקים נאח,ימיוה בזה [ט] וע' 1כתוז
קיתיע
ו) צדק ומשפמ סכון כסאך .והם דין ורחם4ם .ולפיכן
דויכ[6ורממץ2:גי::ן
ד
ע
ע
ת(1קי%6 1
טקראים הק ונהצפמ .וע"ז כתוב חקיו ומשפמיו לישראל 5קרון מק הץססס וננ*ד כתי 3מקי ותספעיו 5יסר.56
ל~שראל ולא לשארעמיפ .אחריו מה כתוב .לא עשו 5יסר"
5 6% 5ס6ר עמין3 .תריס מ6י כתי 65 .3עסס
מיאה מקוטות ו"יי*נ נ) עיכסי'  0לן %כןי)תי
ט פיע
הזהד
שע,י
' חזקי' סובר שהן משפפי והן הקותי שניהם גמדת ההפאלת.ור*י מובר שחקותי המ במלכות שגקיאת צדק ומשפטי המ נתפארת:
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חיא

יתי

"

,ע
 ,שהט יסוד ומלכות:
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 .ולמדט אע"פ שנשול אם אינו מקיים מזות
כן לכ( נוי .ותניגן 6ע"נ י6ת:וך6י ל 6ע3יד סקווי כן לכלטי
6וריית 6סרי סו 6כע:ו"ס ככל 6ו6סיר לתילף ליס התזרה הרי הוא כעכו"ם לכל דבר .ואסור ללמד ל1
 .סתם [ע]6
כג"כ ( 6עסס כן (כל נוי .סתס [ע ]6דברי תורה ..לפיכך לא עשה כן לכלנוי
פתנתי
ומשפמים בל ידעום לעולם ולשלכר עולמים !
"ס 3ל ידעוס (עלס ו(עלתי טלתין :-
'6תרסיפי
תי
ע
ו
-

 )5ערות

36יך וערות 6תך ( 6תנלס

"6ל

יסידס

ס(ק 6לימין סכין ותת3רכ 6תי(:כ 6קד'ס 6ו6גסס6גסירין
ו3ותכ 6ד6סג' 16מיי3ין 3עלת 6כגסת יסר6ל ל 6סלק6
רימין ס3ין ו6מעמתככיכע תסער6 6ומר 6תריר.6כדין כת'3
נ) ססל'ך נוסת'ס 6רן ונו' ו6נססח מסוכן .ל' 'וסי
לר6סי ויתיגו תמ3קגי ו3ונזכ 6דהסנ' 6מיי3ין כע(י6:
כת' 3ד) סס6 34מור ית'גו .רכי מזקיס 5תר תסכמ.
ס) וכרגן תסריד 56וף כלותר 6פרים ת(כ 6תן מסרוכית.6
סס"ד ערות 6גיך וערות 6תך ( 6תגלס ר3י (6ע1ר
 '6 ("61סרק('ס6
סוס 'תי 3קתי
36ויו6י קטינורי3 6ע(ת3 6תסר3וענ(יתת"
6
3תסרוגית 6חמתכמ.
6סתכח 6ת 5"6 .'5לתלכ 6דסוסליס 3ר תתסרוגיתמ.
כ( זתג 6דססו3 6ר 6ע3יד רעות 6דת(כ .6מ(כ 6ע3יד
תדורי? 3תסרמית .6וכ( ותנ 6ד( 6סוס ססו3 6ר ע3יד
ר15ת 6דת(כ .6תלכ 6סרים תדוריס תתטרוגית .6כך
קכ'ס וכגסת יסל6ל .כל 1תכ 6דיסר6ל ע3דין רעות6
דק*3ס .ק 0"3סוי תדוריס 3ככסת יסר6ל .ת6י סעת6
כנין דיסר6ל סו3 6ר 6מכר 6דק"3ס .דכתי3 3כי
3כור יסר6 .56ת .6ד 6סי 6ככסת 'סר6ל .דכתי61 )1 3ל
י תורת %ך 0 ..מתי ת6י כתי3 3ן מכס יסתמ
תסום
3 .36גטד דס6י 3ר 6וי%3 5מ תיסר וסו 6מכית6
יסתמ  36ד 6תלכ 6קדיס 6דלעיל .6יסתמ  36סתס.
6 '61סתכח ס3 '6ר %רמ 6תקל .6ת6י כתי 3ו3ן כסע
תוגת 6תו .תונת 6תו וד6י .ד 6ככסת יסר(6
ורו 6דת5ס דכתי 3ח) ו3פסעכס סלמס 6תכס..
כי
ס6י 3ר ל6 6תד3ר לרעותיס דתלכ 6כדיןסי6
.
ו6
דכל
טריית 6דכל סערין .דס 6תלכ 6פריס עריית" .
"ות
תר
יע
רךיכ,
סי
ת3
ותטרוגית3 6ל 6תלכ6 6יסי .וע*ד כתי 3עריתתה

י נ,,ימי.טלל.ע,גיל
"

ה*

י
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 )6ערךףן אביך וערות אמך לא תנלה .א"ר יהודה
בשעה שמרובים זכאים בעולם כנמה ישראל
מעלה ריח מוב .ותהברך מן מלך הקדוש ופניהמאירים.
ובזמן שמרובים רשעים בעולם כנסת ישראל אינה מעלה
ריח מיב .ותמעם כביכול מן צד הדין המר .אז כתוב
י
כ) השליך משמים ארץ ונו' .ופניה חשצכים .רבייוט
אמר בשעה שמרובים וכאים בעולם כתוב נ) שמאלו תחת
לראשי וימינו תחבקני .ובזמן שמרובים רשעים בעולם
ר ימינו .רבי דהקיה אמרמכחו.
כהוב ד) השיבאח.
ס) ונרנן מפרידחל1ף .כלומר מפריד המלךמן המלכו"הע
זש"כ ערות אביך וערות אמך לא תנלה .רבי אלאיר
היה יושב לפני אביו ואמרלו .אםמליצותמובות בע:לם
ניכר בהשכינה .ואם קמינוריאבעילם ניכר בהושנינה.
למלך שהי; לו בן טן וזמנפקצה.
מפני מה .א"ל
שא
מו
כל זמן שהבן הה
י עושה רצק רמלך .עושה רגטלך
מדורו אצל הממרונה .וכל זנק שאותו הבן אעו ששה
ה
רצון המלך .מסלק המלך מדורו מןהממיונה .כ
הקב"ה ומרתמלכותו .כלזמן ורשראל עושים רטט של
הקב"ה .טשה הקב"ה מדהאו במרח מלכעץ .ממעי טה.
י
לפי שישראל נקראים בט בכורו של וזקבשה .שכתובבנ
בכוריישראל .האם.זוהיא מדת מלכוועו,.שכתובי) ואל
תמוש תורת אמך ..ו) ראה מה כתוב .בן חכם ישמח
אב .כל זמן שזה הבן הולך בדרך הושר העא חנם
ישמח אב .זה מלך הקדוש שלמעלה .ישעטח אב סהם.
ואם נמצא זה ונן בררך מעוקל .מה כהוב .ובן כסיל
תונת אנט .תוגת אמו בודאי .זו מדת המלכות והשכינה.
וסור הרבר שבתוב ח) ובפשעכם שלהה אמכם .וכאשר
זה הבן אינו מהנהנ כרצע רמלך .אז דןא ערות הכל.
ערות כל הצרדים .שהרי רמלך נפרשנק מדת טלכותו.
ורמלכו"ת בלי מלךהיא .וע'ז כתוב ערווע אביך וערות
אמך לא הגלה אמךהיא .אסך היא בודאי ושכקטעיה
ושורה עמך .לפיכך לא הגלה ערווזה:

י
)זנררוע אשת אביך

.

לא תגלה מה הרנח של אשצן

'5ע,ו
י
אביך .א"ר שמעון הרי למיט שכל דבר
חתורה הם נסהר ונגלה .כמו שהשם הקדוש הוא נסתר
ויו"ת1
סתת'6ס
"ת 6קדיס 6סכי גתי סתיס וג .6'5וננלה .רועורה שהיא השם הקדוש כמו כן נסתר נננלה.
ונ(י6 .6וריי
%7ס
'6
%י
דס
סכ 6כל63 6תנלי 6ידיע .6וסתיס כתס ד6וקיתנ .6כאן כל דגגלה הוא ידוע .העסתר הוא כמו שביארנו.
וס6י קר 6סכי ס6 .61סת 36יך ת6נ 6כ 5ותנ 6ומקרא זה כךענינו .אשת אביך .למדנו כל זנק שמרת
דתסרוכית6 6סתכמת 3תלכ 6ויגק 6לך 6קרי 6תך המלכות מטצאת עם המלך ומניקה לך ני*את אמך.
ססת 6ד6תנלי 6עתך ו6תרמקת תן תלכ6 .6סת עכשו שהנלוטה השכעה עמה ונחרחקה מן רמלך .אשת
36יך 6תקרי 6גתו סי 6דתלכ 4קדיס .6ל6 6תפסרת אביךנקראת .אשתו של המלך הקרושהיא .לא נהנרשה
3תרוכין תניס6 .גתתיס סי 6וד6י .כתס דכתי 3במפר כריתות ממנו .אשהו היא בודאי .כמו וטכתוב
י) כס 6תר ס'  '6וס ססר כריתות 6תכס 6סר סלמתיס ') כה אמר ה'אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחהיה.
וד6י 6כתו סי 6דת5כ 6מע"ג ד6תג(י .6וע"ד פקיד אלא ודאי אשת רמלך היא אע"פ שרנלתה .יע"כ פקד
עליה
6ל"
עכס
 9ע'6 0 1כס נ' ג) ס'ר נ' '6 )1גס  '3ס) טס(י סא  0מסיי י' 91 )1 6ט .1ת) *ססי' ג
ת
ד
ט
ו
ס
מ
י
ה
א
*
כש
'  41 )9עס *
י
) יסט" ג'
ז*ך ך)זןקך
ןס"] טי' מתם עי אף אם הוא ניסול:

"
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עליה שתיפעמים .אחר כשהיא יושבת עם המלךבזיונ
אחר ונקראת אמך .שכתוב ערות אמך לאתנוה .לא
תעשה לטיום שיתרחקו זהמן זאת ותשתוחמפני עונך.
כמו שכהעב  )6ובפשעכם שיתה אמכם .ואחר כשהיא
בנלות עמך והגלתה סן היכל המלך ונקראת א42ע דמלך.
אע"פ שנתרחקה ממנו לא תעשה מה שתנרום שת0תלק
השכינה מבינך .וישלכו בך שנאיך .ולא תשצמר שתך
בנלות .זש'כ ערות אשת אבו לא תנלה .מה המעם.
לפי כי ערות אביך היא .אע'פ שנתרחקה מן המלך
 .ונצרך להשהר ננדהמאר .שלא
השנהת המלך בהתמיי
נחמא אליה:
נ) ערררצ אדר אביך לא תנלה .למד רבי יהודה שזה
מימז על ישראל שלממה.שמפני,ובות האלה
ינלו ישראלבין האומות ויהורב ירושלים שלממה .וע'כ
למדנו שמאהבת הקב"ה לישראל קרא אותםאררם .שנאמר
 .וע"כ נ49אים
למען אחי ורעי ארברה נא שלום בך.
ישראל אהים להקב'ה מפני שאט מסיר ארבתו מהם
לילם .נ) ירושלים שלממה ארות אמך נקראת .כמו
שכתובי) ירושלים הבנויה כזיר שחוברה להיחרותו'.
ברצ ,שחוברה להיהדו .בשביל שמזרת בה המלך כהט12ה
?דרים בכל צדרי הסלך בהמררנה שנייאת צדי"ק [ענ]
 .והאמשחוברה להיחך"ו [ענ]:-
וכלכתריהמלךכלוליםבו
עררת כ~ך לא תנלה .א"ר חזקיה כלה בסור קליק
היא .להראות שכר שפנם לממה פתם למעלה.
לא תנלה .שלמדנו עוטעם של תלכרריחכמים
ערות
משבתלש5ה.מפנישיורעים פר הרברויכעו אתלבם [סד]
ונמצא רצונם שלם .והבנים 2יולידו נ49איםבני דג:ל.
ואם הםינברם הדבר למטה .כביבול פוגצצים הם בהכלה
שלמעלה .אזכתיב ערות כלתך תנלה.ענין זה הוא
טהיודעיםררכיהדצורה .רשאר העם מקראזהיעיר
 .כלחך ממש .ובשביל חמא זה מפעלקה השכעה
מביניהם:

כי

ערדרצ
ויא

יא

ן הזהר
ישו

ע5ס תרי זתכי .מד כד יתכ 6כמ5כ 6כזוונ6
מד ו6תקרי 6מך .דכתיכ ערות 6מך  65תנ5ס65 .
ותסת5מ ע 5מוכך.
תפגיד ויתרמקין ד 6מן
כמס דכתינ  )6ונפסעכס ס5מס 6מכס .ומד כד סי6
כנ15ת 6פמך 61תנ5י 6מסיכ 65דמ5כ61 6תקרי 6נתו דמ5כ.6
6ע"נ ד6תרמקת מכיס  65תפכיד מ6י דתנרס דתעדי
תכיגך .ויס5סין כך סכ6ך 651 .תסתמר ע5ך
כנ15ת .6סס'ד ערות "סת 6כיך  65תנ5ס .מ6י עפת.5
גנין כי פרות 6כיך סי6 .6ע*נ ד6תרמקת מן מ5כ6
קיר.
6סנמות 6דמ5כ 6כס תדיר .6וכפי65 6סתמר6
 651תיסוכ 5נגס:
~
5
כ
ק
,
נ) ערןרן 6מי 6כיך  65תנ5ס .ת6כ 6רכי יסודס ד6
יסר 56ד5תת.6
דכמוכין
ת56 .6ע
יג15ן יסר56כיגי פתתי 6ויתמרכ ירוס5ים 5ת
וע*ד
פנינן רמימוון 6דקכ"ס דקר5 6יסר6 56מים .סכ6מר
5מען 6מי ורעי 6דכרס
ס5וס כך ..וע'ד 6קרק
יסר6 56מין 5קכ*ס ד6 65עדי רמימות 6די5סון
5ע5תין .נ) ירוס5ס ד5תת%6 6ת 6תך 6תקרי .כמט
יכתיכי
) ירוס5יס סככויס כעיר סמוכרס  05ימדו ונו'.
תסו סמוכרס  05ימדו .כנין ד6זדוונ כס מ5כ 6מסיפ
סערין ככ 5ססרי מ5כ 6כדרנ 6ד5די*ק [ענ] וכ5
כתרי ת~ 6כ5י5ן כיס .וס"גו סמוכרס  05ימד"ו [עג] :-

י6

י6

ערדרצ כ5תך  65תנ5ס"6 .ר מזקיס כ5ס כרז 6ע65ס
6יסי 65מו6ס דמ6ן דפניס 5תת 6פניס 5פי.65
פרות כ5תך  65תנ5ס .דתגינן עוגתן ס 5ת5מידי מכתים
דמ5ס ויכוונון 5כ[ 6עי]
מסכת 5סכת .גנין דידעין
ויסתכח רעותסון ס5יס .וכנין ד516ין 6קרת נכין דמ5כ.6
61י 56ין צתין מ5ס 5תת .6ככיכו 5סגתין 5יכון נכ5ס
ד5עי .65כדין כתיכ ערות כ5תך  65תנ5ס .ד 6גנין

רזי

1נ.6,,יי1'1י "1
צנרררצ

נ~~

מכינייסו:

נת,ו4

אשה ובתה לא תנלהעו' .אשה אל ארצתה ס)
ס)
6סס וכתס  65תנ5ס ונו' .ו~ס 6 56חותס
 65תקמ 55רור ומ'*6 .ר סמפון מ"י וו*6ת
יחד% .יינו
לז 6דתרין ע5מין מתמכרין כמד1 .6ד 6ט 61עו5ס
מד שלשני
וומלם.מ"י
 .הריטעבארשזו מדרנה העלטנה למעלה[עס] 1פ51ם .מ*י .ט6 6וקימכ 6דרנ 6פ65ט 5עי[ 65עס]
ההתחלה ששיז בה לשק
ונ9יאה מ'* ככהוב סירחח 6דקיית 6כס56ת61 .6קרי מ*י כד'6
 )1שש מרום עיניכם ורא מ'י ברא אלה .וא"ת.דיא ו) ס6ו מרום עיכיכס 1ר 16מ*י כר .056 6ז'6ת.
מדרגה ההחתונה שלממה עולם התחהען [עו] ו2יע*הן הן דרנ 6תת6ס 5תת 6ע5מ 6תת6ס [עו] ותרעייסו
שנישימות בחבור אחר בקשר אחד ביחד~ ..עקב ארש תריןפ5מין כמכור 6מד 6כקסיר 6מד 6כמד .6יעקכ ס5ימ6
ן כמד 6מכר5ון כמד56עי65ומכר5וןכמו56תת[6עו]
תם חברם יחך .חברם יחרלמעלה וחברם יחד למטה[עז] מכר5ו
ומשםיצאושמם עשרשבמרםהקהשרםכרמיקשלמקלה[עח] 1עתמן כפקו תריסר סכסין קדיסין כ113ג 6ד5פי[ 65עח]

4מ

ט

שאיה.

יעקב שהי' איש תם הננים אהבה בשני העולמות כפ
שנתבאר .שאר אנשים שעושים ככה .הם מגלי עריות
למעלה ולממה .נורמים שנאה בשני העולמות הורמים
פיוער .זש*כ ואשה אל איצתה לא תקח לצרור .שנעשו
בעלישנאהזולזו .ואם תשאל שכתוב ותקנא רחלבאחותה.

יעקכ דסוס ס5יס 6עי 5רמימו כתרין ע5מין כמס
ד6ור]ימג .6ס6ר כני גס 6דעכדין כדין .תנ5ין עריין
עינמ ותת .6נרתין דככו כתרין ע5מין ונרמין
פרוד .6סס*ד 6 56 0061מיתס  65תנך 55רור ד6תעכידו
מ~י דננו ד5 6ד61 .6י תימ 6ותקג 6רמ 5כ6מותס.
סכי ס161ז6י .דס6ע5מ 6תת6ס כ 5תי15כתס 6165יסי 656

 %הזוד

,עג] זה ספירת היסורשכל הספירות גכל~תבו]:עג] יהד*וצירוף יחשדו'
.פי' שיחוברלה *תחיה יחר עם הוא*ו .ואותואשו רמז
אמאעלמית
התפאדת] ,עו] יכונו לגרום הזרוגות למעלה .ככתוב ככל דרכי*ך רעהו .כלומר ד*ע ה*ה והבן :ןעס] עולםחבינה
על4ה
 .על שם נ' שעריביגה1 :ט 1זו מדת המלכות אמא תתאה ]עו]
נקראת מ*י שבניננ'
י לאה ורחל חן כגגר בינה ומלטת :אח] "4ב
כ*ח:
שםהוי"ה ב
י
ה הם
י'ב
שגמי

כגני

צידופי

לשון הזהר
ן קודש
אהרי נות
ישו
ש מקומו ..ובסור
דעד65ממ 66ע65ס 51מירת חכת? ..6וכרז 6הבושהביל לסהוידותכדסית עולם העלהןהיר
%ד

לז

18

כגין5מיוי
וכרת .6וג 65כר 6,מד.6
"ין
ני
ור
ופ
ד6 6ית רז6כנד
מ'י וז*6ת 6תקרון 6מתן .כגין ד*6גק כ6מוס וכרמימו
וכמכיר 6דרטת61 .6קלון 6מ 6וכרת .6מ6ןדנ5יפרייתסון
5ית5יס מ51ק5 6ע5מ 6ד6תי151 .ת'5ס מעק 6כמסימטת-6

יש
העריות של אשה ובתה .והכל
מ"י וזא"ת נקראין אהעת .לפי שרם באדשה באהבה
ובהחחברהז הרשון .ונקראות אשה ובתה .ס 4שסנלה
ו חלק בהאמונה !
ז ל 1הלק לטלם הבא.ואין ל
ערותןאי

סער 6דרכי כיומי ד6יסי מ51 .6%0ססר6
עיפרס1 6נ 6100 5זוסמ 6די נסון .דת6נ 6נרז6
דמס6כות 6זוסמ 6דסיפרין יתער זוסמ6 6מר[ 6עס] וכג'כ
כעיין גניז .6ומ6ן ד6פכר 5ון פמר
סיי
ייסככ156דו6כסרננ'5 6זמ
כע5מ .6דתני5 65 6כעי 5יס 65יניס 5מ
ן
*נ
כיסין ויעכר סופרס 61001 6זוסמ 6דרסיס כסו .דתני6
מחן דדריך כרג5יס 6פי5י כמס6ניס ע(ייסו *כי5
5התזק .6ומ6י כס6יס'ורי דסיורי דזוסמ 6ד5עי 65כך.
6תתק כזמג 6ד6ת"מד כס ססו 6זוסמ 6ומוי 6ע6 5חת
כמס וגמס .ח' 5מ6ן דמקכ 5מנס תסס 61זוסק.6
י נדתס ע'5ו 61יס1נריס כמיכיס ווי 5ע5מ6
דכתיכיתס
דמקכ 65מ6תר ד5עי 65מססו 6זוסמ 6דמוי 6תקיפ.6
כגיגי כך 6 561סס כנדת סימ6תס  65תקרכ

וותקרב עסה בזסןהדוא.כי מי שיהקרב א 1עסה סראה
פגם-למעלה .שהרי בעביר חמאזה נתעורר נחש חתקיף
למעלה .וסמרל זוהם שלו בסקום שלא נצרך .ואז דעט
מתחילים ~ההעורר בעולם וכלם נטמאים .וש"ככי את
סקדש ה' ממא .סקדש ה' נמסא בשביל חמאי האנשים..
ימדנו כאשר תרצה האשה להפהר צריכה לנלח שתן
השערות עגרלו אצלה בימים שהיתה טמאה .ולחתוך
הצפורנים בכל דשוהם ההוא שנמצאבהו .שלסדנו ב%דות
המוסאהעהוהם הצפורנים מעורר זוהם אחר [עס] ולפיכך
עדיכות עיזה .ומי שסעבירן לנסרי כאלו הרבה חסד
בעולם .ולסדמ שלא נצרך לאדם לרען שיור וזכר למימן
הרעים.ויבער הצטרנט וזוהם ההוא שנרשםבהן .שלסדנו
סי שרורך ברנליו אפילו בסנעליו על הצפורנים יכול
להמק .וסה בזהויורשיריים סן הזוהם שלסעלה כך.
האשה בזמן שנאחז בה זוהם ההוא של דגחש על אחת
י למי שסקבל סמנה סן העהם ההוא.
כסה וכמה .ו
שכתוב וההי נדתהעליו .וזה נורם בחמאו ר על העולם.
שיקבל סן אותו סק.ם שלסעלהסן הזוהם ההוא של
הנחש התקיף .לפיכך ואל אשה בנדת פוסאהה לא תקרב:

ל 6סת עמיתך  65תתן סככסך 5זרע"5 .ר 6מ6
נ)לן*
ת 6מזי מ6ן דמתמע כ6נתו ד6מר 6כ6ל1
מסקרכיס כקכ*ס יככנסת 'סר .56ופ*ד קכ"ס  65מכפר
'5ס כתסוכס 656 .דתסיכס ת(י 6פד דיסת5ק מע5מ.6
סס"ד נ)  06יכופר סעון סזס 5כם פד תמותון '61מתי.
כסעת 6דפ 56כתסוכס 5ססו 6ע5מ .6ו6יק 5יס
עונס .6ר' 56עזר 6מר מ6ן דמסקר ככ'י
קכ"5
יתקכ 5כתסוכס עד דיתדן כדינ 6דניסנס כ5
ל6
(
5
כ
1
5
6
ר
ס
י
ס
"
כ
ק
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ו
ת
ס
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ר
ק
ס
מ
ד
.
ן
כ
ס
ן
כ
ס6סרמ 5יס 5קכ"ס 5תעכד דיוקג 6דתמיר כ6נתו ד6מר66י
61כמיס פומכי דמלכ6
ד) רכי 6כ 6סוס 6זי5 5קפוסק' 6וסוס עמיס רכי
יוס' .עד דסוו 516י ממו מד כר נס דסוס 6תי
ורסש 6מדכ6גפוי"6 .ר 6כ6גסמי מס6י 6ורמ .6דס66נפוי

מ"ן

דדין 6ססידו ע5יס דעכר כעריית 6ד16ריית 6כניני כך
6תרסיס כ6גפיי 5"6 .ר' *וסי 6י ס6י רסימ 6סוס ליס
כד ס,סיגוק6מ6י עריית66סתכמכיס65"6.ג6מתיג:"36פ,י
ד6ס:ידן דעכר כעריית 6ד6וריית .6קר5 6יס רכ'
6כ 6ו'6 5'6מ 6מ5ס .ס6י רסימ 6ד6גסך מ5י

מיאה מקומות"

סו6

אחד.

נ) דאל אשת עסיתך לא תהן שכבתך לזרע .א*ר אחא
סשי 4בוא ראה סי שמתחבר עם אשת איש כאלו
ז סכפר
בהקב"ה ובסדת מלכותו .וע.כ הקב'האי
לו בתשובה .אלא שהתשובה תולהעד שיסהלקמןהעולם.
זש"כ נ) אם יכיפר דעוןבההשזוהבהלנם עד תמותון .ואימתי
יכופר .בשעה שנכנם
לעולם ההוא .ויש ל1
לקבלעונש.רבי אלעזר אסרסי שסשקר בסדת סלכותו
אינו סהקבל בתשובה עד שיהיהנירוןבדין דגיהנם .כל
שכן סי שסשקר במדת סלכותו ובהקב"ה .וכל שכן אם
סמרהה לו להקב"ה לעשות צורה ססזר באשה אחרת*
ומכחיש מכסים הסלך:
 )7רבי אבא היה סהלך לקפומק
יאואוהביאה ועהמיוהרבי
 .כשהיו סהלכים ראו איש אחד שה
יוסי
לו
רושם אחדבפניו .א"ר אבא נסור סדרך הזה .שהריפניו
של זה סעיד עליו שאבר על ערוה שלתויה .ובעבור
י אם זה הרושם היה לו
זה נרשם בפניו .א"ל ר' יוס
סנעוריו איזה דבר ערוה נסצא בו .א"לאני רואה בפניו
שפעיד עליו שעבר על ערוה של תורה.
אשרקרא לו רבי
אבא ואסר לו השיבני דבר .רושם זה
בפניך טה

 97טע .ג) 7ן מ :7נ).גע.
' ג נ  )7דף סס

ר זקזדט4
וי

י כרטיון זה למעלה שם סור
 ]091כזוהם הצפורנימ נמצאים אלף אלפימ ,טיקראבים" מבל מיני חלאים רעים בירוע מפפרי הר14אה כ
שורש הסטרא אחרא צר הטומאה ,וחז'ל ירעו הכל נם בלי בלים מגרלי הראיה .בכתוב סור ה' אליראיו .וכן ער'ז יש לפדש מה
שאמר קרפ לגלח השערות .רהיינו של הערוה.בי בן נהגו אז להשירן ע'י טיפול גדאיתא בפסחים (מב ):והיינו ג'כ מחמת הזיעח
והזוהטא שיש סכנה ברבר גמו בזוהמא רצפורניג אבל אין לפרש על טערות הראש רמה נאמר בהצנועה קמחית שאמרה
לא ראו
קורות ביתי קלע .ראשי ,יומא (מז ).וגמ בזוהר 4נחס (רמח ):מובא לעיל סוף פרשת מצורע מוכיר שערות חראש בענימןימיהחפיפה:
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*1

לשון קורש

אחרי מות

הוא .אמר להם בבקשה מכם אל תענישו יותר לאיש
דזה ,שהרי זה עונותיו נרמולו.
יום אחר הייתי מהלך בררך אני ואחותי .ובאנו ללק
באכסניא אחת ונשתכרתיביין .וכל הלילה ההוא התחברתי
עם אהותי .קט;י בבקר וינה בעל האכסניא ואיש אחר
נצים .נכנמתי ביניהם להפיירם והכוני זה מצד אחר וזה
מצר אחר .ורושם הזה הניע עד מקום המוח .ונרפאתי
ע4ירי רופא אחר שהיהבינינה א"ל מי הוא זה הרופא.
 .א"ל
א"ל רבי שמלאי הוא .א"ל איזו רפואה נתןלך
יפואת דגפש .ומן היום ההוא אני חוזר בתשיבה .ובבל
יום אני רואה את פני במראה
החמא אהחהרו.א .ובוכה אני לפני
הקב"ה רבון העולמים על
ובאוהן הרמעות
אני רוהץ אהפני .א"ר אב אם לא נמנעה ממך תשובה
) 01ר
אעבירמעלפניך רושם הזה,. .בל אני קוראעליך"
עונך וחטאתך הכופר .א"ל אמור נ' פעמים 4פסוק זה].
אמר נ' פעמים ועכר הרושם .א"ר אבא וראי שרבונך
רצה להעבירו ממך.כי וראי בהשובה נמצאת .א"ל טרר
אגי מהיום והלאה לעסיק בתורה יומם ולילה .א"ל מה
שמך .א"ל אלעזר .א"ר אבא א"ל~ז"ר .וראי שמךנורם
שאלהיך יעזרך ויהיה בסערך .שלחו רבי אבא וברכו.
לזמן אהר מצאו רבי אבא לאיש הזה שהיה יושב ורורש
נ) ויקם בי כהשי בפני יענה .במה הכחוב מרבר .אלא
אשרי חלקו של אים העמל בתורה לרעת ררכי הקב"ה
נ) שכל מי שעמ 14בהורה .כאלו עמל בשם הקרוש
ממש .מה שמו של הקב"ה עושה משפטים .אף כך
הת,רה .בוא וראה כל מי :ע ברעל רבריהזרה .ההורה
עולה ויוררת ואושה באיש דזה רשימיה בפניו .כרי
שיסהכלו בו עליינים ורטקרדנים .וכלם שופכים קללות על
ראשו .ולמרט כל אזהן עיני ה' ההולכים ומשוממים
בעולם לרעתררכיהאנשים .כלם טשאיםעינידם ומסהכלים
בפניו של זה האיש
י
.ה.ומכירים בו וכלם פותחיםעליו ו
וי.
י לו בעולם הז
י לו בעולם הבא .העלו מפביב
ו
פלונוי .שהרי ערותו בפניו .ורוח טומאה שורהעליו.
וכל אותן הימים שנמצא הרושםבפניו לערות .אם מוליר
אזבן הוא ממש
.יך לו רוח מצר הםומאה .ואלו הם רשעי
הרור עזי פנים שרבונם מניחם בעולם הזה לכלוהם
בעו4ם הבא ,למרנו זה צריק זכאי שעמלו נהורה יומם
ולילה .הקכ"ה ממשיך עליו חום של חמר שנרשם לו
בפניו: .מן הרושם הזה מפחרים עליונים ותחתונים .כמו
כן מיש"יב
ר על רברי הורה נמשך עליו רוח טמא
ונרשם לו בפניו .ומממ מתרחקים עליונים ותחתונים.
וכלם מכריזים עליה העלו מסביב פלוני שעבר
אמרעללורברי
התז
אבארהיפוהעלרמרצשותת.רבינהוי לוו
י
י לנפשו .אותך וזכריב
ה4
ך
ו
ר
ב
ו
ן
ט
ח
ר
ה
שראיתי
לראוהך במררנהזו
 .אשרי חלקךבעולם הזהובעולם הבא?
רועה הנאטן
 .א"ל
א'ר אבא איזהעון

ן הזהר
ישו

י
סומ .מתר לון כתסותמתגייכי 5מ תעגסו יתיר 5סמ
"3ג דס 6מוכוי ק 6נרתו 5יס"6 .ר  636תסו מ*ל
יותמ סד סויג6 6ף3 5מרמ6 6ג 6וממת' סריגס
3הד מוספי1מ ורויג 6מתר .6וכ 5ססימ 5י5ס ממידמ
3ממתי .נ5פרמ קץג 6ו6וספיזמי קסס נמד
י ומ תסמי ניס 6וך6
ננרמ .עיי5גמ כיגייסו וקערו 5
תסמי ניסמ ורסיתמ דמ סוסעיי5 5ני תומ .6וחסת1כגמ
ע 5יד 6דמך מסיח דמית כגוון 5*6 .ת6ן סומ מסי6
מ" 5רכי סת5מי ס 5'6 61ת6י מכעת 6יסכ 5ך 5"6
מסותמ דגפסמ ותססומ יות6 6טדרג 6כתסו3ס .וככ5

יות 6מ1יגמ מגפמי כמך מי1ו .וככיגמ קתי
ק*3ס דסומ רכון ע5קין ע 5ססומ מו3מ  1וכ6יגון וקעין
י  65מתתגע תגך תסוכס
5סמיגמ 6גפמי מ"ר מכממ
מטכרגמ ת6גפך ס6י רסיתמ .מכ 5קריג 6ע5יך מ) יסר
עוגך ומסמתך תכופר 6תר5יסמיתמ נ' 1תגין [סגיולין].
מתר נ' 1תגין ו6תעכר רסיתמ .מ*ר 6כמ וך5י ת"רך
כע65 6ע3ר 6תגך ווך6י כתסוכס 6סתכמת  5*6גדרג6
תסמי יותמ 5מתעסקמ נמורייתמ יתתמ ו5ילימ מ* 5תמי
סתך 6 5*6לעזר מ"ר  636מ" 5ע"1ר וומי סתמ נריס

טמזונסכמיס

;וןץ2יכ

רניחנ56ס"'רגנר6
וודריס:.
כ) ויקס נ' כמסי כפגי יעג3 :תחי ק 6תיירי 656
1כמס מו5קיס וכ"ג דמסתד 5כ6ורייתמ 5תגדע מורמוי דקכ*ס
ג) דכ 5תמן ן:6תד 5כמורייתח כ6י5ו 6סתד 5כסתיס
תתס תמית6סתיס וקכ"ס ע'3ד גיתוסין .מוף מורייתמ
מוריית6
ססכליקגתי .מזיסמיתמן ועכרע 5פתני,י
"
ת
י
י
ר
ו
6
עלד
'
 1ניס ע5מי ותקמי וכ:5וא1סדן לחעין

111י%:שנ);י1גי%.4
ןשןיו:לן

:
.סימ::ןמ,6ןןי

וויחי5יסכסמיע5תמווי5יס נע5ת 6ומת' מסת5קותסומרגיס
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אחרי ב%ת

6תך ל 6תגלס.

וסכע 4עמסון ממ קכ"ס ל'סר6ל ערות
סס"ו  )6וכססעיכס
וך 6ג6פ66יסיגלוי טרות6
" נלו ימר6ל וסכיכת6
תת
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יי
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ידסט
סעמס 6פכס .ועל נלי
כנלות 6וך5 6הס* ערוס ןסכיכת 6וס6י ערוס 6יסי לילי"ת
6ת 6ןערכ רכ .וערכ רכ 6ינון עריות ןילס ועריות
ס 6תתר ערות 6כיך ל 6תנלס.
דיסר6ל דלפיל .6יעלי
ון'7
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ר'4יס ע'כקיס (סיתכס ננ*ע ר*ע) כין

כךן תת6ס.

וכ תןטלך6סד6ףיכסוס פן סמייס.

הכס
 )3וכסר
ננין דל 6יתסרכסון ערכ
ק
ז
ל6ת ך לקרכ 6כוק תניכ 6סס*1
מכייסו .ולית
טרות כלתך ל 6תנלס ו6יטן חפריסו כין ך לך 2על6ס.
סס"ד פרות 6סת 6כיך ל 6תנלס ןס6 6יסו 6כ .דץ
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ככיגול מ5ן דנריס פרוד 6כ6ילו מרכ עלמ.6

לשין קירש

רח
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והשכינה עמהם טה הקב"ה לישראלערות אמך לאתנלוע
ונלותהזה דשאנלוי ערוה שלהשכינה .זש*כ  )6ובפשעיכם
שולחה אמכם .ובשביל נלוי עףיות נלו ישראל והשכינה
בנל,ת .וזו היא ערות השכינה .וערוה  %היא לילי"ת
אמם של הערב רב .והערב רב הם העריות שלה ועריות
של ישראל העליון .שעליו נאמר ?רות אביך לא תנלה.
והם נורנרם פרוד בין וק שלא תחקרב ךבינירע.
וש"כ ערות אשה ובתה לא חנלה .והן שכינה העל14נה
ודושחתונה .כי כלזמן שהערב רב שהם נ"פילים נ'בורים
ע"מלקים ר'פאים ע"נקים (סימנם ננ'ע ר'ע) שמדיםבין
ה ה אין רשות להקב"ה להתקרבביניהן .וסוד הדבר
ג) ונהר יחרבויבש.יחרב בך]עליונה רבשבךןהחהונה.
3ודביעבושרלא יתפרנסו ערב רב מן ך שהוא עץ החים.
והאין ההקרבותלךבין וק וק בומן שהערב רנ
ביניהן .ואין רשות לאהעך להתחבר בי
] השציה .זש"ב
ערות כלתך לא תגלה .והםמפריריםביןךלדץהעליונה.
זש"נ ערות אשת אבז לא תנלה .שהוי וואאב,, .
אם .ךבן .ר] בת .נ) מתקשרת בה* ה מתקשרת
בן .ך מתקשרתבךן .וה סתקשרת בכלי והכל קשר
אחך הוא וענין אחר .אין להפריר זה מן זה לעולם.
כביכול מי שנורם פרוד כאילו החריב העוים
 .ונן4א

יק

י

י

ו6נךי
עריית 6ןכל .6י) וכגין ן 6תני לגכיס דץ טל6ס עריות של הכל .י) ולפינך סצוה לעומת ךן העל*נה
ערות 6סת 6כיך ל 6תגלס ערות 6מותך כת 6כיך 61 .ערות אשת אביך לא תנלה .ערות אוותך בת אב*ך.
רץ תת6ס 6ת כת ככס והת כת כתס 6יטן ס*ס ס*ס .וה התחתונה .את בת בנה ואת בת בתה הן ה"ה ה*ה
ד.6גון תולדין 1י
ן [ס"ן ערות 6מי 6כיך .ן6כיוות'כ61ןמיסו שהןהילדהעעשל ךן [ס"ן ?רות אחי אביך .זו יו'רשיעא
י
ןערכ ועלרת האות
מעוס ן6תי .ו6יסו 6מ לך [סג] סוף כ%ף
 .ודוא אחלך [סנן סוף %ף בעץ שהערנ
כ6תוון ןסס רב מעורבים בישראל אין התקרבות ויחור באיחיות השם
רכ מפורכין כיסר6ל (ית קריכי
הךי;
י
ד
ו
מ
י
י
 .ותיכף כשימחו מן העולם נאמר באותיות של
הקב"ה ס) ביום ההואיהיה ה' אחד ושמו אחד ו)ואפשר
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עלת 6גרמו דל6 6סתכמ מד דס 6מטרונית6 6תרמקת
מן ת(כ 6ע 6פסתכמי כווונ6 .6מ 6ט65ס 6תרמקת
מן מלכ 6ע 6יכק 6ליס [סנןכגין דמלכ 6כל 6מערוכית6
ל 6מתעער כעסרי ד6מ 6כתס כקדתית 6כ6 1תמכר
כתסרוכית 6ןטטרת ליס ככתס עטרין .ככתס זסירין.
כעסר6ן קןיסין על6ין ןכתיכ ל6כס ור~ס ככות ניון
כתל סלמם כעפרס סטסרס ל6 1מו .כד 6וןווג
כתסרוכית6כדיןעער6ליס6ת 6על6ס כדק 6י16ת וססת6דל6
6סתכם תלכ 5כמסרונית .6כדין 6ת 6טל6ס כעלת
עסרס 6ותכעת תגיס תכועי וכמ(ין ול6 6סתכמו
כקסור 6מך ככיכ1ל ל:6 6תכח מד .וכזתכ 6ןתיתוכ
פסרוגית 6ל6תר סיכלס ותלכ 6יוןווג טמס כזוונ 6מך.
כןין יתמכר כל 6כמד 6כל 6סרו1 .61טלד 6כתיכ כיוס ססו6
"סיס ס' 6מך וסמו 6מד .כיוס ססו 6כיתכ 6ןתיתוכ
מסרוג'ת( 6סיכלס .כדין כל 6יסתכמ מד כל 6פרוד.6
וכדין  ),ועלו תום'עים כסר ל'ון לספס 6ת סר עסו
דתנ'"6 6ר סתטון ל 6תיעול נוטרוג'ת 6כמוות 6כסיכלס
טד דיתדן תלכות 6יטסו .ותיסכ תנס נוקתין
 .לכתר ת,דווג כמלכ 6ויס 6מדו
כל ס6י
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תאמר שעתה אי
ן נהמוצאאאאחחדד ..לא .אלא שעתה רשעי
עולם נירנרם שלא
שהרי השכעה מערחקת
ק המלך ואינה נמצאת בהזדתוה .האם העלענה מערחקה
ק המלךואינה מנקת אותו [סנ] לפי שהמלך השכינה
איט מעעמר בעמרות האם כמו בתחלה כאשר
בה
*תחבר עם
השכינה .שאז היא עמרתו בכמה עמרות .בכמה הארות.
בכהריםקרושיםעלי
ונהים .שכתוב צאנה ורויה בנות ציון
במלך שלמה בעמר שעמרה  14אמו .כאשר נזרונ עם
השכינה אז עטרהו האם רעליעה כראוי .וזתה שאין
המלך נמצא בהזדונות השבינה .בכן האם העליונה נמלה
ממט עמרותיה .ומנעה ממנו מעיני הנחליםיאין נמצאים
בקשר אחר .כביכול לא נמצא אחד .ובזמן שתשוב
השכינה למקום היכלה .והמלך יזדונ עמה בףונ אחר.
אז יתחבר הכליחד בלי פרוד .ועל זה כתוב ביום ההוא
יהיה ה' אחר ושמו אחד .ביום ההוא בזמן שתשזב
השכינה להיכלה .אז יהיה נמצא רכל אחר בלי פרור.
ואז  ),ועלו מושיעים בהר ציון לשפמ את
עשו.
בשמחהר
שלמדנו א"ר שמעון לא תכנס השכינה
ילהיכלה
עד שתהיה נידון מלכותו של עשו .ותקח ממנה נקמות
על שנרמה כלזה .אח"נ תודוג עם המלך ותריה שטחה
שלמה
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ש ]6פי' אלו האותיות של המילואיט (טנ] כי חמילואים של 'ו'ר הן האותיות ושר שמספרן עשר, .סג] רוינו ה ,ררות בין בינח
לתפארת.נין טלם הבריאה לע41ם היצ'רה.
אין שפן העל'ונה נשפעה בררךישר נראוי בהארת פנים א7א בררך נסתר:

ועי"

אוו' כךת

לשון קורש
6י
ן לשפם את הר עשו
שלמה .זש"כ ועלומהיעילםה'בהרייו
מה םלוכה .וו

לשון הזהר

ס5יס .סס"ד וע5ו תוסיעיס 3סר 5יון לססע 6ת סר עסו
3קדתית .6ו(כתר וסטעס 5ס' סת5וכס .ת6ן תלוכס .ד6
בתדלה .ואח"כ וריתה
הםלונ:וע
השכינה .זש"כ והףהה לה' המלוכה .ולאחר שיזרונו טןר תסרונית 6סס"ד וסיתס 5ס' סת5יכס351 .תר די1דחנן כטד6
מה כהוב .והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההואיווה ת6י כתיכ .וסיס ס' לתלך פ 5כ 5ס6רן כיוס  6100יסיס
ן ו6תן2
ס' 6תד וסתו 6מד3 .רוך ס' 5ע51ס מת
ה' אחד ושמו אחד .ברוך ה' לעילם אנק ואמן:

פרשת קדושים
)6רבר אל נל עדת במ ישראל ואמרת אליהם קדושים
תדיו תו' .רבי אלעזר פהח כ) אל תהיו כמס
כפרד אין הבק תו' .בכמה מקומות הוהירה התורה
באנשים .כמאפעמים הרימה קולה לכל הצדדים לעוררם.
וכלם נררמים בתרדמה באפיהם .אינם מסהכלים ואינם
משניחים באיזה פנים יעמדו ליום הרין העליון .כחשר
יתבע מהם מלךהעליון עלבונה של תורה .אשר יעקה
לנגדם 1לא דחוירו פניהם אליה .והם כלם נפננו ב5ל
י לנפשותם.
ולא ידז האמעה של מלך העליון.וי להםו
וכאים הםהצדיעךם העדסקים בתורהויודעים דרכי הקב"ה.
ומקרשרם עצמם בקדושת דמלך .זנסצאים קדושים בכל.
ובעבוד וה ממשיכים רוח קדושה מלמעלה .ובניהם כלם
י להם
צדיגך אמת .ונקראים בני ~לכש בנים קדושים.ו
ומעשיהםמחוצפים.לפיכךניחלים
לרשעט שכלם סךצצפים
בניהם נפש מחוצפה מצד הטומאה ,כמו שכתוב ונטמתם
בם .הבא להממא טממאין לו .אל תהיו כם:ם כפרד.
שהם בעלי ונות על הנל ,אין דבין .אל ילכו האנשים
בררך זה שלאין הבין ,כתוב כאן איןהבין .וכהוב שם
נ) ההכלבים עוי נפש לא ידעו שבעה והסה חעט לא
ידעוהבין .כלומריהיו מזומנים להם אוהן הנקראים עוי
נפש .מפני מה .משום שלא ידעו רבין .והמד רועים.
למי רועים .אלא שהם המוליכים ומנהעים את האדם
לנעצם .לא ירעו שבעה .ככתוב ד) לעלוקה שהי בנות
הב הב .לבעבור שהיו קוראים הב הב לאירעו שבעה.
כלם לררכם פנו איש לבצעו מקצהו .הרי הושבי הניהגם
הם .וכל זה מי נרם להם .לפי שלא התקרשו בזיוינם
במו שנצרך .וע"כ כתוב קדושים הףיוכי קדוש אני ה'.
אמר הקב"ה פכל שאר האומות לא בקשתי להדביקם בי
אלא ישרא" ,שכהוב ואתם הדבקים בה' .אתם ולא שאר

 )6ו*בך מ 5כ 5עדת כני יסרמ 5ומתרת (6יסס קדוסיס
תסיי ונו' .ר3י מ5ע1ר פתמ כ) מ 5תסיו כסוס
כסרדמין ס3ין גו'3 .כתס 1תנין 16ריית6 6ססידת כסו
33ני נס .6כתסזתנין 6ריתתק5ין 5כ 5ססרין 65תער5 6ס.1
וכ5סו דתיכע 3סינת 6כתוריסון 65 .תסתכ5ין ע6
תסנימין 3סיך 6נפין יקותון 5יות 6דדינמ ע(6ס .כד
יתכע (1ן ת5כ 6ע65ס ע(כונ 6ד16ריית .6ד115מת
צ5יסון 51מ מסדרו 6סין 5קכ(ס .דכ5סו סניתין ככ65
ידעי תסיתטת 6דת5כ 6ע65ס11 .י 115ווי 5נפססון..
זכ6ין6ינון 5דיקי 6דתסתד5י 163ריית 6וידעון 6רמוידקכ"ס.
ותקדסי נרתייסו 3קדוס 6דט5כ .6ו6סתכחו קדיסין 3כ.65
דקדוסס ת5עי5מ .וננייסו כ05ו
ו3נין כך תס5פי
ן .ווי לסון
*ני ת5כ 6כנין קייסי
וכ6י קסוט ומקרוןרוכ
5רסיעימ דכ5סו ח5יפין ועו3דייסו ח5יסין 3ביני כך ירתין
כנייסו נסס 6מ5יפמ מססר 6דתס 636כתס דכתיכ ונטתתס
כס6 .תמ 65סת6כ 6תס36ין 5יס .מ 5תסיו כסוס כפרד.
ד6ינון ת6רי 1נות 6ע 5כ6 65ין ס3ין ,ד 65יסתד15ןכני נס6
63רמ 6ד 6ד6ין 0כין .כתי 3סכ66ין סכין .וכתי 3סתס
נ) וסכל3יס עף נפס  65ידעי סנעס וסתס רועיס כ6
כפס .ת6י טעת 6תסוס ד5מ י 3ין  1קןועי
ן.
ממן רועיס .מ5ין 6יטן תד3רי ותנסני 5כר נס
כניסכס  65יועו סכעס .כד' 6ד) (ע15קס סתי 3כות
ס 3ס3 3נין כך ד6יקרון ס 3סכ  65ידעו ס3עס.
כ5ס 5דרכס פנו טיס %5עו תק5סו סמ דיילי דניסנס
 5ד 6ת6ן נריס .105כנין ז6 65תקדסו כ60י 11ונ6
מינון יכ
כתס ד56טריך .וע"ד כתי 3קדוסיס תסיו כי קדיס 6ני ס'.
6תר ק"3ס תכ( ס6ך עתין  65רעית6( 6ד3קמ 3י
(6ח ינרח .5דכתי 3ומתס סדכקיס 3ס'6 .תון  651סמר
עתין .כנ"כ קדוסיס ת0יוכי קדוס 6ני ס' ..ר' חיי6
מתר ת 6מוי 6 65תדכי 3ר נס5ע5תין  656כתי5יןדמוריית.6
ו3ניכי כך ת5י דמורייתמ  65תק53ין טותמס .כנין דמיסי
לוכמס5מ5ין תס6ני6 .סטת ,כמוריית~ 6תכמ.
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6סתכט 163רייתמ דכתיכ
ממסניוסעותדת 5עד161.דרקייייתטממ קתדדויסרסמ 3ססימוכיות 6ע" 6תעדי
י .דכתיכ כי קדוס
5ע5תין..
6תלי
6ני ס' .ד6 6וריית 6דמיסי סתמ קדיס 6ע65ס .וע"דט6ן
דמסתד 5כס 6תדכי עכתר 6תקדס .דכתיכ קדוסיס תסיו.
קדוסיס סיו  65כתי 3מ 65תסע .תסיוודמי כמס דכתי3
61תס תסיו 5י תט5כת כסניס ונוי קדוס .וכתיכ כתריס
דסמקת

 .והתורה נקראה קדושה .שכתוב כי קדוש
ממנה לעולם.
אני הן.זו התורהשדיא שם הקדוש העליון .וע"כ כל
דהמסק בה נמהר ואחר כךנתקדש .שכהוב קדושיםתהיו.
קדושיםהיו לא כהוב אלא תהיו.תהיווראי .כמו שכתוב
"ש
תהט לי ,מ*מלכ,ת*"כהני"םרתוי קדוש .וכרעב אחרי
ח/י* ", ,
העלה
ס ("ג ג) יסע" (' 1ז) פס(י ('
נפוי**ייכפנקררנח-ג  )6דףפ .ג)תיי
א

*
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לשון הזהר

קדולטים

לשון קודש

לםזי

7ס5יקת פ 5כ 5ק17סין וק7וסס 7מכתתמ ס5מס סתיתמס הע1להעל כל קדושות .וקדושת החכטה רנמתרתהעליונה
ס5קמ פ 5כ5מ ["] .מ'ר יוסי סס" 7וסתק7סתס טיה על הכל [ .]6א"ר יעף זהו שכהוכיהתיי2שזם
וסייתס ק7וסיס .מ7ס תק7ס ע5תו ת5תסס תק7יסין והיהם קדושים .ארם רמקדש ע?מו מלכ ה טקדשים
י ס':
אותומלמעלה .והו שנתובקתארםתהיוכי קדושאניה'ו
16תו ת5תע5ס .סס' 7ק7וסיס תסיוכי ק7וס מג
ירגימכמ.פרסתמ 7מכ55מ 7מורייתממיסי ומותממ  )6לכהד רבי אבא .פרשהזו כלל התורה היא .וחותם
)6ן*א
האמת של מבעת הם4ך דףא .בפרשה %
נ 7קוספמ 7נוספגקמ מיסי .כפ,יסתמ 7מ
מתחדסו רזין ע5מין 7מורייתמ .כעסר 6תירין נהחדשו סודות עליונים ש 4הקירה .בעשרה מאסרות
ונזרין ופגסין ופקו7ין ע5מין .וכ 7תפמן מכרי 6ונורות ועונשין וסותתעליימת .וכאשר דניעו החברים
 .מ*ר מכןת סעתמ סרסתמ7עריות לפרוצהזו דתמשמידם .א"ר אבא 0פני מה פרשתערהת
5פרסתמ 67סוומ"7
מי75מ .מ5מ סכי תמכמ ופרשת קדישים תהיו סגעכות ע לן .אלא כך למדנו
ופרסתמ 7קזוסיס תסיו סתוכין 7מ
כ 5תמן 7מסתתר תמ5ין עריץ כק7וסס 6תעכי 7י7מי .כל מי שגשמר מאותןהעריהע בקדושה הזא נעשהבודאי.
י 6תק7ס כק7וסס 7תמריס1 .ס 6מתערו מכרימ וכל שכן אם נתטיש בקדושת רבעו .והרי העירו רוזברים
וכ 5סכן
מנתן 7כ5 65מתק7ס כר גפ .תמ מוי תמן מתי עינהם של הנל שיתקדש האדם .טא וראה בף
מיתתי ט
דכפי 5מתק7סמ כרפותמ 7ת5ביס5 .מ 5יסתס מ5מ שרוצה להתקדשכרצין רבונו .אל ישמשממי %אלא אחר
7 .ס36ססימ סעתמ קכ*ס חצות הלילה או בחצותהלילה .שהרי בשעהדיעא נטצא
תפ5נות5י5ימומי5ךמו כפ5טת3י5ימ
6סתכמ כנגתמ 7ע7ן ונץוסס ע5מס מתער .וכ7ין הקב"ה בק העק וקדושה עליעה נתעוהרה .ואו היא
ספת 6סי5 6מתק7סמ .ס6י 5ס %כגי גסמסעתמת5תי7י השעה להתקרש בהזינ .וא לשאר אנערם .אבלתלמידי
ן דגמים היורעים דרכי התורה בחטת ה4ילה הא עצם
חנתיס 7י7עין מרמוי 7מורייתמ כפ5נות 5י5ימ
7י5סו
ייתמ5 .מתועמ כככסת יסרמ5 5סכמ 6לקום ולעטק בתורה .להתחבר בשכינה הקרואאה לח%
5תיקס 5ת5עי כמור
5סת 6ק7יסמ 5ת5כמ ק7יסמ .כ5י5ימ 7סכתמ 7רעותמ לד,שם הקרוש להמלך הקדוש .בליל דהטבת שאו עת רזץ
7כ5מ 6סתכמ עונמ 57סון כססימ סעתמ5 .מפק 6של הכל נמצאח ויונםראוי להיות בשעהההיא .להמשיך
רפ1תמ 7קכ*ס וכגספ יסרמ .5כתס 67תתר נשמות מן הרצץ של הקב'ה והשכינה הקדושה .ככתוב
דכתיכ ככיס 6פס 5ס' מ5סיכס.ומ5יןמקלון ק7יסין7 .כהיכ בנים אתם לה' אלהיכם .ואלו נקראים קדושים .שכתוב
י קדוש אניה' .וכדעב והיה כעץ שטעול
ק7וסיס תסיו כי קווס6ג פ' .וכתיכ וסיס כען סתו 5קרושים תהיו
 .ועוד א'ר
יו יתן 3עתו ומ' ..תו מ*ר על פלנו מיםכ אשר פריו יהן בעתו עו'.
ע 5ס5גי תיס מסר פרי
אבא כתוב נ) והוא באחד ומי ישיבמ ונו' .באחד .אחר
.
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6כמ כתיכ כ) וסומ כ7%
י
ת
ו
תכפי 5יס .מ5מ 5מ ס%י קכ"ס %מ מסתכמ מ5מ יףן צריך לומר .אלאשאין הקב"ה שערהואינו נמצא אלא
כ7ין סומ באחר .בםי שטשקקן בקדושה עליונה להיות אחד .ש
%מ .7כתמן 7מתתקן כק7וסס ע5מס 5תסוי
מ
י מקרי כ*ג הקב'השירה באחד ולא במקום אחר .ומתי נקרא הארם
י
ת
ת
י
סרימ כממד  6%כמתר ממרמ .ומ
 .7%כסעתמ 7מסתכמ 7כר עוקכמ .ומתק7ס נק7וסמ ע5מס אחר .בומן שהם זכר ונקבה .ונתקדש בקדושה עלהנה
ומתכוון 5מתק7סמ .ותמ מזי כזתג7 6מסתכמ כ*ג כיון שנתכוון לדהקרש .ובוא וראה בו0ן שטטצא הארם
כזוינמ מ7 7כר וגוקכמ ומתכוון 5
מתק7ס ,כ7קמ ימות .כ7ין בזיונ אחד זכר ונקבה וסתכת יהתקדש כראוי .א
סזמ ס5יס ומקרי מח 7כ5מ פניתו .כנ*כ כעי כ'ג הוא ארם שלם עטיא אחדבלי פנם.לפיכךצריך האדם
5תמ7י 5מתתיס כססימ סעת5 .6זתגמ 5ס כרעות 6מ7מ לשמח לאעט:ו באורטה שעה .להומין אווטה ברצץ אחד
.ויתכווגיןפרחי*סו כמ57סמי ת5ס .וכ7תסתכמיתרווייסו עמו .ויתטט שניהם כאחד לדבר הזה .ובאשר שגאשם
פתיס
ן ןה בוו ביצון אהד .ובנוף כט שלמדט שראיש שלא
מ7מ וגגופמ .כתס 7מ%יפגמ 7כ*ג
7מ כ67קכו
גסי 3סומ כתמן 7מתפ5ינ וכ 7תתמכרן 7כר וגוקכמ
כ7ין מתעכי 17מ 7מפמ מסתכמ 7מיכסו מ 7גפסמ 1מ 7נופמ .או נעשו נוף אחר .עטצא שהם נפש אחת תוף אחר.
ומקרי כ*נ  .7%כ7ין קכ*ס ס6רי 3ממ 7ומפקי 7רוהמ ונקראים אדם אחד .או רקביה שורה באחר ומפקיד רוח
7ק7וסס ג%י ממ[ 7כ] ומ5ין 6קרון כגין 7קכ*ס של קדושה באחד הזה ןנן ואלה נק-אים בניםלו,קב"ה
כתס 7מתתר .וכנ*כ ק7וסיס תסיו כ קווס מגי ס' .כמו שנאמר .ולפיכך קדושים תהיו כי קדוש אני ה'.
י כ%ר ממרמ  656זכאים הם ישראל שלא תלה דבר וה במשם אחר אלא
ץמין 6יגוןיסרמ57 5ממיקיס ת5ס 7מ
כיס תתס7 .כתיכ כי ק7וסמגי ס' .פנין 65ת7גקמ 3יס בו ממש .שכתוב כי קדוש אני ה' .בשביל להרבק בו
י ה' אלדיכם!
%מ כממרמ .וע* 7ק7וסיס תסיו כי ק7וס מכי ס' 56סיכס :ולאבאחר .וע"כ קדושים תהיוכי קדוש אנ
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נ)איען אמו ואביו תיראו ואת שבההזי תשסורו .דוי
למדנו שפרשה זו היא כלל רוערה .השוה
בתרא אב ואם לשמירת שבת .וא'ר יוס 4הכל אחר .כף
שנתירא מהםדיא שעמר שבת .איש אטואביו .רקרים
אנצ

נ) 2'44ט מתו ומכיו תירמי ו6ת ס3תותי תסתורו .סמ
תכיגן 7פרסת7 6מ כ55מ 7מורייתמ .תקיס
מד תמן
7מי7 15מגמ ומתמ 5סכתיתי .ומ*ר יו
תסיי כו5
מכ
"יו מק7יס
77מי 5רסמי כסיר 5סמי .מיס מ
מתו
8 0 .%9יוכ נ"נ 9 0פ6
כט4אד :מקוטת )6י
דן הזהר

יי

פרשתסרושים ש "כפת הקבלה :ןכ]פיי כשעת ויוגםשיולידובייםפובים .וכדאיתא איש ואשה שלוםביניהםשבייח
בעיהם .וה השםי'ה .וט לאו אש אוכלתן .שנסתלק י*ה ונשאר אש אש:

שרמח
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קדושים

לשדן קורש

אסו לאביו ביראה .מה המעם .כמו שביארו שהאם אין
רשות בירה כל כך כמו האב"פיכך הקריםיראה אצלה.
ר' יצחק אמר מה כתוב למעלה קרושים תהיו .כשבא
האדם להקקרש עם אשתו בקזך .ממי הוא השבח ייתר
בשתה הקרושה .מובן הרבר שמסנה .לפיכך איש אמו
ואביו תיראו .רבייהירה אמר איש אמו ואביו תיראו.
כדכרון זה כהובבים עשית ה' אלהים ארץ ושמים.
ובמקום אהר הקרים שמים לארץ .אלא להראות ששניהם
כאחד נעשו .אף כאן הקרים האם לאב .ובמקים אחר

הקדים האב לאם להראווע ששניהם כחם שוה בו .ואת
שבת תשמרו .תלה זה בזה .שהכל יחר נשקלו
אחדות[ני] שכתוב ושמרתם את השבתכי קרש היא לכם.
וכתוב זכור אה יום השבת לקרש..
אחר לבחימע
אביאחר לבוד' אם [ ]7כתוב כאן איש אמו ואביותיראו
ואת שבתותיתשמוו .וכתוב שם"
) את שברעתי השמורו
ומקדשי תיראו .מדו מקרשי .כפשמעו .ועור מקרשי אלו
הם המקרארם עצמם בשעתהזיונ.כדמיוןזה נ) וממקרשי
תחלו .אל ה49א ממקרשי אלא ממגףרשי .מה להלן
פמקודשי .אף כאןמירשי שהם האב והאם .ג) רבי
שמעון אמר איש אמוואכיו תיראו ואתשבחיי~י תשמורז.
כתוב ואתם הדבקים בה' איהיכםוע' .זכאים יקם ישראל
הרבקים בו בו:קב*ה .ולפי שהם רבקים בו ב~:קב"ה
כלם נדכקים יחד זה בזה .בוא וראה בשעה שהארם
מקרש עצבו לממה .כנקתימיריחכמים שמקרשים עצמם
כהטבת לשבה בזמן והיע העליון נמצא .שהרי בזמן ההוא
םיחד .נפש של
רצון נמצא וברכה מזומנה .אז נדבקיםכי
שבה עם הטף שהוכן א .וע'ז כתוב איש אמו ואביו
היראו .שהם הזחע יחד נטף באוהה שעה המקורעצן.
ואת שבתותי תשמטץ .זה שבתהעויוןושבת התחהען [ס]
שהם מזמנים נפש בטף הזה מןהזינהעליון ההא .וע"כ
ואת שבתותי שתי שבתות .איש אמו ואביו תיראו .זה
בשביל הטף ,ואת שבתותי תשמורו .בשביל דגפש .והכל
דבוק זהבזה.אשרי חלקם שלישיאל .ר"א ואת שבתותי
תשמורו .כאן אזהרה לאותן הממתינים בזיתם משבת
) כה אמר ה' לסרימים
לשבה.ודייביארט במה שנתובי
א6
ם
ה
.
ם
י
מ
י
אשר ישמרו אתשבתותי .סוצסר
הלמירי
חכמים שממרמים עצמם כל שארימים נר* ללבעדתורה.
תשם מחכש לויונם משבה לשבה .זש"כ אשר ישמרו את
שבחאעי .כמש"ב ואביו שמר את הרבר .וופיכך ואת

איא במשי

שבהותי תשמוהו*

רועה הנאנן
ס)איש "" %בע תיראו .מצוה צ לכבר אב ואם.
שעויך הארם להתירא
ומאמו ולכבד
בק
מאד
יב'ה מצר הרוח
אותם .כמו שצריך האדם לכבד את
א לכבד לאביו
שנתן בתוכו ולהתירא ממנו כן צריךרי
ולאמו מצד דגוף שי
ו ולהתירא מהם .שהדי הם
משחתפים בהקנ'ה ועשו  %הטף .ווואיל שהם שוהפין

6מ 1ל6כיו כומילו .ת6י סעמ 6כטס ד"וקתוס 6ת 6ולית
רסו כידס 6כל כך כ6כ6 6קויס ומילו וילס.
ר3י ילמק 6תר ת6י כתיכ לפיל 6קווסיס ת
י
תת
סימו .6י6
יר
כ*ג ל6תקוס 6כ6תתיס כמו .תת6ן סו 6סכ
3ס6י קויס .6סוי 6ית 6תגוקכ .6כנ*כ 6יס %6
אניו תיו .16וני יסתס 6תר 6יס 6תו ו6ניו תיר6ו.
כס6י גווכ 6כתינ ניוט פסות ס' 6לסיס 6רן וסתיט.
וכ6תר 6הר 6חקויטסיזיט ל6רן6 .ל 6ל6ה61ס ותרווייסו
כמד6 6תעכיוו16 .ף סכ6 6קויט 6ת 6ל6כ 6וכ6תר 6חר6
6קויס"כ
מ ל5ת 6ל"מז6ס ותרווייסו כמו6 6סתולו כיס ו6ת
סכתותי תסמרו .סקיל  61ל61
כמו6 6תקלו כיזתקל6
וכ
לכ
ס
מו [נ] דכתי 3וסתרתס 6ת ס
"ת כי קוס סי 6לכס.
וכתיכ וכור 6ת יוס ססכת לקוסו 6ל 6מו
ל6כ1 5מו ל6ת[ 6ד] כתיכ סכ6 6יס 6תו ו6כיו תיר6ו
ו6ת סכת-תי תסתורו .וכתיכ סתס 6 )6ת סכתותי תסתורו
תיר" 1תסו מסי .כתסתפו .תו תקוסי 56ין

תסי

ג

ט"יס

%

נ)ל

תתקוךמי 6ף
ו6שן
ו6ת 6רני
סתפון 6תר 6יס 6תו ו6כיו תיר 16ו6ת סכתותי תסתורו.
כתיכ ו6תס סוכקיט כס' 6לסיכט וגו' זכ6ין 6יכון יסר6ל
ותתוכקן כיס כקכ*ס .וכגין ו6ינון תתוכקן כיס כק"3ס
י כספת 6ן'3ג
כלסו 6תוכנץ כמו 61 6כו .6ת 6מז

טנת לס3ת נמפת 6ועע6ע6ס 6סתכמ .נססי 6סעת6
רפו6 6סתכמ וכרכת6 6זותכ 6כוין תתוכקןכלסו כמו-.גסס6
וסכת ונוס 6ו6וותן .ופ"ו כתיכ 6יס 6ת%1 1יו
תיר6ו ו6ינון ווע 6מד ננופ 6נסמי ספת 6ו6תקוס6
61ת סכתותי תסתורו 61 .סכת פל6ס וסכת תת6ס [ס]
ו6יכע תותגין לכפע 6נם6י גופ 6תססו 6אע 6פל6ס .וע*ו
61ת סכתותי תרי6 .יס 6ת61 1כי 1תיר61 16
נופ61 .6ת סכתותי תסתורו 61 .נפס 6וכל6
6תוכק  61כו .6וכ6ס מו
לקסון ויסר6ג ו'61 6תסנתותי
תסתורו6 61 .זסרס ל"יכו
ן ותמכ6ן לזוונאט תסכת
לסכת1 .ס6
כת6י וכתיכ ר) כס 6יורס'לסריסיס
6סר יסתרו 66
"תי ת6ן סריסיס 6לין 6יגון מכרי6
כו
תת
יכ
ת1קס
ותסרסן נרמייסו כל ס6ר יותין כנין לת-לפי כ16ריית.6

1

ס3תותי .כו*%1 6יו סמר 6ת סו3ר .וננ*ג 61פ
סנתותי תסתורו:

ס)איש

רעיא מהימנא
6ש %1יו תיו 16פמת 61 6לככו %

.061

לון .כמס ן56סריך כ*נ ל16קיר ליס לקכ*ס
ורומ6
"ר ל6כף
ס6ס
רי
1ק
ויסכ כנויס עתומל תנט .סכי 56סריך ליסתל
ול"תיס תספר 6ונופ 6ויליס 1לתךמל תגסע6 661 .יכון
תסתתפין כקכ*ס ופכד ליסגופ1 .6ס61ע ו6עון סיתפין

כפוכו6

דו הזהר
ןט גם גפשפות מובן שזה תולה בזחבי חאפיקורסים אומרים שאין עוד עולם אלא זח ושהבל חוא רק כח הטבע בלבד .ובן הם אין
מקיימים נבוד אב ואם באמרם שכח הפבעי הכדיחפ לזח ]71 :שבת רלילההיא בחינת אמא התאה חקל תפוחין קדישין .ושנה
אממא 18א בהינה אבא עהיק 8קרישא וזעיראנפין :אן שבההעליון  11מדת המלבות ושגת התחהון בפשופג ומנתו שקדושת שגיחפ
טרפים שיומשך גפש שב גהעיגור:

קדדשים

לשון הזהר

3ע3,ך5 6יסוו סותפין 3ךמי(1 1יקר 6דס3 6סותפו
ך(ט 6(1זתק3 6ר גם 6ק5 .ט(ק61 6נסר.ך (תדר! ת6יכון
ו(מוקיר5ון כתס67תתר .ח) 61ת סכתוקיקסתירו פקון6
 6סקי5 5ך .6סק'( יקר 6ך61 36ס 5יקרח דס3ת 6365
י 6יס
6קדיס ככ1ן וס6י מיסו ד6טר קר 6נ) ו6ס 6נ"ג
כ13ךי ו6ס 6ך1ניס 6גי 6י :תור6י כ,3ד"י ס(יק 3הכ13ן
עסר מתירן "51כ "(סים ךעו3ךה ך3ר6סית31 .כ5
6קר נ) כ3ין מכתיס יגח5ו וכסי(יס תריס ק15ן .ו16קתוס
ן כ13ן מ 65ת,רס 3נין ד6יגון (*(6 3סיס
ר3גן מי
7ת1רס יקרמ ךי(יס 56ין '6ג1ן קכיייס ךמ1רייתח
מכת'ס 3מכתס ירתין ס6י כ3ון 51ח קפסי ךט5ייס1
6תתר וכס'5יס תריס ק(ון 1תג5ן ךת6ן ך 65יךע כ6וריית6
מקרי כם' .5ךכתי 3וכסי3' 6( 5ין 6ת זמת .ו6ין ז6ת
 656תורס ךכתי1 3זקת סתירס 6סר סס תכס (61)-ין
כסי'5ס 6יג1ן עת' ס6רן 3תר ך 65תסתן(ין 3ס6י ככיד
ךמוריית 6מיך 6תרין .מ3יגו ס3סנויס סתע קו5גו מוס
ורמס ע5יג 1וק 53תפ(תגו סממיסו 5יתמ 5ון ומס מ3
וכפק1ן'ן
מג מיסכ3וךי6 .יס מסתן5ות 6ך(כון
י
5ן
יי
ךכ
ייס 6יך יט
5ת
ק"
י6
ית
יע3ן 5וויי .ךת6ן ך' 65ךע '53וי3ס6ויך
5יס3 .ר תמן ךסתע תמכתיס 1ע3ין .ר'1תס6.י מיסו
7ק3י 5ע5יס געסס וגסתע -ע'כ

1,תפין

לשון קדדש

מ :9

בהעשיהיהיו שוהפין ביראה וכבוד .שהרי בהשתהפות
שלמעלה ושלממה בא האדםלעולם .וצריך לההירא מאותן
השותפין ולכבדם כמו שנאמר )- .ואה שבהוהי .מצוה
זושק.להכזו .השוה כבוד אב ואם לכבוד השבה4 .האב
הקדים כבוד .וזהו שאמף הכהוב  )3ואם אב אני איה
כבודי ואם אדונים אני איה מוראי .כבוד"י עולה במספר
עשרה מאמרות ול"ב אלהים שבמעשה בראשיה .ובכל
טקום נ) כבוד חכטים ינחלו 1כמי14ם מרים קלון .וביארו
החכמיםאין כבוד אלא תורה.לפי שמרמזעל ל"ב אלהים
שבההחלה התירה .כבוד שלו אלה הם חכמי דתויה.
חכמים בחכסה נוחלים כבוד הזה ולא הטפשים .שעליהם
נאטר וכסילים סרים קלון .ומניין שמישאינויודע בהורה
ן את זאת .אין זאה
נק-א כסיל .שכהוב וכסיל לאיבי
אלאתורה: .כתוב תאת ההורה אשר שם משה .ד) ואלה
הכסילים הם עמי הארץ מאחר שאינם עוסקיםבזה הכבוד
של דהורהאיך אומרים .אבינו שבשמים ע*מע קולנוחוס
ורחם עליט וקבל הפלהנו .הריהוא יענה להם .ואם אב
י
אניאיהכבודי .איההמבוקש שלכם לדוזורה ולהמצות של
לעשוה פקודהי.כי מי שאינו יודע מצוה רבונו איך יעשה
אותן .מלבד מי ששומע מן החככים ועושה .וזה הוא
שקבל עליו נעשה ונשמע  -ע'כ ר"ם:

ן"לקבריג)יךכ"" 1י:
:ית",ש:ן)711:ענוני',ע "13ונןל
:
.
6מרמ [ ]:וכך סוס ר3י סתע1ן ע3ין כן סוסמזי5
וסוו מ3רימ מאין 36תריס 1מת5 6מיגת 1ספיר6ן ק6יך
עיגיס וסוס מתר (מ3רי 6מ 5תפגו וכ5ת6ן ךיסתכ3 5ספירו
ך6גתתמ 3יתתמ 6תי (סרסורי 53י5ימ .ו6י ס(יק ססומ
סרסורמ 3יס 6ע5ויס 6ע3ר תסוס 561סי תסכס  65תפסו
5כס [ז] תו 6י סתס 63גתת'ס 3זתגמ 7ס5יק 3יס
ססומ סרסור3 6יסמ מיגון 3גין ךמעי7ו 56סי תסכס
'

3תזה

6קרון .וע'ן כת' 56 3תפגו  56ס5'56יס 561סי תסכס
5ן תעס5 1כס  )1ר3י 6 636תר 6סיר '5ס"35ג 5מסת65:
51563יע3ו7סזרס 31נס'ךעת'ן עכו'ס (5 6מתסגי6תגייס6511
65תר%ס 3סו ד6סיר '5ס *35ג (6סתכ5מ 3מתר
ך5מ מ5סריך 1ת6מזי ךמטיר 5יס '35ג 65סתכ5מ 63תר
ךק"3ס ת'6ס 3יס ורמיק3 6יס נססיס .ך6י 3תס ךרמיס
קכ"ס מסור 5מסתכ 65כיס3 .תס ךרחיק ע 5ממת כתס
,כתס .ךסמ 6סיר 5יס '35ג 5מסתכ5מ 3קסת3 .נין 67יסו
מ.זויי'1קג
מ ע5מס ומסיר 5יס 5כוכ 65סתכ3 65מת
קיית 6ךי(יס 3נין 7ס 61רתיז %5יקמ
7ע5ט 6ו6סיר 5יס 5כ'ג 65סתכ5מ 3563ען 7כסג'
3סטתמ ךסרסייךייסו3 .נין ךתתן סרימ יקר7 6ת5כמ ע65ס
ותס 63תר קד'ס 6ע65ס 6סיר 5מסתכ(63 .6תר תס36מ
רמיק5 6מ כ 5סכן 3נ"כ  56תפג 56 1ס56י5יס ר'
עחק 6תר סכ 6מת6( 6זסרמ 5ס'5 1סר 56כקךתיסמ מג*
ס' מ5סיכס 5ק3י6 5גכי ס' 56סיך 56 .תסגו  (6סמ5עיס
5קכע  65יסי' 5ך מ5סיס מחריס ע 5סכי 56סי תסכס
 %5תעסו 5גס (ק3י 65 5תעסס 5ך פס6 5יס 6תו
1מ3יו תיר6ו 5ק3י 5כ3ן 6ת 36יך ו6ת מתך ומת ס3תותי

מראה מקומות"

תסתרו

 9פ 6ט מן6כי  '6ג) ט:ני

אחר [י] וכך הי'רבי שמעק עושה כשהיה פעהלך בעיר
והיו החברים מהלכיםאחריו .כשפנע בנשיםיפות
שופפייי
שמסתכלה
ה
בי
עיניו ואמר להחברים אל הפנו .וכלמי
של אשה ביום יבא להרהר בלילה .ואם שולם בו אותו
הרהור הרע הרי דוא עובר על ואלהי מסכה לא קעשו
לכם [ ]1ועוד אם הוא סשסש באשהו בזמן ששילפ בו
הרהור דוע הדמא .אותן הבנים שיוליד אלהי ססכה
ץ*ום.
ש.וע'כ כתוב ש שו אל האלילים ואלהי מסכה
תע לכם .ו) רבי אבא אטר אסורלו לאדם להמתכל
באלילי ע"ז .ונשי העמים עט"ם אין ליהנות מהן ואין
לההרפאוה בהן .שאטור לו לאדם להסתכל במשם שלג

נצרך ובוא וראה שאסור לו לאדם לדגעזכל במקום
שהקב"ה ממאס בו ונפשו רחוקהממנו .שאם במה שאהונ
לדקכ"ה אסיר להסתכלבו .במה שמרחק על אחת כמה
וכמה.שהיי אסור לו לאדם לדגיעכל בקשת .לפי שהוא
מראה דמות העל*ת .יאסור לו לאדם לה:תכל באות
דנריתשלו .לפי שהוא מרמזעל המיה הע4יונה שנקראה
צדיק יסודעולם .ואטר לאדם להסתכל באצבעות הכהנים
כשנושאים כפיהם .לפי ששם שורה כבוד מלך העליוז.
ומה במקום קדישה ע4ינה אמור להסהכל .בטקים ממא
המרוחק לא כ 4שכן .לפיכך אל תפנו אל האלילים .ר'
י
יצחק אמר כאן בא להזהיר לישראל כמו בהחלה .אנ
ה' אלהיכם כננדאנכי ה' א4ריך .אל הפנו ש האלילים
כננד לאיהיה לך אלהים אחריםעל פני .אלהי מסכה
לא תעשו לכם כננד לא העשה לך פסל .איש אמו
אביותיראו כננד כבד את אביך ואתאמך .ואת שבהותי
תשמורו

ג'  47 )7פג ס)

ו הזהר
זי

7ף פנ )1 .זף*.7

0ן להיות געלקרי או אף גם לזטת! ]0י*ל כונתוכי טסכה משמעותו הסתכלות .נ 18יסכהעל שס שהכל סוכין גיו*יתז
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לשון קודש

קךרשים

תשמורו כננד זכור את יום השבת לקרשי .לא תשב"ו

בשמיישסר כננד לא תשא את שם ה'אלהיך לשוא .לא
תעבו כננד לא הגנב .לא תבהשו ולא תשקוץ איש
 .כצת יומח הטאף
בעמיתונננד לא תענהב-עך עדשיי
והנואפת כננך לא הנאף .לא תעמד על דם רעך כננד
לא תרצח[ .ד'א אל תפט אל האלילים כפד לא החמר
אשת רעך וזה נתבאר] וע'כ כלל התורה בפרשהזו.
א*ר חיאמפני טה בראעינה אנכי ה' אלהיך .זכור את
יום השבח .לא תשא .לא תרצח .לאתנאף .לא תננב.
 .ונאן אגי ה' אלהיכם .איש אמו ואביו
בלשץ ההיד
תק*או ואת' שבתותי תשנורו .אל תפנו אל האלי~ם.
בלשתרבים .אלא בוא וראה מן היום שישראל נמצאים
בעולם לא מטצאו לפנ הקב"ה בלב אחר וברטן אחר.
יו בהר סינן ולכך נאמר רגל
כמו ביום הךצא שעטד
בלשוןעזיד .ואח"כ בלשוןרבים .שהרי לא נמצאו א כל
כך ברצק ההטז
 )6רבי יהודה אמר אל תפנו אל האלילים .כתוב
נ) חדלו לכם נן האדם אשר נשמה באפוכי במה נחשב
דצא .מקרא זהנהבאר .אבל מהו חדלו לכם מן האדם..
במה ניכר האדם לרעת מה הוא .להחקרב אליו ש
להחרחקממנו .אלא בכעסו ניכד האדם וטכל לרעת מה
הוא .אם הוא נומר נשמתו הקוישה בשעה שכעסו בא
 .לבלתי 5עקר אותה ממגףמה שישרה תחתיה אל זף
ע*ו
ההוא .זה הוא אדם כראוי .זה וצא עבד רבונו .זה
הוא ארם שלם .ואם ףצא ארם שאינו נומר אז נשמהו.
ודצא יעק -ויהטהעליונה  11ממקומה .אישרה ההתיה
כח דנעמאה .ודאי א הוא אדם המח*ר ברבונו .ואטור
להתקרב ענו ולר%עחברענו .זה הוא מורף נפאצ באפו.
ריא פירף ועוקר נפשו בשביל כעט והשרה בקרבו אל
ש .%וע"כ כתוב חדלו לכםמן האדם אשר נשמה באפו.
שרגשמה הקרושה הזאה הוא טורף לה וממטא אותה
בשביל כעסו .שהואמחליף וגשמהבאפו.כי בם'הנחוטב
הוא .עבודה זרה נחשב זה הארמ*ומי שטתחבר עמו
ומי שמשתחף עמו כמי שטוחבר בעבודה זרה ממש.
 .ולא
טה המעם .לפי שעבודה זרה ממש עפרה בייבו
עוד אלא שעוקר קרושההעלינהממימה .חצרה תחתיה
עבודה זרה אל וף .וכמו שאל זר כתוב בו אל תפט
אל האלילים .כמוכן אסור להטהכלבפניו של זה האיש.
אם תשאל כעפ של תלמיד וגם מה הוא .כעס שלת"ח
מובהואלכלהצדיים.כ למדנו שההורההיא אשוהתורההיא
י ג) הלא כהדברי כאש נאם ה'.
מרתחת להם .שכתוב
כעם ת'ח הוא בדברי תורה .כעס ת'ח הואליהן כבוד
לתורה .הכל לעבוהת הקב'ה הוא .ובעבור זה נאמרכי
ה' אלהיך אש אוכלה ריא קנא .אבל אם הכעס
בקנינים אחרים אין זה לעבודת הקב"ה .ואסור לדתקרב
אליו .לפי שכל החמאים שעושה האדם אינו נעשה ע"ז
ממש כסו בחמא הוה .ואפשר תאמר שזה רק לשעה הי'
שעברוחמאוחזרבו.לאכןכילפי שעקרקיושתנפשוממנו
וממקומה.ואל זרההוא הארדתמקום הזה.הריהואמהנבר
בו ואין מניחו .ומממא בל נוט מבפנט ומבחוץ .ומממא
הגפש והכל .מלבד
האדם מכל וכל ועוקרו על
תמיר .ואח"כ יעפל להתקדש ולהכהטיך קדושהעליו .אז
הלואי שרעלה בידו לדוזקדש .ועל זה כתוב אל הפנו א
מסכהיכפש
כא
לא -תעשו לכם .לכם .בשביל
האלילים ואלהי

(קיקק עצשכם.

