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מטיר ע 5כ 5פםוקהפירהטיםוהעניניםהשייכים .15וגם הפירושים
והענינים ש 5הפמוקים הנמצאים בשאר מקומות הזהך נ5קמוונקבצו
ונםדרו במקומם ב5שון הזהךעם העתקת 5שת הקורש שורה 5עומת
שורונוע5ידיזהיוכ5ו כ5באישערי ז הר תור ה 5כנוםו5מיי5
בפררםועהךויתקיים מהשאמרא5יהו5בריוחאישספרהאהריתג5יא
5תתאיבםוהיומיאובניניה ושבתםא"ט א5אחחתוונו'.
וכדי 5הק5ע5המעייןהצנתיהפירוקצ
זיודעיך:ר
ע5פיררך המשב5ים המפורםםיםמפורשיהאהר.
ההכיטתיבעזרת השםיתברראניההמן
כ5
י
יהודהיודלראזענבערנ במהררישראליצחק יע5
החםיד זע.5
ממע וןיהוי

טלפנים רב בווארשא ,לשדז ,מדינתפולין ,אח"כ ראבאדבערי מוראנטא וטאנמריאל,
טדינת קאגאדא ,מחבר המפרים -ידות נדרים ,רפאל המלאך ,ילקומ אליהו
הנביא ,קריאה הקדושה ,מקוה יהודה ,ועוד מפרים בכתובים.
נדפם בשנת
תגא 5מהףחח"=4או11ץ
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מכתבים והםכמהע מגרולי זמננו אשר השגתי
אחרהרפמתג'חלקיהזוה"קבראשיתשמותויט~א
מכתב מאת
הנאון האדיר

אברהם יצחקהכהן קוק שליט"א
הרב הראשי לארץ ישראל
האב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א

בעזרת השי"ת

שלום וברכה מקוד,צ לכבודידידי הרב הגאת המובהק צדיק ונשגב זוכה וטזכה
את הרבים כקש"ת מוה"ר יודל רטזענבערג שליבו"א אבד"ק מטנטרעאל יצ"ו
אחרשה"ט באה"ר יקבל כתר"ה את רגשי תודתי העמוקים על התשורה הקדושה
מפרי הזוה"ק בראשית שמות ויקרא בהעתקת לשה"ק אשר זכהו השי"ת
להוציאם לאור עולם .מה רב וגדול הוא זכות הרבים וכבוד קדושת תוה"ק ואורחביון
עוזה שנתרבה ע"י פעולת צדיק כתר"ה שליט"א .ולולא שהזמן כעת אינו ממכיםלי
מפני המון טרדות הייתי מאריך בשבח עבודתו שהיא נפלאה מאד והשי"ת אשר
הפליא לעשות עם כתר"ה שליפ"א יעזרהו ג"כ להוציא לאור שאר חלקי הזוה"ק על
התורה הקדושה וגם את חלק הששי על ספר התהלים וחלק השביעי על שירהשירים
משלי וקהלון כאות נפשו הקדושה לכבוד המקום ב"ה ולכבוד התורה ורזיה ותמלא
הארץ דעת ד' לעבדו ביראה ואהבה להתענג על ד' בכל לב ונפש חפצה לקרב עת
גאולה וישועה לעם ד' אמירי התקוה והיה זה שלום כנהר כחפץ נפש ידידו עוז
דושכ"ת באה"ר ומברכו מעומק לב ונפש מהו הקודש ירושלים

הק' אברהם יצחק הכהן קוק.

מכתביםיץמכמות
הםכמת
וקן הרבנים גאון הדור ותפארתו וכו' כקש"ת מוה"ר

רג"זכורגליורן שליט"א

ראב"ר לערת ישראל בנויארק יע"א

בעזה"י יום ה' לסדר "בוא ברוך ה'" תרפ"ח ,ניו ישרק

זץן באלפני הרב הגאון הגדול הלופורמם וכו' כקש"ת מוה"ריוץירהיךרלר4זענ-

בעךג שלים"א ,רב דעיר מאנמריאל ,קנדה ,ותלמודו בידו ,מפריוץ
ך רצךרה,

,טהוא הזהר הקדוש עם העתקה בלשון הקודש ,עם פירוש הנקראזי
ךוץזןץף ,ויש לו
הרבה המכמות מן גאונים וצדיקים שאיז גומריםעליו את ההלל ,וגם כהטכילי הדור
כחטבחים ומפארים את העתקתו .בכן מבקש אני מאת אחב"י שיאמפו את הברכה
הזאת מפר תדךה אל תוך ביתם,כי המפר הזה הוא דבר הדש בעולם היהדות
ומפרות הרבנות ,ותועלת גדול יוצא ממנו הן לרבנים והןלבעלי ברצים,כי כערצ קע~ה
מאד להבין דברי הזהר בלשת הארמית ,ועתה נקליהיה להבין בלשון הקודש דברי
הזהר ומלאה האר'ן דעה וגו' כמיםלים מכמים וכל המכנים אוצר הקדוש הזה לתוך
ביתו תעמודלו גם הזכות של החזקתלומדי תורה ותמכין דאורייתא,כיע"י זהיהי'
ביכולת הרב המחבר שליט"א להוציא לאור עולם גם שאר חלקי הזהר הקדוש ,על
ספר תהליםועל ג' המפרים שיר השירים כהטלי וקהלרצ .ובזכורצ זה 3זכה לביאת גואל
צדק במהרה כנפש המברך אתכם בלונ"ח

יהך

נ:2ךיאל זאבמרגליות

ראב"ר לערת ישראל שבנוי~רק ונשיא לכנסת הרבנים יארצות הברית וקנרה.

מכתבים והמכמות
מכתב מאת
הגאוןהגדוי הישיש

תפארת ישראל וכו' כקש"ת מוה"ר

משהזבולן מרגליות שלימ"א
רב אב"ר בעיר נוי"רק

נשיא לאגודת הרבנים האורתודוקסים
דארצות הברית וקנדא

נעזרת השי"ת.

י הרב הגאון הנדול המפורסם וכו' כקש"ת מוה"ר
כבודידיד
יהודה יודל רטזענבערג שלימ"א אבד"ק מטנמרעאל יע"א.

אחדשה"מ מפרו הנחמרזדןך תדךה שהוא מפר הזוה"ק עם העתקה בלשה"ק ועם
פירושזי
ךדןזדןך קבלתי לנכון ומרוב טרדותי לאיכולתי להשיב לכ"ת
עד אשר באתילעיר "לטנג ברענמש" לנוח ממרדותי הרבות .והנה אףכיישלי ב"ה
י דבר גדול
מפרי הזהר מכבר; מ"ם חשובבעיני מאד מפרו ושניהם כאחד מובים.כ
עשה בעמיו למען לאיהיה עוד מפר הזהר מונח גקרןזויות לעמוק בו רק אחד מעהר
ושנים ממשפחה .והנה סעתה ילמדו בו כלבית ישראל וכל אחד ואחדיביןלפי ערכו.
והנני שולח רצוף בזה מהיר המפרים - - -ואני מברך את כ"ת מקרב לב עמוק
שיזכה לראות בהרמת קרן התורה להוציא לאור כל שאר החלקים של הזוה"ק כאות
נפשו לזכות את הרבים להאיו עיניהם בנהורא דאורייתא .והנני מכבדו ומוקירו
כרום ערכו

מ"ז מרנליות מנויטרק

אשר 5חו 4ימים ישבז8 ,ה 5טננ ברענמש.

מכתביםיןמכמות
מכתב מאת
הגאון הגרול הישי,ש תפארת ישראל וכו

כק'ם"ת מוה"ר

הילל במוה"ר ז"צ הכהן ז"ל

המכונה ד"רקליין

רב דקהל עדת "אוהב צדק" בעיר נויארק

ב"ה אור ליום ב' בספירה נצח שבנצח תר"8ה לפ"ק

לכבוד הרב הגאון הגדול מעוז ומגדול שר בית הזהר וכו' כקש"ת מו"ה
יהודה יודל רשזענבערג שליט"א האב"ד בעיר מאנטריאל ,קאנאדא

~~הדשכ"וז כיאותהנני בזה להביע תודתי על אשר כבדני במפרו הבהיר והמזהיר
תורה נ ,חלקים בראשית שטות ויקרא .ויקבל בזה תמורתו
ה הנדפם
  - -וזאת לדעתכי כברזכיתי לקנות בכמף מלא מפרו שעךזהךיזדךבווארשא בשנת תרם"ו והוא חביבבעיני מאדושעות רבותאני הוגה בו ועתה אמרת*
ברקאי .בראותיכי כ"ת הולך וחזק ומתחזק להוציא לאור העתקת הזוה"ק ללשה"ק
נם על שאר חלקי הזוה"ק אשרי חלקכם שזכיונם לזכוונ את הרבים בדבר גדול הזה.
ומאד כלתה נפשי ונכמפה לראות את שאר החלקים לרוות צמאוני בהם.והנני מבדך
את כ"ת מעומק לבי שיזכה לברך על המוגמר בהרחבה דברי המכבדו ומוקירו כחין
ערכו הרב והיקר

יהר

הילל הכהן המכונה ד"רקליין.

הקדמה שלישית
שוששו~8"8488שש
הן כ 5מה שאני מוציא 5אור יותר ח5קים מן הזהר הקדוש
בהעתקת 5שה"ק יותר אני שומע
51א רק שוא 5א5א שמחפש קושיות 5הקשות והקושיות

מה שהבן שואי.

הן שתים בכ .55וכפ 5כפ5ים בפרט .אחת .היתכן 5שנות
המתדרות הזוה"ק מה שסדרו רשב"י והחבריא קדישא
ועתה הרהבתי בנפשי עוז לסדר מאמרי הזוה"ק בםדר
אחר האם חכם אני יותר מן אותן הקדושים שחברו
םפר הזוה"ק והשנית קושיא הישנה 5מה לנו 5עמוק
בנמתרות האם 5אדי 5נו הנגיות לנו ולבנינו ש 5התורה
הקדושה וה5א אנו רואים גר51י ע51ם שפחדו ליכנס
בפרדס ש 5סתרי התורה 1ע 5אותן שתי הקושיות לא
אענהחיקי רק שיהיהרי להביא מה שכתבו בענין אותן
שתי הקושיות גאוני ע51ם וצריקים נד51ים המפורממים
בע51ם היהדות.
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מן ההקדמה 5מפד הקרוש
,אור החמה" שע 5הזוה"ק שמ מובא מה שכתב הגאון
והצדיק רבי אברהם זכותא זצ"ל בספר היוחסין וזה
5שונו צריך 5דעת שרשב"י ע"ה 5א עשה הוא בעצמו
מפר הזהר א5א שבנו ותלמידיו ות5מידי תלמידיו 5קמו
וקבצו מאמרי רשב"י והוסיפו דרשות שלהם ומזה נעשו
כ 5ספרי הזהר ונטשך חיבורם עד יותר מן ששים שנה
אחרי מות רשב"י ובפרשת ויש5ח שם (רף קסח) מביא
רברי הרב הנאון והצריק רבי אברהם נ5אנמי זצ" 5וזה
לשונו מה שנמצא בזוה"ק כמה פעמים תיבות כמא
דתנינן אין זה מן בעל המאמר א5א שזה רברי אותן
החכמים 'טהיו בזמן הגאונים שהם 5קמו וקבצו המימרות
והררשות של הזוה"ק שכתבם רבי אבא שהיה מופר של
רשב"י והם חלקו את המאמרים לפרשיות התורה ובשביל
החיבור לחבר את המאמרים ולקשרם זה בזה אמרו הם
מש5הם האי כמא רתנינן וכו' וכיוצא בזה יש דבים
בזהר וכלהו !3תרצו בהכי עכ" .5וכן אני אומר שקושיא
א' שפיר מתורצת בהכי
ם
כהיום נורע שרברי האלה ירמזו על החכם המקובל
הנרולרבי משה בן שם טוב ריליאן .אשר לירו באו אותן
מעמ הקונטרמים מאמרי הזוה"ק והוא מררם על פרשיות
התורה .ובאמת עבורה קשה מאר היתה לו הסתדרות
הראשונה אמנם לאחר המתררות הראשונה אם נראה
להטיב את ההסתררות באופן יותר טוב .טדוע לא נעשה
כך ומכאן אומרים המבקרים המשכילים אשר רברי הזהר
כקוץ מכאיב בעיניהם באשר ששטעו שאשת רבי משה
דיליאן התפארה לאחר מותו שבעלה הוא בעל המחבר
.טל ספר הזהר .אבלאין זה חירוש.כי הלא הם מכחישים
ג"כ שהתורה הקרושה לא נאמרה מפי הנבורה .וטחקו

מן הסידורים את הפםוק וזאת התורה אשר שם משה
יפני ב"י ע5פי ה' ביד משה ועוד פםוקים כאלה ומדוע
5א יהיה נק 5בעיניהם 5הוציא דבה גם על הזוה"ק.
וע 5דבר קדמות הזוה"ק מב.א שם בהקרמה הנ"י
נ"כ בשם רבי אברהם זכותא הנ" 5וזהישונו דע שספר
הזהר היה נקרא "יהי אור" וכן ראיתי במפר מנורת
המאור שקורא 5ו מדרש יהי אור ואמרו שםפר הזהר
היה גנוז במירון במערה אחת ומצאו י'טמעאיי ומכרו
5רוכ5ים בג5יי העייון ונפ5ו קצת ג5יונות ממנו ביד
חכם אחר שבא מן המערב והלך וחיפש וקיבץ הנ5יונות
מן הרוכ5ים.כי היו הדוכלים חובשים בהם תב5ין .אמנם
עיקד מוצאו היה מעיר מערי המערב הנקראת "תודנא"
ואפשר שאותו חכם המערבי הוא הוליכו לעידו
ובדבר קושיא ב' די 5העתיק מן הפטש ש 5הגאון
החכם המפורסם רבי יצחק רלטאש זצ"ל וזה 5שונו יאחר
'טהביא קשיות השוא5ים על מה ולמה לנו 5ימוד מודות
התורה .כתב הריני נותן לכם תשובה כול5ת ע 5כ5
המענות והוא שספר הזהר נתחבר ונכתב בדורו ש5
רשב"י שהסכימו בו מן השמיםכי היה ראוי 5כך ונ5נלו
זכות ע 5ידו וע 5ידי חבריו כרי שבסוף הימים בדורו
של משיח בזכות זה ינא5ו ישרא 5וכמו שבמצרים היה
צדיך 5זכות ישראל ברם פמח ובדם מילה כדי להוציאם
מאותו הנלות והיהרי במצות א5ו.כן כדי להוציא ישראן
מהג5ות הזה צריך שיזכו ביריעת הנסתר.כי כ 5הנביאים
5א נבאו לימות המשיח א5א על זה ואליהיה זה בעיניך
פ5א וצא וחשובכי הזמן ענין אלהי לא תושג אמתתוכי
אם למי שבראו .וכן נזרה חכמתו שתתג5ה יפעת מאורו
פעם ותהיה האמת מבהקת בעולם השפל כש!3ש בתקופת
תמוז .ו5פעמים תהיה האטת נעררת או תהיה בעלטה
ובאפלה אין רואה .ולא שיהיה העכוב מצרו חלילה שאין
כילות אצל המשפיע אבל מצר המקבלים שאין הדור
ראוי והגון לכך .והיקש על התורה הקרויסהכי הזמן נחלק
ע5יה כמו שאמרו ז"ל שני אלפים תהו שני אלפים תורה
שני אלפים ימות המשיח .כי השני אלפים הראשונים
לא היו ראוים לתורה ובאותו הזמן היתה התורה גנוזה
בבית גנזיו חתוטה באוצרותיי כמומה עמו ולא זכו בה
רקיחירי מגולה כאבות והשבטים .ואחר נתפרסמה במעמר
ששים רבוא בהרסיני.כן סתרי תורההיו ער הנה מתומים
לא נורעו כי אם לבני עליה והנם מועמים לפי שלא בא
זמנם 5התפרסם .ועלכן לאהיו נביאיםכי אם אחד מעיר
ושנים מכמטפחה .אבל בשני אלפים של ימות המשיח
תתפרמם זאת החכמה ותתנלה לכל כל שכן עתה שקרובה
הישועה להגלות .הלא תראה ההתעוררות המופלנכי נשע

בלב כל איש ואיש מיושבי הארץ לבקשו בדמים יקרים
זה סימן מובהק כי באו ימי פקודה עת הזמיר הגיג
רלזמיר אינש כי ליזיל באורחא סורות התורה לקיים

ובלכתך בדרך .וקול התור תורי זהב את נקורות הכסף
נשמע בארצנו .כי לפי דברי הזהר ~כות למור ספרו הוא
המלאך הגואלוז" וכמה בני נשא קתתא יתפרנמון מהאי
יאתגלייא לתתא בררא בתראה בסוף
חבורא רילך כר
יומיא ובניניה וקראתם ררור בארץ וגו' ובמקום אחר
ז"ל אמר ליה אליהו לר' שמעון ר' ר' כמה זכאה אנת
רמהאי חבורא דילך יתפרנסון כמה עילאה ער ראתגלייא
לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש אל אחוזתו ואיש
אל משפחתו תשובו כו' .הרי לך מבואר שזכות העיון
בספר הזהר מספיק להשיב שבותנוויהעביר נלותנו ועליו
אמרו זכו אחישנהכי בעבורו יהיו ישראל נגאלין ויקרא
ררור בארץ .ובמקום אחר יבשר הזהר שבדור שעתיד
הכהשיח להתנלות בו יותן הרשות להתגלות ספרו וחבורו
וז"ל בפתיחה נרולה בתקונים .והמשכילים יזהירו ונו'
והמשכילים אילין ר"ש וחברייא יזהירו כד אתכנשו
למעבר האי חבורא רשותא אתיהיב לון ולאליהו עמהון
כו' לנלאה לון רזין טמירין רלא אתיהיב רשו לנלאה
לון עדדייתי ררא רמלכא כהסיחא וכו' .ואל תגמגם לומר
שאין רשות לנלותם ער אחר ביאת המשיח .שזה שקר
וטעות נרול .ריקא נמי רקאמר ער רייתי ררא רמלכא
משיחא ולא קאמר עררייתי מלכא משיחא וכל זה פשוט
ולמען תרע שזה החבור מן השמים המכימו עליו לך לך
בפתיחה הקמנה מן התיקונים ותמצא שם בלשון זה
והכהשכיליםיזהירו כזהר הרקיע ונו' אליןאינון רבי שמעון
בן יוחאי וחברייא ודבי אבא ורבי יוסי ורבי חייא ורבי
אלעזר ושאר חברייא ראזרהרו זהיר לעילא כזהר הרטיע
מאי כזהר אלא כד עברו האי חבורא אסתכמו עליה לעילא
וקראו ליה ספר הזהר .ומצדיקי הרבים כרין יהון נפישין
ככוכבים לעולם וער רלא אחשיך נהורא רלהון לעלם
ולעלמי עלמין בההוא זמנא ראתחבר האי חבורא רשותא
אתיהיב לאליהו לאסכמא עמהון ביה ולכל מארי מתיבתא
רלעילא ותתא וכלחיילין רמלאכין עלאין ונשמתין עלאיז
למהוי עמהון באסכמותא ורעותא וכו' ע"כ .ואל תפול

עי

עליך אימתה ופחד פן תהרוס ותקצץ ונפצאת מאבד
עולמך בשעה אחת .אל תחוש ואל תיראכי ה'יהיה בכסלך
ושמר רגלך מלכר .כי מצוה נוררת מצוה .ואפילו אם
תמעה אין שננתך עולה זדון .אררבה צדקה תחשב לך
ותראה אלהים בציון ובירושלים של מעלה ותזכה לקבל
פני השכינה עכ"ל:
ועור מובא בהקרמה הנ"ל לספר אור החמה .וז"ל
אמנם סור רעיא מהימנא מצ.אתו היא מ"ום הנשמות
בעולם מנוחתן שהיה משרע"ה עם רשב"יוחביריו סקבצים
הנשמות והרוחות והמלאכים שם יצורך חבור זה כנזכר
בתיקוני הזהר .וחבור זה הוא בענין מעמי המצות .ואין
מי שידעם כמרע"ה שנקרא רעיא מהימנא .ולכך ררכו

מעשיהם
לתימייחרר בהזהשכיהנסהפרוללקהבלתפלגלזרתעלהנילשורתאל שית
רציהמתחדשות
הקשה
על ישראל וזאת היתה כוונת רשב"י ע"ה וכוונת שאי
נשמות הצריטים בחבור הזה שהוא צורך גבוה לבמ5
הרינים וכל דור ורור שחכמה זו מתגרלת ונתוספת בהם
זוכים לייחר השכינה ולבטל הרינים והנזרות וכן היתה
זאת עיקר כוונת רשב"י בחבור ספר הזהר במה שהיה
הוא עם חביריו עוסקים בסורות התורה כרי לגרום יחור
קב"ה ושכינתיה ע"י הסור שהוא ר"ז רהיינו או"ר .ורצה
ליחרה עם התפאר"ת עכ"פ יחור מועמ ע"י חבור זה.
וזאת גורם בימול הקליפות וקלות הגלות של ישראל בין
האומות להצילם מרעתם וכו' .וספד הזהר עתיר להתפרסם
בימי מלכא כהסיחא .וכל אותם שיזכו אליו יזכו לגאולה
השלימה בעזרת הש"י ובה' במחנו שנחיה בכלל הזוכים.
אמןכייהי רצון .עכ"5
ובמקרש מלך פרשת פנחס (רמב) טובא נ"כ כעין
זה בענין הרעיא מהימנא והתיקונים ,וז"ל אטנם האטת
אצלי שהרבה רברים שחדשובנן ערן התנאים והאמוראים
זמן רב אחרי מיתתן נתגלו לנו ורוב הרברים שנטצא
בזהר טעניני האמוראים והגאונים הוא מאשר חרשו
בחיבורא בתראה אחרי מותן בג"ע .וזהו שנמצא בזהר
ר"מ הלשון ובחבורא קדמאה וכו' .ובזה יתורצו הרבה
קושיות עכ"ל .ורי בזה למבין ומורה על האמת