כמר.אה טקוטות"

תסמרו 5קני 5זכור 6ת יוס ססנת 5קוסו 65 .תסנעו
נסמי 5סקר5קגי 65 5ת6 %ת סס ס'56סיך 5ס65 .61
תנננו 5קני 65 5תנננ 65 .תכמסו  651תסקרו 6יס
נעמיתו 5קני 65 5תענס נרעך ער סקר .מותיומת סכ61פ
וסכו6פת 5קני 65 5תנ6ף 65 .תעמר ע 5רס רעה 5קנע
 65תר5מ[ .ר* 56 6תסכו  56ס56י5יס 5קני 5צ 6תממד
%ת רעך וס6 6וקמוס] וע*ר כ 655ר16ריית 6נסרסת 6ר.6
"6ר מיי 6נקדמית6 6נכי ס' 56סיך .זכור 6ת
יוס ססנת 65 .תס 65 .6תר5מ 65 .תנ6ף 65 .תנננ.
נ5יסנ6ימיר6י .וסכ66ני ס' 56סיכס 6יס 6מ61 1כי1
תיר 16ו6ת סנתיתי תסמרו 56 .תפנו  56ס56י5יס.
נ5יסנ 6רסני6ין 656 .ת 6מ1י מיומ 6רסוו יסר 56סכימין
נע5מ8 65 6סתכמו קמי קכ"ס נ5נ 6מד ונרעית 6מר.6
כמס נסס 61יומ 6רקיימו נעור 6רסיני .וע'ר כ65
6תמרנ5סוןימיר6י5 .נתרנ5יסנ6דסני6ין .וס6 65 6סתכמו
כ 5כך נסס 61רעות6
 )6רני יסודס 6מר  56תפנו  56ס56י5יס .כתיכ
י נמס נמסנ
כ) מד5 15כס מן ס6דס 6סר נסמס נ6פוכ
ס .61ס6י קר 6אוקמוס 5% .מסו מד5 15כס מן ס6רס..
נמ6י 6תירע נר נס 5מנדע %ן 6יסו5 .קרנ 6נסדיס 16
65תמנע 6מניס 656 .נרונ1יס ידפ5יט נר נס ףסתמודע מ6ן
6יסו6 .י נסר נספת 6קד
יסס66די5יס נסעתת6מותרסרונ~יס 6תי
ר
ע5יס .ד 65יעקר  05מ6ת
56 6100
ן
י
נ
כ
5מסרי
זר .ד6 6יסו נ'נ כדק 6י16ת .ר66יסו ענד 6דמ6ריס .ד6
6יסו ננר פ5יס61 .י %י נ"נ  65נעיר .05
ו6יסו עקר קרוסס ע65ס ד 6מ6תרס5 .מסרי נ6תר0
סער6 6מר .6וד6י ד6 6יסו כ*נ רמריד נמ%יס61 .סיר
5קרנ 6נסדיס 651תמנר 6עמיס .ד6 6יסו עורף נססו
כ6פו .לרסועריף ועקר נפסיסנניןרונזיס 61סרינטיס %
צ .וע*ד כתינ מד5 15כס מן ס6דס 6סר נסמס נ6ט.
דססי 6כסמת 6קדיס6 6יסו עריף 5ס וס6יכ 05
כנץ 6ט6 .סר 6מ5יף נסמס נ .1%6כי נמ"ס נמסנ
ס61נ ענודט זרס 6תמסינס6י נר נס .ומ6ן ד6תמנר פמי0
טו6סתתף נסדיס כמ6ן ד6תמנר נענודס 1רס ממס
עעמ .6כני
ן דענודס זרס ממס ס%י נמיס651 .
פוד  656דעקר קדוס 6פ65ס מ6תרס .וס6רי נ6תרס
פמדס זר1 56 0ר .וכמס ד 56ור כתיכ ניס  56תפנו
 56ס56י5יס .כטונ 6ד66סיר 65סתכ65
דס6יכ*נ.
61י תימ 60 6רוט 6דרכנן .רונ 61נד6רנגסנוןי עכ 6יסו
5כ 5מערין .דס 6תנינן ר6וריית6 6ס161 6 6ריית 6ק6
ייסיכ6ס נ6ס כף.
מרתמ5 6ש רכתינ נ)  650כס דנר
רונ 61ררננןנמי5י ר6וריית .6רונז 6דרננן 5תיסנ יקר6
165ריית .6כ5 65פ51הנ 6דקנ*ס 6יסו .וננין ד6 6תתרכי
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ממס כס6י61 .י תימ 6ס5 6סעת 6סוס דענר
וסור 6סדר 165 .סכי דכיון ו6עקר קדוסס דכפסיס מני0
ומ6תרס .וסס 56 61זר מקסמ ס6י 6תר6 .תתקף
כש  651סכק5יס .וס6יכ כ 5ט %ממ ומ5נר .ומס6י%
נסס1 6כ .65נר כד 6פוכי נר נס מכ1 5כ 5ועקר 5יס
5ע5מין51 .נתר 6סתד65 5מקדס651 6מסכ6קדוס6ע5יס.כדין
6151י ר6תקדס .וע 5ד 6כתינ  56תפנו 56
ס56י5יס 561סי ממכס  65תעס
.ו5..כס5 .כס .ננע
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פ) לא מטסק 6ת רפך  6%תנע  65ת5ין פעו5ת סכיל
6תך פד כקר"6 .ר 56עור  65ת5ין פע%ת
סכיר %6י56 .פ מנך6 6מר6 6סתמע .וכתיכ כיותו
י עכי סו561 6יו ס61
תתן סכרו  %1פנ 6פ5יו ססמסכ
כיס6 6ת כפסו 65 .תכ 6ע5יו ססמס6 .זדסר ן65
תתכגס נגיכוי מע5מ 6עד 65ימעיימכך 65תככס .6כד"6
נ) פד 6סר  65תמסך ססמס וט' .מסכ%6 6יפכ 6מ5ס
06ר .6מא ד6ס5יס 5כפס 6דמסככ6 .6פי5ו דמע
יסויומוי
ן
65סת5ק 6מפ5מ .6קכ"ס 6ס*ס 5כפסיס ויסיכ  5מיי
ייעי
ר 65 .ת5ין פפ%ת סכיל .נ) ת 6מזי מ6ן דכעי5
%ר 6דמסככ 6כ6י 15כסי 5כפסיס וד6כסי כיתיס .סו6
6וער כפמייסו .קכשס 6זער יומוי אופר כפסיס מססו6
פ5מ .6ד %כ6 5יכון סכ5יס דכפקי מפומיס
כ 5ססו6יומ 6כ5סו ס5קין קמיס דקכ"ס וקייתין קמיס.
לנתו ס5ק 6כפסיס וכפסייסו ו6כסי כיתיס
טכ6יכון סכ5יס דפומיס .וכדין 6פי15
פ 5ססו 6כ'כ כמס יומין וכמס עכ6ן .כ5סו
מכיס 651 .פוד 656דכפ %דעש65
מתענךן מניס ומ
סיפי5טקיד"6ר  6%רממנ5 6סיזנן מכייסו
וס
ס5קמ 5פי.65
ומעלכוכייסו .ו6וקתוס 6פי5ו פסיר ט561 .61י1
סו 6כוס6 6ת נפסו .דייק6 6פעו כ 5כ"נ נמ .וכ5
יי6ניר6
סכן מסככ.6וסייכו דסוס רכ סמטכ 6עכץכדסוס ס6
מסת5ק מעכידתיס .סוס יסיכ 5יס 6גריס  5"61סע
טד6פקידת כיד6י .ע %פקךוכך .ו6פעו6י 6תר יס6
ד6נ 6כפיכ5 6ס5ק 65 . 6סוס כעי6 .מר
 .כ 5סכן פקדוכ6
פנףוג 6דטסך 6 65תמזי 65תפקד6כייי
דנ%ם .6דס 6פקךוכ 6דכפס6 65 6תיסיכת 5 656סקכ"ס.
6פקיד רומי6 .שר מיי6
דכמהכ כיד
ה 6ס6רי6 5"6 .פי 15כידיס
וכיד 6ד6מר'
כתל ד"טיכ 5יס .כתיכ  65ת5יו פע51ת סעיל .וכתיכ
 65מג 6ע5יו ססמס.
6%ע6 606וקתוס6 .כ 5ת 6מזי
5
ס
6
מ
א
6
5
5ית 5ה יו %ףומ 6ן
טס
ס
6
5
פ
.
6
ר
מ
6
61י
,יס
ו צ 6יסיכ 5יס כסס 6די5יס כסס %יומ .6כמ6ן
לפנש  61005יו %פ65ס .ונג"כ ניומו תתן סכלו %
ת %פ5יו ספמס .ו %ו6תמו  %ת5ין .ננין
דכפסוס  65ס5יק .ום5יק %י כפס
 6ומסככ 6וד6כסי
כיתיס כמס ו6תמל:
לא ת" %צס ו5פכי שר  65תתן מכס"6 .5רמיקח
סל קר 6כמסמעו  5%פרסת 6ד 6כ%6 65יסכ 6מכס
מ5ין 6מרכין וכ5סו תל"ן ד 6כד .6ות 6מזי מ6ן
ד5יימ 5מכריס 61יסו קמיס %1סז 5יס .כ6 156וסיד דמיס
וס6 6וקימכ .6וס6י קר 6ן 145מכויס עמיס וסו6
5ייס5יס.ס6י מ5ס ס5ק .6ד5ית5ך מ5ס ות5ס דכפיקמפומיס
דכ"כ ן6 65ית 5יס ק .65ס6י ק 65ס5יק 5עע .6וכמס
קססרין מתמכר6ן ממיס דססו 6ק .65עד דם5ק%1 6מר
דתסומ 6ר %כמס ד6וקמוס .וכתס
~תר
מתערין ע5יס דסס 61כ'נ .ווי 5מ6ן ד6פיק מ5ס כיס6
6וקמוס51 .פכי עור  65תתן מכס 5כתסתעו.
מפומיס
י6ן דנריס 65מר56ממעי .בן כת6ן דממי 5נריס
סמ
61וקמוסוכ
רכ .6וכן כמ6ן ן 65מס5 6סור6ס 161רי .כמס ?כתיכ
) כי רכיס מ55יס ס59ס וע5ומיס כ 5סרוניס .וד6
י
16קמוס .ס6י 6עגר מסוס%פכי פור  65תמן מכסו 5כנין
ד6כסי5 5יס 5מכריס 5ע5מ 6ד6תי .דתכיכן מ6ן ד6וי 5כ6רמ
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 )6לא תעשק עקרעך ולא תנזל לאתלין פ?ולתשכיר
אתך ?ד בקר .א'ר אלעטר לא תלין פעולת
שכיר טחע .אלא מןמייא אחר נשמע .שכתוב בימו
תבאעליו השמש כיעני דצא ואליו דצא
התן שכח
נושא אה נפשו .לא תבא עליו השטש .הזהר שלאתהי'
נאסף בשבילומן העולם טרם שעיע זמנך למות .ככהוב
נ) עד אשר לא תחשך השמש ונו' .טכאן למדטענין
אחר .מי שמשיב נמש העני .אפילו אם דגיע זמנו
להסתלק מן העולם .הקב"ה משלים לנפשו וטתן לוחים
טהר .לא תלין פעולת שכיר .ג) בוא וראה מי שעושק
ו*כרהעני כאלו עושק גת נפשו ונפשות בני באו .טא
המלם פשצתם .והקב'ה ממעםימיו ומגרע נפשו מעולם
ההוא .שהךי כל אותן הבלים היוצים מ8י הטעל הענ*
כל אטעו העם כלם שלים לפני רקב"ה ושמדיםלפניו.
ואחר שנעשה לו העושק תערה נפשו ונפשותבני בעזו
וסתעמפות באותן הבלים של פיו וקובלים לפני הקב"ה.
אזאפי* אם עזר על זה האדם נמהימים וכמהטובות.
נלםמתעקרים וממתלקים סמט .ולא שד אלא שנפשולא
תעלה למעלה .וזהו שא"ר אבא הרוצקי)וילנו מהם
ומעלבונם .וביארו שאפילו אם ה8ועל דצא עשיר .ואליו
כל אוש כן .וכל
דיא נושא את נפשצ .משמע
מש
8ו
אאע
יה כאשר הוהשכירו
שכןהענ*.חיצשהיה רב הטנעש
ה טתן לו שכרו ואמר לו קח את
מסתלק מעבודהו.הי
נפשך שד*קרת נטי .קח פ9יעך .ואפילו אם אמריהיה
בידך שאני רוצה לקבץ שכרי .לא היה רוצה .אמר
פקדץ של טפךאין רשי להפקידו בשץ .כל שכן פקדון
הנ8ש .שהר פקרץ הנפש אינה סתנה אלא לה,נוה.
יאפקידרפד .שאל ר' חיא אם רוצהלה8קיד
שכבצב בידך
שכרו ביד אחרמינעתר .א"לאפייוביד בעל הביוע אבל
לאחר שנתן לו .כתיב לא תלין פעולת שכה* .וכתיב
לא תבאעליו השמש .זה כבר הרצו .אבל בא וראה
ט אחר .ואם
אין.לךיום ועם שאין שולם ט יוםע*
י וטא
השוכר אין נאן לו נפש ש* בשהו הטם.
י
ד
18גם לאוהו יום העליט .ולפיכך ביומו תתן שכרו ולא
תבא עליו השמש .ומת שנאמר לא
ותתלין .הוושאל לפי
לא תוכל לעלות .אבל נפש הענ
י :גני
שגפשי בוט עולות וקךנלות כמו שנתבאר
לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן טכשל .א'רדייא
מקראזה כמשמעו .אבל פרשהוו כלה למרט ממנה
סאחרים .וכלם תולים זה בזה .ובוא וראה מי
לחברו והוא לפניו והכליט .כאלו שפך רמו
וזה נתבאר .ום9יא זה טדבר כשאץ חברו עמו ווצא
מקללו .רבור זהעולה .שאין ל דבור וד
הבור שיוצא פפי
הארם שלאיהיה לו קול .וזה הקול עול למעלה .וכמה
שרי הרין מתחברים עם אוהו הקיל .עד שעולה ונתעורר
מקום הדין שנקרא תהום רבה ככע שנתבאר .והרבה
רינים נתעוררים על זה האדם.וי לכה שם,ציא דבור רע
טפיו וזה נתבאר .ולפני ע:ר לא חתן מכשל ככהצבמצו.
ונדרוש במי שנורם לאחר לחמוא .וכן במי שטכה לבנו
נרול .וכן במי שלא הניץ להוראה ומורה ,כמו שכתוב
) ני רבים חללים רפילה ועצומים כל הרוניה .וזה
י
נתבאר .וצא שבר משום ולפנ
אי .עשולרמדלנאותתן מכשל.לפי
שרנשיל את חברול,מלם הב
מי שהולה בהרך
ישר בועעורה .ומי שלומך הוערה כרשי יש ל 1חלק
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שוב תמיד לעולם הבא .כיאותן דברי תורה שהוציא מפיו ע63תדיר לפ5ת6ד6תי .דטסי 6תלט ד16ריית6ד"פיקתפותיס
הולכים ומשוממים בעולם ועולים למעלה .וכמה עליונים
וס6פ3 6ט5ת 6וסלק 6לעי 65וכתס פ"5ין
"ין תפמ3ר6ן 3טסי 6תלט .וסלק63 6רמ תיסר
קדושים מתחברים באוהןדבריהורה4.עולים בדרך מישור
(
1
6
ס
י
ד
ק
ונהעט-ים בעמרה קדושה .ונמבלים בהנהר של עלם "1חעטר 3עטר 6קדיס61 .6סתמי 3 -נ?ר 6רפלי5
י רלגיר ולפיס פפרן [ח] 1התק3 (3יס ו6סת5כ
הבא הנמשך ויוצא סן העדן [קן ונתקבליםבו ונבלגים רי:
 6ע"5ט.
גסרח "ילג
בתוכו .ונעשה מהם נמיעת עץ עליון סביב הנהר ההוא .כגייס "1חנסע סיקרני:
ואז נמשך ויזצא איר עלי:ן ונ;עמר בו באדם הוה כל וכויןלגיוולפי
" כיס נ?מי כר לם כל
וס,י
),נ?ור ,פל5זדס
היום .ומי שלומד תורהואינו עמל בה בדרך אמתובדרך יוי
ן
ו
ת
וכ6רת
ןרילל תיריית 6ול 5פכטרל נן
ת
ר
י
כ
 ,ות,
וססי 16רמין ולית תק6ס
ןוידיתח3ר
פל?
ישר .דבור וה עילה ונומה לכמה דרכיםואין שיההבר פיסר.
"ל3ר 61זיל וס6ט 3עלת1 6ל6
בו .וכלם דוהים לו ה:צה .והולך ומשומם במעיולם ואיפ 3ס .וכל?ו דמיין סללטק
יד ליס ת6רמ תיסר
מוצא מקום .מי נרם לו זה .מה
שנטהיכךמןכדתרוךבהויישררא.ת יססטכ"מד"תר ת"ן נ5ר6יסתליתסןדת ס"
סי"ןעיכך כתי 3ויי"ת
"כסי( .ו3נ
זש"כ ולפני עור לא תהן מכשוי: .לפ
(1פני
ו
פ
ן דתי316חיס (תלעי '"3ריית1 6ל6 6סכמ
מאלחיך אני ה' .ומי שתבשא.הקב;ת .1ללסוד תורה ואינו מוצא ת(6סיך 6ני ס' ות"
לעי 3ט ותנתנס
מביהשינמלנמויםדעמו.הובהנוהא .כל דבורלהתוודברוהרעמעוללה.בהווהמקנמכנ"םה ת"3סן דיו(יף ליס י"ייסדי
ויתילח
דחור
" סלק .6וק"3ט
פ 3רמכי
"לס
5תותת
ט
בלי
3יל לס ונתע לס סמ-,ניס דסס 61גמל[ 6ס]
ןק
ו(?דו
"
יוטו"
"נ
סת
3נ
שמח בהם ומקבלם .ונזמע א:תם סגיב הנחל ההוא ~טן מדי ת
ונעשה מאותן הדבורים עצים גדולים .ונקראים ערבינהל61 .תע3יד 1תח(ין ת(ין 6י(נין ר3ר3ין .י"קרון ער3י כמ(.
זש"כ") באהבתה השנה תמיד .ודוד המלך אמר הורני סט"ד") 63ס3תט תסנט תתיד ודוד יז(כ6 6תר סורני
ה' דרכך אהלך באמתך .וכתובונחני בארה סישור למען ס' דרכך "ל(ך "3תתך וכקיכ ונמגי "3רמ ת.סור (תען
י כס
ת( ותסתדי
שוררי .וכאים הם היורעים דרכי התורה ולומדים בה סיררי .וכ"ין"ינון דידעין "רמוי
ד"-
יי
יע
ר(
" 6דכ(טו 6ינון
בררך ישר .שהם נומעים עצי חיים למעלה שכלם הם 63רמ תיסר ד6יגון נסעי 56נין דמיי
רפיאה :-
תעסו פ6 51סו- -
סת"ונו' 53דק תספע פתיתך.
עול במ:פמ ינו' בצדק תשפם עמיתך .כ)
3תספ
נ) לא האע
שיהוקיה אל האמר שצדק דין תקיף הוא .ל"6 *4ר חזקיט ל 6תית 6ד5דק דינ 6תקיפ" 6יסו.
"ר
וס 6גדק לית 3יס
שהרי כתוב צדק צדק תרדף ,אלא שזה צרק אין בו
כתי5 3דק 5דק תרד .
דדף"ין6לל"
סת
ד1
ותרנתעכלל .כמוכן הדן את חברן אינו צריך לעשותלו 1
מ3ריס 56סריך(תע3ד
"רנות6כ16 .55ף סכית6ן
53 6דק .ד 65יסגמ 5רמיתו
ותרנות מןהדיןכלל .אלאבצדק .שלא טניחעל אהבה5 .יס 11תרנות 6תן דינ 6כ" (5ל
11תרנ1
5דק
י סטר5 6ת6ןדיסי3
מאזני צדק כלי והדנות לצד זה ולצד זה .למי ש
"
ס
~
שפרשהפתן %ת5"1זתנ6ין דתק(33ל" .ג) ר3י5ט6ייוסיסט6רת"ר ט"6תתר
ולמי שמקבל ג) רבי יוסי אמר הרי אמרו
ד6
ע"5ין ויען 6ית 3ט 3סקודידפר
תי
סר
16
"ית.6
ענינים עליונים ויקרים ישנם בה באוהן מצות התורה.
מקיא זה מסופו הוא מובן .שכתוב בצדק תשפמ עמימך.
בוא וראה שתי מררגוק הן כאן .משפם וצדק .מאי בין ת 6מזי תרי דרנין 6ינון סכ 6תספת 51דק ת6י 3ין
וה4וה .אלא אהד רחמים ואהדדין.ווה נמתקבוה .כאשר ס6י 5ס6י 65".מד רמתי ומדדינ"
1 .ד6 6ת3סס 3ד .6כד
3ס
ת
י
ל
ו
.
6
ד
מ
כ
ן דיג6
נתעורר צרק הוא דןדין לכל בשיה .שאין בו דחמים 6תער 5דק ד"י
רמץי
ולא ותרנות .כשנתעורר משפמ יש בו רהמים .יכוליהיה ~11 16תרגות 6כד 6תער5כל" 5יתכיס רספי.יכול יס5
פיית
5 .מט סר5פסו
ר כלרס תספס
.
כלו במשפמ .בא הכתוב ואומר בצרק תשפם עמיתך.
אלא פכל65י כיספ
ינגין רלוס ר5ין לר6וסניס לר5
ל5
1
מאי המעם ,לפי שציק אינו לוה ומוחל לזה.
י
ת
י
ת
פ
במשקל אהד .כדבררין הבתוב לא תשאפני דל כלסו כסר5כסיו-ן
 5סד .5כגוונ 5ד 6ל 6תס 5פני רל
לכלם יחד
תהרר פנינדול .אלא כלם במשקל אחד.יכולשיהיה ול 5תפרר
י גדול"ל 6גלסו 3סק 651מד53 .6דק יכ51יט6
י
ס
ול
ל"הדץ בצדקבלברו .בא הכתוב ואומר תשפמ .שצריך ג 65דיג53 6דק (3מודף" .ת 6קר61 6תר תספס רנפי
כלהברם יחד שלא יהיה נמצא זה בליזה .וזהו שלמות למנר5לי
י 5יסוסליפו
ו כסר 5רל 6יסתכת ר 6נל5ר.5
י
ס
ו
הדין .וכל כךלמה .לפי שהקב'ה נמצאשם.ולפיכךנצרך ררינ .5וכל כך לתס 3נין וק"3ס סכית תפן ונג"כ נפי
שיהיה הדין בשלמוה .וכמו שהוא עושה לממה .כדמיון ל5סלפ 6דינ .6וכגוול ,ר5יסו פניד לתת .5כג11נ6
זה ממש נעשה למעלה .ובוא וראה שהקב"המכין כסא דיליס תתם ע3יו לפיל1 5ת 6מף ק'3ס סוי כורסי5
הדין בי8עה שהדיינים *ושבים .ככתוב ד)כונן 9משפמ ורינ 5כספת 5ררייני יתנין יס'ו ר) כולן לפספס
כסאו .ובהשם הוכן כסאו של הקב"ה .ומה הוא כסאו .אלו
ופתפן5תתסןכורמיס רסנ'פ.ופי
ן5יפיכורסיס6.לין
5דק ותספס .טט"ד ס) 5וק ותססס תכון כס6ך ות6ן
י
הם צדק ומשפמ .זש'כ ס) צדק ומשפם מכת כסאך.ום
וינ6
ריל .5ו5יפניסתרתנייסו
ן צריךלדוןכעין כסאדומלך .ואם פתם אחר מהם
ן
ד
י
י
ל
י
פ
נ
שדןדי
ייי
פגיסלכורסיסותלכנ6כ.ור
ןק3
כא 14פתם לכסא המלך .ואז הקבשה נסחלקמביןהיתנים
מר
וכ
ר*ס6)1סתעלתקסח3ינייסודדייגי
,אינו עומד שם בשעת דונם .ומה שמר  )1עתה אקום  651ק6יס 3דינייסו .ומ6י "ת
6קוס י6תר
יאמר ה'ונו'.ורוחהקודש אומרו) רומהעלדמשמיםאלהיס :,ס' עו' .ורומ 6דקווס6 6תר  9רותס  50ססתיס 6לסיס:
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שלם הבינה הנקרא אמא עלאה, :ט
] וה עולם הסיכות הנקרא אמא תתאה
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 )6לא ת3ריכ
ע כעמך*6 .ר 6כ 6מזי
6
ו3ני נס 6ותיכין וסעתין עעת 6ופות 6ו
3כססעמתת"
סלק 6לעיל .6קיית63 6תר וקיית61 6ת3מיסת על עוכוס6
וע3ות כל יומ .4וכת3ין לסו על פתק% .6י עעת.6
נגין וכסמת 6סלק 6לעיל 6ו6ססיות ע 5עוכווי ו*3כ ופ5
כל מלס ותלט וכפ*ק ת0ותיס .וכו טסי 6תלס ו6סיק
1ו155ת.6
"3כ תסומיס6יסי כוק6י6ות מ(ס קויס6
ר6
ות
6י
וי
סלק 6ו3קע רקיטין .וקיית3 6מתר וק
יית"פו וע6ל
ליל' .6וכסמת 6סלק 6ו6מיו לס6י תלס ו6עיל לס
מי
ץ
תלכ .6וכו ט6י מלס ל6ו6יסי כוק6י16ת 61יסי מלס ממקע
3יסין מליסג3 6יכ .6ס6י מלס סלק65 6תר וסלק.6וכוין
6טרסיס %י מלס וס6י מו 63עליס ו*3נ סס*1נ) פסוככת
טקך סתור סתמי שך:

 )6לא תלך רכיל בעמך .א"ר אבא בוא וראה בשעה
שהאנשים ישנים ומועםים מעם מיתה ורגשמה
ש1ה למעוה .עימדת
שעומדת ונבחנתעל מעערה
ופעשתה כל היום ,וכותבים אותם עואנרת .מה המעם.
לפי שוצשצה עולה למעלה ומעירה על סעשי הארם חצל
כל דבור ורבורעחהוציאמפיו .וכאשר אותו הרבור שהוציא
האדם 0פיו הוא כראוי .דברי קדושה של תורה ותפלה.
עולק ובוקע רקיעים .ועומד במקום שעומד עד שגכנם
והנו4מה שלה ואההטע לזה הרבור וסכנסת לו לפני
הםלך .כאשד זה הדבוראינו כראוי .ת?א דבורפדבורים
הרעים מלשק הרע .וה הדבוד שלה למקום שעולה .וש
ט"שם א הדבור וזה החמאעל האדם .זש"כ נ) משוכבה
ווקך שמור פתחי פיךז

רעיא מהימנא
ש6 5ת 6מיי כ5כ3ה סיכמ תוכים 6ת ית*תך
ג) 5א
גו'

רועה הנאסן

ת"

במים

דיילה.

תייח

ג) לא יש 4ש חחיך בלבבך הוכח
את ע0יתך
וט:
 .פק,ו 41 6ל6וכמ 6לסמ* ומתי ו3תמזי ליס
 .משץה  %להוכיח לזה שחמא ולהראות לו
רמיתו סממ ורמיס 4ס .כנין  651יתעכס אהבה רבה שאוהב אותו .ופכיחו כדי שלא יענש על
י את אשר יאהב ה'
6יסו .וס3 6ק'3ס כתי3י
) כי 6פ 6סר י 306ס' חמאי
חו.שמיי בהקב"ה כתוב י) כ
יוכימ .וכמס וק*3סע3יו ו6וכמ לת6ן ורמיס ליס .סכי יכי
 .וכמו שהקב'ה עושה ומוכיחלמי שאוהב שתו .כך
יוליף כ"ג מסס6 61ל %ויגמ לח3ריס .קכ"ס כמ6י לפד האדם מדרך הדצא רוכיח לחברו .דקב*ה במה
י יקכל ליס פכיח לאדם ,פכיצ באהבה ב0תר .אם ש
י
ו1מע לופד
6וכמ לכ'כ6 .וכמ ליס כרמיפו כסתר6 .6
ל
ו.
וב
י6ות .ו6י ל6ו6 .וכמ 5יס 3ין רמיפף 6י יקכל עשת .פוב .השםלא .כצכטץביןשרביו .אםשימע הרי

ו6י ל5צ6 .וכח ליס 63תנלין לעיכיהין וכל6 .6י יקכל
י16ת61 .יל.16סרי ליס ול6 6וכמליס .ס3יק ליס וייזיל
ויעכיו רעות"ט3 .קומית6 6ווע לט כסתר .6כנין ל6וכמ6
ליס 1ל6תפר6ליס 1ל 6יגוע ניס כר כס .וד6 6עא טנש
לכיכיט6 .י מקכל י16ת .ו6י ל6 .16וופ 5יס נץ
רמיתוי .כזמכ 6וכסכ 6ר 63סוס כע" %5אנ 5*5
לי
תרעין כפרסיס5 .תו רמימף וקכ*ס
ס 15
6ית כיס מו 63וייתוכ תכיס 15פ5י1ןוסש כוהלש.
6י תקכל "8ות .ו6י ל6ו 6וכמ ליס 63תנלי6
כתתוגיס 3ככף וכ 65מלמסן עליס ףיתון לנכיס5 .ר
מק3ל י6ות ו6י ל6ו .ס ליס מ%יס למפנו
רעותיס 1ל 6יתקיף כיס לפלמי
ןריכנ11ג% 61 6ערך ליס
ל6וכמ3 6מנריס 3קותית3 6סתי 6לכתר 3ין למימוי.
כ6תנ(י 6תכ6ןולסל6ס.סכוקליס ליזע3ורעותיס.ופ"ו
י סוכמ תיכימ סוכמ 3סתר 6ול 6ינוע כיס כר כס.
ת3
כי
לת
כ
.
מ
י
כ
י
ן מכרוי ירהי-וי 6ת טמיתך 63תנלי 6וע*ו
ת כי
ל 6כתיכ כקומית 6תיכימ 6ל 6סוכמ .תו סוכמ6 .י 6יסו
*3כ ויכסף ל 6יימ 6ליט ול 6יוכמ ליט 6סילו 3סתר.6
6ל 6יית 6קתיס כמ6ן ותסתעי 3מלץ 5ג)רכין וכט
6ינון מ5ין ייכ
ר וק6ן וע3ו ססו 6מו 63סו 6כך וכך.
כנע ו"יס
ו יוע 3נרתיס ויסתכיק תססו 6מוכ .6וע*ו
סוכמ .ו6ס ל6ו תוכימ ול3תר 6ת עתיתך 63תגלי .6מכ6ן
ולסל6ס 1ל 6תס 6פליו מע 6ו*6יל 6תס 6עליו מט.6
וס 6כית וכ"כ 6וכמ למכריס ו~6ומן ל6וגמ6ליס63תגלי.6
ל 6יסלק קמיט ססו 6מו 63ופכיו .ו6סיר
5יס יו5
יכ36 6ל66תנ64יית1 6ל6סתס ילח "סלק מועכל6וי
ססו 6מו
.
יר;יס
.
י
ו
ל
ע
וק"3ס מס על יקר 6וג*כ 6פילו כמיי3י .6ע*ג ר*פ:

חשםלא .כצכיחו בדוזנלטע לעע
ייו?כ.ל*עאוםזבשואסותעולו הרי
מוב .ואם לא .מניחו השין מוכ
עוירך
הץשה כרצונו.שבלתאחלהמוריע לובסתר .בשביללהייז
האףרר שחו
ירע ח 84מזה .וזח הוא בשלבינו.
אם מקבל חתטדה היפצנ .ואם לא .מוריע לו בק
 .בצק שדיה כוץ נרול בשלם הביא
זייגט
ננאןם
שישכב בגששה 41ובאו אודביו של הקב'ה והודישלו שאם
" 8בו חמאצריך ד1א לעשות תשובה ולפשפש במעשט.
י פב .ואם לא,מוכיו? הקב'ה בפרסום
אם צית להםדי
 .אם
במממצ ש בבניו .שהגל מתלחשיםעליוובאיםאליו
מקבל הצזוכתהדוי פוב .ואםלא .שזבו רבאצ לעשות
כרצונו .ואין מעוררו 1עולם .כדברון וה צריך האדם
לרשכיחיחברו .בהחלה ב0תר .אחר כך בין שהביו.
אח*כבפיסום .מכאן ולהלאה יעזבנו לעשות כרשט .וע'כ
כתוב הוכחתוכיח .הוכח .בסתר שלא יודע מזהלאיש.
תוכיח.ביןחבריו ואורביו .את עמיתך .גפרסום .ולכך
1א בתוב בתחלה תוכיח אלאהוכח.ועוד"כח
 .אם הוא
אדם שיתבישאיןלימר לוואין להוכידצ אפילו בסתר.
אלא יאמר לפניו כבר ע4מספר בענינים אהיים .ובתוך
אותן ענינים יוכיר כ* נר שעושה חמא ההוא ענש כך
ן מעצבו ויבדל מן החטא הדצא .וע'כ
וכך .כרי שהואיבי
הוכח .ואם לאו תוכיח .ואח"כ את ענרתך בפרסום .מכאן
ה ולא תשא עליו חםא .ד'א ולא תשאערע חמא
ולריא
שהרי כאשר האדםמוכיח לחברו ונזדנע להוכי?בפרפם.
גם אז אל טכיר לפניו בפירוש שהוא עשה אווע החטא.
כי זה אפור לובודאי .אלאיאמר מתם .ולא טכיר לפנט
בפרשם שעשה 4צתו החמא .ולא ירשום עליו שנש.
י
הקב"ה חס על כבוד האדם
כ:
ברשעים .ע'כ ר'ם

עייו

אפיוי

ס) את מטתי תסתרו כטטתך ל 6תרכיפ כל6יס סי
ך ס)4פרז חקותי תשמרו בדגדך רא תרביע כלאיס שרך
לא תזרע כלאים .א'ר אלעור בוא וראה כאשר
ל 6תזרע כל6יס .מ*ר 6לט~ר ת 6שי כו
נרא
3ו6
י מ ס)יף ש
מיאה מקונות  )6נ; 6קג 0 .6פינס '1נ) וף פס .ז)מגי
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הלו כחעליון למעלה :וכל טה שכ 4אחד
בארין שלא.ידי

ז

ע

נוסעים ועל פ 4הדין שמדים .אין מי
מושלים על כל דבר ודבר .וכלם מקבל4ם שפעם על עץ
מן

:1ג":1%ל:יו1:

יי

םס
י
ג
נ
"
ג
:ענ'%גו

מ"',
לישראל הוא ני6ן ולכך כתוב את חקותי תשמרו .לפאי
ד
לפיכ ך לרהליף ינים לרגנים מין

שנ"ן

ןהיהר
יסי

כספרוי.
וכתרגי 6עק5כי"יססועס5י5תי6ן 6עת5חקייןן.כ5ו5תי5תס5וךתלס6כפ5עומיעו
י 6זטיר6
מכ
ס
כ6רפ 6ד5ית 5יס מי 65פ65ס 5עע1 .6כ 5תס דכ 5חד
ומד עכיד כ6 65יסו כתקיפו דסס 61מי 65ט65ס דתתג6
פ5יס 5עיל .6וכ5סו גיתוכהן נזיריןתייכ .6פ 5דיכ6
נע5ין וע 5דיג 6קיי%ן4 .ת ת6ן דגפיק תן קיותיס
5כר .וכ05ו תתנן תן ית 6ד6תכרי ע5ת 6תתסקדין
ס5סיני ע 5כ 5ת5ס ות5ס .וכ5סו כע5ין ע 5יד6
מתום 6מר 6ע65ס דכע5ין תינס כ 5חד ומד ךי]
כתסדכתיכותקס כעוד5י5ס ותתן ערף5כיפסומק5כערותיס.
כיון דנע5ין ססו 6מק כ5סו 6קרון מקית וססי6
מק ד6תיסיכ  105תן סתי 6ק6 6תי .וכדין 6תקרון מקות
י מק
סתיס .ותג5ן דתן סתיט ק6 6תיין .דכתיכ כ
5יסר 56סו[ 6י ]6וע'ד כתיכ 6ת מקותי תסתרו .כנין
דכ 5מד ומן תתג 6ע 5ת5ס ידיע 6כע5ת 6כססו 6מק.
ן 65ע 65זינ 6כוי6 %חר.6
כנין כך 6סיר 5תמ5פ ויני
דת5כד.66עקכר65יס.5כ5תסומע6כ65יוסמי65.כתת66ןתרידייססויכו6כמ6ימסר6פיתכי
י
ככ
תסר .6כד* 56 )6 6כית סכ .65כנין ד5 65תעכד
תידי .כ65יס תניעזת .6דתנע 5כ6 5ינון מי5ין
תפכידת6
 .כ65יס ערכוכי .6דעכיד

י

לפישהוא עוקרלכל כח ובח ממקימאיהם ומחליש
ץתכמים ,נין
הנלא .ככתיב מ) אל
כלום .כלאים

כהממנ

לא .כדי ע

יוכל לעשוג

מניעות .שמונע לכל אותן

ערבוביה בכחית שלמעלה ומהיש תכסים המרךז

דמ

לבנבד כלאים שעטנז לא יעלהעליך .א'ר אלעזר נ) ןבגך כ65יס סטענז  65יע5ס ע5יך*6 .ר 56עזר
 60פכיגן נכ 5כעי כר נס 65מז6ס
הרי למרנו בכל צר האדם להראות שתהיה
יך הפעולה כמו שנצרך .עוכד 6כנווג 6ד5עי51 .65תעכד טוכד 6כתס ד6כטריה.
הפעולה כעין שלמעלה .ולעשות
ואם הוא משנה באופן אחר ממשיך עליו לשרות בו כח ו6י 6סתגי כת5ס ממר 6סו6 6גניד ע5יס 5סרי 6כיס 054
אחר שלאנצרך .ובואוראה בשעה שהאדם מראה הפעולה 6מר 6ד6 65נסריך .ות 6מד כסעת 6דכ*כ 6מזי עוכד6
למטה בדרך הישר כמו שנצרך .הוא ממשיך וסוציא רוה 5תת 6ג6רמ תיסר כתס ד6גסרך .כניד ונפיק וסרי6
 .ובשעה שהוא מראה הפעולה ע5וי רומ קדיס 6ט65ס .וככטתח ד6יסו 6מזי עוכד6
קדוש עליון שישרה ע"ו
למטה בדרך עקום שאיןדיא דרך דץשר .אז הוא ממשיךן 5תת 6כ6רממ טקית 6ד5ית 6יסו 6רמ תיסר.כדיןגנידוגפיק
ומוציא רוח אחר שישרה עליו מה שלא נצרך .והוא ('ן'
,ס; נע
ימשיך את האדם לצד הרע .מי ממשיךעליו רוחההוא.
בו
וו""
הוי אומר פעולהזו שהראה בצד אחר .כתוב דרשה צמר
אשתים .דרשה .מהו דרשה .שחוקרת ודורשת על דבר ופסתיס .דרסס .תסו דרסס .דכעי 6ודרסס ע5
צמר ופשתים מי שמחברם ביחד .ואם תשאלבייצית 5תר ופסתיס ת6ן דתמכר 15ן כמד61 .6י תית 6כנינית
מפנ מה מותר .זה נהבאר .אבל שם אותו הבנד הוא 6ת6י סרי ס6 %וקתוס6 .כ 5סתס ססו5 6כוס6 6יסו
יוט בשלמות העשיה כראוי [יכ] וזהו דרשה צמר כתקוגיי כ6ס5תותעוכד 6כדק6חזי [יכ] וד66יסו דרמס 5תר
בהק
ופשתים לעשות נקמה במי שמחבר אותםביחד .אבלסתי ופסתיס 5תענד ניקת 6כת6ן דתמכר 5ון כמד6 .6כ5
י
ת
ת
י
6
טותר לחברם .בשעה שיש בהבגד שלמות .שכתוב ותעש סרי .6כסעת 6ד6יסו כ6ס5תות .6דגתיכ ותטס
כפיה .וציציתהריביארניני שםנמצא הבגדככלל כהסן כפיס .מיגית ס6 6וקיתנ 6דסתס כססו 6כל65
"ות ,ואין מקלקל כלל ,אבל בשעה שלא נמצא בזה ד6ס5תות 6מכתכמ 651.עכידתדי6 .כ 5כסעת6ד6 65סתכמ
חלמ
בש
ה
ןכמד6 6תערע5יסרומ6ד65
פות .מי שבא להברם יחד נתעהירעליו רחק שאינו כ6ס5מות .6נו6ןדמתי 5מכר56י
שלמ
נצרך .ענין זה מי יוכיח .קץ והבל מוכיחים .שזה בא 56פריך .ת5ס ד 6נו6ן 6יכח .קין וסכ6 5וכמן .דד6 6תי
טיד אחד וזה בא מצד אחר .ולפינך אץ נצרך לנו תסער 5מד וד66תי תססרח המר .6וכנין כך 5 65כעי 5ן
לחברם ביחר .וקרבן של קרן נתרחק מלפנ 4קרבנו של 5מכר15 6ן כמד .6וקרכנח דקין 6תרסק תקתי קרככ
הבל .וע"כ ובנד כלאים שעפנז לא יעלהקליך .לאיעלה דסכ .5ופ"ד וכנד כ65יס סעענז 5ח יע5ס ע5יך 65 .יט5ס
עליך 0תם .יעלה %יך רוח אחר לשלם בך [ינן ס5יך סתס 65 .יע5ס ע5יך רוס6 6מר5 6ס5ע6ס כך [ינן
ונצרך לו לאדם להר*ת פעולה כשרהכרשי.כי בפעולה 561עריך 5יס 5כ'נ 65מ %1טוכד 6דכסר6כתסדי16ת.וכססו6
רחק קרוש רחקעליע לההקדש בו ..עוכד 6סרי6ע5יס רוח קדיפ 6רח ע65 %5פקדס 6כיס..
כשיהשירה

,ם
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הזהר

וא ה"ם מעולפ המלבות :ןי*)6י' שהששע הבאח לשלם הזה מן מדת הפלכות ו%%וס טן מדת התפאית הגקראח שמיפ ונם ישואל
ן ?ה רוח השפן* בי שע4גו הוא צירוף *פ'ן ז
העקב'1 :נ) שלמות העשיההייט שגעשה הבגד לשט מצוח ,יג
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ות6ן דסרים 15ן כססו6ניוג 6כתס ד6תרו ד 65תסתכמ ומי שפפרידם באותו אופן כמו שאמרו שלאיהי' נמצא
סיע ס11י ונוז כמד .6ס6י כ"נ 6סני ס(ת 6ע5יס ופ( כ 5שוע מווי ומזביחד .זה הארם מרכה שלום עליו ו~ל כל
ע5מ" )" .קרבג 6דקין סוס פסתיס וקרכנ 6דסכל העולם )6 .קרבנו שלקין היה פשתים וקרבנו של הבל
ד 6כד 6ר 61דת(ס קין
סיס 5תר 16( .דת כד6
כ"5יס סוס .פרכעית ד56 65סריך .סער6 6מר 6דל6
כלאיםדיה .ערבוב שלא נצרך .צד רגזוסאה שאינו טמין
ג(
יכ
ס
דמדס וחוס .וקורכניס מססו 6ססר 6ק6 6תי 6י
" אדם וחוה .וקרננו מן הצר ההוא היה בא .הבל היה
ו
ת
ו
א
מ
.
ה
ו
ח
ו
ו
ר
ב
ח
ע
ט
ה
י
ע
מ
ב
ו
ה
ו
ח
ם
ד
א
ל
ש
ן
י
ר
תזיג 6מד 6ד6דס ומיס .וכתפס 6דמוס 6תמכרו 56ין ת
המין
שני
סטרין וכנין ד6תמכרו כמן6 65 6תי 6תנייסו תוט5ת 6אלה הצרדים .ולפי שנתחברויחד לא באה מהם תועלת
.ומי עמראה
5ע(יי 6ו"ת6כידו .ועד יות6דין ססר6די5סוןקיית .6ות6ן לעולםונאברו .וערהיוםהוה צך שלהםקיים
ר
ר
ו
ע
ת
נ
דממזי נרתיס כפוכד 6דתכיר 6ד6 6תפר ע5יס את נופו בבגר שנעשה מן חבור של שעפנו
יי
ח
לו
6יגון ססרין כמד 6ויכי65 5תזק .6וס6רי ע15י רוח 6כל *תן צרדיםהרעיםיחדויכוללהנזק .ששורהעליוער
ן (6תפר 6פ5ייסו ריו! 6אחר שאינו נצרך .ויש*אל צריכים לעורר עליהם רוח
6מר 6ד56 65סריך .ויסר 56כע"
קדי5 %תסויקויסין65 .מתכמ 6כם5ת 6כפ5ת 6דין וכפ5ת 6קדוש להיותקדושים .להמצא בשלום כעולם ה!ה ובעולם
רבא:
ד6תי.
י תכ6ו  (6ס6רן ונפפתס כ 5ען ת6כ 5וט' * נ) ךכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מא:ל ונו'.
כ)ןכ
נ *6ר מיי 6ת 6מזי דס6 6י(ג 6( 6עכיד
.א"ר חייא בוא וראה שהרי העץ אין עושה
פירות אלא בארץ .והארץ תוציאם ותראה אותו הפירות
לעולם .והארץ אינה עושה פירות אלא מתוך כח אחר
שעליה .כמו שנקבה אעה עושה הולדות אלא מתוך כח
וחכר .ואותן הפירות אין מושלמים בשלמות ער שלש
שנים .ולא נפקרעייה
ם הכח שלמעלה ער השתלמותם.
לאחרהשתלמותם נפקרעליהם הכח והארץ מתתקמע בהם.
וס 6פו ת5ת סגין %ע6 6( 6תתקכת כיס  6%שהרי עד שלש טגים הארץ אינה סתתקטת בהם ואעה
6תכסתת עתיס .כתר ד6סת5יס 61תתקכ 1כמי 6כדין סי6
ס(יתות .6ת 6חזי גוקכח פד ג' זתנין ד6תעכרת 6יכ6
דתעס% 65 6ת(יס כתר נ' פידו6ן גוקכ6 6תתקנת

י16

שי

כסתי 6יכ 6ו6תכסתו כמד .6כדין סלה איכ 6ס5יתו
דכ( 6וספירו דכ15 65י התרעי תכ5סו ד6יסו ת5ית6ס
65תיס ד6תתקנת כיס וחתכסתת כסדיס6 .יףסכי 6יכ6
כתר דנפיק עו נ' סנין 6 65ית 5יס מ( 6%פי."5
דס 6כדין 6סת5ס כס%א די5יס .כתר נ' סנין 6תפקד
 .וכסגס סרכיפית יסיס כ5
ע5יס מ 6%פ65ס
5
"קדס ס515יס .תיסכמן 5סכמ6
יי
פ6
פריו קדס ס(15יס 5ת
5קכ'ס .רז 6דת5ס דכסנס סרכיפית תזדוונת כגסת
ומזוס 6סתכמ .דכתיכ קדס ס%5יס.
יסר 56כקכ"ס.
 6%50ומדוס וס515מ
"ד[ 6יי] ותניגן ת6ן סגס סרכיטית.
ד 6כגסת יסרנ16
רכיע6ס 5כורסי[ 6סי] וכ65
15ע"ד6יסי
תו
יו
יד
קז
סד .זס6כדין קכ*ס ת
"נ כס ככנסת יסר .56וכדין
סי 6קדס .וש 651קדים6 6סתכמ וכדין מיי5ין
6תתנן ע 5ע5ת 6ע 5כ 5ת5ט ות5ס כדק 6מזי5יס .תכ6ן
(1ס( 06תתכרכ6ן ג5סו וסרי 5חיכ .5דס 6כ5סו
כס5יתות 6דפ 6%ותת .6ופד 6 65סת(יס ככ 65חתת6
ותפע6 6סיר 5תיכ 5תכיס .ות6ן ד6כי 5תניס כת6ן
ד5ית (יס מו5ק 6כקכ"ס וככנסת יסר .56דס6100 6
שכ 6כ 65רסות 6ע65ס קדיס 6קייח .6ד 65ס6רי
פ5יס עד דיסת5ס1 .כ 65רסות 6תת6ס .דס65 6
6תכסתת מ 6%ד6רפ 6כיס .וס6י ד6כי 5תניס6מזי נרתיס
ד5ית 5יס מ%ק 6קדיס( 6פ 6%ותת61 .6י כריך ע5יס
כרכס 3כס5ס שיסי ד %קכ*ס פד כ6ן  65סרי6
פ15י %ית כיס מ%ק 6קדיס .6רמתנ 6ליסזכןת6יגון
ד 63תסנימין כיקר 6דת%יסון:
%

ייס

טראה מקומות ט .*9

לאמו שטשתקנה בו ומפעקה ענו .כמו כן

פרי
לאחר שיוצאים ער נ' שנים אין להם עור הכח
שלמעיה.
שהרי ש ננמר רגףטל שלהם .אחר ג' שנים נפקך
עליהם כח העליק למעלה .ובשנה הרביעית ייךה כל
פרעייש היולים .מהו טיש דלויים .תשבחווןישבח
להקבשה .פד הדבר שבשנה הרביעית מזדונת שכינת
*בהקכ"יע והלל ושנפןה נמצא .שכהוב קרש הלולים.
ש
הארץ

פ

0

ט4

יו

ושמההבזיע אחד [יד]ולמדנונרהוא שגה הרביעית.
 %מרת מלכותו שהיא קימת רבהגי ברכמא [טי] והכל
או ךקב"ה מזדת בה בשכינה הקוישה .ואז
אחד.
היא שרייוהלל קדושה נמצאת .ואז כחות הקדושים
נתמגים על העולם.זל כל דבר ורבר כראוילו .מכאן
%הלאה מתברכים כלם ומחערלאכול .שהרי כלם נמצאים
ית שלמעלה ושלמטה .ופרם שנשלמים בכל מלמפה
לה אפר לאכול מהם .ומי שאטל מהם הוא כבר
'ו חלק בהקב"ה ובהשכינה הקרושה .שהרי אותן
בלי רשות עלענה הקרושה נמצאים .שאינהשורא
עליהם עד השתלמוהם.ובלי רשות התחתינה .שריי לא
נמתק כח הארץ בהם .וזה שאוכל מהם מראה בעצמו
שאין לו
קרוש למעלה ולממה .ואם מברך עריהם
השיה כוו
ברכה לבפלההיא.שהיי הקב"ה שד
ואין בהם חלק הקרוש .הרחםן יציינ
ו מאלה
שאין משניוזים בכבוד רבונם

ייש

עייהם.ח"
הזהר

יא

י

~ד] ה %ה*מחא מרמז על הזדוגות ת*ארת עפ סלגות קג*ה ושגינתיה .שמחה מורח על השם הוייח ב*ת הנרמז בר*ת י*שמוו
בישאבילת ה*ירות בזגה הרביעית בהלל ושמחה ותשבחות
ה*שמיפ '1תנל ח*ארץ .והלל בגי' העום אדגי שהוא במלכות .ובונתו
שהאבות חן הם המרבבח .וד' רגלי רגסא הם אברהם יצחק יעקבודוד שחוא בבחי' מלמת:
גורמת יחוד קביהושכינתיה :ש ]1גירוע
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ש

ן מזהר
ישו

קדועןמ
מ) לא

תמכ 6ט 5סדס 5מ תגמסו 51מ תע,גנו מ*ר

 )6לא האבלו הדם לא חגחוו ולא תעוננו.
שמעון טקרא וה נתבאר .ומוד הדבר
ל
כ
י
מ.
אכל ב9י תפלה שאינו מתפלל על דטו קודם שיאכל
חשוב הואכטנחשוטעוע.לפי שבלילהעולה הנשמהלדגיפ
במוד כבודהעלית .כל אחד ואחד כפי הראוי לו .ונשאר
האדם בכח ההוא שטתפשט בתוך הדםכדי שיתקיים
הנוף .וע"כ הוא טועם מעם מיתה .שהרי צר המומאה
שולמ על הנוף שנטצאבלי נשמה .וכאשר נתעורד האדם
אע'פ שעוטק בתורה נשסתו אינה עומדת בטקומה .ואינה
שפלטוע באדם .אלא כח הרם בלבדו שנקיא נפש .אותו
הכח שמתפשט בהרם תמיד .וזד נתבאר .וכאשר טתפלל
האדם החפלה של עבודת רכונו .אז נתישב כח הרם
במקומו .ונתנבר כח דגשמה ומתישבת על המקום ההוא.
ואז נשלם האדם לפני רבונו כמי שנצרך .הנפש טתישבת
למפה וטוד ענין הגשמה לטעלה .וע"כ זה שטתפלל
תפלתו גךרם האכילה נופו קיים כטו שנצרך .ונשטתו
תעלה על טקום טושבק
שנצרך .ואם אוכל טרם
ים נתישנ על טקוטו.
טד
שמתפיל תפלתו שאין כחכה
י
ד
ה
דךא כטנחש ומעונן .לפי שזהו דרך הנחש להעלווע 4צד
הטוטאה ולרשפיל צד הקדושה .וטפני טה נקראוה האיש
שעמלו בצד ההוא מנחש .מפני שעמל בנחש ההוא
להנביר כחו שיתחזק .וזהו כטי שעובד לאלהים אחרים.
וכן זה עובד לאיתו הכח של הדם .ואינו עובד להקב"ה
לדנביר צד הנשטה צר הקדושה .טעונן נקרא .לפי
שעמלו בעון ואינו עטל בזכות. .אם תשאל הרי גמצאת
נו"ן באמצע .כך דשא בודאי שהריאין יכולים 4שיום
בצד הטימאה ההוא .עד שנתערב בו ערבוב טצד
הקדושה כמו חוט דק אחד ,טי שרוצה לחזק השקר
יעיבב בו דבר אטת כדי שיהקיים שקר ההוא .וכאשר
הוא .כדי שיתקיים השקר מכניסים בו
עון דבר
דבר אמת ,וזו היא נו"ן .בזה טחוקים לשקר הדוא.
וטי שאינו מהפלל תפלתו לפני הקב"ה קודם עראכל על
דכע הרי הוא כטנחש וטעונן.
נ) למד ר' אבא כתוב נ) דינו לבקר טשפט.
י
כ
ו
רק לבקר ולא בכל היום .אלא לבקר .קודם שיאכלו
י הדן דין לאחר שאכל
הדיינים יקודם שישתו .שכל
טוב לא תאכלו ע 4הדם.
וע*הה אהע דיין אטת [טז] שכת
טהו על הדם .אזהרה לדיינים שלא יאכלו קודם שירונו
הדין .שכל מי הדן דין לחחר שאכל ושתה כאלו מחייב
דטו של חברו לאחר .שהרי דטו טטש הוא נותן לאחר.
ני נפשהה .שצריכים הדיינים
זה בטטון .כל שכן בדי
להשמי שלא ידונו הדין אלא קודם שיאכלו וישהו .וע"ז
כתוב דינו 4בקר טשפט .וכתוב ד) אני ה' עשה חסד
ומשפמ וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה':

35קר עמו 3כ 5יותמ .מ5מ 35קר טד 5מ ייכ5ון
דייגין וטד 5מ יסתון דכ5תמן דדמ-ין דינמ 3תר דמכ5
וסתס%5דייגמ דקסוטמיסו געו] דכפיכ5מתמכ 15ע 5סדס.
מסו ע 5סדס .מזסרס 5דיימ ד5מ ייכ5ון קדס דדיימ
דיגמ דכ 5ממן דדמין דינמ 3תר דמכי 5וסתי כמ 6מייכ
דממ דח3ריס 5ממר 6דסמ ךתיס ממס יסיכ %5רמ.
י נממוגמ .כ5
ימ
נדיגי גפסות .דנטי דייני
5מסתתרמ ד5מ 5תידן ן'כ:כק~ מ5מ קזס זהכ5ו ופתו וע 5ד6
כתי 3דינו 35קר תספע .וכתי % )7 3ס' עסס פסו
י 5%ס פ%תי %ס ס':
תספס 51דקס נ6רן כ

נ שיבה תקום והדרת פניזקן .א"ר יוסי טקרא
ס)כפנ*
י זה ישלעייןבו .טפני שיבה סתם.זו שיבת
התוה .תשם .שצריך האדם לקום ספני ספר תורה.
וכה עשה רב הטנונא דשקן כשדץה רואה ספר תורה עמד
מלפניה ואטר טפני שיבה תקום .כטו כן צריך נל אדם
9גךם טלפבי תלמיד חכם .לפי שהוא קיים בדטות

י סינס תקוס וסורת פמ זקן'6 .ריוסי%י כך6
ס)נפפ
נ מית נמתערמ3יס .תסני סיכס סתס .דמ סי3ס
ד16ריית .6תכףס ד3טי *3נ 5מיקס תקתי ספר תורס.
וסכי רכ סתטגמ ס3מ כד סוס מתי ספר תורס סוס קס
תקמיס ימ
ר תפגי סי3ס תקוס .כמוג 6ד3 6עי "3נ
6עיקס תקמיס דת5מיד מכס .כנין דמיסו ק6יס 3דיוקג6

א"ר

שיי

נ42אה טקומות )6יקסייש

אי]עי

הקדושה

סדקמיכ5י5מיסו53כמחגסס55וותתעמוגןדיכ5נ5יין ז3ק5די5סימ כדס%מית5מ סט55קתדתיסן

5מסתי
3רזמ דיקירמ ט5מס כ 5מדומז כמס ד6תמזי 5יס .ומסתמר
3ר גס כססומ מי5מ דמתפסס נו דתמ 5מתקייממ
נופמ .וע"ד סעיס סעממ זתותמ .דסמ ססרמ ממר6
ס5יט ע( מתר דקייממ 53מ גסתתמ .וכד חתטר "3נ
מע"גדמסתד5כמורייתמ סמיגסמתמ 5מ מתקייתת 3מחרס ו65
ס5טמ 3יס 3כר גס3 .רמי5מ דדתמ 53מודויד"קרי גפס.
ססימ דמתפססמ 3דממ תדיר .וסמ מוקימנמ וכד ינ5י
"3ג 55ותמ דפ(מגמ דממריס .כדין חתיסכח מעמ דרמ6
3מתריס ומתנכר חי5מ דנטתתמ אתיס3מ ע 5ססומ מתר.
וכדין כר גס מסת5יס קמי תמריס כתס זמ5סריך גפס
5תתמ ורזמ דמ5ס
ו 5דגסחתמ 5טי5מ וט"ד ממן ד55י
55ותמ טד 5מ ייכ קמיס נרתיס כתס דמ5סריה .וס5קמ
נסמתמ ע 5מתר מותכסמ כמס זמ5סריך ומי מכ 54טד ל6
55י ג5ותיס 5מתיסכמ זממ ט 5מתריס .סמ 6יסו כתגחס
ן ,זדמ מיסו מרמיס דתגמס 5ס5קמ 5ססרמ
ותעוגן .כני
מחרמ ו5ממכ ססר דקדוסס ומתמי מקרי סמי כ"ג
ד6סתד 5כססומ סטרמ תגמס .ע 5דמסתד 5כססומ גמס
5מתקפממעיס 5מתנ3רמ ודממיסו כממןדפ5מ5מ5סיסממריס.
וכן ס6י פ5מ 5ססומ מי5מ דדמ 651 6פ5מ 5יס 5קכ*ס
5מתקפמ סטרמ זגסמתמ ססרמ דקדוסס מטוגן ט5
דמסתד3 5מו3ס ו5מ מסתד 5כזכו ומי תיממ סמ קיימ6
ט* 1כמת5טיתמ סכי סומ ודמי דס5 6מ יכ5ין 5ס5סמס
כססומ ססר 6ממרמ עד דמתערכי 3יס טירוכמ זסער
קדוסס כמוסמ מז דקיק .ממן ד3טי 5קייממ סקרמ
יטר3 3יס ק5ס דקסוס 3גין דיתקייס ססןמ סקרמ1 .ט*1
טע ת5ס דסקר מיסו .וכנין 5קייממ 5יס טמ5ין כיס
ת5ס דקסוט .וזמ מיסו גו*ן3 .דמ מקיימי 5ססומ סקר.
ותמן ד55 %5י 55ותמ 5קמי ק*3ס עד 5מ ייכ 51ע5
דתיס כמגחס ומטוגן מיסו:
ו
ג
י
ד
)
נ
3
י
ת
כ
ג) תמגמ ר' מכמ
ר
ק
3
5
.
ע
פ
ס
מ
וכי

נ) פססט.ס קגכ ג) ,רפוס ג)1 68ילט" ע' ס) 1ף פו

ך וקזוקן*
זי

קדיסמ

*עה ששית שהיא ומןסעודה לת'ח סחהבחדייןלי"ב1לדון .ומכאןואילך ראשת .ססטת שבת דףע*ד .ובחו"מסי' ה' סעיףג:
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*ויס 6על6ס.
לכסנ 6טל6ס .דכתיכ וס7רת הקרושההעליונה .והא רמ לנקהעליון .שכתוב והררח
*ני זקן ד"סתכמ
ורתיכטלת[ 6י"6 ],ר סתטון תכ6ן רתז פני זקן.
לתולס סככתכ ורתז לתורס סכטל פס [יח] תו תגינן לתורה שבכ"ב ורסז לתורה שבעל פה [יח] עור לסדם
6:י קר 6לדרכ6
ד6ת 6תפכי סיכס תקוס .כתס *ומקרא זה לררשה הוא בא .ספני שיבה תקום .כמו
ר6תטרו כיס מכרי6
סו" 6זסר ליס לגר גס טד ל 6יסתלק שררשו בזה החברים .אזהרה לכל ארםכי מרם שיהעלה
דיקיס כקיויו6
ן סו 5בשיבה ירא לקום בקיום מוב בעולם .מפני שכך הוא
כעלת 6כנין ווי
ס
כ6
יר
סו
כד
ס
ות"ליס6 .כל לסוף
כ"לית סכממ 3יס לכ*ג כל כך יפה לו ,אבל לסוףיסיו אין זה שבחו של ארם כל כך
י
ז
נ
ו
י
כד 6יסו סיכ ול6יכיל לנזסויכיס6 .ל6
דיליס כד כשהוא זקן ואינו יכול לעשות רע .אלא שבח נלו בעור
6יסו כתוקפיס ו6יסו סכ .וסלתס תלכס
6כח"לווח ו6נזל הוא בת'קפו והוא איש מוב .ושלסה הסלך הכייז ואמר
 )6נס כמטלליו יתנכל נטל ונו' כגוונ 6ד 6כתיכ כ)
 )6נםבסעלליו יתנכר נערוט'.כרסיון זה כתוב נ)וזכור
6ת כור6ךכיתי כמרותיך.
וזכוי
את בוראך ביסי בחרותיך:
ירנם והייתס קדוסיס ונו' *6ר ילמק ג) רןקךעקדשר:ם יהיתם קדושים וט' .א"ר יצחק
נ) ןך:ךעקד
עי
הנסצא בעולם [י ],א"ר שסעון סכאן רם!

;.3"%,י ",,ק"

.נניןו".וון

יכנ
ווק
לנ"ת6ן ד6תקדס
לה1
ן.
חקוסי גרתייסו כקווסי דת6ריס
קכ"ס תקדס ליס .דכתיכ וסתקדסתס וסייתס קדוסיס.
גר נס תקדס נרתיס תלרע תקדסין ליס תלטי(" .וכו
"חקדס כ"נ כקדוסס דת6ריס ילתין ליס נסתת 6קדיס6
ן
"מסנ 6וקכ'ס יכגסת יסר6ל .וכדין ירית כל .6ו"לי
ס לס'
"קרון כנין לקכ"ס כמס דכתיכ כניס "ת
6לסיכס ד) רגייוסי 6תר וסתקדסתס וסייתס קדוסיס.
ע6ן דתקוס נרתיס תלרט נוקדסיןליס תלטיל .6ת6ן דתס6יכ
נרתיס תלרע מס6כין ליס תלעיל 6תקדסין ליס תלטיל6
י6ות וס 6קדוסס דת6ריס סלי 6ט3יס6 .כל תסמכין
ליס מ6ן 6תל .ו6י תית 6תלפיל .6וכי תס6כות 6סרי6
לעיל"" 6
ר מיי 6סיינו ךת:יגן כטוכו 6ולתת 6חתטו
לעיל6 6י טונד 6דלתת 5סי 6נקדוסס6 .תעל
י 6יסו
:קודנודס"ס לעיל6.6תי וסרי 6טליס ו6תקדס כ*ס.ו"
5סת6כ לתת6 6תעל רוח תס6כות 6לטיל61 6תי וסרי6טליס
ו6סת"כ כיס דס 6כטו3ד 6תלי 6תלת .6דס 6לית לך טכ
דלית ליס טקר 6וסרס 6לטיל.6
זכיס קדוסס
ותת"
וכפוכד 6דלתותת
6ס6כ6
טר עוכד 6דלעיל .6ת6י דת3י6
6תטר לעיל 6כטוכד 6ו6תטכיו טוכד.6
ג
כד"ותלי 6כתלין 6תטר כמלין .כד 6תנזר כתלס
וי
ע6
ות
לתת5 6תטר סכי לעיל .6ו5י תית 6תלס ת6י 6תעל.
5ל 6סכי כתיכ ס) ודכר וכר .ס6י וכור 6תטר תלס
6מר 6לטיל6
דכר .ו) דכר ס' 6סר סיס.
 )1ודכר ס' סידס6קרייקר .כוכר ס' סתיס כטסו [יס]יס6
ו:נינן דס6י תלס סלק 6ונקט רקיטין טד ד6תיסנ6
כווכ
כיתסיס.כיס.ומתועטרל ד6תסכתיכד6תוסכלס.תרתמיתכ3ט3וכרס3ר.ע6:י
סתרי תירה
") והתקדשתם טיקס קוו;יס .ת6ג 6כל תלין
ן כתר תמסכס וסרסור.6
ועלתין"ז(י

י וחים
עליון בהקב"ה .חלק בקרושת קהמלך.יפ
פקרשים עצמם בקרושת רבונם .נל סי שסקרש עצסו
הקב"ה סקרש לו .שכתוב והתקרשתם והייהם קרושים.
ארם רמקדש עצסו סלסמה סקדשיןלו סלסע~ה .וכאשר
סתקרש הארם בקרושת רבכו סנחילין לו נשסה קרושה
נחלת הקב"ה ושכינת ע .%ואז הוא נוחל הכל .והם
נקראים בנים להקב"ה .כסו שכתוב בנים אתם לה'
אלהיכם )7 .רבייוסי אמר והתקרשתם והייתם קרושים.
סי שסקרשעצסו סלסמהסקדשין*
 1סלסעלה.סי שמטסא
עצסו מלסמה מממאיםלו סלמעלה .סקרשיןלו סלסעלה
זה סובן .שהרי קרושת רבופ שורהעליו .אבל מממאים
לו .סאיזה מקום .ואם תאסר סלסעלה .וכי מ סאה שורה
לסעלה .א"רחייא זדו שלמדנו בעשיה שלסמה נתעוררר
עשיה לסעלה .אם העשיה שלסמה דיא בקרושה .נתעורר
קרושה למעלה ובאה ושורהעליו ונתקדשבה .ואם הוא
נטסא לסמה .נתעורר רוח מסא למעלה ובא ושורה עלט
ונמסא מ .שהרי בהעשיה הולה הרבר .שאין לך מוב
ורע קדושה ומזסאה שאין להם עיקר ושורש דמעלה.
ובהעשיה שלסמה נתעורר עשיה שלסעלה .סה שהולה
בהעשיה נתעורר למעלה ע'י עעיה והפעולה נעשר.
וסה שתולה ברבור נתעורר ע'י רבור .בשפזר ברבור
לסמה נתעוררבןלסעלה .ואם תשאל סהנתעוררברבור.
אלא כך כתוב ס) ורבר רבר .זה הדבור מעורר רבור
אחר לסעלה שנקרא רבר .ו) רבר ה' אשר היה.
י) ורבר ה' הוה יקר .ברבר ה' שמים נעשו [יט] והרי
לסרפ שזה הרבור עולה וטקע רקיעים ער שנתישב
בסקומו .וסעורר מה שצריך לעורר .אם מוב מוב .אם
רע רע .וע"ז כתוב ונשסרת סכל רבר רע

סתרי תורה

י

ח) רוןרנקדשועם והייתם קרושים .למרנו ש
טחשבהכל עניני
העולם הולכים אחר

והרדור.

זט"ד כתיכ וסתקדסתס וסייתס קדוסיס .כגין וכל קדוסין וע"כ כתוב וההקרשתם והייהם קרושים .לפי נכל קרישות
וטלת6 6פיק ותסיך כסרסור 5סכ .6ת6ן ד6סת"כ שבעולם יש להתיא ולדנשיך בהררורמוב .סי שסכמא
גסרסור 6כיס 6כד 6תי ל16וווג 6כ6תתיס וסוירטיתיס עצמו בדררור רע בשבא לדזךונ באנהו .ומשים -צנו
יסרסוריס כ5תת6 6מר .6וזרע זרע 6כסרסור6 6מר .6ד 6וסחשבתו כאשה אחרת' .מזריע ז-ע בהרהור אחר .זה
וסו 6ו6מליף ורנין טל6ין ולטיל .6ורג 6דקודס 6הוא רומחליף מררנוה ?ליונות שלמעלר .מררנת קרושה

בשביל

*ש עי*י

דו הזהר

שאמרואיןלך אלא שו**שגימיך! מח) פי' שיבה  %ס*ר התורההיינו תורה שגכקג ופ,י זקן .אי, ,קן
*יי
*שמה וחייפ מגמת תורה שבעש*! מעו ענין הרבור הוא בספירת מלגותי

א)א

מי שסג*
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לשון קורש

קףןש'ם

בשביל מדרטע המומאה .וכמו שמחשבתו עשתה חלופין
לממה .אף כך עשתה חלופין למעלה .וכמו שהנוף של
זה הבן הנולד נקראבן תמורה .אףכך בהנפשבן המורה
נקרא .שהרי לא הטשיך המשכה קדושה במחשבה.%
ואש ש 6נתחלפה במדרנה אחרת שהריודאי שהרצע
והמחשבה ממשכת המשכה ועושה פעולה בכל מהשנצרך.
וע"כ בהפלה נצרך רצזן ומחשבה לכוון .וכן בכל אותן
עבותתשל הקב"ה הרצון והמחשבה עושה פעולהוממשיך
הטשכה בכל מה שנצרך .ע"כ ס"ת!
אשר יקח את אחותוונו' חסד הואונו' .למדנו
)6
שאחר שנסתלקו קין והבל הזד אדם לאשתו.
ונתלבש ברוח אחר והזליד 14ע שת .מכאן נתיחסו רורות
הצדיקים בעולם .והרבה הקב"ה חסד בעולם1 .עם כל
אחר נולדה נקבה עמו שיתישב העולם כדמיון שלמעלה.
והרי ביארו החברים בסודות המשנה שכתיב ואיש אשר
 .חסד הוא ודאי .ולאחר
יקח את אחותו ונו' חסדדיא
שהתחיל החסד נ!עין ושרשים יצאו מלממה למעלה
ונתפשמוענפים .אז נתנרל הענף ובא להתחברבזיונ אחד
עם העץ [ג] !ה היה בתחלה .זההיה בהתיסדות העולם.
לפי שכהוב נ) כי אמרתי עולם הסד יבנה .אבל מכאן
ולהלאה הקרוב נתרחק .והאגשים רגמצאים באיסור זה
ונכרתו לעיניבני עמם:
נ)
קיושיםכי קדושאני ה' ואבדיל אתכם
 .א'ר אבא רדאה
ק העמים לה*והלי
י
נ
א
אאן באי השלם שאין משניחיםואין יודעים בכבור
י קדושים תו'
רבונם .כהוב בהם בישראל והיי
יהם ל
אבדיל אתכםמן העמים להיות ל
 .אם הם מתרחקים
אוה היא קדושה שלהם .הריהרטין שלהם מערהקממנ..
והכתוב מכריז ואומר ד) אל תהיו כסוס כפרד איןהבין.
במה נבדליםאנאים ססום ופרד .בקדושת עצמם .להמצא
שלמים ומצףנים מכל .וע"כ !יונ האנשים הוא בזמנים
קיועים לכוץ הרצון להתרבק בו בהקב"ה .והרי העירו
חחברים שבחצות הלילהנכנם הקב"הבנןהעדן להשהעשע
עם דודיקים* וכנסה ישראל משבחת להקב"ה .והיא עת
רצון להתדבק בהם ,חברים לומדי התורה משתהפים
בה בכנסת ישראל לשבח למלך הקרוש ועוסקים בתורה.
1לשאר אנשים אז עת רצון להתקדש בקדושה הקב"ה[ג]6
ולכוון הרצת להתרבק בו .ואותן החברים לומדי
התורה עונתם היא בשעה שזיונ אחר נמצא [ננן ו!ה
היא משבת לשבת .לכוון הרצון להדבק בו בהקב"ה
ובשכינת ע!ו .שתא עת רצון שמתברכיםכים
 .עלי:נים
ותחתונים .ואם האנשים מתרחקים מרקב"ה ומהנהנים
כבהמות .איה היא קדושה שלהם להמצא קדושים .איה
ק נפשות הקדושות שממשיכים מלמ,לה .ושלמה דסלך
מכריז ואומר ה) גם בלא דעת נפש לא מוב ואץ ברנלים
חוטא .נם בלאדעת.מי הוא דעת! .ה הקב"ה .נפש לא
מוב .אותה הנפש שהם ממש
יכים ב!יונם לא מוב .שהרי
ק צד הטומאה נמשך עליהם נפשות
שאץביהצןרטוב .לפי
שאין מכונים לבם להקב"ה.מי שמתלרב
הר
צרעבלי
ןוכונתהלבלהקב"ה.הואממשיך נפשמצדשלי הרע
ריו

דאיש

דד,יירעמיי

ן הזהר
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כנין דרנ 6דתס6כ .6וכתס דסרסור 6דיליס
י מ15פש
י דנופ6
כתס
עכ
5תת6 .6וף סכי עכיד מ5ופין 5עי .65ו
כר6דיעיד כן תמורס16 .ף כנפס6כןתתורס
ז6סק6ריי .דס665 6קריתסך תסיכי קדיססכ6י כס6י סרסיר.6
ונסס 6די5יס 6תמ5ף כדרנ6 6חר .,6דס 6וד6י דרעות6
ותחסכס תסיך תסיכ! ועכיד עזכד 6ככ 5תס ד56טריך.
וע*ד
56סריך רטות 6וסרסור5 6כווג .6הק ככ65ינון
תק
ד
פו5מנין
ו
5
ל
כ
יכ'ס סרסור 6וממסכס עכיד עוכד 6ותסיך
תסיכו ככ 5תס ז56סריך .ע*כ ס"ת:
 )6ך4פילט מסר יקח 5ת6חותיינו' חסד  610ונו' ת6נ6
כתר ד6סת5קו קין וסכ6 5תסדר 6דס65נתתיס.
ו6ת5כס כרוק6 6מר6י6ו5יד 5סת .מכ6ן 6תימסו דרי
ד5דיקי 6כעלמ .6ו6סני קכ"ס מסד כט5ת 6וככ5
חד 6תי5ידת נ1קכ 6טתיס ל6תיסכ 6ע5ת 6כנוונ 6ד5טי.65
וס16 6קץוס מכרי 6כסתימ6ס דמתניתין דכתיכ ו6יס 6סר
יקמ 6ת 6מותו וני' חסד סי 6מסד סו 6וד6י .וכתר
דס6רי חסו נוטין וסרמן ו6:פתק,ן תתחות 5עי65
65תמכר 6כווונ6
ו6תפרס6ן ענפין.כדין עגפ6 6סני
כ6י5נ[ 6ג] ס6י כקימית .6ס6י כ6תיסד 6דע5ת.6
כנין דכתיכ נ)כי 6תרת' עעס מסד יכנס6 .כ 5תכ6ן
ו5ס65ס קריכ6 6תרמק .וכני נס 6דיסתכמון כיס
ונכרתו לעיני כני עתס:
י קדוסיסכי קדוס 6ני ס' ו6כדי6 5תכס
נ)ד!ץיירעכ!ל
תן סעתיס 5סיות 5י"6 .ר 6כ 6מתינ6
65ינסו כני עלמ 6ד 65תסגמן  651ידסין כיקר6
י קדוסיס ונו'
וד6תכ6דריי5סון.5תכסכתיכ כססעותיסכיס5רס6י5ותוסייתס 5
מן
י6 .י 6יטן מתרמקן
5
6ן ס 61קזוסס דילסון 60 .רטות 6די%5ן 6תרמקת מניס.
וקר6 6כריו ו6תר ד)  56תסיו כסוס כפרד 6ין סכין.
כת6י6תפרס6ןכניגס 6מסוסופרד.כקדוססדנרמייסו.ל6סתכמ6
ס5יתין ורסיתין תכ .65וע'ד ~11נ6דכני נס 6סו 6כזתנין
ידיען 5כווג 6רטית65 6תדכק 6כיס כקכ.ס .וס6 5תערו
מכרי 6דכפ5מת 5י5י 6קכ"ס ט 56כננת 6דעדן 65סתעסע
עס 5דיקי .6וכגסת יסר 56תסכחת5יס 5קכ"ס .וסו 6סטת6
דרעות 6ל6תדכק 6כסו .מכרי 6דתסתד5י כ6וריית 6תסתתפי
כס ככגסתיסר5 56סכח5 6ת5כ 6קדיס 6ו6תעסרןכ6זריית.6
וס6רכנינס 6כדץעידן רעות656תקדס 6כקדוס 6דקכ"ס [ג)6
ו5כווג 6רעות65 6תדכק 6כיס .ו6ינון חכ
סרתיכ6מ דתסתד5י
66
כ16ריית 6זתנ6די5סון כסעת 6דווונ66מי
[ככ]
י
6
ס
ו
6יסו מסכת 5סכת 5כוונ 6רסות65 6תדכק 6כיס כקכ'ס
וככנס
י.ת יסר .56דסו 6עידןנס6רעות66תרדמתקתוכרכ6ןתניכס5סו655 .י
ועכדן
ותת 6ו6י ככי
ככעירי 6ן סו 6קדוסס די5סון 65סתכמ 6קדיסין6 .ן
6יטן נפס6ן קדיסין דמסכין תעי .65וס5תס ת5כ6
5ווח ו6מר ס) נס כ 65דעת נפס  65סוכ ו6ן כרנליס
מוס .6נס כ 65זעת .מ6ן סו 6דעת .ד 6קכ*ס .נסס 65
סוכ .ד 6סי 6נפסד6ינון תסכין כעוכדייסו  65סוכ .דט6
מסער6 6חר6 6תתסכ6ןע5ייסו נפסת 6ד6 165יסוסוכ.כנין
ד 65תכווני 5כייסו 5קכ'ס .מ6ן ד6ת5סיס כי5ר סרע כ65
רעות 6וכוונ 6ד5כ5 6קכ"ס .תססר 6דעס"ר
6תמסך

9ד הזהר

מי

נמ קענף ! 1ספירתהמלגות .העץ זהעץהחיים פפירת התפארת שניהם נקראים ברא וברתא.חיינו אח ואחות!1ג16פי' להתקדש ב!ית
לכוון לשם שמים בקדושה וטהדה לגרום הזדוגות הספירות של בחינת דוכרא עם מדת המלגות עלמא דנוקבא, :גג) וויט בשבת
קודש "אז זמן עליית העולמות והזדוגות ה0פירות זה בזאת בהתעלות לגבומ שעל נבוה:

לשון הזהר

ט%יס

קררשימ

לשון קודש

מהי!א

6תמסךס5יסגפסמד5מימיסיסוכ
מוס.6
שאין היא טוב .ואץ נרנלים וומא .מי שהוא אץ ודוחה
השעה ב 4רצוו הקדוש .חומא הוא .חומא ודאי בכל.
ז '6נוז 'סר6ל דקנ.ס יסינ 5ס 1מור"תמ דקמוס )6 .זכאים הם ישרא 4שהקב"ה נהן להם תורת אטת.
6ר"%
תורה של האמונה .ואוהנ אותם מכל שאר עםים עכו"ם.
דכתיכ ג) %נתי מתכס ממר ס' .כרוך ס' 5עו5ס ממן שכתוב נ) אהבתי אתכם אמד ה' ,ברוך ה' ל,ךלם אסן
ואטן:

ודמט

פרשת אמור

ך ס'  56מסס 6תור  56סכסכיס ונו'"6 .ר
נ)ריאנצ

יוסי מ6י סעמ 6ד5 6קכ 5ד .6דכתי5 3פי65
4%ס 6 16ס0כייסיס כססמוכמוידעוני תות יותתו.וסתיך
5יט 6תור מ 5סכסגיס .מ5מ כיון ד6זסר05י 5יסר56
5קדס5 6ס 1ככ5מ .מוסר 5סו 5כסני 5קדסמ 5ע 55ויס.
5כסכי מכיין .דכתיכ מתור 6ל סכסמס%5 .איעתכיין.
דכתיכ י) ומ 5שויס תדכר %1רת  .0046גגין
 .ממור מ 5סכ0כ*ס
דיסתכמון כ5סו זכ6ין קדיסין יניין
כגי %רן .ממי עעממ סכ 6נגי 6סרן .וכי  65ידע%
דנכי מסרן גיגסו656 .כגי 6סרן  651כנ' 5וי .דלג~רן
סומ ס'רות 6דכ 5כסני דע5ת .6דכיס מתרעי קכ*ס תכ65
כנין 5תטכד ס5מ 6כע5תמ .וגגין דמ:רן מרחוי ס5יקן
5יס5סמי .דכ 5יותף ן6סרן סוס מסתד65 5סנ6ס ש%
נ%ממ .וננין דמרלעי כך ס5יק5יס ק"3ס 5ס6י 5תיפ5
ס5ממ כפמ5י 6ד5ע' .65וכנין כך שמחך  56סכסניס
כגי מסרן ס) ר' י5מק ממר ממור מ 5סכסגיס כ5חיסו.
כתס דכ 5עו3דיסון דכסני כ5מיסו כך 6מירס ד5סון כ5מיסו.
"תור וממרת .זמנמ מד ותרין זתגין .למוסרמ 5ס 1ע5
קדוסייסו 3גין ד5מ יסתמכון .דתמן דמס,ס 3מתר קדי%
:עי 6דיסתכמ קדיסמ נכל .6כסכ 6דקמיס 5תתמ כנווגמ
ך "5סתכממ כקדוסס ית"ך מכלמ5 .גפס 655ע'5מ מ5סרי.סתמ .דנופמ כלמ רומ 6מסמכ 6סו 6וס6רי ע5יס רומ
ס36מ דסמ תי6וכת 6דרות' תסמכמ לנכי נופיסון
ךיסרמ'6 5סו .כנין ד"תרק מנייסו רוחמ קדיס 6וכתנ
~ודסמ מתיין ל6תמ3ר .6וכסנידמיגון קדיסין קדוסת 6ע5
י נחך
וסתמ 5מ 3עיין 5מסה6כ 6כ .55כגין דכתיכ כ
 1'05%ע 5רמסי .וכת' 3כי סמן מסהת מ5סיו ע5יו מני
ס' .וס,מ כנווגמ ד5עי 65ק6יס 5תתמ:
ו) רלאחררער סנת%ס סקרוכסמ5יו ומ' .ר' 6כמ פתמ
י
) מי זס 3מ ממדוס ממון 3גדיס מ53רס
י וס כמ 'תמדוס .זמין ק*3ס 355ס35 6וס' גוקמ6
וגו' .ת
ע6 5דוס ד6מריכו כיתיס 1מוקידו סיכ5יס ונ5 15כנסת
טר 56ניגי עממימ% .מע3ד 5סון נוקמת ע5מין .עד

נ)ריאטי ה' אל מוצה אמור אל הכהנים עו' ,א'ר
י מהענין לא אחר זה* שכתוב למעלה
"ש
ח**שאו אשהנייה*הבהם שב שה,עני מותיופתו .ונסמך
 6אטר ש הכהגש* אלאניון שרשהץר להם לישראל
ל49ש אותם בבל.ה"היר להם לנדנ*םלקד,שםוכן ללחש
שהנש מנץ .שנטב אטר אל הטהרם .ללוים ממץ,
שכהצב ד) ואל הלהם תדבר חשמרת אלים.
ם
כו
שעביי
ש-דךואהטרטןצ.איםלסבהלםנבקתרבושיםומדירימ .אטור אללאהנ
כאן בנ אתץ .האם ידעט
בני
שנני אהרן הם .אלא
שצןי בני לוי,כי יצרן
י
נ
ב
הוא ראשק כל הבהגיםושבעולם .שבו בחר הקב'ה מכלם
בשב*ליעשות ש6ם בעים* ולפי שאהרן העלודצירכט
לוה .שכל ימץ של אוצן היה
להרגות ש*ם
בודלם .ולבענור שכך דרטקעלה הקב'ה 6השיביא
שלום בפם 84שלמעלה .ולפיכך כהעב אנצר אל רבדגים
בני אחת* ס) ר' יצחק אמראגיר אל הבהנים כ4חש.
כמו שכל עבורת הכהגים בלהש כך האטירה להם נלחש,
אגיר ואטרת .פעם אחד ושני פעמים .להזהירם על
יסר ש*מא*סש במקום 9ץש
קדדטתםנשביל שלא יטמאו,נ
צריך להמצא ק-וש בכל .הבהן שהעסד למטה כדטיץ
שלמעלה צרז 4דסצא בטתשהיתר מנלם .לנפש לא
י סף בלי רוח טמא ווא ושורה עליו רהץ
יטמא .נ
המומאוע שויץרהשתוקקת שלרודית המומאה היאלנופות
של ישראל .לפי שהורק מהם רוח רגךוש.
של
קדושה ב,רם להתחבר.והכדגים שהם -9ושיםוקבדכולשיה על
שושה אין צריכש לדממא כלל .לפי שכתוב ני נור
דיו על ראשו ,וכתובכי שנע
משחתשלאמלעהילוה:עליואני
ה /והוא שמדיממה נדםיץ

יא

טי
איעי

י
) רלאחרתו עתולה הקרובה 8ליוונו' ,ר' אבא פתח
י
) מיזה בא מאדום חמוץבנדים מבצרה
ונו' .בר וה בא מאדום .עתיד הקב"ה רלבושבנדי נקמה
על איום שהחר*בוביתו ושדצ היכ 6והגלו לכנסוז
ישראלב*ן האובצה .ויעשה בהם נקפז עולם .עדשיהיו
נטצאים נל ההרים
שבעולם מלאים מהרתי העכרמ*
ט
ולקרוא כל עץש חשםים עג~הם .וכל חיות השיהיצ

ד*סתכחון כ 5טורין תסורי פ5תמ מ5יין מקסג5י עתין.
%מנךי לכ 5עו %דסמימע5ייסו1 .כ 5מיות כרמ יתוטן
מנייסו תריסר ירמי .ועופ 6דסמימ סכפ סכין .פד
'
ז5מ תסכ% 5עמ ג'ח5מ ד'דסו .ססשד ח) כ' ונמ 5ס
8
ט
ט%
ל
נ
1
7
צ
2
י זבח
ז8שם .וש"נ ה) נ
נכ5רס וסכס נד 51כ6רן 6דוס עד ד6ינין 35וסין בבצרה ומבח טיול בארץ אדום ,זד שאותן הבנדים
ינאן6כין .ססשד 1כ 5מ5כוסי6נ56תי ..וכ5כך 5תס דכתיכ הענאלו .זש'נ וכלמלבושיאנאלתי .וכל נך למה .שכדעב
"%הותו סכת%ס סקרוכס 56י6 1סר  65סירס 65יס .ויאחוהו הבתולה דקרובה אליו אשר לא היתה לאיש*
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ישין

אכור

שאין היא הלקו של עשו .ולא ה'תה בנורלו של זה
שכתוב בו איש יורע ציר איש שרה .לה ימסא באותן
בנרי נקמה שעתיר להממא בין אותן החילות ,שכהיב
בו לה יטמא ,בעבורה .לפי שהיא שוכבת לעפר והוא
מבקש להקימה .כמו שכתוב  )6קומי אוריכי בא אורך:

לא יקיחה ק-חה בראשם .אטר רבי יוסי לא יקרחה
בה"א .מה המעם .אלא שמן העליון ההיא שהוא
שמן משחת קורש ,המשלים לכי שבעת הימים ['] כמו
שנהבאר בהכתובכי שבעת ימים ימלא את ירכם .שנץ
ממנוויוקרח אם הוא יכנם ראשו ,לפ4
העליו ,ההואיומר
שדאש אותו הכהן העליון הוא שמן העליון [כ] וע"כ לא
נצרך לו להכהן שלממה להיאות בו בעצמו פנם כלל.
ולפיכר כתוב בה"א נ)ובוא וראה מתובכי שבעהימים
'מלא את 'רכם.איזו שבעתימים .הרי נתבאר שהמקום
העליון ההוא שהוא כולל כל ששה האחרים נקרא שבעת
'מים [נ] ונקרא תשובה ול שהכהן נתעטר באותה
פיפוגםראשו .שבעת ההיא
השבע שנקרא שבעת יטים* אם
שהיא כולל כלםתקריה ממנו כל אותה הקרושה של כלם
השורה %יו .וע"כ נזהרו שלא יקרחו קרחה בראשם
לדומצא פטמים מהכל .ולפיכךצריךהכהן להמצא בשלמות
'והר מהכל .שכן זה שהוא העליון מכלם .א"ר אבא
כאן בה"א ההחתונה .כאן בה"א העליונה* כהן נרול שהוא
עליוןמכלם בה"א העליונה[י] שכהוב אשר יוצקעל
י
עב
או
דת
 .שכ
שמן המשחה ומלא אתירו ונו' .ומלא אתירו
שבעתימיםימלא אהירכם [ס] כהן אחר בה'א דוזחתונה.
שכתוב לא יקרחה קרחה בראשם.וכתובאהייו ולא יחללו
שם אלהיהם .וזה ש"ם דשא ירוע [ו] ולפיכך כתוב והכהן
הנרול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את
ירו ללבוש את הבנרים .כמו שאמרנו .ולפ' שהוא קרוש
כיסיון שלמעלה כתוב בו ומן המקרש לא יצא ובוא
וראה כהן הנרול נצרך לדגעראות בפנים 'פות בפנים
מאה-וה בשכאמה יותר מכלס .ואין נצרך שיתראה בו
עצבות ורונז ,אלא הכל כרמיון שלמעלה .אשרי חלש
שעליו כתוב אני חלקך ונהלתך .וכתוב ה' הוא נחלחה
וע*ב צריי לדו.ראות שלםבכל .בטפוובבנדיו .שלא
יפנם עצמו כלל כמו שנאמר:

כי

כי

3עופיס יסס61

6 1יסי מו5קיס דעסו  6%סוות
י65
דכתי3 3יס 6יס יודע 5יך 6יס סוס 05 .יעת63 6יגון
ן 65סת3 636ין 6יגון 6וכ5וסין דכתיכ
35וסין דגוקת6יזתי
י מנינס לטסר 5ויו5
3יס  05יעת3 .6ניגס 3גין
ס
י
י
ו
 5לס .כתס רכתיכ 5ן סו%י 5וריני כ5 5ורך:
נטיליץץ

6תר 5מ יקףמס
לאיימ
ס קרמס 3ר6סס ר3י
 6"03תאי עעת 656 6ססו6יוטיסתן ע65ס ו6יסו
] כתס
תסמ רכות קודס .6י6סגיס 5כ 5ס3מס יותיןנ"
י סכעתיתיס ית6 65ת יוכס .ס610
ד6תתר דכתי 3כ
סתן ע65ס 6תעדי תגיס ו6תקרמ6י 6יסו 6פניס ריסיס3.נין
וריס 6דכסג 6ע65ס ססא סתן ט65ס סוי [כ] וע*ד %5
35עי 5יס 5כסנ 6י5תת65 6תי6ס 3יס 3נרתיס פניתו כ.55
ו3נין כך כתי ..6'03 3כ) ות 6מזי כתינכי ס3עת יתיס
ית 65ידכס .ת6ן ס3עת יתי
ס6 60 .תתר 6100
6תר ע65ס וסו 6כ 655דכ 5סית% 6רכין 6קרי סכעת
יתיס [נ] ו6קרי תסוכס ..וכנין דכסג6 6תעיר
י ס3עת יתיס6 .י עיס ריסיס .ססי 6ס3עפ
3ס3עי6קר
ד6יסי כ 655דכ5סו 6קרח תגיס כ 5ססי 6קיוסס דכ%5
דסרי 6ע5יס וע"ד 6זוסרו ד 65יקרמו קרמס 3ר6סס
ויסתכמו פניתין תכ 65ו3נין כך כסג 6כעי 65סתכמ3 6ס5יפ
יתיר תכ .65כ 5סכן ו6יסו ע65ס תכ5סו *6ר 6כ6
כ6ן כס" 6תת6ס .כ6ן 3ס* 6ע65ס כסן נדו5
י
סו
יס
66
ע65ס תכ5סו כס* 6ע65ס [י] דכתי6 3סר יו5ק ע5דר
סתן סתסמס 1ת6 65ת יוו ונו' .ו6 65%ת יוו .דכתיכ
ס3עת יתיס יתל6 6ת ידכס [ס] כסג6 6מר 6כס* 6תתחס.
דכתי 65 3יקרמס קרמס כר6סס וכתי3 3תריס  651יח155
סס:56יסס וס6יס"ס 60ידיע]1[ 66ו3ניןכךכתיכוסכסן
5סר י%ץ טל ר6סו
יסיסתן סתסחס ות6 65פ
יסדנווו5ל5כ%ו5
סמיימת סכנךיס .כתם ד6תרן31 .נין ד6יסו קדיס6
כנווכ 6ולעי 65כתי 3כיס ותן סתקדס  65י .65ות6
מזי כסג 6ע5מס 3עי 65תח61ס כספירו ד6גפין 3גסירוד6גפין
כפידו יתיר תכ651 .65
65תמז6ס 3י6
עד5עי5כיוס וכרתוינכז 656 6כ 65כנווג36עדי5עי65ס' זסכו66ס מיקיס
ח5קך וגמ5תך וכתיכ
גמ5תו.
וע"ד 3עי 665יתגפימגזי6ססנסר5תייסס 3כ5כ55אכתסכנריתי6סתתר353:וסיס .י%5

ית

רעיא

רו;ה הנאלן

אם כתולהמעמיו יקחאשה .פתחדועה דגאמן ואטר.
מצוה  %שיקח כהן הנרול בתולה .זש"כ אלמנה
ונרושה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה
מזמיו יקח אשה* ומפני מה נצרך שלא יקח אלא בת1לה
בלי פנם .אלא אשה היא כוס של ביכה .מעמו פנמו.
ורבוץ המקריב קרבנות לפני ה' צריך שיהיה שלם בלי

הוהר

מה'מנא

כי

3 06תו5ס תע~ו יקמ 6סס .פתמ רעי 6תסימג61 6תר.
פקוך 6ד5 6תיס 3כסכ 6ר3 63תו5ת .6סס*ד 56תגס
ונרוסס ומ55ס זוגס 6ת  65 056יקמ כי  %כתו5ס
תעתיו יקח 6סס ו6ת6י נעיגן ד 65יסכ  656נתו5ת6
כ 65פנשו 6 656תת6 6יסי כוס ד3רכס .עעתו סנתו.
וכסנ 6ךקריכ קרכג 6קדס ס' 3עי ד5יסוי 6יסו ס5יס כ65
פניתו .ס5יס 63כרוי כ 65סניתו .דתותין פס5ין 3כסגי.
ס5יס 3נופיס .ס5יס 3כוקכיס5 .קיית 6כיסכ5ךויתפוססרעיתי

פנם .שים באבריו בלי פנם .כי מוטין פומלים בכהנים.
שלם בעפו* שלם באשתו .לקיים בו כלך יופמהוםרעיתי
כציאה טקומות שיסעי' ט  41פע:
4ו הזהר
.
ם
י
נ
ב
ה
הף*ה
ט
ל
ו
ע
ה
מ
ז
ה
"
ג
שנקראת
ה עולם הבינה ששרשו ןן הראשונה מן השם
ם
י
ל
ש
ט
אם
פרשת אמור י
כואפע
כי
לשבעת חימים.היינו לז' הספירות מן חפר עד מלכות :וכ] כהן העליון זו ספירת החסר .וראשו היינו ספירת
הבינה,:נ
] בינה היא הכולל לשש הספירות שאחריה מן חסר ער מלכות.כי מלכות היא עולט שלם כפ"ע .ונינה היא תשובה ער*ר

"י

י

הכתובולבבויבין ושב ורפאלו,:ז
] רעת ר אנא לחלקכין כהן נרולובין כהן הריוט .שכה'נ פונם כה*אהעליונה שהיאבינה .וכה'ר
פונם בה*א התחתונה שהיא טלכות,:ס
הבימרטז שכה"ג נשפעטהבינח שנקראת שכעת היטים כנזכרלעיל ]11 :סתם שסטרמזעל ספירת
]ז
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ותופ6ין כך 7קרככ7 6ורכ6 6יסו ו5ריכין יסר5 56תם5מ מטוםאיןבך, .טהקרכן הוא מנחה .וצריכים "שראל לשלח
תכמת 6ד5סון 5ת5כמ ע 5י 67גכר ס(יס 67יסו כססוכמ מנחה שיהם לרמיך ע"י אדם שלם .שוהו ההיפוך מן
דסער6 6מר7 6ס 6כי6 7ים עתי סניס ס 11ס5מין 5יס צד המומאה .שהרי ביד איש עתי פנום הט וטלדי 6לו
דורכמ 7כתיכ נור" 5מ5 7ס' ונור6 5מ5 7עזמ51
המנחה .ככ
אלטםהובאחרניוםרלכלאםחדפנולמהי'םונהחםיל אושר לעזא:זל.כי
567סיס 6מריס כ5סו פניתין 6ינון -ע'כ ר*ת
ע'ב ר'םו כעתיוכי 6ני ס' תקדסו .תמ מזי  )6דלאיחלל זרעו בעמיו כי אני ה'מקדשו .בוא וראה
 )6דלא ימ%זיע
כל כר שמוציא זרע יכמלה אים טכה לרשת
5
כ 5תמן ד6סיק 1רע 5כס5ס
א וכי 5תמתי
6פי סכיגת 6ומקרי רע 7כתיכ כ)כי  56 65מסן רסע פני השכינה ונקרא רע .שכתוב כ)כי לא אל חפץ רשע
6תס  65ינורך רע .ס6י ת6ן 67פיק 5יס כי7יס 6ו כ6כתו אהה לא ינורךרע .זהמי שמוציאזרעו בידו או באשה
ממר 657 6כסר .6ו6י תית7 6מפיק 5יס אחרת שאינה כשרה .ואפשר תאמר שאם מוציא זרש
כחכתו 7י5יס  657תתעכר 6סכי כתי 5מ  654כתס באשתו שאינה ראויה להתעבר נ'ככך .לא .אלא כמו
ד6תק1 .ע 67 5יכעי כ*כ תקכ"ס 7יזתין 5יס ת6נ 6שאמרנו .וע"כ יבקש הארם מהקב*ה שיובוץ לו אשה
דכסר 657 6יפניס ורעיס7 .ת6ן 67סיק זרע 6כת6כ 6כשרה שלא יפנם זרעו .כי מ 4שכוציא זרש באשה
י לם 4שפוש זרעו .ואם
ד 65כסר 6סניס 5יס 15רעיס וה 5ת"ן 7פניס זרעיס ותס שאינה כשרה פצם מלזיעו.ו
3ס6ר כני כם 6כך .ככסכ7 6ק6יס 5תת 6כמוכ57 6עי 65בשאר אנשרם כך .בדגדש שעוטד לממהכדמיון שלמעלה
נק017ס ע65ס ע6 5מת כתס וכתס .כעתיו תסוכעתיו .בטיושה העליטהולאחת כמהוכםה.בזמיו.ביעבעמיו.
כתיכ 5עי56 65תכס ונרוסס 1מ55ס וונס 6ת  056שהרי כחוב למעלה אלמנה תרוטפה וחללה זונה את אלה
ס"יקמ .גתיכ ע 6ימ 55זרעו כעתיו .כסן תכעי 5יס .לאיקש .וכתוב ולאיחלל זרעו בעמה .בדט צריך לומר.
%7
פס 1כעתיו .מ 65ת5ס  67ק5נ 6כעתיו.פניתו כעתיו1.ע 3ברצ בענרו .חל 8ופדברזה בזעןבעמיו .פנםבעמיי
1 .על
 61כתיכ 6ס כתי5ס תעתיו יקמ 6סס .תעתיו  .כן כתוב אם בהולה טעמטישש אשה .מעסיו ודאו.
כנווכ6כי 57עי[65י]כי 6כי ס' תק7סו .תסו מקטו6סיו .הכלכדמיכהישלמעלה[יןכי אני ה' מקדשו .פהומקדשי.
66%כ 6ט676100 61יסו תק7ם 5יסככ5יות.6וגנ"כ65יסגיס אלא אני הוא זה המקדשו בכל יום .ולפיכך אל יפנם
כ"5
זרפיס '651סתכמכיספניתו 7ס66כי ס' תק7סו .ד%6געיג? 6עוול 2ימצא פנם.
יאגיה'מקרשפ .שאמרוצה
י
ה
ש
5ק7ס5 6יס ויסתכמ ק7ים 6ככ7 65קדים 6יסתתס פ 5יד 6לקדש לו שימצב
א
ישיוש בכל.
י
"שעשמהשקדעולש יופזמש עלט
הקכ'ה
ה
א
ר
7קדים .6נ) ת 6מד קכזס יסתתם ע 5י 67דכסכ 6ויג*פסם קדוש .נ) בוא ו
יהכהן.וצריך
יד
ק7יסמ כד 6תי (סתס .6וכגין 7קכ"ס יסתתס להמצא טיוש כשבא לשמש .ולבעבור שדקב*ה ישתמש
 5:י7 67כסכ67 6יסו ק7יס .6יסתתם כסכ 6ע 5י77 67כי 6עלירי דגהן שדיא קדזש .יט*המש הכדט עלעי טויר
חתק7ם כ7כ'ותיס ות6י 6יסו 5יו6י6 .וף סכי כר כם שנתקדש במריתו .ומי הוא .וה הלף* וכגט כן איש6מר 5יסתתס ע 5י77 67כי6 6מר[ 6ח] כנין 7יסתכחע אחר ישתמש על טץ מוץר אחר [ח]בדי שאהיו ממצאים
כ5סו כקדוסס 5סתס5 6קכ"ס וכ6ין מיכון יסר 56כע5ת 6בלם בקדושה לשמש לדקב'ה .זכאים דמ ישראל בעולם
ן וכע(ת 6ד6תי7 .ע5ייסו כתיכ ו6כ7ע 6תכס מן הזה ובעולם דבא .שעליהם כחוב
יי
ואאכלדימלכלםאהכם כט
סעמיס 5סיות 5י .כתס פריסן יסר 56תכ 65כק7וסס העמים להיוה4י .כמה נכד4ים ישר
(סתם5 6קכ*ס .סס" 7וסתקןסתס וסייתס ק7וסיס כי לשמש להקב"ה .זש"כ והתקדשתם והייתם קדוכשקידםושבי
י
ק17ם חני ס'
קדוש אני ה':
ר 6ים תזרעך 75ורתס "סר יסיס דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך ידורתם אשר יהיה
ך2,ר 6 56סרןי6ת
כו מ,ס  65יקרכ ומ' ר' י5מק 6תר כנין 67יסו
בו מום לא יקרכ ונו' .ר' יצחק אמר לפי שהוא
פניס .ומ6ן 67יס 1סניס 6 65תמזי 5סתם 6כק71ס .6וס 6פטם .ומי שה~א פנוםאינו רשי
לשמש כקודש .והרי
מוקתוס 7כ*ג 67סתכמ פגיס 5ית כיס תסיתנותח .ביארושהאיש שנמצא פמםאין שורהעליו קדושתהאמונה.
וס6י סניתו 6ססי 7ע5יס .כ 5סכן כסכ7 6כעי65 6סתכמ 6וזה הפנם מעיד עליו .כל שכן הכהן שצריך להמצא
ס5יס .ת6ריס 7תסיתכות 6יתיר תכ"6 .65ר 56עור ת 6שלם .שהוא כעל האמינה יותר מכלם .א*ר ~לעזר כוא
שי קכ*ס 6תר כ 5חים 6סר יסיס כו מוס 5מ יקרכ וראה הקב"ה אמר כלאיש אשר יהיהנו מום לאיקרב.
7ס 6נף1ס(7 6עי 65 65סרי 6כמתר פניס.
 .כגמת שהרי קדושה העליונה אינה שורה במקום פנום כנסת
יסר6 56קרי ס(ס כד*מ ות5כי 75ק ת5ך ס5ט .ישראל נקיאת שלם כטש"כומלכי צדק מלך שלם ,וכתוב
י)
י כס5ס סכ וכנ"כ  65סרי 6כ*'  656כ6תר ד)ויהי בשלםסכו .ולפיכךאיןדחטכינה שורה אלא במקום
ויסוע" 7כ5
ס5יס
ם
י
"
.
י6סר יסיס כו נווס (מ יקרכ .כנוונ 6שלם.וע"כ כל איש אשר ידיה בו מום לאיקרב .כדמיון
ד 6קרככ7 6כיס תות 65 6יתקריכ .מ6י סעת7 .6כתיכ כי זה טיבן אשר בו מום אל יקרב .מה המעם .שכהובכי
5 65ר15ן יסיס 5כס .ו6י ת'ת 60 6קכ*ז  65סרי 6לא *רצון יהיה לכם .ואם תשאלהרי הקב"ה אינו שורה
מ 65כ6תר תכיר 6כת6נ 6תכיר .6דכתיכ ס) ו6ת 7כ 6אלא במקום שבור בכלי שבור .שכתובס
 ,ואת יכא
'ספ 5רומ .ס6י 6תר ס5יס יתיר ס 61תכ .65כנין 7ת6יך ושפל רוח .מטם א הוא שלםיותר מדגל .לפי שמשפיל
עצמו
נרתיס

זיו הזהר

חפיי שמדת המלנות נקדאת בתולתי*ראלועליה בתוב נן נעול אחותי כלה? נח) כל איש הנופל 'דיועשי איש אחיימיא
שלמת,:
האהר איש פהור וכבר נסל'ריו:
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אכצר

עצמו להשרותעליו נאוה שעל דנל.
היאשלמות .אבל לאכתוב ואת עור ושטר וחרום ושרוע.
אלא ואת דבא ושפל רוח.מי שמשפיל עצמו הקב"ה
זוקף אותו .ולפיכך הכוע שעומד לממה כדמיע שלמעלה
צריך להיוה שלם טתר סכלם .ולא יתראה פנום .וע"כ
הוהיר להם לכהנים איש מזרעך לרורתם אשר יהיה בו
מום 5א יקיב להקייב וט':
 )6אמר אליהם לי-תיכם כל איש אשר יקרב נר
וטמאתועליו ינכיתה הנפש ההיאמלפני .א"ר
*צחקמהומלפני .אלא וה עולם הבא .השים שכלרוויים
קימים שם [ג] ד"א זה הצינורהעליון .נהר שמיסיאין
נפסקים לעולם ['] והכל אחד .שוה הוא השואב כל
ערונים של עולם הבא[י"ןוסאותן עהנים העליונים הכרת
נפש הואת מהסקים שאוהו נועם ה' שם .ווהו סלפני.
כ) ר' אבא אסר הרי ביאינו שכאשר ננזר על האדם
שרנרע מזה השלם .מאהזה שעה חהלאה טעקנים מקום
לנשמה הארם ההוא במקוםעליון .ומקום להרוח שלו בנן
ם לנפשו שתנוח אתעננ בזמן שמשוטטת
הערן .ומי
והויכתבשיםהוה .ובשבתים ור"ח ומועריםעולים למעלה
הרוח והנפש להתעננ מערוניםהעליונים .וינפשות הרשעים
נ' אופני שנש יש להם .יש נפש שאין לה מנוחה.
זיש נפש שתכיה ותכרת עם דגוף .ויש נפש שאינה
נכרתת עם הנוף .רק נכרתת ממקום העלען .נפש שאין
לה מנוחה .זו היא שבתוב בה נ) ואת נפש אויבך
יקלענה בדעך כף הקלע % .היא ההולכת ומשיטמת
ומתנלנלת בכל העולם [י ]:ואין לה מנוחה כלל יומם
ה~לה .וזה דצא עונש הנרול מרנל .נפש הנכרתה עם
יגוף
 .זו היא שכתוב בה והכרהי אותה מקיב עמה4
ולואת אין נשאר לה זכרכלל .נפש שאינה נכררעע עם
דנוף רק שנכררען ממקום העליון .זו היא שכהוב בה
עכרתה הנפש ההיא סלפני אני ה' .מהו מלפני .שלא
ישרה עליה הרחק .וכאשר הרוח אינו שורהעיי
האין לה
ההחברות כלל במה שלמעלה .יאינה יורעת כלל מאוהן
העניניםשל השלםהדצא.י'י
ת רץא נפש כנפש הבהסה1-
נאותהעליונה .ו%

נרתי 0לתסרי עליס נ16ת 6וכל .6נ16ת 6על.06
 610סליס36 .ל ל 6כתי 3ו5ת עור וס3ור
6ל61 6ת וכ 6וספל רהץ .ת6ן ות6יך נרתיס ק*3ס
1קיף ליס .ו3נ"כ כסנ 6וק6יס לתת 6כנווכ 6ןלעיל6
סליס יתיר תכל1 .6ל6
פניס.
כ6עזיסרלתסלוסי 1לכ0כי 6יס תזרעך לךוריתתסמזי6סר יסי0וע*י
ט
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וחרוס וסרופ.