י
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באהל מער עו /א'ר אבא לע
הןאל משה במתו
נשתלם העולם עך שקכלו ישיאל דהורה בהר סיני
יהוקם המשכן .או נתקים העולמות ונשתלכו ונמחקו
העלמצים והתחתונים .כיץ שנתנה התורה והוקם הסשכן
בקש הקב"ה לפקד חילותההירה .כמה חילות הם של
התורה .כמה חילות דם של י0שכן .בוא חיאה כל דבר
 .אעו מתחזק עד שנזכר בפה
שנצרך להתחזקבמימו
עפקד עלט .אף כאן בקש הקב*ה ףפקר חיו~ת התורה
וחילות הסשכן .צלםהיו כאחד ולא נפרשו זהמן זה.
הכלכדמיון שלמעלה .שדרי ההערה ורמשכן אעם נפרשים
זה מזה ת1לכים ביחר .ובשביל זה חילוהוהם נכנסים

מי

בחשבט שיהיו ידועים אצלם .מלבי י%4ץרים שאינם
בבלל החשבץ [ ]6ובשביל זה כתוב וירבר ה' אל משה
י באהל מועד .אם באהל מוער למה במדבר
מבינמידברסינ
 .אלא אחד לתורה אחד לטשכן .חה ווה באחד
למודס ספכי ו3פנס ספכית כ 65מד וס6י 6קרי חודס לחודש השני ובשגה השנית הכל אחד .וזה נעיא חודש
ו .רתז 5סס 61ירח 6וסת 6דגסיר 5סיסר .6וץ .רמז 5החודש והשנה ההוא המאיר למדת דגצלכות4
זי
דס6כדין ע5תין כ5סו 6פתכחו כפ5יתו655 .תס ת6רן שהרי אז כל העולמותנטצאים בשליפת .לצאתם מארץ
מ5ריס65 .פתנוודע 6דס 6כד כפקויסר 56תת5ריס 3מדס טצרים .להודיע שכאשר יצאו ישראל ממצרט בחורש
הראשון היה [נ]:
י "שדאף וגף .א'ר
נ) שאו א יאש כל עדת בנ
יצחק בוא וראה הרי ניארו שאין ברכה
העליונה עירה על רבר רגמנה .ואם תאטר ישראל ה1ך
*
נמנו .אלא כופר נטלו מהם .ואה נתבאר .והחשבון ל
דף' עד שנקבא כל הכופר ההוא ועלה לחשבון, .בתחלה
היו מברכים ל4שראל .אחר כך הט מנים דגאר .ואחר
זה דערו וברכו *שראל .נמצא שישראל נהברכו
בתחלה ובמף .ולא שלמה בהם סיתה .ולמה סיתה
וילם בדבר דצבצה .אלאפוים שהברכה אעה שורה
3תגיכ .6וכיון י6סת5ק 3רכת 6סער6 6תר 6ס%י ע6י במנין .גה! ש0תלוה הברכה צר די%מאה ו%רה
יק
לל
עמ
 6יכול לדגזק 4בשביל וה בטנץ ףוקודם מ8ראריון ל
וימ65 5תזק.6ננין ד3 6תמ5כע5ין כופר 6וסדיוכ5 6ס5ק
 % .פי 6 65פפנס תמנ 6כסו ניפו" 5מיתה מהם ..מא וראה שלא נמצא מנץ ב"שר%
תזתכ6נזכייסו.
ו6ת3רכן 3יס כס5ר תכיג .6וס 4תגיג3%5 6רכ% 6ס .שגתבחט בו כמנץ הע; שזה דגצץ להתברך הש;
651ס5מ 6פ5יתות 6דע5תין סוס .ו63תר דכרכ6ן כפקע ויהשלים של%ת השלמח היה*ובמים שהברמתיצשת
6תתמן.יכתי 3נ6מך 5מדס ססכי .י6יסו זיח 6ד3רכ6ן נמנו .שכתוב באחר לחרש השצי .שהש הרו ש 5ברמת
מהס הווום .שממ %יוצא הזטוהעולם [נ] נייא וצישו
דמ5ת .6דתמס גפיק 1י5 6%פ5ת[ 6נ] ןש ד6
זי* .1דזי 61דכ65גפיק תגיס 1ע 5ד 6כתי63נק)רייגרכך ח 4כי ה של דגל יוצאמנצו .ועל שה כתוב ג)יברהך
ס' ת5יון .וכ 65מד ת5ס .וכתי3י)כי פס5וס ס' 0 66חוט .שמןאחד .אץצבי
)  48שם שצהח' את
%ני
אנהטה 8*18
סנרכס ונו'-
6ט
טיאה טקוסות * 8 9 0 ."99ש*ץ 4 8 0ע
 %הצד
* אאםל,םושר .ששםדמר
ב רסז ןט8ירוש בל חשז*טרבקישור
פרשתבמדכר* ש יש"יי
ט-888אר4ישי
ו במ8ייק ת8אהת עלמץדחמרא88 .
פער .נח חת*להדהייממשאק .כף וששרח"0ףר
טדנר%בי % .נ 8חשרש
דמקבא וחיא נקהאתמשנן .ככתוקו4עי ה8לה .ח*0שריצאש יש%ראל פמצרים בהגלה לחם רק 38ח של
פקיו בסשירתמיבמץ עלמא
ה
א
נ
ינו מפירת מלבוהםולאחר שקבלו ואזורחוהקימו המשבן התדולו ליכנס בעלמא דרכורא ומעלה להש
חודש הראקען ושנה הראשונה.הי
ימת .הייע ספירהו4ני' שנקר%%ןימוד גא" דונרא שי%א בח ה8עביר אש8ע וההארח פן עולמיוג
נפ
הבהםשל חורש ה
חמלמתשגויהשובשינגחה ההשקרושח .ונירועבי שנ-ח נגי' מ4ירשה .ונקרא בשניל וה בושם 4י*שי בו מתקבז שאע היא*רא
חעליוני
אעלליונים ועלירו געשח היהוד וההתקשרות של בל החילמוחע ווהו ווא8ר והאי והאי באאר לארשהשני ובו4מח השניח
מעו.מו
א ו%שחלת %שא ירשחיא  $ש  %שהרפ האר
תד.מ8ירוש ואזכל סרמו על פשירח השנית מתתא לעילא שבקראהיטהרוש"י
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ו נאאות ונו' .א*ראלעזר אלה ארבעה
ינל
)6
כרצוק של כנסת ישראל שהם שגים עשף
6
שבמים .שגים עשר נבולים סביב סביב לוע הכל כדם5ת
שלמעלה " ד' מוצות מלאכים הם לר' צדדי העולם

ונמצאים י'ב .כמו כן לממה כדמיון שלמעלה .ונסע
בראשונה דנל בוצה יהודה .ננד
ראובן ננד מיגה נרבא"ל .וה לדרום ווה לכהרה .דגחבה
נם כן בך דרוכרת מזרחית [י] סוגה ד3לצפון .וכוגה
אפריםימה .מחנה ק ננד מוצהגבריא,ג וטוצה אפרים
למערב גד סוצה רפאיל .הגאבח נם כן בך צפונית
מערבית* הכל נקשר זה באה עד ושעולה הכל
בשם וששיוש .שהוא ראשית הכל .עליון הכל .קדושען
בו ':
הכל .הכל נכלל -
ש
ו
ק
ת
נ
ו
מ קרמה מזרחה דנל מחנה יהודהגו' .א'ר
נ)דוץד]רני
אבא למדנו ,צבשהמץ ושעכיץ יושראל על
י ההחילה הלבנה להא"י .ושכתוב נ) וימ שכום
הרטינ
וירד .מהוירד .שקיב השטש אצל הלבנה והתהיללהאיר
את הלבנה [ס] שכתוב והחנים קדמה מזרחה דנלכיצה
יהודה .בהרסיני נתמנה ידודה *שר הראשת במלכות.
שכחוב  )7וידשדה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן.
מהועםקדושים נאמן* באשר אמר הקב"ה לישראל ואתם
תהיולי ממלכת כהנים עוי קדוש .נאבע הי'יהודה לקבל
המלכוו; .והתחילה הלבנה להאיד:
ס)דנכ!ע אהל מועד מחנה הלוים ונו' .אהר זה מה
בתוב .רנל מחנה אפרים לצבאותם ימה .זו
שכינה השרד' במערב לפיכך זה הדנל מרגה אפרים
ימה .והואבין צפון לדרום .דרום ראובן טצד אחד.
שכתוב דנל מחנה ראובז תימנה .צפון דן מצד אהר.
ש:תוב דנל מוצה דן צפונה .אפרים בץ זה לזה .נמצא
מערב שהואאפריםביןצפוןלררזם .הכל כדמיוןשימעלה:

כרצה שריא"ל .ומיגה

ן הוהר
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 )6איש פ 5דנ5ו 63ותות ונו' 6ור "5עזר 56ין
תסריין דכנסת יסר 56ד6ינון
פנסין .תר*סר תמותין סחור סמור  .05כ 65כנוונ6
ד5עיל ..6ד' תסריין ת65כין 6ינון (ד* סטרי ע%5
61סתכמ 1תריסר6 .וף סכי 5תת 6כמנ 6ד5עע .6ונסע
כר6סונס דג 5תמנס יסודס 5ק3י 5תסריי 6ד6ורי .5"6ותמכס
יר316ן 5ק3י 5שריי 6דתיכ*6ג ד( 6דרוס 1ד5 6תזרח .תז3מ
סכי נתי דרותית תירחית [ד] נמצס דן 55ס1ן .ותמנס
6סריסיתס .תחנס דן 5קכי5תפריי1 6נ3רי .5*6תמנס 6פריס
(תער5 3ק3י 5תסריי 6דרפ .5'6תצם סכי נתי 5סונית
תער3ית .כ6 65מיד ד3 6ד 6עד דס5ק 6כ 65ו6ת6מד
גפת 6קדיס .6ד6יסו ס*רות 6דכ .65ע65ס דכ .65קדי%
דכ 65כ6 65תכ5י5ניס :-
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וירד .תסו וירד .דקרי 3סתס5 6נ3י סיסר 6וסרי 65נסר6
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5סיסר[ 6ת] דכתיג וסמניס קדתס תזרמס דנ 5תמנס
יסודס 3סור 6דסיני 6תתני יסתס רוסינוס 3ת5כות.6
תסו ועס קדוסיס נ6תן .כד 6תר ק*3ס
י תת5כת כסניס ומי ק-וס נ46ן סח? יסודס 5ק653
פסיו 5
ת5כות 6וס6רי סיסר65 6גסר.6
ס) ןנכ!2צ 6ס 5תועד תמנס ס15יס עו' 35תר תס
כתי 3דנ 5תמ:ס 6פריס 6355ותסיתס .סייט
סכינס סרויס 3תסר3 ..3נין כך ס6י דנ 5תחנס 6סריס
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תער 3ד6יסו 6פריס3ין 5סון 5דרוס .כ 65ככוונ 6ד5עי.65
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בחינת זכר .וכל השבמים בעולם של בה
ינ:ת נקבה הם .דדכור .6וכ5סו ככעין נע5ת 6דגוקכ6 6ינון.
יעל כן לא נכלל יוסף עמהם
י
)י ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ז) דאלה סשת נני 6סון ס3כר כד 3ו36יסו6 6לעזר
ואיתמר .מהו אלעזרואיתמר .ואלעזר ואיתמר
צריך לומר .אלא שקול היה אביהוא כשני אחיו .ונדב ת3עי 5יס 656 .סק 51סוס 36יסו 6כתרי 6חוי .וכד3
בכלם .ויש אומריםכך .הבכור
ונדב .זה בלבדו .ואביהוא ככ5סו ו6ית דתתני  05סכי ס3כור גד 3ד536מ1חי361 .יס61
בלבדו .וכל אחד נחשבבעיני
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סנהדרין שהיו משמשים לפני משה .ובשביל זה
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זד 6י 3ת) ו6מיכס כ 5יסר56ז
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כ15תר ?610
שכל השבה והכבוד שלו מה שמו נדב .ואביהוא על
1יק
אחת כמהוכמה.כי שני אלה לא נמצאו כמוהם בישראל?
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לשון הזהר

במרבר

)די23רצ נדכ ו6כיסו 5 6כף ונו'*6 .ר 6כ 6ת6י
"
פכיו6כיסו 6כפכי ס' כסקריכס
דכתיכ ויתת נדכ
 06זרס 5פמ ס' וכניס 65סיו 5ססויכסן 56עזר ו5יתתר

ישיןקייש

ג
אבא "מה

ז נרב ואבתזא לטי ה' גו' ,א'ר
)6די23ר
נתוב וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקריבם
אש ורהלפני ה' ובנים לאהיו להםויכהן אלעורואיתמר
וט' .מה ענק זה לזה .מהענין ויכהן אלעור ואיהמר
 .אלא מור הדבר ששתי מיתות
אצל ובנים לא רץויהם
רץו .אחת לפני ה' .ואחת שלא נשאו ולא ה*' להםבנים.
של מי שאינו זוכה לבנים חשוב כמת .וכך הוא ודאי.
אבל לא מתו כשאר אנשים .שהרי לא מתו אלא מיתת
השה
ווין = 4נמ
ותלד לו את פטהס אלה ראשי אבות הלוים לנהטפחותם.
אלה ראשי .והרי פנחם בלבדו היה .אלא בשביל שמיתת
טפם מתו [ ]1מיתת נפשותם לא מהו :-

;,יו"ג,ו,מ קוון ש,ו "משש%5י,ו שסי:74,יינן

,1י

"ונן1.

6תרין תתוקנין 5יס 5קכ"ס כססו 6ע5ת .6וככ5סו
כי
55דיקי .6כ 5מד ומד 5פוס דרניס כדק5 6יס

5ון

מזי
תופכי
כתיכ ד) 6סרי תכמר ותקרכ יסכן מ5ריך .דקכ*ס כתוב ד) אשרי תבחר והקרב ישכן חצריך .שהקב"ה
5גכיס .דסלקין 6ינון נסתתין תתת5 6עע 6מייבם אליו .שאותן הנשמא עולות טלממה למעלה
 .ישכן חצריך .אלו
סו 6כ6מסכתיסון ד6תתנ~ן 5סו יסכן מ5ריך 56ין להתנחל בנחלותידע שהוכמ לדע
6תרין ודרנין 5כר ות6ן 6ינון .כד' 6ס) ונתתי המשמות והמדרטת שמבחוץ.ואיזההם .כמש'כ ס)
י
ת
ש
ט
ו
5ך תס5כיס כין ספותדיס ס56ס .וס6י ס 61דרנ 6כין 5ך מהלכים בין העומרים האלה .ו %היא מדרנה בק
ע
ע65י .1ות6ן דזכ6ן 5דרנ 6ד6 6יכון שהעליונים .ומי הם הווכים למדרנה זו .שו
ם של רבוןהעולמים .שהם כמלאכים עושים תמיד
5
תדיר כרעות 6דת6ריסון .כניןד56ין תדיר כקדוס 651 6ברצון שליזות רבונם .לפי שאלו תמיד בקדושה ולא
6סת6כו כנונ 6ד6ת6ן ד6סת6כ כס6יעלת6 6יסו תסיךע5יס נממאו.כרמין זהמי שנפמאבעולם הוה הוא מושךעליו
רומ תס6כ וכד נפק 5נסתתיס תכיס תס6כין 5ס .ותזורש רוחממא .וכאשר נשמתו יוצאת ממט מטמאיןלה .ומדורו
ן אותן הפמאים .ואלה הםמזיקי העולם .כנע שהארם
כין 6עון תס6כין61.לין6יכון תזיקין דע5ת .6כתס ד6תתסי
יסך נמימשיך עצנן בעולם הוה .כך הוא מדורו וכך דיא
כר כס נרתיס כס6י עכת .6סכי ס 61תיור
ס נתמשך בעולם ההוא .ואותן ראות הממאים מממאים ל1
ו6תתמיך 3ססו 6ע5ת 6ו6ינון רומי תס6כי תס6כין 5י
ו6עלין 5יס 5ניסנס .ת 6מד ת6ן ד6תקדס ונעיר ומכנימים אוהו לניהנם .בוא וראהמי שמתקדש ושומר
נרתיס כס6י ע5ת 6ד6 65סת6כ .תדוריס כססו 5ע5ת6כין טפו בעולם הזה שלא יממא .מדורו בעולם ה~צא בין
5יכון קדיסין פ65ין .ועכדין ס5ימות 6תדיר [ו] 561ין אותן קרושיםהעליונים .ועושים שליחות תמיד [ו] וחם
ק"ת' כמ5ר .כתס ד6ת 6תר 6ת %ר סתסכן .וע5ייסו עומדים בחצר .כמו שנאמר את חצר המשכן .ועליהם
כתיכ 6סרי תכמר ותקלכ יסכת מ5ריך ו6ית 6מרנץ ד6ינק כתובאשרי תבחר ותקרבישכוןחצריך .ויש אחרים שהם
לנו יתיר ד6 165יכון כמלר  656ככית .6כתס ד6ת 6תר בפניםיותר .שאין הם בחצר אלא בביה .כמו שנאמר
כסנעס כעוכ כיתיך קדוס סיכ5יך .כיון ד6תר יסכון נשבעה במוב ביתיך קיושהיכליך .כיון שאמר ישכון
י כתיכ כסכעס כסוכ כיתז יסכע כסוכ חצריך למה כתוב נשבעה במוב ביתיך .ישבע במוב
מ5ריך 6ת"
כיתך תיכעי 5יס .כתס דכתיכ יפכן6 .ל 60 6תכיק ביתיך צריך לומר .כמו שכתוב ישכן .אלא הרי למדט
5ית יסיכס כעזרס 5 656ת 5כית דוד כלמוךייסו .ו6ית שאין ישיבה בעורה אלא לםלכי נית דוד בלברם .ויש
יכילנו ות6ן 6יכון כדכתיכ מקום לחסידים עליומם שנכנמיםלפנים .ומי הם .ככהוב
6תר5מסידי עליוכין
עי
5ס 5פכי6ס 5תועד תזרמס תסס והחונים לפני המשכן קדמהלפני אהל מועד מזרחה משה
ית
ד
וסמוניס 5פני סתסכןדק
ו6סרן וככיו .וכתס תדורין ע 5תךורין עסורין ע 5ואהרן ובניו .וכמה מדורים על מדורים ומאורות על
כסורין תתפרסין כססו 6פ5ת .6וכ 5מד 6כסיף תכסור 6מאורות מתפרשים בעולם ההוא .של אחר מתבייש ממאור
דמכריס .כתס דעוכדין 6תפרסן כס6י עלת .6סכי חבירו .כמו שמעשים מובים מתפרשים בעולם הזה .כן
נם מקומא ומאורות מתפרשים בעולם ההוא:
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13 .רשרנ נשא