תוס יקר 3לסקרינ ונו':
4 )6פכמר
י 6ליסס לורתיכס כל 6יס 6סר יקרנ ונף
ועת6תו עליו ונכרתס סנפס ססי 6תלפני"6 .ר
עמק ת0ו תלסכי 6ל 6ן 6פלת 6ן6תי .ססו 6וכל מיין
קייתין תתן [סן ו" 6ן5 6ינור 6פל6ס .נסר ול 6פסקין
תיתוי לעלתין [י] וכל 6מך וך6 6יסו ונסיל כל
עווכין ועלת 6ן6תי ךי ]6ות
6י'נון טדוכין על6ין תסת5י
נסס 6ן 6תמתר וססי 6ניעס ס תתן 1ך6 6יס 1תלפני.
 )3ר' 6 636תר 16 60קיתנ 6וכר נס כד 6תנזיר
עלי 0לתגרעתס6י עלמ .6תס0ימ סעת 6ו6ילך תתתקנ 6ווכת6
לנסתת 6דסס3 61שכ 63תר פל6ס וווכת 6לרהם
6
נע
נע
3ס
ועון 1ך1כת 6לכפס לניימ 6ול6תסג6ס כסעת 6ות
ת"
161ל3 6ס6י פלת 6ו3סכתי וירחי וזתגי סלקין לעע6
לתתסנ6ס תעיונין על6ין
1לכפס 6ומיי3י6
י עינס6 6ית לסו 6ית נפס ןלית ל 0ניימ.6
תלת גיוכ
ח גפס ול6
61ית נפס ן6סת5י6ת פס נופ"1 6י
תסת5י פס נופ .6יתסתני ת6תר על6ס נסס ןלית
לס ניימ60 .6י 6י0י וכתי3 3ס ג) 61ת נפס 6וי3ך

ל"

:זו
,חיי"ןלקלגג.:,לג:י",,:

,םע"

ה:י

נופ .6ן6 6יסי וכתי3 3ס וסכרתי 6ות :תקר 3עתס.
ולס6י לית ל 0ןוכרנו כלל נסס ול 6תסתלי עס
גופ1 .6תסת5י ת6תר על6ס .ד6 6יסי וכתי3 3ס
וככרתס סנפס ססי 6תלפני 6ני ס' .ת0ו תלפגי ןל6
סרי 6עלס רומ 6וכך רות 6ל 6סרי 6עלס לית לס
סותסי כלל 3ת6י ולפיל1 6ל 6יועת ת6ינון
תלין וס 610פלת 6כלל .וס6י 6יסי גפס כך3עירי :
י
)ד:בת כסן כי תסיס ל6יס זרסי 6נתרומת סקדסיס
ל 6ת6כל פתמ  6100ס61 63תר תלין ן6חהיית6
תלין סתיתין 6ינון .וכתס 6ינון תלין דמכית5רנזתייץ נכל
תלסוילם ר5תןייס 5ו5ססיורטן 6יכון לנכי מכינוין ויועין
5ורמי ן16ריית 6כתס ד6ית כסן
וסנןיכסן סתס 61יפ
6
ס
כסן טכי 6ית נסמת 6ורומ6וגפ
6
ס
ו
נ
ו
"
ך
נ
ת
3
ו
ן
0
כ
כיתסיס
ל6יס זר ן 6נסתת 6קויס 6ן6תתסכת ת6תר על6ס
1ע6לפ לנו ספיתו ן6ילנ 6ומיי וכך יומ6
סננו"
פל6ס כס 63ויסי 3נסתתין 63ילנ 6ן .6סרמין תתתןוכ
ן
6י

)דבנת כהן כ* תהיה לא"ט אי דךא בתרוסת הקרשים
י
לא תאכל .פתח וקןדיצא ואמר .רברי ההירה
ענינים נ0תריםהם .והרבה הםעניני חכמה הנ0תרים בכל
דבורורבור של התורה .ום:בנים הם אצל החכמיםהיודעים
דרכי דדצרה* במו שיש כהן טיול וסנן וכהן מתם ואיש
כהן .כך יש נשסה ורוח ונפשתוף .ובת כוע כ 4תהיה
ל44שזר.זו הנשמהשלהקרושה שנכהוטככאצשער ממקוםשלעלית
ונכנסת לתוך מהרו עץהחייס.
רוחו הכהן
הקיי
ק מנשב ונותן נשמות בעץדטה .פורדאע משם אותן
נוו'1,.,
דגשמות טכטצה באתד אחד.
1
ם
י
ע
ד
ו
י
ם
ל
ו
ע
ל
ן
י
א
ש
י
ו
נו.
האנשים להשמר ,שהם ממשרכים המשכה עם יצרם
ינל,ית':מ
'וו
שהוא איש זר [ינ] ובת כהן הואת פרחת למטה ומוהצראעת וו':""11":ת" "1וק"
הבנין שלה באישור .ילפ 4שהוא רדן יבונה נכנסה שם 3כינ63 6יס זר ו3נין ד6יסו
דת6רס ע"לת תץן
"
ת
ו
ע
ר
]ואין יכולה
0
ינכפפחיאקיכולה לשלםןיי
להשהלםהבעולם י5תכסי"ת 1ל' 6כילח לסלע[ 6יין 1ל 6מסתליתת 3ס,י
הז
טיאה מקומות א עופס ק'פ; ט סס קפנ ג) עפו5ג  '6גשס י) מ:פעיסיס
עלת"
דו הזהר
זע) וה עולם הבינה,:
1 .י)6
ן זו פפירת תיסוד המעביר מימ השפע לעולם המלכות
הבאהעמוזגושלהס טזיבני)במ נאספת יהימוד
שליבריה נמוכה ושפלה שלא ממיןפי שהשפי
עד תם
וממנו להמלכות '1נ) ולפעסים מתגלגלת נגוף
 :ור
נכנה בכח אל נכר שהוא כח הטו"אה :ו*ו) אין לח שליטה למרב

:

ולהשתמ"

האנושי

סן ווקדושהגי
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לשון הזהר

ן קידש
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א בתרומת הקרשים לא
פ5מ כו גכקז מניס סי3 6תרותת סקדסש  65ה~ה .כאשר תצא מזה העולםהי
 .6כם6ר כל נסתתין ד6סת5יתו 3ס6י פ5מ .6תו תאכל כשאר כל הנשמות דגשתלמת בקץלס האה .עוד
ת~35ס6י קר 6ו3ת כסן כי תסיס 65ים ור .ע(וכת". 6ט לרמז בס49א זה ובתכהןכיתידה לאישזי
 ,עלובה
מית
פ זר .דק 6הףא דגשמה הקדושה כי תהיה לא4ש זר .כאושר
6יסי נסמת 6קדים 6כי תסיס
י
"
5
ניור 6ד6תנייר וסרמת ע5יס מנן עדן "ורמ נמשכת על דגר שנתניר .ופורחת על*ו מק העק בדרך
6תתימססכתע5ע5גכינת ד6תנגי מער5ס תס6נ .6ד 6סות נסתר על הבנין שנבנה טערלה ממאה 11 ,היא שה"תה
ט
.ו6יסי 3תרותת סקדסיס  65ת6כ .5עד דעכיד לחוש ור..והיא בתרוסת הקדשים לא תאכל ,ער שרעומה
.
מיס זר
ת ?
בה הקב'ה מה שנצרךיעשע
3ס קכ'ס מ 6דפכיד :
יס ונרוסס-וזרפ 6ץ  05ונה)6 .רוברזכהןכיתהיה אלמנה ונרושהוורע-א*ן להתו'.
 1כסןכ תסיס (6מנ
)6ר1בר
אמרישקן ההוא בת כהן הרי ביאינו ענץ
י 6100סכ3 6ת כסן 6 60וקיתנ 6ת(ס
6תר
ננטי] (6תנס מסס 61נוט קדת6ס .ונרוסס ד 65זה [מו] אלטנה מן הפף הראשון ההוא .ונרושה שאעה
5ת 5פרנוד 6דת5כ[ 6מז] 61תפקרת מפ5ת 6נכנסת דרך פרוכת המלך ךטז] ונדחיתמהשלם של בחעת
שלא העמיד תולדות
דדכיר3 6נין ד 65ע3ידתי5דץ 65פם3 6ע5ת .6וכ65ינון
ו'להרבהע בעולם ,וכלאווע
 .זשכארי.ןלקפיימות בהעולם של בי זכר אין לאן חלקבו.
ד 65קיי 3פ(מ 6דדכור6 65 6ית 5סו 3יס מעק6
תיתיע 61עקר נרמיס תפ(ת 6דוכור6 65 .6ית דוא השתממ ועקר עצמ מהעולם שלנהי' זכר ,לכךאין
סו6 6סת
ל 1חלק בו ,וע'כ היא נרושה .חרע אץ לה .שאם
לה ורע לא דיתה נעקרה ממנו לרדת להעורם של בח"
נקבה .ושבה אל בית אביה .איוה בץע אביה ,וה העולם
של בחי'נקבה .שאותו העולםבית אביה נקרא[יז]וא"זח
דגקבה שהוהה מוומנת לו להשתמש בה טהפכת ,הוא
למעלה .כנעוריה .כאוהו
ונקבה ההיא
זמג 6דכתי 3נ) 6ני סיוס ילרסיך .י~מד  .יפוכ יהוורטדן לשמכתמוהב נ) אני היום ילדתיך .ילדתיך וראי.ישיב
סנין ו5פימ [יח] לי עלומט כמו שהיה משלש עשרה ששה 1מעלה [יח]
לייי פלופיו כפס רכיפ
י
ס
י
ל
ס
פ
מיתזכה להתתקן ףפ] הואיל ושבה אל ביתאביה מלתם
ס
מ
5
ת
ם
א
ס
3
ס
ו
ת
י
3
5
6
5
י
6
ו
 6זכ6ת 65תתלן[6יס] ס
 .תתעפ מעננ היצא של ה*לם שהוא בחף
36י
י דפ5ת 6אניה
י
כ
א
ת
ייס ת6כ .5תתפנג מססו 6פמנ6
ט
דנוק.63ד6כ5י תנסמ6ד36יריס דנמיתת5פי5ת65536 .מתכ 65נקבה.ששכליםלחםאבירים היורדמלמולה .אבללרסתכל
6(1תסמ 3תס ד6תסנון ס6ר 5דיקי 65 6יכ(3 .6גין דסוס וליהטת ממה שנהנים שארהצריקים בל תוכל*לפישהיה
זר 5תמן .וע 5ד6 65 6כי 5קדס* 536 .י 5תרותס ור לשם .ועל כן אל תאכל קרש .אבל תאכל תרומה
דנוקמ [כ] ותנו ד6יסי מע5ת 6שדוא בהעולם של בדר' נקבה[כןוכיוןט*היא מהעולם של
ד6יסו
"כי5 5יס 53 656י5ס .דכתי 3ו 63ססתס בחף נקבה אל תאכלנו אלאבלילה .שכתוב ובא השמש
ע56ת6
דנוק 63נ5
י 5חתו סו .6דס 6קדס ומהר ואחר יאכל מן הקרשים כי לחמו הוא .שהרי קדש
ועסר ו6מר י6כ 5מן סקדסיס
ד6יסו מע5ת 6דדכור65 6כ 6ת6כי3 6(6 5יוס .שפעא מהטלם של בחף זכר אינו נאכל אלא ביום..
צאשר הרוחא שקדים באותן זמנים הידועים שפוקדים
ין.ז
1
לבתי הקברות ,הם אין פוקהים .שהרי לא זכו להעולם
6ק651
ר (מ י6כ 5קדס .ו 65 6וכס של קדש .שכתוב וכל זר לא יאכל קרש ,ואם לא זכה
דקדס .דכפ 3וכ5י
יפ[ 651כ ]6רוח הההח להתתקן כראוי כאשר חזר בנלנול [כ* ]6א
ססו6רומ65 6תתקנ 6כדק6י6יתכית ד"סדר כג
6פי(ו כ0ס6 61תר דתרותס 6 65כי .5וור 6קרי 6פי5ו אפילובמקים ההוא של תרומהאינואוכל .ושי נקראאפילו
שם:
לעולם התחתון ואינו
(ע(ת 6תת6ס 6 6(1כי3 5ס:
י
כ
ו
א
י תהיהאלפנה תרושה
ר
מ
א
אבא
ת
ב
ו
)
נ
ס
ס
ו
ר
נ
ו
ס
י
ס
ת
ץ
ו
כ
ת
ס
כ
ת
5
6
ן
ס
כ
כ
נ)ר5כ0י ו6נ3ו'6.6מזרכ6סוכמ(1קי0וכ
רב
היצו' .אשרי חלקם של ישראל סכל העם4ם
ןי דיסר 56מכ 5פתין וודעאין ל
וזרפ6ין
עכו"ס .דס 6קכ*ס כד 3ר 6פ5מ3 65 6ר5 6יס  656עכו"ם .שווש כשברא הקבשה את העולס לא בראו אלא
3גיכיסוןדיס.5%נניןדיק53ין 6וריית3 6סור6וסיני.ויתדכון בשבילישראל ,לבעבהישיקבלו דעעורה בהרסעי.וימהוז
3כ( 6ויסתכמין זכ6ין קתיס .ת 6מזי כד 6סת5יס בכלוידת נמצאים זכאיםלפניו .בוא וראה כאשר נשתלם
6 61דס 6ת:פין עולם הזה עם ישראל כדמיון שלמעלה .וארם ההוא הוצנ
ס ע(ת3 6סו 3יסר 56כנוו 65ד5עי .65וסס
663ירפ 6ורותיס תעי פד 5ית סמי .6כע 6ק'3ס 65ס(פ 6בארץ ונובהו הניץער רום ר"שמים .בקש הקב'הלהושיא
שיתאחר
גסתת 6קדיס 6תפי5 65תת3 .6גין דית6מיד נשמה קדושה מלמעלה ולשלחה למסה.
כדיהארם עפר
1יתקסר ד3 6ד .6סס*ד 5"1ר ס' (6סיס 6ת ס6דס פסר יתקשר זה בוה .זש"כוייצר ה' אלהים את
תן ס"דתס ונו'( .תסוי קסיר ד3 6ד 6ויסתכמ ס5יס מן האדמה ונו' .להיות נקשר זה בזה ףמצא בשלמות
ויתקין נרתיס סכ* .ו3נין כך 3ר 6כדמין שלמעלה .וישלים ויחקן עצמו כך ,ולפיכך ברא
כנוע 6ד(עי .65ויס5יס
5יס דכר וכוקכ5 6תסויס5יס61 .יתתי 6כףי 3ר גם ס5יס אותו זכר ונקבה ללףמע בשלמווז,ומתי נקרא דארם שלם
כדמיון

ייה

עיה

י*

אי5 6מיצ

שק

"

מראה מקוכות טיס"י"
,ע3

א ט שש ל ם

.1

ויקר"

יו

הזהר

גקרא *רוכת*,:ז
ן היינו עולם המיכוה
הראף

או) שמרמז על חנשסה? חרקיע שדרך גו נכנמות הגשמות לעולם העליון
להתפארת שהוא העולם של גחי' זכר'1 :ח) פי' שבא *עם שנית לעוחיו בגלגול וניתן לו הכח של איש גדול
~יען*י' להולירגגים גגלגול הוה[ :ק) פי' שיוגקת רק מעולם חמלכות1 :ג 16שגם עתה לא הוליר בנים:

שגקרא

בית

להוליר1
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ישין

אטור

לשון קורש

הזרו

 .כסעת 6ד6זיוונ קגת זיניס 63מדות6
כדמיויןש"מעיה .בשעה טמזדו.נ עם בת זונו באחדות כנוינ6
"5
 .6ויפיקתניסותנוק3יסכן וכת.כדין סו 6כ*נ
פית
5ע
דר
3
בחדוה ברצת* 1וולדו סמנו ומזונתו בן ובת .אז הוא אדם
וות" ד5פי .65ו6ס5יס סו5 6תת 6כמונ 6דסת6
דס
חי
53
שלם כדמיון שלמעלה 4ונשהלם הוא לממה כדמיון השם ס
יל
הקדושהעליון [גנן ואז השרה לשם הקדוש העליוןעליו .קדיס6כניע
"[ :ככן וכדין 6סרי סת 6קדיס 6פ65ס ע5יס.
נ"
וראיש ש*נו רוצה להשלים שם הקדוש לממה [כנן מופב ו3ר
3עי 65ס5ת 6סת 6קדיס5 6ת[ %כנ] מכ
בהשם 5יס גדס5מד"65
ת3רי .דס5 6ית 5יס מו5ק 6כ3 55סת6
לו שלא היה נברא .שהרי אין לו חלק כלל
הקדלפ .וכאשר תצא נשמתו ממנו אינה נקשרת בהשם קדיס1 .6כ 1נפק 6נסתתיס תניס 6 65ת6מד6
הקדושכלל .שהריהמעיםדמות רבונו .עד שחוזרתבנלנול כיס כ .55דס6 6זפיר דיוקנ 6דת6ריס .טד ד6ת0דר6
י תהיה אלמנה ונרושה ו6תתקנת 3כ .65סס'ד ו3ת כסן כי תסיס 56תנס ונרוסס
ותתחקן בכל .זש"כ וכת כהן
ונו'.ובת כהן.זו הנשסה הקדוש
כה שנקראת בתו שלמלך .ונו' .ו3תכסן .ד 6נסתת 6קדיס 6ד6תקרי כרת 6דת5כ.6
שהרי ביארו שהנשמה הקדושה נולדת מן הזדתות המלך דס 6היק"1ס דנסתת 6קדיס 6תז11נ 6דת5כ6
וש עם מדה מלכותו.ולכךנמו שהנוף שלממה הואסן ותפרונית 6נפקת .וכנ"כ כתס דסיך נופ 6ד5תת6
הקד
זכר ונקבה .כמו כן היא הנשמה שלמעלה .כי תדיה תדכר ונוקכ6 .6וף סכי נסתת5 6פי .65כי תסי0
אלמנה .מזה דגוף שנתקשרהבווימת .ונרושה .שנתנרשה 56תנס .יזס6י נופ 6ד6זדוונת כיס ותית .ונרוסס .ד6תרכת
ק החלק הדוא של השם הקדוש.וכלכך למה .לפי שזרע תססו 6מעק 6דסת 6קדיס1 .6כ 5כך 5תס .כנין דזרע
אין לה ~המצאכדמיון שלמעלה ולהתקשר בהשםהקדוש6 .ין 5ס 65סתכמ 6כנ11כ 6ד5עי651 65תקסך3 6סת 6קדיס.6
ושבה אל בית אביה .מהו ושבה .ושבה מתם להתתקן וס3ס 3 56ית 36יס .ת6ן וס3ס .וס3ס סתס ל6תתקנ6
כמקדם [גד] ואז ושבה אל בית אביה .זה הקב"ה .כת5קדתין [כד] וכדין וסכס  56כית 36יס ד 6ק"3ס.
כנעוריה 4כמקדם מלחם אביה תאנל .להתעננ שם בעננ כנעוריס .כקדתית 6ת5מס 36י 0ת6כ65 .5תעננ3 6ענונ6
המלך .מכאן ולהלאה וכלזר לא יאכלקדש .מי הואהזר .דמ5כ .6נזכ6ן ו5ס65ס וכ 5זר  65י6כ 5קדס .ת6ן סו 6זר.
 .ס6יד 65מוקיס סת 6קדיס5 6תת[ 6כ]0עית5יסכי 0מו5ק.6
זה שלא הקים שם דקדוש לממה [גס] ואין לו חלקבו
לא יאכל קדש .אין לו חלק בהעננ שלמעלה שיש בו  65י6כ 5קדס5 .ית 5יס מעק 6כעגונ 6ד5עי 65ד5ית
ענין אכילה 4כנתוב אכלו רעים תו :אכילה שלמעלה 3יס 6כעס .דכתז 3מ) 6כ 15רסיס ונו'6 .כי 05ד5עי65
ענונ 6דק.3ס סוס:
האנו עננ של הקב"הז
 16כסכ  16ע
כ) שור * כשב או עזכייולדוהיה שבעתימים החת כ)
י י51ד 1סש ס3עתיתיס תמת
,רכ
ן אדם ודין בהמה אחד
ידין 6דס וד'ן 3סתס מד
אנ %תו' .א"ריומידי
6תו עו' *6 .יוס
הוא .אדם .ובן שמנת ימים ימול לכם כל גר .בהמה .ס6 .61דס .ו3ן סתגתיתיס יתע 5כס כ 5זכר3 .סתס.
והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה וסיס ס3עת יתיס תמת 6תו ותיוס ססידני וס65ס יר5ס
לק-כן אשה לה' .כדישיעבור זליהם שבת אחד .נ) ר' 5קר3ן 6סס 5ס' .כנין דיע3ר ס5ייסו ס3ת חד נ) ר'
חייא אמר בוא וראה אדם שנולד לא נתסנה עליו הכח מ"6 6תר מזי 3ר נס ד6ת'5יד 6 65תתנ 6ע5יס
65
ית
מו
שלמעלה עד שנימול.כיון שנימול נתעורר עליו התעוררות ד5עיל 6ען ד6תנזיר .כיון ד6תנזר 6תער עליס 6תער
"
 .זכי ל5פ%מן 5כיוריימ
הרוח שלפעלה .כשזוכה לעפק בתורה נתעורר עליו דרומ6
 ,ימ%ר %ליס
לר
'י
פת
ד'5
ההעוררותיותר .כשזוכהלקיים מצות התורה נחעוררעליו יתערות6
מתער ע0*5
" .זכי ועכיד סקודי
.6
עוד יוהר התעוררות1ג ]1זכה ונשאאשה.זכה ודולידבנים 6תערות 6ית'ר [גו] זכי 51תנסי3
"י ו6עיד ננין
תכ
ורייז
ומלמדם דרכי המלך הקדוש .הרי אז הוא אדם שלם.
15ן 6רמוי דת5כ 6קדיס 60 .6כדין סו6 6דסס5יס.
שלם בכל .אבל בהמה -שנולדה אותו הכח שיש לה
ככ6 .65כ3 5סתס ד6תי5ידת ססי 5מ' 65ד6ית 5ט
בסופה בא לה בשעה ההיאשנולרהוהכח נתמנה אזעליה* כסופ6 6ית 05סו3רססי 616ססת 6ד6תעידת ו6תתנ 6ע5יס.
ולד .ענל אי פלה וכנין כך כתיכ
ולפיכך כתיב שור או כשב אועז י
כס 16 3פזכי יעד .טנ 16 5ס5ס
או שעיר או נדי לא נאמר .אלאכישח 4או כשב אועז
 16 .סעיל 16נדי 6 65תתל 656 .סור  16כס 16 3עז.
ד"טם שיש לה בסופהיש לה בשעה שנולדה 4והיה שבעת ספ 6ד6ית 5יס 5סופ66ית5יס 3סעת 6ד6תעיד וסיס ס3סת
ימים תהתאנ.%בשביל שיתיעגבו כח ההוא ויתקיםבו .יתיס תמת 6ת.1כנין 65תיסכ6כיס  6100מע61 6תקייסכיס.
ובמה יתקיםבו .כאשרישכן עליו שבת אחד .ואילאלא וכתס יתקייס כיס .כד יסרי פ5יס ס3ת מד61 .י 65 65
יהקים .ולאחר שיתקים בו כח ההוא כהוב ירצה לקרבן יתנץיס51 .כתר דיתקייס כיס  6100מי 65כתי 3יר5ס 5קרכן
אשהלה' .בהכח של שבה אחד שעבר
והאדםברנח 6סס5ס'3 .קיות 6דסכת מו ד6עכרפ5יס .וכ"נ כקיוי5
של שבת אחד מהקים בו התיררת :עולם ההוא חהכח דס3ת מד 6תקייס כיס 6תעלות 6דסס 61ס %5ומע6
שלו .לאחר שנימול נהעוררעליו התעוררות רוחהעליון .דעיס .כתר ד5תמר 6תער פ5יס 6תסרית 6דרומ 6ע65ס.
חהשכינהעוביתעליו ורואה אותו בךושם הקדוש .נתעוררת וכנסתיסר6 56עכרע5יס ומת6ת5יס כרסית6קדיס6 6תערת
עליו ושורה עליו הרוח של עולם ההוא הקדוש .כמש"כ פ5יס וסרי 6ע5יס רומ 6דס 610ס5ת 6קדיס .6כד'6
) ו6ענור
ד) ואעטר עליך ואראך םתכוםסה בדמיך ונו' .בדמיך .י
61ר6ך תת3וססת 3דתיך וני' .נדתיך.
בטגידנרם.ואם תשאל תינח שם כשיצאו ישדאל ממצרים כתרי דח61 .6י תית 6סתס כד נפקו יסר 56תפ5ריפ
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עטהיינו 2שפ הוי'ה ב'ה .ב' אותיות הראשומת נקראות אב ואפ .וב' אותיות האחרונות נקהאות בן ובת :ןכנן היינו לחיות אב ואפ
עפ הולרת בן ובת :עו :רורש משמעות ושבה סתפ בשני אופניפ* ששבה לעהה*ז בגלגול .ושאם תתקן הפגפ עא 18לדת בן וגת
תזכח לושבה אל בית אביה נמקדם .פי' להקב'ההייע עולפ המלבות עלמא רעקבא שהיאבית להתפארתעלמארדכורא .ולשםיוש*ע
לח הארה מענג המלך הייע מ;לסא ררכורא :ןכ ,0שאפ גפ בנלפל לא הוליד בן ובת: :כו) היימ בשנעשה בר סצוה בן י*נ שנהז
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דסכימ כיכייסו דס פסמ ודס תי5ס .כדין כת'כ כדתיךתי .שייה בהם דם פסח ודםמילה .כהוב ברם בדכרךחי.
י .אבל כאן מהובדנרך .אלאשני דם4םשלנרלהושלפריעה.
סכמ תסו כדתיך 656 .תרין מד דת'5ס ומד דפריעס
דכנסת יכר .%ומד דסריעס של מילה היקום במדת רמינות .ושל 8ריעה בה0רה
תד דנזירו
ק
אגקראת צדיקימוד טלם .ואלו שגי דמים דאדם מתקחם
עדיק
י :
.
בעבורם בקיום העולם הבא .זש"כ בדם4ך ח1 - %
מ
ת
5
ע
ד
מ
ת
ו
י
ק
כ
ד
"
ס
ס
ך
'
ת
ד
כ
י
ת
6
ד
מי
 )6ךשךך
י סס מותו ומת כנו5מ תסמפו כיוס ממד )6 .ךשךך ש שהאיצ ואת בנו לא תשחמוביוםאחד.
י כתרגוכה .לה ולבנה .שהאם דץא
א"ר
"66ר יוסי כתרניתו  05ו5כר.0
ס
ו
י
דעקרמ דמתמ לתנדע כרס .דמזי 5כתרס ע6 6וי 5כתר העיקי לוכיר את בנה .שרולך אחריה ואיע דולך אחר
חכוס1 .מגן 5מ ידעינן ת6ן סומ 65 .תסחסו כיוס 6מד .אבי .ואין אנו יודעים מי הואי לא השחמו ביום אחד.
מ"ר יסודס תמי תעת 6מי תית 6תסוס ענתת נפע א"ר יהודה מה רמעם.
האמר משום ענמת נפש
דכעירמ ניכוס 5סמי ככיתמ מד 51סמי ככיתמ 6מרמ .של הבהמה .נשח,ם להאםבביה אחד ולבנה בביה אחר.
5 16ס6י ססתמ עסמי 5כתר 5"6 .מית ת6ן דסרי או להאם עכשו ולבנה אחיכ .א"ל יש מי שמתיר כך
ואינו כן
1ל 16סכי .מ 65כיוס ממד תתס .תמ
 .אלא הטעם משום
אפש-יום אחך ממש .בוא וראה
הזי

תנינן יפס תענית 5מ15ס כמס 5נעורת .ועקרמ דתעג'תמ
י כיות 6ממרמ .ת6י סעת.6כנין ד'5ת
כס6י יות 6תנוס
ע6
לך יוס 5תת 6ד5
6ס5עמ כיס יות6 6מר 6ע .:65וכד
6יסו סמ
ת-כ'ע5כתעגיתמ דמ5ת 6מעיפנ 6דסמי יו5ת'מ1ת66656מתרע6די
עד ד6
ססי 6נזרס61 .י דמי 5יס
 60סעסנמ דיועמ 6מר 6סומ .עמ עמ 5יותמ כ'ותמ
6מרמ דמכריס .כסמ' מוגמ5ית5ךיוס ד65מתתנמ ע'5סיותמ
ע5מס לעע[ 6כז] וכעי כר 5 %מסתתרמ ד65יעכיד סג'תו
כס6י 'ותמ ע 6יתפניס קתי סמר יותין 6מרנין.
וסאהק כעוכד 6ד5תת6 6תער עוכד 6ד5עי5מ .מי
כ"נ עכיד עוכדמ 5תת 6כדק6ימות .סכי מתער מי 65כדק6
י%פ 5עי5מ .עכיד כ"נ מסד כע5תמ 6תער מסד 5עי65
יפ6רי כססימ יותמ 61תעסר כיס כניניס [כח] 61י 6תדכר
כ"ג כרממי 5תת 6מתער רמתי ע 5ססומ יות6
ימתעתר כרמתי כניניס .וכדין  6100יותמ ק'6ס ע5יס 5תסוי
6פערופ 6כניניס כסעת6ד%סריך 5יס .כמונ 6ד 6כספוכ6
דד6.6י עכיו כ"נ עוכד 6ד6כזרי סכי 6תער כסס 61יית6
יסנש 5יס .ו5כתר קמיס עליס 65כורי 5סינ6ס
5יס מע5ת .6כסמי תדס דכ"ג תודד כס תודדין 5יס תנן.
ןיסרמ 5מכזרית מתתנע תנייסו תכ 5ס %עתין .ע6
'תחזון תנייסו עוכד 6כעלתמ .דסמ כתס ת6רי דעיינין
ק"מין ע5יס דכ"נ כס6י עוכד 6די'5ס .ז~ס תמן
ו*מ 4עוכד 6דכסר5 6תתמ .דס 6כעוכד 6ת5י 6ת5ת 6ככ65
למתערמ ת5ס 6מר:6
כ) ךל4פ תמ5ל6 1ת סס קדסי ונקדסת
ידוכסתסוך כני
יסר 56ומ'"6 .ר סתעון כ5
ק
ד'6סי
כ5סון סקודס 'סיד 6סיר 5תיתר 5יס .כנין דלסון סקודס
סכינתמ תתתכרמכסדיס .וככ 5קדוסס דסכינת66תי56מ1חיסי
מ5מ כעסרס .דכתיכ ונקדסתי כתוך כני יסרמ 5ונו'.
כגי יסרמ'6 5נון 5סון סקודס וד6י 651 .סמר עתין
דמית 15ן 5יסן 6מרמ .קדיסמ דסדר 6די כ
י
יסופמ 6יס
15 5תר ל0
ת-מס כתס ד6וקיתנ1 6ד6 6סי 15ימיד יכ
ת5ין דתרנוס .מכ 5ת5ין ד5סון סקודס דקדוסס
6יגון  656כעסרס .ומי ת'ת 60 6קדוסתמ דקדיס
ז'6סו תרניס 6ת5י 6 165יסי כימיד .תח מזי קדיסת6
ד5 6מ1מיסי כסמר קדוס6ןדמינון תס5ם'ן6 .כ 5קדוסתמ ד6

צן

כאפאה כקומות  )6דף 5ט

ט תוועס קכ"ע.

סיסי

למדנושיפה תענית לחלום כאש לנעורת .ועיקר רוזעניוז
באותו יום ממש ולא ביום אחר .מה הטעם .לפישאין
 .ובאשר
לך יום לממה שלא ישלם בויום אחרעליון
עירה האיוש בתענהע ח*ם למדפ שיום הוה "ום 9בר
עד אצתבטלה מרה ההיא .ואם מדחה שהו ליום אחר.
הרי אז ממשלת יום אחר תא .ואין יום אחרנכנם בים
אחר חברו .כדמען זהאין לךיום שלא נהטנהעליויום
ע*ת למעלה [נו] וצריך רארם להשמר שלאיעשה פגם
בוה דיום ולאיופנם לפני שארימים האחרים למעלוע
ימד
ע בעטרה שלממה נתטררה עטרה שלמעלה .אם
האים עושה עשיה לממהכר%י .כך נתעורר רנח למעלה
כראי
 .ששה אדם חסר בעולם נהעורר חמד למעלה
ושורה ביום היצא ונתעפר בו בשבילו [נח] ואם מהגד3
אדם ברחמים למפה נתעורר רחמים על היום ההמא
ונתעטר ברהטים בשבילי,ואזיום ההוא עומדעליו לחיות
בעזרו בשעה שרצטרך לו.כדמיון זה הא בהיפונו של
זה .אם עושה ארם מעשה אכזר םע"ורר כן ביום ההוא
למעלה ופונם אותו .ואח"כ עומרע*ו כאכזר לרנריהש
קהעולם .באותה מדה שאדם מורר בהבעדדץלו למדם,
ושישראל אכזרית נמנעה מהם יותר משאר אוסות .ונל
יראה מהם מעשה אכזר בעולם .שהרי כמה בעליעינים
י
עומדים אצל ראדם באלו המעשים שלו .זכאי וצאמ
שמראהמעשים פבים לממה .שהרי נל דבר תולה בעארה
כ) רלא החללו
שם
שתי בשד בר

?
מ"~עי וייגיי'
אלא בעשרה .שכהוב
ונקדשתי

!לתעמר בשפע

בתוך בני ישראל ום'1

בניישראל להםהואלשון הקודש בודאי .ולא שאר אומות
שיש להם לשון אחר .קדוושת ואתה קדוש שלבסוף היא
תרטם כמו שביארנו .וזאת אפילויחיר יכול לומר לה
אלו דברי רושרגום .אבל דברי הלשון קודש של הקדועצה
אינם אלא בעשרה .ואם תשאל הרי קדוע%ז הקד-ט
שוךא הרעם מדוע אע הוא בידרד .בוא וראה קדווטה
 9אינה בשאר קרושות שהן משולשות .אבל -9ושה 9
דץא

 19הזהר

אחיום עלהץ ה"נו כח איזו פפירה מן הז' ספירות שמן חסד עד סלכות[ :כת) פ 4אאהאדפ מעורר
מלמעלה מעלה !
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במעשיו הפוביפ שהספירה ההיא
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היא עולה בכל הצדדיםלמעיהולממהובכלצדדיהאמתה.
וסשברת סמנרות ווותמות של ברזל וקליפות רשת ,הה
הוא שבח שמץעלה בו בבור הקב"ה יותר מן שבחאחר.
והתעלות הזאת יהרה סד3ל ,סה המעם ,לפי שהא ערם
להכניעליד המומאה ושיתעלה בבור הקב"ה על הכל.
ואנו צריכים לאטרה נהלשון של צר הכומאה ,ולענות
בקול חזק אנע יהא שסיה רבא מברך ,ברי שישבר כח נמע6
צד המומאה ,יתעלה דקב:ה בכבודו על דכל,
י
שה
א'
כב
וק
נשברע'י קרושה  %הנח של צד דמומאה ,נתעלה ה
גבבווץ וזוכר את בניו ו%בר שמו ,ולפי שהקב'ה נתעלה
בבבווץ בקדושה זואין דףא אלא בעשרה -ז
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 )6דלא החללו את שם קדשי פקדשתיבחוךבני -שראל
תו' .מצוה זו ל-9ש אותו בכל יום שתעלה
-9ושהו מלממה למעלה כמו ווצא קדהט למעידא ער
שתעלה קוץשתו לאבות ולבנים ,וזה הסוד של ת9ישתי
בהוך בניישראל ,למעלה ולממה הכל בשלש מררנחע של
י במושישקדושה למעלה על הכל [גכ]
קדושקדושקדוש,כ
כך "ט קרוווה באמצע וקדושה לטמה
מקדשים
יתכמו5סס ומ65כית6עגסס5סי65ק.
1 .יסר 56מקדסי
יטמה כדמיע מלאכים העליונים למעלהד
יתוב בהם 5סת6
אב
,שרש
ג) וקרא זה אל זה ואמר קדוש ,ומה שנקרא
ש
ו
י
ק
ש
ו
ד
ק
קדושי שהרי סףש צריך לומר לראשונה ,כי קדש דצא קחנ..י;,
'וקו '",
.
י
ת
דשסיושרראשלל רסאקדששריתםהבללמ[5פןהושם וא"ו לאנמצאת ,אלאבי
מלממה למעלה כבוד
שבתעלה וא'ו שהיא סור שם*ם העליונים
העליה
ק,ע,ן
לטעלה ט]6כיוןשאותן השמים נתע 6למעלה מאיר קדש ,ע,11.",,ן
 ,וון
ס
דו?אבהם,ולבךנקראת אז מררנה העליונה קדוש ,ולאחר
!
1
ק
ס
"
,
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י
נ
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ך
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1
'
ן
ו
ו
שהאיר 44רהעליון הדיא על ד3סא שנקיא שמים הנ]
נו0י" 7גי)ס תס
אווק השכרם חוזרים למקומם ומתישבים בו באור העליון
דהוא ,ואז נ9יא קדוש ן(נ] אח'כיורד אור העליון ההוא
עד
נלו צדי'קעלין אחד טדרנה הנכברה מד]
עקרי
יו
של
הכל לממה ,כיון שצדי"ק ההוא לוקח ד3ל אז
להשפ
נקרא קדוש ,וזהו דסור של נ' קרוש [לה] וכר שמכוון
בונתו באופן זהיפה דוא עושה ,ומי שמכוון כונתו בשלש
מדרטת שלהאבוועליהד אותן בכלל אחר באכהרת קדושה
אםאינו יכול לכוע כונתויותר נ"ביפה הואעושה.
בדי להמשיך דארה כהוך קדושה העליונה לסטר,
יקדש כל אחד עצמו בקדושהזו ולשמוראוהה .להשרות
השפעת אור הקדושה על עצמו,וזהו דגדר ונקדשהי בה1ך
] ובאיזה
בני ישראל בתחלה .ואח"ב אני ה' מקדשכם[י'
טקום יבוון האדם לההקדש הוך קדושהזו לד%3יל עצסו
בה ..כאשר עיע האדם לבלא בלהארץבבודו ,אזיבליל
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דו הזהר

צט) א 6המ קדושזת של למ
ד
דראשיתאעלהדכולאאפצן ולמפח 8ן ג' ספירותעלמין רדכורא,והיינו הכמה לעילא עלכלא ,תפארה באמצע .יסו
לסטה :ען רוא
הכמה ,בדמ6רנם בראשית בהכמהא :ח ]6אות ואץ רמז על מרה ההפארה שנקרא שמיפ,
התפארת עד החכמה לקבל משם הארה,
ייני
הה
צע" הקדושה שישראל סקדשים נתעל
ג]והייגו שנבנטה הוא? כקדש ונעשה קדוש ,ועי*ז
גקראת אז ספירת החבמה קדוש :מנ) 4י' שאז נעשה חתפארת כסא להחכמה:ןו היינו שאז מפירת התפארת נקראת קד,ש5[ :ד] וך
ספירת היסוד שסקבלת אותה הארה מן התפארת להשפין להמלכוח .ולכך נקרא אז נם היטוד קדוש :אסןלפי זה צריך לבהן בקרוש
הא' שפ הוי*ה בנק~ד פת,ח עם שט הוי*ח בנקודחול"ם .בקדוש הב' שם הוי'ה בנקוד הול*ם עם שםהיי-
ח בגקוד פתיח .ובקרוש חג'
שפ הוי"ה בנקוד שור"ק עם שמ הוייה בנקוד חולשם ועפ שם ושי*ה בנקוד פת*ה ,ובקפע  %יתמלא בל האר*ץ בבודי .זו המלבות
שנקראת ארץז מו] זו טנה קלה ופשופה שהנ' קדוש טרמזעל הנ' של האבווז שהן הסר גבורח תפארהז א 0באמרם זשל כל המקדש
עצמו טלממה טקדשין אותו פלמעלא:

אכצר

לשון הוהר

נרהיס נססי 6קדוסס65 .תקוס5 6תת 6מ ססי6
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אי " יד6קתדסטמה[תידמ]דוותו6כדד6נר' נ6נ6ותיכ6יןת.ריש!

זמיגין
קום .זמיכין
מס6י
5סעודת'ס6 .עסר קמחסו מכ 5זיכי מיכ 65דפ5מ.6

ס' 656 .דס 6מס' 6יכון [פח) דניס מתקסרן מתת6
5נף 65ומפי5 65תת .6כ5סו כיס מתקסרן ותתעסרן.
כ4א מת6מדן 65תק
י
סר6יריקתסר656נמ6ד וכ5ק6סמר 66דמ5כ .6מ6
טעמ .6כמס דמ5כ6
ד כססו6
י
*
ו
קדס ו6תעפר כסו [פס] כך כ6 5יטן ד6מידן כיס כמ5כ6
נעאן 65זדמנ 6כססו6 6תר ע65ס ד6קרי קדס .כנין
יית6מדו כ5סו כמי .6יפאד מועדי ס' 6קרין ו5כתר
מקר6י קדס .דס 6כסו 6תפסל מ5כ[ 6ג] 6כר תקר6ו
6יתס

קודש

מט
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עצפ
קדושההידא .להתקדש לממה בהוך כבוד
הדיא שלממה [5ח]חין הסוד של  )6ונקדש בכבודי.
ואח"כיבוון בדרך פרם שהעקדש הכל .לעומת מלאכים
העליעים שאומרים ביוך כבהי ה' טמקומו .זהו כבוד
העלית [5ע 1ואח"כ ימלך ה' לעולם ונו' זהו דכבוד
שלממה [פ]יבספרו של רבייסא הזקן נאסר .קדיש קדוש
קדוש תו' .ואח"כ ברוך כבוד ה' ממקומו .ואח"כ ימלך
ה' לעולם ונו' .זהו הטוד שאנו צריכים בקדושה זו
לכוץ שיהי' נמצא שםקרושה ברכה ומלכות.שההיונסצאין
כלן כאהת [ח ]6קדושה .כמו שנאטר קדוש קדוש קדוש.
ברכה .ברוך כבוד ה' ממקומו .מ5כות .ימלך ה' לעולם
ונו' .כלן צריכים א %להשלים .ועל זהיכוון הארם וישים
 .ע"כ ר'ם:
! טחשבתו בכליום
נ) אלה פעדי ה' מ9יאי קדש אשר ת-9או אוהם
במועדס .א"ריצחקאיה דג%עדים ודחנים כרם
מזמנים שתם לם9ם שנקרא קדש [חג] בשניל לעטרם
כל אחד ואחדביומו .כל אחד ואחד בומנו.
כלם
ם
י
א
מאוהוהעומק שבעומקשהנחליםודמעיניתי
מ
מ
נו [חנן
הםהו לו
לפיכך כתוב מקראי קדש .שנוסנט
י ההוא
ים
נו
*ק
מ
שנ-9א קדש .להתעמרבו ולהתכללבו .לבעבורשיתקדשו
כלם הץד ותמצא בהם שטחה .ר' אבא אמר מ-9אי
-9ש .זמונים הם מקדש [חד] וכאשר זמונים מזה .ומונים
הם מהנחל ונמשך רוצא [פס] להלך שהזמין אורחים
לסעודהו .היה מעמרלפניהם מכלטיני מאכלים שבשלם.
פתח להם בדייי
ן דגצב בריחו והפוב בטעם .לשתזת4
שכך ראוי לההת .כי מי שמזמין אורחט לאכילה ושתיה
מזמ1ן .כמוכן מקראי קדש.כיון שהם 9ייאים לסעודת
המלך .זמונים הם לין מוב ויפה המוימר [חון וע"כ
מקראי קדש כתוב .אשר תקראו *תם במועדם .כהוב
ואנשי קדש תדיץליי ישראל למטהנייאט אנשי קדש.
כיון שזמונים הם מן וקדש שלמעלה [חז] אתם אנשי
קדש שלמטה תקראו אותם .ואז תכי %סעודה יתשסחו.
כי כך יאוי לכם .לפי שאהם נ-9אט אנשי קדש .ויהיו
כלם זמונים בכל הצדדים של קדש למעלה ולמטה:
י
נ) רבי שמעון אמר אלה מועדי ה'ונו' .מהומועד
ה' .אלא שהרי מה' הם [תחן שבו ;%קשרים מלמטה
למעלה ומלמעלה למטה .כלם בו מתקשרט ומת1טר*ם.
כלם מתאחדים להתקשר לקשר אחד בקשר המלך .מה
המעם .כי כמו שהמלך נוחל לחכמה ולבינה ונאחז בקדעפ
ההיא ונתעמר בהם [תטןנך כל אותן הנאחזים בו ברכלך
צר*כים להזדמן במקום העליץ ההוא שנקרא קיש .כד*
שיהאחדו כלם יחד .וע.כ נקראים מועדי ה' יאח"כ

דו הזהי

נתי

חמ!פי 4המשיך על עצפו
הארה מן חאור הנש*ע להמלכות "גקראען ארץ והיא הכבוד רלתתא? מע] גסד ח' ננוד עלאה זו ספירת
התפארתו חף בבוד רלתתא זו ספירת הםלכות :א6ן דעת רייסא סגא באמירת הקדושה היא לבוזן היחור של קדה*ה ברכה
ימלכות.וח*ינויהי
ד בל העשר ספירות ע"י אטירת ג' פפוקיס האלה .שבאמירת גשפ קרוש הבחה לג' ספירות הראשוגות .ובאמירת ב"ב
וף ממסו 18הכוגמ לוטקיך ברבת השפע מן ג' ספירות הראשונות להתפארת ולשאר הס*ירות שמן חסד ער מלכות .ובאמירת ימלך ה'
הבונה להמשיך השפע להמלבות ומ
שהואמנה לוההעולמ .הר'
ג'זבר באן ג' אופנים לבוון באמירת הקרושה ובספר "וערי אורה סוף
א*ער ו" מובא עוד בונה
ב
שגקראעל בח נמוחיחלק הג אופגיט לשחרית מגחה ומוסף .וגם המת*לל שחרית בצבורישלו
אחרת*ומי
מ9ם
קרש ח הבעח.
ב*,חרית לבר ל קדואעת :אט
אבאהחכמה גקראת קדש בלבר ואיןשייך בה השם מקום רק בהביגה:
י
ב
ן1פפנס)ן ע*"המנאיונההו! :מפקו)ופיי"יב
ע השפעמן הבינהו !פו] רעת ר'
שושעערים גתעייס ער החבמח וממילא יונקים שפע גס מהביגה:
ן המשומר היי" %פע הגינה? נפון אוי %נשמת ישראל בחבמה שגקרא קרשרלעילא! :פתן ר' שמעון בא לפרופ
ור
 .בי סתם ה' היינו תפארת .ומבאר שתחלה גקראים מועדי ה :לפי שהמהעדים שהם שאר הטפירותעוליס וסתקשרים
ה*במוהעתדפיאית"נקיא
תהלא
ואח"ב נקראיפ מעראיקורש .ביון ששלים עם התפארת ער אנא ואמא .היעו חבמח ובעה,:פס] בהו
ורים בחבמה ובינמהל:באע~)פי' שהתפארת ש* ינתעפר אז בחכמה ובינה והמועריפ שהם אשו הספירות ש* 1עמו:
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אותם במרעדם .שני חלקים -פ לישראל בהם .אם מצד
דמלך יש לישראל חלק עליוןבו .שכתוב ואתם הדבגןם
בה' אלהיכם ונו' .וכתוב כי חלק ה' עמו .ואם מצד
ק עליון בו .שכהוב
העליון של קדש יש לישראל חי
ואנשי קדש תהיון ל .4וכהוב קדש ישראללה' .וע"כ לכם
ישראלראוילהזמינם ולהכיןלפנידם שמחה וסעודהולשם ח
בהם ,ומי שמזמין לאחר צריך להראות לו שמחה ופנים
מ-ירוה .ולשמור דרכו של האורח ההוא .לסלך שהזםין
אליו אורח נכבד .אמר לבניהיכ~ו ,כ 5שאר ימים הייהם
כל אחד ואהדבביהי ,זה עשה מלאכתו .זה הלךבסחורתו.
חה הלךבשדהו .מלבד זה היוםשלי שכלכםתהיומוכנים
י
בשמחתי .שעתה הזמנהי אורח עליון ונכבר .איןביצונ
שתעמלו במלאכה ולא בסחורה ולא בשדוה .אלא כלכם
תזדממ כדמיון זה הי,ם שלי .וד%עקינו עצמכם לקבל פני
האורח ההוא בפנים מאירוה בשמחה בתשבחות .דכינויו
מעודה חשובה .כדי שתהיה ההזמנה שלי להאורח בכל
הצדיים .כך אמר הקב"הלישראל.בני .כל שאר הימים
אהם עמלים במלאכה ובמ0חר .מלבר זההיום שלי שעהה
אורת עליון ונכבד הזמנתי .אתם תקבלו אוהו בפנים
מאירות .הזמימ אותו .הכימ ל 1סעודות נדולות בשלהנות
ערוכים כדמיון זה היום שלי ןגחן לפיכך כהוב אשר
תק-או אוהם במועדם .בוא וראה בשעה שישראל למטה
שמהים באוהן המועדים ומשבחים שבח להקב"ה .עורכים
השלהנותומלבישים עצמם בבנדיכבוד .מלאכים העליונים
אום-ים מה מובם של ישראל בזה .אומר להם הקב"ה
אורח חשוב יש לרם ביום הזה .אומרים הםויא של
רשא האורח מן הסקום ההוא שנקיא קדש .משיבם הקב"ה
וכ' ישראל אין הם ק,דשואין נקראים קידש .להם ראוי
להזמין את אורחשלי .מעם אחר מצד נלי .שהרי הם
) קרש
יבקים בי [,נ] ועוד מעם מצד שלקדש .שכתוב"
ישראל לה' וע' .והואיל שישואל נכראים קדש הרי הוא
אורח שלהם בוראי .לפי שהזמנה אורח רזה מן קדש
הוא .שכהוב מקיאי קדש .טלשה הם זמונים כן קדש
ולאיותר .הנ דמצות חג השבועווע וחנ הסכוה .א"ל רבי
אבא וכי שבה אין הוא נזמן מן קדש ,א'ל לא ,משני
מעמים .אחד שהוא בודאי קדש נקראנ:נן שכתוב ושמרהם
את השבת כי קרש היא רכם .ואחדכי שבח אין נצרך
לזמנו [:י] שהרי זה ירועע:ובודאי .ירושה של קדש הוא
יורשואינואורח .וע"כ בשבת כלםזמונים בקדש ומתקשרים
ומהעמרים בו [גס] ונם זה היום השביעי נתעמרבו.
וע"כ השבה אין אויח הוא .אלאכבן שנכנס לביוע אביו
ואנע ואוכל ושו::ה בשעה שדצא רוצה ,למלך שהיה לו
בן יהיד אהוב נפשו .נתןלו ריעים שישמרו אותו
ושיהחבר עמהם .אמר רםלך יפההיבר להזםין אותן
הריעים שלבני .ולהראוו:ם הכבוד והאהבה שלי להם.
והזמין לאותןהריעים .אבל הבן אינובהזמנה .אלא שהוא
נכנס ואוכל ושותה בביה אביו בשעה שהוא רוצה :
ו/ן ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבחונ
נ)27שי
רבי אבא פתח נ) אם תשיב משבת רנליך

16תס כתי0וס תריןמי5קין 6ית 5יסר6ל נסו6.י מססר6
מעק0 6ל6ס 6ית ויסר6לכיס .דכתיכ 61תס סדכקיס
לכ"
ת'
וס
3
6לסיכס ונו' .וכתיככי מ5ק ס' עתו .אי תססר6
0ל 05ןקדס מעק0 6ל6ס 6ית 5יסר6ל כיס .דכתי3
י וכתיכ קדס יסר6ל לס' .וע"ד לכו
61גסי קןס תסיון5
6תמ
וזו לזתנ5 6ס1 1למקנ 6קת.יסו חןוות 6וסטוןת 6עתחןי
גס .ות6ן ןתזתן 65חר 6כפי ל6מז6ס ליס מידו ו6נפין
נסירין ולגסר16 6רמיס דסס16 61ספיז .6לתלכ 6דזתין
6וספיז 6יקיר6 .6תר לכני סיכליס .כל ס6ר יותין סויתון
כל מד ומד כ3יתיס .ד0 6כיך עכיןתיס .ד6 6זילכסמורתיס:
וך6 6זיל כמקליס כר ס6י יות 6דעי דכלכין מת0תןי
כחדוומ,ןי5י ססת 6זתינית 6וספיז 6טל6סויקיר 6ל 6כ0ינ6
ןתסתןלון כ0כיןת1 6ל 6כסמורת 6ע 6כןכרי 656 .כלכו
6זןתנו כנוונ 6ןס6י יות 6דילי 61תקיכ 1גרתייכו לקכ65
לססו16 6ספיז 6כ6נסין נסירין כחןוותת כתיסכמת6 .6תקינו
5יס ס0וןת 6יקיר .6כנין דיס 6זתינו די5י ככ5
ספרין .כך 6תר קכ"ס ליסר6ל .כגי .כל ס %יותין
י ןססת6
6תון תסתך5י כעכיןת5נסמורת .6נר ס6י יות6דיל
6וספיז 6טל6ס ויקיר 6זתינית6 .תון קכעו ליס כ6נפין
נסירין זתינו ליס6 .תקינו ליס סטוןתי טל6י כסתורי
תסןרן כנוונ 6דס6י יות 6די5י [ג ]6כנ"כ כתיכ 6סר
תקר16 16תס כתו0דס .ת 6מזי כס0ת 6ןיסר6ל לתת6
ן
מך5ן כסני תועדי 6ומסכמין סכמ 6לקכ'ס .תסןרי
גי גרתייסו כת5גי יקר .מל6כי טל)6
ק)
תי
פתורי ות6
דיסר56
קכ"ס 6תר
6תרין

טיכן
עיוונ"ו ק~נלוו

י
:
שנע

423אה מקוסות"

ייפ"נ' ט

.

עשות

3מח פו נ) 'סטי' ג'ח
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ןעי.מי:מ'"קו1ן7ע,יי.ים.י,ון"ם

5זמנ6 6וספיז6
תסטר6
ןס6 6ינון
דכקיס כי [:נ] ומד תסער 6ןקןס .דכתיכ ")

קןם

"נ1ן1":3י"%צין י""5דס6ישבעי"ת;דם
ק

ול 6יתיר .מג סתל חנ ססנו
:סכות
י סכת ל 16תקןס ס61
1
ה
ל
.
ל
*
6
.
ן
י
ת
ז
מכ6וכ
כחרי
ספרין .מד ןס1 61ך6י קןס 6קרי [גנ]דכתיכ וכת-ת0
6ת ססכת כי קןס סי 6לכס .ומך ןסכת 165
זמין ס[ 61גד] ןס6ירות 6ןיליס סי 6וד6י.ירות 6ןקןס ס61
ירית  1651זתיני .וע'ך כסכת כ5סון זמיכין כקדס ומתקסרן
ותתעסרן כיס [גס] וס6י יות 6סכיע6ס 6תעסר כיס
וע*ך סכת ל 16זתין ס6[ .61ל6
] ככר 6ן560לכית6ד6כוי
61יתיס 61כיל וסתי כסעת 6דסו 6כעי .למלכ 6דסוס ליס
כר 6ימיך6י מכיכ 6דנססיס .יסכ ליססוסכינין לנסר 6ליס
ן
ול6תמכר 6כסו6 .תר מ5כ 6י16ת סו 6לזתג 6לחי
סוסכינין ןכרי .ול6מז6ס יקר 6ומכיכות 6דילי כסו.
וזתין ל1ן לסני סוסכינין .כר 6ל6 6תמזי לזתנ6 .6ל6
למיטל עתיכ 5עתסתי ככית6ד6כוי כסטת 6ד6יסו
:
נ) ששןציתיס תעסס ת65כס וכיוס ססניטי סככתעיומ.'-
רכי 6כ 6פתמ נ)  06תמיכ תסכת רנלז

"6ל

0סופ

*4ר הזדע4

נ "* )5:שההננה של כל מועד היא לפי ו4רוו קדווותה ננון ב*סח לאנל מצה ובסכות לאכל בסוכה וכן בשאד המועדים כמבואר בגל
ן ני בשבת מאיד אוד עתיקא קדישא שהוא אוד החכמה שנקרא
אחד ואחד נמקוסו:1 :ג) היינו נהתפארת,:גג
אבא:ממי.1לדא)כי
קדושת השבת קגיעא וקיימא מעצמה גלי קריאה והזמנה של ישדאל, :גס
ט
) פי' קבווגת גתעלה התפארת וננגס בהחכמה*
ג.
וח'כ אש
הספ.ר1ת הנאחזות בו שהן מז חסד עד מלכות ולא עד נכלל עולות עמו עד עולם החכמה ומתקשדין ומתעטרין כו .א
שא -ור היום רשביעי .הייגו ספידת המלכות אתעפדבו בהחכמה*כי המלכות נתעלה ונכנסת בהגינה .גמצא שהחכמה מכתירה ומעפירח
ש:4
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טסות חס5יך כיוס קדסי וט' .וכ6ין 6ינון יסר 56דקכ"ס
6מרפי 3סין ל6תד3ק3 6סו מכ 5ס %עמין דע5מ .6ומנו

רהימומ 6ד5סין נןיכ 5ון 5נכיסויסכ6ן 6וריית.6וי0כ5ין
סכת ד6יסו קדיס 6מכ 5ס6ר יומין .וניימ 6מכ 65ומדו5
דכ .65וסקע ס3ת 5ק6 53וריית 6כ .65ומ6ן דנסיר ס3ת
כ6י5ו נעיר6יריית 6כ .65וקר6ת 5סכת טננ .טנינ 6דכל6
טנו %דנסם 6וגופ.6
דע65ין ותת6ין .וקר5ת 5סנת
טגנ .מסי וקר6ת .עדנ
ין 5יס .כד" 6מקר6י קדם.
ני
ומ
יז
כ5ינור זמינין .כמ6ן דמזמין 6יספי35 61יתיס וע*ד וקר6ת
לס3ת טננ .דיזמין5יס כמס דמזמנץ 6יספיז" .כפתיר6
מתקנ6ככית 6מתקנ6כדק6י6ות 3מיכ 65וכמסתי 6כדק6י6ות
יועיר ע 5ס6ר יומין .וקר6ת 5ס3ת עננ .מ3טיד יוס.
5גףום ס' מכי3ד .ד 6יוס כפיריס .תרי ד6ינון חד [:י]
1ככדתו מעסות דרכיך .כמס ד6וקימנ .6ממ 615חפ5ך
תנר דכר6 60 .תמרכנין דס6י מ5ס ס5ק 6י6תער
מ 05דמו5 5עי .65מ6ן דמזתין 6יספי 61כיס 3עי
%5תד 651 65כ6מר .6ת 6מץ ס6י מ5ס דנפיק מסימיס
ד3ר נם ס5ק .6ו6מער 6תטרות5 6טי6 .65י 5ס6 3י
לכיס .ו%ן דיתיכ כענונ 6דסנת6 6סיר 5יס 65תער 6מ5ס
דחע .דס 5פניס פנימו 3יומ 6קדים 6מ6ן דיתיכ כס5י65
דמ5כ 65 6יתחזי 5מס3ק 5מ5כ 6ויתעסק כ6מר.6
י3כ 5יומ 6כעי 65מ 061עוכד651 6תער6 6תערות 6ממ6י
ד"נעריך וכס3ת כמ5י דסמי 6יכקדום6דיומ 6כעי 65תטר.6
3 651מ5ס 6מר:6
") ססת ימיס תעסס מל6כס .ססת ימיס
י
6
מ
ע3ידתייסו"6 .ר יוסי כתיכ כי ססת ימיס
601 .
ססס ס' 6ת ססמיס ו6ת ס6רן 651 .כתי3 3ססת
6וקמוס דכ 5יומ 6ויו %עניד ט3ידתיס י6קרון יומי
מל6כס [גז] '6ר י5מק 6י סכי 6מ6י 6קרון ססת
6ת6י מול"6 .ר יוסי ססת6 6תנסינ עלמ6
יתי
עליד 6דם5וחייסו [גח] כג'כיומי ט6 5קרון .ר'מיי6 6מר
כג.ן דמרי 5מעכד 3סון טכידת6כגין ד6 65 6קרון קדם.
ימ5ן ו5ק 6קרון קדם חו6 5קרון .וט 5ד6 6תקינו ח3רי6
ן קדם 5מ .51מ6י סכד5ס סכ[ 6נט]
3ס3דלס כי
 656קדם מ5ס כגרמיס סו .6ום6ר 6מניס
6תיין [סן וע*ד 56ין 5עוכד561 6ין 5נמר61 .6ימתי
4ספכמ נמירו פסו .כד ומינץ תקדס [ם*6 ]6ר
יסודס מווות 6ונמירות 6דיומ 6דסכת 5ע 5כ 65סו.6
וננין דס6י יומ6 6תעסר 63כ 6ו6מ .6ו6תוסף
קדוסס ע 5קדוסתיס3 .נ*כ ס6י יומ 6חדוות 6דעלתי
,תת6י .כ 65חד5ן כיס .מלי3 6רכ6ן ככ5סו ע5מין.
וכ5סו מגיס 6תזנו .כס6י יימ 6נייחי דע65י ותת6י.
כ%י יימ 6נייח 6דחייכי 6דניסנס5 .מ5כ 6דעכד
שפ פריסיחיו6י6 .טמר 5יס כטמר 6ע65ס .ומני 5יס
מ5כ 6ט 5כ3 65ס6י יומ 6מחות5 6כ .65חד סנמיר6
ו5תפקיו
נשיאהנגעמות )6י1*9י

מי.
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עש ת חפציך ביום קדשיוט' .זכאים הם ישראל שהקכ"ה
בחר בהם להתדבק בהם טכל שאר אוטות העולם.

להם
אהבחו להם הקריבם אליו ונוק להם ההורה .ומקומתי
השבת שהוא קדוש טכל שאר דףטים .ובו טנוחה ושטחה
שלהכל .ושקולה שבה ננד כל התורה .וטי ששוטי שבת
כאלו שוטר כלדתורה .ו9יאת לשבת עננ .ענ של הכל*
עננ הנפש ודגוף*ענג דעליונים משעחתונים .וקראת לשבת
עננ .מהווייאת .עיזטין אותו .כמש"כ ט49אי קדש.
כלוטר ומונים .כטי שטזמין אורח לביתו .וע"כ וקראת
לשבת עננ .שיזםין אותו כטו שטזטנים לאורח .בולחן
ער
ורך בבית מתוקן כראוי .בטאכל ובטשתה כראוי
יות טשאר היטים .וקראת לשבה עננ .טבעוד יום.
לקדוש ה' טכובד .זה יום הכפורים .שנים שדם אחר[יין
וכבדתו טעשות דרכיך .כטו שמעבאר .טטצוא חפצך
ודבר דבר .הרי אטרו לפי שדבור הזה ?ילה ונתעורר
דבור של חול לטעלה .טי שטזםין אורח לביתו בוצריך
לעסוק ולא בענין א
חר .בוא וראה זה הדביר שיוצאטפי
האדם עולה .וטעורר דועעוררת למעלה .אם למוב אם
לרע .ומי עיושב בעננ של שכת אסיר לו לעורר דבור
שלחול.שהרי פונם פנם ביוםהקרוש.טי שיושב בחיפתו
של הם5ך אין ראוי לעזוב את המלך ולעסוק בעניןאחר.
ובכליום נצרך להראות פעולה ולעורר התעוררת טטה
שנצרך .ובשבתבעניני שמים ובקדושת היום נצרךלעורר.
ן אחר?
ולא בעני
") ששת יטים תעשה טלאכה .ששתימים מה
מלאכה טוכרחת בהם .א'ר יומי כתובכי ששת ימים
עשה ה' את השמים ואת הארץ .ולא כתיב בששת ,וזה
נתבאר שכל יום ויום עושה טלאכהו ונקראי
םם יטי
טלאכה [גז] א"ר יצחק אם כן טפני טה נקיאי ששת
יטי חו .4טדועהיל
 .א"ר עסי לפי שעהה טתנהנ דעולם
ע'י עלוהיהם [ג"]לפיכך
י חול נקראים .ר'חייא אטר
ט
י
לפי שמותר לעשות בהם טלאכה לפיכךאין נקראים קדש.
זאלו שאין נקראים קדש נקראים חול .ולכך תקנו ההברים
בהבדלהלוטרבין קדשלאול
 .מה הבדלהשייך בזה [:ס]
אלא קדש דשא?ניןשל"צם הקרושה .והשארקדזשתם טמנו
נשפעת [ס] ולכך אלו לטלאכה ואלו לשכהרה .ונען*
טטצאון שסהרה בהם .כשהם זמונים מן קדש [ס ]6א'ר
ידידה דמשסרזה והשטירה של יום השבה על הכל הטא.
ולפי שזה היום נתעמר בספירות חכטהובינה .ונתומפה
קדושה על קדושתו .לפיכך זה היום דוא שמחתהע*ונים
ורחחתונש .כלם שמחיםבו .שטטלא ברכותבכלהע.למות.
וכלם טטנו נזונים .ביום הזה טנחשעהעליוניםוהתדתונים.
ביום הזה טנוחקהרע"ים בניהנם .משל לטלך שעקוה
הופה לבנו יחידו .הכתירו בכהר הנדול .וםינה אותו
למלך על הכל* ובאותו העם שמחהלכל .טושל אחד

דו הזהר
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 )18נ9לקיים הגירסא דאיום ב*ורים.בי ר' אבא קשי'ליה תרתק א :איךשייך קריאה והזמנה לשבת .הלא נזבד לעיל ווקדושת
שבת קבועח וקיימא מעמצבמעהו.ד בע למה פחלק ואומר שבת לחוד וקדוש ח' לחוד ומזכיר א?ל שבת ענג וא?ל קדוש ה' אומרטבובד.
יום
וסתרץ שוקראת מוסב על
 .היימ תוס*ת שבת דתליא בקריאח והזמנה של האדם* ומה שמחלק בתרתיבי קדוש ה' מוסב
על יום בפורים .שא?לואין
י
ש
יךענג אלאבבוד .בבתוב באורים כגדו ה :והםתרי דאינון חד* שניענינים .וקהושת שניהם שוה.
ונן במם' שבת קי'פ ע'א :עון 8י'עמ]ששתימיפ היינו ו' הספירות של ששת ימי המעשה מן חסד עד מלבות* בל אחת "מפתהביופ
שלה פעולת מבריאה חשייך לה8 :י' שאין הן ע?מן מחדשין בבליום מעשח בראשית אלאיע"י מלאכים שלזח'הן:,:ע)
רי
ת
הו
בל הספירות קדועעת הן :וסן שבת קודש הוא עצם קדושהבי סאיר בו 2תיקא קדישא היינו חכמה .ושארהימיםהייע שאר הספיר
נשפע להם ק ווה מן יום השבת .לפיכך מותד בהם המלאבה ושי
ריוך הבדלה ביניהם%1 :ן חייע בוחל יו"8ביום חול או הואזמין
מסודש ונ?רך לשמ מעשיית מלאכה:
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שהיה סבונה על עונש האנשים.היו ביויו אנשים חייבי
סיהה .אנשיםחייבי מלקות .ובשב4ל כבוד אתעו ררום של
שסחת הסלך סחל עונשם הטמך שמועע המלך .כך זה
השבת חופת המלך ורגזלכה .ושמחהמספייות חכמה
ובינה האירעליהם .שסהת העלענ*ם והתהתונים* צריכים
כלם לשטח בשסחת המלך ואל ינמערו בו .ע"כ כתוב
וקראת לשבתעננ .עננ .עבאינו נמצא אלא לסעלה
דישורה .כסש'כ אז תתענג על ה'.
מן
במקום שקדש העליו
שזה השג על ה' הוא [סנ]וזה היוםשיואיום חפתו של
הסלך נתעמר בעטרה ההיא שלעננ .זש'כ וקראת לשבת
עננ .מה שלא נסצא כך בשאר יסט .ביום הזה שלש
סעורות צריכים בני הסלך להכין .ולמדר השלחן בשביל
כבור הסלך כמו שנתבאר .וכאשר נזדמן בו חנאו מוער
אל יסרר הארם ב' שלחטה בכל מעורה .אחר לשבת
ואחר להאורח .לפי שבהוב  )6על שלחן הפלך המיד
הוא אוכל .שיש ספוקבשיחן הסלך להאורח הזה הבא
אליו .וע"כ צריך האים לסדר שלהן שלם להסלך .ורשא
יהן ססנו להאורח:
א"ר אלעזר סעורהשלישית של שבת כאשר פתע
בו האורח [מנ]סבמלין אוהה טאין סבמלין אותה .אם
אין סבמלין אותה נסצא שהאורח נרחה סשרחן הטלך.
י
ואם סבמלין אותה נסצא פנם בסקורות רסלך .א"ל רב
שסעון אביו .סשל לסלך שנזרסן לו אורח .נומל פאכל
מלפניו וסעלרו להאורח שלו .נסצא אע"פ שהמלך אינו
אוכל עטו* הוא אוכל טסאכל רסלך .והמלך נותן לו
לאכל .וכל זה בשביל שדיא בא להיות אורח של דטלך.
ובבית רב הסנונא הזקן לא חששו להאורח בשעה זו.
ואח"כ היו מסררים השלחן להאורח .ביום הזה הרבור
אסור .זש"כ נ) ססצוא חפצך ורבר רבר [סד] ולסרמ
חפצך

ים

כ42אה מקונות

ן הוהד
ישו

ך6תסקין פ 5ויג 6וכגי כס .6ט 11כידיס ניכרין וכעיין
קסי .65מכרין וכעיין 565ק6ס .וכגין יקר 6וס6י יות6
י
י וגסר 5חויות 6ותלכ .5כך ס6
יוומתו6תת 6וסת55וכ 665סכיקוי
תן
גיכ 6נתסרוגית .6מויי
ות5
ך6כ 6י6ת 6ע5יס .מו11ת 6וע65ין ותת6ין.
נמווות 6ות5כ 6כ5סו מן6ן ע 6י5סערון כיס .ע"ן כתיכ
וקר6ת 5סכת עגנ .תסו עכנ .עגג "65סתכמ 5 656עי65
כ6תר וקוס ט65ס ס6רי .כן" 16 6תתעגנ ע 5ס'.
וס6י עכנ ע 5ס' סו[ 6סנ] וס6י יהץ 6וסו 6ס5ו65
ות5כ6 6תטסר כסס 61עסר 6ועגנ .סס*ן
5סנת
ת 6ת5ת
יקי
רו"
עננ .תס ך6 65סתכמ סכי נס6ר יותין .נס6ו
סעתת6ן נעיין נכי תלכ5 6זתג .6עסור 6סתורי כנין
יקר 6ות5כ 6כתס ך6וקיתג 6וכן 6זותן כיס מנ 16 6זתכ6
לסכת
5ומ5ן ילס6ו1רססיכז"6כ .תכרגיין ופכתתיירכי 6כ)כ5ע5סעסו5ומתן0.6תמ5י
ה תתין
סו66יכ .5ספיק 610 6כסתור 6ות5כ16 61005 6ססיז 6ך6תי6
5יס .יע"ןכעי כ"כ 5סור 6סתור 6ס5ית5 6ת5כ .6וס61
יסיכ תגיס 65וספיז.6
"6ר 6לעזר סעיות 6ת5ית ?5וסכת 6כן 6ערע
כיס 6וספיז[ 6סנן סכקין 5יס  65 16סכקין 5יס6 .י
5יס 6סתכמ 6וספיז 6ומי 6תפתיר 6ות5כ.6
סכקין 5יס 6סתכמ סניתו כסטתת6
פיי6ות5כ6כ.ט 5"65רכי
סתעון 6כוי 5ת5כ 6ך6יערעכיס 16ס
תיכ65
תקתיס וסלקיס 165ספיזיס6 .סתכמ 6ע'נ ות5כ65 6
6כ 5עתיס תתיכ 65ות5כ 6ק6 6כי 5ות5כ 6יסיכ 5יס
5תיכ .5וכ 5ך 6כנין וס6 61וססיויס ותלכ.6
וככי רכ 0תג1ג 6סכ 65 6חייסי 65יספיז 6כסעת ,ך.6
עכתר תסורי פתור65 6יספיז 6כס6י יומ 6ת6515
6סיר .סס*ן נ) תת 615מפ5ך ווכר וכר [סרן ותכן

יסנקין

משך
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נא על ה' משמעותו גבוה ממעל לה' .והיינו חכמה קדשעלאה.כי סתם ח' היינו תפארת:זסג
 ,הרבה פירושים יש במאמר הזה .והנה
המפורשיס שר'ש השיב לר"א ווטבטלין סעודה ג' .ודבית רב המנונא להיפוך .נכנסו בדוחק דהלא ר'ש מפיק שכל ימיו ה*תדל
שלא לבטל סעודח ג' לעולם ,וגם איך יביא הא דרב המגונא מעשה לסתור .ועכ*פהי' צ*ל אבל כבי רב המנונא ,לבך נ'ל לפרש
ן מעצמו בפנים ,והוא לאחר שאמר שכאשר חליו'ט כשג~ע אין לסדר
באופן אחר ואבאר בל המשך דברי הזהר בפעמ אחת והמכיןיבי
תרי פהורי בכל סעודתא אלא שהאושפיזא על שלחן המלך חמיד הואאוכל .לפיכך שאל ר'א דא'ב מה נעשה לסעודה נ'
יו*ט
יו
שלאכן
ח
ש
בשבת .דאי אין מבטלין אותה נמצא שהאורח נדחה משלחן המלך בסעודהזו1 .הרי זהאי כבוד להאורמ .ע'ז השיבו רשש אבכ
ינבטל-
הענין אלא שהמלך שולח לו מסעודתו לאכל בפניעצמו .ואין האורח אוגל ביחד זם המלךעלשלחן אחד .לפי זה מוכן שאם לא
פעודה ג' לא יהיה מזהאי כבוד בלל להאורח.בי מה איכפתלו להאורח אם המלך אוכל כלבדו סעודח וואינה נצרכת"האורח.כי הלא
נם בשאר הסעודות לא אכל האורח על שלחן המלך .וע'ז מביא שנם בבי רב המנונא סבא נהגובן
 .ועוד יתו נראה מהנהגת רב
ט
"
ו
י
ת
ד
ו
ע
ס
המנונא וואף כשחל יויטשני במוצאי שבת וא"כ יש בסעודה נ' של שבת עוד חשש ב' שלא יאבל
ה
ל
י
ל
ב
.
ן
ו
ב
א
י
ת
ל
וחרי
זה ג'כ אי כבוד להאויח .מ*ם לאהי' פבטל סעודה נ' בשביל חשש בבוד האושפיזא ,אלא שאח'כ במוצ*שחיו מסדריםהשלחן לכבור
האושפיזא*וידוע שרב המגונא סבא חיה בבבל ושם נהגו יו*ם שני שלנליות ,ועל זה חזר ושאל ר' אלעזר דאיה נוכל לתפוס"התנחנ
מ
שלא לבטל סעודה ג' על הטעם שהאורח אינו אובל על שלחן המלך ביחד אלא שהמלך
אלאסעודתו להעלות להאורח .א*כ אין
פין סעודה נ' בשבת ץרב פסח אע*פ שאזערייןאין הפסח אורח ש.6
טובן בלל טפני מה סבטלי
ודאי מובן מוה שאף גס כשביל
חשש כבוד האורח שיבוא במוצ*ש נצרך לבטל סעודהנ' .א'ב כל שכן בשהאורח הוא באותו השבת שנצרה לבטל סעודה ג' כשביל
נבוד האורח .וע*ז השיב לו ר*ש להזק דבריו הראשונים .דדוקא כאשר החנ הוא אורח לאותו השבת אזמסלק המלך מפקודתו להעלות
להאזרח שאין אוכל עמו על שלחן אחד .אבל אםאין החג אורח לאוהו השבה אלא שה1א בא במוצ'ש אז אין שייךכללסילוק מאכל
מלפני המלך להעלות להאורח .נמצא לפי זה בגזכר תחלה דלעולם אין לדחות סעודה ג' בשביל כבוד האורח .הן אם הו 4אורח
לאותו השבת הן אמ הוא בא במוצ'ש .ומה דנדחית סעודה ג' בשכת ערב *סחאין זה בלל בשכיל בבוד האורח אלא שיש בזה
טעמים אחוים .דהייגו בשביללקיים המצות עשה של אבילת פפח מצה ומרור שחיוב לאבלם לתיאבון .ועודדביון שאפור אז לאכל לחם
הרי אי אפשר
סעודה ג' בראוי ,אם לא בהרבהיין
 .ועל זה מסיק ר'ש שאף גם אי אשתכחו בשבת אותן הימים שאי אפשר
,קיים כהם סעודהג' בגון שאמ חל ע*פ בשכת משמ וחטתדל כלימיולקיים סעודה נ' אפילו באותןהימיס .ובמה .בדברי תורה .ומעתח
יבין כל מבין דברי הזהר בלי גמגום, :סו
ו יביס מתמיהים על זח דלבאורה אין שייבות כלל כאן להפסיקכענין זר הזה ,אבל הגראח
י בס"ד רשפיר קאמר .והוא לפי שר"ש מבאר שיטתו דסעודת יו*ט שחל בשנת אין המלך אוכל עם האורח על *לחן אחד .אלא
ל
~כוד להאורח
מסעודתו להעלות להאורח .והנחידוע שאט אוכלים ביו'ט שחל בשנת מקודת יו"פ עם האורה א*ג
אלא
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להתנהנ גשעת
לכן
השלחן
ניו*ט שחל גיום חוג דהיינו
מלד
י
"כר בל מה שנרצה .לכך מזהיר כאן ר*ש שלא כן הוא אלא שביום זה אסור הדבור אפסיעלוודהכמ
בשעת
,
ט
הסעודה שנקראת סעורת יו"
השבת,
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י
בגין דבהאי
לכךאין להקל בדבור של הפקר
ל
פי למעפ בדבור כמו בבל 2וצה? .ות*ל סשם הניחו ש4
י הש 1"4בי קדושת היום טרמ
אפילו בשעת הסעודה שהמלי שגהאיו יושג*
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6תקסר כיס .חפצך נתוב .לפי עוש הזה כלל האמונה נקשרבו.
נתינ .נגין וס6י יומ 6נ5
נית"סעודת 6דמ5כ 6א"ל ר' אלעזר ואיך נוכל לעשות להעלות סעודת המלך
מ6
יק
מסל
טל ר' 56טזר וסיך עכיךנ5 6
5"6
65וספיז .6דס6 6רכיסר דח5 5סיזת כסכת ס5ק 6להאורח .שקרי י"ד נימן שחל להיות בשבת נפתלקה
6ע*נ ד6 165יסו 6יססיזיס .סעודה שלישית בעבור פסח .אע"פ שאז אץ הפסח אורח
סטודת6
16ספיזיס שלו .א"ל כך אני אומר .שבעת שהדג הוא אורח שלו אז
ס61
 5"6סכ5
יפסח"6יוינ.6
י
6
ד
י נהע~ה לו רמאבל .ואם לא אין דגמאכל נתעלהלו .ואם
מיכ 65ס5ק5 6יס .ו6י  65 165סלק5 6יס6, .
תימ 6די*ד דח5 5סיות נסנת 6תדמי 6סטודת 6דמ5כ 6תשאל הרי י"ד שחל)-להיות בשבת נדחית סעודתנ'רמלה
מקמי סעידת 6דפסח )6 .6ס6גי ססח דסעוות 6ספני סעודת הפסח .אין דומה פסח שסעודה של
דסכת 6תדחי 6ככחס מוגין מד כנין ט5ית ותרוריס שבת נדחיה מכמה כעטים .אחד בשביל מצות ומרורים
י כ*נ דיסתכח ת6יכ .6וחד כנין פסח .שצריך האדם לאכלםלהיאבון .ואחד בשביל פסח .ונם
י1נסע
 6גסת6 65 6סתכח מו' סטית 51קט5ס .וסדיר 6דסתיר 6שהרי לחם לא נמצא מו' שעות ולמעלה .וסדור השלחן
גסמ 165 6ס 61סדיר61 .6י ת'ת 6כחמר .6חמר 6בלי לחם אינו חשוב סדור .ואם תאטרביין .אמת שביין
" כנין דנריר 5כ6 6כ 5מיומי 6סתד5נ 6ד 65כטי5נ 6מותר לפי שמרעיב הלב .אבלכלימיעםלתי שלא לבטל
כ5
כסרע'1דת 6דסכת6 .פי6 15י 6ינון יומי 6סתכחו כיס .סעודת שבת .אפילו אם אוחן הימים היו נמצאים בו.
כס6י יות 6חק 5דתפוחין קדיסין 6תכרך [סס] 1מתנרכ6ן ביום הזה שדה תפוחים הקדושים מתברך [ססן ומתנרכים
ע.65ן ותת6ין .וס6י יומ 6שור 6ס 61ד4ריית .6עייוני
ם והחתונים .ויום הזה דהקשרותו היא עם התורה*
"6ר 6כ 6סכי סוס טכיד רכי סמעון כזמנ 6ד6סת5ק א'ר אבא נך היהעו*,ה רבי שסעון בזמן שנסתלקה
ספודת 6דסכת .6מסדר פתוריס ו6סתד 5כתעסס טעורה נ' של שבת .היה ממרר שלחנו ועסק במעשה
ת 5מיכ 5מרכבה .והיה אומר  11דןא סעודת הטלה שיבא לסעוד
מרככס .וסיס 6מר ד 6סטידתם דמ5כ 6דיי
י 5זתנין אצלי .לפיכך נמצא ,שהשבת מוטב בנל מכל מיעדים
נכ6י .כניגי כך סכת 6סתכח ככ 65טדיף מכ
וחנין61 .קרי קדם  6%מקר 6קדם*6 .ר יסודס כ5סו וחנים .ונקרא קדש ולא מק-א קדש .א"ר יהודה כל
י קדש אנו קוראים בהם .אבל יצאו ראש
מוטדין מקר 6קדם קוינן כסו6 .כ 5נסקי ר*ס המועדיםמייא
6י ד6 45סתכח כסו חד11ת .6דס6 6ינון השנהויוםהכפיריםשאין שמחה נמצאת בהם .שהרי הם
ויומ 6דכסור1
י הדין נקראים .אבל אלונ' נעערים הםנזמניםמן קדש
דיג 6ס6 .11כ56 5ין ת5ת 6זמינין תקדם
מ
י
ימויות 6דכ65 .65סתטמע כסו כקכ"ס .סס*ד וסממתס לשמתתהכל .להשתעשע ברם עם הקב'ה .זש"כ ושמחהם
י ה' אלהיך .ביום
5פגי ס' 56סיכס .וכתיכ וסמחת 5פגי ס' 56סיך .כס6י לפני ה' אלהיכם .וכהוב
ושמחתויכפ
 5הזה של שבתו*?ויז נל צער
ל
נרונז ונל דוףק מכל
יומ 6דסכת 6 6כ5 5טר 6וכ 5רוג1 61כ 5דוחק 6תכ
ת'גססוייות 6דסי5ו 65דמ(כ .6ונסמתין 6תוספן העולם .לפי שדעא יום חפתו של הםלך .ונשמותנתוספית
ט5ת .6כנין ד6
כנ11ג 6דט5מ 6ד6תו"6 .ר י5מק 5רכי יסודס כתיכ זכור 6ת נדמיון עולם הבא .א'ר יצחק לרבי יהודה כתונ זכור את
יוס ססכת 5קדסו .ותגינן זכרסו ע 5סיין6 .מ6י ט 5יום השבת לקדשו .ולמדע זברהו עלהיין .מדוע על
סיץ 5*6 .כנין דיין חדוות 6ד6וריית .6וייג 6היין .א"ל לפישהיין הוא שמהה של הורוג והיין של
ן חדי 5מ5כ .6הורה הוא שמחה של הכל [ס ]1וזה היין משמח למלך.
ד16ריית 6חד11ת 6סי 6דכ[ 65ס'] וס6ייי
ן מעער5 6מ5כ 6כטטרוי .סס"ד כ) 65נס ור6גס ווה היין מכתיי למלך בכהריו .זש"כ כ) צאנה וראנה
וס6ייי
ת 5יץ כמ5ך ס5מס כעערס סטסרס 6 15ת .1ותגיגן בגותציון במלך שימה בעטיה שעטרה לו אמו: .למרנו
כני
כעי65 6חז6ס כ*ג טוכד6 651 .6סתכח ושבכל ענין נצרך שה*אה האדם פעולה .ולא נמצאת
"ס  656כיין .כד 64נ) כ סוכים דודיך החעוררת קדושה אלאביין
 .כמש"כ ג) ני מובים דודיך
כקכד5
וס
י דודיךמיין .וע"ד סיין .מובתם ה.א מןיין .וכהוב נזכירהדוריךמיין
 .וע"כ
מיין6 .ינון טכ"ן מיין .וכתיכ גזכירס
קדושה של שבת ביין:
קדוסס דסכתכיין:
ד) א"ריוסי לרבי יצחק כתוב ס) וקראת לשבת
ד) *6ריוסי 5רכי י5חק כתיכ ס) וקר6ת 5סכת
טננ 5קדום ס' תככד ונו' .וככדתו מעסות דרכיך עננ לקרש ה' מבבר תו' .וכבדתו מעשית דרכיך
 .ומה זה
ספיר .חכ 5ממ 615חפ5ךודכר דכר ת6י ס.61ות6י נריטות 6מובן .אבל מ:צא חפצך ורבר רבר מהדיא
סו( 6סכת 5*6 .וד6י נריטות 6סי .6ד'5ת 5ך מלס הסרון לשבת .א"ל:ד"י שזה הואחסרון .עואין לך דיביר
וט5ס דכפיק מסימיס דכ*נ ד5ית 5יס ק .65וסלק 6וריביר היוצ מפי הארם שלאיהיה לו קול .והוא עולה
5ט 6%ו6תער מ5ס 6מר .6ומ6י סו .6ססוא ד6קרי ח %למעיה ומעו
"רר דבור אחר .ומה דצא .אותו שנקרא חול
מ6יגון יומין דחו .5וכד 6תטר מ 51כיות 6קדיס 6נריטות 6מאוהןימי החל .וכאשר נתעורר חולביום הקדוש חסרץ
סי5 6עי 65וד1 .6קנ*ס וככסת יסר 56סח5י ט5יס מ6ן הואימעלה בוראי .והקב"ה והשכינה שואלים עליו מי
ס 61דכטי 65פרס 6זוונ 6די5ן .מ6ן ס 61דכעי מ 51דיא זה שרוצה להפרידזיוגשלנו.סי דשא המבקש ועל
סכ .6עתיק 6קדים[ 6סזן 6 65תחף  6%סרי 6ע 5ח .%נאן .קדמון רקדוש [סי] אינו מתנלהואינו שורה עלחול.
כנין כך סרסור מיתר .מ6י טעמ.6כנין דסרסור  65עכיד לפיכך הרהור מ.תר .מההמעם .לפי שהרהוראינו עושה
מדי6 65 .תטכיד תגיס ק 6% 65ס5יק6 .כ 5לכתר כלום .שלא נעשה ממנו ג~ל אימ עולה .אבל לאחר
י
זיו הזהר
ן"ל תורההיינז סודות חתורח .י*ן בגי סוד,:סון וה עולפ
ןססן זו מלכות *נזגר ע~ה מלכות פה ותורה שבע*ש קריגן לה :ןס1ןיי
החכמה שנקרא