לשון הזהר
רעיא מהימנא

ך1

לשון קודש
רועה הנאמן

א נשא % %ס כני נרס1ן ומ' .תכן ס5סיס סגס א בשא חת ראש
ותע5ס ום' .כ 5סכ55 6כ 6ככ5 6פכד פכדס
כ6ס 5תועד .פקוד 6ד5 6סיות ס15יס תסירריס כתקדם באהל מועד .מצוה להיות הלוים פאיררים במקדש.
כנוו %ד5מי .%דס 6כסן דתנךיכ קרכנ05 6ע 6כדבוון שלמעלה .שהרי הבהן המקריב קרבנווז לםעלה
6יסו תיכ15 .56י 0*6ו ס;נכרי61 .56יסו 5ריך 5נננ 6הוא המלאךמיכא'ל.ל הוא נבריא"ל .והואצריךלזמר.
1רז 6דה5ס נ)יותס י15ס מסדו .ד 6מסד כסנ 6רכ .6וכור הרבר כ) 14מםיצו
ויה ה'ח0דו .וה ח0ד הכהןהניול.
ומיכ6 56יסוכסןסויוםפכי ת6ריס ["]6צסכ 5ד 6דסדיום עויכא'ל הואכהן הריוט אצלארונו []6ועםכל וה שהוא
"6טו  (56ת6ריס .ת5ך דמיית סקתם 6יסו .ו הדיום אצל ארונו .מלך של חיות וזקודש הוא
י
ינ
.עינ%
ך.
יפךני .אה"ה אלהימין .וברכת הדיומ אל תהי ב
לליס  56סימין .וכרכפ סדיום 6ל תסי ק5ס כעינ
וס6י 6יסו יותס עוס ס' 0סדו .וכ5עס סירס 0תי .ד 6ווה הוא יומם יטה ה' חסדו .ובלירה שררה עמי .ע
נכורס סירס ככור סעיו סדר  .15וממ סור תס0ת .56גבורה .שררה .בכור שורו הררלו .ופני אטר מהשמאל.
1נכרי6 56יסו  .0%150כמע 6ד 6מיוכ 6פ 5כר נ 0ונבריא"ל הוא
כדמיון וא חיוב על כל ארם
65תפסזא כ6הןיית 6ד6יסי 0סיכ קתי קכ"ס תכ 5נףכנין לעסוק בתורה שוה חשובלפני הקב'ה מכל קרבנות
1501זן כמז*כ נ) 61ת ססורס 5פ51 6%תנמס ומ'61 .יס 1ועולות .ככתוב נ) זאת החורה לקןלה %כצחהוט :ודוא
ן ד %צריך לשירר ולזמר בשסחהבייצה של הורה .ובו שאעו
5ר*ך 5סזרר 51כנן כמד 611כמתר 6ד16רי"ט1 .6פ"
יכי65 5ת0כה 4כ6יר"ת' .6ק"סי
) קומי רכי כ5עס 5ר6ס יכול לעסוק בדערזג יקים  )7קוטי רעי בלילה לראש
6סתורות .הית 6כ6סחורות גתס ס5יחות ותמכוכיס אשמורות .ויאמר גךדם בוקר כמח %מרות אחנונש
1כקסית ככ 5תיני רנס נטוומס .ד5הקא כטר 65פק 6ובקשות בבלמעי רטה בנרוט .שהוא כמו כטר ודצשיא
י שעוה כנפי ריאה עם הורדא .ררך שש
רי6ס
בו הקול על
פכ1יקס6ןק5ז6קנסכ.סית1ד6כנןט .ויפוק 0ס 11תר5דכ .66כסש פבעות של ריקרנה .החנו.1ויצי
א הגךלנט הלב אשר
שם הבינה .כמו שביארו רהבאימ* הלב סבץ ..ויעלהצ
פמ ט %ופק ה .כמתס תיני תקונין וויכי .6אל הפה אשר שםןק.
שלהדיבר.
החיבחמשהמיני
ד6עץ סשון האמס אאך .ספהן תרץ .סירפ וסומטת והם ופתיםשעיםו
 .שפתיםשתים .שינים ומודצא
651 .פק 6ק 65וויכור 6שיסינש .תיוך הרי חמש .וודוציא הטל והדיבור
תרין תעין .ומז  60מתס.
0פ 6שרהמאנט ריבעה של הלב עם ריעששבה שהוא שם
ינפי
ק תכעס ו5כ 6כתפסכס ן46ט
פפרפ [נ] פ'כ ר*ת:
הםטרש [נ] ע'כ ר"םו
ס)84יש 6 16ססני שט תכ 5מס6ת ס6וס תצ' .ת 6ס)*4יש ש אשהני יעש מכל חמאת הארםהו' .בוא
מוי זכ6ס כ*נ דגי כ16ריית5 .6פי%
וראה אשרי הארם שזוכה בתורה% .נת
65תדכק 6כ16רמף .דכד כשנ 6ז %ג%וטי ו%ריית6
בק בררכיה.
שכאשר האדם דצלך בררבי רוירח
תסעי פ(יט רא 6קדיס 6פ .065גו"6י
רוח הקורשהעויץ .כבהש"כ  )1עריערהעליט
) פו יפרסמ5יט
רומ תתרוס .גך כ*כ סעי 16רפה ת0יך פ5יס רדחמצים .כאשר הארם סר מדרכי הרצרה מושך עלע
רוח66חר 6תס0ר66חר6דסי6ססר6דתס6כ.6וססרןדמס6%ן רוח אחר מצר אחר שהוא צר הנצטאונ הנר השצם4שת
6תטר תססר 6דנוקכ 6דתסות 6רכ .6דתתן נתעורר מצד טקטזהקליפה שנקראתתדיםרבה .אשרשם
תזורין דרזמין כיפץ דנזקי 5כני נפ .6ד6קרון נוקי המרור שלרוחותרעיםהמויקים לששים .שנקראום מדקך
י העולם ),..וכל בף שניזרבק בו ברקב*ה ועושה מטת
פ5מ ..6ו) 1כ 5ת6ן ד6תדכקכיס כקוכ'סופכידסגץי
16רייפ .6ככיכ 51ס 61ק"ס פ5תין .פ5ת 6ד5פי %חצ 645דהורה .בביכול דצא מקיים עולמט .שלם העלטן ועוום
ד5תת1 .6כ 5ת6ן דפכר פ 5פקךדי %רייפ .6ככיכ 51סנ4ס התחתץ .טל בו שעובר על סצות הרשרדג כביכ4ל פתם
5פי %ופנש 5תת .6סגיס 5נרתיס וסגיפ 5כ 5פ5תין .למעלא ופעם למטה .פתם לעצמו וטגם 5כל השלסות.
תת65 5ינ1ן תסרטי ית 6דס6סין כ6רכ .6קס פד משל לאווץ פורשר ימים דגומעים באגיה .עמד שומה
ססי 6כינייסו וכע5 6נקכ 6כ%כ6כחכפיס .ופ"ד6יס  16אחר בירהם ובקש ונקב רשגיה במקוט .והים אוש ש
י יפסו תכ 5חפ6פ %דס% .דס %ס קדת %אשהכייעשו מכל חמאתהאדם .הארם 8ה אדם הראשת
6סס ג

נרשון נו' .מבן שלשים שגח

וסעלהונו'.בניכל הבא לצבא צבא לעבדעביה

יו

יה

שליי.

5י

דט

תינים

ט
ן

כיהש

-

ג'

עיע

ן קג )1 .6שע*' .5ג
טי

או הוהר

0י
 5קגגי

במש'ב

פרשת נשא אתט היעו פרת ואסד .וק טטיאשל הצא שליח של מרת הגבורה,:ג
) ירצה בוה
לקךרר עולמותעלימים שיתפע6
ותפלתו.יובן דביון שכל העולמות חיותם הצא חשם חוישה בקז,
עו
* חכמהדן בינהן תפאיתדן פלטהנ שרש חד' עולמ
וע
ר*
וי
תב
*יתא
י .ובאד 9מושרשים בו ר'יהות שקיומם נשתלשל פן ד' אותיות של
השם הו"חביה ,שחפ טח לבריאחאא .ואלה חד' בדות מתקשרים יחד בנח חדיבור שלהאדם,בי נח הדבור של ה8ח נשאזלוולסן אות
ח' הא"רונח של חושפהוי*ה ב*ח ,והקול חיוצא מן שש פבץות הקנח בהו נשהלשל מן שת ואע של השס טיזח בקח .ופה שהקול
וחדבור יוצאים מן ח*ה גהת*ע6ת חל 5שהלבפבין .טץ חבח של חבינח שנשתלשל פן שת ח' חראשונ 0של השם וצייה ב'ה ועם
וה נצרך להבמח .החט התקשלות חמאשנא של המוה .חחחיה של המהשבח נשתל4ל טן אות עשד של השם וצי*הב*ה .גדאיתא
מלכות *ה ובו' ,הכמה מוה %אטד מהשיה םלט ,9בינח לבא ובח חלבמבין .ולנן אם האדם פשהמש בר' כועת חאלה ביחד לתורח
1לת8לחיש לו 8תלטי 9התיהדות והתקשחת הף שלמות1 ,להמשיך ש*ע קרושה מן חשם הצייחב"ה שחוא פק%ר החאם והשוב4
י ביבת חלב ומחשבת אמוהן
משאשב אם ח*ח מחשלל רק בקךל ודבורב-לוטרבלג

")

א

לבאר איךיש

בכח האדפ

8

לשון קודש

נשאש

ישוןהיהר

כמש"כ  )6והמה כאדם עברו ברית ,ארם הראשון עבר
על מצוה אחת שבהורה הרם מיהה לעצמו ולכל העולם,
פגם למעלה ופגם לממה [נן יקלקול ההוא תולה עד
שיחזק הקב"ה את העולם כמקדם ,ויתבמל פגם ההוא מן
העולם ,זש"כ בלע המות לנצח ומחה ה"א דמעה מעל
ו מכל חמאת האדם כתוב,
כל פנים ,ולפיכך כי יעש
למעל מעלבה' .שזהשיוצאמןהרחמיםויונקמןהדין גורם
פגם כביכול למעלה ,ולזאת רחמנא ליצלן מרשעי עולם
הזה ומן הפגם '8להם ,כמה צדיקים מסתלקים בשבילם.
מלבד מה שגורמים פנם למעלה ולממה!

כתו* )6 6וסת 0כ6וס ע3רו 3רית6 .דס קדת6ס ט3ר

דוץועןדך את חמאתם אשר עשו וגו' ,א"ר יהודה כתוב
כי יפתח איש בתי או יכרהאיש בור וט'.
מה כתוב אחריו בעל הבור ישלם
כיונו' .ומה על זהכך.
מי שגורם להרע להעולם בחמאיו על אחת כמה וכמה.
ואני מתפלא שאע"פ שהרע להעולם תוומל לו השובה.
דכתיב איש או אשהכי יעשו תו' .והתודו את חמאתם
והשיב ,אלאודאי זו מועלת להם בשביל שעושה תשעבה,
כביכול הוא מתקן למעלה ממש .שהרי מה שפגם למעלה
הוא מתקן ,ובמה ,בתשובה [י] שהרי תשובה מתקן
הכל ,סתקן למעלהמתקן למפה ,מתק לעצמו מתקן לכל
העולם א"ר יצחק בוא וראה אפילו השכינה נקראת
תשובה ,ואם תאמר שתשובה מעולה אינה שכיחה בכל
מקום ,אלא היא נקראת תשובה כאשר ינמה רחמיםאליה.
והיא מחזרתעל כל החילותומניקהלהם .ותשובה מעולה
כאשר הוא מומר נפשו אליה ומקבלת לה בזסן שהיא
בתשיבה [ה] אז הכל מרעזקן למעלה ולממה ,ומהתקן
הוא וכל העולם ,רשע אחד בעולם ונענשים כמה אנשים
אחרים בשבילו ,אוי לרשע אוי לשכנו ,בוא וראה יונה
בשביל שלא רצה ללכת בשליחות אדונו .הרבה אנשים
היו נאבדים בשבילו בים .עד שגלם סבבו אותו ודנוהו
להשליכו בים ,ואז ניצולו כלם .והקב"ה .יחם עליו
אחר כך ו]הציל דובה חילות בעולם ,מתי ,כאשר שב
י אל ה'
מצרה
לאדונו מתוך צרתו ,זש'כ נ)
ה8
ויעעי ,וכתובי) מן המצר שיא~תייאתייה ענני בלםרחבי

ךהתודו 6ת מס6תס 6סר עסו ונו'"6 .ר יסודס כתיכ
כי יפתמ 6יס 3ור 16כי יכרס 6יס 3ור ונו'.
ת6י כתי3 3תריס 3ע 5ס3וריס5ס עו' .ותס ע 5ד 6כך.
ת6ן דנריס 6365ס 6פ5ת3 6חו3וי ט6 5מת כתס וכתס
ו6ג 6תחסג 6ד6ע*נ ד6כ6יס עלת6 6ת6י 6ית 5יס תסו3ס
י יפסו ונו' וסתתו 6ת מט6תס
דכתי6 3יס 6ו 6סס כ
וססיכ 656 .וו6י ו 6תסני5 6ס3 1גין וע3יו תפו3ס
כ3יכ 51סו 6ע3יד ליס תתס .דס 6תס דפניס 5עיל6
כ%י61תק 5עע6 6תקין לתת6 .6תקין 5נרתיס 6תרון
ע5ת5 .6
ם*ר עמק ת 6מזי 6סי 15כנסת יסר 56תסו3ס
6תקרי .ו6י תית 6תסו3ס חעלי 6ככ6 5תר
 65סכימ 656 .ד6 6קרי תסו3ס כד 6סור רמתי 5ק53ס.6
וסי 6תכת ע 5כ6 5יטן 6וכ5סין ויגק5 6ון .ותסו3ס חע5י6
כד 6תתסר נפס5 6נ3ס וכטי5 5ס 3ז
תמ וחי?י
3תסוכס [ס]
כל6
5עי 65ותת.6

רועה הנאמן
אוהתודו א הש44זם אשר עשו.

מראה פקומות

מ

6תתקן
כדין
ו6תתקן
סו 6וכ 5ע5ח .6מיי 63מו 3ט5ת 6וקלקו 65וכתס
6חרגין כניניס חי 5מייכ 6חי 5ס3יכיס .ת 6מזי יונס
כנין ד 65כע5 6תסך כס5ימות 6דת6ריס .כתס כני גס6
סוו 6ת6כיוו 3ניניס כית .6עד דכ5סו 6סורו ע5וי וד6נו
5יס כוינ3 6ית .6וכדין 6סתזי3ו כ5סו .וקכ*ס מס ע5יס
35תר וסזי 3כתס 6וכ5סין 3ע5ת6 6יתתי .כד 6סור
5ת6ריס תמ עקתש סס'ד ג)
י  56ס'
ת5רס
ס:
ייענני .וכתיכי) תן סת5ר קר6תיקר6שתי כ5תרמכ י

רעיא מהימנא

מצוה זו היא

מצות תשבה ,ובעונותינו משחרב בית
דמקדש לא נשאר לנו אלא ודף דברים בלבד ,זומלכות.
וכל מי שחוזד בתשובה כאלו החדר אות וץ לאות ן
שהוא בןיוץ [ ]1ונותלם בוןץדידץ .וזו היא תשובה.
 )6ס1עעו' ג) יסע" נ*ח נ)

ע 5פקוו 6מד ד6וריית 6ונריס תיתס 5נרתיס 51כ 5טלת.6
פניס לעי 65פגיס לתת[ 6נ] וססו 6מו 63ת5י 6עד
דיקייס קכוס ע5ת 6כת5קדתין .ויתע3ר ססו 6פניתו
חעלת 6סס"ד נ) 53ע סחות 5נכמ ותתס ס' 6ותעס תע5
י יעסו תכ 5מס6ת ס6וס כתי.3
כ 5סגיס ו3נין כך כ
לנול (,נופ 5כס' ות6ןויסוקתרמתי וינק6תן וינ 6סו6נריס
פניתו כניכו5 5עיל 6וט"ו רמתכ5 6יסזכן תמייגי י60י
3ניגייסו.
קי
ט5ת 6ותן פניתו ד5סון .כתס זכ6ין תסתל
כר כ 5תס דנרתי 5טי 65ותת:6

עני

ש והתודו 6ת מט6תס %ו עסו פקת 6ד6 6יסו
תקום6 65 6סת6ר 5ג 656 1ודוי ו3ריס 5כד1 .ד 6ת5כות.
כ6לו
6 6יסו ססוכס.
ד6יבו כן יוץרני]3ו6סת5יס ןץךיך4יד

,חס נ' ד) קליס ק'"ח ") לף קגג.

ףו הזהר

וט ה8ק" 8פביץ בשם ספר ח'י וו'ל בקיצור ,אל תתפה שאיך יצדק לוסרכי יחטא איש יפגום בוה בעולסותעליונים .אבל דעכי שורו4
נ8,מת ישראל הוא תחת כםא הכבוד ומה
שמביתסוהך,הטפ הוא פאשר יתפשם משורשה העליוןכעין קו אור או חוש משוך אל תוך
מנוף כדמיון סולם מוצב ארצה וראשופגיע הש
וע"י העביוות סשליט האדם סצד נשסתו כח הקליפה באותו המקום 4שר המצוא

נשא

לשון הזהר
י 6יסו וזף זנריס [ז]
תמי 3ה וז5י5גניז .ו6ם ה וזמ
זת5ס מ) קמו עתכס ז3ריס וסו3ו מ 5ס'
ונו'.

ור1מ

לשון קודש
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ה
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תשוב הודאי אצלן ,שאות ךץבודאי הואודוידברים[ו]
וסוד הדבר מ) קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ומ',

וכס5תס פריס ספתיכו .זוזמי כז כ"כ 6יסו
יו מו0מ ונשלמה פרים שפתימ.כ
יאוודתאיך .תסתלק בןיך
; זה
נריס 5מתרמקמ ןץ תמת ן ז6סחלק כן
ק זמ נורם להתרחק ךץ מ
יך:ך תמת ךץ [ח] ו3ג"ז 6תמר3 3י תקזסמ אתרמקו
ה
י
ו מאוה ה [ת) ובשבילוה נחרבביץ המקרש ונהרחע
יסרמ 5תתתן ומג5וכיכי עתתי .6ו3נין זמ כ 5תמן דעגיז ישראל מארצםוהנלו לביןהאומות .ולפיכך כלמי שעושה
תסו3ס נריס 5ממזרמ וק (מת ן .ופורקכמ כזמ ת5ימ .תשובה נורס להחזיר וק לאות ך ,והנאולה בוהתיויה.
וכנין זמ סכ( ת15י 3תסו3ס .זכך מתרו קזתמי כ( ולפיבך הכל תולה בהשובה .שבך אמרו החבמום .נל
סקליס כ5וומין סזכר ת5וי מ5מ 3תסו3ס .ז5יסו ס5יתו הקצים כלו ו*ן הרבר תלויאלאבתשובה ,שףיא שלימות
כתי 3נ) ומעסס (תען סתי וגו' .השם הקדוש .וע"ו כתוב נ) ואעשה למען שמי ומ',
זסחיס.
ופ"ינ) 5ת:גי 5תעגי מעסס ומס  65מזרין ועוד כתוב ג) למעני למעמ אעשה .ואם לא יחזרו
ופוז כתיכ

מכ 6מעתיז

5ון ת5כמ סקסין גזרותיו

פרעס וימורץ ש
ום3ת פז ס'"5סיך

תם5

כרמייסו .סס"ז 53ר 5ך ונו'
עז ס' וזמי )1 .ומית כתס תיכין

פסו3ס זע3זין ככי כסמ כ5סו 30ין מ
תיכ55מו כ5מפיי
שין6 .ית *3כ זמיסו רסע נתור כ 5י
ו .ומיסו עו3ר
פ 5כתספקוזין ז5מ תפסס ותתמר 0ותוזס ע(ייסו .ו35תר
כן 5מ פ3ז  30 55ו5מ 3יס5 .זמ וזמי יממע 5יס
הכ'ס6 .כ( 5מ זיזכס 5תסו3ס פ(מס .מית כ"כ
ל3סר רייסו 3תמס6יו ותסכפר ליס6 .יסו 16יל 3ררך פלוס.
ותספסק כ
י
כלס כמו 3רמילו ורמיתו רק"3ס ר 6וכ
6
ור6 6יסו ססוכס סמ6ס.
לססו3ס סס ר6סקרי
ו6ים '3נ לכסר
6הו3וי ויפכיר ססו3ס

ין.

ו %פל יכת

תסמוררי
ימפסק 63ורייס3 6דהיר
לו
מיפו רס"3ס.
ל
סנל פרס .ר 6וכי ל5וס ך .וז 5נרס רססו 3ן לג3י
ןק .ונגין ריסר6ל תקייתין ססורס הזת5וס 6ססרי6ו
3ניס לס"3ס .סס"ו 3ניס 6סס לס' 6לסיכס .פ"כ
ס) %%יש 6יס

סספס 6ססו %ו:

נ
%יןתן.:י~כתי6ן%רי3רי:ן-6לתן,תי:ו
 6,יק3ל טו
סוקיס פסמ

3ס6י גוונ 6רל 6תקכל 6פלס 6ל3 6ר ווגס כססניכ 6ר6
רל 6תק3ל5 6ל3 6ר עג? .ופ"ר כגסן סור
דיסס 3ירכסי
ר~ס " -%51:%ס%מ .ומן .נירכתי כית ו5מו
י35ר
כשקח :נין רל 6סיסי לסקר 5ככ-יס פל6ס.
י
ת.
לס
סמ
-6רי- ,פווגס הלוף נפורי :ו6ס נרים 6לסיס סוכ
תמן כר"פ 56סיס ססומ מתר זמקרי 3רית .וסי6
י
מתקסר36יס.ננין כך 3קץכסי3יקך6 .שרחוקיס סונ63ליס
פל ס6י "3נ רס3ק ל6כססיס רססמוי יספר 6רריסס
ל3ר .ור? 6ו 6סר י6יכו
ן לניפוס 6ר3יס.6
י6תס 6ר6פיקס תספר 6רריסס לכר ל6ססקנ 6כיס.
נרת 6תסכנוס 6ל3ים .6וגר %ל3נס 6רל 6יסחסכון
נרר .6וגרי 5תלס 6ואה 6רסראו כ3יס.6
גרים
ר .6ססא ספר 6ר6תמוי יריס
ס לכר ותס 33ים6
סכי כל סכן 3סוק 6וכל סכן חליסומ6 6מר.6
 .ר3פי6
ו3נ"כ 6ססך כגפן פוריס כירכסי ניסך.
6פם 6ל6תכסי3 6ףווסי רכים .6ו6י פ3דם כן
י
6
י
כסיכ .כנ
י
ייך כססילי ףסיס סכיכ לסלמכיך ססו כססיל
ףסים.
ס ףס ר6כין כססוא 3קאס 6ל6 6ס6נידו