אבא חמגלה החרתוביופ ה*בת על המלך .חיינו
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ן הזהר
ישו

אוירים ורקיעים ועולה למעלה ומעורר דבוראחר .וע'כ 16ירין ורקיעין וס5ק5 6עעמ
נתוב ממצוא חפצך ודברדבר .ומי שמוציא דיבור קדוש תר 615חפ5ך ווגר וגר כתיכ .ותמן זמפיק ת5ס
ומ
פע
.
י~
מפיו ברברי ת.רה נעשה מממ קל ועולה למעלה .תפותיס ת5ס ומירייתמ 6תעניו תגיס ק5מ וס5יק 5ק
ינהעוררות קדושות מלך העליק ומתעמרות בראשו ואו ו6ת:רן קוו0י זת5כמ עלמס ותתעסרן גרי0יס וכזין
נטצאת שמחה למעלה ולמפה .א'ל ודאי כך הוא ועתה 6סתכח הזוותמ 5עיל 6וקתמ .מ" 5וזמי סכי ס6:1 61
הבנתי הענין .אבל כר ששורה בתענית בשבת האם עושה סתטנמ ת5ס .מנ 5תן זם6רי גתעניתמ גככתמ עכיז
פנם לשבת או לא .אם תאמר שאינו עושה פנם .הרי נריטות5 6סגת מו 5מ .הי תיתמ ז5מ עגיז נריטותמ סמ
הוא מבםל מממסעהיות האסונה ועונשונדול .שהרי הוא סעוזתי זתסיתנוקמ גסע תכיס וטינסיס סני .זסמ
מבמל ממנו השמחה של שבת .א"ל דבר וה שמעהי .מזוותמ זסגתמ גסע ת:י? .מ"ל ת5ס ז 6סתטנמ.
ש:ה הוא שמשניחיםעליו מלמעלה יותר מכל בניהעולם .וומ סימ ומסגחן ע5יס ת5טי5מ יתיר תכ 5ג:י ע5ת.6
לפי שבזה היום שמחה היא למעלה ולממה .שמחה של כנין וסמי יותמ הווותמ סימ 5טי5מ ותת .6חזוות6
גל שמחות .שמחה שכל האנהנה בה נמצאת .ואפילו זכ 5חזוון .מזוותמ זכ 5תסיתניתמ גיס 6כתכה ו6פי5ו
רשעי ניהנם נוחים ביום הזה .ואיש הזה אין לו שמחה רסעיס דניסנסניימין גס6י יותמ .וסמי ג*נ 5ית5יס מדוומ
ן לו מנוחה .והוא משונה מכל העליונים ווע:תתונים51 .יק 5יס נייחמ וס:ימ זמ תכ 5ט5מין ותתמין.
יאי
כלם שואליםעליו מה נשתנה פלוני שדואבצער .ובשעה כ5סו סמ5ין ע5יס חמי 0ני 6דפ5נימ 6יסו ג5ערמ .וגסעת6
,שהקדמק הקדוש מתנלה ביום הזה .וזה האיש נמצא בצערו זעתיקמ קויסמ מתנ5י כסמי יותמ .ומסתכח סמי גגערמ.
תפלתו עולה וקיימתלפניו .אז נקרעות כל נזרות,דינים 55ותיס ס5קמ וקייתמ קתיס .כזין 6תקרעו כ 5נ?י .זינין
שננורועליו .ואפילו שהחליטי בביתרינו של י:מלך:.ליו ז,תנזרו ע5יס ואסעו 6סתכתו גגי זינמ דת5כמ ע5יס
שבשעה שהקדמון הסיוש נתנלה 5כיס כ5מ מתקרע .גנין זנסעתמ זעתיקמ קזים 6מתנ5י6
לרעה הכל נקרע .לפי
כל חירוו :וכל שמחות נמצאות .לפי שמתנלה בחפהו כ 5חירו 1כ 5חיזו מכתכח .גגין זמתנ5ימ גס15למ
של דמלך [סה] וע" 1למדנו שקורעים לו נזר דינו של זת5כמ [סמ] וע*ו תניכן קורעין  15נ1ר זינו ס5
,חבעים שנה .אי 9שבעים שנה .א~א אג"פ שהמכימו סגעיס סנס ת6ן סכעיס סנס .מ5מ 6ע"נ זמסכיתו
עליו לרעה כל אווק ע' כתרים של המלך שהיא מתנלה ע5יס כ 5מינון סגעין כתרי ת5כמ זסומ מתמזי
בהם ,הכל נקרע .לפי שהקדמון הקדוש סנמל הנזרה .גסו .כ5מ מתקרע .גנין וטתיקמ קויסמ גסע 5ש.
יבמה דברים אמורים באשר מעורריםעליו בחלום בליל וסני ת5י כו תתערי ע5יס גח5תמ ג5עי6
שבת )6 .משל למלךופע*,ה חופה לבנו ונור שמהה על זסכתמ5 )6 .ת5כמ דעגיו ס515מ 5גריס ע1ר חוחס ע5
הכל .באותויום של החופה כל העולםהיו שסחים .ואיש כ5מ .גס6י יותמ וס515מ כ 5ע5תמ ט 11מדמן .וגר נס
אחד היה עצב ונקשר בשלשלאות .בא המלך להשמחה מו סוס ע5יג ותפיס גק%רמ .מתמ ת5כ5 6חזוות6
יירא כל העם שמחים במו שהוא נור .נשא עיניו וירא מתמ כ 5עתמ מזמן כתס ז6יסו נזר .זקף עיכוי מתמ
את האיש ההוא קשור בשלשלאות ונעצב .אמר מה וה ססומ גר נס תסיס גקולרמ וע5יכ .מתר ותם
,שבל בני העולם שמחים בכלילתבני .וזה אסורבאזיקים .כ 5גגי ט5תמ מזמן גס 6%5זגרי .וזמ תפיס גק51רמ.
1 1.
מיר נהן צו והוציאוהו ורמיוירו מן השלשלאוה .כך וה
פ3תעני%י
נסגת 6כ 5פ5תמ
ומיסו פ5ינ
השורה בתענית בשבה .כל העולם שמחים והוא נעצב זס6וי
בשלשלא.ת .בשעה שהקדמון הקרוש נהגלה ביום ותפיס כקו5רמ .גכטתמ זעתיק
6רמ.קזיסמ 6תג5ימ גסמי
והנ
סיונמצא זה האיש אסור באזיקים .אע'פ שהסכימו על יותמ .ומסתכח כמי כ"כתפיס גק6 %ע*נ זמסכיתו ע5יס
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ע'י חתענית ביום החלום .כל שכן בשבת .שאין לך 11ם 5יס גסמי יותמ .כ 5סכן סגת .ז5י
ס 5ך יוס
"1לא נמצא בו כח וה .והשירה בתעניה חלום באותו ז5מ 6סתכח גיס חי5מ ותמן וסמרי גתענית 6זמ5ת 6גסמי
היום .לא נסתלק יום הזה ער שנקרע דינו .אבל לאו יותמ5 .מ מסת5יק סמי יותמ עז זמתקרע זיניס6 .ג5 5מ1
של שבעים שנה כיום השבת .לפיכך יתענה באותו היום וסגעיס סגס כיות 6זסגתמ .גג"כ גסמי יותמ
ממש ולא ביום אחר .שאין רשות ליום עליום אחר .כל תתס  651גיותמ ממר .6ז5ית רסו 5יות 6ע 5יות6 6מר .6כ5
יום מה "נקרה ביומו יכול לתקן .מה שלא נקרה ביומו יותמ תמי זמירפ גיותיס עגיז .ז6 65ירע גיותיס
אינו יכול לתקן .וע"כ לא נצרך לו לאיש לדחותהתענית 5מ טגיז .וע*ו 5מ 5כעי 5יס 5מינס 5ס5ק5 6תטניתמ
מיום זהליום אחר.ולפיכךרבר יום ביומו נאמרולאדבר תייתמ ומ 5יות 6ממרמ וכנ"כ זגר יוס גיותו תנינן651זכר
*ום ליום אחר .ובוא וראה שלא לחנם עוררו עליו יוס 5יות 6מחרמ ותמ ח1י 5מ5 1תננמ תתפרי פ5יס
י לאותו האיש גח5תמ כנין 5תתגע ע5יס רחתי .וף 5ססימ ג*כ
בחלום .כדי שיבקש על עצמו רחמים.ו
א ז5מ תתערי ע5יס עמ מו
י
י
נ
שאין מעוררים עלעואין מוףיעים לו בהלום .שהרי
זעוכת5ייגס .גח5תמ.נ)זסגמ 5מקרי
רע .ולפיכך כתיב נ) לא טרך רע .וכחוב נ) בל יפקר רע .וכנ*כ נ) 5מ ינורך רע
וכתיכ
יפקז
רע .ג 5יפקז גנין זמיסו רע.
רע .בל יפקד לפי שהוא רע:
ד) רגי סתטון מתר ס6י ת6ן וסרי גתעכיתמ גסכתמ
ד) רבי שמעון אמר כלמי ששורה בתענית בשבה
שנים
פרי
ומתער ת5ס 6מרמ .וע"ו

שן

נשראה מ:ומות  )6ז 9קס .ג) תגיס ס' נ)פ:יי

י*ע .1 )7ק 1:רו

:סח :היינו חופת

זיי

ך:זדע4

התפארת עם הסלנות .זו שבת המלכה:

-

ד
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 6100רומ6
תרי תתערי ע5יס קתי ת5כ 6קדיס.6
וים 6ד56סריך 65תעכנ6 651 6תעכנ .ומד
ט65ס ק
 6100תמג 6דקיית 6ע 5מא חוי כתעכית6
סתיס .וס5קין קתי מלכ 6קדיס 6ותתערי עליס.
.
 6100רומ6 6סת5ק נריע מססי6 6תסכות 6ד5תת6
וכו ס6י רומ6 65 6סת5יס 5תת 6רומ6 6מר6
ולעי6 65 65מת5יס .וכיין ד6 65סת5יס 5תת51 6ע 6%כוע
6תמזיס6י כר נס 65ת5טי6% 6תעכס6 .6ל6כיון ד6סתליס
זתכ6 6מר 6ססו 6תתכ 6י6תתכ 6ע 5עכוי( ותענית6
6סליס גו6יכע תתכן 6מרכין כעכוג 6ד5עי .65וקורעין
ליס כ 5נזר דינ 6ד6תנזר ת6יטן סכעין סכין על6ין.
לתלכ 6דמדי כס 6%5די5יס .וכל ככי כם 6מד5ן עתיס.
מת 6מד כר כס יסיכ כקולר .פקיד ע5וי וסריוסו .כנין
ר  65יתסדרין
דיסתכמון כ5סו כמדוס .וכנין י5כת
6לין תתגן דעכסין5ככי כט 6ל6תפרע6תכיס דכר נם .ט5
י6סתכמ כניכיס נריעות 6עי 65ותת 6ת6י תקכתיס .ליתיכ
תעגית 6על תעכית .6ת6י סעת .6ד6כעי 5עטנ 6דסכת6
יכע 5עטנ 6דמ61 .%י 6יס 1תכס 5עטנ 6דסכת1 6ק 6תתעכנ
כמולדת כת6ן דמסיכ למ5ס 6מר 6יתיר תתס דמסיכ
יכ*ס .רומ 6ט65ס קדיס 6דקודסין דסרי 6עליס
5יס 5ק
6מר 6דמ51
 65עכינ וכטי5 5יס תכיס.
ן תסדרין
דסלי 6לכתר ע 5ע5ת6מסיכ 1ק 6תערכונמ5"6יס.כיי
ותתפרעין תכיס כס6י ע5מ 6וכע5ת 6ד6תי.כנין כך56סריה
תענית5 6מריכ 6כיומ 6קןת6ס דמ .%כזתכ 6דסרי 6על
ע5ת 6100 6רומ 6דמ1ל .וכס6י 6ית5יס 6מ11ת 6כיון דל6
מסיכ 5רומ 6דה %וסיתכך וססיכ 6ת סנז5ס 6סר
נזל .נז5ן ד 65מסיכ 5קכ"ס 1ל 6מסיכ לכגי כס.6
כנין כך 5יתליס עוכס 6כנככ .נככ דמסיכ לכגי גס6יתיר
טקכ'ס 6ית 5יס עוכם 6כס6י ע5ת 6וכעלת 6ד6תי .זכ6ס
י2
6יסו ת6ן ד6ם5יס 5תת 6לססו 6עענ ע65ס כדק 6מו

מי

וםנגייה

שנים מעוררים עליו לפני מלך הקדוש ,אחד זה רוח
עליון הקדוש ההוא שנצרך להתעננ ולא התעננ .והשני
וההמנףנה ההואשנתמנהעלמ ששורהבתעניתוסננריה
י,קדוש ומתוכוום עלאודתי.
שמו ,והם עולים לפני מלך ו
רוח הדיא מתרעם על שעלה בנריעות מן אותה ההנאה
שלממה .וכאשר :ה הרוח לא נשתלם למטה רוח האחר
שלמעלה לאנעטעלם .וכיק שלא נשהלם לממה ולמעלהאו
~עונש .אבל כיון שנשתלם
ראו זה האיש
יתות האחרותאותו הממונהשנתמנהעל~נויםותעניתים
בשב
משלים תוך אוהןממוניםהאחייםבהעוננשלמעלה.וקורעין
לו כל נזרד שננזר מאותןשכעים שנשהעליעות .משל
ששמחיןביום חופתו .וכל האנשים שמחים עמו.
למלך
ראה איש אחר נסנר בכבלים .פקד עליו להתירו.
י
ד
כ
שכלםיהיו נטצאים בשמחה .ובשביל שאחר כך לאההזרו
אלו הממונים על שנאר האנשים להפרע מאדם הזה .על
שנמצא בשבילו נריעות למעלה ולממה מה הר~תו*
תענית על תענית .מה רמעם.כיתשויה מבמלעוננ שבת
יבפל נם עוב דול .שאם הוא מבפל עוב שבה ומתעננ
בחול דומה כמי שמחשבענין אחר יזתר ממה שמחשב
להקב"דע רוח העליון קודש הקדשים שהי' שורה עליו
לא היה מענטוהי' מבפל העבממנו .ורוח אחר של חול
השורה אח"כ על העולם הוא מחשבו ומעננו .ואז חוורין
ונפרעין ממנו בעולם דחה ובעולם הבא .לפיבך נצרך
לתעףת אחר ביום הראשון של חול .בזמן ששורה על
העולם רוח ההוא של חולןוב"ק "טלו רפואהכיון שאיט
טקשב להרוח שלחול .ומימנך והשיב אתהגי
ה אשר
נזל .נזלן שאיט מחשב להקב"ה ואש מחשב לאנעים.
לפיכךאין לו ~ונש כננב ,ננב שמחשב לאנשים יותר
מהקב"ה יש עונש בעולם הוה ובשל
םאהבא:.זכאי
ריאמי שמשלש לממה לעונג עליון ההו כרשי

) לבנהרש סר6סין כ6רכעס טסר יוס למיס וט'.
"
*6ר מיי 6ת 6מזי כמעת 6דקכ*ס סוס
קסי55כיכר דט5ר6י .כ6 5יגון דקסל כס5נות %5י61 6מית
י 6לתת .6כיס מעת 6פ 156יסר 56כקיוק6
דרנין תעי5
י6ת קןיס6 .6תנזרו 61סתתפ 1כככטת יסר6ל
61ת6מו 1כס.כדין ססו 6דת6 6מזי516יס פל פתת.6ותרין
י  .מד ןפסמ 6ומד דת 6ד6תגזרו .וסוס
ית
וי
 5פתמ 6רסית 6יתסיתכות .6מד סכ 6ומד
רסיס סע
מ כיכייסו [סט] 6 601תתר וכתגו ע 5סתי
ססמכט6זותו
יועל סתסקוף .כנין 65מז6ס תסימ1:ת.6
וכ~כעס עסר 6 60תתר דכדין תכע5ין מתן 1ס16ר.
61סת5ק 1יסר 56תרסות6 6מר616תעקר 1תכיס61 .ד61מו1כת5ס
ע6ל1
ד6תנזרו
קסוו 6קדיס .6כ) דלכתר
כס [ע] עד ו6תפרט 61תג5י 6רסית 6וי5סון .וכוין יסיכ
לסון קס1ר 6כ6תר ע65ס כקסור 6ותסיעכות .6כ6תר
וכתיכ סגגי תתעיר לכס למס תן ססמיס .תן ססמיס
וייק[ 6ע ]6וס16 6קתוס .ת 5מזי כמתיסר כסעת6
דז11נ 6ומיסר6 6סתכמ כס5ית 1עס סתס .6וכתרין
תת6ין  65תסתכמין כל כך כע5ת .6דס 6כמדתותי

טראה כקוטת"
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הראשק בארבעה עשר יום לחדש גו/
)6
רבהך2ט א'רחייא בוא וראה בשעה שהקב'ההיה
דירנבכורימ?רים .כל אותן שהרנבחצות הלילה והשפיל
מדרנות מלמעלהלממה.באותה שעהנכנמו ישראלבברית
של האות הקדוש .נימו 6נשתתפו בהשכינה הקדושה
ונאחוו בה .אז היו מראים אהו הדם על הפתח.
יי
הנ
וש
ה
רמיםהיו .אחר דם הקרבן פסח ואחד דם המילה .ו
נרשם על רש~עח רושם האמונה .קו אחר מכאן וקו אחר
מכאן וקו אחד באמ
קוצףע[ .סס] וכך נאמררווגתשנםו על ועעי
דגהוזות ועל המש כדי לריאות
האמונה*
ובארבעה עשר הרי יחע שבוביום מבמלש חמץוששר.
יצאו ישראל מרשוה אחר ונעקרו ממנו.
במצה
חל
או
נמ
וי
שהיא רמו על הקשר הקדוש .כ) שלאהר שנ
י 1נבנט
בה [ע] עד שהתפרעו ונתניה היושם שלהם .ואז ניתן
להם קשר במקום יותר עלען בקשר האנףנה .במקום
שכתוב הגני מממיר לכם לחםמן השמים .מן השמים
רוקא [ט"] וזה נתבאר .בוא וראה בחמשה עשר בשעה
שהזיעות הלבנה עם השמש נמצאת בשלמית .וכתרים
התחתונים אין נמצאים כל כך בעולם .שהרי בשעת

מולד הלבנה מויקים רעים נטצאים ונתשררים לרוזפשם

בעולם

לו הזהף

אש"ייט כדמותה.יטו5ל השא אחרעה של השם 18ישה ב'ה שודש חמלכות שגקראת מהימגותא; ש! לאחר שנימולו בלי פריעא
גכנט רק בקדושת הפלכות בלנד! :ע ]6לאוו ה*ריעח נכנסו נם בקדושת היסוד והתפארת שנקרא שמים:
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יךשדןקייש

אצטור

בע.לם .ובזמן שהזדונות הלבנה נמצאת בהא*ת השמש
בשלמות מסתתיים כלם למ,ום אהד .וק-ושות המלך
נהעוררות .ע"ז כה.בליל שסורים הוא לה .שהיי זיונ
הקרש נמצא והוא שמורים בכל [עכ] רבי אחא אמר
בעבורזה תקון השכינה הוא ביום הזה .ובלילה הזה נטצא
י לאותן שאינם מן בני הבית כאשר
התישבות הביה .ו
באים להזרונ בלילה ביחר [ענ] ף לאותן שאין הם
ירועים אצלם .לפיכך ישראל קרושים מכינים להם ביוז
כל אזתוהיום .ועל ידיהס נכנסים סי שראויליכנס .והם
שמחים ומזמרים בשמחהם .זכאים הם ישראל בעלם הזה
יבע.לם הבא .א"רימי למה
יהלנזיוונלהמריחהכקלרוכשך.נהעהוררי
ר
מק*א שלם הוא שבלילהד
העליון

ןי,יןי..י)י,ייו"ריי,:

ן הוהר
ישו

נע5ת .6ו3ספת 6דזוונ 6וסי0ר6 6סתכמ 3כסירו וסתס6
3ס5ימו מתככסי כ5סו 65תר מו .וקווסי מ%5
6תערו .כוין כחיכ 5יל סתוריס ס5 61ס' .וס 6זוונ6
קויס6 6סתכמ וסו 6סתוריס 3כ[ 65עכ] ר3י 6מ6 6תר
3נין כך תקוכ 6וכ5ס 3ס6י יות .6ו53י5י* 6תכמ
יסוכ 6ונית .4ווי 65יכון ו 165מנכי נית 6כיכסו כד
6ת6ן 165ווג 6נ16רת 6כמן[ 6ענ] 11י 65יכון 651
ן 3ית6
6סתמתטן נ3ייסו3 .נין כך יסר 56קויסיןתתקכיז5י
כ 5ססו 6יומ .6וע 5יוייסועיעי מ6ן ועיי5י 61יכון
מן6ן וזמרן 3מוווייסו .זכ6ין 6יכון יסר3 56ע5ת 6וין
ו3ע5ת 6ו6תי"6 .ר יוסי לתס 5ן 65סרמ 6כ51י ס6י.
ק 6-ס5ים סי 6וס3 6ס6י 5י5י 6זוונ 6ט65ס קוים6 6תער
ו סמורים
61סחכמ סס*ד סו 6סלי5ס סז5 0ס' פמורים "ס

י",ן,.,

ו:נ"
1ייוי;.ונ
"4,:,

וונות,
י
,
י
"ו;
ן
ד
'
ננ-נ נ"קונעס
עשר מהקנים עצטם ומכערים החמץ מביניהם .ונכנסים 3ערססרות,תתקני 3רמייסו ומ3פרי מתן תכיכייסו .ועייני
קויס .6וכוין טתעפרי ממן יוכ5ס 3עסרוי ך6ית6
ברשות הקיושה .ואז מתעמרים חתן כלה בעטרות האםן
העליונה [עס] וצריה האדםלהראות עצמו שהיא כן חו*ין :ט[ ?65טסן ו3טי גר כס 65מ 061נרמיס ך6יסו 3ר מורע:
*6ר י1סי סכי %נע כסי וס6י 5י5י6 6מ6י.
א"ר יומי אלו ארבעכוסוה שלהלילה הזה מכנימה.
א"ר אנא הרי ביארו החברים שהן ננר ד' נאולוה .אבל
יפה נרמז בספרו של ר'ייסא הזש .שאמר מפני שהזיונ
הקרוש נמצא בלילההזה בכל הצרדים .והזיונהואבארבעה
ן וכאשר
קשרים שהם ר' מררטת.ואין פרשותזו מזו[_ו
זה הזיונ נמצא מתעוררים אנרגו בשמהתם .לפי שהרייש
לנו זכות בהם.כי מי שדשלו אחיזהבזיונ זה זוכהבכל.
וע"כ נשהנה לילה זה מכל שאר הלילוה .ונצרך לעשות
יוור השם בכל ולשמוח בלילה הזה .לפי שיש שמחה
לסעלה ולממה .ועוד אמר שאלו ד' טררנות ד' נאולות
ק*אין .מה המעם .לפי שמררגה דו;חת.נה הזו טאל
י
גקר*ע .המלאך הטאל [עז] ולא נקראת נואל אלא ע'
מדרנה אחרת העליינה העומרת עליה ומאירה לה [עח]
והוא אין משפיע לה הארה אלא באוהן שתי המררנות
שעליו [סס] נמצא שאלו ר' מררטת ר' נאלותהן:
רבי יהודה שאל לרבי אבא הרי כתוב שבעתימים
שאור לא ימצא בבתיכם .ושמחה היא כל שבעתהימים.
למה אין משלימים הלל כל ז' ימים .כמו בסכות שיש
כל יוםויום.
נוחי ימים עם הלל בשלימות של
שרמיח"אז לא נתקשרו
א"ל יפה שאלה .אכל ירוע הוא שה
ישראל כל כך בכל כמו שנתקשרו אחר כך .לפיכך
בלילה הזה שהזיונ נמצא בכל אוהן מררנווע העליונ'ת.
ושמחה נמצאת לכל .וישראל נתקשרו באותה שמחה.
עושים אנחנו שלמות וההלל נשהלם .אבל אח"כ אע"פ
שכל דמדרנות נמצאות .מיםעור לא נהקשרו בהןישראל.
שלא עשו פריעה להיות נתנלה בהם רושם הקרוש .ולא
קב 6עור הת.רה ולא נכנסו במה שנכנסו אח"כ.לפיכה
בסכות שלמות הכל נמצאת בו וחדות הבלביותר .אבל
בפסח עוד לא היו וכאים ולא נמצאת בו שלמוה כלכך.

5עי 65ותת 6תו 6מר ך6ר3ע 56ין 6ר3ע נ%6ות
קריכן 5ס .1ת6י טעת .6כנין וס6י ורנ3 6תר 06נ561
6תקרי .סת65ך סט[ 56עי] 6 651קרי ני 656 56ע 5ין6
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רשראלעי
ד לא נתקשת בהןכראוי .ועשכ שמחה של ונל
ושלמות ההלל בלילה הזה .לבעבור החלקרהואשנהקשיו
בו [סן מה המעם .לפי שבלילה הזה שמטצא הזדונות.
כל התקשרות של כל האורות נמצא מצך ההזרהות ולא
מצד
ישראל [ס"] ונאשר הזויונות נמצא בח נמצאות
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כשלה המדרנות בבחינת נמצאאעמה .ואז הרי
נוף
שלנעת
שהן
הכל ושמחת הכל וההלל נשלם .שהרי אז מתעטרה
השכינה בכל .אבל לא אח'כ .שבכל יום ויום נמצאות.
אבל ישראל עודאין זונים בהם .לכךאין ההללבשלמות
כמו במועדים אחרים:
י תבאו אל הארץ וט' והבאתם את עמר ראשרת
23)6
קצירכם אל הכהן .א"ר שמעןן בוא וראה קמח
שעורים של העמר הזה .כיון שהניע לריחים של נרומית
הוציאו מטנו עשרון מנופהבי"נ נפה .והקריבו שעורים
לפי שהיא תבואה ראשונה מכל שאר תבואת הארץ.ומן
המבכרת נקיב ולאמן המאוחרת .שהרי דבקות הראשעה
של ישראל שנדבקו בו בהקב"ה כאן היה .וה-נו תבואת
הארץ בוראי ןסנ] התעסקד בה חשעקשרו בקשר הדוא.
ואע"פ שהדין נמצא שם.דדין עם שלום מטצא בה -ו

שי

רועה הנאסן
נ)דהניף א העמר לפני ה' תו' .משה  %להק-יב
ן מיבןהעמד .קרבוחהכלו בהתחברותוהתרמתז
שלמעלהלשלממה .השכינה ובניה כאחר הולכים .עמרזה
מק4-בים ישיאל במהרתם .וזה הקרבן הואמו שעורים.
והוא נקרב להביא אהבה בין אשה ובעלה .אשת זנונים
מרחקת עצמה 5ביניהם שאין יכולה לעמוד אצלה .אשת
חיל מקרבה עצמהלייב אצל דגהן הגרול.ויאי טיורה
היא .ונקתה ונזרעהזרע .ונתוספתבכח השהבה אצל בעלה,
אשת זטנים בוהחת מן דמקדש שלא לקרב אליו .שאם
בזטן ההוא שאשת חיל בודשע ?צמה תקיב דץא אצלה
היתה נאברת מן העולם .וע"כ לא תקרב היא למקרש
ובורחת מממ .ונשארו ישראל זכאים בלי ערבוב אחר
י
אצל סוד האמתה% .ד נמתר הזהנרבהבהענין שלהעטז
אחיתע .שבאשר הריחה זו מ %בהבריקה שלה צבתה
בטנה ונפלה ירכה .שהרי הבדיקה של אשתחיל מם דגןת
להאשת זנונים .האת העצה שנחן הקבשה לבניו להקריב
קרבן זה בעבח -האשתחיל .שתברח האו%ע זטניםמסנה.
רשאת "8ראל בלי ערבוב אחר ,זכאים הם בעולם הזה
ובעולם הבא .ע'כ ר'ם:
נ) דספרתם לנם ממהרת השבת תו' שבע שבהא
תמימות תהיעה .א'ר חיא בוא וראה
ישראל כשדץו במצרים היו ברשות אחר .והיו דבקים
ברטומאה כאשה זו באשר היא יושבת בימי טומאהה.
לאהר שנימולו נכנ %בחלק הקדושה שנקרא ברית .כטן
שנרבקו בו פסקה דג:ומאה מהם .כאשה כאשר נפסק
ממנה דם טסא .לאחר שנפמק מסנה מה כתוב וספרה
לה שבעת ימים .אף כאן כיון שנבטסו בחלק הקדושה
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נ 8זו מדת המלכות שגתקשרו בהבליל פסח .וכיון שעמדו מלגת הלאה בענין הההקשר1ת ולא נהעלו יוהר להתקשר נם בשאר
המדרגות הנבוהות יוהר לכך נפסק אמירת הלל השלם) :פ)6פי' מצד אתערוהא דלעילא ולא מצד אתערותא רלתתא( :פגן הייגו
תפארת ויסוד :ןפגן תבואת האוץ רמו על התקשרות ישראל במדת חמלנות שהיא ספירח מדאשונה מתהא לעילא ונקראת ארץ.
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אמור

לשון קודש

פמקה המומאהמהם .ואמר הקכ'ה מכאן ולהלאה החשבון
למהרה .ומפרתם לכם .לכם דוקא .כמש"כ וספרה
שבעתימים .לה לעצמה .אף כאן לכם לעצמכם .ולמה.
בשכיל לדגוהר במים עליונים הקדושים .ואח'כ לבוא
להתדבק בו בהמלך הקדוש לקבלת התורה .שם כתוב
ומפרה לה שבעתימים .וכאן שבע שבתות .למה שבע
שבחות .בשביל לזכות להמהר במים של הנהר ההוא
הגסשך והיועא [סד] שנקרא מיםחיים .ונהר דווא שבע
שבתות יוצאות ממנו [פס] וע"כ שכץ
שלה שבתות וראי כדי
 .וכט שהאשה מהרה
בלילה להשתמש
לזכותבו
בבעלה .כך כתוב וברדת המל על המחנה לילה .על
המדנה כתוב .ולא כתוב וברדת המללילה .אלא על
המחנה .לפי שהוא יורד מן הנקודהההיא עלאותןהימים
שנקראים מחנה [סון ומתחברת עם המלך הקדוש .ומתי
י אז ירד מל ההוא
ירד המל ההוא .כשקיבו להרסינ
בשלמות .ונמהרוופסקה זוהמתם מהם .ונתחברו בו ברמלך
הקרוש ובמרת מלכוהו וקבלודוערה .וזה נתבאר .ובזמן
ההוא וראי כל הנחליםדילכים אל הים להמהר ולטבול.
הטכעה הקדושה נתקדשת ומתחברת בו ביגטלך הקדוש.
בוא וראה כל איש שאינו סופרחשבון זה של אותן שבע
 .אימ נקרא מהור ולא
שבתות תסיסות לזכות למהרהזו
בכלל של מהורהוא .ואינו כדאי להיותלו חלק בהתורה.
ומי שמניע מהור ליום הוה והחשבון לא נשכח ממנו.
כאשרמניעלזה הלילה הואצריך ללמוד בהורה ולהתחבר
בה .ולשמוד טדרה העליונה שנשפע עליו בלילה האה
ויומחר )" .ולמדנו שהתורה שצריך האדם ללמד בלילה
הזה תורה שבעל פה היא .בשביל שיומהרו יחד מן
המשן של הנחל העטק [סי] ואח"כ באהעו היום תבא
ההיה שבכתב ויתחבר בה.ויוי
ו נמצאים.ביחד כהודונות
אחת למעלה .אז מכרקים עליו וטמרים נ) ואני ואת
ברית אותם אמר ה' רחטי אשרעליך ו
י
ית
למ
דיבורי אשרבש
לה
ךיוט' .וע"כ חמידים הראשונים לא ה ישנים
בפי
ד"ק .והיועמלים בתורהואמרו .נבאלנחול ירושה הקדושה
לנו ולבנינו בשני עולמות .ובלילה הזה שכינה הקדושה
מתעמרת עליהם ובאה להזדת בהמלך הקדוש .ושניהם
מתעמיים על ראשם של אלו הזוכיםיזה
 .רבי שטעון
נך דךה אומר בשעה שנאספו החברים בלילה הזה אצלו.
בואו לתקן תכשים 4השכינה .כרי טטעהיה נמצאת למחר
בהכשימים והקונים אצל המלך כראף .אשרי חלקם של
ההברים כאשר יתבעדגטלך עבור המלכה .ויאמרמי הם
שתקנו תכשימיהוהאירו עמרותיהוהכינו תקוניה.ואין לך
בעולם מי שירע לתקןהכשימי
כלה אלאהחברים .אשרי
חלקם בעולם הזה ובעולם הבא;
בוא וראה שהחברים מתקנים בלילה הזה תכשים4ם
להשנינה .ומעמרים לה בקמרות אצל המלך .ומי מתקן
להמלך בלילה הוה לדמצא עם השכינה להזדונ
הקדוש העמוק מכל דגהרות שנקיא אם
עם דגטלכה.
העליונה .זש"נכוט-נ) צאנה וראנה בנותטיון במלך שלמה
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פסק 6תס6כי תנייסו ו6תר קכ*ס תכ6ן עס 065חיסכנ6
5זכיות .6וספרתס 5כס5 .כס
י6
יכ
ס
ק
סכעת יתיס5 05 .פ5תס16 .ףז
"5כס 5ע5תכס עתס.
כנין 65תזכ6ס
ס כתיין ע65ין קזיסין .ו5כתר 5תיתי
סתס
65תמכר 6כי כת5כ5 6קכ16 65רייתיס
וססרס  05סכטת יתיס .סכ 6סכע סכתות 6נז6י סכע
סכתות כנין 5ת~כי 65תזכ6ס כתיין זסס 61נסר
זנניז ונפיק [סד] ו6קרי תיס מייס .וס 6'0גסר סכע
סכתית נסקו תניס [סס] וע*ד סכע סכתות וז6י כנין
5ת~כי כיס .וכתס ז6תת 6זכיו זי5ס כלילי65 6סתתס6
ככע .05כך כתיכ וכרזת ספ 5ע 5סנזהגס 5י5ס ע5
סתמנס כתיכ 651 .כתיכ וכרזת סס5 5ילס
ע5
סתמכס כנין זיורז תססי 6נקיזס ע6 5ינון יותין
זנ6מתתקרסיס6וו6סת5מ6נ.סכז[סוק]ריכוות5תסחוכרר6ת 3ת5ככ6זיןקזיס י6יתתי
ת" 6100ע65
נמ
זסיגי
כס5תו ו6זכו ו6תססקתזוסתתןתנייסו .ו6תחכרוכיס כת5כ6
וככנסת יסר 56וקכי5ו 6וריית .6וס6 6יקיתנ 6יכס61:
,תנ 6ו~ני כ 5סנמ5יס ס51כיס % 56ס 65תז6:ט 651סתח6ס.
וכ5ס 6תקזס61 6תמכי 6כיס כת5כ6
.
ת 6חוי כ 5כ*נ ז 65תני מ1סכנ 6ז 6ז"יגיןקדיסס"
כע
סכתות תתיתות 5תזכי 5זכיית 6ז6 65 .6קרי ססור י65ו
ככ 655זססור610 1651 .610כז6י5תסוי5יס מעק6כ6וריית.6
ות6ן זתסי ססור 5ס6י יות 6ומוסכנ6 6ק"כיז תניס.
כז תטי 5ס6י 5י5זיכ6יו 5כפי 5יס 5ת5עי"5
ע"תמכר6
כס 51נער6
רס
יי
56
ע65ס ותטי כע
יית"כס6י 54י6
61תזכי "
) 5161יסנ6
ע5ז6ופרסיית 6זכעי 5יס 5נז5טי כס6י
5י5י16 6ריית 6זכ
6יסי כנין זיתדכון כמז6
תתכוע 6זגמ 65עתיק[ 6סו]
5 .כתר כס6י יות5 6יתי
כאונ6
תורס סככתכ ויתחכר כס ויסתכמון
"
6ני ו6ת
מז 5עי .65כזין תכריוי ע5יס ו6תרי כ)כמזו
כריתי 6ותס 6תר ס' רומי 6סר ע5יך וזכרי 6סר מתתי
וסוו5ע6ן כ6וריית"6תרי.גיתי 65מסנ6ירות6קזיס6
כד" 6וססרס 05

"ל"

ש

געימו

יכיס5יכת5כ6סתותרווי56
עיתייו61עיתיע,6ייס6
תתעסרי ע 5ריסייסו ז6ינון זוכ6ן 5סכי .רכי סתעון
סכי 6תר כסעת 6זתתכנסי מכרי 6כס6י 5י5י5 6נכיס.
ניתי 5תקנ 6תכסיעי כ5ס .כנין זתסתכח 5תמר
כתכסיעס 6ותקונס5 6נכי ת5כ 6כזק 6י16ת .זכ6ס מ51קסון
זמכרי 6כז יתכע ת5כ5 6תסרינית .6ת6ן תקין
תכסיסס 6ו6גסיר עערס 6וסוי תקונס 6ו5ית 5ך
כע5ת 6ת6ן זיזע 5תקנ 6תכסיסי כ5ס  656מכרי .6וכ6ס
ן יכע5ת 6ז6תי:
מעקסון כע5ת6זי
ת 6מזי מכרי 6תתקני כס6י 5י5י 6תכסיס60
5כ5ס .ותעסרי 5ס כעסרס5 6נכי ת5כ .6ות6ן תתקין
5יס 5ת5כ 6כס6י 5י5י65 6סתכמ 6כס ככ5ס 65זזוונ6
כס כתסרונית .6נסר 6קזיס 6עתיק 6זג 5נסרין 6ית6
פ65ס .ססזך נ) 65נס ור6נס כנות 5יון כתלך ס5תס
כעערס
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נעפר 0סעפר 15 0מתו ונו' [סחן 5נתר ד6תקינת 5יס בעטיה שעטיה לו אמו ונו' [סחן ולאחר שהתקינה לו
"1עפרמ 5יס מתיית (דכ6ס 5 05תפרוגיתמ .למלך ועטרה לו ררא באה להשפיע טהרה להםלכה.
תי(גכי"
דסוס 5י3 0ר ימידמי .ולאותן ךגמצאים אצלה .טש" למיך שריה ל 1בן יחיר.
; יתטתכמי ג3ס
65
ל
י ט3דת מתיס .כ 5בא לזוונ לו עם מטיונה חשוכה ,מה עשהה אסו .כ5
"5
טכ
5יס 3תסרוניתמ5ת5
6ת6
"ס
"
ת
" טמ5ת 35י נגיחסמ מפיקת עסר 6ט(6ס אוו;ו היילה נכנסה לבית ננזיה .דשציאה עטרה יפה
ז
במ
יי
י5
סיוח55
גס:3ין מנני יקר סחרגסמ ומעפרת (יס 6פיקת 35ומין דתי5ת בשבעים אבני יקר מסביב ועטרתו .הוציאה בנדי סשר
 .וד;%קינה לו בתיקוני הטלך .אח"כ נכנסה
וח5כי:ת ני .0ומתקגת 5יס 3תקיגי דח5כין35 .תר עמ5ת והלבישהלו
תתקגי עט-סמ ע3וסס 6לבית הכלה .ראתהעלביתיה שטתקינות עטרותיה ובנריה
35י כ ?5מע6ת טו(יתק0מ
5תקגמ  .05מתרס
ן סח "תקיגת 3י פכי .?5ותכשוטיה לייפותה .אמרה להןהרי הכנתי בית טבילה.
ו
י
ותכסיס"0
מקום מים הנובעים .וכל ריחות וכשמיפ ססביב אותן
ג"י3טי.1כ1%4 5%5
ד3ר! המים לטהר לכלהי .תבוא כלתי מטרונה של בני עם
תיין
טחנית" 3י עלמותיה ויטהרו במקום הד%א שרכינוהי .בבית הטבילה
ויתדכון 3ססומ מתרנאדי,תתי
תת
וג
קי
טו3טיו55סיקתס"דתיין גכטת דעחי (:תר תק3יסגס
וי"  05ההוא של כרם הרבעים אשר עמרי .אח"כ התקינו לה
גתכסיפסמ "(3יסו 35 05י:ס 6מעסרי 05
בתכש.מיה .תלבישו לה כנדיה .תעמוו לה בעטרותיה.
מ יתקין3טסיכ
ס"5מ למחר כאשר יבאבני לה~רונ עם המטרונה יכין היכל
5תמר כדייתי 3רי 5מודוינמ 3עעריגית
קדיסמ לכלכן .ויהיה נמצא מדורו עמכןיחד .כך הםוך הקךוש
5כ(סו וי:ת:מ מדוריס 3כו כתדמ כך
כ" דתתקגת והשכינהוהחברים כדמיתוה .והאם העליונההיא המתקנת
ימ3רימ כסמי גוונמ
5ס
ת"
ע5
"רימ חדוריסון כמדמ .לכל .נמצא שמלך העליק והמיכה והחברים מדורםיחד.
ת3
ימ
ומו
ס"תכמדת5כמט5מס
מת
ותטרוגי
"ג
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ועור שנקשר במה שלמעלה .ונקשר במה שלמטה .ונקשר

במדת מלכות ..וע"כנקרא הכלאחד .ובמקום הזה ניכית

מדה האמת והקשר השלםויחוד העליון הקדוש .וע"כיום
זה שהוא קשר האמונה ררי הוא קשר של הכל .וכתוב
עץ חיים הוא למחויקים בה .זה הוא העץ שנקרא אחר.
וע"כ שישראל נקשרים במקום הוה נקראים אחד.כי
עץ החיים אחד הוא ודאי נקרא .לפי שרגל נו נתקשר.
והשם שלו אחדדיא בודאי .הוא קשר של הכל ואמצעית
הכל .זש'כ ועץהחיים בועד הנן .בתוך ממש באמצע.
ונאחז בכל הצדדים ונתקשרו בו .וע'כ פסה וסכות והוא
באמצע .לפי שהוא אמצעית של רגל .ווה הוא שבח
התורה ביום אחד הזה ולא יותר .וזהו שבח האמונה
וקשר של הבל .א"ריוודה ברוך ההחסן ששאלתיוזכיתי

יפי

לדברים האלה.

)6כמכ2ד2221רזינ2בם תביאו לחם תנופה וט' .אמר רבי
שמעון בוא וראה מה כתוב
ממושבותיכם תניאו לתם תנופה ונו' סלת תהיינה חטץ
תאפעה* מה נשתנה כאן שנקרב חמץ .אלא לפי שהכל
בהעץנאחזיםענפים .בהעץנאחזים
נאחז בובהעץ.
עליםוקליפות .השרדברהידינים בבל הצדדים .דכל נמצאנו.
לפיכך עץ דוצא מכפר  %דוצר הרע שרוא בפנימיות
האדם .אוד אלשר מעץ חה נינים כל שאר העצים
לממה[ ]"1וווא נשרש עלנהר ענוק אחד שנמשךויוצא.

אץ שםקים םימיו לשלם .עליו כתוב כ) והיה כעץ

שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו [5נ] וע*כ נקראת
דיערהעץחיים כמש"כ עץחים היא תו' .ומהו ותומכיה
מששר .זה נהבא:ר .אנל ותוטכיה מאושר ככתוב באשרי
ני אשרוני בנות

נ) שד א*ר אלעזר שנימיני לחם אכלו ישראל.
אחר כשיצאו ממצרים אכלו מצה לחםעוני .ואחד במדבר
לחם מן השמים .שכתוב ףגני מממיר לכם לחם מן
השםים .וע"כ הקרנן שליום הוה לחם הוא.ועל הלחם
נקרבו כל שאר הקרבטת .שהעיקר הוא הלחם .שכתוב
והקרבתםעלהלחם שבעתכבעים תו' .וכתוב ממושבוקיכם
תביאו לחם תנופה ונו' .שוה הוא הלחם שהבינו בו
ישראל חכמה עליונה של רוזה"ה ונכנסו בדרכיה .ער,ה
נצרך לם לדגנין .בפסחשיצ"ו ישראל נע הלחם שנקרא
חמץ .כתוב ולא יראה לך חמץ .וכתוב כי כל אוכל
מחמצת וט' .מה המעם .בשביל כטד זה הלהם שנקרא
מצה .עהה שזכו ישראללמוון שהואעליון יותר .האם לא
יפה דףה שיתנמל ולא יתראה כלל.ומיוע קיבן הזה
י
חמץ היה*שכהיב סלת תהיינה חמץ תאפינה .ועודשהר
ביום הזה נתבמל היצה"ר [5נ] והתורה אצקראת חירות
ונחלן
אז נמצאת .אלא משל 5מלך שהיה לו נן
יום אחד היה תאבלאכול .אמרו יאכל בן המלך מאכל
של רפואהזו .ועד שיאכלנו לא יהיה נמצא מאכל וממן
אחר בנית .עשו כן .כיון שאכל רפואה ההיא אמרו
מכאן ולהלאהיאכל כל מה שהוארוצה .שלאיוכללהזיק
לו.כךכאוחריצאוישראלממצריםלאהיויודעיםהעיי
יוושמוד
 .ועד
של האסכה .אמר הקב"ה ימעט ישראל רטאה.

יזיד

שיאכלו

ן הוהר
ישו

ועוד ד6תקמר כת6ידלעי( .6ו6תקסר כת6י דלתת .6ו6תקסר
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וס~ 6די(יס 6חד סו 6וד6י .קסור 6דכ( 6ו6ת5עית6
דכ 65סס'ד וען סחייס כתוך סנן כתוך תמס כת5יעות
ו6חיד ככל סערין ו6תקסרו כיס וע*ד פסח וסכות וסו6
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)ממדעז22יזיכם תכי6ו (מ 0תנופס ונו'6 .תר רכי
סתעון ת 6חזי ת6י גתיכ
תתוסכותיכס תכי6ו (חס תניפס ונו' ס5ת תסיינס חתן
ת6פינס ת6י סנ 6סכ 6מתן 6(6 .כנין דכ(6
6היד כיס כ6י(נ .6דס 6כ6י(נ66 6ידן עגפין.כ6י(נ6 6חידן
ע5ין וקליפין דיכין סני6ין ככ( ססרין .כ(6 6סתכח כיס.
כנין ד 6ס:ו6 6י(נ 6תכפר ע( י5ר סרע דסו6ככי תותכיס
דכר נס*6 .ר (6עזר תס6י 6י(נ6 6תזנו כ( ס6ר 6י(נין
(תת ]65[ 6וסו6 6סתרס 6ע( חד נסר 6עתיק6דננידונפיק.
 651פסקין תיתוי 5ע(תין ס(יס כתיכ כ) וסיס כען
סתו( ע( תיס וע( יוכ( ים(ח סרסיו [1כ] וע*ד 6קרי
16ריית 6ען חייס כתד* 6ען חייס סי 6ונו' .ותסו ותותכיס
ת6וסר 6 60וק
.תוס6 .כ 5ותותכיס ת6וסר כד* 6כ6סרי
כי 6סרוני כנות
נ) תו *6ר (6עזר תרין גסתי 6כ(ו יסר.(6

מד כד נסקו תת5ריס 6כ(ו ת5ס (חס עוני וחד כתדכר6
(חס תן ססתיס דכתיכ סגכי תתעיר (כס (חס תן
ססתיס וע*ד קרכנ 6דיות 6ד 6נסת6 6יסו .ופ( נסת6
6תקריכו כ 5ס6ר קרגנין .דנסת 6עיקר6 6יסו .דכתיכ
וסקרכתס ע( ס(חס סכעת ככסיסונו' .וכתיכ תתוסכותיכס
תכי6ו 5חס תגופס ונו' .דד6 6יסו נסת 6ד6חכיתו כיס
יסרה( חכתת 6ע65ס ד6וריית 6וע56ו 63ורחס .6ססת6
6ית 5ן 65סתכ .65כססח נפקו יסר 56תנסת 6ד6תקרי
י6ות סוס 65תכס 65מתן  6%יתחזי כ .55ו6ת6י קרכנ 6ד6
חתן סוס .דכתיכ ס5ת תסיינס חת? ת6פיכס .ותו דססת6
כיות 6ד6 6תכס 5י5ס*ר [5נ] ו5וריית 6ד6תקרי 6מירו
6סתכחת 5 656ת5כ 6דסוס 5יס כר ימידאי א5ם
יות 6חד סוס ת6יכ 5תיכ6 .5תרו ייכ 51כריס דת5כ6תיכ65
ד6סוות 6ד .6ופד דייכו5 5יס  65יסתכח תיכ 65ותאנ6
6חר 6ככית .6עכדו סכי .כיון ד6כ 5ססי6 6סוות6 6תרו
תכ6ן ו5ס65ס ייכ 51כ 5ת6י ד6יסו ת6ינ .ד 65יכ5 65נזק6
5יס .כך כד כפקו יסר56תת5ריס  65סוו ידסי עקי 6ורז6
7תסיתנות6 .6תר קכ'ס יפעתון יסר6 56כןות ..6ופד
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חגל נקרא אח*ד.כי אהד רמזעל כל העשרספירות*.שר
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ע הבינח שנקראאץיובל451 :ן שחייה*ר נקרא חמץ ושאשד שבעיסה1
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ד6 6ת 5סון תיכ6 65הר 6כיון ד6כ5ו
דתי5יכס15ןד6י6ססי11ק"6סוות5,
"5תיע5
חיי%ץנדע כרי 6דתסיתגוק'1 6י]
6תר-65קכ*ס מכ6ן %ס65ס6תמיי 5ון חמן וייכ5ון 5יס.
דסכועות
דס 6יכי 5לגוק5 6ון 1כ 5סכן
ן
6ודמן גסמ 6ע65ס ד6יסו 6סיות 6דכ[ 65נדסכ
יומו
"ע"ד מקרכין
מתן "5תוקד 6ע5
[ני] 61תקרכין תרין
"תן 6תוקד 6כגור 6דתדכח6
גסמין 6מרגין כתד[6גין
חח
תדכו
 6%יכ5 %ס5ס6ס%גיק5 6ון 5יסר .56וגנין כך יסר56
קדיסין 6תדכקו כיס כקכ*ס כ6סיותין ד16ריית6
סוו
כיומ 6ד.6
יסר 56תרין ססרין
דגסמי 56ין56651 .ת5סיוו פיילילגרסירנין לפלפין נייפ 5וריס
ספנס 6יסו יות 6דדיג65 6יגון ד 65נס תיכ 65ד6סוות.6
לי %ר 6ד6יסו ממן.
וסכקו 65סוות 6ד6וריית 6כנין מיכ65

דר"ס  6100מתן ס5ק6
דס 6ניומ6
ע"
סין ע5יס .ו6יסוקיימ 6כיומ 6ד 6תקועקרקנס6רנ
ד"5
5
ס5יסדכרגם 61
ע5ת .6וקכ*ס יתיכ כדיכ 6ע 5כ 65וד6ין ע5מ.6
וכנ*כ כד יסכ קג*ס 6וריית5 6יסר6 56סעיס
 105מסס 61נסת 6ע65ס דססו6 6תר [גמ] ותנו
ססו 6כסמ110 6ידסין ומסתכ5יןכריי ד6וריית5 6תסךכ"ורמ
מיסר .וס6 6וקמוס ת5ס 6ינון מכרי 6כרוין 56ין
דק6מרן.

ישון קודש

נה 1"9

שיאכלו רפואה זואיןראוי להם סאכל אחר.כיון שאכלו
מצה שהיא הרפואה ליכנס ולהבין בסוד האמונה [נד]
הקב"ה מכאן ולהלאה ראוי להם חמץ ויאבלואוועו.
אם-י לאיוכל להזיקלהם .וכל שכן שביום חג השבועמע
שהר
הוכן לחם העליק שהוא רפואה לכל [5ס] וע"כ מקריבט
חסץ להיות נש-ף חסץ האהר על דגשזבח['י] ונתקרבים
שתי הלחם אחרות ביחדן'י] והחסץ נשרף באש המזבח.
ואינו יכול לשלוט ולהזיק להם לישראל .ולפיכך ישראל
קדושים נדבקים בו בהקב'ה ע'י הרפואה של ההורה
ביום הזדנ ואלמליהיו שומרים ישראל שני הצדרים של
אותן שתי הלחם .לא דדונכנסים בדין לעולם .ביום ראש
השנה הוא יום דוין לאותן שלא קכלו מאכלהרפואה.
ושבו לרפואת התורה בשביל מאכל אחר שד?א חמץ.
שהדי בטם הזה של ראש השנה חמץ ההוא שלה ומקטרנ
על האדםומלשין עליו .וד?א שמד ביום הזה לקמרג
ה"ולם .והקב"ה יושב בדין על הכל ודן את העולם.
ולפיכך כאשר נתן הקב-ה את ההורה לישראל הטעים
להם מן הלחםהעייץ ההוא שבמקום ההוא ~ח] וסתוך
הלחם הךעאהיויודעים ומבינים ברזי ההערה ללכת בדרך
היעשר .והרי טעבאר הענין בין החברים בסודות האלה
שאמרנו:

"ל

רועה הנאטן עיע_

רעיא טהימנא

ש

 )6דמפרתם 5כס מתמרת יסלמ וגו' .פסוו551 5ספיר )6דכמנשרשרעכםיכם סמחרת השבתוני'
 .מצוהזו
ספירת סעמר 60
 .ורי 6ד6
י
וד
פי
סג
ספירת הץסר דיי נהבאר .וזהלד
יסר6 56ע*נ י*פרנ
תק
יס
קנ
ו לפפנך פממ165ו
נו" ממס6כו .שרשראל אץ"פ שנמהרו לעשות הפסח ויצאו מהמומאה.

 65סוו ס5מין תכיין כדק6מוי .וט"ד 165ט 55נמורכיותי
דפסמ .דעד כפן 6 65סת5יתו כדק 6י6ות .כ6תת6
דכפק 6ממס6כו .וכיון דגפק 6מתתן  0650%וספרס .05
ף סכי יסר 56כד נפקו ממ5ריס גפקו ממס6כו .ועכדו
ו"ו
פסמ 5מיכ 5כפתיר 6ד6כוסון .מתען ו5ס"5ס יעכדון
מוסכג5 6מקרכ 6תת5 6כעלס 65תחכר 6כסדיס .ו6יגון
ממסין יומק דדכיו 65ע5 65רז 6דס5מ 6ד6תי.
%קכ16 65ריית% .6תקרכ 6תת5 6כעלס .וכניןד56יןיימין
6עון יותץ דעלת 6דדכור5 .6ה 6תמסר
מ1סכג 6ד5 655 6נכרי כ5חודייסו .וע*ד מוסכג 6ד 6כעתידס
6יסו .ומ5ין דע5מ 6תת6ס כיסיכס  651כעתידס .ורי6

לא היו שלמים ומהוריםכראוי .וע"כאין הלל גמור בימי
הפסח .כי בזסן הווא עוד לא נושעלטן כראף .כאשה
שיצאהטן ה8ומאה.וכיון שיצאה מכאן ואילך וספרהלה.
ואף כך יעשראלכשיצאו ממצריםיצ*ע מן המומאה .ועשו
פמח לאכול בשלוץ של אביהם .משם ולהלאה יתחילו
לספור יקרב השכעה להקב"ה שתתחבר עסו .ואותן
חמשים יום של מהרה כדי ליכנס להסוד של עולם הבא.

ד55 6ות 6דעמידס ו55ות 6דתיוסכ [גס] 561ין מתסין
מ"ס 6יגין .כ6 55גפי ד16ריית 6דס 6כיות 5דמחסין
6יסו רז 6ד6וריית 6מתס5,1 .ין 6יגון מתסין יותין יכיס
י תית5660 6ין מתסין מ*ס 6יגון.
סמסס ויוכ[ 65קןי6
 656מד סמיר6 6יסו וע5ת6 6סתמיך טליס [ק ]6וכס6ייות6
דחמסין 6תנ5י 6סתיר61 6סתכמ כי
ס .כמ5כ 6ד6תי 5כי
ו
ד
י
ד
י
6
ת
סוסכיגיס %1חכמ תתן 16ף סכי יו
א
צ
מ
נ
ו
6
ג
ח
י
ק
י
6
6
0
1
.
ם
ש
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י
.
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י
ש
ט
ח
ה
ך
כ
אף
ודיי ביארנו
סוד זה:
רו 6ד-6
נ) כשקדדא נתי ד3 6קרכ 6סמי ס5חס .דכתיכ כן וץכפצוה שאחריה להכךיב שתי הלחם .שכתיב
מתוסכתיכס מכי5 16מס תגופס סתיס.
ממישכותעם תביש לחם תטפה שתים.

טראה טקומות )5י9יג

נ) ד4נח.

ס"

יי

 %הזהר

_
"~ן
י

יי4יה

מח טצח רמו על הפלנות.וש1כ5ויןנחזההקדחשח שנקראען לחם עוני דלית לה מנרטה כלומ ,וחייע סוד האמויה :ילס
ן ע ההורה
היצה*ר שהוא השטן וכל כתדיליה:
היי" 4מן והמצה .תשארת ופלכות51 :ת) זה הסן שמקורו
כתוב לכו לחמו בלחמי
"שא בתשאית 1גע) ת*לת סיושב היא בעלמא דמקבא .ותפל
4ת העמידח בולמא ח רא )ש ושבעתיסיפ במלבות סוד השסטה ושבעה
שבועותבבייה סוד היוב  1ןק )6וח שער ה*12ןש"אי
ו טרשנ1

.
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רוי ביאינו שהשתי הלחם מרמזות על שהי השכינות
שלמעלר ושלממה שמתחברות יחרןקכ] וכננדן שהי לחם
בשכת .מזינו ש 5האחד הוא שתים שלמעלה ושלממהך נן
וע"כ כתוב שני העמר לאחד .לאחד ודאי .להתיחד
במים אחד .לזה שנקרא אחד .ומי הוא .הקול קול
יעקב [קד] שהוא טחל מלמעלהומלממה.וטעי לחםביחר.
א סוד השניטת שלמעלה ושלממה [קס]
ילפי שהשבתהי
הן שבת .לכך נצרך שתי לחם .ובשבועווז וטהוא
זמןמתןתורה .שניתנושני לוךות התורה מצד עץרוזיים.
נצרךלרקריבלהם וטזי הלחם,כי שניימים של שבועות
הםין [קי] ונצרך להקריב להם שתי הלחם שהן1קךן.
שהרי לחם הוא מען התורה שעליה כתוכ  ,5לכו לחנן
נלחמי .והן ךזוק מן הנת!יא 5חם מן הארץ .וזה הוא
0אכל אדשם שהוא *ושד ה"א וא'ו ה"א .כמו שכתוב"שת
התורה אד"ם .אד'ם כי יש-ב מכם קרכן לה' .עומר
ששרש דשא מאכל בהמות .שהם חיות השדש שמהם
נצרך להקריב .זהו שכהוב נק הבהם"ה .אילים דמז על
המננחים בהמשניות באאן הפיחוום שלהם .מן הבקר.
רמז על הפרים המפחים בהמשניותלפלפל בגבורהיהרה.
ונק הצאן .רמו על שאר העם שהקרבן שלהם היאתפלה.

שכ"

סכיכמף
ס6 6יק.תג 6סתי סלחס
תרתי
.0ל6
י6תח3רן כחד[ 6קכ] לנכיסון תרי גסתי
דחד תרין דעיל 6ותת[ 6קנ]
"
ת
ת
י
כסכת.
וע*ד כתי3תיינס"
ני סעתר להמד .ל6מד וד6י .ל6תיחד6
ק

יטקנ [קי] ד6יס1י טיל 6חתת .6תרין נסתי כמן.
ס רז 6דלטיל 6ותת 6ןקק]
ו3נין דסכת
יריכו תרי נסיזי וכסכיעית ד6יסו
י5ט
1כ6 55יסו סכת66 .
תתן תורס ד5תיסיכותריןלוחיןו6יריית,תססר6ד6ילג6דהיי.
5ריך לקרכ 6לגכייסו סתי סלהס דתרין ייתין דסכועיק
6ינוןיך [קין 5ריך לקרכ 6לנכייסו סתי סלמסד6יגוןןקוק.

זסי

6יסו ג?ט 6ד16ריית 6ד6תתר כיס 5 )5כ 1לח:זו

ג

מ יו"דיס*61 6ש1
ת6כ6 5ו*טד6
.ה6ר' דכתיכ ז6ת
סתירס 6ד'ס 6ד"ס כי יקריכ נזכס קרכן 5ס' .עיתר

ג.ז

6לצ

5ריך לריכ6
ש
1
תגנמין גתתגיתין 63לין פססין דלסון
נ
ת 1קרכג36ת
י
ק ס65ן נס6ר עת6
ועלייסו 5תתר כ) ו6תן 65גי 65ן תרעיתי חדס 6תס.
נו6רי ק53ס ות6רי תדות 6יכון תססר 6ד6י5נ6דחיי .ס6ר
טת 6תססר 6ד6ילג 6דס 31ורט 6סור וסיתר .ו3נין ד 6תן
ס3סת*ס ת~ל דלסו; עתר סטיריס .כת? דכתיג
נ) ויתד סס סעיריס ויסת עליס6 .וריית 6דכטל
פס דסית סדרי תסגס36 .ל 6לין ד6ילג 6דחיי
ד6יגון 6דס .ג?ת ,דילסון 16ייית 6דק"3ס.
תן סכקר.

קטון

:

"5

כלסו תג6ין ו6תור6ץ ו6תרו ת6ן ק6יס קתי סיגי:

המצוה שאוייה להקריב קרבן של מוספים בעבורשתי
הלחם .שכהוב והקרבהם על הלהם שבעת
י
?בש*ם תו' .לאחר שהקריב קרבן סוספים כמו בכל ימ
המועדים צריך להקריב קיבן שלו .וכמו שצריך להקייב
הוספת מוספין בעבורהעמר .שכהוב ועשיתםביוםהניפכם
את העמר כבש תמים ונו' .כמו כן בשבועות לאחר
ז ג) ר
מלאה מקוטות טסן.טי ג) ימק5ןי'

"

נקנ,היינו בינה ומלנות :נקג)פי' שמזונו של תפארת עא

ו
'
י
,
ן
ו
י
.
,ן
.
;
,
י
;,
,י

פקדרא 3תר ד 6לסקריכ קרכן דתוספין כנין סתי
ס5חס .דכתיכ וסקרכתס על סלחס סכעת
ככסיס עו' .לכתר ד6קריכ קרכג 6דתוססין כתס ככליותי
דתוטדי56 6סריך לקרכ 6קר3ג 6דיליס .וכתס ד6קרי3ו
תוספת תוסעין כנין עתר .דכתי 3ועסיתס כיוס סגיסכס
6ת סעתר ככס תתיס וגו'16 .ף סכי 3סכיעות לכתר

זץ הזהר

קי

3

אחי הוא מןשתי הלחם .מן התקשרותו לשתי השכינות; :קז] זה התיארת

ו.,",ה.,זפי,ו;,.'; ,וי י;" ו,יו;,...

"יו .,נ' ו11 ,י,,ז.,ו ,י,'",.ו',י

ויו4

",ג::::.ךעכי,:::
ןגזנגן.,:יו",),ג):':עךש::ע;"ייןןי:"2ג':,,י'יןי::גן::ןג":: 1
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תוספות שישלו.
ת 5יס .שהקריב טתי הלחםנירך להקריב
ו6קריכ סלמס 56מריך לכדכ6ע5יס תוספותי6י
ננ11ג 6סותתיוספת כתוכת 6ומתגת 6י16סיף מתן 5כ5ס .כדמיון טל תוספת כהובה ומתנה שמוםיף החתן להכלה.
כ5ס כסכתות .וככ 5יומין סכין .ושבה ד6לכה שהיא נקראח כלה בשבהות.וכן בכליו"ם.
וסכת מ5כת 6ד
6ויןסיתוססין דקרכגין ומתנת 6ד6יגון מתג1ת נצרךתוספות שהם קרבנות המופפיםע.ל-וסדגהע,שהןביענות
5ריכ 6תוספת י'6ג

כדינה .ע"כ ר"ם:
כס1גס ע'כ ר*מ:
 )6ננזקרש ססניעי נ6חד 5מים יסף 5כס סכת1ן  )5בנוקדש הטניעי באחד לחדט ידה לכם טבתק
זכרון תרועה .פתח ד' נהוראי הוקן ואמר
~כרון תר1עס פתמ ר 4גסור6י סכ61 6מר
כ) תקעו כמדם סופר ככסס 5יוס מגגו ססת6 6יסו זמג 6כ) תקעו נחדש שופר בכסה ליוםהגנו .עוזה הוא הזמן
6יסו 6תער טער6
65תער 6יי
ג6כסעד5י6סס תוקכייוןפ.6י6יסוכ
י תתתקף ס5יק ומסי6
צ6תתקף
 6ך 55גסיר ג0ור[ 6ק61 ],תמ5י 6מססר6יייג
.6
ן כ 5ע5מ6 6יסו כייג 6ע65ין ותת6ין .יכרוז 6כריז
כיי
5 6מ6ריסיכ.65ד6יסו
ג
י
י
י
ככ5סורכדעין 6תקיג 1כורסי6
י
ע
כ
לתיין ע5מ .6ירז 6סכ61 6תגסיר 5ן כמיכר.6
6 6תער ייג 6ע65ס כיומ6י
 656 6כ 5רזין
ת65יקיוסין יקירין כ5סו ת5יין כסכיע6ס .וססי 6סכיע6ס
1כ
ע65ס ע5מ 6ע65ס י6קרי ע5מ 6י6תי [קח] מגיס
נסרין כל כ51יגין 1כ 5קדומן 1כ 5כרכ6ן.
כי
 6םניע הזמן לחרש הברכות והקדושוה להאיר [קפ] טנקט
וע
מסי זמג5 6מית1תי כרכ6ן וקיוסן 65גסר[ 6קס] כ
5מסנמ 6ככ 5סקונ 6יע5תין כלסו1 .כ6 5יגון תקוגין 4השניחבכלחתקתים טל כל העולמות .וכל אותןהתקונים
65חקיימ 6כ5ס1ן ס5קין ממ תת6י 6י 6יגון כסר6ן .לקיום העולמהע כלם שלים מן חתהתפים אם הםישרים.
אי  65ע"ן מין קיימ 6ת5ס ך 65גסיל [קי] ואם אישישריםאז שמדאיץ דבדדמחשיך אתהאור[קי)
י6תסרסן מייכין ממ זכ6ין .וכיין "תער יינ .6עד שנפרשים הרושעשמתוך הצדיכרם .ואו נתשררהדין.
6 6תתקף סער6 6מר 6י6סתכמ תקסרנ 6ומהדץ ההוא מתנבר צד דשצמאה .חשמקמרנ נ8צא
יסס61ייג
פמ
1
ל
י
ב
ש
ב
כתוב
ס
י
5
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י
.
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י
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ש
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ה
כ
י
ת
כ
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י
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י
5
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כנין ייגתגון
טינתני
י
פ
ל
נ) 51כ 5תכלית ט 61מ1קר ומפי 6לסי0ר .6י6ת6י נ) ולכל תכלית דצא דו .--והוא מכסהיהלבנה .ולמה
רשט טל
 65מסרס 15ן כיי
 6ומקערנ .6כנין ילית תי16כתיס אין מומרת אותם בידי הםקםרנ .לפי טשןושעל-
דקכ*ס 165כי56עוכיי ייוי 61001 .ססר6 6מר 6קיימ 6הקבשה להאביד מעוו טיו .ואותו צר המומאה עומר
כק5יפ 6תקיפ 6ךל 6יכי 5ל6תכר 6כר כס5י עימ 6בקליפה חזקה שאין יב1לה להשבר .מלבד בעצה צ שנתן
יקכ*ס יסיכ 5יסר.56יכתיכ תקעו כמים סופר ככסס ל'וס הקב"ה לישראל .טשכהוב תקעו בחדש שופר בכסה ליום
חנגו .כנין 5תכר: 6סי 6כסס ו6תמסי 6סיסר 6ע 6חגנו .בטביל לטבר כסה ההוא דיזכסה להלבנה שלא
תערי יסר"ל לתת 6כסופר ס6י ק 65תאיר .וכאטר מעוררים "שראל לממה בטופר .זה הקולגסיר.
1כסי
דס5ק 6שיוצא מהשעפד מחהך באויר ובוקע רקיעים .ער טעולה
1פר כסם כ16יר 6וכקפ
.
ן
י
ע
י
ק
ר
ק ת
יגפי
עכי
.ובשיצא רואה
5נכי  6100סגר 6תקיפ 6דמפי 5סיסר6
.
י 6סנמ וםניע לדנלע החוק ההוא דסכסהלהיבנה
וימ5 6עי 65טנסצא חתעוררות הרחמים .אז זה שעלה ועמד למעלה
י6סתכמ 6תערות6ירממי כ 6100ים5יקוקי
ייןקיימ 6י6עכר 6100ייג
 .6נתערבב .ד) ואז זה הקול עומד ומעביר לדין ההוא.
ן ?6י קל6
6תערככ.י) וכיי
וכיון י5תת, 6תערי רממ' סכי גמי 5עי6 65תער וכיון טלממה נתעורד רחמים כמו כן למעלה נתעורר
סופר6 6מר 6על6ס [קי61 ]6פיק ק 65ד6יסו רממי 61ערע 1ט,פר אחרעליון[קי"] ומווראקול טףצא רחמים .ופנשים
קל 6כקל 6רממי כרממי .וכ6תערות 6ד5תת6 6תער
בקול רחמיםברחגזים .ובהתשררדת שלממה נתעורר
סכי גמי 5עיל61 6י תימ 6סיך יכי
 5קל 6כמו כן למעלה .ואם תשאל איך יט ביכולת להקול
תת6 16 6תערות 6דלתת 6ל6תער 6סכי נמי 5עע .6טלמטה או הדהעוררות טלממהלעורר כמו כן למעלה.
י5
ר6 6101 .קרי בוא וראה עולם התחתון עומד לקבל הצשיד .והוא נקרא
ת 6מזי ע5מ 6תת6ס ק"מ5 6קכל 6תיי
6כן סכ[ 6קיכ] וע5ק 6ע65ס  65יסיכ 5יס  656כג11ג 6אבן מבה [קינ] ושלם העליון אץ נותן לו אלא כדמיון
ן שדצא קיים
 .אם הוא ק-ם בהארת פנים מלממה .אז
י6יסו קיימ6י 6י 6ק1קיית 6כגסירו י6נפין מתת.6כיי
סכי גסרין 5י 0מעל 6ו6י 6יסו קיימ 6כע5יכו יסכין מאירים לו נך מלמעלה .ואם הוא קיים בעצבות מתנים
5י?ייג5 6קכ'5ס .כנ11כ 6ד 6עכי
ו 6ת ס' כסממס .לו דיןכננדו .כענץ זה כהוב עבדו אה
אחרתה' בשמחה .בי
היוס דכר גם מסיך לנכיס מיוס 6מר 6ע .065סכיגמי טמהת דארם מושכתאליו שמחה
עליונה .כמי כן
ע5מ 6תתתס .כנ11ג 6י6יס
ו 6תער סכי 6תתסיך עליס זה העולם התחתון .כדם14ן שהוא מעורר כך נמטך
יי
ל
סת6ליעע .6כגין כך תקימי יסר6ל 61תערי כסופר קל 6מלמעלה .לפיכך מקדימים "שראל ומעוררים בשופרעלש
שהוא סוד הרחמים .כלול מאש ומים ורוח [קינ] ונעשה
ו רז 6דרממי .כלי 5מ6ם6ומי 6ורומ[ 6קינ]
י6יס
61תעכיי אחד ועולה למעלה ומכהבאבן מובההזאח.והיא נצמבעת
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היל

אמך

ישוןהיהר

ן דססי 6ק5מ [קיד] וכדץ כתס ד6תחוי6ת
נ6יטןניוני
סכי 6תתסיך פ5ס ת5פי .65וכיון ד6תתקנת כסס 61ק65
רמתי נפקי ת5עי5מ וס-יין פ5ס .י6תכ5עת כרמתי
תתת 6ות5פי.65יכדין 6תפרנכ ססרמ 6חר 6ו6תמ5ס תקפיס
ו5מ יכי5 5קסרנמ .וס6י 6כן סכמ קיימ 6כנ"רו ד6יפין
תכ 5ספרין כנסירו ד5תתמ וכנסירו ד5פי5מ .מיתתי
16תר כיומ 6דכפורי .וכיותמ
קיית 6כנסירו ד5פי5מ.
דכסורי 6תנסיר ססי6סוי%ן פנ 6ננסירו ד5פי65
תנו נסירו דפ5תמ ד6תי :
 )6רכי י5חק סתמ -תקפו כתוס טפר נכסס 5יוס
מננו וכ"ין מיסן יסר 56ד(4כ*ס קריכ 15ן 5נכיס תכ5
ן 5נכיס
16תיןעכי"ס 61תרפי כסו .ות6תר רמיקמ קריכ5י
סס"ך כ) 1י6תר יסוספ מ 5כ 5ספס כס אתר ס'
מ5סי יסר 56כעכר סנסר יסכו 6כותיכס תפ51ס%5 .ז6ס
דס 6ת6תר רמיק 6מתרפי נט (1ךינ 15ן5נכיס וכתינ ומקמ
6ת 6כ
6יסכתסכ5ממת מכרסס תפכר סנסר ונו' .סמ (ך6י
6ית 5
י כ 5יסר110 65 56
י ד1 .6כ5
כס .1וכ
פ
ד
י
סכן יסוספ 56מ מורייתמ כו5ס סתים ע5י 6כתס דסתמ
קויס 6סתיס ונ5י .6כנין דמוריית 6כ51ס סת 6קדיס 6סי.6
ופ*ד 6יסי סתיס ע5ימ6 .י יסר 56ויסוספ ס11ידעי
.ו6ת6י
כתיכ כס מתר ס'
כ
 656 5.וד6י סתיפ 6דת5ס דסי סני
6
ר
ו
ס
כ
6
ת
ס
כ
6
כ
ופכי? 15ן
פכד קכ*ס כיס דמתרעי
רתיכ 6נךיס 6פ"ס 5יקריס61 .סיק 15ן תנו נסר6
ע65ס יקירמ סקסן"יךסמ .כ54ינ 6דכ 5כ51ינין .כנין
ייתפטר כסו.
כס מתר ס' כעכר סטסר יסכו
מכיתיכס תפעס .סנסר .ד 6ססומ נסר דמסחתודפ ו6תידע.
תפי5ס תמי ק 6כעי סכמ 56מ 5ממ61ס מכתת .6כעכר
סנסר תעו5ס .ססומ נסר פעס 6נ4יי [קפו] ופ*ד
כעכר סכסר יסט 6כותיכס תע51ס" .מזמס סיכו וקסוס
דפכיד קכ"ס 5יסרמ61 .5קמ 6פ 6כיכס 6ת 6כרסס
תעכר סנסר .ת6י ק 6תיירי .מ 65מכרסס 6 65תדכק כיס
[קפז]תממזיסשנסר 6פ*נד614יסידינ.6דיכין
נפקין תססריס ומתתקפו כיס .וכד י5מק 6תתקף
כדינויכדיןע5מין"עת6יןתתכנפי5דינ .6וכרסי6דדינ66תתש.
ותתק5עכו 6קדיס6יתיכ ע 5כורסי 6דדינ 6וד6ין פ5מ .6כדין
כחדס סופר ככסס 5יוס מננו-

ההוא [ק*ד] ואו ככף שהיא נראית
בשתן תונים של
כך נכהשך עליה מלמעלה .וכיון שנתתקנה בקול ההוא
יצא רחמים מלמעלה ושורה עליה .ונכללת ברחמים
םלמטה ומלמעלןואז נתערבב המומאה ונחלשתוקפו
אינויכול לקפרג .ואבן מובה הזאת קתסת בהארת פנים
טנל הצריים .בהארה שלמטה
וףבהארה שלמעלה .ומתי
ל"מה בהאיה שלמעלה .זה וד* ביום הבפורים .וביום
הבפורים נשפע אח -על אבן טובה הואת מהאור שלמעלה
טהעך האוי של עולם הבא :-
תקש בחדש שופר בכסהיי*ום
 )6רבי יצחק פתח
רגנו .זכחים הם ישראל שוקכ'ה המאיבם אליו מכל
ד*צכות עכו'ם ובחר בהם .וממים רחוק הקריבם אליו.
שכתוב כ) ויאסר יהושע אל כל העם כה אטר ה'
אלהי"שראל .בעבר דנהר ישבו אבאיכםמעולם .להראא
שהריפטקום רדצק בחר בהםוהיייבםאליו .וכתובואיש
את אביכם את אגרהם מעבר הנהר ום' .מקרשת האלו
"שלעיין בהם.וכי נל ישראל לא העיורעיםזה .וכל
כל התורה נמתר וננלה כמו שהשם
שכן יהושע .אלא
הקרוש נסתר וננלה .לפי שהתורה כולה שם הקדושהיא.
ועשכ היא נסער ענלה .ואם "שראל וירצשע ידעוזה .למה
כרעב כה אמר ה' .אלא ודאי מור הרבר שפובה נרולה
עשה הקב"הלישיאל .שבחר בהם באנותיהם ועשה אותם
סרכבה קךושה עליונה לנבודו .והמווכם מתוך הנהר
והקדוש .מאור של כל הסאורות .בשביל
העליון
שההעטר בהם .זש'כ כה אמר ה' בעבר הנהר *שבו
אבותיכם מעולם .דגהר* וה הנהר היצא דג:ושנ והנורע.
מעולם .מה רוצה בזהכאן .אלא להראות חכמה .כעבד
נקרא עולם [קסי] וע"כ אמר
הנהרמעוים .נהר
בעבר הנהיישבו אבותיכם מעלם .להראות החסרוהאמת
שעשה הקב"ה לישראל .ואקח את אביכם את אברהם
מעבר הנרר .מה ענש% .א אברהם לא גתרבק בו
נהנדר ההוא כמו יצוק .שגתרבק בו להתנבר בצר
שלו ןקסז] בוא וראה נהד הדצא אע'פ שאינורין .יוצאים
רעים טן הצד שלו ומתנבריםבו .וכאשר יצחק מתנבר
בדינים שלו אז על"צים ותחהוניםנאספיםלרין.והוכן כסא
.והםלךהקדושיוו*ב על כסאהריןורן את הטלם .אז
הרין
תקעו כחרש שופר בכסה ליום הגנו:
רבי אבא היה ישב לפני רבי שמעון .אמד לו
* כמה פעמים שאלתי על עעפר זה מהו שינו .ועך
הי
עתה לא נתישבתיבו .א'ל ודאי זהו דבד ברור שישראל
צריכים ביום הוה שופר ולא קוץ .לפי שקרן הרי ידוק כעיין ניותמ ד 6סופר ו5מ קרן ננין דקרן 6 60תידפ
באיוה מקום הוא [קיז] ולהדביק הריןאין אנורושים .אבל
הוי למדע בדבור ובמעשה נצרך להראות ולעורדענינים
שהארת סמ תנינן נת5ין נו 6נעיכן 65תאס ע6תפר 6ת5ין
נמערים .בוא וראה כאשר שופר עליק ההוא
הבל ט נסתלקואיממאירלהבנים [קיח] או הדיןנתעורר
וכסאות דצכנות לביתהרין .וששר זהאיל של יצחק נקרא
שהוא תיקפו של יצחק והתשבחת של האבות .נ) וכאשר
טשתלק שופריגרול הרצא שאט מיניק להבנים .אז יצחק
סט 6סוסר 3דע ד 65ינק6
כוין
מהגבר ומגןלדין בעולם .וכאשר נתעורי שופר דיצא
6
נ
י
ד
5
ף
ק
ת
ת
6
מ
ת
5
ע
כ
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ק
ת
ת
ק
ו
ר
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ת
6
ד
כ
ו
6
ו
ס
ס
סופר
אם האנשים דשורט בתשובה מחמאיהם .צריכים להשמיע
שעפר מלממה חה דקול עולה למעלה .אז נתעוי
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העליון ההוא טזשררו
~את [קיסן ובאלה הקולות שלממה %תנים ישראל כח
להרחמים שלמעלה .וע'כ נצרך להכין שופרבים הזה
לסדר ווקו*ת ולכ%ן ט .בשביל לעורר שופר האחר שמ
גכללים הקולות שלמעלה:
סדר הראשון [קג] קל יוצא וסתעמר למעלה ,עולה
אצל לרקיעים ומבקע בין ההרים הרמים [קג ]5ומגיע
אברהם ושיה בראשו [קגנן והוא בתעורר ונתעטר
וסתקן להכסא .ובספר האנדות למדני בשעה שזה הקול
הראשון עולה נתעורך ומתעמר אברהם ומתקן להכסא.
וגשפעעליו הארות מן חכמהוביגה:
כך שלהקול
שני התקיף לשבר תוקשהרונז .וזה דשא סדר שני [קגנ]
זשהנתהעקוורלריהםוא משבר בהוקפו .וכאשר הוא עולה כלהיינים
לפגיינשברים .עדשעולהלמקומושליצחק1קגי]
כיון שיצחק נתעורר ורואה לאברהם שמתקן לדגסא
לעמור לפניו .אז הוא נכנע ונשבר תוקף הרין הקשה.
ובזה צריךמישתוקע לכוון הלב והמחשבה.בשביל לשבר
הכח והתוקש של הדין הקשה .זש"כ  )6אשרי העם יורקץ
תרועה .יודעי תרועה ודאי [קכס] :סדר שלישי [קגו]
קוליוצא ועולה ובוקע כלאותן ריקיעים והחמיםנתעורר.
ומניעק.ל וה לראשו של יעקב [קגז) יעקבנהעוררורואה
לאברהם שמתקן הכסא בצד אתר [קגח] אז אוחזים
שניהם בו ביצחק .אחר מצד זה ואהר טצד זה .ואין
ביכולת לנבורותיו שיצט לחוץ .ואלו נ' סדרים כלם סרר
אחד הם:
נ) כמןאר השני [קכס] קול יוצא ועולה תומל לאברדם
ממקונ %וממשיכו יטטה
 .למקים שהגבורות
של יצחק ש%רות [ק(] והוא מעמיר לו לאברהם בד%כן:
שני1ק(]6יוצאק%להמשבר.ואינותקיף כהראשון[ק5נ]
ן שחלש זה הקול שר%קע .אלא טהה ד)קול אין הוא
לעוכ%ז יצחק כמו בתחלה .אשר שם תוקש הדין שורהי
אלא שהואלעומת בטזדץ שלססהשהםרפוים עתר .וכלם
רואים לאברהם אצלם ונכנעיםלפניו :בתוך כךיבוא סרר
שלישי [ק(נ] הקול יוצא ועולה חצזעמר בראשו של יעקב
וטמשיכולממה .למקום ההוא שאותן הגבוףותשורות .והוא
עומד כננדן .אברהם מצד זה ויעקב מצד זה והן
באסצע .אזנכנעין
וכהצתככין בסקומן .וכל אלה
הקולות הם סדר אחר השניי
סדר האתרון [ק(ין שנצרך להעלותם למקומם.ויהושיב
ביניהם ליצחק כמקרם .לפי שהוא גצרך להושינ
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א"] פי' "תצא הארה מעולם הבינה .הבאה אליה מעולם האצ
ילות טהוא כלו רחמים וחסדים להמתיק הרינים שנתעוררים1 :קכן זו
תקיעה הראטונה מן סרר הראשון .וכאשר רטב'י תנא הוא מדבר רק סן נ'פ תר'ת .ושיא אותם ר סררים .כי תטית ותטר'ת
נתקן אח'כ* בראיתא במסכת רש
גחה .וגם מחלק כל סרר לג' סררים.כי בכל סרר יט נ' קולות טהם תר*ת :ןק 1%היינו ספירות הקדוטות:
(קגגן פי' טתקיעה  11נותנת לפפירת
החסר טנקראת מרת אברהם לתקן כסא הרין בחסר1 :קכגן זה סרר הטני הייס התרועה.
ונררטת סלשון טבירה ערה*ג תרועם גטגפ כרזל
,ינים
 .ןקכז) היינו לספ.רת הנבורה טנקראאע סות יצחק טהיא ריןי 1קכס) פי' אומכ
איך לו%בר ול?במאלכעה]רין :ןקט] זה סרר הוש
הליאש'י היי %תקיעה ב' :ןקכ 11 )1ספירת התפארת טהיא רחסים ונקראת מרת יעקב1:קכח פי'
בגח טל חסר
עתח מיבר סן תקיע
טל סדר תד'ת הטני:
י
ק
ן
ןהיינו בעולם המלכות טנקראת ביתרין שלסמה1 :ק( 16וה
מרר השני היינו התדועה של תדשת הטני:
פי' טתיועה  %איגה תיף כתיועה חראשונה שגסרר הראטון .ומפרט הענין טאינה
תקיף היי %טאין באה לשבר הרין אלא ל
תר'תהגניע :טרןיקיוהדין בהביתרין של~פה.כי בחיי
ן התקיף כבר נטבר בתרועה א'
 .ןק(נן וה
סרר הטלישיהיינו תקיעה טגיה של
] עתה מדבר סן סרר תר'תהג' .טהכונה בהם לה?לות פן עולם ר*מלכות את
ני
ט
ה
האגות אברהם יצהק יעקב .היינו הג' ספירות המד נבורה תפארת טיחזרו להתיטב במקוסם התמירי:
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שתובמימו שלא יצא בננורותיו לחוץ .ואז כל הדינים
נחלשיםורחמיםנתעורר,ועלי
הצריךלכוון הלב והמחשבה
באותן הקולות ולחזוי בתשובה לפני רבונם .ואז כאשר
"שראל מתקנים ומסדרים הקולות ברצון הלב כראוי
בשופר דשה.חיזרלמקזמושיפרהעליון ההוא [ק(ס] וכאו1ר
דצא חוזר מעמר ל 1ליעקב ינתתש הכל .וכסא ה-ין
הושלך .ואז שמחה נמצאת בכל והקנ"המיחםעל העולם.
אשרי חלקם של יטראל טיודעש לפים ולהמשיך לרבונם
מדין לרחמים .ולתקן כל העולמות על ידיהם )6 .בוא
וראה כגדזה נ' ספריםנפתחים בעם הזה .וכבו טרחמים
עזשרר והרינים וקטרםנחלשים תכנסין למקומם .כךדצא
לממהכדמיון שלמעלה .רינים הקשים נחלשים ומתבמלים
קהעים.ומי הם .אלו אותןרטעים משורים טהםדינים
קשרם .נבנעים ונאבדיםנק העולם .ועשכ נכתבים ונחתמים
וכו' .א'ר אבא ודאי זה וצא תוכן הדבר .ברוך הרדגק
 .עוד א*ר אבא בראט
ששאלתיודיורצזי דברים האלה.
השנה נברא האדם ועמדבדיןלפנירבונו .חזר בתשיבה
וקבלו הקבשה .אמרלו .אדם אתה תהי' סינק לבניך
לדורירזרות.ביום דחהיעמדוברין .ואם ישובואני אקבל
אהזם .ואקים סכסא הדין ואהקיים על כסא הרחמים 6ן.
וארחם עליהם :-
נ) ןכרדן הרועה מקרא קדש .אשר יהודה כתוב זכרון
תרועה.זכרוןאנועוטיםבכונתהלבוהמהטבה.
"שראל עושים וכרון לממה .במה .במעטה .כדיטיתעורר
ענין כדמיון זה למעלה .אשר אלעזר כתוב בכסה לום
דגנו .טנתכסית בו הלבנה .ואז נתכסית .אלא כאשר
עומד עב הענן והשמש אינו מאיר .אז נתכסית הלבנה
ואעה מאירה .וע"כ כלפני עב העק אין הטמש מאיר.
כל טכן הלבנהשנתכסיהואינה מאירה .וע'כ כתוב בכסה
ליום חנמ בה"א .שנתכסית הלבנה [ק ]15ובמה מאיר
הבל .בתשובהובי
ל שופר .שכתוב אשרי העם עדקץ
תרועדא ואז ה' באור פניך יהלטן:
נ) בוא וראה כתוב ותנח דהבה בחדש השביקץ
תו' על הרי אררמ .מה יוצא ל 0מזה אם נהה כאן או
כאן .אלא כמה חב*בים הם דברי התורה .שבכל ענין
סותת עליונים .הריאמרו שבטעה שהדין תולה
העולםוהדינים שערים .והקב"ה יוטב ע 5כסא הדין
העולם .בכסא ההוא כמה רשיבבת נרטמיןבו .כמה
פתקאות נמזות בו בתוך אוצר המלך.
דספרים
המשקח*ם ננוזים שם .ולפיכךאין דבר נשכח מן המלך.
וכסא ההוא אינו מוכן ואינו עהרה אלא בחדט השביעי.
שבויום הדין .יום טכל באי העולם נפקדים בו .וכלם
עובריםלפניכסא ההוא.וע"כווזנח דהבה בחדשהשביעי.
בחדש השביעי ודאי שאז העולםנדק .על הרי אררמ.
א 6שרי דןינים בעלי יבבה ויללה .שכלם שכיחיםביום
ההוא לפני הקב"ה .והרבה שרי עונשין נהעוררים ביום
הזה .וכלם עומדים החת כסא ההוא בעת שהעולם נדק.
וישראל מתפללים תפלות ביום הזה .ומבקטים ומהוצנים
לפניו
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קתיס ותקעין 3סופר .ק"3ס מייס ט5ייסו ותספך דינ 6לפניו ותוקעים בשופר .הקב"ה חם עליהם וטהפך הדין
5רמת' וכ 5ע65י ותת6י סתהין 61תרין 6סרי לרדמים .וכל עליונים ותחתונים פותחים ואומרים אשרי
סע
עס יוןטית-יטס .וט"ד 3טינן 3ס6י יות6דס"י דתקט העם יידל הרועה.ויכ
ך נצרך ביום הזה ווהאיש התוקע
דת5ס ויכוון 3יס 3תרועס ויט3יד ת5ס ידע עיקר הדבר .ויכוון בו בתרועה ויעשה הדבר
יי
"ק('] וע'ד כתי6 3סרי סטס יודטי תרועס1 .ל 6בחכמהןק5ז] וע"כ כתוב אשרי העםיודעי תרועה .ולא
3מכתעתק
ד[
5
כתיב תיקעי תרועה:
כתיכ תיקעי תריעס.
65סתכ 65כ3ר נם ס'5סתכ65
י)
יות6
) ביום הזהצריך העם לבחור באדם השלםבכל.
י
ט
כ
ט 3יקר 6דת5כ .6דיכעי היודע דרכי רטלך הקדוש ומבין בכבוד דמלה .שיבקש
יידט 6רמייכס6דימ5כ 6קדיס6טת"ייד
ע5ייסו
3ס6י יות51 .6אנ 6ק 5סופר3 6כ5סו ע-5ין עלירםרחמיםביום הזה .ושיעלה קול שופר בכלהעולם4ת
3כויכ36טות" 3מכתת3 6רעות3 6ם5יתו .ננין ויסח5ק בכתת הלב בחכמה ברצת בשימות .בשביל שיסהלק
כ"1
דינ 6ט5ד5
י תן ט5ת .6ווי 65ינון דס'5מ 6ד?5ון  65הדין עלידו מן העולם .ף להצבור שהשליח שלהםאינו
יד
5סתכמ כדק 6י16ת .דס 6מו3י טת6 6תיין 65דכר 6נטצא כראוי .שה-י חטאות דקהל באים לרזכר
3 6365יותי דר*ס ויוס סכפחןיס ד 65בשבילו .וראיתי לאבי בימי ר"ה ויום הכפורים שלא
גביניס.
אדם .אלא אם עמדעליו נ'
"1ת 6תכ*3 5נ6656 .י ק6יס ט5יס תלת 6רצה לשמוע ההפלה
נ5
י5
ת
מ
י
ע
3ט' 5תסת
י
יותין קודס 5דכ6ס 5יס .וסוס 6תר סכי553 .ות 6דס6י ימים מקודם למהר אמ
כו
ות
 .וכך היה אומר .בתפלת זה
ו
האיש שאני מטהר אות
ר
פ
כ
ה
מ
העולם .וכל שכןבהקיעת
שופר ,שלא רצה לקבל הקיעות מאיש שאעו מבין
ע עלפי דמוד של ההקיעה וע"כ נטצא בספרו של
לתי
רב רמרנא הזקן בענין התפ*ת של ראש השנה שהיה
אומר .ההפלה והקול שופר שסוציא איש הזכאי .שנמצא
תרומיסותנססיס 3ס6י סוסר 6ס6י ק 65ס5יק5טי .65ו3ססו 6מרוחו ומנפשו בזה השיפר .קול זה עולה למעלה .וביום
יות 6קיימין 1תסתכמין תקסרנין 5טי 65וכד ס5יק ההוא עומדים ונמצאים מקמרינים למעלה .וכאשר עולה
דסופר 6כ5סו 6תדמיין תקתיס 651יכ5ין 5קיית 6קול שופר הזה ניחים כלם מלפניו ואין יכולים לעסוד.
ס6י
ולקסון ד5דיקי 6דידטין 5כוונ 6רטות5 6קתי אשרי חלקם של הצדיקים ש-דעים לכוון דומדח*בה
5מ
זכ6ס
"
ק
י
נ
פ
ל
ת6ריסון .וידעין 5תק %ט5ת 6נס6י יות3 6ק 5סופר .6ט"ד רבונם .ויודעים לתקן העולם ביום הזה בקול השופר .ע'ז
 .וט"י כתוב אשרי העםיודעי תרועה.יודעי ולא תוקקי .וע"כ
גתינ חסרי סטס יודטי תרוטס .יודטי  6%תוקטי.
3טי 65ודסר3 6סופר5 6תכדע 3סני ק(י %כוונ
 6נצרך לואהר בהשופר לרעת ענין אותן הק~ות ולכוון
דסופר 6ד 65ס5יק רקיפ 4מן .וכ 5בהם.ואין לך קול שופר שאינו עולה ברקיע אחד .כל
3סו.יי
ת 5ך
ק הח4לות שברקיע ההוא נווענים קקמ לקול הזה,
י
א
6ינון 6כ5וסין דססו 6רקיט 6יסנין 6תר %5י ק.65
ות6י ק6 6תרי כ) וס' נתן ק5151סכי מי15ונו' .וק6יסס6י ומה שמרים נ) וה' נתןיל
ו לפני חילו גו' .וקיש זה
ה 65נססו 6רקיט טד ד6תי ק6 65מר61 .6תטתד 1כמד 6הקול ברקיע ההוא עד שבא קול אחר1 .מתחברים כאחד
3זוע5 6ררויע 6מר .6וט'ד תנינן 6ית ק 51דס5יק ועולים בהזדוטתלרקיע אחר .וע'ז למדנויש קול המעלה
 .5ות6י 6יסו .ס6י ק 65דתקיטת 5דיסר6ל 5תת 6קול .ומה הוא .זף קול ההקיעות של ישראל לממה.
וכיון דתתמ3רן כ6 5ינון ק5ין דלתת .6וסלקין 5ססו 6וכיון שמתחברים כלאיתן הקולות שלממה .ועולים לרקיע
רקיפ 6ט65ס דת5כ 6קויס 6ס6רי 3יס .תתטתדין כ5סו העליה ההוא שהמלך הקדוש שורה בו .מתיצבים כלם
קתי ת5כ .6וכדין כורסוון דדינ 6רמע .וכורסי6 6מר 6לפני המלך .ואז כמשתהרין נשלכים .וכמא אחר של
רחמים עומד ומתתקן ?-
דיטקכ ק6יס ו6תתקן
למדנושרביייסאהזקן אמר בכונה הסדר של אותן
קקיעת .6קדת6ס כ5ע 6תכ[ 65ק5ח] תנינ .6התקיעות .מדר הראשוןכלול מהכל [ק(ח] מהרהשני .קו
כסדר 6ומד 6כסדר 6ג3ורס 3יכייסו [ק(סן אחד כפדר ואחד כמדר וקול של נבורה באטצע [ק(ס]
סכ 6ומד סכ 6ונ3ירס מדרהש~ישי .של אחד מכאן ואחד מכאן וקולשל נבורה
מד
לי
מל
ת
"ת6ס .
3ינייסו [קת] סוסק 6ס5ק .6קותסי 6נמת .6מד תקיפ 6באמצע [קת] השברים לעלות .דתרועה לרדת .אחד קשה
ההד רפי .6וס16 6קתוס ד6ינון טסרס 6ינון תסע מד חאחת רפה .ונהבאר שאותן עשרה הם תשע .ואחדדיא
כ 655דכ[ 65קת"] ו6?3י יות 6תתטסר 6י5מק וסו 6ריס 6כלל של הכל [קת"ן וביום הוה נתעמר יצחק ו-וא הראש
ל36סן [קתכ] 6:3י יות 6כתיכ נ) פמדו 3כיון מס6יס .להאבות [קתכ] על יום הזה כהוב נ) פחדובצייןחמאים.
3ס6י יות 6י5מק 6תטקד וטקיד כ .65וסרס תי55ת [קתנ] ביום הזה נעקד יצחק ועוקד לכל .ושרה מיללת [קיג]
1ק 51סופר 6תקיף 5מן .6וכ6ס מעקיסת6ן דעכר 3ינייסו וקול שופר חזק מאד .אשרי חלקו של זה שעברביניהם
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*י' בכונח .וע'ז חז*ל אמרו הקיעת ן81ר חכמה ואינה מלאכה, :קלח] זה מדר תשר'ת כלול מכל הקולות[ :קלע] זח מדר תש"ת.
" פשוטה לפניה ופשופה לאחרןה ושברים באמצע לשבד תגבורת הדין הקשה] :קת] זה מדר תר*ת .שגם התרועח נקראת קול של
ה
לורה .מלשון תרוזם בשבפ בדזל .ומפרש ההילוק בין שברים לתרועה ואומר שה*,בריםקיי
נב
ח והתרועה רפה .חשברימ עולה לשבד
הגבורה ודינא קשיא במקום מוצאו .וההרועה יורדת להבניע שריהדין בהבית דין שלמטה שהוא דינא רפיא,:קפ"
ןפי' העשרה קולות
הוא כולל .והיינו השברים תרועה של סדר תשר'ת כולל השנים להיותם אחד מספק זמא
של תשר"ת תש"ת תר*ת הן תשע.
אחגי
ימג]
ג,
מש:יפ ביחד  %ונ-ועה של חשרה:מ
י זח היום נקרא יום הדין .וחיינו כחו של יצחק מדת הגבורה[ :קתג]  %השכינה הקדושח
מיללת שלא ישלפ הדין בישראל:
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ק
וניצל מהם .אשר אבא לפיכך קורין פרו%ז יצחק ביום
י ביום הזה נעקד יצחק לממה ונתקשר באותו יות .6ד3ס6י יות6 6תעקד עחק 5הת 6ו6תק
דחה.כ
6תקסר: .סעת 6דכתינ ויעקד 6ת
שלמעלה [קתד] מתי נתקשר .בשעה שכתוב ויעקף את
יצחק ב %גו' :-
 )6ר3י סתעון 6תר ת 6חזי 3יות 6דר6ם ססנ?
מעו! אמר בוא וראה בימי ראש השנה
ויום הב)6טרר
יבםיששהןץ נמצא בעולם .והמקמרנ עומד לקמרנ.
צריכים ישראל לעורר בשופר .ולעורר קול הנלול באש נטיין יסר 65 (6ק 3סיפר .ו65תם ק( 6דכ(י 5כ"ס6
ומים ורוח שנעשו אחר .ולהשמיקקול הזה מתוך השופר.
חה הקול עולה עד המקום של כסא הרין ,ומכה בו וס6י ק 51ס5יק עד 6תר דכורסי6
יתכ .6ונסס 3ס
ק דדיכ"
ועולה.כיון שמניע לשם זה הקיל מלממהק,ל שף יעקב
וקנ*ס 6תפר י .זס 6כנייכ6
נתתקן למעלה.והקב'המעורר רחטים .שהרי כמו שישראל
5
מעוררים למטה קול אחד כלול באש ורוחומים היוצאים
תת 6קו 5מד כ5י63 5ס 6ורוח 6ותי 6דכפקי
כאחד מהוך השופר .כן גם נתעורר למעלה שופר ההוא .כחן 6תנו סופר .סכי נתי 6תער 5עי 65סופר
.
והקול דהוא הכלול בא"ש ומי'ם ורו*ח טשתקן ,ויוצא זה
ם ורחמים
הקול מלמטה וזה הקול מלמעלה .ונתתשהעהי
נמצא .והמקטז דועא נתערבב .שדףה חושב לשלומברין
ולקטרנ בעולם .וכאשר הוא רואה שנתעורר רחטים אז
תידיתי
61ס(ת,(::ס ומיכי
נתערבב ונחלש כחו .ואימ יכול להרע מאומה .והקב"ה
( 5תסנד
וק"3ס
ק אתהשים ברדטים .ואפשר תאמר שהדין נעשה .לא
כן .אלא שנתחברו רחמים בדין והעולם נרון ברחמים.
בוא וראה כתוב תקעו בחרש שופר בכמה ליום חנמ.
שנתכמה הלבנה .שהרי אז שולמ נחש הרע ההוא ויכול

י

ט*די
,:%ק

י

ק3סס61

ט

ש5טט.