כאשר האדם חוטא הוא

בתשובה אני מעמיד להם מלך שקשין נוירותיו משל
פרעה ויעשו השוכה בעל כרחם.
ושבת עד ה' אלהיך ,עד ה' ודאי  )7ויש כמה מינים
תשובה שעושיםהאנשים .כלם טובים אבל לא כל הפנים
שיים ,יש ארם שהוא רשע נמור כלימה .והוא עובר
 .ואחר
על כמה מצות לא תעשה ,ומתחרם ומודהעליהן
כך אינו עושה לא 5וב ולארע .לזה בודאי ימחול לו
ן הוא זוכה לתשובה עליונה .ויש אדם
הקב"ה .אבלאי
שאחר ששנ מחמאיו ונתכפרל .1הוא הולך בדרך מצוה.
וץוסק בכל כחו ביראתו ואהבתו של הקב'ה .וה זוכה
לתשובה תחתונה שגקראת  .,,חו היא תשובה תחתונה.
ויש אדם שאחר שמתחרם על ח5איו ועושה תשובה הוא
עוסק בתורה ביראתו ואהבתו של הקב'ה .ולא על סנה
לקבל פרס .וה עבה לאותן
 .חה טרם שתשובן אצל
ךק .ובשביל שישראל מקיימים התורה והמטה נקראים
בנים להקב"ה .זש"ב בנים אתם לה' אלהטם .ע"בו
זש"כ בצר לך וט'

ס) איש אישני תשטה אשהו וט' .רבי חזקיה פתח
אשתך כנפן פוריה בירכתי ביתךוט' .מהנפן
לא מקבלעליו אלא משלו .כךנשי ישראל צריכותלעמד
ברמיון זה .שלא תקבל עליה אלא בן זוט 2ניונה
 .וע"ב בגפן פוריה
שאעה מקבלת אלא בןינה
י
ת
כ
רחת.
יר
בו
ביחך .מוךפוריה .כמש"ב פורה ראש .פוריה פ
יצר .ואיה .בירכתי ביהך ולא להוץ
בששחווקצ.יאבשענבפיילםלב
שלא תבא לשלי בברטע עליון
 .ושלסה
אמר  ),העוזבת אלוף נטריה ואת בר"ץ אלההה שובחה.
איוה ברית אלהיוב פקום ההוא שנייא ברא .והיא
נקשרתבו
 .לפיכךבירכתיביתך .א"ר חזקיה תבא מאדה
וה האיש שמניח לאשתו להתראות טשערות ראשה
החוצה מכיפתה .חהו אחד מענעי הצנןעות שבבית.
והאשה שמוציאה משערהע ראשה הדוצה לההקשם בהן.
טרמת עניות לבית .עורמת לבניה שלא קשץ חשובים
בדורם .וטרמת לרוח מומאה שףשרהבבית .מי נרם כל
וה .אוךע השערות שדמקשטה בדן מבדוץ .ואם בבית
כך כל וטכןבשיק
 .וכל שכן אם דףא מראה חציפות
אחרת.ולפיכך אשטעך כטקשוריהבירכהי ביתך.וטצריכה
האוטה לדףווע צטעה בירכתיהבית .ואם תעשה כן סה
כתוב .בניך כשתיליויתים סביב ל
קשלהגיך .אסיהמוכשתילי
ויתים .מהזית וה נץ בתרף ב בקיץ
מש*ך

י

י

י*

3י

מראה כקומות ש סוספי*י ג)יתזק"יעף )8יספ" פ"ה ז)יף

קכנ .ס) וף קכס  )1פסלי נ'

4ץועירשט

דפלים

וע* חשובח נתקן ז 8הפירור ואות ה' תשוב לגבי וא]11 !,גי אות ה' מרפו עלגחי מלכות פה!  ]"1אות ואץ חמרמו על חת*ארח
נקרא בן חה *הוא תולרת חבטהובינ* שגקדאיפ אגא ואפא .וביחד הם יה"ו:

בית

8
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נעטא

ן

ן הזהר
ישו

העלים שלו .ותמיד נמצא בו חשיבוח עהר על שאר
העצים .כך בניה יתעלו בחשיבות אל שארבני העולם.
ו1א עוד אלא שבעלה מתברךבכל .בברכות שרמ1ה
בברכות שרממה בעושר נבנים ובבניבנים .זש"כ הנה
י כן יבורה נבר ירא ה' .וכתוב יברכך ה'מציע וראה
 .וראה בנים לבניך שלום
כבמוב ירושלים כל ימיחייך
י תשמה אשתו ונו' .מה
על ישראל )6 :איש איש
כ אלא כ %שכתוב למעור
סמיכות פרשה זו לשלמעלה.
מעל בה' [ס]רבי אלעזר אמר איש איש .מה אישאיש.
באחרדי
 .אלא א נהבאר .אבל 4ושאיש .משמע
אווש א*הוא איש .וקיים המקרא שכתוב נ) ואעה מים
מבורךונו' .אדם כזההואאיש בעול
ים ואיש אצל אשתונט
באחר ד
ומעלה בו מעל.
 .אלא םעיוה אחת
הריאהת לכנמת ישראל אחת לבעלה.
למעלה ואהת לממה.
לפיכך והביא הא" 8את אשתו .ולמה אל הכהן .סוד
רובה משם והכהן היא הוושבין של השכינה [י ]6כאן
יש לראות .דרי כתוב ג) ושחמ את בן הבוי .ושהם
איש אחר ולא הבהן .שונדן אטר לו מעשהרין .כדי
שרא יפעם מקום היעא שנדבק בו [ינן ואתה אומר
ורניא האיש את אשהו א5שרהעבאהן לדון דינה .אלא ודאי
שרגהן רשילוה .משום
השושבץ של השכינה.
וכל הגשים שבעולם נאחזה בהשכינה .ולכן האשה
ן שנאחזת
שלמטה מתברכת בשבע ברכות .ביו
בהשכינה .והכהן עומר לתקן עניני השכעה
לעיין בבל מהשצרינה .רפיכך נצרךכהן מה ולא אחר.
ואם תאמר שדוא עושה מעשהדזן
.איןכן .אלא רהרבות
שלום בשלם דוא מנקש בזה ולהרבות חםד .שאם אשה
היףא טטצאת נווה הכהן מדבה שלום בהם .ולא עוד
 .ואם לא
אלא שמתעברת בבןזכר .ונעשה שלום עלידו
 .אלא שם הקדוש
נםצאתנקיה .אין הכדן עושה הדין
ההוא שהיא משקרת בו וצא עושה הדין והוא בודקלה.
בוא וראה שרגהן אינו פכניס עצמו לשץ .אלא כאשר
ו6יסיק
ההא פראית עצמה לפנע לצדקת .פום אהת ושתים
ר%א שואל לה .וכאשר היא מבקשת להמצא צדקת .ש ס1ל  103כיון
נעי 6ל%תכמ 6זכ6פ .כוץ
עושה הכהן הפעולה בשביל להרבא שלום .הכהןהי' כסנ 6עכיד טכד 6נגין ל6סג6ס ס3ת .6כסנ
טתב שם הקדוש פעם אחת בדרך ישר .אח"כ כתב כתיכ סמ 6קדיס 6מד דמנ 6כ6רמ מיסר3 .כתר כפכ
*תו למפרע .אותיות שרימותבבהירות .דץנדין .רחמים ליס למפרע6 .תוון סריטין כססירין .דינ 6כדינ .6רממה
ברחמים .רחם5םבףין ודץ ברחמים [ינ] נמצאת זכאית כרממי .רממי נדינ 6תינ 6כרממה [ינ] שתככחע 1כ45ס

ער0ף .אדל 6ספכמ כיס מסיכות ית*ר פ60 3ר
 .כך כנס 5א4תלקין כמסיכו ע 3פ %פלת.6
עוו  636דנפ3ס מתכ-ך נכל .6ננר%ן ד3פי63
ד3תת 6נעו0
י
י6ר6ס'נ.נכיוןכ0וינכנכייכרכנכךיןס '.סמס5ט*ןד וסרכ
כנינרככן* ימרך נכר"
6ס
כטוכ ירוס3ס כ 3ימי מייך .ור %נניס לנמך ס3וס
פ 3יסר6ל6 )6 .יס 6יס כי תסטס 6סתו ונו" .ט5ף
ס6י 3נכי 0לף 6ל 6כמס דכתיכ 3מעא
מעל כס' [ט]רכי 6לפ4ר 6מר6יס6יס .מ6י 6 04ש.
דס 6כמד סני16 60 636 .קמוס6 .נ6 3יס 6יס .מספפ
6יס ד6יסו 6יס .ונןיס קר 6דכ0יכ נ) סתס נהס
מכורך ומ' .כדין סו5 6יס כפ3מ61 6יס לגכי %תיס [י)
ומפלס ם מע % .3נמד כגי 6מ6י 0רי6 .ל 6מד
3פיל 6אמו 3תת .6מד לכנסת יפרש ומד 3כפ3ס.
נגין כךוסכי 6ס5ופ % 06תו6 .ט6י  36סכק .רא
ו דמסרומ %ף ]6סכמ
דמלס ננין דכסג 6טסניכ5 6יס
6ית 63סתכ 60 63כתינ נ) וסחע 6ת נן סנקר .וסמס
6מר 16" 6כסנ .6דכסנ5 6נ11ר 3יס כדינ .6כניו
ד 63יסניס ססו 6התר ד6סיד כיס [יכ] ו6ת 6מרת
ו
כססכני 66ס5לידס6 6תסד6.סתו  36סכסן לתידן דיכס 636 .6וד6י
כנין ד"6מ סוסכינ 6לתערוניט5
.
וכל נסי עלמ6 6ת6מדן נכנסת יסר .36ופ 3ד6 6ת%
ד3תת 6מתנרכ 6נסנפ נרכות .ד6מידת  .נס
נכנסת יסר6ל .וכסנ 6ק6יס %3קכ 6מ3י דממרוגית6
ולעיינ 6נכ 3מס ד56טייך .ננין כך כסכ3 6ד6 631 6מר.6
ו6י תימ 6ד6יסו עכיד די 5ל 16סכי  6%ל6סנ6ס
סלמ 6נפלמ 6ק6 6סתד3נס6י ול6סנ %פסו.ד6י סס*6
6תת6 6סתכמ 6זכ6ס כסכ6 6סני ס3מ 6כסו 631 .סיד
 636דמעעכר 6כנר 6דכר.ו6תפכיד ס3ת 6פ3יויס.ו6י63
6סתכמת זכ6ס 6יסו ל 6עמד די 636 .5סמ 6סמ6
6וסו6כדיק3ס.
קדיס6ד6יסי ק 6מסקרתכיס סו 6פכידדיי
ת 6מזי כסנ 63 6פיי 3נרמיס %3י 636 .כד