וצ,ט6נ"%י"ייז;ולצ"7,ה
ןד

יהויק לעולם .וכאשר נתעורר רחמים נתע*ת
ומתרחקז מן החשכות .ודוא נתערבב ואיטיכול לשלומ.
ונתרחק שלאיקרב שמה.וע'כביום של ראש השנה נצרך
לבלבל *תו כזה דגשר משנהוואינו *ודע כלום .וביום
הכפורים נצףך לעשעת ל 1נהת רחה בהשעיר שנשלחלו.
ואז נהפך להיותמליץ עלישראל .אבל ביום של ראש
השנה נתבלבל שאינו יורע ואש יכול להרע מאוטוע
שהוא רואה התשררת של רחטים עולה מלממה ורחמים
מלמעלה .והלבנה עלתהביניהם [קתס]אז נתבלבלואינו
יודע כלום ואעו יבול לשלומ .והקכ'ה דן את ישראל
ברחטים ה,ם עליהם .ומאריך להם ר,זסן כל אווק עשרה
ימים שבין דאש השנה ליום הנטרים לקבל 5ל אותן
השבים לפניו ולכפד להם על חמאהזיהם .וססלק הדין
עם הכפורים .וע'כ בבל דבר טה רקב'ה
ל לעשא פשלה.כדי שלא ישלומ עליהם הדין.
ע בלם זבאים בארץ .כאהבת האב עלננע .מזכל
יה
הלבנה

טל

במעשה וברבור הולהז

1%י,7,1,
ן.
ל,יעותע,ג~
,
יל.יו ,תווננ
"
,
ו
ל
5ערג 63ד5יסיטן טסר תסנתיס 651דידע כ(1ס .ז
ן

עדין 6תריפךןסכימר 6ע5ייסו דיסר6 .56כ 5ניות1 6דר6ס
ססנס 6תער 33ד 65ידט  651יכי( 5תע3ד כ15ס.

יש .17,הנ'ן;'7ת,נוי"ון,ן
ינ',11ונ
3ר0תי טייס ע(ייסו161 .ר:ך 5סו זתכ 6כ6 5ינין עסרס

ו",

דאע5יטס

ן:י,י":ןו:ו;)וייי,
וינ
וכפווי.

ד
ועשד 3כ65סו;*3סס5סקיד 5ון

רעיא

עמ'

י"~':ן"

רועה הנאנן
ט בחדשהשניעי באחד לחדשתו'.מטיה  %לתקוע
ם בחדש
שיפר בראש השגה .שרואיום הדץלשי
6יר.יו ו" וום
בט שנתבאר.והייביאדוענין הכתוב תקשבחורש שופר 3כססדשנחנטוס
בכסה ליום דגנו .ואמרו ט והה דצא רתם שהלבנה
י1ת6ד:סיסר6
וס6ושר דס6י
פתמ36פ65
נתכמיתבו והעולם עומדברין [קתו]לפי שהמקמרנ ההוא
ט]
דסס 61תקסרנ6
יסיוט
שהדק שורה
מדפה ומכסה וסתר הפתח על המלך במקום
2
2
לתבוע רץ על העולם ,ואם תשאל איך נחנה לו' רשות 5פת3ע ויכ 6ע 5ע5ת61 .6י תית 6סיר 6תיסי53יס רסו
להמקטרנ

"

"111
שץע",:ך::

ט

ה "זהר

מהיסנא

ם

נקפזו*" שעשי חעקדה גתקשר במדת רגבורה שלטעלחז ןקפס ,מדת המלכות והשכינה חקדדפה גהעלתה להתקרב לטדת הרחמיםז
וק?י]
שנפסק אור הדחמיםלחו*יע מן חתפארת להמלבות כדרך שאתשט,ט מופין אשרו על הלבנה .וזהו הענין טנירת הפתה

כ:ין

לשדן הזהר

אמור

לססא תקעונ5 6מפ6ם אמתכע ויכ 656 .6וז6י כיז6
זסס 14מקערג 6סוי קנ'ס לתתכע זיכ 6ע 5כ 5פ5מ.6
י 5יס *וק 6יזיע5 4מתכע קמיס כ 5זיכין זע5ת.6
יסו
זס 6קכ*ס עכיז 5יס וסוי 5יס קתיס5 .מסו' דמי15

זקכ*ס ס5ק0' 6רי 6ע 5כ .65ורו 6ז1 )6 6ס6לסיס
עסס סייר 6ת5פכיו .ע6י עסס .עסס 5ססו 6תקערנ6
י6תקין '5ס
יקמיס למסויסייפ0 6ככ 6ע5כ 5ע5מ .6וכ 5ז6
כנין זיזמלין מקמי קכ"ס כלסו .וז6 6יסו סגעיר6
ותכע מוכ' כני כם .6יתכע ריל 4ותפיס כני :ם6
וקע*5 5ון 561קי לון כ 65כמס דכסיק מן זע 6כנווכ 6זס6י
תמעס כי זיכ 4זלתת .6ז6תיסיכ (יס רסו 65זכר 6קתי
כי זיכ .6ס5וכי עכז כך ס5וכי עכר פ 5כך .עמתכע
פ*5יסו זינ .6ותכן רסו 6תיסיכ 5ססו 6מתוכס
זכי זיכ65 6גע 65ט5כי זיכ 6פתמ .6עז זינזרון זיכ6
פ 5כ5מ6י ז6יסו תכע .עא רסו5כי זינ5 6זמי5 6יס.כג'ן
זכתיכ נ) כי 6גי ס' 6וסכ מססס .ו6יסו כעי זע5מ6
יתקייס כז'ג5 6תנזע ז6יתזין ו6יתדיין .כס6י נווכ 6סוי
קכ*ס קמיס 5ססו 6מקסרנ 6זיס 6תכע זיכ 6קמי ת5כ6
על כ 5כג* ע5ת .6וכס6י 1.ת6 6תיסיכ 5יס רסו 5כס6ס
פתמ 6זמ5כ .6וסיסר6 6תמסי5 6מ [קמי] פד דיתנור
זיכ 6ע 5כ 5כגי ע5מ .6ו6ע*נ זכ6 65תנ5י קתי קכ'ס
 65כעי  656כזיכ .6ה 65כמוכ 6מז 6עי 65ותת6
כרס 6.זזיכ 6כס6י יומ .6ומכשו6 6תי ותכע ו*כ6
ל 5עוכזי כני ע5ת5 .6כ 5מז ומז כסוס 5רמוי יכסוס
מ6י זעכז .יססז'ן 6תייןיססדי פל כ 5עוכזי ככי ע5מ.6
ו56ין6יכע עיכי ס'ז6יכון תסעעי ככ 5ע5מ .6וכתס 6יגין
עיכי ס' ד'5ת 5ון חוסככ .6דק6 6ז5י ותסעעי ככ 5עלת6
וממ6ן כ 5עוכזי כני ע5ת.6ווי 65יכון ז 65מסגימין ע6
תסתכל'ן כפוכזיסון .זס 6פכייסו קיימין '56ן ססזי
זתלכ .6ומסנימין וממ6ן כ 5ת6י ד6יכון פכזין ו6תרין.
ו6יכון ס5קין וססזין קמי ת5כ .6וססון סנעיר 6ק'6ס
קמי מלכ 6ותכע זיכ .6פליכי עכז כך .ושוכי עכר על
כך .וס 6סכ 6ססזי .ועד זקכ"ס  65ס6י55ון 5ית (ון
רסו 5ססז .6וכו 60י5 5ון כזין 6יגון ססזי ססזות.6
וכ6 65כתיכ קתי מ5כ 6כסתק .6ככי מ5כ" 6י
ת מד
סיכ .65סיכ 65ז 6מ5י6 6ס 6חוור .6וס6י 6ס 6תתנגנ65
כסלק 6עסיעסכיכין .וס6י  65ססיק 5ע5מין5 .נו ססו6
סיכ665ית סיכ6 65שר 6מ5י6 6ס16 6כת 6ז 65פסיק5ע5תין.
ותרין סוסרין קיימין תזיר כ~מי תלכ .6כסעת 4זזיכ6
ססוין כ 5ססוי קמי מ5כ61 .6ינון סוסרין נע5ין
מססו 6פ5ק 6ז6ם 6מוור 6וכתכי ע5יס כסס6 61ס6
6וכמ .6וכזין ת5כ6 6מתין ?יכ 6עז ומכ6ייע 6זי%5כין

מקן

להמקטרג ההוא לכסות ולהבוע רי 4שא ודאי ב*ד
המקמרנ ההוא נתן הקב'ה לתבוע דין על כ 4העולם,
ונתן לו יום ידוע לתבוע לפניו בל הדעים של השלם.
שהרי הקב'ה ברא אותו והעמידולפניו .למעןיהיה פחד
הקב"ה עולה ושורהעל רגל .ווהו סור הכתוב  )6והאלהש
עשה שיירש םלפניו .מה עשה .עשה למקמרנ הףוא
והתקשלפניו שיהיה חרב חדה על כל השלם .וכל וה
בשבילשרפחדו מלפני הקב"ה כלם .וזה הוא שר העונשין
שתובע עונשעלחמאיהאנשים .אובערין ותופםהאנשים
והורנםומיימרם .הכל כמו שיעא מןהרין .כרמיון ממונה
הוה שלהביתדין שלמטה .שנהנהלו רשות להזכיר לפני
הבית דין .פלוני עשה כך .יפלוני עבר על כך~ .תבוע
עלידםדין
 .ולמדנו שנהנה לו רשא לממונה ההוא של
הביתדין לסנור הפתח על הבתע רין ,ער שעזרו הדין
על כל מה שהואתובע.ואין רשותלהב
יותאריןרולצדהחותו.לפי
י אני ה' אוהב משפמ .וה
שדעולם
שכתוב נ) כ
יהקיים בדין לדעת שישדין וישריין
 .כרמיון וה עשה
הקב"ה לפניו מקמרנ הושא שיהיה תובעדין לפני רמלך
על כל באי הע:לם .וביום הוה נהנה לו רשות לכמות
פתח רסלך .והלבנה נתכסית בפנים [קת ],ערשיהיהננזר
דין על כל באי העולם .ואע'פ
ננלהלפני הקב"ה
כיאחד למעלה ולמפה
הן
שו
אינו רוצה אלאבדין .והכל בדמי
הוכן כסא הדין ביום הזה .ושר העונשין בא אובעדין
על כל מעשי האנשים .לכל אחד
עלואכחלד כפי דרכו וכפי
מה שעשה .ועריםבאיםומעידים
מעשיבניהעולם.
י ה' שהם משוממים בכל העולם .וכמה הם
ואלו הםעינ
עיני ה' שאין להםממפר .ההולכית ומשומםעזבכלהעולם
ורואות כל מעשף האנשים.וי לאותן שאין סשגיחים ו*ן
מסתכלים במעשיהם .שהרי אצלם עומדים אלוהעייםשל
המלך .ומשניחים ורואים כל סף שהם שורםימדברים.
והעדים עולשומעייים לפני המלך .תה שדהעונשין שמך
לפני רסלך ותובערין .פלוני עשה כך .ופלוני ענר על
כך .ודרי כאן העדים .ועד שהקב"ה שואל אותםאין להם
רשות להעיד .וכאשר שואל אותם הם מעירים עדוהם.
והבל נכהביפני המלך בפתקאא .בבקע המלךיש היכל
אחר .הינל זה מלא אש לבן .תה האש סתגלנל בענעד
עטלולוי5נציצות .ודךא איט טמקלעולם.לפנים מהיכל
היעא יש רוכל אחר סלא אש שדשר שאיט פוסקלעולם.

ושני סופרים עומדים תמיר לפני רסלך .בשעת ושץין
מעידים כל הערים לפני המלך .ואותן הסופרים טמלי6
מאותו עמוד אש הלבן וכוהבים עליו עם אש השחוד
ההוא .יש המלך מחטיץהרין ער זנקייוע .אפשר בין
כךובין כךיחזרו בהשובה .אם חוזריםני4עין
הפתקאותי
ם
ואם לא .יושב רסלך וכל אותן מלמרי וכות עומרי
4פניו .בעל הכרוו עומד ומכריז.פלוני עשהכך .מי ילמר
עליו ,כעז .אם יש מי שילמד עליו,כות הרי נעב .יאם
לא הרי הוא נססי לשר העונשין .דגל יודע הקב.ה.
ולמה נצרך לכל וה .אלא שלא
יהריךהאפמתה.חתומפובה "בני
השלם .ולהרשת שרגל עושה
ד
ב
תשאלמניין לנוכך .רבלרפניוי
ה
אם עצלמיטן דינו .ואם
נמסר לחכמים .ואפילו מי שאינויורע .אם יוצה לדבין
ישנית במה שהוא בעלה 4וידע מה שהוא בנסתר .שהרי
יכל

כךוכין כך יסזרון כתסיכס6 .י יסזרון פתקין נקרעין.
ו5י  .165מ5כ 6ית'כ וכ6 5יכון זכי 1כות 6קייתין
קמיס .כרוו 6קס וכריו .פ15כי עכז כך .מ6ן יוליף
עליס וכות6 .י
6ית מ6ן זיו5יף ע5יס זכות י6ות .ו5י
 165ס" 6תמסך לסנסיר .6כ 65יזפ קכ"ס.
61מ6י 56מריך לכל ד656.6כנין ז65יס 6פער6זפומ56כגי
ע5מ .5ו65מן6ס זכל 6עכיז כ6רח קסוע .וכימ 6קמיס
י
ת6ן ז6סתויכ מן זיניס .ו6י תימ 6מכ5 6ן ס .6ס6
6תמסר למכיתין י6פילו מ6ן ז 65יוע6 .יכעי 65סתכ65
יסנמ כת6י ז6יסי כ6תנ5י .6ויזפ מ6יז6יסו כסת .6-זס6
כ65
ת ג' ט '0עי ס'6
מראה נקוכעת תסי
רוקייד
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לעתן קר:ט

4טנטחא

ןו:ט:ר
לעי

דכל בדסית אחד .כל מה שצוה הקב*ה בארץ דכל הוא
כדסיקשלסעלה.יום של ראש השנההואיום הדין.ודמלך
יושב בכסא הדין .שר העונשין בא ומכמה פתח הסלך
והובעדין.ואע"פ שהקב'ה אוהב אתהדין .כסששכ")
י
כ.
אני ה' אודב סשפם .הנצח אהבתולבניו את אהבתהדין
ובשעה שהסקמרנ עוסרלמעק מעטתיו עליהם צוה הקב'ה
לתקךע בשופר .כדי לעורר רחסים סלסמה למעלה .סזה
השופר עולה קול הכלול באש ורוחוסים .עעשה טזה
ל אחד .ונתעורר קיל אחר למעלה [קתח] וכאשר קול
דיעא נתעורר סלסעלה וסלסמה .א כל מענות שמוען
]
סקמרנ ההוא מתבלבלות:
ססו 6תקערנ 6תתער33י
א
ר
ו
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תפלת ובקשות .ואוכל סכל במרם תבא ואברכדונם ברוך
יהיה .כשסוע עשו את דברי אביו ךצעק צעקהונו'.
.
י 3
י
כ
כ5וס.
כלום .עד לאחר שאסר לו
ה
ג
ה
ו
ד
י
5
ת
6
ס
ד
6
5
ס
ו
ס
ד
ט
והמוטת של ומתי
35תר5זתףק5יס סנס
ראהנישצהיאררוץ ליהאיהפע
מו
ישבך ,אלו הגבורים
משמ
שאר העם4ם .ווה קשה לו טהכל .וישמם עשו אתיעקב
ללכת אחריו ולקמרנ לותמיד.ויעקב הולך באותן הים4ם
ק'ן
שבין ראש השנה ל'ום דכפורים ובורח להנצל ססע.
ס
6
ר
ן
י
3
ד
ס
נ
ס
ס
ס
ו
י
5
סכפוריס וסריק
תגיס.
ז
הוזר בתשובה ויושב בתענית עד שבאיום דכפורים .א
6
ת
3
ו
י
ת
3
ת3
ס
י
ת
ר
ג
6
ת
י
נ
ע
ת
3
ד
ס
י
ו
ס
י
ת
6
ד
ס
ו
י
3ו
זפ
תכ
"5כס
"ריס כדין
ם
יודעים ישראל שעשו בא ועסו ארבע סאזת איש .כל
ו
ס
ע
ד
5
6
ר
ס
י
סאד ידעי
 63ועמו 5ר3ע מ6ות 6יס .כ5סו
טקמרעים דמוכנים לקמרנ עליהם .מ4ד ויירא יעקב
6
ג
ר
ס
ק
5
ן
י
נ
י
ת
ז
ד
י
ג
ר
ס
ק
ת
ן
1
5
ד
י
ת
וייר 6יעק 3מחד
היצר לו .וטרבה בה*לות ובקשותי ויאטר יעקב
1
5
ר
5
י
י
ו
.
שטמלאלהי
ו6סני 553ותין ו3טותין '.וי6תר יסק56 3סי
אבי יצחק גו'1 .ד
אברהם
עצה
אנבביתוב כי אסרואאלכהיפרה פנע בסנחה ההולכת לפמ .ויקח כהתינ3כ
דדו6תר66כפערו'סיפניוענמס ססי5כת .
ק הבאבידו סמןה גו' עזש טאתים ותישים עשריםוט' .תן ט3 63י קגמס
פזים ת6תיס ותיסיס טסריס ומ/
טטלים

3נוונ 6מד .6כ 5ת6י דפקיד ק"3ס 63רט 6כל6 6יסו
5ו
כנ
כ
"ונ 6ד5מי 65יות 6דר6ס ססנס 5יסו יות6ונדינ".
*
כמ
5כ
ת5
ות
יתי3 3כרסי 6דדינ .6סגעיר 6ק"קי ומסי שתס 6ד
י
ות3פ דינ .6ו6ע*נ דק"3ס רמיס 5יס 5דינ .6כו*)"6כ
6ני ס' 6וס 3תססע ג5מ רמימו ד3נוי 5רמיתו דדינ.6
ו3סטת 6דסנעיר 6קס 5תעטן ת5ין ע5ייסו פקיד
5מתקע 3סופר .כגץ 55תטר
 6רמתי תתת5 6פע3 .6סמי
סופר ס5ק 6ק 65כ5י63 65ס 6ורומ 6ותי 6ו6תט3יד תנייסו
מד .5ו6תפר ק6 65מר5 6עי[ 65ו,פ ]:כד ססומ
65
ק5
ק
" 6תטר תטי 65ותתת .6כדין כ 5עעג'ת דק 6פעין

ףגסנגינקי

גו

לסתיא'עגיו"רי3

הין

ומויךר

עיטצצנןתאג

מיי:ן::ן,
ג
"
ך
י
עה?וניו~7ט,נ
":ו"",1':
%

י

31וילנ)5ג"5

]1

ן
~
~1ן.י

מ
,בי:מ~

1ו"ן

5גןץש
נת5יס

י" ג1גסגמגנ

דו הזהר
גנהופשתש"כמי סים "שייי"
י יקפע) א שי

יייפ

"4יי" "8מ"5 9.מי"היין

"
עש

אנלר

לשון הזהר

נמ5ים מיניקות ומ' .דכך סו 6ספר6זי5יסנמ5יס .סו6גמס
כמין נמ 5ז3סעת 6זפתי סמ65 %תת 6ז6זס 6רכי 3פ5
נמס כמין גמ .5ותניכן מ6ן זממ נמ3 5מ5מיס מיתס
יסי .וכ 65מז.וכזין 6סיר
נקנסס פ5יו ת5מע5ס ו6סתזי 3תינ
עסו 6פערוסס 6זיפקכ .ויעקכ  65כפ 6זוכסיס
ופוק5יס .יעגר נ6 6ז%י 5פני פ3זו .כדין ויסכ
3יוס ססו 6עסו 5דרכו6.ימתי3 .סעת נפעס .זס6 6תפרס
מעמ 6קדיס .6וק"3ס ס3יק 5מו3יסון ומכסר ע5ייסו
כיון זססו 6מקסרנ6 6זי3 5ססו 6דורנ61 6תפרס מנייסו.
כפי ק"3ס 5ממךי 33סי .מ6י כתיכ ויעקכ נסע סכתס
ויכן 3 15ית ומ' .ע 5ק קר 6סם סמקוס סכות .כיון
זית3ו 3סכות 6 60סתזי3ו מן מקערנ וק"3ס מזי
*תי .פ*ג ר"מ:
כ3נוי .זכ 06מו5קסון כס6י ע5מ 6וכע5מ 6ז6

.

 )6אך

סוס יוס סכפוריס ס61

נעסור 5מדס

סס3יע
יתיכס .מ6ע ר 6כ6
ונו' ועניתם 6ת נפסו
י
נ
ר
5
ממט61 1תר 5יס6 .ך זכתי 3מ6י ק 6כפי סכ6 .6מר
ד6מר 35תר ועניתס 6ת
5יס 5תיעוס 6ק6 6תי.6
זכיון

נטמותיכם 3תספס 5מדס6 .מר 6ך 3פסור6 .ך עסור
י סכי [קנ]
3פי 5יס [ענוי] ז3עסורת5י 6מ5ת6 .6מר 5יס
י6 3ך כיום סר6סון תס3יתו מל1ר 6מכתיכס.
כת
ותנינן 6ך מ5ק .מ5יו 6םור כ6כי5ת ממן ומ5יו מותר.
6םור כ6כי5ס
 416סכ6 6ך כפסור 5מים6 .י%
~5יו מותר6 5"6 .וף סכ 6נועניתסז%6ת"נפסותיכס ת5י.6
זס 6ענוי 6 65סתכמ  656מפ5נות יומ51 6ס .065וספיר
6ך מ5ק 3ועניתם 6ת נססותיכס .נ) יוס סכפוריס
 .6ת*ר %עזר יוס כפור מ3פי5יס .מ6ןיום סכפוריס.
 656ת 6מזי 3יומ 6זרמס ססגס 6תכסי 6סיסר[ 6קגח]
 651נסיר עז 3עסור 5מזס .זיסר 56תייכין כ5סו
גתיוכת 6ס5ימת61 .6ימ 6ע65ס ת6כת ונסרת [ 05קגכ]
וס6י יומ 6נסירו ז6ימ6 6יסי נס .65ו6סתכמ מיזו 3כ.65
וע"ז כתי 3יום סכפוריס סי3 .6נין זתרי נסורין נסרן
כמז3 .6ו5ינ 6ע65ס נסיר 35י5ינ 6תת6ס [קננ)
וכס6י יופ 6מנסור 6ע65ס נסיר 6ו 65מנסור6
זסמס 6נ) ופניתס 6ת נססותיכס .ת6נ3 6ס6י יונו6כ5
מיזו וכ 5נסירו וכ 5וותרכות 6זע5מין כ5סו ת5יין
63ימ 6ע65ס .זכ 5מ3יעין ננזין וגפקין מנס.
וכזין נסירץ כ6 5יטן כו5ינין .חסרין 3נסירי כמזוות6
פז זמתכסס כ .65וכזין כ6 5ינון זינין 6סתכמו
3נסירו וזינ6 65 6תעכיז .ופ"ז ועניתם 6ת נפסומיכס.
י)
סמפון 36וי ו6מר 5יס.
56עזר ס6י5
י
יומ6ר3י6מ6י ס3 61סס5ור63י 6תר ת5י 3 651זרנ6 6מרס.66
זי6ות סו5 6מסף 3זרנ 6זמ5כ 6ס6רי יתיר
מכ[ 65קגז]  5'6ר3י סמעון 56עור כרי סכ סו6
י
6ס
זי
ו5
י3יק סיכ
וי6ות ס56ת .ת 6מזי מ5כ 6קוים[ 6קגס] ס
ו3יתיס 3יז 6דמטרונית .6וס3ק 35נוי פמס 3נין 5ז3ר6
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שליםמיניקותתו' .שכך הוא צד שלוממ~ם .דוא מ,ש
כמיןטטל .שבשעה שפתה סמאל לאוטע אדם הכב על
נחש כמין טמל .ולמדנו מי שרואה נסל בחלמו מיתה
ממנה .ודנל אחד .ואו נהפך
נקנסהעליו םלמעלה
יויעקב אעו רהנה לא רבשפ
עשו לאפסרופם שליוענקי
ש.
ב
ולא זקצו .ואומר יעבר נא אדונילפני עבוז .אז ישנ
ביום ההוא עאעלדרמ.מתי .בשעת נעילה .שהרי פרש
ק העם הקתש .והקב'המיל לחמאותיהם ומכפרעלידגב
כען שהמקמרנ ההוא הולעם אותה המנחה ונפרשמהם.
 .מה כתובויעקב נסע סכתה
רוצההקב"הלשמוח עםבניו
ו בית תו' .עלכן קרא שם המשם סכות.
י
ן
י
כ
ויבן
מן המקמרנ והקב'ה משםח עם
שישט
ת
ו
כ
ס
ב
י
ר
ה
בנע .אשרי חלקם בנעצוול*
ם הזה ובעולם הבא .ע'כ ר'ם:

"
) אף בעשר לחדש השביעי

הוה עם חכטרים ד1א

י
תו' ההיתם את נפשתיבם .שאל ר' אבאלרב
ואמר אך שכתובכאן מה באלהשממהו .אמר
לש
םמעמ דשא בא .שכיון שאמר אח'כ וופיתם את
ומעל
נפועתיכס בתשעה לחדש .אמר אך בעשער .שרק עשאר
י בעשור תולההרבר .אמר לו אםכן [קג]
נצרךלו ענףכ
דרי כתוב אך ביום דראשון תשבקעו שחער מבהוכ48
ולמינו אך חלק .חציו אסור באכילת חמץ הזציו נעחר.
אף כאן אך בעשערלחרש .נאמר וטזציו אטור באכילה
וחציו טתר .א'ל אף כאן בועניתם את נפשותיכם
שהה ענה לא נמצאת אלא מןהציויוםהריאה .ות"נה
הוא אך חלק בהענטעם את נפשותיכם .נ) עם דגטרש
הוא .א'ר אלעוריוםכפורצריךלומר .ברצ עםהכפורים.
אלא טאוראהבים של ראש השנהנחכסית הלבנה[קג*ן
ואינה מאירה ער בעשור לחורש .שכל ישראל וטורים
בתשובה שלמה .והאם העליונה ווות ום4ורה לה [קגנ]
ויום הוה הארת האם הוא מקבל .ושששמנ4חה נמצאת בכל.
מאורוה מאירים
וע"כ כתוביום הכפוריםהוא .לפי
 .מנורה העלענה מאירה למנורה דועחתעה [קגנ]
יהד
וביום הה מאירה המלכות מן האחי העליק ולא מן שר
השסש .נ) ועניתם את נפשותיכם .למרנו שביום הזה בל
שטחה וכל הארה וכל ותרנות של כל הע~מות הדלה
בהאםהעליונה .שכל השפעות נמשכות ועצאה :מממק
או מאירותכלאותןדגצורות .ומאירות ב1טטיה של שמחה
עד שנמתק הכל .ואו כל אווען כחות דוינים נמצאים
בהאררבה 4ודוין לא נעשה .וע*כ ועניתם את פשותיכם.
ז) אלעור שאל לרב ושטעון אביו ואמרלו
 .עם
הכפורים מרוע ועאתולהבטק
יום ההוא ולאבטררנהאחרה.
כי מופב שיהיה הולה בהמדרנה שהמלך טערה יותר
מהכל [קגז] א"לרבי שמשן אלעורבנ כך דוא טראר
ויפה שאלת 4בוא וראה המ4ך הקרוש [
יקג ]0מסר היכלו
וביועו ביר השכינה הקרושה .ומסר אתבנעבירה שתנהנ
אותם וועימר אותם ותשרה ביניהם .שאם דם וכאים
השכינה נכמשע בשמחה ובכטד אצל המלך .ואם אינם

*.
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זכאים .היא והם הולכים בגלות* והרי ביארנוכ0ושכהיב
 )6משרד אב יבריח אם .וכהיב נ) ובפשעכם שלחה

אמכם .וע'כ יש יום אחר בשנה להשניח בהם ולחעור
בהם בישראי .וכאשר מניע יום הזה אז האם העליונה
שכל חירוה בידיה נודמנת לננדו להמתכל בהם בישראל.
רשראל מזררזים ביום הזה בכסה עבודות בכסה תפלות
האם העליונה
בכמה ענוים .הכל כדי לזכותם.
אה
כנ
וי
הראה בני המלך שנפקתבידי השכ
שיכלם זכאים .כלם
בלי חמאים בלי פשעים .אז היא סזמינה לרם וררות
ססקור כל חירותבידי השכינה .ואז נכנסת השכינה אצל
המלך בהארה בשסחה בשלמות וברצון .שהרי גדלה
בבים למלה העלען כראוי .וכאשר ביום הזה לא נמצאים
 .שהרי השכעה מהרחקת
נדאויוי להם וי לשלוחידםוי
סן ה0לך .והאם העליונהססתלקת ואז יוצא סמנה הירות
יהעורם .זכאט הם ישראל שהקב"ה מלמדםדרכיו .כרי
שרנצלומןהריןויהיונמצאיםזכאיםלפניו .זש"ככיביום הזה
יבפרעליכם למהר אתכם סכלחמאתיכם .וכהוב נ)וזרקתי
עליכם מים פהודים ופהרהם טכלפמאותיכם וט':
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תן ת5כמ .ומתמ ע65ס מסת5קת 51מ גפיק מגס מירו
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הראשון
שמטן פתח
ולכבודי בראתיו
אף
נטהים הם
שדרי אותן דנועשים
דםלך
שדצא עשה לספה קשר אותם בדנרים
וכאשר האנשים 6טקים אותם לםפה
בהם
נהעורר אותו
שלסעלה שנקשר
בגון
נתבאר
מהם שנאחזים בהשם
דקדוש .כנון לולב ואתרנ הדס וערבה* שכלם נאחזט
בהשם הקדוש למעלה [קיז] וע'ב נצרך לקרצז אותם
ולעשית בהם עבודה .כדי לטרר שסחה היןא שנקשרת
בהם .וע'ב לסדנו בדבור ובמעשה נצרך להראית הענק
בדי לעחיר הענין שלסעלה .זש"ב בל הנקרא בשצד
"בבודי.יקץררכבודי .בראתיו .לנרום דרחורשלי.יצרתיו.
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.
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ד*מ כ 5סגקרמ כסתי .סייגו דכתיכ סר
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 .ערבה מרפש
עלפלבות דלית לה מגדמהב"פ .והיא שערש עול
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ת6י דמח* קר 6ו(קהתס 5כס 3יום סרמסון .סרמסין
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דס6 61סדר 5יס 5קכ*ס .וקרח 5יס מן סיר .סרי
דס6י ען סדר ידיממ [קסגן כסות תמריס .דכתי3
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מה שאמר דכתוכולקחתם לכ
ם ניום הראשון .הראשע
דוקא שדוא חםישי על דעשור [ק:ס] וסי דוא זה יזם
הראשון .אלא זהדיום שיצא ראשון לכל בסעין של מים
הנובעים ]ק:ן ואנחנו צריכים להסשיכו לעולם .כחשל
למלך שסגר לאנשים בסאסרו .אסו הממרונה באה
והוציאה אותםיחירוו .:והמלך השניח על כבודה ונתנם
בידיה .סצאה אותם רעבים וצמאים .אמרהדרי הוצאתים
לחירות אביא להם מאכל ומשהה .כך זה יום הכפורים
הוציא כלם ל~דרות .ואנו עוטדים רעבים לסזץ וצמאש
לשתה .כשדרא םעםרה למלך בכתריו ביום הוה .ואנו
יודום שהרי מים הנונעים עמה נסצאים .שואלים אנחם
לשתות ממי שדיציאנו לחירות .וע'כ קוראים לו יום
ראשק [קסח] כך נמצא בספר האנדוה ונכין הוא .אבל
ביום הוה אברדמ דוא התחלת דגל .אם בעניןענני כבוד
די
א תחלה .אם בשין הםים הואתחלה .שאברהם דוצדל
לחפיר באר מים [קסכ]פרי עץ הרר .זה באר שליצחק
שהוא הי' מדדר לו להקב"ה 4וקרא לו עץ הדר .ופרי
עץ הדר הוהירוע [קסנ] כפות תמרים .היינו מה שכהוב
צדיק כוגמר יפרח .ולא נמצא בעיהם פרוד [קסדן
ועשכ לא כתוב וכפווע אלא נפות .ל8י שאין עולה זה
בלא זה .ונו נתמלאית באר דדיא עם מים עליונים
הנובום טן באר העליונה [קסס] דוא נהמלא תחלה.
ומ
במונתו .נזהתם4איתשלהנאר עד שוראמעין לכל .וענף עץ
ע
ענף העץ דגרול שנתחזק ונשהרש בשרשיו.
עעשה עץ עליון על הכל שנאחו נכל צדדיו [קסין ענף
שהוא מעץ ענות .עץ שנקשר לענות [קכז] שדוי ממנו
4קח יסו'ד הקולם ונהמלא להריק בהבאר .זה הוא
העולם שדרכו להשקות להנאר ,ועיבי נחלשנים .הם
שני דגח4ם שהסיס נאקש נהם להריק לצדי'ק [קסח]
ך'א וערבי נחל .אלו הן דגנורהע הקשורות ביצחש
הב*ת מצד נהלהעליון ההוא ולא מצד העילם שנקרא
אב [קסט] לפיכך לצל
ד'א יפות ואין דאויות לפירות ואין
אלה שני דעמודים
עושין פירוה [קן] וערני
שדשוף עומד עליהם [ק*"] וכל אלו פועלים להריק מים
לנאר .ר"א ולקחתם לכם ניום דואשון פרי עץ הרר.
וה אברהם .כפת הסרים .וה יצחק .וענף עץ עבות .זה
*עקב.וערבי נחל[קיכן אלווץעאעי דטדרנות שאמרמ-ו
") בספר האגדות יפה אמר עבל אלו דם אורחים
שהעם הקדוש מזבהנס ביום הזה [קגגן וצריכים להסצא
להםכיץ שמזמינים אוהם .ובדם סבקש האדם בקשתו
קדמלך .זכאים הם ישראל שיודקךםדרכי הטלך דקדוש.
ףורעים

דו הזהר
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"גט] יוט א' דטכות הוא יום החמישי אחי יום הכפודים
שנקראינקהףשורהאםוהם גגדיד
ץו וקף) זח עולם חכינה
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בספירת החטד שהיא ספירה הדאקענה מן ז' ספירות של
מ
י
י הכנין :ןקסג]כי םים רמז על חסד שהיא מדת אכרהם] :קסג)  11מדת
המלכות שנל עיקרה גכורות מן מדת הגבורה שור
אוח יצחק :אסד] זו ספירת היטוד שישראל טדמים כעכודתם הקדושה יחוד קב'ה
ושגינתיה שלאיהיהפירודכין יסודומלכותולכך ל
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וכיון שאז אין שס פירוד
שני
כללאין מקום לואשו החכו
תר] :קססן ככח מדת היסוד נתטלאית כאר התחתונה  11המלכות ףם השפע היורדת מן כאר העליונה שהוא
הבינה עד שהמלכות נעשי מע~ן ל
חלק השפע להעולמות שלמטה ולצאצאיהם] :קט] נ'ל פירושו שזה הענף היינו ההדם מוצאו
והשתלש4תו הוא מן העץ הנדזמ זה
התפארת שנקרא עץ החיים ונאחו עם כל הספירות והוא כטו מרכז להן] :קסון יבאר בזה הטעם
שגקרא עבות .שהואל*י שזה העץ היינו התפארת נקשר לעכות .ו
ענל*ל פירזאע שנקשר לפפירת ה*סוד שנקרא עכות ממשמעות עבים
שמתמלאים מיםוטריקים על הארץ .ככתוב אם ימלאו ~עכים גשם
האדץיריקו.זו ספירת היסוד שהוא העולט המעביימימי השפע
שנתמלא בהם מן התפארת להריקע
לת חארץהיינו המלכות שנקראת באר תתאח] :קסח] חייט כנהוג ומכשרי אחזה אלוה :ןקסט] נחל
עלאה זו הבינה דמינהדינין וגבו
ורתו מתקרין *ואין כאות מעולם החכמה שנקרא אבא דמניה רקחסדים מתערין :הסןכ*ון שאין בהם
הכח של ע
קשופל:מא דרכורא .אכל נא לצל לעשות מהם סכךלסוכה.כי הסכך מרמזעל הכינח
שהאורת אמא עלאח? ף]64היינו נצח והודתרין
פטכי
ג4,נ] היינו משת ואהדן ששרשם נצח והוד1 :קעגןענין האושפיזיןדיא
שלדהחכע ספירזתיאירולישראל בסכות?
18
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בסיסנים נ-שםים סלפני רסלך.לפי שהם זבובדין .ואיזה
ל-ך העליק סשל
סיסנים הם .סיסני האנענה חיתסו של דס
לשני אנשים שנכנסו לפני הסלךלדין .ולא ידע העולם
סי מהם נצח .יצא שר אחד סבית המלך ושאלו אותו.
אסר לדם סי שיצא ובידיו יהיו סיסני דסלך הוא נצח.
כך כל באי העולם נכנסים לדין לפני סלך העליון .הדן
אותםמיוםר"הויום הכפוריםעדיום החסשה עשרלחודש.
ובין כך נמצאים ישראל זכאים .כלם בתשובה .ממריחים
עצמם בסכה לולב ואתרנ .ואין ידוע מי זכהבדין.
מלאכיםעליינים שואלים סי זכה בדין .הקב"ה משיבם
איה דמוציאים בידיהם מימנים שלו הם זכו בדין .ביום
הזה יוצאים ישראל עם רושם הסלך בתשבחות ההלל.
 .רואים כלם
נכנסים בסוכה .אתרנ בשמאל לולבביסין
שישראל נרשמים ברושם המלך הקדוש .פותחים ואומרים
אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו:
י) רבי יהורה אסר ולקחתם לכם ביוס הראשון
פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל
תו' .פרי עץ הרר מה הוא .זה אתרנ.וכי אתרנ מן עץ
הדר הוא .וה~א כסה קוצים יש סביבו סכאן וסכאן.
ואתה איסר פרי עץ רדר .אלא סוד רדבר שכהיב ויבן
ה' אלהים את יצלע אשרל"ו מן האדם לאשהיביאה
אל האדם .וכתוב עצם סעצסי ובשר מבשרה וזה הוא

י
פרי עץ הדר [קטד]סניין שהאדם נקראעא .שכתובכ
הארם עץ השרה .כפת המרים .דבדל לשבעים שנה.
יב
ו נתיסרו שבעים שנה העליונווז [קט ]0והוא נכפת
ונתקשר לסעלה ולסמה .וע'כ נקרא כפת .כסו שכתוב
נ) כפיתו .שעולה לכאןולכאן .זהו שכתוב כי כל בשמים
דוקא [קסו] ר'
אסר
הדר .זה המזבח

ן הזהר
ישו

מ6ן מנייסו נ5מ נפק 5ניון מד מכי מ5כ 6וס6י5ו 5יס.
6מר 5ון מ6ן דישק ו3ידוי סימנין דמ5כ6 6יסו נ5מ.
כך כ 65ט5ת 6ט56ין 5דינ 6קדס מ5כ 6ט65ס .דד6ין
5ון תיות 6דר*? ויוס סכפיריס טד מתססרי יותין 5ירח.6
ו3ין כך 6סתכמו יסר 56וכ6ין .כ5סו 3תיוכתי .סרמין
3סוכס עו 35ו6תרנ .ע 6ידטי מ6ן ננמ דינ.6
ת,5כי ט65י ס 156מ6ן נ5מ דינ 6ק*3ס 16מר 5סס
6ינון דמפקי 3ידייסו סיתנין די5יס 6ינוןנ5מין דיג3 .6ס6י
יות 6נפקי יסר3 56רסימו דמ5כ3 6תוס3מת 6דס5י.65
ט56ין כסוכס6 .תרנ
5ו5כ 3ימינ 6ממ6ן כ5סו
"
5
6
מ
ס
3
6
כ
5
מ
ד
6
ס
י
ד
ק
.
ן
י
מ
י
ס
דיסך 56רסיתין כר
סטס סס' 56סיו :פתמי ו6מלי
6סרי סטס סככס 6 15סרי
") רכי י0ודס 6מר עקמתס 5כס 3יוס סר6סון
פרי טן סדר כפת תתריס וטנף טן טכות וטר3י נמ5
ונו' .פרי טן סדר ת6ן סו .6ד" 6תרנ .וכי 6תרנ מטן
סדר סי .6וס 6כמס קו5ין 6ית סמרניס מכ,ן ומכ6ן.
ו6ת 6מרת פרי טן סדר 656 .רז 6דמלס דכתיכ וי3ן
ס' 56סיס 6ת ס~ט 6סר 5קמ מן ס6דס 65ס 0וי3י6ס
1 .ד 6סו6
 56ס6דס?דרוכת[יק3עי]ט5ס מט5מדי6דסו3סר מכסרי
מכ5ן
.
טן 6קרי
3
י
ת
כ
ד
פרי טן
י
כ
60דס טן ססךס כפת תתריס .דסליק 5ס3טין סכין.
ו3יס 6סתכ 155ס3טין סכין ט65ין [קע ]0וד6 6כפת
ו6תקסר 5טי 65עתת 6וט*ד 6קרי כפת .כמס ד6ת 6תר
 )3כסיתו דסיי
ק 5סכ 6ו5סכ .6סס'ד כי כ3 5סמיס

ישבעאורשץה פירות וסעלהיוסיפירות פרי עהץצדדים סה נזיייני,1י11עיו"יו"י%1י
י
~
"
("ה":
נותנים חלק וסתברכת סטמ3 .6נין דכ5
המעם .לפי שכל השבעים
מו5ק6
סנין יס3ין

[קטז]
לכל
לה
שנה
ט'
05
61ת3רכ6
מחכל.בוא וראהבחנמובבים אתהמזבחפעם אחתבכליום
 .מכ 65ת 6מזי 3מנ סו33יס 6ת סמז3מ זמנ 6מן6
ושבעה פעמיםלנסוף .סהענינו .אלא סשל לסלךשהזסין 3כ5יות 6וס3ט זמנין 35תר מ6י ק6מיירי5656 .מ5כ6דזתין
אורחים והתעסק בהם .והיה לו למלך בתיחידה .אסרה 6וספיזין ו6תטסק 3סו .וסוס 5יס 5מ5כ3 6תימיד6ס 16רס
לו .אדוני המלך לבעבור האורחים אינך סשגיחעלי .אמר 5יס מ6רי מ5כ3 6נין 6וספיזץ 6 65סנמת ט5י5"6 .
לה חייך בתי שעשוע אהת אעשה לך בכל יום שהיא מייך 3רתי פרנס 6מד.6 6ס5יק 5ך ככ 5יומ6
שוהככים [קעח] כך בכליסי ההג מקריביםישראל פדים
כננד אומות העולם .אסר הסזבח לם5ך הקדוש .לכלם 5ק6 53ומין דט5מ6 6מר מז3מ 5מ5כ 6קדיס5 .6כ5סו
נסצ'"ים סתנוהוח,ים .ולי מה אתה נותן.
ר 05
אסרלבלרהך מסתכמי מגין ומו5קין ו5י מ6י 6נת יסיכ" .מ
בכל יוםויום יקיפו אותך שבעה ימים העליונים
אותך [קטס] ויתנו לך שבעים חלקים בכל יום כנטר 5ך [קעט] ויס3ין 5ך ס3טין מעקין 3כ 5יות5 6ק53
השבעים פרים שמקריבים בדבי רבי ידצרה אמר שבעה

טראה מקומות טיקי6כי .ג)י1":

ל ג'6

ץו הזהר

איי
] יהודה דורש וההאתרנ מרמז עלמ
לכות .וכמו שחוה נבראה מן אדם כן למעלה מלכות מן תפארת .והמלכות נקראתפרי עזמלדה
מן העץ הדר שהוא התפארת :אפ ]0כונום על הימוד ?נקרא יסודלפי שהוא היסוד של ו' טפירותימי הבנין והוא
מקשר עלמא
2דכורא עם עלמא דנוקכא שישפיע זה בואת .והכל עומד על וה הי
סוהדכי בלעדו אין קיום לזולג והוא יסוד צדיק בשבעה נעלג
י הבנין שהן חגשתנהי'מ .ונקראין ע' שנהכי שנ" בגי' ספיר*ה ולפי שכל ספירה כלולה מעשר מדרנות
היינו ו' ספירותימ
פיכה
ל
מספרן שכעים .וכיון שתמר גדללע' שנה וגםכיון שתמר גדול
שהםו תהמכיודללעםשלכ''1כחספויתרושתל וכר ונקב!האעכ1י)דוכש'ל.לפהיוכאך כפת תמרים רמוע5
היטוד שהוא כופת ומקשר דחפני תמריק של וו'נ דלעילא
ימי הבנין
היסוד שהוא המקשר
שמים וארץ תפארת ומלכות ווהו שעולה לכאן ולכאה שמקבל מוה ונותן לואת! 1קעו] דעת ר'
י שכל הג' תיבות פרי עץ הדר
ט
ו
י
הן שמ של מלכות .והדרה היא מה שהיא םעלה פירות ל
חכל הצדדים ~תתא כיון שהיא מקכלת שפע מכל הצדדים דלעילאל רעת
האריז*ל ,שג' הדסים המ חסד נבורה תפארח .ב' ערבות נצ וה
ווה לולב יסוה אתרג מלכות!,קעח] ככל השעשועים שלהם,:קעט]ז'
יטים העליונים הם הו' טפירות שלימיהכנין יגשתנהי"ם .והיינ ע'י עישראלסקיפים את המובח פעם אחת בכל יום עם הד' מיניפ
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ת51ין נ %יות.6ננין וסמ מת3רכמ תכ5סו ס3עסיותין.
51כסוף תתכרכמ תמתר דתסמ ר3ותמ מסתכמ
ס3עס זתנין [קט] 5ק3י 5כ6 5יגון ס3פס יותין3 .נין
5קייתמ 3 05רכמן תן ת3ופמ דנמ5מ דנניד תדיר
 6%פסיק :-
 )6מ"ר מיימ מר3טס תיגין 53ו 35מיגון ס3טס.
ומי תיתמ דז' תיגין מיגון 145 .סכי .מ 15מר3פס
גיגסו .ומיגון תתסרסין 5ת5תמ מומרגין .ו3פו3דמ
ד5סון מתטרו ס3טס 6חרגין 5פי5מ 5מוס3מ פ5תמ
3כתס ססרין .כגסת יסרמל מפ"נ ומיסי 3כ55מ דז'.
תת3רכמ תכ5סו סית ותגמ5מ דת3ופ דנניד %מ פסיק
5פ5תין תיתף תלגנדמ פ5ייסו .ויגקמ 35ת .דסמ 3נין
ד6יסי 3ת 5ע5תמ פ5מס ותתמס .מת3רכ 6תגייסו
63תערותמ דמ .ו3ספתמ דכגסת יסרמ 5מת3רכמ תנייסו
כ5סו פ5תין 6ת3רכן .וט"ד סו33יס מת סתזכמ כתס
דמתתר .וטוד 3מתערותמ דמ כ5סו סיתמ תת3רכמן

חלקים בהכילאיום .לפי שדרי מתברכת מכל שבעת הימש*
מתברכת מהמקום ששטן המשחה נמצא שם
ולבסוף
בפעמים [קס] כנגד כל אותן שבעתהיטים .בשביל
ע לה ברכות מן הסעין 4ל הנחל שנמשך תמיר
ואינו פםק :
 )6א'ר-חיא ארבעה מינים שבלולב הם שבעה.
ואפשר תאמר שו'מינים הם .לאכן .אלא ארבעהמינים
הם .והם יפרדו לשלשה אחרים 4וכהעבורה שנעשה
עמהם נתעוררים שבעה אחרים למעלה להמיב לופלם
בכמהצדדים .כנסת"מיאל אע"פ שהיא בכלל השבעה.
מתכרכת מכל השש ומהנחל דגובע שנמשך ואינו 4סק
י
לעולם מימיו מלהשפיץ עליהם .ומעיק להבת* שהרילפ
שהיא בת לעולםהעליון והתחהת [חו"בן .מתברכת מהם
בהתעוררת הזאת .ובשעה שכנמת ישראל מתברכת מהם
כל העולמוהמתברכים.וע"כ סובבים בהם אתהטוכחכמו

3זתנמ דמ .ומדותמ ד5סון כלסו5פי5מ ומדותמ דמ5גין
מ5ין 5תתמ כ5סו 3זתגמ דמ סומ .ומקפרותמ ד5סון
שוןםיסמ ת5נמ ת5יין .ונו יסרמ 5גס5י
3רכמן 5פ5תמ .כתי 3ק %ס' פ 5סתיס מ 5סכ13ד סרפיס
עו' .מ'ריוסי דמ מ3רסס .ק %ס' 3כמ .דמי5מק .ק51
ס' 3סור .ד 6יפק .3ק %ס' סו3ר סמןרזיס .דמ נ .)6ק%
ס' מי5 35ס3ות מס .דמ סוד .ק %יפ 5תד3ר .דמ
5די*ק ק 51ס' ימ 5%מי15ת .דמ 5ד'ק .וכ5סו תתגד5י פ5
ית61 6תסקיין 3תימ 5נד5מ .סס'ד עסר י51מ תפדן
לססקית מת סנן .וכ5סו סני תתפרו 3רכמן 5פ5תמ
תסס1מ סקיו דמתסקיין כ5סו .תמ מזי סגי ס3פ ק5ין
י סתמ .וססת 65 6ת"5ן
ת5יץ 3ת5ס דפותמ 3ס6ריית
מ3 65פו3דמ61 .גן פו3דמ קמכפינן 51מ ת5ס.נניןד3זתגמ
דמ ת3רך 5כ 5סתמ:
ס3יעמ דמנ סומ סיותמ ידי %וט5תמ.

ם

:ניךכמז*

 1קיו

לותיסמת .נסמיש.
יי"%סמרמ ז' זתנין

גמ3 5ס3 1

5ר0611

' .ן

ן  -נ13רן
תז3מ תתי6

די5חק [קט6ן כנין דמתת5ימ תימ %5ס6יינירמ רילסי.
י
י סי6 6תתלי 6כל פלפ6 6תכרכ 6כיי .6וכסי
ו
 6נכורות כפינן לתי 6ולסיית 6לון לכתר.
כפ
י

וס3 6סמי יותמ תסתייתי ויגי .ונצ"כ נפינן לכעס6לון
כירפ 6ולסייפ 6לון יל 6יסתכסי .דסיי יוי6
6תפרות 6וסיות 6יו .6ופ*ר 6תפרות 6וסיו%
סומ דפ3דיק נסר3י נמ46 .5ר מיי6וו6יסכי סו 6וספעש

ופרגי

מראה מקופת" ט 4י

השמחה שלהם בזמןהזה .ולמדנו בספרו של רב דמנעא
הזקן שדרי הנח הךצא שנפקר על עצים האלו .כל אחר
וישתד םדם אינו מקבל ברכות ש 5שמחה למעלה אלא
בומןהוה .ושםחה של כלם למעלה ושמחה של עצים
האלו לממה דגלבומן הזההוא .והתשררת שלהם תולה
באאן קדוש"ע של דםלך .וכאשר ישיש פ%ים שחם
הנל נתעורר בשעהזו .וכנמת ישראל מתברכתלהשפיע
ברכות לעולם .כתוב קול ה'על ד5דם ש ענו הרלק
תו' .א"ריוםי וה אברהם.
ה'בבח .שו5צחק .קול
ה' בהדר .זהיעקב9 .ל ה' שובר ארדם ,והנצה .קל
ה' ועצב לרנות אש .זה הצד .ה'יחי
ל סדבר .וה
צדהש קול ה'יהולל אילהע .זה צר'ק .וכלם נדלש
היםובינה] .ונשפעים בטים לנרל .זש*כ ונהר שצא פטן
להשית את הק .וכל אלה משפיעים ברכות לדה4לם4ן
השפע ההיא שנשפע לכלם .בוא וראהו' קולות האל6
תולים בדבור הפה בשארימי השגהי ועכשו איןתולים
אלא בעשעג ואמצוצריכש
עשילהבלולאהשדנבהו1ר .ל8י שבעו
הזה הוכן ברכות
השביעי ש י
ג הוא שר דין של השלמ*
ופתקאא יו
*צאות מבית דסלךונבורווזנתעוררות
י נהל נצרך בהם לעוררטערות
ב
י
ע
ונשרות ביום הוה.ו
למים .ולדקיףו' פעמים להשביע למזבח מן המים של
יצחק [ק ]69לפי ש5עמלאה מים באר וחאת שליצחק.
וכאשר דדא מעמלאתן נתברך כל הקןלם בסש .וביום
הזה נזרך נבורות למיםולעעית להםסיום וחותםאח'כ.
שדרי ביש הזה ננמריםהדינים .ולפיכך נצרך לחובמם
בארן ולעעות להם מיום ודעתם שלאיהיו נמצאים .שזה
היום הוא התשררת ורניום שלהם .וע"כ ההעוררתוסיום
4נהנו קץשיםבערבינתל .א'רחיא וראינך הוא עבקע

יל
יל

ש

בידם

הזהר

ו,שרבי

ביים"ישענא
ןףקי*ים *ע8י 8עם חו פ*ירות כסך הכלם** .ואז פתבדכת המלכות מעולם הכינה שער הפ'ן
שנקראיוכל .והוא מדן של נחלאיוכן כלי ה*0ק בשכיל קיום העולסות :נו ]64היינו מן החסדים שכננורה.
י
כ
"
ע
שנעו"
דשחעקת הרינים נתמלאית הגבורה במיפי הה0ד* ופמנה נש8ע המים לטלכות ולכל העולם:
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נחל שסצד הנחל טצשת דגבורות .וניום הזה וער3י נחל תספר 6דכמל

כפקין נכור6ן.

יות6

וכס6י
ו
נעתרעבויררות ונחתמת .ב4ום הזה כהוב ישב יצחק ות,פור תתערי ותסייתי .כס6י יות 6כתי 3ויס 3ילחק ייחפור
אה בארת המים .באית כהוב חסר [קפכ] ו"פב .מרצ 6ת כ6רת סתיס .כ%ת כתיכ מסר [קפנ] ויסכ .תסו
ה"טב .אלא שיום הראשון של זה דייר
ש התחלת הדק ויסנ6 .ל 6יות 6קדת6ס דירמ 6סירות 6דדינ6
היה בבל העולם .רצהק הקים כסא הרין להון דעולם .סוס 3כל עלת .6וילמק קיית 6לכרסי 6ל3הדן .
תי"
וניום הזה וישב יצחק לשרר הדינים ועמור הדינ4ם .ו3ס6י יות 6ויס 3ילמק ל6תער 6דימן ולסיית 6עדל
ן.
ינ
החפר את בארת הגרם .להריק נבורות לסרת המלכות ויחפר 6ת 63ית סתיס .ל6רק 6נטרין לכנסת יסר6ל
.
להתשררת נרם [קסנ]שהוימים ננבורות יורדים3עולם ..ל6תער 6ל3ה[ 6קסנ] דס 6תי 6כנכורן נחתין
למהמ ערבה רומה לשפתים ביום הזה מהו '6ר
 60תנינן ער3ס
א'ר
"
ת
ל
ע
ל
6
ת
ו
י
לספוון כס6י
י
ת
יוסאי'רהרויויא אע'פ שלררשההוא בא כך הואנוראי .סי.6יו6ס*יר מיי6 6ע'ג דלדרדסד
תיס
6
הדמז.
.6
" 6,ד6תי סכי ס 61וד6י
שהרי ביום הוה תולה הרבר בשפתים [קפך] ביום הזה
נס6י יות 6כספוון תלי[ 6קסו]
~ןת6
פוקד המלך למסור הפתקאות לשר התמנשין .הדינ4ם
3ס6ע
ננמרים ונסתם לשון היע של המקמרנ מן השלם .ביום ךינין "סתיס לשנ 6ניס 6תעלת3 .6יית6
הראשון לחורש הזה התחלתהדין וצא .ורכיוםדיא ב4ום קדת6ס דירמ 6סירות6
ס .61וסיות3 610 6ס6י
נ
י6
דת
דו
הזה וזה נתבאר .ביום הזה נשלם וננמר להאוסות עכו"ם יות6601 6תתר .ת6מוי כי
"ד6סלתין ותסייתיעתיןעכו'ס
רנרבות שלהם ונמצ*רםברין .וישראל ביום הא ננמר כר
ניכן6ן דלסון וסר6ן כד3י3נר5כ.ת6ו.טר6לדס6גיות 6ד 6תסייתי
ליומ6 6מר6
דוינים שלהם ונמצאים בברכות .שהרי לטם שלאחריו די דלסון וסר6ן
עהידים להשתעשע עם הסלך .לקחת ססנו ברכות לכל זתינין ל6סתעסע3 6תלכ 6לנסל 6תניס כרכ6ן לכל
השנה .ובשטחה הזאתאין נמצא4ם עם הסלך אלא ישראל סת .6וכס6י חד11ת 6ל 6תסתכחי 3תלכ6 6ל 6יסר6ל

מג

בלברם .וסי שיושב עם המלך וסשתעשע עסו בלבדו.
ו
י
 .וע"באז ישראל
כל מה שהוא רוצה סבקשוהמלך נותן
ז
"
ע
ו
מהחילים והאוםות עכו'ם ממחמים.
)
6
ב
ו
ה
כ
אהבתי
אתכם אסר ה' ונו' 1
נ) בנמכרז תשט שבעתימים .רבי יהורה פתח וישסע
הכנעני מלך עררונו' .למדנוכי נ' מתנות
עליומת נזדמנו לישראלע'י סשה אהרן ומרים.סןבזכות
משה .עעי כבור בוכות אהרן .באר בזכותמרים .וכלם
נאחדם למעלה .מן בזכות משה .שכתוב הנני מממיר
לכם לחם מן השמים [קפ]:מן השמי"
י
אשרם זה משה .נ)עננ
בבור בזכות ארון .שכתוב ד)
ן בעין נרא'ה
עי
אהה ה' ונו' [קסו] וכץזוב וכסה ענן הקמרת .סה שם
שבעהי אף כאן נם כן שבעה .שהרי בקמרת ז' עננים
מתקשריםבאחר.ואהרןדצא הראשלנלשבעת העע4ם [קפו]
והוא מקשרובשור91לששה האחרים בכליום
 .באר בזכות
י נקיאתבאר .ובמפר הא.רת
מדים [קסח] היאבויא
מובא ותתצב ארותו מרחוק לדעהונו'.זו היא באר מים
ה4ים [קסט] והכל קושר אחד.נצזה מרים משתלקה הבאר.
שכתוב ולא היה מים לעדה .ובשעה ההיא בקשה באר
אהרת להסתלק.זו שהיתה שכיחה עם
[קגן וכאשר
רם
שה
יי
ראתה ששה עעים שהיו נקשרים על
א
יהתקשרה נם
היא בהם .מת אהקנסתיקו אותן העננים .ונסתלק הקנן
של הבארעמהם .בא משה והחזירם .זהו שכתוב ס)עלית
למרום שביוז שבי לקקת מתנות בארם .מתנות ודאי.
אוהן רמתנותשהיו בתחלה הבארוהעננים .באר.זו הנאר
של יצחק.עננים .א6העעים של אוטץן .א"ר יצחק מפני
מה זבה אהרן לזה .לפי שהוא המקשר להעעים .והוא
מקשר כל יום ויום לבלם ביחר [קגקן ומהברכים כלם
על

3לחודייסו ות6ן דיתי 3עס תלכ 6ונטל 3 04לחודיס.
כל ת6י ד3עי ס6יל ויסי 3ליס .וע"ד יסר6ל
סר6ן ועמין עכו"ס תסייתי .וע*ד כתי6 )6 3ס3תי
6תכס התר ס' ונו':
נ) בנסכון תס3ו ס3עת יתיס .ר3י יסודס פתמ ויסתע
על6ין 16דתנ 1ל 10ליסר6לכ*י מסס 6סרן ותריס תן
תסס .עגגי כ13ד כוכ,ת 6סרן63 .ר כ1כות תריס .וכלסו
6מידן לעיל .6תן 3זכות תסס דכתי 3סנני תתסיר
לכס למס תן ססתיס [קסס] תן ססתי'ס ד 6תסס .נ)ענני
כ3וד כ~כות 6סרן .דכתי 3ד) 6סר עין 3עין נר*6ס
6תס ס' ונו' [קפון וכתי 3וככאט ענן סקפרת .תס לסלן
ס3עס6 .ף כ6ן נתי ס3עס .דס3 6קערת ס3ע 6עננין
תתקסרין כמד61 ..6סרן ריס 6לכל ס3ע 5עננין ס[ 61קסו]
1ס 61קסיר לסית 6חרנין כיס 3כל יות .6כ %כגות
י .וכספר 6ד6נדת6
תריס [קסח] דס 6סי 6וד6י כ6ר6תלי
ותתלכ 6הותו תרמוק לדעס ונו' .ד 6סי %3 5תיס
מייס [קספ] 1כל 6קסור 6מד .תתסמריס 6סתלק כ5ר.
דכתיכ 1ל 6סיס מיס לעדס .וכססי 6סעת 6כע6ת כ6ר
6מר 6ל6סתלק .6דגשת פכימ 6עתסון דיסר6ל נקג] וכד
סת6ת סית 6עננין דסוו קסירע עלייסו 5תקסרת
6יסי כסו .תית 6סרן %תלקו 6עט עננין61 .סתלק פננ6
דכיר 6עתסון6 .ת 6תסס 61סדר לסו .סס"ד ס) עלית
לתרוס ס3יתדסוסו3י לקמת מתנות 63דס .תתנות וד5י.
6ינון סתנות
כקדתית 6כ6ר ועננין .כ .%ד 6כ%
.
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עעת 6זכס 6סרן לד .6כגץ ו6יסו קסיר לענניס61 .יס1
6קסיר כל יות 6ויומ 6לכלכע כמד 6נקג61 ]6ח3רכ6ן כלגש
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מראה כקומות  )6פפג'6י ג) וף קג ג) דףקג .ד) גמיגר 'ד ס) תגיס פ"ת
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,קכתן כי שורשה במלכות
שנקראת באר :ןקפטן פי'  11המלכות ונקראת אחותו של משה כי משה הוא בתפארת שגקרא בן והמלכות
נק-את גת .ווהו שאמר וכלא קשורא חד".י' מה שאומר שהנאר ב,כו
.ת מרים ומה שאומר על ותתצב אחותו מרחוק דא באר מים
*יים כל וה הוא קשר אחד שעגינם אחד :ןק] היינו השגינה הקדושה וקג6ן ע'י סוד עגודת הקמרת*גי קטרת משמעותו התקשרות:

אמוך

לשון הזהר

ע5ידוי .ת 6חזי ע 5כ 5חסד דעכן קכ"ס ליסך.56
קסיר עתסון  '1עכני יקירן .וקסיר לסו 3כגסת יסןחל.
דס 6עכנ 6די5ס 6תקסר 3סית6 6מרנין .ו3כלסו סכע6
 1516יסר3 56תד3ר .6ת6י טעת3 6גין דכ5סו קסר6
י
דתסיתטת6כינסו [קננ] וע"ד 3סכות תס3ו ס3פת יתיס ת"
ק 6תיירי3 .נין דכתי 3ח)  1553מתדתי ויס3תי ופריו
מתוק 5מכי3 .עי 3ר נם "5מז
"
6ןססגנריןתיסדדקי6תייס 3ת6מסורןת 5ס5
וו
דתסימנות 6ת 6חזי כ6 5ינו
יסר"ל  6553דתסייזכות 6תמיק 56ין ע:נין 3תר דתית
6ס-ן 6סת5ק עננ 6חד דסי 6ייויכ 6דכ 65וכד ס6י
כ 5ס %עגגין עתיס ו6תקזי 16כל:ו
6סת5
קת66סת5
י 16קתיס דכתיכ ייר6ו כ 5סעד? כי נופ
ק6
1ס
3נריטי
"סרן 56 .תקר 6ויר6ו  656וייר .16תיד ויסתט סכנטני
י יסר 56ורך ס6תריס סתפ
ת5ך עלו יוסכ סננ 3כ
ית תייר 6ר3ר 63דכ 5הי:ון
3ת"
ו"סת5קו 6ינון עככיס ו
לגכיס 6תקסרו כיס'6 ..ר  636וי:קע סככסני ת6י
י סכ3 6תר ו6סת5קו6ינון טנגיס  656ככען כתי3
תייר
כיס וי:6זר 6רור ככען ט3ד ע3דיס יסיס 65חי 1סכ6
6י5יסנ 6ת6ן ד6פיק נרתיס ת 655דמסיתנות6 6תמזי 5תסוי
ע3ד 5ע3די ע3דין .סס,ד וי5חס 3יסר 56ייס
כי
3י3תתנ
פ3י נס 5ע3דין תיסר5 56נרתיס וט"ד כת
5
?6זרח 3יסר 56יס3ו 3סכות .כ 5ת6ן ד6יסי תסרם 6ונזפ6
קדיס 6ויסר 56יס3ו 3סכות תחות  655דתסיתגות[ 6קג]
ן ד5יתיס תנזע 6וסרם 6קדים 6דיסר 65 56יתי3
ית"
3סו ויטיק גרמיס תתחות 655דתסיתגות 6וכל ת16דיתי3
תמית  655דתסיתנות6 6חסין חירו 5יס י:35וי 5פ5תין
ו6ת3רך 3רכת 6ט65ס .ות6ן ד6סיק נרמיס תנ65
דתסימטח66מסין נ5ות5 6יסו35טי כתסדכתי3וי5מס3יסר56
טגנ6
ויס 3חתכו ס3י .כ) 3סכת תס3ו מסר
וכ5סו קסירין 3יס [ק,י] דכתי 3כי ענן ס' ט5יסס יותס.
טתינ ונעתת פנן 6תס סולך 5סכיסס יותס .ד 6סו6
ס לוס ס'
ענ* ו6סרן ו6קרי יותס .רכתי 3ג) יוי
מסח 61 .פלג 8מר רלטיל פזיס מת8 0תרכין ו8ילון
סית .ופלי88חהם רכתי3י3פיוך 8ס לילס [קנס] ד 6כ?ר6

ק"

ד" חי

6מ 5יסר 56תנסירור8ילין סית

ר3י 8לפאך פתח ד) כס 8תר ס' וכרתי ש* מסד
געוריך ונף .ס6י  6%ט 5כיסת יסר6 56תתר .נסעת6
דסות 6ז 65נתונר 6טתסון דיסר 56זכרתי 5ך חסד
נטוריך .ד 6עננ 6ד6סרן דנע3 65חמם 6מרכין

צ

%א

שו5ך .ו6תקיט 5ךככט
גתס 3בין 5כתך 6מרי גתד3ר 63רן  65זרוטס תת
חזי 3סעת 6י*3נ יתי3 3תדיר 6ד 655 6דתכיתגית6
מר %גרפס 5פליס תלפין .8וי3רסמ ומ-ס:
יט
כ
סרכייי
ל
ן פתיס .סס'ו 3סכת מס3ו
5 "8תרנין סוייןיווריסי
ס3פת יתיס .ס3פם יתיס כתינ
3סכעת יתיס [ק'י]
כנוונ 6ד 6כתי 3כי ססת ימיס1
5ע
"מס ס' 6ת ססתיס
יני' ו3פי *3נ 5תחדי 3כ5יית 6ייו:63 6%פין כס,רין
כ6יספיזין 56ין דסריין עמיס ו".
ר" 63כת' 3כסכות
מראה טקוכעת"עי
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על תיו .בוא וראה על כל חסר שעשה הקב"ה לישראל.
קשר עמהם  '1ענניכביד .וקשר אותם בהשכינה הקדושה.
שהרי הענן שלה נקשר בששה ראחרים .ועם כל השבעה
הלכו ישראל בפדבר .פה המעם .לפי שכלם קשר של
ראפונה הם [קי:ן :ע"כ בסכות השבו שבעה ימים .ומה
ופריו
י שכקוב ') בצלו חפדהי
ענינו לז.-יפ
פהוק לדכי .צריך הארם להראזת עצפו שיושב תחת צל
האפ41ה 1בוא וראה כל אוזן השנים שאהרן היה קיםהיו
 שמתתר
ישראל בצל דאמזנה תחה אלו העננים.וילשאבח
אהרן נסת4ק ענן אחר שהוא הימין של הכל .וכאשר זה
נסה-ק נסקיקי כל שאר ענגים עפו .והיו נראים כלם
ברפרונם ,ודרי נהבאר ש:תוב וייאו כל הערה כי טע
אהן
 .אל תק-א ויראו אלא וייראו .פיר וישמע הכנעני
פלך עיר יושב רננבכי בא ישראל ררך האקרים .יפע
שנסתלקז אוהן עננים וימת התייר הגרול שכל אותן
הענעים היו נקשי.ים בו א"ר אכא וישסע הכנעני .סה
י כאן לאחר שנסתלקו אוהן העננים ,אלא כנען כזיב
עבנוי
נזיאפר
כנען עבר עבדים יהיה "אחיו .כאן
לפיגו פי שאמריוצ-יא עצכו סן צל האפונה ראוי היא להיות
עבר לעברי עבדים .זש"כ וילחם בישיאל וישב פפנו
שבי .לקח עברים פישיאל לעצפו .וע"כ כתוב כל
האז-ח בישראל ישבי במכות .כלפי שהוא פשרש וגזע
דקדיש של ישראל ישבו בסנוה תחת צל האסונה [קנגן
ומי שאינו מן הנזע והשרש הקריש של ישראל אל ישב
בסכוה .ץוציא עצפו מהחה צל דאפונה ..וכלמי שי.שב
תחת צל האפונה נוהל חירות לעצפו ולבניו לעילם.
ונתברך בברכה הע4יונה .ופי שפוציא עצסו מן צל
האפונה נוחל ג14ת לעצמו ולבניו .כבהוב וילחם בישראל
וישב כפנו שבי .כ) בסכת תשבו חסר .זה הענן האחד
שכלם נקשרים בו [קנדן שכתוב כיענן ה' עליהם יומם,
וכתיב ובעפוד ענן אתה הולך לפנההם יומם .זה הוא
הענן של אירן שנקרא יומם .שכתוב ג) יומם יצוה ה'
חסדו .וה הענן ראחר שלוקח עפו חטשה האהרים והם
ששר .וענן אחר שכתוב ובעפור אש לילה [קנס] וההיה
מאיר לישראל מן האור של אותן הששה:
רבי אלעזר פהח  )7כה אפר ה' וכרתי %ך חסד
נעורווט :פקרא הזהעל השכינה הקדושה נאפר .בשעה
שהיתה מהלכת בפרבר עם ישראל .זכרתי לך חסד
נעוריך .זה הענן של אהרן שנסע עם חמש האחריםשהיו
נקשרים עליך ומאירים עליך .אהבת כלולוועיך .שרכלילו
והכהירולך .וההקינו אותך ככלה תערה "ריה
 .וכל בך
למה .בשביל לכהך אחרי בפדבר בארץ לא זרועה .בוא
וראה בשעה שהאדם יושב בדירה  11שהיא צל האכונה,
פורסה השכינה כנפיה עליו סלפעלה .ואברהם וחמשה
צדיקים האחרים ישימו מרורם עמו .וט"ב בסכת תשבו
שבעתימים .שבעת ימים כתוב ולא בשבעת ימי
ם [ק']1
כדפיון זה כהוב כי ששת ימים עשה ה' את השמים
וגו' .וצריך הארם לשמוח בכליום וטם בפנים מאירים
עם האורחים האלו העיכניםעמו .וא'ר אבא כתובבסכות
תשבו
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החסד] -קנס) חענן טכח ס"ירת המלכות[ :קנון הכונח שחשגעת יטיםהיינו הז' ספירות ישבו נ:כ ת להיות א*פיוון גגא?
ייאירו שצשז חארהם.
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השבו שבעת ימים .ואח-כ כהוב ישבו בסכות .בהחלה תככ .כגטע .ת'ס %כתר 'סכי 3סכית
ח
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נ
ת
כ3י ו(כתר יככו  6(6קדתמס 5ת'כפזיי
השבו ואח"כישכו .אלא דראשין להאורחים והשני לבני
(כני
5מוססיזי .כי סמ דר 3סץנינ 6ס63
העולם .הראשץ להשרחים .כהנרגת רב רמנינא הזקן ו ת)מ
כשהיה נכנס לסוכה ורה שסח .ועסד אצל פתח הסוכה כד סוס טיי5 5סיכס סוס מדי.וק"יס ט 5פתה 6דסיכ:
מבפנים ואמר .נזטןלהאושפיין .היה ססרר השלחן ועסד ת5נ!1"1 16ר .נזתן 165מסי'1ן .תסדר פתור 6וקחיס
 .ט 5רנ5וסי וץכרך [קנו] 61תל כסכות תסכו סכטת יתיס.
עלרנליו וטברךןק"ו] ואסר בסכות תשבו שבעה ימים
תשבואושפיזין עליונים תשט .תשבו אושפיזי האסונה תי3ו מיספיזין ע(חזן תי .13ת' 13מוספיזי תסי:וניתמ
תשכו.הריםידיו ושמח ואטר אשרי הלקנו אשרי חלקם תיכ.1מריס ידוי ומדי ומתר זכמס מ%קנמ זכמס מ%קסין
ה' עסו ונו' .ואחר זהישב .דיסרמ( .דכתיכ כ' מ5ק ס' עתו עו' .וסוס ית*.3
של ישראל .שכתובכי
ישבו השני לבני העולם .כי כל סי שיש לו חלק בעם תנינמ 35גי ט(ת .6דתמן דמית 5יס סו5קמ 3עת6
ישראל ובארץהסיושה ישב בצל האמונה לקבל האו-חים"31 .רעמ קד'סמ יתיכ 553מ
5קכ5מ מוספיזין.
ות
ישסוח עסהם בע,לם דזהובעילם הבא )".וצריך לשסח 5תסד' כס '6ט5ת 6וכט5תמדמסי
 )6 ".וכטי 5תמדי
ני
תת
דמ
לעניים .סה הטעם .לפי שההלק של אותן אושפיזין (תסכני .ת6י סטתמ .כגין דמ%קמ דמינון מוססיזין
שהזם4ן שייך להעניים .וזה היושב בצל הזה של האסונה .דזת'ן דחסכנ' סומ .וסמי דיתיכ 553מ דמ דתסיתנות6
והזמין אושפיזין עליונים האלה אושפיזי האסונה ואינו ומזתין 16ססיזין מ5ין ע5מין מוספיזי תסינ!גותמ %מ
נוהן להם חלקם .עוסדים כלם ססנו ואוסרים נ) אל "ס'כ (ון מו(קסון .כ5סו קייתי תניס ומתרי  )3מ5
תלחם אה לחם רעעין ונו' .נסצא שזה השלחן שערך ת5מס מת 5הס רעעין עו' .מסתכמ דס6י פתור 6דתקין
של הואואינו של הקכ"ה .עליו כהוכ נ) וזריתי פרש די5יס סומ %מו דקכ*ס .ט5יס כתיכ נ) וזריתי פרס
י לו לאיש היוא ט 5פג'כס ונו' .פרס מגיכם  6%מגי11 .י 5יס 5ססומ "3נ
על פניכםונו' .פרש חניכם הני .ו
י תפתוריס"61 .ר
בשעה שאוהן אושפיזי האסוונלה"עוסדים סשלחנו .וא"ר כסטת 6ד56ין מוספיזי ץסיתנות 6קיית
אבא אברהם כל יסיו היה עוסד בפרשת דרכ4ם להזסין  636מכרסס כ' 5וטוי סוס קמיס כסרסת מורתין 5זתכח
אורחים ולערוך שלחן לפניהם .עכשו שמזמנים לו ולכל מוססיזין ו(תקנמ 15ן פתורי .ססתמ דתזתנין 5יס %כ5סר
הצדיקים ולדוד המלך ואין מהנים להם הלקם .עוסד 5דיקימ %דוד ת5כמ ו5מ יסכין 15ן מ%קסין מכרסס
אברהם משלהגו וקורא .מורו נא סעל אהלי האנשים קמיס תפתוריס וק6רי סורו נ 6תע(:6 5י סמנסיס
הרשעים האלה .וכלם הולכים אחריו .יצחק אוטר סרסעיס ס56ס .וכ5סו ס5קין מכתריס .י5תק מתר
 )7ובמן רשעים תחסר .יעקב אוסר ס) פהך אכלת  )7וכסן יסטיס תמסר .יעקכ מתר ס) פתך מכ5ת
תקיאנה .הטאר כלהצריקים אומרים )1
י כל שלחנות תקי6כס .וסמר כ5 5דיקימ מתרי ו) כי כ 5ס5מנות
סלאו קיא צואה בלי טקום .רורכ רגולך אוסר ת5מו קימ גומס כ5י תקוס .דוד ט(כמ מתר
[ו) אך לשקר ,טמרהי אה כל "שר לזה] והוא משלים מ) 6ך 5סקר סתרתי מת כ 5מסר 5זס] ומם5יס
עונשו .שכתוב ח)
כעשרת הימים ועף ה' את נבל ד'גוי .דכתיכ ח) ףסי כעסרת סיתיס ועף ס' מת גכ5
ימת
 .סה ענינו .אלא לפי שדור היה סבקש סנבל ויתת .תמי קמ תיירי3 .נין דדוד סמי5 5גכ5
להיות אורחאצלוויסאןנבל .וזה האיש הזסין להיווע דיתעכיד 5יס מוססיז %% 6נטמ .ודמ זתין
אושפיזא שלו ולא נתן לוחלק .ובאוהן עשיהימים שרור 5יס 51מ יסיכ 5יס מ%קמ וכ6יטן טסרס יותין דדיד
קטלך רן את העולםנדון איש ההוא על זהנק"ה]ושנסל ת5כמ דמין ט5תמ מתין ססו 6כ"נ ט 5דמ [ק5ח] דמס5יס
לדור רעה יותר סנבל .א'ר אלעש 4החורה לא הטריחה 5יס כים יתיר תנכ .5מ"ר מ5טזר מורייתמ  65מסרמ
על האיש יותר אלא כסו שהוא ביכולת .שכתוב איש ע5יס דכר גס 'ת'ר מ5מ כתס דיכי .5דכתיכ מים
כסהנתידוגו' .ואל יאסר האיש אנ 4אכל ואשתה ואשבע כתתנת ידו 1נ'5 6% .'1ת6 6ינים מכי 5ומסכע
תחלה .וסה שישאר אחן לעניים .אלא ראשיוע הכל 61ר11יכקדתיתמ .ותס דיסת6ר מתן5עסכני מ5מ רים 6דכ5מ
להאורחים יכבד .ואם הוא סשטח להאורהום וכהטביעם ד16ספיזין סומ .ומי סדי 5הוססיזין ורוי 15ן
הקכ"ה שמח עסו ,אברהם קורא עליו ע) אז רעעעננזל קכיס מדי טת'ס6 .כרסס ק6רי ט5יס ע) מז תתעגנ ע5
ה'ונו' .ויצחק קוראעליוי)כלכלייוצר עליך לאיצלח .ס' וגו' .ף5מק ק6רי ט5יס י) כ 5כ5ייערט5ין65 -י55מ.
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י"ר שסעון פסוק זה דוד הםלך אוסרו .לפי שכלכל
י
ז
ן של רגטלך וכל מלוומות הם5ךבידי דודנפקדו .אבל
יצחק אוסרי"
) טמר בארץיהיה זרעו ונו /הון ועושר עמק ק6תר י )6גכור 3מר 7יסיס זרעו וגף סון ועוסר
בביתו וט' .יעקב אוטר ינ) אז יבק'ע כשחר שרךונו' .כ3יתו עו' .יעקכק6יור יכ) יכק"סען כסתר 16רך 1נ.'1
תתיד יססכיע
שאר הצדיקים שטרים 'נ) ונחך ה' תסוד והשביע סמר 5דיקימ 6תר יג) עמך
ביחצחווע נפשך הו' [קנס] דוד המלך אוטר כלכלייוצר כ5מ5חית גפסך וגו' [ק
י,ט] דוד ת5כמ קמתר כ 5כ5י'י5ר
עליך לא יצלח .שררי הוא על כל כלי זיין שבעולם ט5יך 5מ י55ה .דסמ סומ ע 5כ 5זייני ט5תמ
שקד
6תפקד
* נ) פסגי כ"ג ג) ת(6ל ג'  )7תס(י 4.ג ס) סס ג*נ )1יעט" ג'ת ו) סטו '6 (6ג*ס ח) סס ט) יסמ' ג'8
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סמדליףב בסוכהכי גרכת הסצוה צריכה להיוח עובר לקמאייתן :ןק,מן היינו לשנה הבאה בי
ן כסא לעשוריה" גדק אותו
האיש על רעתו הנדולה מרעת גבל .כ' גבל לא חומין ידוד וזה הזמיגו ולא נתן כלום לעני 'שיהנה מסעודתו בטקום דוד:
נקגסן יעקב אומר או יבקע .כי יבק"ע איתיות יעק-מ תם שיעקב הוא בבח" שמש המאיר .ושרשו בתפארת
שמשם הרפואה .ש4י
ההש*עה להשכיע לישראל בשפע קדושה:
הצדיק'ם משה אהרן יוסף שם נה" הלא הם כלי
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כתיכ וטמך כ5ס 5דיקיס ומ':
כרעב ועסך כלם צריקים וגו':
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ט65ין סתמי "1מרי מי כטתך יסר 56נוי החילמע העליונים פותחים וא
לם~סי :עמך ישראל נף
ל
אחר בארץ.
6מד כ6רן
בים הראשון פרי עץ קדר ונו'
נ) ךלקוץרצם פ5קכוסד6נידו6ס סראסוןפ
3רי טן יוסמד6ר וגו' .נ) ךלקחרצם
כ6יגון
מצוה זו לימול %15ב ביום הזה עם שאר
5יעו5 5י 5כס6י
זיני
ן די5יס .וס6י רז16 6קימג161 6קט"ם מכרי 6כמס הםינים שלו .ומוד זה ביאינו ונחבאר אצל החברים .כפו
'י 1
שהקרושברוךהוא14קח אהישראלבימים ראלי ישם"בהם.
גס5י 5יס 5קכ'ס ע51קסון ומד6ן :כן גם י
16ף.סכי
חהשראללוקחים לו להקב"ה שיייר יחלקםימשסחים
ניס 1ד 6סא
51%נ 1מיגין וניס ד6יסו בו.
הוא מור הלולב עם שאר רמינים שלו שהוא
רז 6דיוקכ 6ד6דס [רח] וס6 6תמר י
) 515
5כ ד5 6ד'*ק .מור תמונת הארם[י"] וזה מעבאר.י) %לב זה צרי'ק.
דדמי 5מוס ססדרס .דכיס מ"י מ51י
ין5 .חכ מ'י גטגוטין שדומה לחום השדרה .שבו ח* הוליותכנגד ח"י נענועט
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 )%נת עץחחיים חידוע:ןל"] סוד המחת אדמ .האביצד .פפח של
ראש הלולג מלמעלח ננך ראש האדפ .והייט נגד נ' מפירות
הראשומת בח"ג .ג' הדסיפ אחד מימין הלול
ב ואחד בשסאלו ואחד באמצע גגד חסד דרועף ימיגא נטרה דרועא שמאלא תפארת
טפא* ב' ערבות אהת מימין וחחת בשסאל גנד נצח והוד הרין סמגי קשופ .שדרה
עד לסטה ננד שדרה שבאים עפ

היולב

שי

**1

ן ה%הר
ישו

אכדר

לשון קורש

ב לצד הנבורה
לולב נימץ לצד החכד ,אתרנ שהואי
לשמאל ,ולפי שאה-נ דומה ללב הקנו שיהיה בצד שמאי.
כמו שביארו לולבבימין ואתרנ בשסאל .והם כננד זכור
ושמור והאדם שנומל שניהם הוא עמוד האמצעי .לולב
נימינ
ו ואתרג נשמאלו!

ל,ל 3כיתין
דנכירס
דחסד6 .תרנ
לססדר
יר"
ט
לס
"רנ ל5כח תק5י3נ"
ו (ט
"ק
 .ו3נין
כיד 2מ"(.
,
5כס
דקי"
תתסח(ד
י5ת-נכסר"ל .והיגון (ק:' (3ור
""וקת1ס 55כ כתין
ן דגטי( תרו,ייסו.קיסו
ו:יוי -וח"
(ו(3

)6נ2סכין תשבו שבעת ינךם .מצוה זו לישב בסוכה.
והרי ביארנו בשביל להראות ע4שראלאהצבים
בסוד האמונהבלי פחד כלל .שהרי המקמרנ נפרד מהם.
וכל מי שהוא בסוד האמונה ישב בסוכהי כמו שביארנו
שכהוב כל האזרח בישראל ישבו בסכות .מי שהוא בסוד
האמונה ומזרעוגזע ישראל ישבו בסכות .וס זה
לוחדדש נתבא-
י
בכמהמקומות ): .כתוב בחמשה עשריום לה' השביע
שבעת
הזה חנ דגכות ונו' .וכתוב יחנתם אהו חנ
ימים בשגה .בחמשה עשר .מצד שליךק .וחטעם את"ו.
 .עמוד האמצעי .שבעת ימים .מצד של בת
זו אותך
ף
ס
י
י
שבע שהיא מלכו"ת .נ' אבות רועה הנאמן אוטרן
ודוד הרי הם שבעה ננד שבע הספירווע  .ובשביל ז'
הספירות נאמר כי בסכות הושבתי את בני ישיאל
בהוציאי אותם מארץ סצרים .בשבעה עטי הכבוד .סוכ"ה
נאותר היא בסוד שתי המדרגות ךקךיה אדנ .4וכך
עולה סוכ"ה בסספר יאהדדנהי .הם שני הכרובים
אשר סוככש בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש א4אחיו.
הש עשרה מפחים בכרובים מלמטה למעלה מרנליהם עד
יאשיהם .ומלמעלה לממה מראשיהם עד רנליהם ,שהם
עשרה עשרה .דיינו יךך .4ועומדים על עשרה טפחים
של הארון והכפרת .היעוי
 .ולפיכך בשיעור הסוכה אמרו
החכמים לא פחיק מעשרה ולא למעלה מעשרים לא
פחות מעשר שהיא מלכו"ת.עשירית של כל המדרנוה.
י4א 4סעלד מעשרי"ם .שהוא כ 2כ
רנ -עלתן .שאין
דעין שולטע בו ע"כ ר'ם.

") נ2כמכ2רז תסנו סנעת יתיס.
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 )1צך את בני ישיאל ויקחו אליך שמו זיה זך כתית
למאור ינו' .א"ר אלעזר זה נתבאר .אבל למה
ממך הקב"ה פרשה זו לפרשת המועדים .אלא לפי שכל
מנורוה העליונות כלן הן סנורות להדליק בהן שמן
המשחהדעייון[י-ן כמו שנהבאר .וע"י ישראל מתברכים
עליונים ותחהוניםונדלקות המנורות .כמו שביארו בהכתוב
ד) שמן וקטיהישמחלב .שזו שמחת העליונים ודתחהונים
ס) רבי אבא אמר בוא וראה מ 4שאומר שאין נצרך
מעשה או דבור בכלענין
 .להוציאם לפועל ולעשות בהם
פרשה
ו
ז
ן
א
כ
.
ת
ח
כ
ו
מ
הדלקת
קול [רנ] תצא רוחו .והרי
הנרות וקטתע דסמים ביחד[ .שכתוב ובהעלת אהרן אה
הנרות בין הערבים יקמירנה] וע"כ כתוב שמן וקטרת
ישמח לב .שבעבודה זו נמצאת הדלקה ושמהה למעלה
ולממה .וההקשרותם טץד כראוי .לפי שע"י דעבודה
שלמטה נתעורר פעולה למעל .-א"ר יהודה מזבח
שלממה מעירר מזבח אחר .כהן שלמטה מעורר כהן
י בהעבודה שלמטה נתעורר עבודה למעלה !
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רועה הנאמן

טהימנא

 )6מחוץ 5פוכת סעןת נ6ס 5מופל יפרך 6ת6 1סרן
 .סקוו 6ן5 5סןר 6כסג6
ממר 3פך 3קר ינו'
נכ 5יומ36ו5יגין 33י מקןכ1 .6ס6 6וקיתנ3 6ר 61דמגורס.
ומיסו רז 6כנ11ג 6ךלפי(3 6גין דגסירו פ65ס
3קןתית35 6ת 6יסו
3תסמ ר3ו נמיפ ע 5ריס6
 3פ5"י 3נ) כסתן ססו
גת
סכ
מך5יק 61נסיר כ 5כוכיגין ןכן
סרמס יורך ע 5סזקן זקן 6סרן סיורך פ 5סי תדזתיי
כסמן סטו 3פ 5סר6ס .ן 6רסמ רכות קך'כ 6ע:65
ןנניך וגסיק תהתר ןגסר 6פתיק 6ןכל[ 6ידן ן"6
ן סתינו 6ןכ 5סתיחין [רס]
ןנניך ונפ'ק מריס1 6כ 5ריסי
רים 6ן6ןס
פ 5סר6ם .פ 5סר6ס 611י
י6 1סלןקז
 .6%51וסס61
 61כסן
תוקמוס [יו] זקן
סתן יורו פ 5סי מןותיו [רמ] ןת'6נון מסימו גנע עפיק
וגמית 5תמ6י .וכנתג 61 6גניך 6,תטסר כסנ 6פת6ס
כמסמ ר3ות 5חת .6ןכתי 3גי סמן מסמת 56סי 1ע5יו
ונו' .ופ"ך 6ת'סי 3רסו 5כסנ 6כ5שךוי 5סדר36ו5יגין

גש

 )6מחוץ לפרכת העדת נאהל מא קרך או אהרן
מערב עד בקרעו' .מצו
יה זו ארמדר הכהן
בכליום רגרות בביה המקדש.והרי ביארנו בסוד המנורה.
וסוד הכהן שהוא כדמיון שלמעלה .לפי שאור העליון
בשסן המשחה יורד על ראש הכהן בתהלה .ואח"כ הוא
מדליק ומאיר כל הנרות .שכתוב נ) כשסן הפב על
דראש יורר על הזט זקן אהרן שיורד על פי מרותיו.
כשמן המוב על הראש .זה שמן כהטחת קודש העליון
הנמשך והיוצא ממקום דנהר העטוק מכל [ידן ד'א
שנםטך ויוצא מן ראשית כל ראשיתנסהר כל נסתרות[יה]
על הראש .על הראש בוראי .ראש העולם שנ49א אדם
קדמון [רין יורד על הזקן .זה זקן של כבוד כמו
שנהבאר [יו] זקן אהרן .זה כהן הנדול שלמעלה .ושמן
הה,איורד עלפי מדותיו [יה] ומאותו השמן נמשךויוצא
וי-רד לתדהנים .וכדמיון זה נמשך עתעמר כהן דוזחתון
בשמן המשחה לממה .ככתובכי שמן משחה אלהיועליו
ונ' .וע"כ ניתנה רשות להכהן בלברו לסדר הנרות
ול דליקם בכל יום ב' פעמ
ים .נננר הארת היד~ד שני
פעמים .וקרבן בכל יום ב' פעמים .והבל נצרך .ועל
ידי הכהן מאירים הנרות בכל .למעלה ולממה .לשמוח
בשמחהולהשפיע שמחה בכל הצדרים בכח הדלקה דגרות.
שדרי שתי אלה העבודות ע"י הכדה .שתהיה נמצאת
שמחה בכל הצדרים .ואלו הם .הרלקת הנרהע והקמרת
הקסרת .והרי ביארנו בהכתוב שמן וקמרת ישמח לב.
ע"ב ר"ם:
נ) ךיצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מטדי וט'.
א"ר יה,דה ויצא .יצא מכלל החלק של
ישראל .יצא מנלל הכל .יצא מכלל האמונה .וינצו
במחנה .מכאן למדנו כלסי שבא מן ורע מזוהם לב0וף
נתפרסם לפני הכל .מי נרם לו .זוהם של חלק הרע
שישבו .שאין לו חלק בכלל ישראל .ד) וינצו במחנה
בן הישראלית ואיש הישראלי .רבי אבא אמר זה היה בן
אשה אחרה .שאביו היה בעלה של שלומית .וכיק שבא
עליה מצ-י ההוא בחצי הלילה חזר לביתו והכיר דובר.
פייש עצמו מסנה ולא בא עליה ,לקח אשה אחרת
והליד לוה .והוא נקרא איש הישראלי .והאחר %
ד,ישראלית ,ר' יצהק אנני האיש הישראלי בעלה של
שלזמיה היה .ר' יהודה אמר בן בעלה של שלומטל
מאשה אחרת היה .א"ר יצהק נצוביחד ואמרלו המעשה
מן אמו .וכי אביו היה א שנהרנ ע"י השם הקדוש.
ככו שביארמ במה שכתוב הלהרנני אהה אומר .שהרי
בכח השם הקדוש הרט משה .וע"ב הוציא דבור רע
כננדו .חהו שכתוב ויקוב בן האשה הישראליה אה
השם ויקלל .סהו ויקוב .א"ר אבא ויקוב ודאי .כסש'כ
ס) ויקוב חור בדלתו .נקב מה שהיה נסתם .ושם אמו
שלומית בת דברי .ער כאןהי' נסתם שם אמי .כיון
שכהוב ויקךב הוי הוא פירש שם אסו ..ויביאו אותר

נ) ויצא נן 6סס יסר56ית 1ס3 61ן 6יס מ5רי ומ'.
'6ר יסוןס 1ל .6נפק תכ( 65ךמעק6
1יסר .56נפק תכללמ ןכ .65נפק נזכל 65ךתסימגות.6ויפ1
3ממנס .מכק 5,6יפג 6כ 5חמן דחתי נו11סת 6וזרפ56סיף
נ5יין 5יס קמי כ(מ ת5ן נריס ל'ס .חסממ רמו5ק 6כיס6
ך'6ת 3יס ן5ית '5ס מו5קח ככ 655דיסר .56ד) 1יג3 15ממכס
ת 61יס סיסרה(י ר3י 6 636מר 3 61ר
כן סכר"(י
6יגתו המר361 .6וי 3פ(ס ךכל,מית סוס .וכיון 61ת6
0ס 61מכר6ס פ5ס כפגמת 5'5ימ ת3
ויךפ מ5ס.
"6יגתו 6מר6
מתפרם מנס ע 6מת 6פ5ס .ונ5ס53יפ
וח5,יך (ס6י61 .קרי 6יס סיסרמ5י61 .מר3 6ן
ל' ינמק ממר ס'6ס סיסר56י 3עלס
0יסר56ית
וס5ומית סוס .ר' יסוךס 6מר כריס ן3פ5ס ךס5ותית
ת6נתו 6מר 6סוס"6 .ר יגמק נ5ו כמ61 61תר 5יס מ5ס
מ6מיס .וכי 36וי 0וס ססו 6ןהתקסל כסת 6קןיס.6
כמס ן16קמוס וכתי 3ס5סרנגי מתס 6ותר .ןס6
3סמ 6קךיס 6קסי5 5יס מסס ופ"6 1וסיט מ5ס
5סקסכס5יס.1יק 6.1155מססוו 6וויכקתי'כ6 3ו"ירקו3363ן 6סוי6קסזכס וסךי6סיך5.6יתכךה"6תן
ס) ויק 31מ1ו נך5ת .1גקינ תמי ךס1ס סת'ס 1סם 6מ1
ס5ונויק כת וכרי .עך כ6ן סתים סמ61 6תיס .כיון
זכתיכ ויקו 3נקינ סמ 6ן6מיס " וי 16'3מותו
אל
ה5
ג 1 0ף קס ד) דף ש ס) פגגיס ג' י'נ
מראה מקונות י 9פח .ט ת(יסי'
זיך ד,זןק1י
זר 11 ]1השפע מעליונה הפבעת תמיד מהודומת הכמה ובינה, :רס) היינו מספידת כהר :ןרו) וה ה*ם *ל טפירת כתר; ,רו] נך
גקראות ישג מדית היחמים, :רת] מתחלה תרד השפע עד טפירת החסד שנקראת גהן הגדול* וכהאם ל*אר המדות הספירוו2
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אל סשה ,ספני סה אל פשה ,אלא לפי שהרנ את אביו  56תסס6 .ת6י 5נכ
יי6ו מסס 50 656 .דקסי365 5וי
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סשה:
 )6ואל במ
הרבר לאסר איש איש כי יקלל
אלהיז
אש
רנ
ישו
יא חטאו .רבי יהידה אסר כי יקלל
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ן 3מי5יסון .וכיון ד6תטר ת5ס ז 6חייסינן
רבר
שסינוה נזרקה בו .לכך אל יסות על זהלפי שהוא
6
5
ו
ת
ו
ג
י
ת
ז
ס
י
3
ת
ק
י
ר
ז
1
6
5
0
6
ז
ת
ו
ת
י
כנינ י6יסו מ5ס
סתום .רבייהורה אמררנים אותו לווב בזה .שאם אסר סתיס .ר3י יסוזס 6תר י6ין 5יס 5טכ 3ס .6ז6י 6יזר
מתם אלהי יכול לטעון אלהי שהיה לי ער עכשו56 .סי יכע לתטען "5ס
י זסוס 5י עז ססת.6
שנסשבתי אחריו בלבי .ועכשוה' חזרתי בי לקבל עלי ז6תתסכנ36 6תריס כלכ6י .וססת6 6סדרנ5 6קכ5
"סונה העייונה .אבל אם אסר אלהים או ה' ונקבו תסיתנות650 6ס6 536 .י 6תר ס' 56סיס  16ס' וגקי3
בשם .זה אינו יכול לטעוןכך .לפי שזה השם דצא עיקר 5יס 3סת 6ס6י 5ית 5יס 5תטען סכי3 .גין זז 6ס61
האסעה .וכל אות ואית סן השם הקדוש הזה עולה לשם מסיתנות 6זכ1 .65כ6 5ת ו6ת
קז'ס 6ז 6סלק56סתמ
שלם .נ) א"ר יוסי כך ה
"
ת
ס
ז
6
ו
ס
.
י
6
ז
ו
6
ס
ז
סץ 6ז6
.וא בוראי .שהרי שם הזה הוא ס5ית 6נ) *6ר יוסי סכי
אסונההעליונים והתחתונים
םועליו מתאקליפמייםםוכרלבוהאעולסות .מסיתנות 6זע65י ותת6י וע 5ד 6קייתין ע5תין כ5סי.
ובאוה אדו 2קטנה היוי
דבבות
עולסות הנכספים ,וע"כ לסרנו שאלו האותיות נקשרות
אלו באלו .וכסה אלפי רבבוה עולמות תלוים בכל אות
ס
ת
כ
ו
ן
י
5
6
.
563י1
56ף ר33ן 50נוין ת'5ין 3כ 5חת
ו
ק
י
5
ת
ס
6
1
ת
6
ו
.
ו
ר
ס
ק
ת
6
1
ואוה .ועולות וסתקשרות בהאמונה [יט] ונסתר בהן
6
ת
ו
נ
ת
י
ס
ו
נ
3
]
פ
ר
[
ס
י
ת
ס
ו
ו
ס
3
מה י6 65תזקו ע65ין ותת6ין6 .וריית3 6סו ת5י .6ת6י
שאין משעיםעליוניםותהיענים .דתורה בהן תלויה .עולם
ע5תמ
הזה ועול
שם הבא בהן תלוים .הואונשואשטו אחד .רבי אבא זין וע5ת 6ז6תי כסות5יי
ן .סו 6וסתיס מז .ר3י 636
אטר אי
א
ו
ב
ו
*
ה
ל
א
ל
ל
ק
י
ש
י
א
.
ו
א
ט
ח
ה
א
י
ח
ר
מ
6
ס
י
6
ס
י
6
1
י
ס
5
6
5
5
ק
י
6
ס
נ
ו
ו
6
ע
מ
י
כ
.
6
ת
י
כ
חוי
ו
י
ה
כשהיו
ם
י
ר
צ
מ
ב
ם
י
ע
ר
ו
י
ל
א
ר
ש
י
ם
ל
ו
ע
ה
ד
כ
1
1
ס
5
6
ר
ס
י
ן
ע
ו
ו
א
ב
ס
י
ר
5
מ
3
1
1
ס
ן
י
ע
י
י
ן
ו
נ
י
6
3
רכר3י פ5מ6
שרי
הממונ
וים על שאר האונ~ת .ובל אחר ואחרדיהלו אןון דתמנן ע 5ס6ר עתין1 .כ 5מו וסד סוס 5יס דס65
בלבר
וימנייסו.כיון ז6תקסרו 3קסר 6זמסימנות 6וקריכ5ון
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סס"ד ופן
החיים נהוך הק [יין ואה"כ סרו מררך האמונה .ועזבו סמייס סנןנרט ו35תר ס6ע 1מ15רסלדתטימכות.6וסכש

א*

יתדורו!

מסתכ5י' 651עץ
כתי

*ס,

 %דשהר

6י5נ6

ש

עיקר האמונה היא שכל מספ
עמ  8 1א
שלירות וכל העולמות קשורים ומתאחדים וה בומ גאחדות גנערה 4טעלה מןלה ונבוה
מדף :ע'] קשר האמונה
אחדותכמוהיא תיבתא
לשארהד .אכתי
 .ה א 6הח' ספירות ח*ב
חג*תנה .-ך  11הםלטת .ומפירת
התפארת' ששורשה שם הוי*ה ב*ה היא
מרכו
הספירות .ונקרא עץהחיים
.ה ונהקוראאעלטא דדכ1רא .והטלכות ש*ידשה הושם
ד4נקראת עץ הדעת טובורן.ועלינו לגוון תמיד בשני חו*טות וו
אלהים או השם אדני
יהוד קכ*ה ושכינתיה ,והטא אדטחרףשון
היה עחפריד האות מן אה והשתחוה להטלכות בלבדה שרנליה יורדות טות
טתוהםשיך מיתה לעולם ומלואו,ואין כאן מקום לבאר
וזענין באריכותכייש בוהסודותגדוליםועטוקים.והמביןענין המקלליבין השיי לבאן וה הטאמו העטוק של רבי שט*ן בר יוה94
וכור

לפוב?

י
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לטון הזהר

6ילג 6ימיז6ס ע65ם תכ6 5י5נין61 .תי 65תדכק 6כ6תר
זתסתגי ומתספך תנחג5 6נוונ .6תטכ 5כים ותכים 5סכ
וגמתו תעי5 65תת 6ו6תזכקי 5תת 6כסנויין
סני6ין .וסכקו ע65ס זכ 65ד 61:הך ע6 6סתגי
5ע5תין סס*ז ") 6סר עסס ס:56יס 6ת ס6זס יסר
וסתס כקסו מסכוגות רכיס מסכיגות רכיס 1ד6י
כזין התספך 5כייסו כססו 6ססר 6תתם .זתגין לסכ
זתנין 5כיס~ .תגין 5רמתי ~תגין 5זיג 6כסס 61ת(ס
ז6תונקי  .03וו6י .סתס כקסו מסכיגות רכיסו"תזכקו
נסי  ("6קכ*ס 65דס .סכקתמיי "1תזכקת כתות.6
ס
.

זת"ן ז6מגיזס 65ס:2
 2סטעת6
יגשרי"5ג

"תזנקת כ6י5ג6 6מר 60 .6וז6י תות 6ס( 61קכלך .סס*ז
כ) רנליס יירזות תות .וכתיכ ג) ותונ6 6ני תר תת,ת

סך
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ן מכל העצים .ובא לדיעדבק במקום
עץ האחד העייו
שנשתנה ונחהפך מן נון לנון .מן טוב ומרע לטוב.
וירדו מלמעלה למטה וההדכקו למטה במקום שיש הרבה
השתנוק .ועזבו לעליון מכל שהוא אחר ואינר נשתנה
לעולם .זש"כ ") אשר עשה האיהים את האדם ישר
והמה בקוו חשבונוה רבים .חשבונוה של רבים בוראי.
אז נהפך לבם כרמיין צר ההוא ממש .פעמים לטוב
פעסיםלרע .פעמים לרחמיםפעמיםלדין .כמו אותו הענין
ונדבקו בה .ובוראי המה בקשו חשבינוה רבים ורג:דבקו
בהם .א"ל הקב"ה לאדם .עזבת חיים ונדבקה במיהה.
חים .שכהוב ועץ ההיים נתוך הנן .עץ ש:קרא חיים.
שכלמי הדבוק בו אינו מועם מעם מיתהיעולם
 .ואתה
נדבקת בעץ אחר .הרי ודאי המיתה היא לתדך .זש'כ
כ) רנליה יוררות מות .ובהוב ג) 1מוצא אני מר ממות
את האשה .וראי במקום של מיתה נדבקת ועובה מקום
החיים .לפיכךננזרה עליו ועל כל העולם ס4תה .אם דוא
חטא כל העולם מה חטא .אפשר תאמף שכל הבריות
 .אלא
באו ואכלו מעץ הזה שהשליך פריו לכל .לא כן
בשעה שארם עמד על רגליו ראו איתו כל הבריות
ופחדו סמנו .והיו הולכים אחריו כעבדים לפני המלך.
והוא אמי להם אני ואתם ) בואו נשתחוה ונכ
רראע.ה נברכה
ה' עושנו .וכלם הלכו אחריו .כיון ש
לארם
לפני
שהשתףוה למקום הזה ורהדבק בו .נמשכו כלם אחריו.
ונרם מיהה לו ולכל העולם .או נשתנה ארם לכטהגונים.
פעמים למוב ופעמיםלרע .פעמים ברגז ופעמים במנחץה.

ירע

י כ6תר זתות6 6תזכק וסכק 6תר
6ת סהסס וד"
זמיי כנ"כ 6תנזר ע5יס וע 5כ 5ע5ת 6תות6 6י סו6
מס 6כ 5ע5ת 6ת6י מס6 .16י תית 6זכ 5כרייו
6תו ו6כ 15ת6י5ג6
ז6רתי לכ( 165 6סכי 656
כסעת16זמ15זהזס ק6יס ע( רנ(וי מתו 5יס כריין
כ5סו
תקתיס .וסיוגס5ין כתריס כעכזין קתיתלכ:6
ו
6
ו
כ
וסו6 6תר (1ן 6ג61 6תון ד)
ס
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ת
ס
נ
ס
ט
ר
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ר
כ
נ
י
5פגי ס' עוסגו .וכ5סו 6ת 1כתריס .כיון דחתו ן6דס
סנין 5ס6י 6תר ו6תוכק כיס .כ5סו 6תתסכי 6כתריס
ונריס מות5 6יס עכ 5ע5ת 6כדין 6סתגי 6זם 5כתסגווגין
ן ניימ.6
~תנין 5סכ ~1תגין 5כים~ .תגין רונ 61ויתני
דינ 6וזתנין רמתי~ .תגין
פעמים בדין ופעמים ברחברם .פעמים בחיים ופעמים
מיי וזתג
א בטיהה .ולא עמר בקעם תמיר באחד מהם .לפי שמקום
6תר נרת5 6יס .וע*ז 6קרי 5סם סמרכ סתתספכת .ההוא נרם לו כך .וע"ב נקרא להם החרב רגשההפכה.
מןטתר6ד56סטר6ד 6תן סכ5כים .תןרמתי5וינ.6תן 0150מצר וה לצר זה ,מטוב לרע .סרחםים לדין .סן שלום
5קרכ .6תתססכת סי 6ככ61 65קרי סוכ ורט זכתיכ למלחמה .טתהפכת היא בכל .ונקרא מוב ורע .שכהוב
ותען סדעת סוכ ורע  65ת6כל תתנו 60 .ת5כ 6ע65ס ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלסממ .הרי טלך העליון
5רמת 6ע 5עוכדי יזף 16כמ 5יס .ו6תר 5יס ותען סזעת למען החם על מעשייריוהזהירו .ואמר לו ומעץ הדעת
לא
טוב
עוכ ורע  65ת6כ 5תתנו1 .ס 6( 61קכי 5תגיס
מסנו .והוא לא קבל טמנו ונמשך
ישים
וכ5ת6ר 6תתיס 6תתרך לע5תין .זס6 6תת65 6תר הזף61'6סתלתקסך 6אחרוארועצזו ננרתשאכל
 .שהרי האשה למשם ה,ה עולה
יתיר .ו6תת 6נרנו 6תות5 6כ .65ת6
5ע5ת 6ולא יוו:ר .והאשה נרמה מיתה לכל .בוא וראה לעולם
ז6תי כתיכ ס)כיכיתי סען יתי עתי.כיתי סען .ססו 6הבא כתובס) כיכימי העץ ימי עמי .כימי העץ .עץ
ען ד6סתתודע .כיס ~תג 6כתיכ ו) כלע סתות 5ג5מ ההואהירוע .על אותו כתיבי
) בלע המות לנצח
ותמס ס' (6סיס זתעס תע 5כל פגיס ומרטת עתויסיר ומחה ה' אלהים רמעההמוסעןל בל פנים וחרפת ו%דיפיר
תע 5כ 5ס6רן .כרוך ס' 5עו5ס 6קן 61תן.
מעל כל הארץ .ברוך ה' לעולם אמן ואמן:

ד"

~תם

י
)זאבנר

פרשת בהר
 56נני יסר 56ו6תרת

נ5ו6גי1מבנ.ון3ית6:%סע:ת:ב

6יעזו 4%ר

56י 00כי

תכ56 16

יס

ו) דבנר אל בני ישראל ואסרה אליהם כי תבא
י
אר
הארץתו' ושבהה הארץ שבה לה' .א'ראלעז
כל איש ישראל שנימולוישבו רושם הקדושיש לו מ~ח

גיימ 6כסתסס.יס 6זי5יס סי0 6סי 6סתסס לגיימ 6כיס .בשמטה .שהרי שלו דךא אותה השמטה לשבוה בה.
1ד6 6קרי סכת ס6רז .וז6י מירו 6ית כס .נייח 6וזאת נקראת שבת הארץ ,וראי חירוה יש בה .ממחה
כס .כתס דסכת גייה 6סו 6דכג .6ס*נ סתסס ניימ 6בה .כמו שהשבההיא ממחח הכל .בן נם השמטהמנוחת
דכ( .6ניימ 6סי 6דרומ 6ונופ .6ת 6מוי ון ניית 6סי 6הכל .דךא מנהשע הרוחודגוף .בוא וראה ןק היא מנווצצ
דע65י

מראה מקוטת  )6קסות ו' ג) מט *5ס' נ) קרעת ו'  )7ת*5ס גשס ס) *סע*' ס"ס ו) כס ג'ס ו) זף קח

העלתנים
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לשין הוהר

בהר

י;

י;4יונים והתחהונים .לפיכך ף :עליונהוץ תחקונה [ ]6וע65י ותת6י כנין כך וק ט65ס ןן תת6ס ["]
פ65ס סכע סגיס
שנ'ם גיימה
כג,הה רעליונים מנוהת ר4עהתונ ר;
ותת6יז
שבעים.שנים עבללבטדנןה.שזובעשמטה ס3ע פעותסי65סי.ןר:גי
"6ס ס:ט סגיס כ5חוןייסו .ן 6סתסס
מת
ית
שבע פעמים1 .ק תחהונה
וז,יובל.וכאשרםעייניםבאותןהענינימישלהביןשהכלאחדן ן וך 6יוכ .5וכך תסתכ5ין ת5י כ 65מך [כ]
לפיכך ושבהה הארץ שבת לה' .ובשבע)ע הארץ ההיא כנין כך וסכתס ס~ן סכת 5ס' .ו3ססי 6כיש67 6רט6

ם נם העברים לסח !
צריכי
שנים הזרע שדך ונו' ובשנה השביעית :בה
)6
שבתוו יהיה לארץ שבת לה' .והרי ביא-ו
שכתוב כ) והשביעית השמטנה ונמשתה ואכלו אביוני עמן-
וגו' .מפני מה ואכלו אביוני עמך .לפי שהעניים במק ם
 .וע'כ מי שסרחם
הזה הלוים .ולפיכך הניחם יאכול
לעני הוא טתן שלום במרת מלכוהו ומוסיף ברבותבעילם.
וטתן שמחה וכח להמקום שנקרא צרקה [ג] להשפיע

שש

ברבות לכנמת ישראל!
נ) ד1קעבמ14ן שופר הרועה בחדש השביעי בעשור
לחדש וט' .א"ר שמעון שופר הרועה
שלשלאית .שמשבר השלינה
למה .אלא שופר
שמשברלתקוע בשופר שהוא פשוםויא
מכל העבדים [י] ונצרך
כפוף .להראות חירות לכל .שוה היום הוא הגורם.
כי
ל
בי
וב
ענין נצרך להראות עשיה .וע"כ שיפר ולא קרן .בש
להראות איזה הוא רמקום שנקרא שופר:

56טריכ16 1ף עכןין גיימ:6
 )6שש סגיס תזרפ סןך גו' וכסנס ססכיעית סכת
ן סכת 5ס' .יס6 6וקחוס
ס3תון יסיס ,5ר
ןכתיכ  )3וסס3יעית תסתטכס וכטסתס 61כ36 15יוכי עתך
ונו' ת6י סעת 6י6כ5ו 6כיוגי עתך 3נין ןתסככי גסשי
6תר ת5יץ .וכגין כך סכיק 15ן 5תיכ .5וט*ך ת6ן ןרמיס
5תסכג 6יסיכ ס5ת 6ככגסת יסר61 56וסיף כרכת3 6ע5ת.6
ויסיכ מיןו 1מי5 65מתר ן6תקרי כוקס [ג] 65רק6
3רכת5 6ככסת יסר:56
נ) ןןץעב2רןן סיפר תרועס 3מןס סס3יפי כטסור
5מןס וגו''6 .ר סתעון סופר תרופס
6ת6י  %6סופר ןתת3ר ס5ס65ין .ןתת3ר סו5סכות6
] ו3עי65 6מו6ס סופר ן6יסו ססוס 651
תכ 5עכןין [י
כפיף5 .תמז6ס מירו 5כ .65ןס 6יות 6נרים31 .כ65
כעי 65מז6ס עו3ד .6וטוך סופר  %1קרן 3גין
65מ61ס ת6ן ס6 61תר ן6קרי סופר:

.

י) וקדשתם

6ת סגת סמתסיס סכסג6תס דרור

 0דקדשתם את שנת החמשים שנה ושראתם דרור
בארץלכליושביה .א"ר אלעזר וקיאתם
דרור בארץ .מכאן יוצא חירוה לבל .ולפי שיוצא ממנו
?
החירות ההורה שיצאה ממנו נקראת חירות .וע'ב כתוב מיוו טית 6הסקת תכיס 6קרי מירו וע" 7כתי3
חרוה על הלורצת .אל תקרא חרות אלאחירות .חו היא מרות ע 5ס5ומ:ת 56 .תקרי מרות  656מירות 1ך6 6יסי
התורה שנקראת דדרות .שהרי מה שמוציא יוםעליון 16ריית 6ן6תקרי מירות7 .ס 6ת6י ן6סיק יות 67 6ט65ס
וזה היום הא 6קרי מירו .ו6יסו מירו ןכ .65וס6י יות6 6יסו
חזה נק-א חירות .והוא הירות של
חירית העליונה .לפיעיש חירות חחההובנלה*וחירותעליונה .מירו ע65ס3 .נין ן6ית מירו תת6ס ומירו ט65ס.
ה ועה ה תחהונה הןחירוהעליונה הץירות תחהונה[ס] ה ע%ס ה תת6ס מירו ע65ס מירו תת6ס [ס]
שממה ויובל כאחד הן:
ס)ד23י תאמרו מה נאבל בשנה השביעית וט /וצויתי ס) דכי ת6תרו תס כ6כ3 5סכס ספכיעית וגו' .ו5ויתי
את ברכהי לבם בשנה הששית וט' .ר' יהורה
פתח  )1במח בה' ועשה מוב שכן ארץ ורעה אמונה.
לעילם יריה אדם נזרו ברבונו וידבק לבו באסזנה
5יסס
העליונה .בשביל שיהיה שלםברבונו .שכאשר יהיה שלם
בו לא יוכלו להרע לו בלבני העולם .ביא וראה במח 3יסס 65יכ5ץ 5מכ6ם6
כ5ת6ריע5ת6כות6יסמזי
בה' ועשהמיב .מהו ועשה מוב .אלא בך למרנו בפעילה
שלממה נהעוררה פעולה למעלה ..וע"ב ועשה מוב ן5סת 6יתער עוכך5 6עי.65
 .וגו*ך ועסס סוכ
כ 5 656ןי*
בתוב .ואין מוב אלא צדי"ק .שכתוב ז) אמרו צריק כי כתי .3ו6ין סי
.ק .יכתי 3י) 6תרו גןיק כי
י:ף ו"
מוב .כיון שאתם עושים מוב .ודאי מוב הדצא יהעורר[,ן
;"ן
ואז שכן אר"ץ ורעה אמונ"ה .הכל אחד [ו] שכן ארץ.
ארץ העליונה .שרוי אין לך בע:לם מי שיכול לשכן
עמה .עד שיתעורר מוב ההוא אצלה .ואז שכן ארץ.
.וכייז
השכןעמה .תאכלפירוהיה .תטתעשעאהה .ורעהאמונ"ה.
יכ65
זו אר'ץ והכל אחר כמש"כ ואמינהך בלילוה .ורעה
' "':מעותך* .מף3כףתסיתכות6
אפונה .דצה מנהיגה כנל רצונך .בוא וראה בני האמונה מוגס6ר'12י
מנהיגים
עוסי*
סראה מקומות  97קת :ט סטית נ*ג ט 7ף 5נ .ל) תוס קסג .ס) 97קי)1 .תגיס 0יפשי'

:ניי;,וזק(1מעזימע,
1סו::1::1~:1,

צ:

",

13ן

יל"נ"" "ן
"
1ווע%11ימט2יכ1דוסב2ע5ט 1ס2גנו:

ן

"

ך זקזדט4
זי

"5

ג-
 ]61כ11נת 1עלה' הראשונה וה' האחרחה של השם הוישה ב*ה שחן 8דמוותעלבינה ומלכות אמא עלאח ואפא תתאה שעליהן מרמז
יזגל זשמטה .הבינה גייחא דעלאין לפי שהשפע בא לאם ממט 4והמלטתגייחא דתהאין שהשפע בא להט ממגה] :ט כאמף כגתה
שגיהן עלמא דמקבא .אחת אם חבנים ואחת עקרת הבית :ןט הייט למדת חמלטת שנקראת צדקהז ]71כי א4ופר מרמז על עולט
הבינה מקור החירות, :ס] חירות של המלכותהיינו שבת ושמטה וחירות הבינה הייגו היובל היא יוהר עליונה :ח) גונתו על מדת
היסוד צדיק שנקרא פובני על ידו גש*ענל פונ 4מ) ארץ ואמונה שתיהן רמז על מדת חמשות:

בהר

ישון

כז

לשון הזהר
טד3רי 5 05רעותסון 3כ5יי1:
[ ,ח] מ6ן 6ינ1ן3ני מסימגות 6מנהיגים לה ררצינם בכל יום ךח] מי המהכנידאסו:ה.
ה
ל
א
קיגון דמתערי ססו ,סו"כ לנכס [סן ו 65מס ע 5די5יס
שמעוררים טו"ב ההוא אצלה [ט] ואינו חס על
י
ל
ש
וידע דס 6ק"3ס יסי 3ליס יתיר כד" )6 6י
ם תפזר ויודע שהרי הקב'ה יהן לו יותר .כמש"כ ח) יש מפש-
ונוסף פוד .מ6י טעת3 .6נין דסמי 6תער 3רכ6ן לקכ5יס
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ונוסף עוד .מה הטעם .לפי שזר מעורר ברכית לנטיו.
ואל יאמר אם אתן עכשיו מה אעשה למחר .אלא הקב"ה
יהן לו ב
מהרכות עד בלי רי כמו שנהבאר .ולפיכך וכי
האמרו נאכל בשנה השביעית ונו' .מה כתוב וצוית'
את ברכת' לבם בשנה השש'ת .ועשת את ההביאה
לשלש השנים .ועשת .וקשתה צריך לומר .מהו ועשת.
א ".5להוציא יק שיש לה שסטה ושביתה אינה עושה
מלאכה .כהוב ראי ני ה' מק לכם השבה על כן הוא
נותן לכםביום הששי לחםיוסים
 .כדם'ון זה וצויתי את
ברכת' לכם בשנה הששית ונו':
נ) ךכ' ימוך אחיך וממהידו עמך והחזקה בו נר ותושב
וחי אהיך עמך .פתח ר' קסי ואמר נ) בטח
בה' ועשה מוב שכן ארץ ורעה אמונה .אשרי חלקו של
אדם שעושה טוב משלו .שהרי הוא מעורר מו"ב בכנסת
י
ישראל [ין ובמה .בצדקה .שבאשר נתעורר צדקה הר
אזנתעורר טו"ב אצל כנ0ת'שראל .וע"ז כתוב ד) וצרקה
הציל סמות .מה המעם .לפי שצרקה עץ חים הוא.
ונתעורר על עץ ההוא שלמיתק .ולוקח אוהן דנאחזים
בז ומצי"ם מן המיתה.מי נרם לעץ ח"ם ההוא שיהעורר
על עץ ההוא של מיתה .הוה אומר שזו היא הצרקה
שהואעושה .כביכול הוא טתןעוז למרת מלטתו למעלה.
כסש"כ ס) ע:שה צרקה בכל עת .וכי בכל עת 'כול אדם
בבל עתז כמש"כ
ולאעלשויתבאצרבקכהל .עא"לתא כאלך הלקמודרנוש [ב
) ר'
ר]
י"
י וזה נתבאר .י
אלעזר אמר אדם העושה צדקה עם עשים .בזמן
שהדין שורה בעולם הקב"ה ווכר לו צרקה הרףא שעשה.
לפי נבכל שעה שזוכה הארם לעשות צרקה עם אגשים
ענלכיתוב עליולוהצרקה למעלה .ואפילו בשעה שהדיןעירה
זוכר הקב"ה מוב ההוא שעשה תכה עם אנשים.
כמש"כ וצרקה תציל ממות:
י) רבי אבא פתח ואמר ח) אשרי שוסרי משפם
עושה צרקה בכלע .:טא וראה אשרי שומרי משפם.
ששומרים אמונת הקב"ה .לפ' שהקב'ה הוא משפט.
ונצרך לו לאדם להשמר שלא יסיר לירך אחר .אלא
שיהיה שומר משפם .לפי שהקב'היו
א משפם וכל ררכץ
משפט .עושה צרקה בכל עת* וכ' בכל עת יכול האדם
לעשוה צרקה .אלא זה הוא מי שהולך בדרכי התורה

ו 65יימ6 6י 6תן ססת 6מ6י 6עכיד 5ממר6 .ל 6קכ*ס
*סי5 3יס 3רכחן עד כלידי כמס דמ1קת1ס .ו3נ"כ וכי

ת6מרו מס נ6כ 5נסגס סמ3יעית ונו' .מ6י כתי 3וגויהי
6ת 3רכתי לכס 3סגס סססית .ועסת 6ת סת3י6כ
!:לם ססניס .יעסת .ועסתס מ3עי 5יס מס 1ועכת
65פק6
ד6ית 5ס סמעס וגיימח  65עכדת
עכידת .6כתי 3ר6ו כי ס' גתן 5כס ססכת על כן סוה
ניתן 5כס 3יוס סססי 5מס יומיס .כנווג 6ד 6וגויתי 6ת
3רכתי 5כס 3סגס סססית ונו'
י יתוך קמיך ומטסידו עמך וסמזקתכי נר,תיכ:
כ)ןכנ
י הת? עמך .פתמ ר' יוסי ו6תר נ) 3עמ
3ס' ומ
ועסס סו 3סכן 6רן ורעס 6מונס .זכ6ס מו5קיס
ד3ר גם דע3יד  30מדידיס .דס6 6תטר סו*3 3כגסת
יסר[ 56י] ו3מס53 .וקס .דכד 6תער 5דקס סמ
) ו5דקס
כדין 6תער טו" 3לנ3י כגסת יסר .56וע*ד כתי3י
י סו6
ת5י! ממות .מ6י טעת3 6נין דגדקס 6י5ג 6דמי
י6תער ע0 5ס6 61י5ג 6דמות .6ונטי6 5ינון ד6מידן
3יס וסף5 3ון מן מות .6מ6ן נריס 5ססו6 6י5נ6דמיי ד6תער
ע 5סט6 6עג 6דמותמ
וי
ד6יסו עכיד .כ3יכו. 5סו6סויע3י6דית56יסס6י 3צ5
ל6
יד5
.
*3 5ג
כד* 6ס) עוסס 5דקס 3כל עת .וכי 3כ 5עתיכי
5מע3ד 5דקס56 .ח סכי 6י5יטג 6מסו 3כ 5עת .כד"6
ו 56י3 63כ 5ע'ת  56סקידם [יה] ו6וקמוס .ו) י'
תלעזר 6מר 3ר נס דיוכי 53דקס עס 3גי גסה 3סעת6
דדיג 6סרי3 6עלמ 6ק*3ס 6וכר 5יס 5ססי 6גדקס וע3ד
ננין ו3כ 5סטת 6דזכי 3ר גם 33גי נסח
6כתי 3פ5יס 5טי .65וחטי3 15סעת 6דדינ 6סרי6
עלוי ק*3ס 6דכר 5יס 5ססו 6טי3ו דע3ד וזכס עס 3גי גס6
כד' 6ו5דק 0ת5י 5ממות:
י
) ר3י  636פתמ ו6מר ח) 6סרי סומרי מספע
עוסס 5דקס נכ 5עת .ת 6מזי 6סרי סומרי תססס.
דנטרי תסיתגות 6דקנ*ס3 .נין דקנ*ס 6יסו מססס.
י5יס 5נר נם 5נער 6דל 6יססי 65ורמ6 6חר656 6
ינע
דיס 6גסיר מספט3 .נין דק*3ס 6יסו מספט וכ5
י
י
מ
ר
1
6
ל *3נ
תססט .עוטס 5דקס 3כ 5עת .וכי 3כל עת יכי
יסתד63 5ורמי ד6וריית6
!מע3ד 5דקס56 .ח ד6 6יסו מ6ן ד
ויע3יד 5דקס עס 6ינון ד56טריכו 5ס .דכ 5ת6ן דע3יד ועושה צדקה עם אותן ףגצרכים לה .שכל מי שעווטה
כדקס עס תסכנ6 6סני ססי5 6דקס 5פי 65ותת .6פ 6צדקה עם עני מרבה צרקה ההיא למעלה ולממה .בוא
הזי ת6ן ד6סתד53 5דקס ס6י 5דקס דע3יד ס5יק וראה ם 4שעם* בצדקה זאתהצריץ שהוא עושה עולה
5עי .65ומט5 6ססו6 6תר 6דיעק61 3יסו רתיכ 6למעלה .והגיע למטם ההוא של יעקב שהוא מרכבה
ט5מס .ו6מסיך 3רכ6ן לססו6 6תר מת3וע 6דכ 5העליונה.וממשיך ברנות למקום הדוא מן המקור של כל
מ3ועין .ותססי5 6דקס 6מסיך ו6ר3י 3רכ6ן 5כ 5המעינתע .וטהצרקה הדףא ממשיך ומרבה ברכות לכל
6ינון תת6י .ו5כ 5רתיכין 51כ 5מי5ין .וכ5סו אאן הצהונש .לכל המרכבות ולכל החילות* כלם
6ת3רכ6ן ו6תוספן נסעין כדק 6י6ות3 .נין דכ5סו 6קרו מחברב'ם ההוספ'ם האורוה כראוי .לפי שכלם נקראים
ע"ת [ינ] וזהו שכתוב עושה צרקה בכל עת:
ע"ת [ינ] וד 6סו 6דכתי 3פוסס 5דקס 3כ 5עת.
ר'
פטי'א טיףוענ  0לי"5 0ו) פס5י* )0ת" 0קץ  0ויו6קד .ו)ויאינ
 .שתיי
ס קש
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זח"8שטימים שטדת הםלטת תנהנ חעול 0ברחמי 0כרצוןיראיו ,ככושב רצה יראיו י"מטה :שן "ףיט *טרמים התקערות צדיקק
וצר*ק יסוד ומלכות עאנתיית צדקה :מןמייט יחוד יסוד וםלכות! מ ]6מדת המלכות גקראעץ ע'תני מספירה הזאת 0תהיל
העגין של עתי 0וומגיםו '1נןביון שהט נאחויט במדת המל0תדאצי5ת .וה 0למפה 0מנחו
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 %6ר' היא פתה נ) פזר %ק לאביונים צדקתו
ימדת לער קרנו תרום בכבור .פזר נתן לאביונים.
פזר .כסש"כ נ) יש מפזר ונוםף עור .יכול פוור מתם.
לכך הוא אשר פזר נתן לאביונש .כיון שנותן לאביונים קמ" 5פזר נתן 65ניוניס .כיון דיסינ 5מסככ*
זה הפזור דוא מוב .מהו ונוםף עוך .נוםף בכל .ונוסף ס6י סזור 6י16ת .מסו ונוסף טוד .מסף ככ .65ונוסף
עוד בעושר ומסף עוד בחיים .מקיא זה כך דה' צריך טוד כטיתר 6ונוסף טוד כמ" .ס6י קר 6סכי מכע*
ו עוסף6 6100 656 .תר
לופי יש פפש* ויוסףעוד .מהוונוסף .אלא מקום ההוא 5יס יס מפזר ויוסף עוד.מי
?שירה מיתההואנורםלושיתוםף מן ההייםש"מעלה .דסרי כיס מיתס סו 6נריס5יס דיתוסף ממייס ד5עי.65
לו חים .א"ר יהורה א"ר הייא דגתב מעיד5 .חוספ5 6יס מיי*6 .ר יסודס '6רמיי 6קר6 6ססיו.
להוםיף ל
?כלמי שנותן לעניים נתעורר עץ ההיים להוס'ף ד4ים דכ 5מ6ן דיסיכ 5מסכני 6תטר 6י5נ 6דחיי 65יספ5
ס ומזו 5טילת.
לאותו העץ של מ4תה .ואז נמצא היים ושטחה למעלה?5 .סו6 6י5נ 6דמית .6וכדין 6סתכמ מיי
יהאיש עגרם א .בשעה שנצרכת לו ישועה עץ חיים יכי נס דגריס ד .6כסטת 6ד56סריה 5יס ססו6
"
6ן
ההוא גךםעליו .ועץ ההוא של מ4תהמגין עליו ,ולפיכך דמיי ק6יס ט5יס .וססו6 6י5נ 6דמות6 6נין ט15י.וכגי
נך
י5כ
כתוב ונוסף שר ~נ] צרזו'ו עומדת לער .מוו עומרת ונוסף טוד [ינ] 5דקת* 1עומדת 5טד .מסו עומדפ
לער .עומרת על הארם להזמין לו קיום והיים .כמו 5עד .טומדת ט5יס דכר נס 5זמג5 6יס קיומ 6ומייס .כמס
שהוא נתן לה חיים ודךה מעורראייה הי
ילםיוףדל]הציכלכו? ד6יסו יסיכ % 05ין ו6תטר 5נכס מיין [יי] סגי
בן עתנים לו .ואותן שני העצים קימים ע
ולהוםיף לו הים .קרמ תרום בכבוד .בוא וראה העולם 5סיזכ56יסי6%1וספ56יסמיין .קרנו תרוס כככוד?.מזיט5מת
,שאמרנוהיינוקרן דו,ואתרום.ובפה .בכבוד שלפעלה [ס ].ד6מרן  6100קרן תרוס .וכמס כככיד ד5טיל 6ןס1ן
ואה האיש נרם להברם יחך ולהשפיע ברכות למעלה דס6י כ*נ נריס 5מכר5 6ון כמד651 6רק 6כרכ6ן 5עי5ת
ולמטה .ד) ר' *הודה פתח ס) היא פרום לרעב לחמך ותת .6ד) ר' יטודס פתמ ס)  650סרוס 5רטכ 5ממך
זנו' .בוא וראה אשרי הלקו של הארם כאשרעני נקרה וני' .ת 6מזי זכ6ס מ%קיס דכר נס כד מסכנ6 6טרע
אליו .שזה העני מתנת הקב'ה היא ששלח לו
 .מ'
,שמקבל כהגה זו בםבר פנים יפות אשדי הלקו .בוא
*ראה סי שחס על עני ומשיב לו נפשו .מעלה עליו
הקב"ה כאלו וצא ברא אח לנפשו .וע"כ אברהם שהיה טליס כ56ו סו 6כר5 6גססיס .וט'ד 6כרסס דסוס
פרחם על כל בני העולם .העלה עליו הקב'הכאילו ווא מייס ט 5כ 5כני ט .%5ס5יק ט5יס קנ"ס כ6י 15סו6
נראם .שכתוב ואת הנפש אשר עשו בהרן .הנם שנררש נר15 6ן .דכתינ 61ת סנסס 6סר טסו כמרנ .י6ט*נ דס6
באופן אחר .הלא פרום .פהו פרום .לפרום לו מפה
ומזוג66
בלח 6ומזון לאכול .ר'א הלא פרום .כמש"כי) פרים
5תיכ 5ד'6סוס65רפרוסלךסכד"56י) פריס
י שלאיבוש .סריסת .דכטי 5תפרס פריסין דנסמ 6קמיסכנין דל5 6כסיף
פריסה .שצריך להתקיחתיכות %חםלפניוכי
ויפרום לפניי בעין טובה .לוומך .לחם לא כתוב אלא
ה שהיא שלךמממונר ולא של נזל ולא של עשק
ו
שבא 1ו ,,ונ:נו וגת"ו;ונו,,
'1של ננבה .שאםכןאיו וה זכות .אלא אוי לו
.
ולא
5חדכר 6מוכוי:
וו"
להוכיר חמאיו!
י
) תו פתמ ר' יוסי 61מר ח) 6ס ס5מיס וכן
ז) עוד פתח ר'יוסי אמר ח) אם שלם4ם וכו
ן
ה1
רבים וכן ננוזו ועבר ועניתיך לא אענך עוד .מקרא ז
נתבאר שכאשר כל העם יש בהם שלוםואין בהם בעלי  1חוקעוס דכד טמ 6כ5סו 6ית כסו ס ?5ו6 65ית
שנאה .ההב"ה מרחם עלהשם והדין אין שהלמ בהם.
ן שולמ
ואע"פ שכלם עובףי ע"ז אם שלום בעיהםאיןהיי
עליהם .ונתבאר שכתוב ט) חבור עצבים אפרים הנחלו"(; .מ
וכן ננזו ועבר .מהו וכן בוו ,ונגזודי
' צריך לומר .אלא
שוה טחובר לראש המקרא שהוא שלום אף כאן עניע
שלום .ומה הוא .זו צרקה .לפי שצרקה זו
ה4אהששללוםו.םן
זמי שמרבה בצרקה פרבה שלום למעלה ומדב
למטה .ולפיכר כתוב וכן ננוזו ועבר .שנווזים טמונם 5 1תת 6ונגין כך וכן ננוזו וטכר .דנזוי תרוגון
בצרקה .ועבר .ועברו היי צריך לומר .פמ ועבר .אלא כ5דקס .וטכר .וטכרו מכטי 5יו? .תסו וטכר הל6
זה דשא הרין שלרונז .כמש"כי) ער יעבורועם .שעברן
הדק מעליה ..6רבי שמעון אמר פרוועבר .אלא בומן וינ 6מט5ייסו.
 .רכי סמטק 6מר ממ וטכר 656 .כומנ6
שהנשפה יוצאת מעולם הוה .בכמה דינים נרונת מים דנסמת 6נפקת מס6י ט5מ .6ככמס דיכין 6תדנת
שתבא
65
מראה סקומת ג0עיי)תך קגנ .גג")1תליס קי"נ ג) מס5יי )7 *8ויקסגק*ת)0 .יגעי' גשת 7 )1ני6ןס'  0פשי":
מ גתוס  '6ע) סוגו
 '7יסע'.
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 65תיפל 65פרס5 .כמר כ5 5ינון נסתתין 6ימ 15ן

5מפכר כסך יסרדייור דגניד ונ0יק :651תמ6ס מתן.
")
7מי5ו

 .כד"6
ות6ן 6יסו ויקוס תחן ויטכר כ65
יפ5ס כסר ס' ונו' .ינסטת 6ד,כ6ס 6מכר כ65
הקוס כמקוס קדסו .ות6ן ד6סמך 5כ5דקס כס6י פ5ת6
וימן תמממיס כ5דקס .כךין טכר כסס6 6,תר ו65
ךמי' .5כרוז 6קרי 5ס 5ס6י נסתת 6ומנימיך ל6 6פנך
:וד.מ6ן דזכס 5תפכרכס6י5ית 5יסדינס ית'ר כ.55
 )3תסכ 5ט6 6פכר קתיס ךר'יגהק וסוסכידיס  50מטס
ךכטף5 5*6 .ר' י5מק 6ס5יס5יי5כני ו5כחי כסס6ן.
 '5"6וסיך 6ס5יס נפסייכי דס6 65 6סתכמ גכ6י כר
50נ תעס  5"6כד6 6ס5ימג 6כפ5ג 6הר 6ך6ית
נכ6י06 .קיס ויסכיס 5יס 6מ1י5 ,6יס כמ5מיס דסוס
6פכר כספמ 6דימ 6רכ 6וכפ6ן 5חסד"ס 3גו,יס.
מח5 6ר' סמפון דס,ס 16סיע ידויצקכליס .ו6תי סס6,
דרכי סתטון ו6סת,יכ .כד6תפר
מסכג 6אסקיס ויסמס
כיווינ) 6סרי תסכי 56 5ז 5גיוס
 5כפומיס %י קר6
יפ
רפס ית5ססו ס':

י
ת
דמי5ו

ד)רבשנה

רעיא מהימנא
טכיטימ סכת ס3מון יסיס 65רן .סקת6

ד5 6סכ,ת כסנס ססכיפית .ו6כתריס 5סכות
כמכיפי .ו6כת-יס 5ססתיס כססיס כס3יפית .ו6כתר*ס
י סכפ
5תנית סכפ כניס סכע פעתיס .וסיו 5ך ימ
סכתות ססניס תספ ו6רכעיס סנס .סכ 6רז 6דכ5
סכיפית תססר 6דסכיגת 6ד6תקרי6ת סכפ חסער6
דגדי*ק [מון ד6יסו ס3יפי 5כינס61.יסי כת סכפ תסער6
ד6ת 6פ65סמי] י6תמר כס ס) סכפ כיוס ס55תיך.
סכפ סתסן 6ינת אבג יועץ .וכס,ן מ*כ 6תוון.
כ5ל 6תוע ומיכין 6ינון תספ' 61רכטץ.
6ת6
פ65ס 6יסי סנת סמתסיס סנס [יחן דכס וקר6מס
דרור כ6רן 03 .תס 6סכ'נת 6תת6ס דרור פדות
,סכיתס 5יסר[ 56יע] ד6תתר כסון וסיס זרפך כפמר
ס6רן -
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שתבא על מקומה .ואח"כ כל אותן המשמות צריכתז
לעבור בזה הנהר דינור הנמשך והיוצח
ש48
ומי הוא אשר
.
שם ויעבור בלי 8חד
)
6
כ
'
ש
ה
נ
כ
מי
1מב~ שתר
יעיה בהר ה' ונו' ,ונשמת הזכאי ע
דוקבההה בלי
ויקום במקום קדשו
 .ומי שעמלו בצ בעולם השח
.
ז
א
ומנתויתןרא,ממומכורנווזלקצוררקאהלה לאוהתואה עהונבשרמהבמשם ההואחיפ
ופאז לא אענך
ש)ר .מי שווכה לעבורבנהר הזהאין לו דץיותר כלל.
.ני אחר עבר לפני ר' טרק וההה בידו חצי מעה
נע
כסף א*ל לר'יצחק השלם נא
י~בני1בנותי נפשותימ1
ל
א" 4ואיך אשלים נפשוהיכם הרי לא נמצא
אלש
חצי מעה .א4ל בזה אהיה נשלם עם חצי מעה אחרת
שי
שר אצלה הוצטשה ונתנה לה הרש לו בחלומו שהיה
עוב על שפתים
ן השנהריוהל ומבוקששיוםירלוהשליכו בהוךדים.
ראה לרבישמי
לפדג ויבא ענ*
י
ט
נ
ו
 .כשהשד
ההוא והוצשו ונתנובידי רבי שמעון
משנוע נפלבפיו מקרא זה נ)אשדי משכילאל רל ביום
רעה ימלמהו ה' 8

יים

1

אייי

רועה הצאנן

"יה

י)רבשנה
צת שנתק
לארץ .בטוה
מצץ"
ע
ת
ו
ב
ש
ל
ה
נ
ש
ב
ו
מ
כ
ו
ב
י
ט
ב
ש
ה
כן לשבות
ביום השביעי .ונם להשמימ דהובות בשביעיצ ונם
למתת שבע שנט שבע פעמש* ככהעבוהי
ו לךימישכע
שבתת; השמם תשע וארבעים שגדע כאן הנוד שבל
שביעית הוא מיד השכינה שגקיאת שבע מצד של
צדי*ק [עו] שהוא שבהר לבעה ,פדא בת שבע מצד
האם העל
8םחןענה[יי] שנאמר בה פ) שבעבים הללתיך.
הם אבג
ו עו /ובהם מ'ב שתיעב
שב?
"
צ
ן
י
כי
ל האהזיהז עם דצזיבחע'וע תומע השרבעים .הש8ם
העליונה ההש וגת החמשים שנה [יח] שבה הוי84זם
דרורבארץ .בה מההה הושכעה שלשששע ררור 8רתז
ושבשזה לישראל [יס] שצאצשר בו2ם ההקהאיעך נעשר

שנחבאר בהכתוב),והדחהתשוב אלהאלהים וגו/שמימה
סכינת 6תמ6ס ד6וסי חסכפ סנין [כ] יוכ 5היימ השכינה שלממה שהיא מן שבע שנט [כ] יוב4
6מ 6מ65ס כעס 6שי 5חתסץ סמן .וכס 6תשסון היינו האםהעליונה בינה היא לחמשים שצה ,ובהנתיחסו
יסר 56כתפקנומסץ תן נ15ת 6סס'ד איס  56תספממו ישראל בצאתם מן הגלות ,וש'כ טיש אל משפחתו
מסוכו [ג"]כניינ 6דתפקנ דמ5ריס.
תשובו [כ ]6כרמיון יציאת מצרים;
ו) רוקעברוז סופר תר,טס כס
ידס ססכיטי כטסור ו) רהעברת שופר תרועה בחרש השביעי בעשור
5מודס פקוד 6ד5 6תקופ סוסר מחפס
לחודש .מצוה זו לתשע שופר תרועה
כי,כ .5סס*ו ח) כנסו 6כס סריס תר6ו וכתק,פ סיסר ביובל* זש"כ ח) כנשוא נם הוים חראו וכתקוע שופר
מ:תפו .כנונ 6דכתקיפת סופל דיוכ 65כ5סו פכךין הטמעה כמו שבתקיעת שופר של יובל כל העבדים
יוצאים
טראה מקומות ט ת,ש גץ  0נסגח  0 :%תגניפסקיןמש )7 6זף קח ס) תליסקי-ע ו) קסלתי*נ ו) דף ק 4שיסיי
.י-ח
ז*ן וקזד:ר
(ע8 11י כשהיא דבוקה וקשורח עם מפ.רת היסור צריק:גיו) ;היא שביעית להבינה :ןיה)"י
ש בח מ ששה בינח וגם השם משג
חיוצא מר"ת חתשלה אנא בכח :ןיא שנם השגינה ת*דה כמו זנדרש עה** ושג ה' אלהיך את שגותה והשיג לא נאמר אלא
ושג :נכ] כנזנרלעיל ץוגקראת בת שגע על שמקגלת ש*ע מן ו' מפירות שהן מן בינח עד המלכות :ןגח יוניאח 2מצרים היה גכח
חנו*ן ש*ב שהיא מקור
ול~יכך נוכר ביערח נ' *עמים יציאה מצרים:
החירוח~

*1הצ
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יוצ"ים ל%רוהע כך טגא%לה האחרונה בתקיעת ו%פר
יתקבצו כל "
י
,שראל טארבע ר%ןת העולם .שהם עבד
היובל .כ4נק
 4רו%רהיש בהם עבדים על מטע לקבל
פרם .ונקראים שגדי המלך והמלכה .אבל בניו של המיך
הקדוש עלהשם כתוב .ואשא אתכם על כנפי נשרים
ואביא אהבם א *4%שהם ננפי היות המרכבה:
 )6והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרוחע אחושז
ום' .מצוה זו לעטד בעבר כנענק
שכתוב לטלם בהם העכודו .שהם מצד של חם ם4לה
עריות .שגאמר עליו ארהי כנען עבדעבדיםיהיה לשדג
מדוע עבד עבדים .אלא עבד לאוהו עבר טלם [כנן
שד1א עולנ, %שליובל :-
הם %ו' .מצוה וו
נ)כי ליבני ישראל עבדים עבדי
לעבוד בכל מיני עבודה במקדש
א למקדש
י
ד
ו
בכל אוקן המצות שנקראות עבודה .בתפלה ולחזור אחר
מצות ההו ה .שהכל נקרא עבודה .כעבר העמל אצל
רבוני בכ מה שנצרך .לפי שישראל קרא להם עבדים.
" לי בני ישראל עבדים עבדי הם .מה הפעם
שכתובכי
שהם עבדים .לפ 4שנהוב אשר הוצאתי אותם
ץ
ר
א
מ
הג
מצרים .ולפיכך אח"כ בעשרה היברוה כתוב אנכי
אלהיך אשר הוצאתיה מארץ מצרים .לעטד לו כעבר
שעובד לרבוט שהדלו מן רגויתה .שהצילו מכל רעות
העולם .בשגי שמות האלו נקראים ישראל להקב"ה.
עבדים ובנים .עבדים ושכתוב עבדי הם .בנים .שכתוב
בנים אתם לה' אלהיכם .כאשר יש לאדםידיעה בהקב"ה
בדרך כלל .או נקרא עבד .שעושה מצות רבונו .ואין
לו רזית לחפש בעוי רב%ו ובנסתרות שלביהו .וכאשר
יש לאדם ידיעה ביקב"ה בדרך פרם .אז נקרא בן
אהיבו .והיא כבן רמרפש בננזיו בכל הנמתרות שבביהו.
ואע"פ שנקראבן .בן הבכור להקב"ה.
כמש"כבני בכורי
ישראל .אל יוציא עצמו מן העלל של עבד .ויעבור
לאביו בכל העבודות שהן כבוד לאביו .וכך נצרך לכל
אדם להיות כבן אצל אביו לחפשבעויו .לרעת הסודות
של ביתו ולהשץראהויהם .ונם להיות עבר אצל אביה
וס ד הדבי שיש שתי מדרנות למעלה ששדיך האדם
לההעטר בוץ .והן סוד האמונה והן נקשר%ז יחר .אחר
סוד של עבר* ואחד טוך של בן [כנן וןה העבד נקרא
אדון כל הארץ.בן .כמו שביארט בני בכרי ישראל.

והכל טד אחר של האמוטג וצריך הארם להתעמר
באוהן המדה%ת לדמכלל במוד האט%ה .עבד .לעבוד
בכל פיני עבודות בהפלה שנקראת עבודדע כעבד ההוא
ן שאינו שוקם לעולם הצך .והוא משבח
שהוא %דעזי
ומננן הסיד [כד]והריטעבארבעבודווז ה*דדותהעליונוה.
שכל העטדוהועניני בל הה%למוה הוא 4ץסן וטבד.
ובעבור אה נקרא אדון ,לפי שד%א עבד לעבוד נ9יא
אדון כל הארץ .ואדם שנתעמר בשר וה לדי%ן עבר
לעבוד עבודת רטט .הוא
%תעמר להיות בשתה
המדרגה .וטקרא גם נן ארק .ש%יי המא פברך בבל
שתן
ט :69 9
מראה מק%צת
9

ע"יה

"

י3

ן הזהר
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כסקין 5חירות סכי 3טרקכ3 6חרייתמ 3תקיעת סופר
תתכנסק כ 5יסומ5
ן
י'
ד5
נ3
עק
ת%נע סערי ע5ת .6דמיכון 5
דיונ .65דפ6רי תורס מית כסון עכדזן ע 5תכת
פרם.
ענדי דת5כמ ותערוניתמ .מנ 5נכוי דפ5כ6
56
קדס1 6ע
פ%%סיו* כתינ .ו6סמ מתכס פ 5ככפי פריס
ומ3י6 6פכסמ5י .דמיכון נדפי תיוון דתרכ3תמ:

יהתנהלתם
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מותס 35כיכס מחריכס 5רסת ממוזס
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מ
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3
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5
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3
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3
ככעכי
דכתיכ 5עו5ס כס
סס תמער3וורדו .דמיכון תסערמ דמס זנ5י
עריין דמתתר פ5י
ככען ע3ד ע3זיס יסיס 65מיו.
%6י ענד ענדיס 656 .ענד 5ססומ פנד ע51ס [ככן
דמיסו ע51תו  50יו:- 53
י 3כי יסר 56ע3זיס ע3די סס וגו' .סקודמ ד6
י5
כ)כנ
5ע3וד ככ 5מץכי ע3ודס 3תקדס 351ר תתקדס
3כ 5מיגון פעמגין ד6קרי ע3ודס 53לות 6ו5מסתז5מ 3תר
פקוזי מורייתמ .דכ 65מקרי ע3ודס .כעכד דמסתד3 5תר
ת6ריס 3כ 5פס דמי5סריך3 .נין דיסרמ 5קרי5ון ע3דיס.
וכת
י 3כי *סרה 5ע3דיס ע3די סס .תמי עענומ
וןי3עכ3ידי5
ס
.
3
י
ת
כ
ד
מיכ
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ס
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י
נ
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ה
6
ס51מתי
תמרן

י

מפ:55מז מויןסוגזך תמרן::יוזירנתס5מ
ז
%5ריס דסריק 5יס תן תותמ דסריק5יס תכ 5ניסין
דע5תמ3 .תרין :יוסן 56ין מקרון יסרמ5 5ק*3ס.
טכזיט ו3כיס .עכדיס דכתי 3ע3די סס3 .כיס .דכתי3
3כיס 6פס 5ס'"נסיכס3 .זת
.ה*3ס
סס5.
כמ דידע 5יס 3רדת%כי
%ית
%3ת כ .55כדזן 6קרי ענד .דעניד פקודי
5יס רסו 5תסס 6כנכיאי ונרזין דניתיס .ונ1תכ6
5יםככע3ד

י
מ
י
ר
ייפתמ
.
ג
ט
ד
ג נמימ במינכ5דיןרזיןץעיתשו
כן.

ו6ע*נ ז6קרי
3ר3 6וכרמ 5ק*3ס .כז*מ 3כי ככורי
י מכעריך 5כ5
65נוי נכ 5פ51מייןז6יטןיקימ דמנוי.וי~כ
"3כ 5תסוי 5נ3י 6כוי 3ן 5מפוס5מתסףכנכיעי5 .תכד 6רזין
וכיועיס 651סתד 65מכתרייט.
5ג3י מ3וי ע3ד
5מתעסרמ:5סו61 .יכוןנרזממידתסיתכות6ומיכע .
כ 5סמרן 3ן .כפס ד6וקזנוכמ 3כי 3כרי
וכ5מ רז 6מדמ דתסיתכות .6ומ5ערעי כ*נ 5מתעערח
3מ5ין ורנין 5מתכ55מ 3רזמ דתסינוטת .6עכד5 .תפ5מ
י פ%מכ 6נ155תמ דמקרי עטדס .כססא ענד
3כ 5ויכ
זמשו רא ע5מס ז5מ סכיך 5ע5תין תזיר .וקמ פסכחמ
ותננכמ תדיר [כד] ו6 %תתר נס%מנין ממרכין ע5הין
דכ 5פ%מכין ות5ין דע5תין כ5סו מיסו עניד וס5מ.
נ
6ק
כ5מס %נרוע
ס דמתעעריס~ר 61דמ55תיסף
5תפ5מ פו5מגמ דת6ריס6 .יסו ס5יק 61תעסר 5תסי.
כדרנ 6ד% .6קרי 6וף סכימדע1 .ס66יסו 3ריןי 3כ5

ט
ינ
ימ

%

ה הזדד

מיטן

כ] שאיעיטל 4ל חיתת משולם הבינח :מגן מוד של עגד היע המלאךהגרול ס*%ט שהשגיגח טהלבשת ג 1לפעטים .ושר של
בן הזע סרת הת*ארמע ותארםצריך להתזו%ר באותןואעי קרושות בשעפ התפלה לתתפלל בבח גבחינת כלע?פויי תאמרנה.
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כגכד דממי וככ 5רדן דכיתיס .ככר
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י
5
דמס5עיס 6כוי 3כ 5נכזזי .ודמ מיסו יקרמ ד דם5יע
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ק
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כפ:5ימיממרייו עטמ 31.מיכי
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אותן העבודה
נוקראארון.
ןללעזוהלם הזהומקיים לו* ועל'הכבין
אשרי חלקו ש
ולהשכיל
הבן העבה לההינע
בנמי אביו ובכל הסודות של ביתו .כטו בן יחיר
שהשליטו אבע בכלננזיו .וזה הוא בבודו שה
,וא שולפ
על הכל .טי שעסלו בהחיה להיות ל 1ידיע בהקב"ה
ובאותן ננזי נסתרות שלו נס*א בן להקכ'ה .בבל חילות
השמים אץ טי שיטחה בידו בכל שעה שנצרך לו ליכנם
אצל אביו .אשרי חלקו בכל העולסות .ולפיכך באשר
האדם טתינע לדעה להקב"ה בדרך פרט בסוד החנטה
אז נקרא בן:
בהעבורה שהאדם עובד להקב'היש עבורה שצריך
האדם להתבלל בשניהם .להיות עבד ובן להתעטר בו
בדקב"ה .וטה היא .ע עבודת התפלה שנצרך להיוה בה
עבד ובן .לרו:כלל בטדרגווע עליונות האלה .לעבוד
ולהקן ההפלה בסוד של עבד לעבח -העבודה של תקון
העולמווע .ולהרבק טחשבתו בסודות החכמה להתדבק
ברבונו בננזי נמתרותהעליונא כראוי .הבן טהדבק תטיד
באביו בלי פרוד כלל* ואין טי שימחהבידו .העבד
עובד עבודת רבום וטתקן תקעי העולם .מי שהוא
שניהם בכלל אחד בחבור אחד .זה הוא אדם שטהש
סוד כל האטונה בכלל אחד בלי פרוד בלל ומחבר הכל
באחד .זה הוא אדם שהקב"ה טכריז עליו בכל אהען
חילות וטחנות של כל העולטווע ובכל הרקיעים .הזהרו
בפלוני דנאסן של בית הטלך .שכל אוצרוהרבונו בידו.
זבאי הוא בעולם הזה וזכאי ועא בעולם הבא .טיום
היצא והלאה ניכר זה האיש והוא נרשם בבל העולסות.
בשעה שנצרך לישועה כל החילות והבוגווע טזדרזים
לבוא לעזרתו .והקב"ה אעו רוצה אלא שהוא בעצם
ייחציידלואלוהתות.עסק יחידנתבעיוהרירד.ונהאסהודהואשלליי
ד להיות אצל
י אלה הנטדרנות
ע
יר
עט
טצינו בטק-א אחד .שכתוב ח ,ויא
י עבדי אהה
ל
י עברי אתה* זה
ישראל אשר בך אהפאר .ויאטר ל
עבד .ישראל .זה בן ,שבאשר הם בלל אחד אז כחוב
אשר בך אחפאר .ברוך ה' לע,לם אטן ואסן:

ויל

פרשת בחקותי

,
ו
י
~וני.סן:מ"י,ע.,5פ"

י) אם טקתי ת5כ"1
ת מ15תי תסמרו ונו06 .
נ)
י תלכו ואת מזהי תשטרו תו /אם
אם
ע
י
ח
ב
י
ת
ק
ח
ב
זה המקום שגזרות התמיה תלויות בו .כטש'כ
נ) ועשיתם את חקתי ואת טשפמיתשסיו .חקהי .חקה
היא כך נייאת .גזרות ההורה בה נכללות [מ] טשפטר.
זה הוא טים אחר עליון שואת החקה נאחזת ט.
ומתמכי6ן ד3 6ד 6עי65י ותתמיק וכ] 1כ 5פקודי וטתחברים זה בזאת העליעים ורועחתונים [נ] וכל טצהע
התורה וכל נזרות התורה וכל קדושטת החורה בהן
4היק3 .נין דס6י תורס
וס6י תורס סכפ 5נאחזורם לפי שטשפט תורה שבכתב וחקה תורה שבעל

ש

ףו הזוד

פרשתבחקמעי ש תינה
שנהיס  483כאן נהעל ,וכךהיא נירסא תנטנונ שתחלח דהיש ה8סוק ועשיתם אתחקהי
וי
כפ
לפ
ואת סטש
תאפיג וע8א מנאר אחשי מפסוק דכאן אם נמקתי תלנו ואת טצותי תשפרו .וכוטע שחקח מרטז
ח
מירח שבעקנ וטשפפונן פצוה טרמו על ת"ארת תורח שבנתב שורש יעקב :ןט חיים הבור תפארת עם מלכות:

יה

18
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לשדן קודש

בחקותי.

ן הזחר
ישו

פה .וע"כ ועשיוזם את הקהי .כל אותן דגזרות ודינין פס ופ*ן ופסיתס 6ת מקתי .כ(מיגון נוירין ודיגין
ועונשין יסצוה ?דן בזה המקום שנקרא הורה שבעל פה וטו:סין ופקוזין ז6ינון כס6י 6תר דמקרי תורס סכע 5פס
י תרס
וחקה .ואה כחטפ השמרו .ב1ה הכקום שנקרא תורה ומקס .ומת תספטי תסתרו' כסמי 6תר דמקי
מ)י משפט לאלרף יעקב .זה נאחז בזה סככתכ כז" 6מ) תספס (מ(סי יפקכ .זמ 6חיד כד6
שבכהב .ככהוב ר
וזה נאח 1בזה והכל אהד .וזהו כלל השם הקדוש [ג] ודמ כז 6וכ5מ מז ודמ סו 6כ(( 6דסת 6קזיסמ [נן
ומי שעובר על דברי דועורה כאילו פנם השם הקדוש .ות6ן זמעכר פ 5פתגתי מורייתמ כמי(ו פניס סת 6קדיסמ
לפי שחק ומשפט שמו 9ל הקב"ה הם .וע"כ אם בחקתי כנין דמק ותספס סתמ זק*3ס סוי .ופ"ד מס כמקתי
תלכו 11 .תורה שבעל פה .ואת מצותי תשמרו 11 ,תורה ת5כו .דמ תורס סכפ 5פ .:ומת ת5ותי תסתרו דמ תורס
שבכתב .וזה הוא כלל השםהקדוש .ועשאם טתם .ברצ סככתכ .וזמ סומ כ(5מ דסתמ קזיסמ .ופסיתס מותס .תסו
ועשיתם אותם .כיון שאמר תלכו ותשמרו למה ועשיתם .ופסיתס מותס .כיון דמתר ת(כו ותסתרו מתמי ופסיתס.
אלא מי שמקיים מצות התורה והולר בדרכיה .כביכול מ 65תמו זפכיד פקודי מורייתמ ומ1י( כמורטי .ככיכו(
] אמר הקב"ה כאילו עשאני .ועל כמי5ו פכיד (יס (פי([ 6ז] מתר ק"3ס כ6י(ו פסמני .ופ"ד
כאילו עשאו למעלה,ז
כן ועשיתם אותם .ועשיתם אהם כהוב .ודאי הואיל ופסיתס 6ותס ופסיתס מתס כתיכ .וזמי סו6י(
שכאה לכם התעוררות לחבר והבזאת .שיהי' נמצא השם דמתער פ('יכו (מתמכרמ דמ כזמ( .מסתכממ סתמ
הקדוש כראוי .לכן ועשיתם אתם בוראי .כדמיון זה א"רן קזיסמ כזקמ ימות .ומסיתס מתס ודמי כגוגמ דמ מ"ר
שסעון ג) ויעש דוד שם .וכי דודעשאו .א4א לפי שרלך 1סתעון כ) ויפס דוד סס.וכי זוד פכיד (יס.מ5מ3גיןדמזין
בדרכי התורה .ועשה מצות דהורה:1 .הג מלכותו כ6רמי זמורייתמ .ועכיז פקוזי מוריית .6ומגסינ ת(כות4
כראוי .כביכול עשה שם למעלה .ולא היה מלך וזכהן כזק 6י6ות ככיכע פסס סס (פי(מ .ו(מ סוס ת(כמ ד1כס
לזה כדוד .נן שעמד בחצות הלילה והיה משבח להקב"הן 5ס6י כזוז .נ) דסוס קס כפ(נות (י(ס וסוס תסכמ(יס (ק"3ס.
עד שעלה שם הקדוש בכסא כבודוןן כשעה שדאירן עד זס(יק סת 6קדיכ3 6כורסימ די(יס [ס] כספתמ דס5יק
אור הבקר .כביכול הוא עשה ש"ם ממש .ככהוב ויקבן גסורה דיתתה ככיכו( סומ פכז ס*ס תתס .כד"מ ויקכ
בן הא9ה הישראלית את השםוילל .ולפיכך ויעש דודן  13סמסס סיסר(6ית 6ת ססס ויק(( ו3נ*כ ויפס זוד
שם .וע"כ ועשיתם אתם כתוב ,ואם
י מתון תכתז(ון
אתםאוית.היוכלעמליםן סס ופ"ד וססיתקס מתס כתיכ ומ
ש
ו
לעשות אותם .שה?תקן השם הקד
ר
ב
ן
ה
ו
א
י
ן -קכתקוניסון כדקמ ימווו .כתס
הכ-כות שלסעלהיניחו אצלכם בתיקוניהן כרא,י .כמו כרכ6ןד5ני(6י
וכתוכ ונתתי נשמיכם בעתם ונו' .כל אחד ואחד יהן דכתיכ וגתתי נסתיכס כעתס ונו' כ( מז ומד יתן
כח שלו עליכם .ומה הוא ההקן שעשיהם .זה השם
) וסתרו זרך ס'
דקד1ש ההוא [ן כדמיון זה כהובי) ושמרו דרך ה' סת 6קזיס[ 6י] כגווגמ ,דמ כתיכי
לעטות צדק -וטשפב .וכי כיון שבתוב ושמרו דרך ה'( .עסית 5דקס ותספס .וכי כיון דכתינ וסתרו דלך ס'
למה אם 4לעשות צרקה וםשפם .אלא מי ששומר דרכי
התורה .כביכול דוא עושה צדקה ומשפט .ומהו צדקה דחורייתמ ככיכו5
פוסס 5דקף ותססס ותסז 5זקס
י להם
ניקר16
וםשפם .זה הקב"ה מן בכה רבי שמעון ואסרו
לאנשים שאין יודעים ואין משניחים בכבוד רבונם .מי (כגי נסמ ד5מ ין ו %תסנימין
דתמריסון תמן
עושה שם הקדוש בכליום
 .הלא תאמר זה דטהן צדקה פכין סתמ קזיסמ 3כ( יותמ .סוימיתמ תמן זיסי5 3דקס
לעניים ,בוא וראה הרי נהבאר שהעניים נאהזים בדין (תסכני ת 6מד סמ
3יס נדינ5
דתסכגי
וכל מאכלםבדין .והוא המקום שנויא צד"ק ..וצדקה
ממידע
זה עץ החיים .וצדק'ה נת?ן לצד"ק [ה] וכאשר נוהן
לצד"ק אז נהחבר זה ב1ו .והשם הקדוש נם?א שלם.
שתכמ ס5יס
ומי שעושה התעוררת זו למסה .ודאי כאלו עשה שם ות6ן דט3יד 6תפר1ת 6ז( 6תתמ ודמי כמ 1(1פ3יז
סוו"
הקדוש בשלמות .כדמיון שהארם עושה לממה כך נתעורר
למעלה .אשרי חלקו של הווכה לעשות שם הקדוש
ס5יק פ( כ5מ .וסגי תי(יקן
למעלה .לפיכך הצדקה עולה על הכל .ווה רק בצדקה (פי5מ .ננ"כ
לשמה .שהרי נהעורר צדק'ה לצד"ק לחברם יחד,
ן
ולהיית כל ו שם הקדוש כראוי .שהרי צד"ק לא נתהק
"17
ולא נשהלם אלא בצדק"ה .שכהוב ס) בצדקה הכונני 651 .מסת5יס  656ככזק"ס דכתי 3ס) 53וקס תכונ3יו.

ן

ני6

טס
נ*1יצןבנ4ש.6:יג(6:געמ

צל;::יז:יק5""%ן

 %הזהר

ש בללא דשטא קדישא הוא רשהה בשלוב ?ם ארני או עם אלהים .הוישה בתפארת .ואדני או אלהים בסלגות[ :דן ה"צו ערהש 3תנו
ע 11לאלהיש שהשם אלהים המרטז על טלנות יוטתק ויתחזק בשפע של חסד ורחסיםע'י שנגרום ליחרו עם השם חוי*ה
]ס] שטא קדישא דכאן בונתו על הו1ס הוי"הביה .וסתם שם היינו השם אדני או השס א"הים שהם מרסיא 'ריליה  %שבינת עזו
ומדת טלבותו .וע'י תפלת שחרית נקףאה יחור קב"ה ושגינתיה .וענין עשיית השם סתם הייגו תש 4ננתוג בן הבקר אשר עשה
י תורה וטצות שיזדוג עטו השם הוייה ב"ה וא 1נסתק בחסד ורהמיס:נון פי' לפעול ע*י הורה
ותקונו הוא סה שישראל פועליםעי
ומצות ששסא קרישא יזדוג עם השם סתם כמו שנתבאר לעיל11 :ן צרקה היינו טלמת ומשפפ היים ת*ארת
היינו לפעול התקון 6וגם יחר :ןח] רבי שמעון טבאר שאין ר,מלבות נקראת תסיד צרקה אלא שגקראת צדק .וצדקה היינו
תפארת קץההיים
 .ורק כאשר נתחנר תפארת עם מלכות להשפיע גה שטע אז נקראת המלבותצרקה .ואו שטאקדיז*א שיעא השפ
הוי"ה ב'ה אשתגח ש4ם .גהזדועיםארני או אלהים:
ביה י

יעשות

לשון הזהר

 .בחקתי

וע 5כננאן ימר6 56תתר .וכנ*כ כתי 3ועסיתס 6תס:

ןקידש
ישי

ע
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ועל כנסת ישראל נאם .-ולפיכך כתיב ועשיתם אחםי

י
ונרצרזי ת15ס %3ן סנ3תס אין טויו ש' .הי דנר)יץי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד תו' .רב
י פתח ") רנוו ואל החטאו וט) מ"9א וה
יוסי סתמ מ) רנ~ו  561תמע1 16נ .'1ס6י קר6
יוס
6וקתוס ד3פ* .3נ 65רנז 6י5ל עוכ פ 5י %סרפ נהבא -שצריר האדם להימו יצר הטוב על יצר הרע
וספיר 536 .כסעת 6דרתס 5י5י 6וכ*נ סכי 3ע 5וכר וצא .אנל בשעה שנחשך הלילה :הארם שוכב על
ערסיס .כתס נרדיני גתוסין תתפרין 3ע5ת 6ו6עין ממתו .הרבה שרי עונשין נתעורר*ם בעולם והולנים
יס6סץ .ו3גי נס3 6פ6ן 65תרמ 6טקתי קכ"ס ומשוטטים .והאנשים צריכים להמלא פחר מלפני הקכ"ה
לדח5חמניס3.נין ד 65יסתכמנפסיס3טוייטוויסתדכתנייסו .ולירא ממנו .כדי שלא תמצא נפשו ביניהם וינצלסהם.
י
ויכ 5יס '35נ ד 65יפיק תנייסו ת5ס 3פותיס3 .נין וצריר הארם להוהר שלא ירבר כלל מהם בלילה .כד
עי יתער 5 105נ3יס ע 6יסתכמון 3סדיס .סס"ד שלא יעורר אותם אליו ולא יהיו נמצאים אצלו .וש"כ
657
5תרו 353נכס ע 5תסכ3כס ודתו ס5ס .ד65יפיקתנייסו ת5ס אמרו בלבבכם על םטכבכםירמו סל'ה .שלא יףבר מהם
תפיתיס .ת 6מ~י 3סעת 6ד6סתכמון יסר 56וכ6ין קתי כלל .בוא וראה בשעה שישיאל נמצאים וכאים לפני
קכ'ס ת6י כתי .3ונתתי ס63 0*15י*ן .ס 6געי .65הקכ"ה מה כתוב .וטשתי שלו"ם באר'" .וה למעלה.
י וסג3תס שיבא הקב'ה להתחבר במרה מלכותו [ע) או ושנבתם
ד6ת ק*3ס 65תמ3ר3 6כנסת יסר[ 56י] כדין
ןיתחריד .ת6י פעת3 .6נין וסס3תי מיס רעס תן ואין מהריך 4מפני מה* בשביל והשבתי חיה רעה סן
י6י
ס6רן .ד 6מיס דוינ3 6יס5 6תת .6ות6ן 6יסי 6נר*ת הארץ .זו החיה של מין הרע למטה .ונר היא4 .נר"ת
גת תח"5ת .סי 6וכ 5סייפת 6די5ס53 .י5י 6ו3יתת 6בת ~חל*ת .היא וכל הנת שלה .והבלילה .ובעם אלו
טסערס 6ד .6סס'דס6יומר 65 3תעכור האנשים הבאים מצר שלה .וש"כ וחרב לא תעטר
ת
ח
בגכ6יר5ככסס.6ד
י 6 636טר 16 60ק?וס ד6פי 15מר 3ס 5בארצכם .רבי אבא אמר הרי נתבאר שאפילו חרב של
י
3
ר
י פרעס נכס 536 .ומרכ ל 6תעכיר .ד 6סייעת 6שלום .כנון פרעה נכה .אבל וחרב לא תעבור % .הכת
סלוס כנ
ןסס3תי מיס רעס ד 65תם5ע כ6רע .6ו6פעו שלה .והשבתי חיה רעה שלא תשלט בארץ .ואפילו
די5ס.
ו
חרב של שאר
טע3רס 3ע5תח  65תעכור ע5ייכו .ו6פי5ו מרכ דס6ר העברה בלבד לא תעטרעליכם .ואפי*
הענרם ואפי 6אוש מזוין

לא יעבור עליכם:

עתין 61פע*3 1נ תויינ 65 6יעכור ע5ייכו.
' מונני בתוככם ונו' .וטשתי משכני% .
ג)דנרצתי תסכני 3תוככס ומ' .ונתתי תסכני .ד 6נ) דנרערן
השבינה.משכני .משבוןשלי שהיא נתמשכנה
6תתסכנ6
סכינת .6תסככי .תסכע6
ס"תת5 5כ*נ בעונות ישראל .וטשתי משכני .משבוניודאי .משל לארם
עצ%גייסו דיסר .56ונתתי תסכני .תסכעידעיוד6ד
י.

שהיה 14הנ לאיש אחר .א"לוראיבשביל אהבה הגרולה
שרש לי אליך רשוני לףור עמך .אמי בסה אדע שתרור
 .לקח בל חמרת בתעו והביאה אלוו .אמר הר*
אצלי
משבון אצלך שלא אפרר מעמך לעולם .כך הקב"ה בקש
ליורביןישיאל .מה עשה .נמל חמרה שלו והורירה
לישראל .אמר להם .ישראל הרי משכון שלי אצלכם.
בשביל שלא אפרר מכם לעולם .ואע"פ שהקב"ה התףחק
טגעט .הטשכון הניח בירינו .ואנחט טטרים חמרתו
ההיא [י] מי שיבקש משכוט יבוא לחר אצלנו .לפיכך
כתוב ונתתי משכני בתוככם .משבון אתן לכם בשביל
שארור עמנם .ואע"פ שישראל קתה בנ,ות פשכוט של
הקב"ה הוא אצלם ולאיעוביוו לעולם .ולא תנעל נפשף
אתכם .משל לא"ט האוהב לחברו ורוצה לדורעמו .מה
עשה .לקח מטתו והביאה לביתו .אמר הרי ממתי
בביתך .בשביי שלא א-,וחק מעמך מממתךומכליך .בך
ונההי משכני בתוככם ולא תנעל נפעף
הקב'ה אמר
אתכם .הרי מטתי בביתכם .וכיון שמטתי עמכם תרעו
שלא אפףד מכש ולפינך נתוב ולא תנעל נפשיאתכם.
והתהלכתי בהוככם ודריתי לכם לאלהים .כיון שמשכון

דסוס רמית65 6חר 5*6 .6וד6י 3רחיתות 6ע65ס
י נ3ך 3עינ5 6דייר 6פטך6 .מרסיך 6נדע דתידור
ו6ית
י 5נ3יס6 .תר 60
נכ6י 5נס 5כ 5כסופ 6ד3יתיס
ת
י
י
6
ו
טסכינ5 6נ3ך ד6 65תפרס תנך 5ע5תין .כך קכ"ס 3ע6
די!יס ונמית
5דייר 6כסו כיסר .56ת6י עכד .נעל
5סו 5יסר6 .56תר 5וןי יסר 60 56תסככעס6ופ~דעי נכייכי.
3נין ד6 65תפ,יסתנייכו 5ע5תין61 .ע*פ דקכ*ס 6תרמיק
תנן .תסכונ 6סכיק 3ידן .ו6נן נטרין ססי 6כסופ6
די5יס ['ן ת 16די3עי תסכוניס ייתי 5דייר 6נ3ן3 .נין כך
ינתתי תסכני כתוככס .מסכונ6 6תן 3ידייכי 3נין
ד6דור פתכון .ו6ע*נ דיסר 56ססת3 6נ5ות 6תסכונ6
דקכ*ס  610נ3ייסו  651ס3קו 5יס 5ע5תין .ע 6תנע5כפסי
6תגס5 .כר כס דרמיס 5מ3ריס וכע5 6די*ר 6עתיס ת6י
ע3ד .נע 5ערס6די5יס ו6ייתי5כיועיס6 .תר  60ערס6דעי
33יתיך .כנין ד% 65מיק תינך תפרסך) ות6גך .כך
קכ*ס 6תר ונתתי תסכ כתוככס  651תנע 5נפסי
5תכס.ס6ערס6די5י33יתייכ
גיי.וכיון דערס6די5יעמכוןתנדעין
ד6 65תפרס מנייכו .וכנין כך  651תגע 5נפסי 6תכס.
וסתסלכתי 3תוגכס וסייתי 5גס 565סיס .כיון דתסכ1נ6
די5ינכייגי כוד6י תנדעין ד6נ16 6י 5עתכון כד" 6כי שלי אצלכם בוראי תרעו שאנ
יךהולך עפנםו.לתכתכתובני
ס' 56ייך תתס5ך 3קרכ תמנך 5סגעך עתת 6וי3ך ה' אלהיך טתהלך בקרב מחנ להצילך
אויבך
התץיונטז
וטיך וסיס תמניך קהס ..נ) *6ר י5מק כתיכ דותס לפניך והיה מיציך קדוש ..נ) א'ר יצהק כהעב
דודי
ס  9קי7
גשראפץ מקומות )6ש" ל ס ז9קיי-
1
 )4ש6ם ן ט 1 %ת
ה:יפה81יץ פוט  %טלטת )1 :משל היאשע מרמו על ההויה שגקראה המדאננמים ופשלהשעי8י*8
על השכיגה הקיויש

חי

40ש

ן הוהר
ישו

בנהקתי

לשדן קורש

דורי 4צבי או לעופר האי4ים הנה וה עוסד אחר כהלט
ונו' .זנאים הם ישראל שזכו שמשכון זה יהיה אצלם
מן המלך העליון .שאע"פ שהם בנלות בא הקב"ה בכל
יאש חודש ושבת ומוער לד"שניח עליהם .ולהסתכל
במשכון ההוא שיש לו אצלם שד%א חמדתו .משל למלך
שסרחה ננדו המטרונה.הוציאהמהיכלו .מה עשתה .לקחה
עמה בנה חטדתו של המלך שהוא בן אהובו .ולפי שעוד
רעת ימלך על המטרונה דגיחו בידה .בשעה שעולה
 .היה עולה על הננות
רצון המלך על הממרונה ועלבנו
וירד על המדרנות והרים כתלים להסתכל ולהשניח בין
נקבי דכותל עליהם .כיון שרואה אותם מתחיל לבכות
סאחורי חרכי הכיהל .ואח"כ הולך לו .כך ישראל אע'פ
שהם יצאו מהיכלו של המלך .משכון ההוא לא עובו[י"]
ולפי שרצון דמלך קל ישראל רניח משכונ .עמרם .בשעה
שעולה רצון המלך הקדוש על ש:ינתו על יופראל.
יורד מדרנות ומרים כהלים
י
ש-ואה "אהוסההםכל ולהשגיח בץ חרכ
לבכות .זש"כ
הכוהל עליהם .כיון
י.
המ
תי
יל
 ,4דומהיודי לצבי או לעופר ה
י כן כותל לננ
אחראס
כהלנו .בבתי כנסיות
ומן ננ לכוקל .הנה זק ע-מד
ובבתי מדרשות .משניח מן החלהות מציץ מן החרכים.
לדמתכל ולהשגיח עליהם:
י פתח  )3מוסר ה'
דאמ בחקהי תמאסו ונו' .רבייוס
בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו .כמה חביבים
ישראל לב"י הקב"ה .שהקבזה רוצה להיכיחם ולהנהינם
בדרך הישר .כאב האורב לבנו .ומתוך אהבהו אליו
שבמוביי
ו המיד להנהינו בדרך הישר .שלא יסיר ממנו
לימין ולשמאל .זש'כ נן כי את אשר יאהב ה' יוכיח
וכאב אהבןירצוגומי שאין הקב"האוהבאותו והוא שונאו
מכלק ממנ
ו תוכחה .סנלק ממנו שבטו .כתוב ד אהבתי
אתכם אם* ה' ונו' .מחוך אהבתו לישראל שבמו בידו
תמיד להנהינם .ואת עשו שנאהי .לפיכך סלקתי ממנו
השבט .סלקזי ממנו התוכחה .כדי שלא אתן לוביהלק.
שנוא נפשי הוא .אבל אתם אהבתי אתכם בודאי .ולפיכך
מ7מר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו .מהו ואל
תק"ן .אל תמאסו בו כמו זה דבו-חמביו הקוצים .שאלה
דברי תוכהה הם כקוצים בטפו .בוא וראה בשעה
שנתעורר צד"ק בדינים שלו [ינ] כמה צדדים אדומים
נהעוררים מימין ומשמאל .כמה שרבימים יוצאים מהם.
שר:ימיאש .שרביפיגחלים.שרביפי שלהבה .כלםיוצאים
ונהעוררים בעולםומכיםלאנשים .תחת רשותם יש ממתים
אחרים .שרי אש ממונים ארבעים חטר אחד משופמים
ויורדים .סכים חמלים ומפלים רשות .נכנסים בעומק
הקליפה שנקראת תהום רבה .נצבעים באש ואש השורף
מהחברבהם .עצארםנחלי אש ומשופםיםיורדים ונמצאט
לננד ה4גשים .תדש שכתוב ויספתי ליסרה אתכם .אהן
לשריהדין תוספת על כח הדיןשלהם* כמש"כ לא אוסיף
את האדמה בעבור האדם .מדו לא אוסיף.
?לו
א
יאתן תוספותלשרי הדיןלהשחית השלם .אלא תוספות
ו
כמ
.
י
ת
פ
ס
ר
ב
ו
ה
כ
ם
ל
ו
ע
ה
ל
ו
כ
י
ש
.
ל
ו
ב
ס
ל
כ
"
ע
ו
אתן
תוספתודאי .הוספית למה .בשביל ליסרה אהכם שבע

י

ותי 55כי 5 %עופר ס6י5יס סגס א טותד 6מר כת5כו
5תסוי נ3ייסו
ונו' .וכ6ץ6יכון יסר 56ך~כו ומסכוג6
תן מ5כ 6ט65ס ו6ט*נ וחיגון 3נ5ות 6ק*3ס 6תי 3כ5
ריס ירמי וס3תי וומגי 65סנמ 6ט5ייסו .ו65סתכ65
ית 5יסנ3ייסו ו6יסו כסופ 6וי5יס5 .ת5כ6
3ססו 6תסכונ 6ו6
וסרמ 6מסרחית6 .6פקס עסיכ5יס נו6י טכות .גס5ת
כר 6וי5ט כסופ 6ותלכ 6רמית 6וי5יט וכגין
כסטת 6וס'5ק
ודעת 6ומ5כ 6ט5ס סכקיס
רט1ת 6ות5כ 6ט 5תסרונית 6וט35יכדרסי"
ס סוס ס5יק 6נרין
וגמית ורנין וס5יק כת5ין 65סקכ 65ו65סנמ 6כין
גוקכי כות 65ט5ייסו .כיון ומנוי לון ס6רי ככי
ו6ימן גפקו תסיכ5יס ות5כ 6ססו 6תסכיג 65 6סכקו [י"]
וכנין ורטות 6ות5כ 6ט5ייסו סכקיס טתסון
ת"
וס5יק רעות 6ומ5כ 6קויס 6ט 5תערוגית 6וט 5יכססרנ
ה5
גמית ורנין וס5יק כת5ין 65סתכ651 65סנמ3 6ין קוסטי
כות 65ט5ייסו .כיון ומתי 5ון ס6רי 3כי ססיד
 )6וומט וווי55כי הו 5טופר ס6י5יס5 .ו5ב 6תכת65 65ינרה
ות6ינר5 6כת .65סגס ,ס טותן המר כת5נו ככתי ככסיוח
וככתי מירסות .תכנימ תן סמ5וגות ת5ין תן סמרכיס.
65סתכ 65ו5חסנמ 6ט5ייסו
י פתח נ) תוסר ס'
דאבט 3מקתי תת6סו ונו' רכי יוס
ככי  56תת6ס ו 56תקון כתוכהתו כתס הגיגין
כ6ומתיסר .כ6כ 6י י 1 -4,-רמיתו ויניסלנכיס
סרכיס 6כיויס תויר 5וכר5 6יס "3רה תיסר  651יססי
5יתיג 6עסתה 65סס"ן כי נ) כי חת הכר י6ס 3ס'יוכיר
וכ" 3הת כן יר5ס ות6ןי5
 6רמיס 5יס קכ"ס וסהכי 5יס
ס5יק תגיס תוכהס .ס5יק מגיס
כתי 3ד) הסכחי
ס"5
מתכס 6תר ס' ונו' .תנו רמינוות6
יי
סרכו
יס סרכיס 6כידיס

י6

מ

י

".4ק"ש

ילי

*1יעידזינח

מתמה ענין

יו

ש"תן

סרכית6יכס5יקית ת
ק כנין
5יס3י מו5קה
רמיק 6וגפס6י סו6 .6כ 5מתון 6סכתי 6תכס וו6י .וכנ"כ

נ%לץ";",ן~~

גסקין ומתטרין כט5מ 6ו5ק6ן 35גי נס .6תמותייסו תתכן

פ

:נה1,,ינ1 ,ייו'נ;'עו;',וס'

וי
יפ:יינוותרי 1וס6סין י~:ס'
ת
י6
ע
י
יו6סת;.
',77

קכ5סון
יג6
לי
ני
,ת6ריסוןיד
ייס
"תוספת ט 5ויג6יי5סון.

טון 5ק 55מת ס6דמס כטכור ס6וס .מטכון*6 65 6יסיף
6 65וסיף..
6 65תן תוספות 5ת6רי ויג5 6סי65ט ט5מ 656 .6תוספת
וו6ין נ5מ6
ן
תוספת
קת6י3 .נין 5ימרס 6תכס
ט 5מס6תיכס .סכט .וס 6ר,כוט6י נ3י טטו6וי5יס 65
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6סטוכית יוכל -עולם לסבול אפילו רנע אחד .זש'כ ~) אםעונות

:
:מך":נךווך'":1י)ן(גכח'1

דינין 651פק 6מירו [יי] כ 65כס .כת סכט מקרי
ד6תמכר כ6מר 6כמד65 6נסל[ 6עי] %5ס5ס כת5כותמ
65ודט 6ת5כות 6כ6רט .6וככ 65כת סכע 6קרי .כת*כ לקוריע רסלכות בארץ .בכל וה בת שבע נקראת .כתוב
טנ כן סס סטיר כ6ר סכט טד סיוס סזס .כ6
ר .סכט על בן שם העיר באר שבע ער היום הזה .באר שבע
ס ס61
דץא הבאר של יצחק [טי] והכלענין אחר הואו
כיר 6דינמק 6יסי [עז] 1כ 65מד ת5
אתכם אף אני שבע על חטאתיכם .א*ר
י 6תכס 6ף 6ני סכט ט 5מט6תיכס"6 .ר 6
נ)דיכמררצ
דיכמופרצי אבא ויסרתי אתכם .היעו עלירי ממונים
6כ 6ויסרתי 6תכס .ט 5יו 6דתטנן
6מרנין כתס ד6וקתוס ['ז] 6ף 6ני .ס6 6נ"י 6תטר אחרים כמו שנהבאר [יו] אףאני .הרי אנ"י אתעורר
5קכ5ייכו .ס 6סכ*ט 65תטר 6ט5ייכו .ת 6מזי רמיתות 1 6לננדכם .הרי שב"ע להתעורר עייכם
 .בוא וראה אהבה
ט65ס דקכ*ס כיסר5 .(6ת5כ 6דסוס 5יס כרן העליונה של הקב"ה בישראל .סשל למלך שהיה לו בן
ימיד6י .וסוס מסי קתי ת5כ 6יות 6מד סרמ קתי ת5כ .6יחיר .והיה חומאלפני המלך.יום אחר סרח לפני המלך.
6תר ת5כ 6כ 5סני יונוין 56קיג( 6ך ע 6קכלת .תכ6ן אמר המלך כל אותן הימים הכיתיך ולא שמעת .מכאן
ו6י5ך ת6י 6טכיד 5ך 6י 6תריך 5ך תן ארט 6ו6פיק ולהלאה סה אעשה לך .אם אנרשך מן הארץ ואשלחך
5ך תמ5כות .6ד5ת 6יקותון ט5ך דוכי מק6 65ו ז6כי מק 65מן מלכותי .פן יקומו עליך רובי השרה אוזאבי השדה
(סעין ויטכרון5ך תן 6רט .6ת6י 6טכיד6 656.כ61 6כת או נזלנים ויעברוך מן הארץ .מה אעשה .אלא אני ואתה
6
יסך כנ5ות 6וניפוק "מרעמ .כך 6תר קכ"ס .יסר 56נלך בנלות ונצא מן הארץ .כך אסר הקב"ה .ישראל
נ
ממי 6טכיד5כי ס6 6לקיכ5 6כו 6 651רכיתו 6דגייכי 1.מה אגשה לכם .הרי הכיתי אתכם ולא המיתם אזניכם.
ן הרי הבאתי עליכם שרי מלחמה שרי אש להנות לכם
ס6 6ייתינ6ט5ייכו ת6רי תריסין ת6רי ספסין 565ק6ס5כי
 651סתטתין6 .י 6פיק 5כו נו6רט5 6מודכין .דמי5נ 6ולא שמעתם .אם אנרש אתכם טן הארץ לבדכם .מתירא
ט5ייכו תכתס דוכין תכתס ז6כין .דיקותון ט(ייכו אני עליכם מכמה רובים מכמה זאבים .שיקומו עליכם
ויעכרון 5כ 1תט(ת6 .6כ 5ת6י 6טכיד 5כו 6(6 .ויעברו אתכם סן העולם .אבל מה אעשה לכם .אלא
י
66נת6כסו6תון ניפוק ת6רט 6ונסך כנ15ת .6סס*ד ויסרתי אני ואתם נצא מן הארץ ונלך בנלות .זש"כ ויסרת
י תיתרון ד6סכוק 5כון6 .ף אתכם~ .נה בנלות .ואם תאסרו שאע%ב אתכם .ק8
(פזך כג15ת .6ו6
מני טנוכין .סכט ט 5מס6תיכס .ד 6סכ*ט דתתרך אני עמכם .שבע על חמאתיכם .הרי שב"ע זו חגרש
טתכון .ו6ת6י .ט 5מס6תיכס .סס"ד נ) וכפסטיכס ס(מס עמכם .ולסה .על חמאתיכם .וש"כ נ) ובפשעיכם שלחה
6תכס6 .תר קכ*ס 6תון גרתתון ד6נ 6ו6תון ניפוק אמכם .אסר הקב"ה אתם נרםתם שאני ואתם נצא נן
ת~ט .6ס 6תסרוכית 6כפקת תסיכ(ס טתכין .ס6 6תמרכ הארץ .הרי השכינה תצא סהיבלה עמכם .הרי נחרב
כ .65סיכ 65די5י ודי5כון 6תמרכ .דס5 6ת5כ6 65 6תמזי הכל* דףכלשלי ושלכם נחרב ,שהרי למלךאין רשילו
סיכפ  656כד 6יסו טיי 5טס תסרונית .6ותדוס היכל אלא כאשר הוא נכנס בו עם המלכה .ושמהת
דת5כ6 65 6ספכמ  656כסטת 6דט 56כסיכ 65דתסרונית 6המלך לא נמצאת אלא בשעה שהוא נבנס בהיכל המלכה.
ו6סתכמ כרס 6טפס כסיכ 65ומד6ן כ5סו כמד .6ססת 6ובניה טמצאים עמה בההיכל ושבודם כלם בי
חדכ.ל עחכראוי
ד6 65סתכמו כיס כרס 6ותסרונית 60 .6סיכ 65מריכ 6שאין נמצאים בו הבנים עםהמיכה .הרי ההי
ב
תכ6 656 .65נ 6ת6י 6טכיד6 .ף 6נ6 6סך טמכון .וססת 6סהכל .אלאאני מה אעשה .אףאני אצא עמכם .ועכשפ
6ט*נ דיסר6 56ינסו כנ5ות .6קכ'ס 6סתכמ טתסון ע 6אע"פ שישראל הם בנלורם
הקב"ה םפצא עמהם ואיט
סכיק 5ון וכד יפקון יסר 56תן נ15ת 6קכ*ס יתוכ עוזב אותם .וכאשר יצאו ישראלגעהניות הקב'ה יחפך
טתסע .דכתיכ וסכ ס' 56סיך 6ת סכותך .וסכ ס' עסהם .שכתוב ושב ה' אלהיך את שבותך .ושב ה'
אלהיך ה-אי .וזה נתבאר:
(6סיך וד6י .וס6 6תמר
ם
כ
י
ל
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ם
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ב
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ח
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רבי
מרכרכי ר2]1בארצי
שמעק ואמר ס) טרו לכם ספניחמהחרבני
ספטון ו6תר ס) נורו 5כס תפנימתס כי

כשפאה 0קדכות ח שש ק'( ג) דףקעו .ל 'סס" ג'  )7ו6ר6גו .ס)6יוגיפ
 %הזהר

המלכות שנקראאן צד*ק כאשר היא *לכדה נלי צרק*ה וצדי*ק :זאמ הייפ מדת הסלכות ספירח השכיעית מןז' 48ירות
התחתונות .והיא מדת הדין כשהיא כלנדה1:י )7לעכד
נשנה הופניעית של ענודתו, :טו) הייפ כשהיא מחוברת עם
מלכא קדישא מרת התפץרת :ןטו]כי ףיקרננין מדת המלכהועתברהיוא מן הגנורות של ספירת הגבורח שורש יצחק,:יו)כי מאשזויתיש
לא תצא הרעות .ונוניל זה ננראו כל הכחות הרעים של הספרא אחראכדי שיונל להיות עונש של)דין נעולם על דרך הטתרת
פגיפ דקדושחז .נידוע מהפטוק והאלהים עשהשייראו מלפנ' .1וקרושה האהרוגה והתהתונה קודפ שפשחילים כחות העונשין היא פדת
המלנות שנקראת אגא ונקואת שב'ע:
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בחקתי

ע

ן הוהו
ישר

חמה עונווע חרב למען תדעון שדץ .שדין כהיב .טרו
לכםמפני חרב .איזה חרב.זו חרב נקמת נקם בריו'[ :ח]
שהיי חדב ! 1עומדה להסתכל בנד שמשקר בברית*
שכל מי שמשקי בברית דגקמה שנוקמים מסנו היא
החרב ההיא .זש"כ כי חמה עונווע חרב .מה ד%מעם.לפי
שהמשקי בבריה טרם פרוד בהזדתווע העולסות .ואין
מקבל השפע מישצריך לקבל .ואין השפע נשפע למקוכן
ןהמשפיע נתע-8ר אצל מקימו הראו4
הראוילו .שהרי אי
 .וכל הנומר בריתו נורם שיתעוררברית ההוא למקומו
לו
הראוילו .ונחברכיםהעליונים ודהחהונט.מי מעוררברית
ם דנמצאים בעולם!
ההוא למקוסו .צדיקי

מתס פונות מר5 3תען תדטון סוון סוין כתי .3נורו
לככו תטגי מר .3פ6ן תר 3ד 6חר 3נקתת כקס גרית[יח!
33רית.
וס 6סחי חרג קחיס 65מתכ 65ת(6
6
תין תניס
ק
נ
ו
דכל ת6ן דתסקר 33רית כוקת דתסרי
ססי 6מרכ 6יסי .סס"ו כי מתס פונות פר.3
ק
2י6וכת 651 6כסיל ת6ן
!  6%יסי3
65תריס דס6 65 6תער 5נ3י 6תריס1 .כ 5ת6ן
דנעיר 5יס 5ס6י כרית 6יסו נריס 65תער3 61005 6רית
65תריס .ו6ת3רכחן ע5הין ותח6ין ת6ן 6תער 6100
3רית 5מתריס .כד 6סתכמו זכ6ין 3עלת:6

)6
י
את בריתי יעקוב ונו :רבי יהודה ורב
ד1כררצי יוסי דץו מהלכים בררך ועוסקים בהורה.
בהוך כך נפרש ר' יוסי ונכנס למערה אהת .מצא שם
ספר אחד שהיה מונח תוך נקב אבן בקצה המערה.
לקחו ויצא .כיון שפתחו ראה בו ע"ב ציורי אותיות

)6י31נרת
י 6ת גריתי יפקי 3ונו' .ר3י יסיס ור3י
יוסי סוו 6ז5ו 63ורח 6ו6סתד5ו 63וריית.6
6דסכי 6תפרס ר' יוסי וט 56נו תערת 6מד6 .6סכח
ססר 6מד ד0וס נט-ן נו כוק 63דטנר3 6סייפי תפרת.6
נפיק 3יס כיון דפתמ 5יס מת 6ס3עין ותרין ג5יפין י6תוון
ד6תתסרו 65דס סר6סון .ו3סו סוס יופ ג 5מכתת6
וע65ין קויסין1 .כ6 5יכון ד3תר רימי6
וכ5
3תר פרוכת 6ט ססירע
ט41*65
ד3סער תער 3וימסיך עלת[ 6יסן ק5 6-ר3י יסודס וסרו
"3ססו 6ספר 65 .6ססיקו לנעעי תרי  16תלת6
תענילג
ת5
ות
ל
מטרין ד6ינון 6ת11ן .עד דסוו תסתג5ין 3ס0י 6מכתס
ע65ס .כיון ותסו 5ת5פי 3סתירו דססר 6ותסתע ד 6טס
ד 6נפק ס3י 63ו6ס 6יפ5עע 6דרחם 6ו3סס
י 3ידיסון
י 61תר די5ת 6מ*1
ו6ת36יד תנייסו3 .גס ר' יוס
מו3ס 6ית נ3ן  16ד6 165נן זכ6ין 5תכדפ 5יס .כד
6תו 5נ3י דר3י סתעון 6סתעו 5יס פו3ד 6ד6 .6תר 15ן

שנמסרו לארם הראשון .ובהם היה מבץ כל ההכמוה של
העליתים הקדושים .ושל אותן רקליפוה שנקיאים אח"ר
הרחי"ם .דגשתנלנ14ם החה רפרוכה תוך אורוה עליונים.
וכל ענינים העתידים לבוא לע41ם .עד היום שיקוםענן
שבצד מערבויחשיך רןולםןכן קראלרבייהודהוההחילו
לדגווע בספר ההוא .לא הספיקו להגות שנים או שלשה

צדרים באוהןהאוהיות .עד שהי -מסהכלים בחכטהעליונה
רהיא .כיון שהניע להגוה בסודוה המפר ודברו זה עם
!ה .יצא שביב אש עם רר,וף סערה ורכה על ידיהם
ונאבד רספר מהם .בכר יומי ואמר אפשרחם ושלום
יש א"ה חמא בנו .או שאין אנו זוכים ללמודבו .כאשר
באו אצל רבי שמעון ספרו ל 1מעשה דזה .אמר להם
אפשר שבאוהן האוהיוה של קץ המשיח הייתם הונים.
אסרז לו זה אין אנו יודעים שהרי דכל נשכח מאתנו.
להם רבישמעון אץ רצונו של דקב'ה בזה .שיתנלה
קץ המשיח לעו?ם .וכאשר יהיה ק וב ?ימוה דוששיח
לו דגערים שבעולם עתידים למצ,א סודוה ההכמה.
אפי
אמ-
ולהבין בהםקציןוחשבויה .ובזטן ההוא יתנלה דקץלכל.
וש"כ נ) כי אז אהפוך אל עם4ם שפה ברורה ונו' .מהו
אז .בזמן שהקום כנסת יש-אל מן העפר .ויקים לה

ף ו%ע
%5עש%י"%
:
נ6ס-.תדי:
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י
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%
5
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5

" וע5ת 6זמיגין 65סן ס
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6פי5וירג
6
עטנדע 3יס קנין 1מוסכנין .ו3סס 61זתנ
6
י
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נ
ת
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סס"ד כ) כי 6 16ספוך  56פתיס ספס כרורסוט' .תסו
3 .16זתנ 6דתיקוס כנסת יסר 56תטסר .6ויוקיס לס
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וס5נ פידן .וכזתכ 6דסתין סכין 5עכור 6דדם 6כ56ף
סתית"ס יקיס  056סתי0 6קידו 5כרתיס דיעקכ
1 .תסס61
פו ויס 05 6זכירס סית סנין !פ5ג1 .6תסס61
זעת
ג6
ז
" סית סכין 6מרכין [ופ5ג6! .]6יכון סכעין ות5ת.
כסיתין וסית יתנ5י ת5כ 6נוסיט 6כ"רע 6דגלי .5ומד
גככ 6דכסטר תירמ יכ5ע סכע כגכי 6תססר5פון.וס5סוכ6
6וכת 6תס 6ת5י 6כרקיע 6סיתין יותין .וקרכין
6עםר"
דת
י
ון 3צ5ת5 6סטר 5פק .ותרין ת5כין יפ5ע נ6יטן
קרנין [ג"ן 1יזחטן %סון עתתי 6ע 5כרתיס דיעקכ
65דחי 05 6תע5ת1 .6ע 5ססו 6זתכ6כתיכ  )6ועת 5רס
סי5 6יעקכ ותתכס יוסע .וכדין יסתייתין כפסין תמפ6
וכעיין 5רתמדס .6וסיתכך נ) כ 5סגפס סכ6ס 5יעקכ
ט5ריתס ומ' כ 5כפם ססיס וסם .וכתיכ כ 5סכסם 5כית
יעקכ סכ 06ת5ריתס סכעיס.
כסגעין הע5ת כ 5ת5כי
ט5ת 6יתככסון 5מ כדת 6רכת 6דרותי [כנ] וקכ*ס
יתער ע5ייסו 6ם 6וכרד61 6כגי 56גכיםוית6כדון תעלת.6
ן 5תתן .ושדרון 65נמ6
כר 6יטן ת5כין ד 65יתסי
קדכין 6מרכין .וכססו 6זתכ 6ת5כ 6תסימ 6יתער ככ5
עלנו .6ויתכנסון עתיס כתס עתין וכתסחיי5ין תכ5כףיפי
ע5ת1 6כ 5ככי יסר 56יתככסון ככ6 5יכון 6תרי .עד
ד6סת5יתו 6יטן סכין 5ת6ס .כדין ך יתחכל כדץ [כנ]
וכדין נ) 1סכי6 16ת כ6 5חיכס תכ 5סגויס תכחס '03
עו' .ונני יסתע 56זתיכין כסס! 6זתכ65 6תער 6עס כ(
טווין דע5ת5 6תיתי ע 5ירום5יס [כי] דכתיכ י
))61ספתי
ו
6ת כ 5סטיס  56ירום5יס 5תלמטס עו'.יגתיכ ס יתי5כ
ת5כי %ן ורוזכיס נוסדו ימד ע 5ס' 1ע 5תסימו! .כתינ
יוסנ נסתיס יסהק ס' י5עג 5ת5 .1כתר ך זעיר6
יתער 65תמכר 6עמדס 6כסתתין דס1ו עתיקין .כנין 5מדת6
י ככוד ס' 5%:3ס יסתמ ס'
ע5מ .6כתס יכתיכ !)יס
י ככוד ס' 5ע51ס65 .תחכר 6כדק6י6ות .יסתמס'
כתעסי.1יס
ן מדתין.
כנועסיו 3כחת5 6ין 5ע5ת5 .6תסוי כ5סון כריי
51הכר 6ע5טין כ5סו כחד .זכ6ין6יכי
ן כ6 5יכון 7יסת6רק
כעלת6כסייפי 56מ סתית6ס5תיע 5כסנת[ 6כס] דס6כדין
6יסו יות 6מד 5קכ"ס כ5חודוי 65זד11ג 6כדק6י6ות51.ת5קע
כסתתין ח7תין 5תסוי כע5ת 6עס 6יכון ד6סת6רו כקדתית.6
דכתיכ ז) וסיס סגם6ר כ5יון וסכותר כיר!ם(יס קדוס
י6תר  15כ 5סכתיכ5מייס כיר1ם5יס:
ח) רכי 6למזר 6תר וזכרתי 6תכריתי יפקוכ עו /ת6
מזי 55ות 6ד6כסן קייתו ע5ת .6וכ 5ככי ע5ת6
פ5ייסו קייתין וסתכין5 .ט5ס עפ5תי ע5תין 6 65תכסי
זכות 6ד6כסן .כגין דזכות 6ד6כסן 6יסי קיות 6דעי65
ותת .6וקיוח 6דיעקכ 6יסו
ס5יס יתיר תכ5סו.
קק
וע
יי
וכג*כ כסעת 6דע6קו 5כטיקד
יכ .קכ*ס 6מתי קתיס
דיעקכ ותייס ע 5ע5ת .6כד" 6וזכרתי 6ת
דכירייקתכ
" יטקוכ .יעקוכ ט6 .1*6ת6י ט1.6
י
.יוקנכג6ין י6יסי
ד
שיו%
סהאה טשםות ג עפי' ל ג) נד6סית פ'ו  0יטט" 4.)7רי
' ה 7ס) תליס כ'  )1סם ק" 0 7יעעי'  '7ח)ויע5תקפח.
 %ן.זךע%
ס-
ן !%אפשר שהט מלך רופיא ומלך אשכנ :שנפ 6במלהמה זו! :גכן נראה ממלחפה זו שזאת היא העיר קאנפטאנטינאפג אניות רוח
ן
ג
ג
ן
ר
ר
ב
כ
ם
י
ר
ו
ד
כ
ש
י
ב
נ
ל
א
ב
ו
ר
ל
ם
י
נ
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ק
:
ם
ע
ן
י
ש
ה
ז
מ
ה
א
ר
נ
שבשנת
אז
המע1פפות השליכ 1שם עליהם כדורי אש נדולים כאבני
ההיה טטר הגאולה בשימות .והיחוד הקד %11של קב'ה ושכינתיה יתעורר בתקפו :הקצור מכל זה נראה זשבשנת תרשם באלף הששי
וחצי סועד .ובזסן של ששים שנה לבריח הרלת בארף
הששי יקים אלהי השמים פקידה לבת יעקב
 .וםן הזסן
ההוא עד ורהיה לה זכירה שש שניםוחצי .ומן דזסן
ההוא שש שנים אח-וה ]וחצי) .ודן שבעים ושלש.
בששים ושש יתגרה מלך המשיח בארץ הנליל .וכוכב
אחד שבצד ס!רח יבלע שבעהכוכבים מצדצפון .ושליבת
 .וסלחסות
אש שחורה תהיה קולה ברקיע ששיםיום
יתעוררו בעולם לצד צפון .ושני מלבים יפט באוהן
סםלחמוה [ג1 ]6יתחבר 1כל העסים על בת יעקב
) ועת צרה
לףחות מן העולם .ועל זמן ההוא כחוב"
היא לי
"עקב וססנה יושע .ואז תכלנה הנפשותנח!הגיף
ויוצרכו להתחדש .וסיסנך כ) כל הנפש הבאה ליעקב
מצרימה וט' כל נפש שקרם ושש .ובתוב כל הנפשלבית
יעקב הבאה מצרימהשבעים .בשבעיס ושלש כל טלכי
העולם יחאספו לתוך עיר דגדויה רומא [כנ] וקב"ה
יתקורר עריהם אשובררואבניאלנב"ט ףאבדוכע העולם.
מלבד אותן דםלכים שלאעיעו שסה .והםיזזרו להתגר
מלחמות אחרות .ובזסן הווא מלך המשיח יעורר בכל
העולם .יתחברו עמו כמה עמים וכמה חילות סכל קצוי
ארץ .וכלבני ישראל יתאספו בכל שתן המקומות .עד
שי4תלפ אותן השנים למאה .אן יתחבר בוק [כנ]
וא! נ) והביאו את גל אח*כם מכל הטים סמתה לה'
ונו' .ובגי ישמעאל עתירים בומן הו%א "ההערר עם כל
אומות העולם לבוא על ירושלים[כי] שכתובי
) ואספתי
אתכל השץם אל ירוש4ים למלחמהתו' .וכתוב ס) קזיצבו
מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועלמשיע .וכתוב
יושב בשמים ישחק ה' ילענ למו .אח'כ תתעורר ך
ש נשמהן רישבות .בשביל לחדש
הקמגה להזדתולחי
י בבוד ה' לעולם ישמח ה'
)
ו
ב
העולם
י.ו.כמו שכתו יה
י כבור ה' לעולם .להזדונ כראוי .ישמח ה'
במעש
ה
י
במעשיו .להוריד אווקלעולם .להיות בריותחרשות.
ולחנר כל העולסות כאחד .וכאים הם כל אותן שישארו
בעולם בטף אלת הששי ליכנם בשבה [כס] שהרי ח
הוא יום אחד להקב"ה בלבדו לר,ודה כרטי .ילקופ
נשממע חדשות להיאן בעולם עם איק שששארו מתחלה.
שכחוב ז) ודץה הנשאי בציק וה%הר בירושלים קדוש
יאמר ל 1כל דכתובלחיים בירושלי
ם!
בו'.בוא
ח) ר' אלעזר אמרוזנרתי את
י
ת
י
ר
ב
וראה תפלת האבות היא וום הקולם .וכל בני העולם
עליהןקימים ונממכים .לטלם ולעולמיעולמים אל השכח
וכות האבות .לפי שהכות האנות היא ושקיום שלמעלה
ושלסטה .והקיום ש 5יעקב הוא קהם שלם יותר מכלם.
ולפיכך בשעה צרה לבנייעקב .הקב"ה מראה לפניו
צורהו של יעקב ומרחם עלה,ץלם
 .כמש'כ ווכרתי את
גריהי יעקוב .יעקונ בוא"ו .למה בוא"ו .לפי שריא

כ"

יויב

תהיה בשטים פקודה הראשונה להגאולה .בשנת תרע'ג תהיה בשסים זכירה להנאולה 4,יתחי 6חבלי פשיה ובאטת אהר שנת תרע"ג
התחילה המלחסה הנוראה 1חיל ביולדה אחו לכל ישראג והנהר הרביעי הואפעירצ
 .שבשנת תר" 4התחיל לחתטצץ כאילת השחר מעט
נחמה שינתן רשות *שראל לח%ר להתישב בארץ יוראל ,וננראה מכאן שיוסשך הדבר עד שנתשרצ .או תאפרציון שתלי אלהים
זרע אהר תחת הבלכי הרטקין :ןגז! אפשר שאז ירצו ישראל לבג1ת ביהטשק ובשגיל !ה תתלקח פלחמה טץלחן !ט) הייט באלף
השביעי יום שכלו שגת:

לשון קודש
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בחקתי  -ישון

צורהו של יעקב מכה )6 .2א'ר שמעון בשביל זכוו;
האבהע נזדמנה תמיר גאולה לישראל .שבהוב וזכרהי אק
בריתי יעקוב ואף את בריתי יצ-ק יאף את בריתי
אברהם אזכור והארץ אזכור .ראבוה מיבן .אבל מהו
והארץ אזכור .אלא להכליל עמהם רוד המלך .שהוא
מרכבה עם האבות .והם מעוררים המיד גאולה לישראל:
כ) ר' יצחק אמר וזכרתי אה בריתי יעקוב ונו'.
מקרא זה נתכאר .בוא וראה בזמן שישראל בנלות.
כביכול ד"קב"ה עמהם בגלוה .שהרי דשכינה אינה זזה
מהם לעולמי ובוא וראה בזסן שישראל נםצאו בנלות
בבל שרתה השכינה ביניהם וחזרה עסהם מן דנלוה.
ובזכות אותן הצדיקים שנשארו בארץ שרתה בארץ .ולא
זה מהם לעולם .א*ריהודה שחזרה השכינה להזדוג עם
המלך הקדוש .וסכל חזר בשמחת הכלך [כון לפיכך
נקראים אנשי כמשע הנדולה .כנסת הגרולה בודאי [כז]
למדנו בכל זנק שישראל בנלות .אם הם זכארם .מקדים
הקב"ה לרחם עליהם ולהוציאם מן הגלות .ואם הםאינם
זכאים מעכב אותם בגלות עד הזסן רהוא שננזר .וכאשר
מניע הזמן ועוד אעם ראוים .מסהכ 4רקב"ה בכבוד שמו
ואינו שוכח אותם בנלות .זש"כ וזכרתי אק בריתי יעקיב
ונו'.
א אאלמור האבא שכלם הם סוד השם הקתש [נה] רבי
חיי
מפני
מהאכנוזכהרוכהאוןאינעקקרכא לערץאשוהנקהר.ושא4לאלפי
שיעקב דוא כלל ה
לפיכך
ן של השם הקדושבו נאחזת .ונקראכאןיעקו
ב בוא"ו?-

הוהר

ויוקכ 6ויעק 3תתס '6 )6ר סטעון3 .ניניסון
6זותן פורקג 6חויר 5יסר .56וכ;יכ וזכרחי 6ת
ור6יכח:
3
יח"יעקו 3ו6ף 6ת 3ריתי עמק ו6ף 6ת 3ריחי
6כרסס תזכור ו6:רן 6זכור36 .סת 6תינפ .תסו
וסמרן 6זכור 6(6 .י6כ 655עתסון דוו ת5כ .6ו6יסו
363סת 6ו6ינון תתערין סורקנ 6חויר 5יסר56
רחיכ" נ) ר' עהק 6תר וזכרתי 6ת 3ריתי יפקו 3עו'.
ס6י קר6 6וקתוס .ת 6מזי 3ספת 6ויסר3 56גלוח.6
כ3יכו 5ק'3ס עתסון 3ג5וח 6וס 6סכיכח6 65 6תעוי
תניי:ו 5ע%5ן .ות 6מזי 3זתנ 6ויסר6 56סחכמו כנל1ת6
ו 533סכינת3 6ינייסו סרי 6וח36ח עתסון תן נ5ות.6
ו3זכות 6ינון 5ויקי 6ו6סח6רו 63רע 6ס6רת 63רע651 .6
6עוי6ח תנייסו 5ע5תין*6 .ר יסווס ו6חסורח תטרונית6
3ת5כ61 .6חסור כ3 65ס 6%5ות5כ[ 6כו] 3נין כך
ן 6גסי כנסח סנוו5ס .ככסח סגוו5ס וד6י [גון
מרו
נ3 6כ 5זתג 6ויסר3 56נלות.6
י 6ינע זכ6ין .ק"3ס
6
6קויס לרמתחע5ייסו 651פק5 6ון תן ג15ת .6ו6י"ינון
וכ'6ן תעכ5 3ון 3ג5וח 6עו ססו 6זתנ 6ו6ח:י -,וכד
תט 6זתנ 6ו6יגון ל6 6חמייין ק"3ס 6סגמ ליקי 6וסתיס
ו6 65נסי 5ס3 1נ5וח 6סס*ו וזכרחי 6ח 3ריחי יעקי:
וגו'56 .ין 36סן וכ5סו ר 61וסט 6קדיס[ 6גה] וכי
מיי6 6תר ת6י טעת 6יעק 3קות6ס סכ" 656 .כגין

י

"5

;.ן"מ",ע:.
ו,עג4,ב~המןט"שה

נ) דאף נם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסהים נ) ןאה נס ז6ח נסיותס 63רן מ1י3י:ס  65ת6סחיס
ומ' .א"ריוסי ואף .כמש"כ אףאני .נם .לרבות
ונו' "6ריוסי ו6ף .כו"6 6ף מכי נס 5ר3ות
השכינה שנקראת זא"ה .שאינה עוזבה לישראל לעולם
ל.א 3סיוקסי63ר-ן 6גיססא'עאס65כל11611 6
בהיוהם בארץ אויביהם .בהיותם כלם ביחד [גס)
[נט] 65
מ"סתים ולא געלהים לכלתם .שלא לחתחבר עמהם .ת6סחיס  551נע5חיס 5כלחס 6 651חמ3ר 3סו.
להפר בריתי אתם .שאם לא אגאל אותם הרי בריהי 5ספר 3ריחי 6חס .ו6י 6 65פרוק 5ס 1ס3 6ריתי
נפרד [ג] זש"כ להפר בריתי אתם .א"ררדיא אני שמעת* פ5ינ [ ]5סס"ו לספר 3ריחי 6חס*6 .ר מיי6 6נ 6סתע5
רבר חרש שאמר רי אלעזר .לא מאסתים ולא געלתים מ5ס מוח 6ו6תר ר' 56עזר  65ת6סחיס  651גע5חיס
לכלהם .לא הכיתים ולא הרנ
.תים לשכשלוונתאם צרקי 9ומר* לכ5תס .ל 6סכיחיס ו 65ס-נחיס 5כ5וחס ת3עי 5יס.
אלא לא מאמתים ולאנעלתים
לאחר נמאם
ל 6תמסתיס ע 6נע5סיס .ת6ן וס6נ65 6מר 6ת6יס
מילפניו .אבל כאן לא 6
הוא לננדו .ומגונה הוא כתועבה
ל6
סו
" 5קכ5יס תע 65ס 61כניעו 65קתיס  536סכ65 6
מאמתים ולאגע"תים .מה המעם .לפי שאהובה נפשי ת6סחיס ול 6ג
ענליתגיסס.כלתס6וי טעת3 .6נין.ומ3י3וח 6ונס":י
ביניהם [ ]65ובעבורה כלם חביביםאצלי .זש"כ לכלתם3 .ינייסו [ל ]6ו3
מ3י3ין נ63י סס'ו 5כ5חם
לכלתשם כתוב חסר וא'ו .בעבורה לא מאמתים ולא 5כלח"ס כחי 3חסר 3 .1"61נינס  65ת6סחיס 651
געלהים .לפי שהיא אדצבה נפשי.
י נ3ס6
אהבהוקשלי אצלה .נט5חיס.כניןו6יסי רמיתת 6ונפם6י .רמיתוחחוי5
ה
ר
ו
משל לארם שאוהב אשה .והיה מד
ש
ב
של
שם לא נכנם כו לעול~ :כיוןמשעהבידאי :נווסק;
שראע .לולא
ו'"תין ו.י(נ.ן(ן,ן,ן.גיון
ק
ו
ש
כ
ל
כ
ש
ו
י
נ
י
שם רומהבע
ח
י
ר
.
ם
י
ל
כ
ו
ר
ה
6
ק
ו
ס
כ
ב
ו
מ
ם
ל
ו
ע
ב
ש
5
כ
ו
.
י
5
כ
ו
י
ד
ן
ת
ח
רימין ע*3ן דפ5ת6
ותי כפיכוי
נמצא שם .אף כאן ואף גם זאת בהיאם בארץאויביהמ6 .סתכמו חתן 96 .סכ 6ו6ף נס אתנסיוחס 63רן 6וי3יסס.
שהוא כשוק של בורסקי לא מ8מתים ולא נעלתים .ך*6סו סוק 6ו3ורסקי ל 6ת6סחיס ע 6נע5תיס
ולמה .לנלת*ם .בעבור
כלתםדושאני אוהב אותה .שהיא ו6ת6י 5כלח'ס .כנע כלפס ו6נ 6רמיתנ .05 6ותיסי
אהובת נפשי השוכנת שם .ו
מה עלי כאכ'לר ריח מוב רמיתח 6ונסס6יסוססיר6י 6תתן .תתי ע5י ככ 5רימין עכ6ן
יוסי אילו וע5מ6
שבעולם .בעבמ 4כלההויא אשר ביניהם.
כ5ס ו3נווייסו *6ר יוסי 6י15
י!
לא נאתי כאן אלא לשמוע דבר זהרי ל

י

י",יוומ
"

קייא

נ42אוז מטטת"

גשמ גג

קור
ט שיש 0 .טקעי.

ם

וו הזהר

"1

לי"

ש

;א8י של חנטק של נחה חלאלוכל חקדושות הזרוליישראל אהר
ג]ללת בבל בעכור*שאת ?4הלולא דטלכא קהשא שחזרה השכינה
?
218אתי"')'28ילן8שמ_ '8ינהסשחסוי בכית שניכירוע :וגז כונהול1מר ננסתו
ןגדולה .שהשכינה נעשית גףולה בחזרתח
מבבללארץ ישראל* אעל במ~ת חיאדן קטנה :ןכה)י*ל שזח חשם כונתו על השחע*ב.ישר ה8וךוישר היינו אברהט יצהקויעקנו

יי

3מליעי

לשון הורו

 )6ט
8%ד  4%ט * 8ני"ס %לן
*יניסס  65מ6סם*ס ונף .ג6ץ 6עק ינג%א פ 5כ5
עמע פכו*ס6 .ע*נ ך6רניזו ל4י ת6ריסק .קכ*ס 65
י פתעי .6קכ*ס
כעי 5סכק5 6ע .דככ06 5ר דנ15כיכ
פמסון כנ15ת .6סס*ו 61ף נס א*פ כסיהעס כ6רן
16יכיסס ונו' [5כ] ל* 6כ6 6מר ו6ף נס 61ת כסיותס
ת 6פי כתם מכימת 6ךקכ*ס 5נכיסון דיסר .56ך6ע*נ
י עמל .6סכיכת06 65 6עף תכסון
ךנלמץ 5תנ5י כיג
5ע5תץ .ד65תי %ד6יגון כ5כ%דייסו ננ15ת 6מסמכמין656 .
א ק 80פכ*8 .%ד 61ף נס 0*61גסיותס
נס
"
סס עף5 .מ5ס 6ו%ניז מ 5נרש .ונזר
אמ
כ6רן 16י
ע5יס עעם65 6תרמק 6ממס %מיע %5פ 6למיק .6סמפס
י
מערעית 6אמרס.ס*י 5וכרי 65 5116רע 6רמיק 6וסך
5יס מ5כ 6תסיכ5יס6 .כ6 65 6סכוק5יט 16 .מרוע 6כמן6
גיתוכ 5סיכ 65דמ5כ 16 .6מרועמ כחן 6כיתוכ כ6רע6 6מר.6
סקין מ5כ 6ע 5מסרוכימ6 651 6סכחס .ךסוות
עס כרס6 .6מרס61י 5ותערוכית 6ממן מרוהיסויתוכון.
וכ1מכ 6דפקיד קכ*ס 5ככף5 .ממרוגית 6סקין 5ס כקומית.6
וכניכס סקין 5כמי .סס*ן ונס 6כי סמעתי 6ת
כהקת ככי ימר 56וט' .מ6ן נריס ך6כ 6סמעכ 6עקתסק.
ככיכו 5מסרונימ 6ךךכר5[ 05 %נ] סס*ד 61זכר 06
נריתי .וכתיכ וימתע 56סיס 6ת כ6קתס ףזכר 56סיס
הת כריתו .וכד קכ"ס יסדר 5יסר 56תן נ15מ 6מ6י
כתיכ .וסכ ס' 56סיך 6ת סכותך 1רמתך .ך 6מערעית.6
יעוו כתיכ נ) ר5ית ס' 6ר'5ך סכת סכות יפקכ []15

%י

יי

צן

כרוך ס' 5עו5ס 6מן 61מן-

מראה מקומות"

ס"' טתיש
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 )6עוד אשר אלעזר אף ש א*ע בהעתם בארץ
אףביהם לא מאסתים עו' .זכאש הם ה8רש % %
ן הקב'ה
שטת עכו"ם .שאע'פ שהרניזו לפני רבעם.אי
ן השטות .הקב"ה
רוצה לעזוב שתם .שבכלמקוםשנלובי
עמהם בנלות .דששכ ואף נם זא'ת בהיעזם בארץ
אויגיהם עו' מכ] ר' אבא אמר שף גם א*ע בהיותם.
בוא וראה כסה אהבבע של הקב'ה אצל ישראל* שאע"פ
וגרט לדגלות בין השנות .השכעה לא מרה סום
* שלא תאטר שהם לבדם בנלות נמצאים .אלא
לשים
ואף נם זא'ת עסהם נמצאת .זש'כ ואף נם זא'ת בהיותם
בארץ אויביהם ום' .סשל לטלך שכעם על בט .וגזר
עלי עינש ש*רוחק טטט ללכת לארץ רחוקון, .שמעה
המיכה ואמרדעכיון שבני דשלך לארץרחוקה .שהשליכו
הטלך טהיבלו .אני לא אשוב אוחו .או שנימ יחד
נשוב להינל הסלך .או שנעו יחד נשב בארץ אחרת.
אחר זסן פקר המלך את רםלכה ולא סצאה שהיתה
סהלכת עם בנה .אמרכיון שהמלכה שם אגיהםישובו.
ובזטןשפיקד הקב"ה אחבניו% .קד הוא תחלהלהשכינה.
ובעבורה די
א פוקר לבניו .זש"כ ונםאני שמעתי אה
נאקת בני ישראל עו' .טי נרם שאני שסעתי נאקתם.
כביכול השכינה שכרתי אותה [5נ] זש"כ ואזכר את
בריועי .וכתוב ישסע אלה*ם את נאקתם ויזכר אלוךם
אה בריתו .וכאשר הקב"ה ישיב לישראל מן דגלא סה
כתוב .ושב ה' אלהיך אה שבאך ורחמך .צ השבינה.
וקי
ד כתוב כ) רצית ה' ארצ"ך שבת שבות יעקב []15
ברוך ה' לעולם אנ 8חשסן:

.

פשס

ףו הזהר

מנ] ואשת מרמו על השנינה הקרושח :ש)
מהת הטלנותונן השגינה הקרוושה נקראת ברית% 1ז] נונתו שהשנינה חקוישח תשונ מן
הג6ת .כמו שדרשו והשינ לא נאמר אלא ושנ.לפי וה ישורש את שנותך כמו עם
ן:שבותך.וכן גם י18רש ח*שק רצית ה' ארצשל
ש השניגה הקדישח שנקר*אן ארץ .ובענורה שנת שנותיעקב .במהרה נימימ אמ

ים
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ה ש ל מ ת הזהר
מהשיא נעתק ללשרן קודש
נ) ענינימיתה

ב) עניני תפלת שבת
א) עניני תפלתחול
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ל הלק ויקרא

ו
י
בשמגנץ4מ
רהשלמת

טיני

תפא חו5

יע! ן';י'',5":ייזינ'ן
צ"י

הזהר

ב3

ד 6כפי 3כל כדיכ 5טי3י6ס  %פוומת ס' .לנני מלג6
על6ס כמס ד6תמר:
(ויקסן ר).6פש12ןרניעטי ו6מךכפיכ(יס*" ע*ע)1י%5ך
י עכדי 6פס נו' .סכ53 6ל1ת6דכעי כר גס %ל6ס המיס
ל
י פעמג 6מד 6ר 63ויקיר 6מ6ינון
דקוזס3 6ריך ס61
ס
י
6
י
פ5,הכין דמ46יס .ת 6מד 6ית ס1למג 6וקודס 6נריך ס61
רקיימ 5נסוכד 6ד6יסו סעמנ 6דקיימ 6נפוכד 6דנופ6
61יס 1פעמכ61 .6ית שלמג 6דנץדפ 6נויך סז6
ד6יסו ס1לחג 6סכי%ס יתיר ד6יסו ערי 6דכל( 6קיימ6
נסס 61סעמכ 6פגימ6ס ד6יסו עקר 6דכל3 .)6נוס6 6יפ
(גן6פית ע';  )6כתי1כ4ך פ,,סון דקי,מץ נע31ד 6דנוס 6כמס
3ריך 610
ן דנופ 6וס1למג6
ד16קימג .6ו6יכוןפייסי
ונ';':י-י
דעוכד 6קיית3 6ס.1ננין דשלמג 6דקוזס6
" ס3 61תרין
סך
די
יר
דק3
ספרין 3סייסין דנוס 6ל3ר .וקית תריסר סייפין 6מרנין
פגימ6ין לנ 1תן מפ61 6יכון תקוהן סנימ6ין לנו הן מפ6
;',
ן וע:ן
.יו;
ל6תתקכ 6כסו תקוכ 6דרומ 6ד)6סו פעמכ6יקיר 6סגימ6ס
דקודס 6כריך כע 6כמס ד6וקימג 6מרוין פכימ6ין דר"תר
ר3י פמפון 61ינון רז 6דמכמת 6פל6ס61תידיע1כיגי מ3ריי6
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מררי3 ,ין סערכיס .ר' יוסי 6תר כד נסיר יתמ 6גל 6יגון
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לתת 6וכדין ת36 3רסס ל6תריס כר"( 6ססיח) %1יסט 3:
ן ('ימיס )1
למנעתו .והמ6 6תפכי ומיי3י גיסכס 5תחין 61תוי
 16צטכי פנססי3ו5סלוכתי6ינסו 5ללי ער .3וססי 6סעת3 6עי
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ר6תפלינלילי 6ותתכנסי כלסו 6תמנ 6עלייסו מר ממנ 6וכניס
לכלמסריין כד'( 6נעזגר  )1מ6סף לכל סתהנות צותרואסף
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י נורנ 6ו5ויק51 .מ עוזמ5מ ומסתתתעכסויסום6יל
ולכתר סופיע י
6טרסכמפ66רןוכ0למ ורנמ 6פר51 .6כפר ו6תס יתס
ומי 'וק 6מו ל 6מתי כנז? (גלקקצ )'6 1.ו6יקיתכ6
פרנכות קוסי
" ומע'נ ו6תני 64תכ5מלין על1י
ן טססו% 6רדסי 6עקר 6וכל 6סוי 5מתנ %5תגיס דכתיכ ( )::מי ככסירמ ס' סותע כקול עכוו .ו%
ילני
6פל6יסו .תרכנית קוסמיסו6יכון ורניןעל6ין לעיל 6מתע 6:-נס6י דכת'כ 6לי קור 6תסעיר דסמ ורג 6כתר
סמוף סכמ מלי קר 6תסעיר תססו 6דרנמ דק6תרן דרג 6דרנמ נו ורגמ ססימ סותר קור 6כמיל 6ככליות6
ק 5טיל .6סותר תס הליל 0סותר תסתיי
 .3סותר ויו(וח יד6מיסי סותסכקיל עכדו .פנוו ד 6תעסרון .וכגין
ן ד6קדס לכי כגיסת 6לסלק 6כססו6
ז 6מסטרו"ן (סופר יש )%וכפ'נ (פסצי ג'ו) וסותר 4ניו כך יכ6ס מיסות"
שונו1 .ד 6רז 6וס5ם 6כ5ילי .6מס ת5ע 0סותר תס ורנמ עלמסוק6תרן
כד 6תי :פר 6ו5כור6 6סתכמו ככי כגיסת 6כעו
י לס6י מלמ כל 6מד מכל כמו5ק 6ד6
סתילעע ת0ניןס"
מ ססרמ"מר 6וכמולקמ ד6למ סלטמכל5.5יל מ5מריך ל6סתכמ 6כסירין ותוסכחן דדת וס 6מוקיתגמ דסדורמ 6יסו
למתערמ רמיתוצעיל 6ותתמ ל6תקגמ תקוגין ע6תטר 6מדוס
לגמיר 6וכתיכ (:טיתי נ) ליל (צ"ו ג') סתוריס:ימיעל
מסר ס' 1ד 6מיסו כו ע6ללילימ עו ומתפ5נ .תפלנו דסמ כנין ד6ליומי תהערי ל6תערמ רמיתו ומווס לט'למ
ס כס' דכתיכ ויסי כמ5י סלילס כמיגין סירין ותוסכמן .ות6ן ותסתעי ככי כגיסתמ כת5ין
יילי 6עסלקס סלממ 5יי
סו0 6ל'ל 0סזס (תסל'ס קל'ט) 1לי5ס כיוס י6יר ונו' .וכנין דחוג
ו
י
י גיס דממזי פרוד 6ווי ניס דנרע תסיתגותח ווי
כך מותר תס תלילס סותר תס תלי 5מתר סותר 6מכמג 6ליס דליתליס מולקמ כמלסמ ויסרמ5
וס 6לית 5יס
כספר 6ומוס תסכין וימתר 5מתר .וימתל 5עילמ ו6תר 6לסמולמ מסתכמ תתן(ייי
תציס ח.לק6נוי06ח)זי 651ומיל תניס
ו6גסינ קלג 6כתקוג( 6ס' 6כתקיפמ) ע5מס ו5עילמ .וס6
דל6תתפמט.ער1ו6ן5מתתס6ס כ6קתרר.דת66ןכ1(5קתסמ"דד6ס'מ)רימתתר.ו6י6סותלסוס5ומת
גו
י כסטתמ דיסרמ 5תסוליככי כגיסת 6סוורמ דסירין ותוסכמן
ט ע55י5י .6ומי תית 6ד6י0ו 6תי וסדורמ ד55ות .6כוין תתכנסי ת5ת תסיריין ותל6כי על6י.
דיתת 6וססומדסיי
ן ת65כין קדיסין (פן*ן) וק 6תסכחן
53ל4דוי ומת(פףלס וכר תגוקכמ  60כתיכ ונס5ילס תרוייסו תסריית 6מומ6יגי
 )'6תפסרסין ד 6תן ומ לעלתין1 .קל 6ומ לקודסמ כרז סו 6כיתתמ כגין ו6ית 6חרגין וק 6תסכמן
סעמכתילין56ין 6חמ כקר ונסיילםתרוייסו~תיגין5נכייכו .לקודסמ כריך סו6כיילי
 .6ו6מרנין (ס*6ומי5ין)6יגון וקמ
מן ולסל"ס  06תנעיוןכעי 06 .תכעון כעותכין כ 155תסכמן לקווסמ כריך סו 6ו6תריןסירין ותוסכמן כסדייסו
קתי ת5כמ קדיסמ כעיי 5ל 1וכטו כעיתכון ותוכי5גכי דיסר6ל כיתתמ .תסרייתמ תגייגמ 6ינון ת65כין קדיסין
לתתמ.
51רמת 6ע5ייט .דתסתכמי ככל קדומס וקדוסס מסר%
י כתמן דותין לקכלמ
ת6ריכון.
עין (סי6
"
י כריך סו 6כקר עס לילל:סנויקרמ 61תרמתיו :ונסלמגמ ולסון כלמינון ותתערין(סנ'כ6 56יגותןקדרס
קי
תסמ
מד
4זסכי קו
סיכלין) כססי55 6ותמ דיסרמ5
ותיוסכ) .תסרייתמ
ןכ4ה עתמ קדיס6דת6ריסוןכעי עלון  6%1לוןלקרנ 6תל'תמס 6יגון (י'ס ג') גע1לתפן ע651ין וקמ'תתתמכי עס
5 6נניס כוין עת 6קויס 6כפ6ן 5מתמנר 6ע6ט 65נכ' תערוגית 6ותתקגי 5 05מעלמ ל 0חתיתיכ
מ ומלין6יגון
תיסת .6וכל תמן דמקויס כקדתיח 6מתמכר כסכיגת 6תסירייןעלמין ע 5כלסו .וכ5טו טתתקגי כסדורמ ויסר6ו
כנ
כחכור 6מד .6תממזיססימ קדת*ס דמסתכח ככי כגיסת 6דתתתקני לתתמ כ6יגון סירין ותוסכמן וכססי155 6תמ וק6
("ייך גל ג(יסח") יכ6ס מ51קיס ו6י0וקייתמ נוונ 6ד5ויק תללו יסר .56כיון וא5ין הצת תסריין תזותנן כויןיסרמ5
י קתי תמריסון1 .ססי 6עסרייתמ מומ *1
כדס6ויסלסיכקעתכס6לי1קדו6מט רז(6ע:ייח') ותסמרי יתלמוגגי .פתףסירתמי~תר
ן כיתתמ מזותגן עלייסו יזתרי עתסק
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ז5רסויתיכ עלכירסי יקריס וכל
וד
סק
יוס6ן נסקין תניס ומיסו
פרי
ס לכלסו על%ן .עוכר פלינותתיר תססי 6זוסס ד6יסו
תקדס לכל עלתין לעיל6 6יסו תקדםלן כס*י עלתמ דס6
ליפ קדוסס לעיל 6מל66י6יתקדוסס
כתס דמת 6תר

9

קד*פע
ונרא דעלתין כלסו עיל 6ותת 6כתקו %דסת 6קדיס 6כדק
י6ות .תקע 6קדתמסתקונמדנרתיס.כניןדמ5טריהלמתר4ש
נרתיס כת5וס 1קדוסס1 .ל%תקנ6כקרכג
י
יס
יןכועעולוכודן6צד6כתרי6כסמ
תקע 6תגינ 6כתקע 6דקיות6דסמי פלח6
ת.
לכרכ 6לקכ*ס על כל עוכד 6ועוכד6כ6ינוןסללויס0 .ללוס1
כל כככי 6ור0 .ללוס 1סתי ססתיס עו'.לקיית 6קיות6
דסמי טלת .6ועל דמ ככרקי ס6תר כרוך כרוך על כלמ.
תקי
נמ תלית%ד6יסו תקוכמ לפלת 6לסול 6ככלמיכוןמיילין
ותסריין .יולר תסרתיס ומסר תסרתיו ונו' .וס6ופניס וחיופ
סקודס .תקוג 6רכענ6ס תקונ 6דללות 6נתקא 6דר %דסתמ
קדיס .6סכ 6רזמ דתקונ 6דפתמ סליס:
(תר,פס קלנ) בשעתא חימדי יפרמל אהודמ ורז6
י סתיתו דסלת6
דסתע יסר6ל כרעית 6סלי
סרוכדין3פנספינקותכנ
על 06חד נסירו וססומ נסי
5יכ 6דיףידינות6
ו
ומתפלנלע' גסורין ו6ינון פ'נסורין כע'6נפין ד6ילגמ דמ"9

לתת"
ת א "ן""י,,שק מ",וש",א*ק,1%ו"ייאישקא.%

די

מ,
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השלמת

עניני

תפ:ת חול

:זין ססומ מילגמ סליקריהין וכזסתיןיכל מילני ונכתמ
וטון כלסוסלקין ריחין ותסכמן לטהןי0ון ו:מכוין 6זתקגת
תע-יג'תמ למצל :לתופס 03די כעלס כל 6יגון :ייסין טלמין
חזמ ו3רטותמ חומ לתסיי חו כלמ
כלסו תתחכרן
5עכת"3
ככת
להופס
טל :מתתקן לנכסח
וין
פרוו 6כ, .%
נימוומ מו למתי*חומ כתערוניתח ועל ד 6ל
6ק
"תערי לס
חטלת
ו6תרינן (ינריס  )'1סתט י5רמל6תי]ץ נרתך  60כעליך
י
ס
י
י
לנ3יך 3עקונו זתין לקכלה .ס' 6לסיט 6 '0תדכיחוו 6מוח
מו 6כל 6סרולמ וכל 6ינון סייפין כלסו 6תעכיוו
תי"
כו
מ
ן כחו תימוכתמ כיון ו6תרי יסרמל ס' חחו
ילי
רעוע
כמתערות 6וסית סערין כו'ן כל6ינון סיתססרין מתטכיוו
*ר1 .ע6לץ כמו ת'ונתמ ורזמ ד 6ו' פו פסיעו כלתוןוי

1ץזוקך

מחומלמ ומנן תימוין ל 0כ4דסו כר~ח ו6תיון 6מרכין
ומתרי וטו6 .כל כותנמ ו6תי וית8רם ססימ סער 6תשס
ויתטגר תטלח6כדין יתקרי 6מדוו6י 1ל 6י0מ נ:ו 0סותש
יוניקו 6מר 6כו'( 6יגריס ייד) כטס 0סומ יסי 0ס' %ו
וסץ' מחוכ%יימ גסדש ול 6כלהיסו ולמ נר,מ .ועל ומ
חלנען ץיחוין ל 0תססו 6ססר 6ממרמ כנ!מן וזת'ן ג"חרמ
ס" ססיו ויליס .כמן דד6 6י0י ססיו
יפ
ן 1תס0עסרו"
וס
6יסי "תפרי
מ
למומיסי ססומ לנכן .שוין
ססרמ כיון ומתתמנן תעלין ל 0לחופסלנכי כעלס תלכמ
עלח:ככלרעיתמ וכווגמ
"פורעס'מדמ'ת:וסע6רממו.מחכרס6פואלמומיסי
כה
ל6
"תת כעילתת:מ וכט"תול
6תת
6למכת"ן זמ,ותגת לתיחתי כיקרמ ונ!לכמ ולמיתיר
י
תי
"0תכר
 .כת :ומ
תכריוי ויוותגון לתחתי
3ת
(גיר ג) 5מ'נ 0ורמיגס כגו
ריו
יק5
לך
תל
ות
"ן 3
כ"סלתס .פיקו לתמיוי
3יקרמ ותלכמ .כוין ססרמ מחימ למ ניחמ לי 0לתתתי
ומתסרס תיג.0כיון ומתת כל :'6ין סתםסמעיילין לס
לקוס 0כסוי תלכמ עלמס כלתיסו  .ומלתלמ למו
י
כ
ס
יתסרס נ!ינס ססומ סטרמ כרו"
ויתערכ מרוותס6 .נל
לכ"
זתגמ ומתיס'ויתפרס תינס מחר" 6חרמ כוע כיוס
6100
"
ו
0
ס
ס
י
ס
י
"
ר
ס
ס
ו
ח
מ
ו
ת
ס
ו
ו
ח
מ
כיון וטמלת למופס 61עוי
ככ0תוסיומתתלכ"מ טלמס כוין מנן תתערי חויסויתיי
מ וסת6לח
תר (ונו'סוםו'') "1סכת 6ת ס' מלסיך ככל לככך
ונו'יותסקיר0כ"
ם סטע
זמעו כלל וסמ סערמ 6הר6
"
ל
כ
תנ!ן ולית ל'ס
כלס כל
ןלעמלס
גייכע"
לל"0לניכסיתכחתלכמ לחוו 0ו,ססנר!סוםי" חגמריך ,
תח
כל
"סו כרזמ כנין
3רנלי (נ -זגגי) געוסמ רתז זכוטרמ ניסמ
למ
ךל
1
" יתו
כק כסוס ולמיסתכחין ככגוי רתו ססול כלל .וסכי
מס וסלוס מירע פסיל (ג'יע'6י)
חי!ר יעקכ לכגיי

"קי,

 64יכקות 6ממר 6לגכיט מל 6מיסז כלמוווי ססיפ תכלמ
אשימי .כ0סומ סעתמ תערוניתמ תתתקנמ ותתקססמ
וטחלין ל0
3להיסי סני לנ3י כעל61 0תרי כרוך סס
ככוו תלכותסותסס
לע
"ולס ועו .וממיסו כלחיסו וסכי %עויך
ל6עלס ל 0לנכי כעלס~ .כמס טת"ויוטי ומ ותסורי
מ סעפמ ומתחכרו כטל0
מדור 6עלמס ותסיתנותמ .כיייי
ופסרוניתח כחו6כוין כרוו 6נפיק תסערמ ודרוס מתערו
נהלין ותסיריין ונל' רחיתותמ לנכי תמריכון כוין מתער חו
8הכמ על6ס גק":ו  )'6כומ.ל סתיס ר3נוסיריין '31דיס מרכע
תמרכע סער' עלת 6וחד תפתממ 6הרסיס
88תהן
ו
כ6היו'
יתפת% %ר 6מתרם'ס כמת "0מ .ומו הפתח6
ו
י
פ
כ
ו
ת ומ'( 1והפתמ6 6הרמ מתרסיס כ %ס')
4רמס נ"
61גמ ל0י תחות חילכמ וחיי6 .יכון תלת תפתחן ו6תרם'נ!ו
כתלת מתוון6לין מתע3יוו הו .כיון ומתע3יוו סד
ל"
ל1
כ:
פפתמ6 6חרמ סליק וק6יס "תח3ר כססומ 6מר0 6
מ
יםלת וכל 6יכוןתסירייןיהיילין טיילין למיגץ תרין תפחמן
יו"ד ומ רסיתודמת
סת
" ס
ט נכת 6וכלסו ת'חוי
"נו ומ6יסורזמ ורסיתו .כו'
לק
"ת
נוויגס"חול
" ריסמ עלמ 0ו3סתמכק
:י
"מרמ כלל וסמ סר'5מ סוס
קו
ומת  '0עלמס מת
עלמס ולית לן ך'3קו כלל
יסמ .יוו'ו ד 6יוסיכו תטרסך ומנן 3יחו לנכי
כ
י
י
ג
ת
מ
ז
ר
"יטיו3מזץ"
וס
"ת ו' ומיכון
מתזין
כס
מו" כס'-סותלת
"סרמ מהרמ סיס רעיתמ
ומתתסךלתת" כ זרס
כטער" החר"
י כימוומ מו .כיון וכל ומ "תצ'3ז מד כישוח כללכויןט"4ה מתתמ
מו
ס
ו"
ו6סת%פנכילתממסנרזו"יריתומתלמוכ'מסלי1ס~5ת6תריסמ ותטעמ וסית סכעערוילןי.ץתספמהח ומתלרגכיכסכ3נ!טלל'ס1כולטחדיסוו:כמרזמ"'ס'ש
מ
יו
הר
יכ
6
ל
כ
י
ס
ו
ש
ן
י
ו
כ
מ
ל
כ
ח
3
1
כ
ר
ע
ן
י
ל
י
י
ע
ל
ל
כ
לתפרוכית 6כ0ויס ו 60ססתמ מיסו סליס ככל ד"חי
(
1ל" ס'קסי וסט"-
,
ן
ת
י
',:נ'יו
י'77
עכיוכקומעילמ6ותס.ויוככיללמילנומןתיסכ'6יפיןל0וילולינס!י0ככלסולסהות~.ונמכויןוספט'ויקל"ין י'7ז,
ל 0לגכיס כלחיסו .מת6י(כלחיסו כנין יתערכ ~ר כססו זםלתמ תתמס .ומיסו כע 6לנלמס לון ?סו 6קן כתס
מוו 0כתס ז"ע"תר
פמי'-.ד) יכסנ!חתו למ יתער 3זר ימוקיתנ 6ומיתקןו6ית קןמית (קג" )'6 6קןסיהין ומיפ
מ
ל
י
פ
כיון ו6יסו 6ת'מו ל
ת
י
ס
כ
.
ן
י
י
ס
ס
ף
ו
מ
ס6
סכי 6יסי
ק
6תימות לתתמ כסית ספויןמחרכיןכגין לת0וי ממו לטילה
י וחלכ1
כו'מ (יגרס י*ד) וסי 0ס' ממד וסתו 6חו .וססי
ו6הו
מקתמתימ ו6קרי קן כל כסר וס6 6וקי4גמ כיון
ס
'
ר
ג
י
(
'
ס
"
ת
ת
ל
)
'
ו
מ
ל
י
ע
ל
ת
י
ס
כ
6חו
ל
מ
ר
ס
י
ע
ת
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כ
ו
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ס
6
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ן
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ר
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כ
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0
*
ג
ת
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!
נ
ח
ו
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ר
ת
6
ן
י
נ
י
מ
ס
ת
:
ת
י
ל
ו
כלכך
6לסיכו ס' מחו .סמ סית תיכין לקכל סית סערין .חהז מלמ 6הו
מ וומענלתתמכרא ועלתמ על61 %יסו 6חו6יף מגן
לפת 6כסיתספרין0( .ומ סו 6וכתיכ) כסכתל*ו  60סית ו"גן נרז
תת6ס 8הסו 6חד .ועל דמ מוכרו תרי
ן .ס'
(נר:6ית י*ג )'6ספר1י6ן)"חרכין כסיתתיכי
י לטילח לככזת רז 6ועלת 6על6ס ד6יסו ל %ויעקכור,מ וטל%
מ
מ
:
מ
ת
ת
מ
ל
י
ע
ל
מ
ת
ת
ל
1
ו
ח
מ
וכתו ממד לתתמ9 .ית % 6כתינ
ו
ס
י
6
ו
ץ
ו
כ
ל
י
ע
מ
0
ל
כלושיסו .וכתס
" וכנוי
ל" כתיכ 6מו .ועוסומ 6מונמלופי סתוון6 .פוון ווכור" ו6יג'ן6תייחדולרכ
ז
 6ועלת 6טל6ס כמ0דורימ ועלת 6תת6ס
לח תתחלסי6 .תוון וטקכ 6תמחלמי .וס 6סכם 6דדכורמ כממד6 .וף 0כי 6נן 5ריכין לימומ טלת 6עלמס כ%ו
 4כוקכמ .וכנין דל 6תסלוע עין סרע 5גן תמלפי 6תוון ולימו 6על 64תתמס כרזמ ו6מו .ד 6כסית סערין 6%
דל6 6תרינן ממו כמתנלי
מ .זמתנ 6ומתי ויפפכרעין סרע נכית ספרין .יגנין כך סש תיכץ סכמ כר 61וסית ססרץ
פעלת1 6ל 6תסליס (כס
רד6ס)כוין יתנךי 6מו כמחנלימ .ום'תתי3ין סכ 6כרז 6וסית סערין (זגריס י*ד) ס' 6טד
כנע וססתמוס:ו" ספ ממר6 4תוכק כסוס ל6ו חי *0וסתו מחו* ש6ס עוכיס וח%קשתמןויסוי לעיתיס ל0ל4
כעלתמ

ש

דימ

י2:רמ
לי1ייטןטג

ינית"

מ
גס:בןשתי7%תיעזי1:תלייג

י

'ך"ג:ונ:ןן
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השלמת

וממ תפלת חול

כע5מ 6וץוכעיש 6ד6עי .לכ סשנו %מנ6 6הרסכ ד6
קיייגנ
5תערהו6דירו6סשקר"6מו רה 4רנראך6רסלם6% 6ו
ן כ %כש %כ2%
יםלז56ין עמנין 65תעתד6קףהעתיקיושי

 0סשע ימר56
(טחס  ):151פתח ר*פ 61פר
א' 56סינו א' 6מד .ע' לכרכ6ד
אן' 16ףסכיונית8 %ד
סייט וכתיכ (פפו6ל  6יכ)
נכס 6ספ6רון 86וש פ*מ
פ' פתומס ש*מ ל 6סתיש6כנין דס' טפי -%מ5כ6
ס5ש') ע65ס .ש' פתים 6מ5כ( 6ס' 6ע )%5תת6ס6 .ת11ן
5מרמן 6סת%ו .6מ (עפל' כס) כ13ד %סיס מאר דנר
נ% .כמכ 6נ
,ספר 6דרנ סשנונ 6סנ 6כ 5דשימד
יתי
ד 6נכ5יוש מדוס ושיכ'5יס ש5עי 65שר 61ד6תיון
56ין ס"מ שס6י ספר.6 6מ שס6י סמר 6וש5רף 6תוון
5מפרע (פיי)סרי וכשיסר (""ס) סייס וסישן 6סשמ דכתיכ
(ה5יסקי) %כי 6סתה נ"' .ששם .ד6ימודש קדיפ1 6ספיר
ליסו וסכי סו 6כסער6דמכיך ד6שרכי ס6י גוה 6דתא
דמיימד ימוד 6ד 6ככ 5יוש 6מד 61ושינ56יס מ5עיל 6תו
6ית כיס ס*ש ד6תכלי 5שן פ' רכרכ566ין סכעץ סתסן
גר 61ד6כ0ן קהסין וד 6סמע סס ע' יפר56 '" 56סינ1
ן 6רכע כתי דתפ5ין ד6היד 5ון *6ם סס*ד (סיר ס)
א' 56י
9תמי 6 5חזתי רעתתי ד' ד 6קסר סצתפי5ין דס6 6מידת
כסו ר5 61מכימין 6תשסר דל5 6גל6ס .סתיק ר' סמעע.
י6
ומייך 6מל %ש 6דס 6ודלה רע 61שתכמו5יתכד

עי

ישי6

(ייי"

י6

(י*

ש"

סו"

יכם

י6

ופין ושסכנ66ספ*ס כרזץ %ן 6קרי כ*ס מטדמ דפ5ימו
דמסככ 6וע*ד ("שיפקפי) שטרהך ינרנטס כתינ ר61
דסליפו דכ 5מסכנ 6ה8קונ6די5יס כ*ס לקכל כ*כ 86הן
ותורס ונכי6יסוכפוכיסד6ימן כ 6%מד .6ח 4מ 61נפעת6
דטר 56ק6פיפדי יסוד 6כס6י ז 6נר 81וכ"ם 6תוע
דלוכע פפע יסר56יי' %הס "ף %-ז 1נסכ*מ .15ד6יגון
כ*ד 6תוץויכאן  50פד 3ס 1כ% %6וץ שתסנג] כמד6
5%חנל 6מד תסע 61רנעיסתרעין נרא זיע 65וכףן
5ס5ק 6ועד 65יתיר וכדין 6תפתמו תרעין ומסיכ
5ססי 6כ*נ כ6לו ק"ס 16ריית 6כ5ס ד6יסי 6תי6
כש'מ8ניס ככ 65וע*ד56מריך לכ11נ 6רפות 6ככ*ם וכ6רכע
ן כרעות 6ד5כ 6כתסע ו%נעין תרעין
ועסרין 5ס5ק56י
דק6שרן כיון ד6תמון נס6י יתכהן נססו 6יהד 6ל6מר תר
פשע יסר 56עף כסכ*ש 15כ 655דכ6 5וריית 6כ 65זכ6ס
ש5קיס ש6ן ד6פטוןכסי וד6י כ6 655יסו דכ6 5ורייתח
דעיל 6ותת 6ה6 6יסו ר! 6ד6דסס5ימו דדכר ונוקכ 6ור61
דכ 5תסיממת .6מם5וקת דסש %וס %נקישס ונסכיכס
דכתי (יייי
ט  )'1נפכנך ונקומך .דסש6י סנר נערנ דק6
6ככוקנ 6נפלפכס56 6מרין4
ינוקכ 6רק6יסו ויקרח~.
כ5י5
לגי
וככקר רק 6םלפ 6רכור 6נסילסיו רעלם 6על6ס %ערו
להיקם סהיס דדנחך6ניס ר%פוהך נתפלס שטפד ונכל
6תר דדכור . 6ונית ס 55סכר 6לשלי 6סתכמ ד5 6מוד
ערז 6נ 5כיון ד6נן ממנרן לון כחו6
ונדמ6נור5מ6ודנס%כניע%י"%
ן ותסע טיס וש*ס תרעין ל56 6עריככ6
65סר %ד5 6מוד פ5 6סוד 65 656סנמ 6דכל6 6יסו מד
כ 65פרוד 6וכשס ד16דמן 5יס %ר ט סכי "מ 6ד%
תרויטו נמנור 6חד 6כמסדכימ 6לוןוסכי56סריך 65תק.?61
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5סורמסמי ס3מ 6סכי .וכלסו סכמיר"'ג~ן"3לסמ 3יתמ
כלסו סלת'ן וסחי מסרמ רלממיתכיס  .1ע"ו5ממיו סרור6 6ריתללגס" (ס' 6קת*לרומ ות5ס)ריי
ם סו3ין רל%6סכפין
סמיסומ נניו פרויספפרתמי3ר נס %פל 6%סס'ר ליפ9סינ) 6ס יכישר
ומ לתנפ 5על"גפין% .מ (תממזי)רי6
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ות5יימ כיס תותמסריסענפוי ותכסימ 5כ .65וע*רמתמסך .ותסיר נספיס לסמי מתר  165כפקרו:מ כתס כ5י'5מ מ65
,ג3 5כי עלתמ עעתין סעתמ ותותמ ו6קויס 3ר נס ויסי 3כת"ן רמתפפר הן ע5תמ וומי .ותקונמ ומ כעי 3כחנס
ליס סקוונמונפסיס ומפקויסכיויס כפקו~נמ .וכנין ונסי 5רל3מ וכרין קכ"ס מרמס ע 15ותכפר 5יס למו3יס זכמס
סי ולתפלמ לתמריס כרע,תמ
י לפר .6כר סומ כר נפ ריוע 5תפתי 5י
צ3פקוונמ ת 3פקויג %לתמריס כפעת6ריס
י לפר 6ומ 3לג3יס פקרורס 3פי ל3רכ 6לי 0לס'3ס ו3כוונס ו35מ .תי 5יס לתמן דמתי לתפתי 5תמריס 3ל3מ
ר6יסו תסיחגמ עלמס5 .כתר רסס פ6ללני כנסם 6תלפר רמיק 6ו5מכרעות 6כו'מ (תסליס עח) 1יפת1סו נסיסס וכ5סוגס
נסויפי6 .מנסינכיסויי ולליס .פ6לותרכיגרתיסנקו-ננין יכוכי  15עכס 5מ נכון עתו .סומ מופר (פס גסןמ5יךיי'
נקר%ים .6לנמרסנילפליס פול %לכוס 6נסרור 6וס3חי נפפי 6ם6ע"
ו כ5ת5וי מ5מ כלכמ רמיקמ  %גרס ע5יס
וחו ו6ינון סוור 6ופול %לכוס .6ו3סרור 6רס3ח 6ר65 6סת5קמ תטלתמ עד5מ תסוןיותוי כותנ 6וסמי מילג6
5 .כתר סיורמ ו5לותמ ותיוסכ מתער כע %5לתעכוהי .6ופל ר 6נפי נר נס ל6ר3ס6
6מר 6פליס ססומ ע"
וללום 6ר%פי%ר לוסר 6לין כחר .6ם"ס ר 61רתל6 9ט'ג נפסיס ורפוסיס 8%3ריס ול6יימי לגניס 3יפום כרי363נין
רללוס 6פלי%3 6ל1ל 6ור3יר 6רפו .6%כל 6מליי3 6טסר 6רכסי( 3ססק") ד1כך סמליס למ י:ון לננו פיני6% .י ל5
דפוכר 6כקרתיס 6ול3סר 3ר3יר 6ונ
י ול3י 0רמיקמ
יתלול 6ופות .6תמן יכון 6ל 6נסטם 6וסו6 6סקין גרתיס לס,
ס כסרתים 6כגוונ 6תקכ'ס ק5מ נפיק ו6תר 65יכון 5ננו עינ*.
פו3ו6 .6למ ססומ עוכומ רפכיר 3ר
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רללום 6סו 6ול6
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ס
 6כנוונ 6ילרללי.לוס .6לסא קד%ית% 6נד )6פונו3 6מעתיי '5מו 6סת 6סויס 6ול% 6ימו לס כר69י6ום וכי
ניי%ים
ס.כעי לרכ6ס סולקיפון רלריסיי 6נפל 6%רין ונטלת6
י
"
ק
ל:יית ר 6נ) יסו%ים 6נסעתמ דכר נפ
י פלייסו כסינ
מ
י
ר
י פול לפרם 6פל (יסעיס 1 1631 )%ר6 16ם כנוויוגו'
 .וכסינ (ת'%ס קמ)
נר%יס נקר%יס .6לנמר יק3לפליססי
ן 5ויקיסיווו 5סתך ונו'.
ויסיס פריסו ר9לוס .ל3פי יתססר קסור 6ריסיר6
ו
י
י
י
ר
םפלין ליסו ספלין) ספלס סל ר6ס וסלירולימסנ6לון
(,י"ייגע ).רבייסווס פתמ וממר(תויס קגנ) מ5ו
ינש גש"תי מת עיני סיפכי כפת*ס.סמי קר16 6קתוס6 .כג
3קסיר 6סר 6נסי6ל 6וטל ל63כיס ריוסיתי6לי
י ש ת6חזי 55ותמ ר3ר נפ ומתכחן כס 6יסי 5עע5 6ע,תק6
פממ5י תמת 5רמפי וגו' .וכתיכ (:ס ח) פיתני כמותס
לנך נחתס על ורועך .וסמ מוקיתכ1 .6ד 6סו 6פוכו 6ע5מס .ותתתן נגרין כל נרכ6ן וכל מירו ותמ%ן נססז
לל3י כניסם 6ירכי לקית 6כל .6וט'ריסיריו'ו כנין ד5מ פסיק יו*ו תמתר
כקדתיתמ35 .תר 3סעתמ ו3ינ פי
ס ד5 6שלתין .ו3נין ד 6כםינ סיסכי 3סתיס6 .כץו לפיל6
ויתלוי 6רסו.6%
פלי
נר%יספונלסר%תליכסי3ייייני
יכסכמי נר 61רחכתס 6פליס .ויחי
ר למס 6ריפינ 9ל כרסי6
ס)
יס
ים לפרס 6פלריסיס (פריפו ות5ו
נ
ס ו3ג*כ סיסני3סתיס
ר%רויר %לכ 6כגוונ 6רטו3ר6יפריס פלריסיסיריסו ר%לוס .רינכן.ויתינ פל כרסי6ר6קריסיי
ולכסר ללום 6רתיוסכ לסנל ספלס סל יר לנסר ללום 6כמי .3ו%סכ 6כר נרכ6ן נגרץ %טיל 6תפו%ס 6ר.6נייל
רתפותד רסי 6לק3ל מפלסירים .6ור 6כצוו %רר .6טונר 6לון כלסו ס6י 6מר ר6קרי ס%יס ו?ס6י טוין לתתמ עו
כנוונ 6דרנור .6ור6י נטו3ר 6ו%לול 6תליי 6ללום .6ו6י ו%יוללריס 6סי 6%רפל .6%ות0כ%6סכרכיןכלמינ~ןמיעין
ן תסיריין לזנייסו .וסמ מוקתוס .תמ מזי 3פ3עין
פגיס טונר% 6לול 6ל6 6סכה 6מר רסרי6ניס ול6ו 6יסו וכ 5מיני
דע5ת6
'55תמ ומתסניס ססומ כ"נ לעילמ ות 651( .%עת מלמ) ותרין נסורין מסתלק עסרמ וכ 5תסירי*ן
למ
חע
דנעינן לממזמס עונומ ולתל5מ ת5ו 65עליס וומ סו5 6ל1תמ ב3סכע,ן דוכתי חר ענו5מ כלסו3 .נ 1ססו 6ענ
" נקווס
ס*5ס .וף5יס 5כ*נ ופניס 155תיס פו5מנמ ותמריס .ע5יס סו 6וסיי:%63 6%טים .6תס6י נקודס מתזגת כ 5ססו6
גת'כ ('סט,ס )6כי ת63ו לר16ת סני ונו' .גס כ תרט עגעמ כית קרס סקומס מיסו מחר רסס,מ רוממ רכ5רומין
6י .ם,ח (ס" 6סכמ רזמ רכ 5רוין) מתעתר כגויס .סמי סתירו 6יש
תסלסמ*נני פותע וסמ כטונר 6וכ%לול6סלי% 6לם
עו
כגוינמ ,מ 3עו3רמ ו3נו5ולמ וקפיר

כקימ,ןירמ ריימורמ מסגקגכוחק" רעל יריס תת3רכן עלמין ותת6ין.
ר*3נ עכיר

י

ינסי

ירך אשאן אישס סירוס חגת*ס 6תר תופור שזןפייפפי 6:6גישילת 6שיס יתרו 6ל 6סשח כו' :ג פ9רש סל כל פ%חסת פו 6גששנ 5וחת.
אקיגש.ייחיוינשפישייתי

ג9יךספיגול סו6

ש%ר.יסן :פסך6תייקורפפ"5%ייתיפית ניחור %רגלי שיריו.
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שניני תפלת הל

פו מע? .6פיו4 6ש פו %ו .נד
 6%העמ* ודינץ דזת*ניןכססי 6סעפ .6ופשד פנעןונפי
סלקין 6נתרס .סס'ד (שי  )'6תסכר 6ההך נרפס:
4י נ') כרנס לכוונ 6דעעיס %לית 6דתסשס .נכלסו %ות6
נעי נר נם לכו1נ 6דעתש וכס6י 5ל%1יתיר תכלסו כנין
רבייוסי סתמ 61תר (א ג') פכה  %ס' כיר6ס דדיכ 6סרי
6ס:כעלת 6וע"ווחן 5ל1ת 6דפנטס עמק הקין 3סי
עיל 1כרעד:וכתיכ (םפקי) עכדו 6ת ס' כסתוזס כ 16לסכה 16 601קפז
כרנג? ת 6מף כל כ*נ דמתי לתפלם לש לשד %נרז
("*י*ג) פתח רמ סתפין 61תר ("שיסו'ס) סתעס-
נ5פר 6וכפני 6כעי לתסלמ ליס לקכ'ס כ5פר 6כד שיק תשתי ס' 1םועתי ס6דנס 6ל דתעתי 6ל תמרם .ת6י טטת'6
סס"
נ
ור 6ותתטרות 6דטטריתינ6 6תפר כעלמ 6כוץ כש* כר סתטס ע 6סתפ כ6זר מד כתיכ סתע ס' ומנני ונו' וכ6תר
נם ל6תקסר 6כיתינ 6דקכ'ס עתפלמ קהיס כשאמג 6ד65פ% 6ר 6סמעס 636 .נכל 6תר ל1תכין סתע לדכיר1 6ל1פכין
פעותק 6סתטס לנוקכ .6ספעס כד'( 6מס י'ו) סתעס ס' 5דק עו'
כנין ד5לות6 6ממין תוקפ 6לעיל 6ו6תסיך
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ותת6יןטלתתיתןכרוכת6תןתן כ6סתססוק6ך פכורלכממן %דל%ת
ש6
ות
י6נ.לס''ס)ג'ו) סגא:פ וסתע ווכ 6סתפס תפלתי ס'כנין דס6י
ת 6דק 6נפי כר נם לתסלמ קתי קוד %נרץי ס( 61י דרנ 6דתקכל 6כל 5לותץ דטל1 %ס 6סגיכן דטכד6
(ספות כ פא') כסתמס ונרננס 63כלל 6לככסת יסר6ל ניכייסו תכייסו עטרס וסוי ל 0נריס 6חדיקפי סטולתיס דכתינ
עכתר ליימד 6יימוד 6כדק 6מזי דכתיכ דפזכי ס' ( 610פ:י' ') כרכות לר6ם 5די
ק ופל ד 6ספטס תפלתי ס' י
ס6לסיס ד 6ר 61דיימוד 6כר 61דפ'לחג 6וטס כל ד 6כם* סהטסתפלתי ס' ד5 6לות6די כלמםוסועתי ס6וינסד56לות6
כר נם לתסלמ קמיס דקנ*ס כחדוס 1ל%אשס מדוסכפילמכיס ד'-6ס כרנסקליס כטקק*:כד'( 6ספות ל) ותפל סועתס6ל
תרץ סתמס ורגנס לקכל תרין 6לין סרין 5לותץ תרין ס6לסיס ותסו ס
יעתס 6ל 6דכ5לותיס 6ריס קליס וזקיף סוטי
רכנין ליות 6לקכל תרין 6לין ד6ינון סמהזס ורננס סתמ? לעיל6כד"(6י:עיס ג"נ)וס1ע 6לססי1.לל1ת 6ד6
תרטץ
ימרס ד6
נת
כפנעססרס6כוכרקננרסוכ6רתתסס6כ.כםוטנ ד6ת(פגפסדסנלכיןגשחס)פרלנאיןס.סככופסל5אדשי ודכיק(י" 6ודמ*ק)ליןל6על56ליתוס6 .לדתעתי6תלת
6 6עיל קתי תלכ 6עית תרע 6דק6יס קתיס עפעס ל6 6סדרו
ססגי
5לות 6דערכית רסות 6יסיכנין דססי 6סעת 6תחלק ער 6:דתעין כריקני 6תו  60כתיכ אסכ 6תלת דרנין תפלה
י נר 6נכי עהך.
3כל מילס 6ול6ו סעת 6ל6דכר( 6ני 6ל6תכרג6 )6ל 6לתיסכ שועה דטעה לקנל36ין תלת 6מרגין.כ
פאנ 6ניתת 6סי 6תתנרכת תתרין ספרין 6לת נ4שר3 6כתר ת*שכ לכתר ככל 6כותי טקר 6דטלת .6ת'מ גלות6
וכרתס 6תמ סממס ורננסוכלילי 6סלינ
3כל 6כדק 6דכ'נ תסההדכנין דתרי ללותיניי0ו הד תישנ ומד תטופד
שה סס'ד(פםלי 1 )64תקס כעודלילס ותתכןרכ
קל
*ףלכיתיינו' :ו6ינץ מד לקנל תרין דרנין תסלס םלי
ד ותםל? םל ר6ס
לנכי *וס ולילס וכלס מך 16ף סכ 6תסלס רהוסכ לנכי תפלס
פתחרכי מ1קיס 61פר (ה *'%קשא) פכת פ:לתי םל יו ל6תקין ל 0כמס (י"6כת*) ד6תקין לכלס
כ ל%4 0פלס 14פס סכי נפי תקפסץ ל 0כר 61ויסויקכס5יגפך
קירת לסגיך תם6ת כפי תנמת ערכ6 .ת6י חנמת טר
ה5 6לות 6ד5פר 6דל 6גתיכ תגון תפלתי ככקר 6ל6
6%סטכי 3וספהםד"םויויט'%יוושללר תסרתי0י5סר תסרסיו וס5וסניס יחיית
שהמר תכון תפלתי קערתלסניך קסרת ל6 6חי6
ש
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יי הלכ*
מחס סס*ד (פ:לי ג'ו) ספן ונהלת יסתמ לכ וע"ד כ?כ 6פל"ס 4%ש 5סי לקנל 6לסכרי
ןפח6כנרן קייתין קת
נד6דליקכו5ינין סיסתקריכ קמרפ כד'( 6מש" (') נ:סינו פל 06ר 60כדין ליינ )6דכור4 6
נכוקכ 6יכנזכ
"י
כ*
הלל
6ת סכרות יקטירכס וכסטלות 6סרן 6ת סכרותכין סטרכיס יססיס כץ ג15לס לתפלס (ונ6ולס (ממיתקג'ו  )'6ותפלסתרין
יקסירנס כ5פר 6פל מדוס דסם 64נריס כרת 6:לתמדי דרנין 6ינת רז 6ד4ק ו5דק יוסף ורמ'ל) וכנין דכ"נ קמיס
0מר סה6ל 6וסכי 6תמזי ולטלס ל6 6תי  6%על מדוס .קתי תלכ 6פל6ס נפל 6רכע 6מות ל5לותיס :ו6וקתוס
1ת 6מזי קסית תק:רקסרין ו6חיד לטיל 6וחת1 6ד6 6עכר דכסיפיר( 6י* 6כסיטור )6דסויפ 6דיונר כל1 .6כל תס
פ1ת 6וקערונ6ורונז 6דל6יכיל לםלט6ס כפלמ 6כווס דכתיכ ד6תי כס
ססר 66-דוכור 6כעי ליס ל6יניס לתיקס כקיותיס
ו כרע כרפ ככרקי
(כפייי'*י)יי6תי מסס 6ל ש)רן קמ 6ת סתמתס ותן טליס %1דש ( ו,1דקף) כנ11נ 6ד 6כד"יס
6ם תטל סתזכח ומיס קערת 5101ך ת?רס ונו' לכתר ז 6וכד6יסו זקיף זקיף כססכנין ל6חז6ס סכמ 6דדכור 6טל
י כ'כ 6מורי רכיס61תתר
כתינ וירן 6סרן וט' ויכפר על סטס וכתינ ויעתידנין נוקכ .6ות'מ דס6 6וקתיס ל6י5ל
סתתיס וכין סחייס ותפ5ר סתנפסכנין דל6יכלין כל סטרין כתס דכתיכ (יגי,ס י') 6ת ס' 6לסיך תיר6 .6ת ל6כלל6
כיסין וכל תקסרנין לתיקס קרה קסרת וטל ד6 6יסו רז 6דכטי לתדמל תרכיס כמור 6דסכינת1 6דמיל 1דתלמיד רכיס
(ס* 4חדוסן דכל 6וקסיר 6דכל .6וכ:טת 6דתנמס דדינ6 6יסו .כנ*כ כ:טח 6דל3ות 6ל6יסוי ססו 6תור 6לקתי-0
סרי 6כטלת6 6קכוון דוד כסס5 61ל1ת 6דכתיכ תגון תםלחי (ף 6ו"ג לגל1ק6 )6ל 6תיך 6דקנ"סנלמודוי 1ל 6ת1ך% 6ר.6
קטרת לפניך ונו' וס6י 5לות 6דסליקיטכי רוני 6דדינ 6ות"מ 5ל1ת 6דתכמס 6תקין ליס ינמק וד6י כתס ד6תקין
קסי 6דםלים ססת 6כס6י 1תנ 6כסס 61קערת דךמי ו6טכר 6כר6סס 5ל1ק 6ד5סר 6לקכל ססו 6דרג 6ד6תדכק כיס וכן
קתיס ככלל ררווננ1ז).66ו(כדלסלקיסקרוסנ6סת6דטלכתס66י(סס'6טתג*6גכססי'סכיו6דכקתטי-כ)ת (ד כך) י5מק 6תק!ן $לות 6דתכמס לקנל ססו 6ירנ6
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3זכיק .ו6ית תגסע ופתמו 3מו3ס .ונזיית דיג 6תכעת
וינמ ו6י ססו3 6ר גם ל 6זכי כוינ 6ת? כתיכ וימ0רו
סמגמיס לססיכ  56סינסס 1ל 6יכלו .תסתךלין 6יגון ומורו
זכו0יס 5מתנמ ליס 5ס6י ע5תמ  651יכלו .ת6י סעתמ כי
סיס סו5ך וסוער עליסס .גזרס וויכממזיל וסעיר 3מוכוי
וכר גס ומ0נכר על"סו .כוץ גח0ין עליס תל 0סליחן
תתגן .מד דכעיכ כ 5זכוון וכ 5חוכין וע3ד 3ר גם כס6י
י ומו וסוס6זיל עתיס כו
עלת 6ומד ועכיו מוסכןיתו
סוס כתעי 6תיס .וס" 6וקיתגמ דנזרת דינ 65 6סכיך עד
סס 61זתנמ וכ0י 3וים 16מ 0יוגס וים 16כו גט5י ליס
תכי0ש לכי קכרי כוין תכרזין עלוי6 .י .6סו וכ"ס
ר לויוקג 6דת5כ( 6ש"יס *,ו)
תכרזי עליסו"תרי סכ יק
יסכני0ס סלך גכמו .תגלן וכתי3
י 63ם5וס יכוחו ע 5ת
(םס נ'מ) וס5ך לסגיך 5וקך כ3וו ס' י6ספך .ושי מיי63
6יסו תכרזי עליס ו6טרו ו ליס לסלגי 6סכ5יס דל6
י30רי כוין תס כתיכ ויסלסו
וי6ל סיס ויעתוו סיס תזעש.
ילין ליס לכי סנרי ו"יסו
ר רוינ 6כוין גורס
ת
"
כרפ
ויגמ וסוס סעיר סכיך תזעסיס .ונוג 6ו3לע ליס ד6 6יסו
י יוגס 3תעי סדג .תפיי דדג ד6
6קיכסרומ .תס כתי 3ויס
ג,ם 516תנלן וכ0י 3תכסן ם 516סועתי .ו6יסו
3סן
כתעיוגו סום וק6לי ליס גסן ס6ע .סלססיתיס ום5סס
ל'ל56 01ין 0ל 0יותץ ו3ר גם 3ק3ר 6ו6ת3קפו תעוי.
תל 60יותין ססו 6סגיפ06 6ספך טל 6גפוי ומותר
ינ0טי
ל
ול תס ויס3ת3י .מכלת ום0ית כ 5יות 651 6יסכ0
ללתסכני וכ 5יותך ס 11כמגין וכתועוין ותסכני סוו כסנין
דל6 6כלו 3סוך סול תס ויס303י .סו 6סו 6דכתי3
(טל,גי כ) וזריתי פלם ע 5פגיכס וגו' .וס6 6וקיתג.6
לכתל ומ ח0ל0מ יותין ולס65ס כדין 6תק 3ר גס תעיגף
תידוי ותרגלוי ו6וקתוס עו 0ל0ין יותין
 .כ65יגע 0ל0ע
יותין 6תוגו גפמח ונוס 6כחו 6וכגיגי כך מסתכמ גסת0מ
05תמ 3שעמ ךלמ סלק 0למ0רס כ 6006וי30ת ל3ר
כ 5יותי ת%נוחס .לנתר גסתתמ סלק 6וגו
56י
פ6לט60י0ינ
נמרע 6עו ססומ ותגמ וי0על קודם3 6ריך סו6
.
מדמ למתערמ ככי מ3רי ףית.( 6ספיס ג'ו)
וזתיג6
סקי5ו ולגנו סכני טפר כי ט6 5ורו 0סלך 61רן רפ6יס
0פיל6 .יתתי יס 6דמ 3ותג 6וי0ע3ר תלמך סתות
תעלמ 6וכתי( 3סס ג'ס) 3לע סתו 0לנגמ ונו'.כיון וכלע
סמו 0ל:תל5נ5ח ותמס ס'מלסיס ותפס תעל כ 5סגיס
ומרפת עת יסיר תעל כ 5ס6לן .כדין כתי 3וי6תר
ס' לוג וי
יק6 6ת יוגס מל סינסס כיץ ד6תעל סס61
קל33 6י ק3רי כוין כל קכריי 6יקי6ו ל6יגון ת0יי6
ל
כירקי6סד 6סו 6דכתי61 3רן רפ6יס תפיל ת6י
דסכיסלע ו
לון ל3ר .רפ6יס תסו רפמיס וקכילו
ת
6סוו %כתלקותין ו6תסי6ו נרתין 3גרתין .ומלין
6קרון רפ6יס ו6י 0יתמ ס 6כתיכ (כם6ר פכו'ס) רפמיס
3ג ישתו6 .ל 6וו6י כל עלת 6י0סון נרתי 33י קנרי.
6כל תגסע יקותון ותנסון  65יקותון ויול ד 6כ0י3
רפ6יס נ 5ינףתו .זכ6ס מו5קסון דיסר 56וכתי 3כסו
ג3לתי ישתע .ו3ס6י גוגמ %כמכ 6תלין ל%וש 6וכל
עלה .6ס6י גצ 6כיון דנלע ליוגס תית .וניס סוס
יהס 0לת 6יותץ לנתר 6תקייס כתלקיתין ו6קי ליונס
לכל וס5 6עקתוס וכ0י 3וי0פלל יוגס 6ל ס' 6לסיו
ס .כתי 3סכ 6סוגס .וכ0י 3סתס (סטות ו)
תתפי סינ
וסדגס %רני6ור התס וס6 6וקתש .כטה % 6זתשפ
4ע 6דיסר65 56תט3 %קותית 6ולג0ר ו4ן לפ6ש
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תפי6 %1 .5וקיתג 6וסנפס דיגץ יח5פין ע5יס ונר
גם כד גסיק תס6י ע5ת .6מו סס 61ויכ 6ע,5ס כד
גפיק רומ 6תן נוע .6כ' כד עוכווי ותלוי 6זלין קתיס
ותכרזי ע5וי ג' כו עייל לקכרמ .ד' דינ 6וקנר.6
ס'דיימ
 .ו' ויכמ וג'סכס .ז' וינ 6ולו%
ומ 651וסמו
50
עע
ע0ול3
"תמ 1ל 6מסכח 0מ0ר גיי %פו ויס0ליס
עונווי .נגין ד 6נעי נר גם ל6ס0כל 6תויר נעוניף
וי0י 3קתי תרש .וכו 6סתכל ווך תלכ3 6ויגין 6לין
ו3ר גם 6קויס ו6תר (תסי,ס ק*נ) 3רכי גססי  06ס'.
עו ל0 6פוק תן עלתמ כעוו ומגפ 6ם0כח 0עס גו.%
תם0תפי
וכ 5קרני  06סס קוסו 6יכון סייפי גופמ ו
כחן3 6רוממ סם0מ ו0ססכחון עתס מקויתו ל3רכ 6סת6
קוים 6עד ל 6יתסי זתנמ דל0 6יכלון לכרכ1 6ל6ת63
03יו3ת 6ופל ד6 6תר (מס ק"ד) 3רכיגססי 6ת ס' סללויס:
(ויקש קט ).שטר לכי סתעון ס56סיס
ועלת6
ריוכ"
ל"ס0תר6
 65וף 10עו  65תטמ זתגייסו .נר ולמיוע
י
כ
ל
נרתייסו .וס3 6סע 60ו6פקי
י.לתי0מ תכיתיס  .קכרי
תלמך סתות מס0כמ כיגי גס ו6כתג6עיס 3יגי גסי
י
כ
ס
ו
סו6 6ורחוי תיות 6דפתי לחוס.
גריס ח5 601כ5
3ני גם 6וגוכרי 6ם0כוץ
עלת .6ועל ד( 6כו)
י 63ורמ61 .6י 0ליס רסו
י
ט
ק
עס טית 6פ6ל 3יגי נמי
לתיקסל 3ני ג .%אס0כל 63כסייס63 1ורחמ ו6תמזי6ו
קתיס תסע 60ותפקי 5יס תכי0יס 5כי ק3רי עד
ד6סדרו 5כי0ייסו .ו3ניגיסון גריס פמם 6לכתס גו3רין
3עלת 6עד ל 6תט 6זתגייסו .ועל ד 6כתינ (פס,ייג)
וים גספס 3ל 6תססס .כגץ וסליק ו6ססין 61וכר
מו3וי ד3ל גם קתי ק*3ס ו6תק על 6יגון חוכץ
ו6ס0לק עד ל 6תס 6זתניס .ת6י 0קג0יס 3ספ60
י
דנטלי תי 60ל3י ק3רי יסור כר גס 6גפוי ויס3וק 5נס
3תר כתסוי .ו6י שגין תקותי יסך 5ממורמ 3נין ד65
י0מד עתסע %פץ 3ששן .ל03ר דתסדרי ת3
יל ק3רי
 65יסדר 3סס" 61ירמ
 6דגסיקייהין  651יסתכ כסו
כלל6 .ל 6יססי 63ורמ 6מחר 6ו3גין ו3גי גם 6ל6
ידפץ 1ל 6תסתכלן ד .6רו3מ
6תוגו 3ייג6
לה"מלעזר
על
ו*
פו ל 6תס 6זתגייסו6 .
י
6
י
כ
ס
א 3ליס
ס
י לכ"ג דל 6יודף לתיח6 .6תר ליס  .65ד3 %ר
ס0לו6סחתר כסמי גיוכ6 6חחף ל6רכ 6ויופץ .וכ5
גם
סכן 5ע5ת 6ו6תי  60מזי 5 45תננ06 6קיגו קומלף
סופר ל6תסכ 6תי 60תן 3י 60ל3י ק3רי 6 .תית6
דעל תית 6ויקר 6דיליס למוד 6יסו ל6 .6ל
י 6כגין
ד.65יסל1פ עלייסו חל6ך סהות 65סטמס
5מגג 6על
לעי 65ויס0תחריוי
"תגיס
ן

רעיא מהשנא
טוד הודוי
(ט 5ט) כתיב סזר סקרכ יותת .סכיג6 60יסי וינ6
ד6כיל 0קר3גין ועלוון6 .י 6סכמ3 0גי ג %ך:'6ין
פ5יס י3סיס .כנווגמ ומיכת פ0ילחע י3סין 53
ח*
ק6השהלס
.
ו6יסי מ1ר" 60רמתי 4סי לון פרפס "4
ין
ינין 3פירן נפס ד4קחש ומיגץ
ו3נץ ופתי ס4ן 6
סכיג 60ו6יסי מדנ'י 6יקיופ 6ש .ננץ זקרכץ
5סגקנןי שש סר? ד6יסוי5ר סרפ  .11סס'ו סיסרי3
יותת
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נתיונ3 %ד סלהע לון
פילש6חך.סהזות .%נמתייחכה"06ו5ן ד6מיזסרזץ כסג 6רנ6 6ריס י6כע
קרכנץ גחית על%סו לקרכ 6ל1ן קורכנ 6קדס ס' .כגץ
ן .וכד נפק6
דקדס דתשק נסמתשיפורס ככפס ח-ויי
גסתת'ס סו 6סוס תזסין לנתיר 6ת ססס .םפפ
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רטןעלמין ראנתהואחר ולאבחושבן .אנתדצאעילאהעל כל
אליהו
שלאין סתימא על כלסתימין.לית מהשבהתפיסאבךכלל.אנתהואראפיקתעשר
זה הביאור אור צחיאיראירבהיר וצח על המאמרפרטה
אליהו .והוא נלהמ מז מפרי גדולי המקובלים .הלא המה
"פרדס רמונים"" ,הדרת מלך"" ,שפע טל" וסידור חב"ר
של הרב בעל התניא זצוקלה"ה .ובעזרת צירי וקוני
הרחבתי דבריהם הקדושים בלשוז קל וצח ובהוספת נופד
ממה שחנני השי"ת ברו"ח .כדי שיקי' נק 5יותי להמעייז
להביז דברי הזהר הקדוש העומדים ברומו של עולם והם
יסודי האמונה אשר בלערם יבלה האדם שנותיו בבחינת
קטנות המוחיז ,אשר לא ידע ביז ימינו לשטאלי בענין
העבודה הזאת אשר נתז הקב"ה לנו .טה היא .ומה היא
ו5מי היא .ואשרי לארם אשר ישמור דברים האלה בלבו
ויתבונן חסדי ה'.

פיטק

אור צח

אליהו ואמר .אליהו הנביא זכור לטוב כ11ן לבאר
במאמר חזה בקיצור נטרץ רוב בופי החכמה האלהית
שנקראת חככעע הקבלה .וביאר ענין איז סוף באחדותו
ה9שוט וענין האצילות .וגם ביאר ענין עצמות וכלים ופעם
האצילות ומנין הםפירות והכרחתם .והנה אמר רבוז עלמיז
הכוונח נגד אין סו .4יקראו רבון עלמין .כי הוא רצת
לדבר בענין העולם ואצילותו .לכן קרא לאיז סוף יבון
עלמין .ועוד שרבון עלמין הוא כמו מחויב המציאות
כי טתוך מציאות הנבראים יכיר האדם ויבא לידי החלטה
שיש לעולםמנחיג .ולכן יצדקשיהי' נקרא בשם רבון עלמין.
אגת הוא האריך במלת הוא ,ופירושו שובון ערמין אחה
הוא מחוייב המציאות .כי אנ"ת מורח על בחינת הנגלה.
1ה"1א מורח על בחינת הנסתר .כלומר שמצד בחינת הנגלה
טובן שבחינת הנסתר הוא נשחויב הטציאות .ואע"9י שהוא
נטתר טהשגת חשכל כעד עצטותה אבל מצד הנבראים
והסתדרות חעולם בחככיו נפלאה מאד .נודע ונגלה לנו כי
יש גבוח מעל נל גבוהים הטחדש בטובו בכל יום תמיד
מששה בראשית .כאילו הוא בבחינת אוצז לנוכח הד ולא
בחויטבז ענין הזח יובן במה שמורגל בפי בעלי האמונה
באמרם .אחד ולא כאחד המנוי .פירוש כי כל מין אחד
חמנוי באיזח חשבון של דברים הנטצאים בעולם יט לו
חברים רבים חדומים לו .אלא י9הקודט הוא הראשון והבא
אחריו סבונח ב*ם 'פני1 .יש ערך למספר חאחד עם נגשר

הב' ואפילו עם מס9ר הרבוא .לפי ,טטצ'אות מספר הרבוא
בא ושצרוף חלקים קטנים של מספר אחד אחד .מח שאין
כן ברבון עלס'ן שהוא אחד ואין שנ' בדוטח לו .ואף
גםאין ערוך לו כלל עם כללות ההשתלשלות של כל העולסות
כ' אינט בגדר תפיסה והלבשה כלל פף לא כדמיון הלבשת
הרוחניות בגוטיות .כי כל ההשת"שלות של רבוא רבבות
העולסות דאצילות בריאה יצירה עשיה נבראו רק טן גי14י
והארה בעלמא טאור העצמיות של האיז סוף שאין טהותו
על צד
טושג לנו כלל .אלא שבו הכתנה של "אחד" רוי
השלילה .שהוא אחד בערך כזה שאין שני בערכו להמשיל
לו .וזה אנת הוא חד ויא בחושבן9 .ירוט 'טאין "אחד"
הזה יכול לכנוס בשום חיטבון שבעולם .יען כי אין 'שני
לו .או יתבאר בקיצור שאין "אחד" הזה במו האחד ושל
איזה חשבון שבעולם כי בכל חשבון שבעולם מובן מעצמו
במושנל הראשון שטספר וזאחד חוא מס9ר המיעופ שבזח
החשבוה ושאר המספרים שבזח החשבון הם הטרובים .אבל
האחד של חרבון עלמין נהפוך הוא .שזח האחד הוא חמספר
המרובה נגד כל מיני המספרים המרובים אשי בכל מ'נ'
חחשבונות שבעולם כ' כ 4הבר'אה עם רבוא רבבות הע41טות
אשר בה ה'א המ'עוט נגד זה האחד .והכל לעומתו בערך
טפה אחת נגד 'ם האוק'נום .אנתהוא עילאה על ?5עילאיז

סתימא על כ 5סווימיז 9יר1ט עליון על נל העליוניט
הוא ,טחאיז סו 4נקרא עלת כל העלות וסבת כל חסבות
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תקינין ומפ'נן להון עשר מפירן לאנהנא (נ"א לאנהףא) בהון עלמין מתימ*ן דלא
אתגליןועלמין ראתגלין.ובהון אתכסיאתמבני נשא .ואנת הוא רקשיר לון ומיחר
אור צח
חטאציל והטה נאצליס .ומפני נטצא שטעס אצילות העשר ספירות הוא ט5ני שגי עניניס
כי כ"ם עלולים טטנו .הו"
שאמר אנ"ת ועלא"ה .שכל זח טורה חיותו נתפס במסום שכמעט הםענין אחד .אם טפני שרצח האין סוף יבואליד
ומושג בטהותו.כי אנ"ת סורח איזח טחות .ועייא"ה סורה התגלות כח טלכות :בבתינת נחות דרגא לח%ציל ולברוא
על סיטן חטקום .ואין טן המדות חאלח באלוה .כי איננו וליצור ולעשות רבבות עולטות עס נבראים בעלי גבול
גתפס בטקום ואין טחותו טושג כלל .לזה אסר סתימא על וגשטיים .ואם טפני שרצה חאיו סוף להסתיר ולצטצם אורו
כל סתימין .להורות שאין לענין טקום שום שיינות אליו הגדול בכדי שיוכלו כל חעולטות עם כל חנבראים הנטצאים
ח".1כי אפילו בערךחסתימין הוא מטיר ונעלם אליהס שאין בהם אפילו חבבראים חגשטיים לקבל תטיד אורו והשפעתו
משיגין בוכלל .וכל הספירותהעליונות וכלחשכלים חנפרוים בטדה וצטצום וגבול כל אחדלפי כחו וטדרגחו ולא יחבמלו
הן לעוטת ערכו כבעלי גוף לרוב העלטו וסתימתו טהם .בטציאותן1 .בהוו אתנסיאת סבני נשא יבאר בזח עוד
לית סחשבה תפיסא בר נ 55חבוונח בזה שהגם שהענינים תיקון אחד שנעשה עלידי העשר ספירות חנקראין תיקונין.
חרוחנים יכולים להיות סושג בטחשבח .אבל בתאין סוף וחוא שאם לאחי' טתלבש חארת אור חא"סבחספייותכדטיון
אפילו תפיסח טועטת בטחשבת אין בו בלל ח"ו ,כי גם כח חנשטח שטתלבש וטת*שפבפניטיותאברי הגו".שז טטילא
כת חרוחני של המחשבח חוא בטו דבר גשטי לעוטת חיח בן בעולם חעשיח שהיח טתגלה הארת אור חאין סוף
הרוחניות של טהות חאיו סוף ב"ח .אנת הוא דאפיקת בלי לכוש .וגםלעיני חאדם הגשטי חיה סתגלה אותח חארה.
תקוניו אחר שהפליג בטעלוה חגאוציל בטלות קצרות ואז לאחיח באפשרות שתתקיים הנשמה בגוף חגשטי בראותה
עשי
התחיל לדבר בענין חאצילות שחאין סוף חאציל עשרה נועם זיו אוהח חחארח .כמש"כ כי לא יראני האדם וחי.
נאצלים שנקר%ין תיקונין .מפני שיש בחם תקון חכת אבל ביון שאותח חארח מתלבשת תוך חספירות ,על ידי
והגבורח הבלתי תבליתות של הטאציל .ש5עם שעל ידי זה נהכסית אוהה חארח סן חאנשים הגשטייס ויכולים
אמצעותם דוקא יכול
~וא לידי חתגרות כחו לחתקיים געולם .וטה שכתוג ואתח טחיח את כלם וכן מת
י
י
צ
א
מ
ז
ו
וגבורתו ~רוא עולטות ונבראים בעלי גבול .וכן גם לענין שכתוב ומלכותו בכל סשלה .הבל נע,פח בהסתר1 .אנת הוא
תש*עת השפע חן העשר ספירות ביד חטאציל בכלים ביד דקש'ר 1 115סיחד לון י"ל שאעפ"י שכל ספירח פועלת
האוטן לתקן בחם כל פעולותיו .וחז תקון חעולם ט5עם פעולה אחרת אל תטעה ח" 1לוטר שיש התפרדות ביניהן.
שעל ידן ההיה חנהגת העולטות .וחטאציל יוכל על ידן אלא שכל ח*עולות סטקור אחד נובעות .וחוא כח האיז סוף

לחסהתר ולצסצם אור השפע .גאופן שיוכלו העולטות לקבל
בפניטיותן .כטו בגוף האדם שכל אבר טיוחד
חטתפשי
השפעת אורו בטדה וצמצום שלא יתבמלו טמציאותן1 .קרינן לפעולה אחרת .וכל חפעולות נובעות סן כח אחד שהוא כח
לה1ז עשר ספירו פירוש שחעשרח תיקונין חאלה אנחנו חנשסח חמתפשמ בפניטיות כל אבר אוכר ,וטח ואטר כפל
קוראים אותן בשםספירות .טלשון ספיר וחשרח .והמעםטפני לופון קשי"ר וטיח"ד .ירטז בזה אל~ריטיני דביקות שיש
י אטצעותן נשפע חארח בהספירות .חאחד הואענין התקשרות שיש לחן אלו עם אלח
שבהן טאיר אור האין סוף .ועליד
לכל העולטות ולכל הנבראיס הבגלים והנעלטים בכל רגע לחיותן טטוזגות כל אחת טכלן .וחשני חוא ענין חיחוד
ורגע להיותן הייס וקיימים .לאנהנא ללאנהרא) בהון של זיוג טבחיטת טשפיע וטקבל כדי לחסשיך עי"ז את אור
עלמיז סתימיז רלא אתגליז ועלמין דאתגלין יירה בזח האיז סוף בחשתלשלות סמח טפח עד חנבראיס הגשטיים
כי מעם אצילות העורה תיקונין תואכדי אאהאיז סוףיאיר והשפלים לחחיותם .כמש"כ ואושה סחיח את כלם .ומחדש
י אמצעותן עולטותהעליונים בפובו בכל יום תטיד סעואק בראשית .וענין היחוד של זיוג
בהן הארתו וינחיגויהיח ע4יד
ן
ד
ב
חנסתרים ועולמות החחתונים הנגלים .כי אם לא חיו אינו צווק אלא
ספירות ופחן חכטה ובינה ונקראות אבא
חספירוח ל %חיו העולטוח בכח לקבל שפע חארת האין סוה ואיטא .ונם בתפארת ומלכות חנקראות גרא וברתא או זעיר
ב"ה לרוב רוממותו וגדלותו .וחיו טתבפלין בנאיאותן .ונוקביח .ועל חדן ס*ירות רויחות חדן אוחיות של השם
חויאח

משר פתח אליךו משר חכמת הקבלה
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לון.ובנין ראנה מלגאו כל מאן ראפרהם הרמןחבריהמאלין עשרספירן אתתשיב
ליה כאלו אפריש בך.ואלין עשרספירן.אנוןאזלין כסררן .חדאריך וחר קצר וחר
אור צח
חוי"ח באח .וכלספירח סאלה תד' פפירותהיא "ורא לעולם
טלא "1לם ושחן הד' עולטוחנ אצילות.בריאה.יצירה.ע"יח.
לעולם
אכא נע"ח "ור" לעולם האצילות .פוטא "ור"
לעולם
הבריאח .זעיר "ורא! לעולם חיצירה .טלכות "ור"
הע"יח ובכל עולם ועולםיוש בפרשיותע"ר ספירותטיוחדות.
נט:א "העשר ספירות "ל עולם תאצ'לות הן בבדינה זכר.
עשר ספירות "ל עוים חבריאה חן בבתינת נקבח .עשר
ספירות4,ל עולםחיצירח חן בבחינהזכר .וע"ר ספירות"ל
עולם חעשיח חן בבחינת נקבח .ואלה תד' עולסות"חן בכלל
ב'טיניי*ווגים
" לחם עודד'ענינים"הם זחימפחטזה.
י
חלא חמה .שכל וסחשבח .קול ודבור .וכטו לט,של בטלךבשי
ודם "נ"טתו חופיעח בטוהו שכל "5וב לו לעשות בצד
חיכלו גן נחסד .וזח ח"כל תיכףסופיע בלב חסלך .ועלידי
זח נתעורר כח הטתובח .ובח חלב טבין בפרמיותלפי ערך
1זטדת חלב גאיזו טקום"יחי' חגן .וגדלו ורוקבי .ומאיזח
ן
עצימינפע .וחרי זחזיוג פתד של חכמהובינה.והיינו ח"כל
עם חפהשבח .אה"כ שריך חטלך ליתן פקודתו בדבר חזח
י כחות .וחן חקול עם חדיבור.
לעבדיו .ונצרך לזח עוד,ינ
וחיינו זיוגה"ני .וטב"רי אחזח אלוח לחבון ח?משל בטלך
י1לכי חטלכים חקב"ח טה חוא חענין "ל כללות חד' עולמות
אבי"ע, .שחם ד' בחינות זח לטפח סזח .הסטח ובינחחיינו

שכל וטח"בה .תששרת וסלכותחיינו קול ודיבור .וכטו "אצל
הטלך בשר ודםנע"ין ב'זייוגין חאלח עלידי זה "נ"מתו
חופיעח בטוהו אור"כלי לדבר חזח .כן הגטש 4בחספירות

בעצטיות ח"מש .ובכן זח האדם
יגחלת או כקוי מור ח"ט"
ב
"
ה
י
ו
ל
ן
ת
ו
ג
ו
ו
ד
ז
ה
כאלו
הגורם פירודבין חספירות וטונע
*גםימלך סלכ' חטלכים חקב"תבעצטו .וחמשל בזח אל חאדם
חטלןל ומת גם בחיות
על חטלך .אע"8
הקורע
חלבו"
"לא נגע בטלך עצטו .על כל זה פגם בכתר חטלך וחתחייב
רא" 1לטלך .וכן חנמשל בפגם חספירות .וענין גרם הפירוד
גין הפפירות "יי
ך בכל אי" ואי" טי"ראל לפי ערכו
וט
גדול יותר במדדגתו
חואדרגיתכוול"1ור" נ"פטגתםו .וכל סח"חאי"
ם
ו
ר
ג
ל
ר
ת
ו
י
ד
ו
ר
י
פ
ו
ל
ע
ו
ח
ז
כתיב
גדול.
סביביו נ*ערח טשד .שהקב"ה סדקדק עם סביביו כהופ
י כח חטחשבת.
ח"ערה .וגרם חמירוד יכול לחיות או עליד
כטו לסשל אם יח"וב חשדם "ספירות חחסד וחרחטים חן
שונות ~טרי סן ספירת חנבורח .ויאטר אוה"ם "ל טדת
חחסד שחופ ח*ם א 5יחשם אל מדת חגבורח קהוא ח"ם
א5הים חן ח"ו ב' כחות נפרדות .הרי זח נקרא מקצץ
בנפיעות וטפרידבין חדבקים .כטו לטשל אע"פ שנמיעח זו
עו"ח ת18חים 1ז 1תאנים .וזו עו"ח פירות שיש בחם סם
חטות .ט"ט יניקה אחת לשור"ן טן חארץ .וח"תנית חיניקח
נע"ית רק בהעצים .ועוד לך 15של יותר נאות כטו קוי אור
ח"כהש אם יעברו דרך חלון ושל עשרטיני עופשיות טע"ר
גתנים משונים .וקוי חאור 1,פר יגיעו אל עבר חקיר א"ר
סנגד חחלון נראח בחם ע"ר גוונים .וחנח לפי האטת אור
ח,שטש אחד חוא לכל חעששיות ואין בו "ום ח"תנות .אלש
"ה"תמת חטומם בא טן 1גתי הע""יתנ ען הוא חנטשל
בחספירות "הארת אור האיז סוף חמתלב" בחספירות אין
בו שום ח"העות ורק הה"תנות "ל פעולותיחן נע"ח אח"כ
י עצטיות הספירות .ועוד יכול להיות גרם חפירוד
על יד

לבי"

ותעולטות שהב' טיני דבקות"יי
ך בחש וחוא החתק"רות
,שלחן לחיותן סטוזגות שלו טשלה .וגם חחתיתדות "לחם
י אנ"ת הו"א.
בענין זיוג"ל טשפיע וסקבל .הכל נע"ח עליד
ר
ו
י חגילוי והחארח חבאח טן א
ף
ו
ס
ן
י
ב
ל
ע
ת
ו
ר
י
פ
ס
ח
ם
נ
י
א
ל
א
ר
"
י
"
ג
"
י
ר
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ה
ן
י
ט
י
י
ק
ט
ז
י
א
ח
טצות.
ידי
חיינו  %יד
י עבוהתם בחורה ותפלח
לחופיע בפניטיווה חספייות .כי חוא לחפ8ירות כנ,שב1הש כי י"ראלי" להם זח הכח שעליד
א
ד
ח
י
ל
לגוסא .כטו שנזכר בזח הטאטר שחאכ.ובגין ךאנת מ5נאו וטצות גורטים חזדחגות חספירוח
קב"ח ו"כינתיה.
כ 5מאז דאפריש חד מז חבריה כאש5יז עשר ספירן וחוא חיחוד "ל תפארת וטלכות לחט"יך "פע טן חמקוה
אתחשב 5יה כא5ו אפריש בך .פירוש גיון "חיות כטו ישכתוב תנו עוז לאלחים על י"ראל גאותו יגון .חיינו
כל חספירות וכח פעולותיהן חשונות זו טזו הכל סמקור שזשת חגדלות ניהנח רק לי"ראל "יכלו ליתן עוז לאלחים
י 'עבוו1עג וחיינו 'שחספירות יזדווגו שח:מפיך ,פפש
אחד יח~ון .וחיש חפרת האין מוף הט81יע בפניטיותן על יד
ך
ו
פ
י
ח
ל
ן
כ
ו
1
"
ח
באם
וסתלב,ש בחן .נטצא ושכלן דביקות בשרש אחד .כי אוחח טן חטקור.
י"ראל חופאים בחחריאג
אהשרח קשורח ודבוקח בעצסיותחאין מוף כשלתבם חקשורמ סשות גורטים פירורבין חספירות .וזח גורם מנישת חששע
ומטילא

מאמר פתה אליהו משר הכמת הקבלה
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בינוני .ואנת הואראנהיגלון.ולית מאןראנהיג לך לא לעילא ולא לרעעא ולא מכל
סמרא .לבושין תקינת לון רמניהופרחין נשמתיןלבני נשא .וכמהגופיןהקינתלון
אור צח
ומטיוא שולט חרע בעולם .ולזאת יזחיר להאדם לבלתי יגרום

ח" 1להפריש חד מן חבר"ה מאלין עשר ספירן:
,11נה במה ואמר ובגין דאנת מלגאו ראיתי יהאריךכעט.
כי נקל בזח לטעות כדעת שטת קצת מקובליס האנטרים

שעצטיות וסה,ת האי 3סוף מתפשט תוך הספירות .ולא זת
דדך האסת .אלא האכת הוא כמו שייסד אדומו"ר גאון עוזנו
מרן הרב בעל התניא זצוקלה"ה בסידור החב"ד שךו חמיוסד
על יסודי קב!ת חאריז"ל וזה לשונו בקיצור מעט .הטעם מה
שנקרא אור איז סוף בלשון אור .היינו ס8ני שהוא כמשל
זיו ואור השכהט ,שאינו אלא גחינת ההגלות בלבד ולא בחינת
עצמיות .כך אור
סומ הוא רק בחינת התגיות בלבד.
והארת הקו וחביט שנמשך טמנו אחר הצמצום בד' העולמות
אב'"ע אינו אלא רק בחינת הארה ב:למא ממנו .ואין ערוך
כלל לאיו סו 4עם בללות השתלוטלות הד' עולמות .וכסש"כ
אני ה' לא שניתי .פי' בלי שום שנוי כלל בין קודם
החשתזשלות לאחר ההשתלשלות .לפי שחאין סוף ית' איננו
מותפס בבחינת הלבשה כלל בההשתלשלווע שאם היה לו בח.נת
תפיסה והלבשהחרי הי' זה שנוי בעצמותו .אלא ודאי שלא
היתה חחארה הראשונה מבחינת עצמותו כ~ .א4א טבחינת
אורו וזיוו של עצטותו .ואין להארה הזאת ערך כלל לגבי
עצ10ת 1כמו שאין ערוך לזיו קוי אור השע"ט
לגגי השמיט עצמו .ויובן יותר ענין הזת
סמשל ח" הנפש המתפשט באגרי הגוף .שאין
חיות הזאת גם בן רק בחינת גילוי מעצמות הנפש .משני
שחנפש היא רוח חיים בעצם ע"כ בהאיר טטנה אור לדבר
זולתה 0ביאה היא שמה זרם כח חח"ם להחיות אותו הדבה
אבל לא וחיות אותו הדבר נחשב טבחינת עצמיות רוח
החיוני שבנפש .וטה שנראה כחות מחולקים באברי הגוף.
כסו כח השכל במוח וחראוה בעין וכיוצא .כל זה נתחמה
דק טן החתפות של הנפש שעל ודי לוי האיתה היא סאירה
בטוח ובכל אברי וגיף באור שוה .ורק סחמת כלי המוח
נעשח סן הארת חנפש בו אור שכג ימהמתכל .העין געשת
קגמ סן חארת הנפש אור של כח הראות .נסצא שהכלסין
י אברי הגוף.
חארה אהת היא וההשתנות נולדה רק עליד
וכל זה הואספני שבנפש אין ניכר שום התחלקות.כי הוא
רק אור אחדפ*וט .וחמופת לזה,טו שאנו רואים שחגר וסוטא

אי,

מוליד ולד בגוף שלם .וחואטשני 'טחסרון הרגל וחעין בגופו
לא גרם שום חסרון בנפשו .וע"כ מוליד הוא תטיד גוף
שלם כצלמו .וסזה יובןן שיש בנפש בחינת עצמותה שמובדל
לגמרי מבחינת התפשטוותה באברי הגוף לכחות מחולקים.
להיות כי חתחלקות כחותיה אינו אלא בחינת ההגלות
הארתה בלבד .כדמיון זיו השסש שמאיר בחלל העולם על
הארץ .וייש עבים נשפסיקים .וכמו בן נלים מכיים שונים
י וה
דרך חלונות שיש בהם שטשיות כנאז גמנים שעל יד
נשתנה מהות הגלוי של הארת זח האור .אבל זה אינו
שייך כלל וכלל לבחינת עצמיות מאור השטו .ומכ 4הדוגמא
הזאת יובן למשכיל למעלה בפירווש בחינת אור איז סוף.
דמאחר שנקרא בשם אורהרי הוא רק בחינת התלות ההארה
סן עצמיותו ית' ט:וט תנקרא חי חחיים .כלומי עצמיות
0קור כל הח"ם .ורק מבחינת החגלות ההארה טן עצמותו
י בחינת הקו דוקא
ית' נטשכין המשכות 8רטיות רבות עליד
בפנימיות הספירות 'טל הד' עולטות אביעע בהשת"ולות מטת
סטח להיותו בבחינת ואחח מחיה את כולם בהסתר עצום מאד.
וטכל זח יובןן מה שא0ר ובגין דאנת סלגאו, .טאינו טדבר
מן העצמיות ומהות האין סוף כי אם מן גילוי הארתו
שמתפשט גפנימיות הספירות ככח הנפש בגוף .ואלק ומפר

כי

ספירןאינה אזלקכסדין חדאריר וחד קצר וחדביטני

חכוונה בזח להורוח לנו שסדר עמידת חספירות חוא כסדר
אצילהן זו לסעלה מזו כדרך עלה ועלול .ואין הכוונה באמרו
אריך וקציר על אורך וקוצרגבוליי טמום ח"ו אלא שרוצזז
לבאר לנו בזה שהעולם מתנהג על 9י ג' מדות האלח שחן
חסד דין ורחמים .והגל נעוטה ע"י הספירות שהן גבוליים
לפי ערך מדרגת מצב הנבראים .ולא גוצד ה0אציל.כי אצלו
לאשייך וטום השתנות חמדות רק הטוב הפהור בלבד .וסי*
של אריךהיינו קו החסד שים אריכק אפים אפילו לרשעים.
וקציר ר"ל קצר אשים .דהיינו בעל חיגאה שהוא קו חדין.
ובינוני הוא קו הרחמים המתסצע בין שניהם .דהיינו
שספירות תפארת היא טתמצעה בין ספירווו חסד וגבורח.
וכן ספירת יסוד היא בין נצח וחוד .וכל זה נכ4ל באסרו
אריך קציר ובינוני דהיינו חסד דין ורחמום שזה בללות
כל חאצילות .וזה כילות התקשרות חספירות אלת עם אלוו
להיותן טמוזגות לפעסים על הסד .לפעמים עלדין ולפעטים
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ראתק*יא1מפין לנבי לבושין רמכטין על'הת .ואתנךיצ בחנץנארא .חטרררועא
ימינג גבואררועא שמאלא .תפארתגופא נצתוהורתריןשוקין.יסורטיומארנופא
אור צח
על רחמים1 .אנת חוא ר8גהינ לון ולית מאז ראנהינ לך
לא לעילא ולא לתתא ולא מכל סטרא הכוונה בזח היא
גיון שאמר שהשנוי של חסד דין ורחמים ושאר השינוים
חם מצד הספירות.עלינו לחזחר שלא טפני כךנייחס הפעולח
אליחן.כי הלא טצד עצטן אין בכחן לפעול כלום .וגל כחן
י שטופיע אורו בתוך
חוא רק טן האין סוף הטאציל עליד
הספירות וטטלא אותן כנשטה בגוף .ועלידי ,הכח הזח המאיר
בתוכן וחופף עליהן הוא טנהיגן כרועח עדרו ינחל .ולכל
אשר יחפץ יפה אותן .ועל זה אמר אנת חוא דאנהיג ל.11
וכדי להודיע שאין אצל הקףציל שום הכרח ולא שום
התפעלות שיחיה נתפעל מדבר זולתו .אשר יהיה מוכרת
בעבורו לחשתנות'טרצון אל רצון.ע"ז אטר ולית טאן דאנהיג
לךוכו' .ועל9י זהנבין כשאנחנו טה8ללים וטזכירים שטות
הקדושים וחכינוים של הקב"ה .י8כל שם וכיינוי מרטז
לספירח ימיוחדת .שתהי' כתגתנו בזכירת וקריאח השפחז

והיצוניות חוא .שתפניטיוו הוא בבחינת דוכרא ,ש81יע.
והחיצוניות היא בבחינת נוקכא ..ש0קבל תחיות שלו טן
בחינת תפניסיות .כטו 'שחגוף ושקגל החיות טן כח חנפש
אשר בפניטיות אבריו .וכן עולם האצילות הוא בחינת
דוכרא ופניטיות (עבי עולם חבריאה שהוא בבחינת 13קבא
וחיצוניות .ולפיכך נקרא עולם חאצילות אבא .ועולם חבריאח
נקרא איטא .אגל הענין של נשטתא לגופא לא אזכי עוד
בעולטות ישלטמה.כי המעם ישל נשטחא לא יחכן כי אם על
הארת אור חאק סוף שהוא נשמתא דכלהו עלטיה ורק זאת
יתכן לכנות השתלשלות עולטות דלפמה בשם גופין ולבו?יה
י8הוא 9ניסיות וחיצוניות בחינת דוכרא ונוקבא .ובזח יובן
אטרו דםייהו פרהין נשטתין לבני נשא .רעל כטו בנשמיות
נעשית התולהח על ידי זכר ונקבח .כן ברוחניות על ידי
הזדתגות ב' עולטות עליונים חנקראים אבא יאימא .שהן
עולם חאצילות ועולם חבריאה .נולדין נשטות 'פל הצדיקים

לאוחוו הס"יחה שזה חשם או יגינוי מרטז עליה .אבל
הסחשבה תהי' לקשר אותה הפטרה במקורה שהוא אור
האין סוף.כדי להטשיך בתוכה שפע חדשה טז המקור שהוא
פטיר ונעלם .ובאופן זה יי
ש בכחנו לגרום חשפעת חשפע
לכל העולטות .ועל זח אטרו חז"ל
ולא לטדותיו.

תקינתלוז ראתקריאוגופיןלגבי לבושין המכסייןעליהוז

8ירושכיון שראה הטאציל שעלידי אטצעות עולם האצילות
בלבד עוד לא
מוכשרים נבראים גשסיים לקבל הארתו
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עולטות כוללים ות לסטח סזח .כדי י8אחרי
אין ,ןספר יוכלו גם נבראים 'פפלים לקבל חיות סן
טקוי
י אטצעות הספירות אשר בכל הד' עולמות
החיים .על יד
הכוללים .ועתה טתחיל למנותן כסדה ואמר ראשית לבושין
תקינת ל .11חיינו 'שעוד ברא חטאציל ספירות אחרות של
עולם הבריאח' .שהן נקראין לבושין יעבי עשר ספירות
דאצילות וספירות דאצילות בערך הלבושין .שהן כשירות
השניות דעולם הבריאח .נקראין גופיה ואור חאין סוף הוא
כנשטתא (צופא בעולם חאצילות .והענין י8ל גופא 1לב1,1א
גם בעולמות 'שלמפח סהם חוא.כי גופא לגבי לבושא הוא
חיצוניות ונסתר לגבי נגלה .כי אין הגוף
9נימיות,עבי
נךעיה ערום רק על ידי לבוש .והחילוק ,פבין 9עימיוח

הלבושין 1,הן ה,מ8ר ספירות דבריאה .תיקן עור לחעשר
ספירות דאצילות ,צדרגת ג' 'של כמה ספירות בעילם כללי
שנקרא עולם חיצירח .וחספירות שלו נקראין נופין .ט8ני
שנברא לחן עוד מדרגה ג' של כטח כשירות בעולם כףלי
שנקרא עולם חעשיח .שחן בבחינת לבושין לגבי חספירות
של עולם חיצירה .ופעם שמותיהם גופין ולבושין הוא סשני

אייו

לבושיז וזקינו 2לון רמנייהו פרחיז נטגץתין לבני מטא

י"יו

הגדולים שחן טעולם האצילות .ונתגלות לשרוח לבני נשא
על ידי עולם הבריאח .וזהו 'שאטר דטנייחו דוקא פרחיה
היינו 8,הן באות לידי חתגלות ותולרה על ידי הלבושין
דוקא' .שהוא עולם חבריאת עלסא דנוקבא .וכנץה גנפיז

פירוש אחר '8תוזכר בריאת ב' עולמות חכוללים של אצילות
ובריזאן 'פהן בבחינת גופא ולבוי8א דוכרא ונוקבא דטזדווגן
כחדא .עתת יאמר עוד שראח הסאציל כו אין די בשתי
אלה עולטות הכוללים להחגלות נבהאיםגשטיים.כי לא יוכלו
לסבול עוד אורו הגדול ויתבפלו בטציאוח .ולפיכך חרבה
עוד תיקונין לברוא עוד 'שני עולמות כוללים של בחינת
דוכרא ונוקבא דטזדוון כחדא .ובחם כמה ובמה
ספירות 8,יסתירו ויעליסו יותר ויותר לאור האין סוף.
כדי יטיוכלו להבראות נבראים הבשטיים ולהיותם בקיום
חזק .ועל זת אמר וטטהגופין תקינת לון8.י' שסלבר תיקון

שפ
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11תברית קורש .מלכות פה תורה שבעל פהטפ'נןלידנ חכמה מוחאאיהי מחשבה
מלנאו.בינה לבא ובה הלבמבין.ועלאליןתרין כתיב הנסחרותלייאלהינו .כתר
אור צח
שגם חם ב' בחינות של דוכרא ונוקבא דסזדווגין כחדא .ב"ה סאיר בכלם .ואתקריאו בתיקונא רא חסד דרועא
להמשיך חשפעות מ0קור החיים עד תנבראים הבשסיים ימינא גבורה ררועא שמאלא תפארת גופא .עתח חוזר
והשפלים .הספירות של עולם חיצירה נקיאין גופין .כיון ל8רש העשר ספירות דאצילות בפרפיות לסה הן משמוות.
שחוא עלמא דדכורא .ונקרא ג"כ ברא או זעיף .וחספירות ומצייר אותן בצלם אדםישר .ומרטקיל מן חז' מדות מח שמגלת
שר עולם העשיח נקראין לבושין .כיון שחוא עלמא דנוקבא .יותר .גם נקל יותר להבין תכליתן .ואומר כמו שיש באדפ
ונקרא ג"כ ברתא או נוקכא דזעיר .כדמיון ג' עולמות ידימין ויד שסאל והגוף באמצע .כן ישג' פפירות חנקראות
חראשונים אצילות ובריאח שנקראים אבא ואימא .כיון שהם חסד גבורח תפארת .וענין ימין למעלה חיא מדת החפד
בטדרגה יותר גבות מחמת שקרובים יותר להמקור .וגם להשפיע אך טוב וחסד בעולם .ומדת הגבורה היא מדת הדין
שהזדתגותן חוא חדירי לצורך קיום כל העולטות ..מה ,טאין להעניש את הרשעים ולסוכך על הצדיקים שלא תג'ע לחם כל
כן תהזדתגות של ברא וברתא שתולה בעבדות ישראל עם רע .ומדת התפארת היא מדת הרחמים הממוצעת בין חסד
קרובו .וגם קדורטת הזמן גורם הזדווגותן .וי,ט בחזדווגותן וגבורה .וכל זה נקל להבין שהן נצרכות לצורך הגהגת העולפ

הרבה מדרגות פרטיות .כי לאו כל הזטנים ,טו.ן .ולאו כל
העבדות שוות .נמצא ,טזכר עד עתה ב' סיני הזדווגות של נצה והוד תריז שוקיז הנה ראיתי כאן להאריך
בחינת דכורא עם בחינת ניקבא שהן ד' מדרגות ש 4ספירות מעט במקום שקציו המפרש'ם .ואגב יתורין תלונת
מן ד' עוימות כולל'ס הנקרא'ם אצ'לות בריאה יצירה המשכילים אשר כ 4מעיינם ואמונתם בהקירה
עשיה .והשורוט שלהן הן הד' ספירות מן העשי ספירות של ודרך תטבע .ויפערו פיהן לבלי חק י4עוג מן ה0קובלים.
עולם האצילות הנקראות חכמה ובינה תוארת 01לכות .באשר שלא הראו מקום בספירות את הטקורים מן כל הכחות
ולענין הפעולות והההגלות מיוחד לכל עולם ועולם פעוית השולטים בעולם הזה בכח אביר וחזק אהטר נקראים בשט
אחרת מדרגה אחר בודרגה להתגלות יותר ויותר .והן נקראות דרך הטבע ואבאר בזה בעזהש"י כי הנה קצרו המפרשים
שכל ומחשבה קול ודיבור ולענין הזדווגותן נקראין אבא בביאיר תרין שוקין לאיזהעגין הן פטמשותבין הספירות,
ואימא ברא וברתא .וגם הד' אותיות של השם הזי"ה ב"ה ומה היא תכליתן והשמעתן בתוך חעוימות .ויפקת השי"ת
הן מקורים להד' עולמות של אבי"ע כזה.י חכמה ה בינה את עיני להבין כי כטוו "היט באדם הגשמי שתי רגלימ
תפארת .ה מלכות .ומלבד זה מאיר בכל עו4ם וטם הויה המניעות את הג:ף ממקום 4מקום ונקור בהן
כ" התנוע"
שלם עם אותיות מלאות בעולם האצילות מאיר שם הוי"ה להניע את כ" הגוף בכמח תגועות שונות .ומבשרי אחזה
של מילוי ע"ב כזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י .בעולם הבריאה ח14ה שכן הוא בהצלם א4ה,ם העוטד כן עשר ספירות שצריך
הוא שם ס"ג כזה יו"ד ה"י וא"ו ה"' .בעולם דיצירה שם להמצא בהן שתי ספירות שמהן יושפע לעולם כלטיני כחות
מ"ה כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א .בעו"ם העשיה ום ב"ן כזה הרוחניים הגורמים כל מיני הנועית וטבעולם .ויט מחם
יו"ד ה"ה ו" 1ה"ה וגם מאיר בכ 4סעירה וספירה מן העשר שטתקשרים גם לדברים גשמיים: .הם הכחות חידועימ
ספירות שם הוי"ה בניקוד אחר כזה בספירת כתר מאיר
והניכרים בעולם .כמו כח המישך וכח הדוחה וייש בכיי
שם הוי"ה בניקוד קמ"ץ .בספירת חבמה בניקוד פת"ח .זה כח המשגנעט וכח העיעקטרין .כח הקור וכח החום .כת
בספירת בינה בניקוד ציר"ה ,בחסד סגו"ל הצומח .כח הטוליד והמהוה ב" מינ' בעל' ח"ם שפלים
בגבורה שו"א .בתפארת חול"ם בנצח חיר"ק ,בהוד מכל דבר לח וסרוח ,ועוד הרבה כחות כאלה .אשר כ4ם
שור"ק ,ביסוד מלאפו"ם ,במלכות מאיר שם הוי"ת מוליד'ם וגורמים הרבהמינ' תנועות בעו4ם .וכל אלח תכחות
י זח 'ש לחלקם עלב'מינים .מין אחד הן תכחות תגורמים חרבה
בניקוד שח"ק שהוא שו"א חול"ם קמ"ץ .ועל יד
י התגברות והתחזקות .שכח דחד רוצה
כל חעולמות עס כל חספירות שלהן הם קשורים ודבוקים תנועות בעולם עליד
י כח אחד 'טל חשם הוי"ה לנצח את כחח"גי המנגדו .או לדחותו ממקום לטקום אי
אלו עם אלה באא,דות הגמור.כ
לב~ו

בהוגחה פרטית של שבר ועונש.
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מאמך פתח
אלידי
ו אוו כתו מלטת.ועליה אתמךמגירמראשיוזאחריתשיהוטדקפחארתפלין.
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מלגאואיהו שם מ"ה(כזה ע9ד ה"א ואעו ה9א)ר'*4ועד שרהאצ'לדרצ.
שקידי'*44לבא
דא'~
אור צח
לבטלו ולבערו לגמרי .בפו חבחות של מושך ודוחה .קור
וחום .שכח אחד עובד וטתנועע בכל תוקפו על סבת חניצות
שרוצח לנצח את כח השני חמננדו .כמו כח חאור שדוחח
וכא:פל את כח חחשך .מין ב' .חן חכחות חגורמים מרכה
תנועותבעולםעעי כה חחודוחזיו שלחןויופי ונעיטות .אשר
י זח מביא חשקות והשתוקקות בחסובבים אוהו מקרוב
עליד
או בחיודעים ממנו מרחוק להטשך אליחם לחתחבר עמחם או
לראות אורם וליהנות מחם .ובכן יובן כי 19רש חכחות של
כלמיני חתנועות שבעולם חן אותן שתי המפירוה הנקראות
נצח והוד.דהיינו שמס*ירת נצח נשפעכלמיני כחוה חגורמים
י חהתגברות שכן כח ישאף
תנועות חזקות שונותזו מזו עליד
לנצח בכל תקפו את חבח חמתנגדו .ומן ספיות חוד נשפע כל
מיני הוד זוהרוזיו חןויופי ונעיסות חגורסים הרבהמיני
י החשקות וחהשתוקקות לחטשך
תנועות הזקות בעולם עליד
א
י
ח
ש
חליהם .ולפיכך מתדבק
ד
ו
ח
ח
ך
ר
י
הס99
ת
ד
א
ק
חשמאה
בסוד הכתוב ויגע בכף ירכה ויונק טום לחכין רשת לאדם
י זח מחפך מן חו"ד לד91ח.
להכשילו בדבר האסור ,ועליד
כידוע בסוד חכתוב כלחיוםדוח .ובזח יובן חפעם 'טהספירות
נצח והוד נקראין תרין 'טוקין .כי נמו חתרין 'פוקין
שבאדם הגשטי חן המניעות את כל יעוף ממקום למקום
וגורטיז תנועות שונות .כן סאותן שתי חספירוה נשפע כל
מיני הנחות חגורמים כלטיני חחגועות אשר בעולם .ועוד
גם כן חפעם למח 'ניקת חנביאים חיא דוקא
יובן
ק
נ
י
ל
כת
טאותן השת' ספירות נצח וחוד.כי הנביא צריר
כזה אור על ידו יוכל לפעול בנבואתו על לב
השוטע
שיחי"
י כה הניצות
בפלאליו .וזאת יכול לחיות דוקא אוו עליד

עיי'יה

(ועע"בדות לחרעיש ולחרעים ולהייל אימח ;ל השומעים
שז נבואתו על דרך שחחגבאו נביאים חאחרונים .כמו שאטר
'נצה וחרבח פ;מים חף
ישעיחו  1"1נא וונוכחח .ונראח מ'
צריך הנביא להשתנדט באותות ומופת'ם של מוראיםגדולים.
גד' גהתער בכת ה 'צותעל לב חשוטעים את נגואתו שיחיו
ביכולת הנביא לפע 41כזאת לא
טבופלים אל' .1ועוד
"
ח
ברעש ובמורא.כי אם בכח רוח חן 'ושורח על' 1חוד וז'ו
ונעימה קדושה .עד שכל רואחו ושומע דבריו :תניטך אליו
~1ז*תוקקותגדולח .ועל זהכתיב ונתת מחודך?ל'י .ולכן ות

חכח שליניקתחנביאים חוא דוקא מאותן'פתי חספירותניח
וחוד[ .ואבק* מאת חשי9ת שבאם שגיתי בזח שינפרעלי
ויסלחלי.כי חוא יודע חאמת שכחנתי לפובח לחאירעינים

עורות ולהסיר כל תלונח טעל חכמת חקבלח].
וסדר טיהשא דנופא אות ברית קורש .חנח כמו
שיש באדם חגשמי אבר זח שבו תלוי חכת
לחשפיע ולחוליד בדוטח לו ,פעל ידי זח מתקיים
חעולם .גן גם למעלח נחצלם אלחים חרוחני צריך
לחמצאבין חפפירות ספירח מיוחדת שעל ידח הלך חחשפעח
סעלמא דדכורא לעלמא דנוקבא .וחיא נקראת יסוד.כי כמו
שקיום כל בנין תלוי בחיסוד .כן קיום כל חבריאח תלוי
גכח אבר חזח .וכן למעלח אם לא חיתח ס*ירת חיסוד
חמעביר חארת אור חאיו ס 41טעולם לעולם .ל" חיח קיום

וטציאותלחעולמות .פלכותפהוחורהישבעל פהקרינולה.
יגאר גזח ענין סשירח חעשירית חנקראת נ~כות טח חיא
נמאששת בעולם חאצילות.כי חלא מדת המלכות ריא עלמא
תוקבא חטקבלת החשפעח של אור אט סו 4אחרי כטח וכטח
חשתלששתכדי שאותח חחשפעה ועעשם בח עד ששכל פוא
לידי חתגלות בעולם חעשיח לברוא דברים טטמיים ולכלכל
9וחם .ואין מעם לענין הזה בעולם חאצילוה .ויפיכך אמר
,טמלבד זח 'שספירת חנלכוות של עולם האצילות חיא נעשת
שורש לעולם חעשיח כטבואר לעיל .עוד שחיך ?נין ספירת

חסלכות גם שם בעולם האצילות שטביאח אור חתורחלידי
חחגלות וחחבנה.כי כמו למשל באדם חבשמי מדרגח חאתרתה
הסביאה את רצוט ומחשבתולידי חתלות חוא הפה עלידי
דיבורו .וכן חוא בעולם חאצילות ,יי
ם כחחששת ספירת
ואזלכות בבחינת 9ח .כיון 'שמביאח ליד' חתגלות ריונו 'של
סלך מלכ' המלכים הקב"ח .וכד' להבין טה "וא חרצון
שספ'רת המלגות מביאתו ליד' חחגלות .לזח אמר ותורח
שבעל ועו קרינן לח .חיינו *חיא חיא חסקור של התורח
9בעל פח .כטו 'טספירת חחפארת של עולם האצ'לות חיא
חמקור 9ל תורח שבכתב .וכל התורח היא רצונו של הבורא
'ת"ש .ולפיכך הלומד תורח .אעאפ שלומר דבריט פשוטים
ושענינים טטמיים ונמוגים .כמו ו*נים *1וחזין ס"לית חטור
פנגח אוו ח*רח .וטכל טקום חוא מ,ששיךעל,ממטו אור קדוש
וגשמתו
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מאמר פתחאליהו משר חכמת הקבלה
בררועויואנפוי.כמיאראשקילאילנאואתרבי בההוא שקיו :רבון עלמין אנת הוא
עלתהעלותוטבת הסבותראשקילאילנא בההואנביעו.וההואנביעו
כנשמתא

אי~

אור צח
ונשמתו באהלידי חתלהבות ודביקות.כיון שמדבק אז שכלו וצמצוטין איך ומה וכטה3.ינה 5בא ובה ה5במביו.חיינו
ברצון חבורא ית"ש.כי כן הוא רצונו ית"ש שבאם יקרה כטו שיש באדם גשמי הלב המביא את מחשבות המוה לידי
בעוח"ז כך וכך יהיח חפסק כך וכך .וכיון שהתורה שבכתב החגלות בפרטיות על פי המדות התלויות בלב .אם לחפיב

איננה טובנת בלתי התורה שבעל פה .ע"כ נטצ" שספירת
הטלכות משמשת גם שם בעולם חאצילות בבח,נת נוקבא.
כי היא המביאה לידי התגלות והבנה את התורח שבכתב
שהיא בבחינה דוכרא הנובע טספירת התפארת של עולם
האצילות .הכמה מוחאאיהי מחשבה מ5גאו .אחר שביאר
טעם ז' ספירות התהתונות שהן בבחינת גופא .הוזר מתתא
לעילא לבאר גם ג' ספירות הראשונות שהן בבחינת רישא
ולבא .וזהו שאמר שספירת החכטה היא רק בבחינת טחשבה
מלגאו אבל אין חיא שכל חכולל .כי השכל הכולל היינו
המקור של כל מיני הכמות שבעולם .והיא פפירת הכתר
כטבואר אח"כ .וספירת ההכטה היא רק כמו ענח הנאצלת
מן חשכל הכולל .וכמו שטורגלבפי האנשים לאטי .מ' שיש
לו שכל טוב הוא 'כול לחבין למשל חכמת התכונה או חכטת
הטוז'קא וכ'וצא .צא ולמד שיש ג' ענ'נים בזה .א' .שכל
חכולל .ב' .החכמח שהיא ענף השכל הכולל הטכילה בקרבה
איזו מין חכמה שבעולם.ג' .הב'נה .והוינו הבנח ענף החכטה
הזאת בכל פרפות'ה .וזהו שאמר איה' טחשבה טרגאו .כ'
כל בחינת דוכרא נקראטלגאו .ה"נו פנימ'ות .ובה'נת נוקבא
נקרא טלבר .ה"נו חיצונ'ות .על שם שהיא טכינה ומצ"רת
את הפנימ'ות ומביאתו ל'ד' ההתגלות .וה"נו ג"ב כנ"ל
בענין גופא ולבושא .שהםב'ענינ'ם של בחינת דוכרא ובח'נת
נוקבא .פנימ'ות וח'צונ'ות .ולפיכך אמר שספירת חחכטה
שהיא רק כמו ענף הנאצלת טן הטקור של חשכל הכולל .היא
בבחינת מחשבה טלגאו .בלומר פנימיות בחינת דוכרא שנקרא
אבא.כי כל זמן שהחכמה לא נתצטצטהבכלי שלה בינה לצמצט
ולצייר אותה בכל פרטותיה ודקדוקיה ,איננה עוד ביכולת
לבוא לידי התגלות והכרה .ואיננה טובשרת עוד ליהנות
ממנח .והרי היא כטו לטשל אם הושיעה מחשבה במוח השדם
שפוב לו לעשות לעצטו פלפין נאה לביתדירה .היי המחשבח
הזאת אין ביכולת לבוא לידי החגלות ולהוצישה טכה אל
ה18על עד אשר יעטוק היפב בכלי הבינה שבח הרב מבין
לפי ערך חטדת חלב לצטצם הטחשבה הזאת במדות ושעורין

או להרע .אם להרבות או לטעט .אם לחגדיל או להקפין
וכיוצא .וכן יש ספירת בינה שבה נתצמצם אור החכמה
בכמח צטצוטין ונצטיירה בה בפרפיות להוצישח לידי
הבשלות .נמצא שספירת הבינה היא בבחינת מלבר .לבוש
אל החכמה אשר מלגאו .ולפיכך היא בבהינת נוקבא ונקראת

אימא .וע 5א5יןתיין כתיב הנסתרות 5ה' א5הינו .ירצה
לומר בזה שההזדווגות של שתי הספירות חכמה ובינח בחינת
אבא ובחינת אימא עוד לא הועילה שיהי' מוכשי לחחגלות
עולם חתחתון עם נבראים גשמיים .עד שתשחלשל המחשבה
י הזדווגות פעם שנית של שתי ספירות אחרוח.
לעבור עליד
שהן תפארת וטלכות בחינת קול ובחינת דיבור .הנקראות
גם כן ברא וברתא .ורק אז נעשית הטחשבה טוכשרת לבוא
לידי בחינת הנגלוח לנו ולבנינו .ולפיכך קורא את הזדווגות
הראשונח של חככ~ה ובינה בשם הנסתרות לה"א .כי שני
שמות האלה טרמזין על השתי ספירות של חכטה ובינה.
כתרע5יוז איהו כתר מ5כותוע5יה אתמרמניד טראשית
אחרית .בזה יבאר שפפירת הכתר שתי בחינות לה .שהיא
בבחינת כחר לכל חספירות דאצילות .והיא גם בבחינח מלכות
לטה שימעלה הימנה.כי היא בחינת מקבל הראשוי שמקבלת
בקרבה הארה הראשונה מאור האיז סוף שנטשר טטנו אחר
י הארת הקו וחחופ כמבואר בעץ קיים .וכתר
הצטצום עליד
הקוע
ס
פ
ת
עליון אינו נ
בסחשבת
האדם
ו
מ
כ
אם
העליון
כי
של האותי מן השם הוי"ה ב"ה .ולכך נקרא בשם עתיקא
כי הוא נעתק ומורחק מן השגת שכל אנושי .והארה
הראשונה מאור האין סוף שחאירח בספירת הכתר
היה בצטצום ומדה שיהי' די כהארה הזאת לחחיות
כל העולטות עם כל הספירות שלהן שהן למפח
טן ספירת הכתר עד האחרית שהוא עולם חתחתון
הגשמי .וזהו שאמר עליויוגי
ד טראשית אחרית .טגיד הוא
שהכתר
ו
נ
י
י
ה
ו
חוא
לשון המשכה וגם לשון אגידה וקשירח.
הממוצע בין הטאציל שהוא ראשית הכל ובין כל הבריאח.
והוח מסשיך חהארה מן חראשית ועד האחרית וגם שעלידו
נאגדה

מאמר פתח אליהו משר חכמת הקבלה

ו

ט

לגופאדאיהוחייםלגופא .ובךליתרמיוןוליתדיוקנא מכל מה דלנאוולבר .ובראת
שמיאוארעאואפיקתמנהון שמשאוסיהראוכוכביאומזליא .ובארעאאילניןורשאין
אור צה
חראשונה .ואיהו

נאגדה ונקשרה כל הבריאה עם הסבה
קרקפתא רתפיל' .1רוצה לומר בזה שהכתר לגודל רוחניותו
והתעלמותו רוממותו תפארתו וקדושתו חוא בערך שאר
הספירות והעולמות כטו קרקפתא דתפירין המונח על ראש
ה"דם .שהסימן האסתי אם חתפילין של ראש בעחת כדין
במקום הראוי על המוח הוא .שבאם יגביה האדם הטניחן את
עיניו ויסתכל למעלה לא יראה את התפילין אשר על ראשו.
הרי שהאדם אינו רואה את הקרקפתא דתפילין אשר על ראשו.
ורק יודע ומרגיש שיש על ראשו תפילין שיש בחן קדושה
עליונה הרבה יותר ויותר מן בשר חראש של החדם הטניחן.
והן לגטרי מהות אחר מן בשר ראשו .וכן חוא מדרגת
רוחניותו והתעלמותו רוממותו תפארתו וקדושתו של חכתר
בערך הספירות והעולמות אשר אחריו .וכיון שהמשיל ער
עתה את הספירות בצלם האדם הגשמי .ע"כ טצא מוב להמשיל
את ספירת הכהר לקרקפתא דתפילין המונחין על ראש האדם:
מלגאו איהו שם ס"ה (כזה יו"ד ה"א וא" 1ח"א) ראיהן

אורח אצילות ואיהו שקיו ראילנא בררועוי וענפוי
כמיא ראשקי לאילנא ואתרבי בההואשקיו .אחרי הודיעו

העשר ספירות דאצילות והד' עולמות הכוללים שתן אבי"ע.
ואמר על ב' עולמות חראשונים של חכמה ובי.ה דעליהן
גתיב הנסתרות לה"א .היינו שאין לעיין בהם ולדבר מהם.

הכללי שלו .וכמו ושהשם ע"ב הוא חנשמח והחיות של עולם
האצילות .כן השם ס"ג אעפ"י שעיקר מציאותו הוא ל'כ
בעולם האצילות ט"מ הוא הנשמה והחיות של ע,לם הבריאה.
וכן השם מ"ה דעולם האצילות הוא הנשמה והחיות של עו~ם
היצירה .והשם ב"ן דעולם האצילות הוא הנשמה והחיות
של עולם העשיה .וזחו שאמר אליהו על האילן ריינו עולם
היצירח .דמלגאו הוא השם מ"ח שהוא אורח האצילות היינו
כי מן עולם הצילות מאיר השם מ"ה בפנימיות ראילן שהוא
עולם היצירה .והוא היניקה של האילן הכאהפוטט בגזעו
וענפיו .ר"ל בכל הטפירות אשר בעולם היצירה .כמו שהמים
משקים לאילן והאילן מתגדל מן אותה החשקה.

רבוו עלמיו חנת הוא עילת העילות יכו' .כוונתו
י זה שחשם מ"ה מאיר מלגאו
בזה שעל יד
ק
ו
ב
ד
ו
קשור
י זה חאילן
וחלוי
האילן .על יד
באין סוף ב"ה י*הוא עילת העילות וסבת הסבות .וחוא
השולח חיותו בו כנשמה חמחיה את הגוף .ובך לית רמיח

ולית ריוקנא מכל מה רלנאו ולבר י"ל שאין בהמאציל

שום דטיון ודמות שיהי' נתפם במחשבה באופן רזה שנוכל
רחלק בו בין בחינת דוכרא ובחינת נוקבא משפיע ומקבל.
שהוא הענין יטל בחינת דלגאו ובחינת דלבר .פנימיות
וחיצוניות .כיון דלית מחשבה תפיסה בי' כלל .ובראוז
עחץיא וארעאיכו' .עתה מספר איך שברא המאציל עלידי
הארתו את השם מ"ה בתוך האילן שהוא עולם היצירה.
ומחשב גם הנבראים של עולם העשיה .כיון ששני עולמות
האלה מזדחגין כחדא וזה משפיע בזאת .ועורם דעשיח תבל
וטלואה הכל תלוי בעולם היצירה יבו המה ולבגה כוכביס
וטזלות .ועל זה אמר ובראת 'טמים וארץ עט קמח ולב_ה
שכל זה טרמז בכלל על עולם היצירה עם עולם הגשיה אח"כ
מונח ימחשב עוד בפרטיות גם שאר הנבראים~ .א:תמורעא
בהחעילאיז יכו/י"לכ ,מן כל אלה הנבראים ניכר על ידן

וכן נדרש בזוה"ק על הפסוק שלח תשלח את האם  .'1?1כלומר
שתשלח ממחשבתך את עולם הבינה שנקרא אימא .ואת הבנים
תקח לך .זה היחוד של תפארת ומלכות ברא וברתא עולם
היצירה עם עולם העשיה .בהם טותר לעיין לחשוב ולדבר.
וכן עשח אליהו שעתה מתחיל לדבר באריכות מעולם חיצירה
שבו מקנן זעיר אנפין הנקרא בשם אילנא ועץחיים .ועל זה
אטר מלגאו איהו שם מ"ה דאיהו אורח אצילות ואוחו שקיו
דאילנא .וזה יובן עפ"י הנ"ל שהד' ספירות חכמה ובינח
תפארת ומלכות דאצילות חן כטו שרשים לר"ע אצילותבריאת
יצירה עשיה .והנשמה והחיות של הד"ע האלה הן ד' שמות עולמות העליונים כמו שכחוב נעמטרי אחזה אלוח .היינו
חוי"ה בד' מילואין ע"ב ס"ג ט"ה ב"ן ואע" 9שעיקר ,טעל ידי נבראים הגשמיים נוכל לה,טיג ענין הרוחניים
י כל
טציאות הד' הויות של ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן הוא בעולם ועולמות העליונים .ועוד אנו מכיריט ונ~טיגים עליד
האצילות .מ"ט מופיעין טשם בהארותיהן למטח טטה .באופן אלח חנבראים איך יתנהגון עילאין ותתאין .ראל איך

שלו היא תנשטח וחחיות של עולם שהנבראים חעליונים חרוחניים עם חנבראים התחחונים
שכל הוי"ה עםחסיליי

וזבשנ)יים

2נ

מאמר פתחאלידו משר חמפת הקבלה

וננתא רערן.ועשביןוחיוןובעיריןועופיןונוניןובני נשא לאשתמורעאבהוןעלאין.
ואיךיתנהנוןעילאיןותתאין.ואיך אשתמוףען עלאי מתתאי .וליתרירע בך כלל.
אור צח
חגשטיים טתנחגין יחדו ותלויין
10זפעלים זה טזח .ואוטר עוד ואיך אשתטודען עלאי טתתאי.
ר"ל שיפעטים נבראים העליונים חרוחנ"ם שואבים 'ד'עות
לחבין טה למעלח טהם ע'"ז שרואים וטכירים חנבראים
חחחחונים הגשט"ם .וטה שאטר ולית ד'דע בך כלל עד ואדון
על כלא הוא טובן טעצטו .וכל ספירא אית לה שם ידיעא
ובהון איתקריאו מלאכיא וכו' .ר"ל שמות הספירות הן על
זח בזח .ואלו עם אלח

י מסד על ופם
ופם 9עולת הספירות והחשפעה שלהן ,כטולטיפ
חשפעח פוב ומסד .גבורה עליפם השפעתדין וגבורה .תפארת
על ופם חשפעת רחטים .וכן כל שאר הספירות .ובאותן השמות

נקראיס גם הטלאכים הטורידים השפע לעולם הגופטי על שם
ופלימותן ופעולתן .כטו למשל אוריאל
חסדיאל

נהודיאי

מיכאל נבדיאל רפאל נצחיאל יהוריאל צדקיאל מלכיאל

כלם על שם 'שלימותן לפעול איזו פעולה או להוריד איזו
הששעה שטקבלים טן הספירות1 .ע 4זה אמר שהטאציל בעצמו
אין לו שם ידיעאכי מוא טקור ההיים טכל טיני כמות

שבעולם וטכלטיני השפעות הפובות .והוא המטלא את כל
חשמות ואת כל הספירות באור ומיות ושפע עלידי גילוי
מארתו בהם .כטו הנשניו שמשפעת חיות לגל אברי הגוף.
והשפעמ מזאת היא השליטות של הכל.כי בלעדה הן מסרים

ומשוכים .וכך אנת תסתלק מנהח איפתארו כלהו יסמהן
כמפא בלא נפמתא .כדי לחבין הטאטר הזמ נצרך לחביא

דברי סידור חמבעד של הרב בעל ההגיא זצוקלהעה .שטקשח
כאן וחלא אם טסתלק אור אין סוף טחעולמות הכל צריך
למזור לבהינתאין כטו שמיח קודם ההשתלשלות טמש .ואם
כן למח אטר שישמאר במינת טפא עכ" .8והלאאין זמ ביפול
אמתי כאשר מגוף יתקיים .ובאטת אין עוד טלבדי כתיב.
וכדי לתרץ קושיא זו 3קדים תחלמ להבין מענין של אורות
וכלים .שחאורות נקראים נשטתא והכלים נקראים גופא.
דמנח ידוע שבמינת מקו הנמשך טעצטות אור אץ סומ שלפמ
מצמצום אל תוך מלל הצמצום בספירת חכתר .וטהוא
טקור הראשון לכל בחינת ההשתלשלות גפרפ .עד
שיאיר אור טמנו בספירת חמכטמ ואמר כך בספירת הבינח

וכון .ופירוש חארמזומיינו ע 4דרך משל ההגלות אור טחנפופ
באדם חגשסי .במו מארת משגל בטומ .תראימבעין וכיוצא.

שזאת ידוע שעצטות חנפש מיא למעלח טבתינת חתתלקות
כוחות פרפיות כנ"ל .וא"כ טובן גי בהסתלק מארת חנפש
בכלל אז יסתלקו טטילא כל כומות שרמ המהפשפים באברי
חגוף .והנח עדערדטיון זת חוא לטעלה במארת אוראיו טוף
תוך עשר ספירות דאצילות בבחינת אורות וכלים על ידי
מקו הל'ל .דחנה כל האורות נדטו לבחינת נשטח .וכל מכלים
נדטו לבחינת חגוף .כטו על דרך טשל מארת חשכל בהטוה.
שהטוח הוא בבחינת כלי והשכל מוא בבמינת אור .וכטו
בהסתרק הארת הנפש טן הגוף .נשארים כל האברים בלא מיות
כלל .כדוגטא זו הוא גם לטעלה בעעס דאצילות .טאחר שמכתר
והחכטמ וכיוצא באין במתלבשות ,ןל בחינת כלים .כפו
שקרקפתא הוא כלי הכתר .וטומא כלי החכמה .ודרועא כלי
המסד וכיוצא .מרי בהכרת נמשלו לכמות חנפש הטתלבשיפ
באברי מגוף .ואםכן כאשר יסתלק הארת אוראין סוף שסאיר
2!1
בהן עלידי בחינת הקו הנעל .וטטילא יסתלקו ידי
כל האורות דעעס טבמינת הכלים שלמם .אזי ישהארו גי
חכלים בלתי אור ותיות .כאשר ישתייר הגוף בלתי תיות
במסתלק טטנו אור הנשטח .וזמו שאטר וכד אנת תסתלק
טנמון אשתארו כלהו שטמן כגופאביא נשטחא .אך עד'ין
הקושיא בטקוטה עוטדת דחאיך אפשר שישאר טצ-אות מכלי
עכ"פ גם בלת' אור .טאמרשאין עודטלבדו .אםכן בהסתלקות
אור אין סוף מ" 1הגל תוזר לבחינתאין .אך הענין מוא
דיש לשורש מתהוות בתינת הכלים טקור טיוחד בפני עצטו
דיש רופורש התהוות במינת חכלים טקור טיומדבפני עצטו.
עדער שיש לכלי הגוף טציאות טיותדת בפני עצטו
נם בלתי מיות הנשטה והנפש .ושרש מענין הוא כידוע בעץ
חיים שנשאר במינת רשיטו במלל מצטצום שלפני חטשכת
מקו הנ"ל הנקרא טקום פנוי .ומאמת מוא ~ית אמר פנוי
סיניה טמש .וכטו שכתוב תלא את משטים ואת הארץ אני
טלא .ובמינת חרשיטו מזאת נמשב טבמינת העלם עצטיות
מאיןטוף .שמשראמזוחיא בחעלםגדול.יפמוא קדוש וטובדל
שםבבמינת חמעלם דוקא ולאבגילוי .ומאותה במינתהרשיטו
נעשמ טקור ושרש של חתחוות טציאות מכלים .ועל בן נם
בהסתלק טקור גל חאורות שחוא במינת חקו מנעל .אין זת
חכרת גלל יפיבופל סציאות חגלים.כי הרי יש לחן ופורו4

עי

טיומד

מאמר פתחאליוי

מק~ר חכמת הקבלה

ז ננ

ובר מנךליתיחוראבעלאיהעתאי .האנת אשתמורע עלת על כולאד84רון על כולא.
וכלםפיראאית לה שםהריעןבהוןאתקריאו מלאכהא841 .נתלית לך שםיריע דאנת
אור צח

סיוחד בפני עצטן סבחינת החעלם של עצטיות חאין םוף .הש*ע על ראש הטעוררו במעשיו .כיאיתא בזוחעק 8ר,ית
שקדם לבחינת מקור חתחוות חאורות שחוא חקו חנ"ל.והיינו

שטקור שורשם חוא טבחינת חרשיסו הנעל .אנת הואחכים
1לא בחכמה ידיעא וכו'* .ירוש שאין שום חשגח לא
לחכטתו ולא לבינתו ולא למקום מציאותו .כטו שכתובכי

לא טחשבותי טחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי :ורק חשגח אחת
יש לנו שגל טה שחאציל וברא ויצר ועשח הדי עולטות
*ביאע עם כל חספירות שלחן .חכל לח ברא בוביל שחוא
ית*על מזה או שיקבל העו איזו חפבה טן כל הבריאח .אלא
רק לאשותטודעא תוקפך וחילך לבני ניפא .חיינו בשביל
ופיתגלה טדת טלכותו יתעש.כי אין טלך בלאעם1 .לאחזאה

לוןאיך מתנהנ עלמאברינאוברחמי דאית צרק וכהשפט
כפוםעובריהוז רבני נשא .אלח חדברים חם יסוד אטונתנו

ועבודתנו בתורח והפלח ותרי"ג מצות .להאמין שטדת חצדק
וטדת הטשפפ .שחן סדת חדין של חשכיגח חקדושח שנקראח
צדק שעליה רוטז השם אדני אותיות אדיאן .ומדת המש*פ
היינו טדת הרחטים עטודא דאמצעיתא פפירת חתפארת.
מציאת טצב שגיחן ומדהגתן תלוי בערך חטעשים טובים של
ישראל .שעל זח כתיב חגו עוז לאלחים .וחיינו חענין של
יחוד קוב"ה ושכינתיח .שאנחנו גורטים בעבודתיגו של תורח
ותפלה ותרי"ג טצות לייחד זח חזיווג של תפארת וטלנות
ברא וברתא זעיר ונוקביח .ובחיות חהזדווגות ש 4שת ,אלח
חטדות חדינים נמתקים ונחפכים לרחמים .וחעונות נהפכים
לזכיות ונו*פע פובה חרבה לעולם .כי חעבירוח גורטות
חשכות ופירוד בין חטדות צדק וטשפפ .ונטנע אורה של
פדת חצדק שהיא השכינח הקדושח בהינת הטלכות .ואז
טתגבר בה טדתחדין שחוא השדפך ויורד רע לעולםה"ו.וע"י
עבודת ישראל שמתגברים בתורח ותפלה ומצות*ועליםלהמשיד
י זחטתיחדים משפם וצדק קובעה ושכינת'ה
אור גדול שעליד
ואז חהשכות במל טטילאכי תאור מבפל את דחשךכידוע.
ויש בזח גטח וכסה סדרגות .וסודם ידועליודעי חן .וכתב
האריז"ל שעיקר טעשינו וכזונתינו חוא לתקן זעיף ונוקבית
לחנינם לקבל יפפע אור אין םוף חבא לחם דרך מדריגות
חעליונוהע וזחו חעבודח שלאעל טנת לקבלפרס.כי לא רחןיח

חכוונח ל~זנאת עצטנו .חנם של* יטנע ודאי שישתלשל וירד

עקב .טאן ד14כרך לקובעח אחברך ונפל הולקיח טאינון ברכאן
ב8דמ'תא דכל עלטא .טעט עיקר חכוונח תחיח לחנאה זעיר
ונוקביה ולוטר ליפם יחוד קובעח ושכינחיח לחכינם
שיתייחדו זח עם זאת*1 .ל תחטח כי תשיג י
ד בני אדם
חתהתונים לקלקל או לתקן בעליונים .כו האדם סולם מוצב
י 'סודות נופו חם
ארצה וראשו טגיע השטיטח .ושורשי ד
לטעלח .וכל עולם קשור בעולםיפעליו .וחעל'ון עם שלמעלה
מטנו עד חאור חעל'ון על חנל 'פחוא אור חאיז םוף באח.
וכל אדם בטקום שורש נשמתו למעלה שם ישגום או יתקן.
כדאיתא בתיקונים דנל חד לפום דרגיח טאן דפנים לתתא
פגים באתר דאתגזר נשטתיח .והיינו שממשיך לשם חשבות
של חסמרא אחרא והתגברות טדת חדין .ואפשף שזח דוקש
בענין חפגם .אבל בענין התיקון יכול לחיות ווטועיל גם
לכל חעולם .כם"יפ כל חעולם ניזון בוזביל חנינא בני .וגם
איתא בזוה"ק שטות דף רלעפ ע"א ובויקרא -ף כ" 1ע"ב
שואלר
י אלעזרלר"'פ אביו עדחיכן עולה חחשגה וחמחשבה
ת
ד
של עבו
ם
י
ו
ל
ם
י
נ
ח
כ
וישראלים .והשיב לו ופעולח עדאין
םעובףו.דתואין הכווטה ח" 1שחאיז ם 91טתפעל ונשתנה עליוי
חאדם .כי על זה כתיב אני ח' לא שניתי .וכתיב
ואם צדקת טח תתן לו .אלא יפזאת יובן על דרך משל יפאנו
רואים שהשטש טאירח סמיד בתוקפח על כדור הארץ .ואם
יש עבים ועבנים נסתר חאוי סן חארץ .וכאשר בא רוח
וטפזרהעננים שוביזרח חאור חגדולעלי ארץ .וטיבן טטילא
שכל זאת איננו גורם שום חשתנות בעצטותרהפמוש .וכן חוא
י עונות האדם
למעלח סעלח עם אור חאין םוף .שעל יד
פוגטים לטעלח לגרום פירוד בין שתי אלה חטדות תפארת
וטלכות .קובעח ושכינת
י ונוקביח .משפם וצדק.
חשכותיח .זעי
כי סטשיכים לשם
טן חספרא אחרא וחתגברות סדת
הדין .כט"ש שתח עונותינו לנגדך עלומנו למאורפניך .ועל
י תשובח ותפלה וצדקח תורח ומצותסתבפלים כל חהסתרות
יד
חהשך
.
ת
ו
ט
ל
ע
ח
ה
ו
ל
פ
י
י אורח זו תורה.
כי
וטבופל עליד
ואז קוב טתיחדים קובאח ושכינתיח .וחשכינח חקדושה
נתטלאה טן שפע חנכהפך אליח סןויאר חספירות חמלאות
*וראין פףב"ח .ו*ז ליחודים חיתח אורח ישמתה .רין

יב

איחו

14
מאמר פתח אליהו משר הכמת הקבלה
הוא ממלא כל שמהן ואנת הואשלימורכלהו .וכר אנת תמתלק מנהת אשתארו
כלהו שמהן כטפא בלא נשמתא .אנת הואחכים ולא בחכמהיריעאאנתהואמבין
ולאבבינהיריעא.לית לךאתריריעא אלא לאשתמורעא תוקסך וחילך לבני נשא.
ולאחזאהלוןאיך מתנהב עלמאברינאוברחמי ראית צרק ומשפמ כפום עובריהון
רבני נשא.ריןאיהובבורה .משפט עמורא ראמצעיתא .צרק מלכותא קרישא.מאזני
צרקתרין סמכי קשום.הין צרק אותברית ששש .טלא לאחזאהאיך מתנהג עלמא.
אבל לאוראית לך צרקיריעאראיהורין .ולא משפםיריעא ראיהו רחמי .ולא מכל
ילעולםאמןואמן:
אליןמרות כלל:ברוךי

אור צח
איהו גבורה יכו' עד כלא לאתחזאהאיד מתנהנ עלמא.
כל זח מובן מעצטו מכח הנ"ל .ומודיע בזהכי שש ספירות
האחרונות מן גבורחע~ -כות עיקרן הוא בשבי 4התחתונים
בלבד.כישייך בחם שכר ועונש .אבל בשביל העליונים שאין
י בארבע ספירות הראשונות
שייך בחם שכר ועונש היה ד
ם
י
נ
ו
ז
י
נ
ם
י
כ
א
ל
מ
ה
שכל
מן
כתר דכמח ובינה וחסד .כידוע
מדת החסד .ובזה יובן מה שמסיים אחרי ביאורו ענין השש
סיירות האחרונות .כלא לאחזאה איך טהנהג עלטא .היינו
עולם חזה בחשגחה פרפיות של שכר ועונש .אבל לאו ראית
לד צרקיריעאיכו .ר"לכי מצד עצטות המאצילאיןשייך
לערוך בו שום תתחלקות והשתנות של מדת הדין

הרחמים .או מדה אחרת .כי כל מדה היא פרפ מן הכלל
והתחלקות הכלל לפרפים שונים .ואצל המאציל אין שייך
תוארים כאלה.כי לית מחשבה ה8יסה ביח כלל .ואך 13דע
לנו סצד הבריאהכי חוא מקור של החיים והעונג הרוחני.
והוא הכח של כלמיני כחות .והוא עצם השכל של כלמיני

חכמוח .ושם השכל והכח והחיים וחעונג הכל כלל אחד וקשר
אחד .מה שאין הפה יכול לדבר ואין השכל שר בעל חן
חושים יכול להשיג .ותכלית הידיעה היא אשי לא נדע
אבל בקום תבקשחו .כמ"ש ישמח לבבובקשיח' .ברוךה' לעולם
אמן ואמן:

וסדת
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