צנין

שייי

גי
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ט מתרץ הקושיא דמה"ייכות
 1ופ פשרשה
יע לפרשת סופה אצל הפרשה"לפניה .והיינו כ 13שנפרשח דלע*ל כתונ למע1ל מעל 4
זו כתוכ ומעלה בו מעל .ודר
"ע עשזני מעילות אחד נכעלה ואחד נהקכ*ה :מ) דאם לא קיים שתהמים מנורך אלא' שנט הוא
חפא נזנות אין המי
םם נודקין את אשתו כרר"ת חו'ל1 :י )6והפגם של האשה חמונח הוא נמלכות והשכינה הקדו"ה .כמו "אומר לקמן
שכל הנשים "כעול
נא
פועמנת*ןד.הוא נמלכות:מטהיינו מדת החפדכי"ם מקורו ואער"ו .ועפא הזחרזר שוחפהוא למצוהלכתהלא:
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ד
פדין כתנ פר"ת?יטה הוא ככתנ ס'ת תפילין ומווות דאטור לשנות ואסור להוסיף וכפרפ בהשם וזקדוש .שע**ג*ל.
אינו אמת.כי ע"
לגן
לפרש "כתנ ה"ם הי' באותיות גדו6ת וענות נאופן"יכול להיות אות נתוך אות .דהיינו אות לננה נתוך אות שהורח.
דרך
שיש אות ב' כתוך אות*' .ווה
שלאהיאןותפיווטתל ע"פדין.כי
עאהאותיות של שם הראשען הישר לא נשתנו והאותיות של שם חשעי דלמפרן
נעשו ממילא כהגטת חעכות
הנכתכות
"הניח בחן חלק ולנןכציור האותיות .וזחו שאמו פרי8ין נפהירי 4פא
שהאותיות השניות"ל השם רלמפרע היו נראות כנ"רפו שם להיותן ננחירות ,משמעותונלננינות .נמצא שנאות  1נ"רפהוץן באות
ה נ"רפהן .גאות נשרטהדץ ונאותד; נשרטה ה
יונ
ן חי8נ מח שאמר אחשכ דינא נרינאוט' .שמחלק הה' אותיות על ד'
וע8ה"
פרמים .כל אות גדולה עם אות קטנה הנהירה שכתוכה
ן 8רפ אחד181 .נן שהאותיות הגדולות מן ה"ם חישר נהש
גתות קרומות*
ואותיות חקפנות הנהירות "נתוכן מן ה"ם דלמפרע נחשנות מאוחרות .וצריך לדעת וה הכלל שהאותיות  4הן ב
בםה,ינ זכ~ם וני
ההי"ן ףן נגחינת נקבות .ועור צריך לרעת "כאם האות "ל-באיי ובר קודמת להאות שלבאי' נקבח מורח על רחסי
ד
ו
פ
י
ה
ל
אר
גי
ו*
מורה עלדין .ועוד צריך לדקת "אותךץ הראאענה מן ה"ם הקדוש חנט שהיא כחי נקבה ,8םהיא רהמים .כי היא ס
ית נינה
ורק די14ן מתערין מינה אבל במקורה היא רחסים .אבל אותדץ האהרונה מן חשפ הקדושמויח עלדין חקעיגכי היא טפירתמלכות.
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6תיון דרממ* חתכמו ודיגץ ס5קין6 65 .סתכחת
כדק 6י6ות רחתי ס5קין ודיגין 6סת"רו .וכדין דיכ6
6תע3יד*6 )6 ..ר יום' ת 6חד 6י חת 6אסתכחת
וכיית% .6ץ מיי
ן ע56ין גנווס ו6תססכן מת'קן .וגק6ן
ן 3נ11ס עד דתתע3ר 6כ'ון דתתע3ר 6ס11
נרתס וקייתי
מססרי 3ססירו 5עוכ 6-דתעס .6וגפיק 3ר 6ססיר 6גקי 653
ן 3גוס 61רח6
תהצ 6דע5ת .6ו6י 65ו6 .יגן תיין עיי5י
ריח 6ד~וסת
ת6ס.סתו6יג1ן ת'ין תתספכין 5חוי3 6תעס3 6ת6י
שק5ס 6
וס6 6וקתוס חכרי.6
ו6סמזי
"ת6
ג5
מ~י כ*6 5גון גסיק5ע
5כ5ג
"6תרייסו קייתי ו6תדגו.
וע"ד 3סס6 61תר תתס ד6יגסו קייתי 3יס 6תדנו זכ6ס
ח%קסון דיסר 56דקכ'ס 6תרעי 3סו וכעי לדכ6ס

**יש

ישון

5סו

נ)
מ יפ5י5 6גדור גדר ונו'*6 .ר 56ע~ר ת6י
כי יס5י 6ד6תסרם תס6ר 3גי ט5ת65 6תקדס6
כמוג 6ד5עי6% 65סתכח 6ס5יס 3סעת 6ד3ר גם 6תי
תדכין '5ס .נר גם דנעי "5תקדם 6תקדסין
5
ופרסין ע5יס קדוסס ד5עע .6קדוסס ד6תקום
.דכ~
סת
י6
5
כס ק*3ס
ן 1סכריוי
ר ומ' .סכ6 6ית (6סתכל.6כיון ד6סור
נפיי
5יס חתר .6פג3יס 5תס .דס3 6כסגי כתיכ
י
ץ וסכר  56תסת ומ' .יכ 51עכ3יס גתי3 .65 .עכ3יס
סרי.
5ג1יר ת6י עעת6 6סר 5יס עג3יס  656עו3ד6
סכ"
וס
ד 6ות5
ד 6רזמ ע65ססו65 .6תסרס 6תן דיג3 6כ( .6וס6
ידיע6
6י5נ 6דמכ כיס 6דס קדת6ס עגכיס סוס.
ן וסכר ועגכיס 3סער 6חן
וד 6סוד6ססר1ו" 6דת(ס .דס6יי
6ת"מדו .יי
ן 5עי161 65קתוס .סכר לכתח65
דס 6סכר תיין
 .ענ3יס דכגיס כלסו
כחג
5נכר3 .נ*כ
דפק"ססר6 6ת"מן .ו6י תית6
(ת
י גדר ס3יק
"תסיתגות 6ע(6ס כ5וס  165סכי656 .
כ
דס6י
ד(6 6תח9
כיס עוכד 6תסער סת 656כ(וס ת 6חוי
דסכי %6יסג 6תספר 6דר 3סתגוג6
וסכי סו6
"י סער ריסיס
33
סר
כתי 3נד 5פרע סער ר6סו .כעי דית
ודיקגיס .ויתפרסתיי
ן וסכר ועג3יס 3ג'ן דכ5סו ססר
ן 5ית 6ע(6ס
סת 6% 656ת5יין סער .6יי
סכר
סער 6ד6מידו גיס 5י61י .וגפקי
תיי
ן ע65ם58 6(1 .י סער .6וכנשכ כד
ס5יקו5יו6י 5ססו6 6פר כע"ן 65פכר 6כ 5סער 6ו(סון.
כד" 5וסעכירו תער ע 5כ 5כפרס .עגכיס
6ית 6תתח דכיי
ס "ן וסכר 5נ%ס .ועיכיס ד65 6
ת5י סער 6ודיקכ .6דס 6יוקכ 6כעי 5ססר6
סער 6כד 6תי%8 6צ 6כוכור1 .6ס 6ד*קנ65 6
6סתכח כס .כנץ כך סו 6ת5י סער 6דריס 6תעקכ[ 6יד]
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אותיות של רהמים נשארו ושל נסהלקו .לא נמצאת
כראוי של רחמים נמחלקו ושל דין נשארו .ואז הדין
י בוא וראה שאם האשה נמצאץ
נעשה ") א"ריוס
וכאית .מים האלה טנכנסים בה נהפכים למתוקים.וסנקים
אח טפה ועומרים בה עד שתתעבר .כיון שנתעברה דט
י
מיפים ביופי להעובר שבמעיה .ונולד כן יפה ונכךבל
כל מום שבעולם .ואםלא .מים האלהנכנסים בה ומריחה
דיח של זוהם .ואוהן דסים נהפכים לנחש במעיה .במה
שקלקלה נתפסת ונתנלה קיונח לכל .וזה ביארו החברים.
בוא וראה כל אותן הנשים שבעולם במקום קעמן נדונות.
וע"כ במקום ההוא ממש שהן קיסוה בו הן נרו%ת .אשיי
חלקם של ישראל שהקב"ה בחר בהם ורוצה לנקות
אותם:
כ)
בי יפליא לנדור נרר ונו' .א"ר אלעזר מהו
כייפליא .שנפרש משאר בני העולם להתקדש
כדסיון שלמעלה ולהמצא תסים .בזמן שהאדם בא
להסהר מטהרץ אותו .האדם שסבקש להתקדש סקרשין
אוחו .ומשפיעים עליו קחשה שלמעלה .קיושה שנחקדש
בה הקב"ה:
ישכר ילר ונו' .כאן יש להבין .כיון שנאסר
לויין
 .ענבים ספני סה .שהרי בכהנים כתוב
ין ושכר אל תשת וגו' .יכול נםענבים .לא .בענבים
סותר.וכאן בנזיר ספני סה נאסר לוענבים .אלא פעולה
ן בכל .וזה
זו וענין זה סודעליון הוא .שיתפרש מןהיי
ידוע שעץ ההוא שחטא בו ארם הראשון ענבים הידנ
וזה הוא סוד הדבר .שהרי 4ץ ושכר וענבים בצד אחד
ן מדרנההעליונה ווה נתבאר .שכר לשסאל.
נתאחדו.יי
שהרי שכר יוצא מן היין
 .ענבים  %ו~מררנה האוספת
לכלם אצלה .לפיכך'דגל בצד אחדנתאחד .ואפשר תאמר
 .אלא
שדגזיר עוזב כלום מן האסונה העליעדנ לא כן
שאין נראה בו פעולה מן צד הדיו ברום .סא וראה
שנך נלמד מן דבפר של רב המנונא סבא וכך הוא.
כתוב נדל פרע שער ראשו .צריך שעדל שער ראשו
ן ושכרוענבים .לפי שכלם מן*צר
וזקט .ויתפרש מןיי
השסאלואין שם שערותתלהות% .ן רטו על האםה4ליונה.
וטכר רמו על צד הגבורהשנאהוו בוהלוים .והשתלשלותם
העליון.ואיןראוי להם שערוהתלויות1 .לפיכך כאשר
לים הלוים למקום ההיאצריכים להעביר כל שערותם.
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כ!יין

סיין

בכתוב והעבירו תער על בל בשרם .ענבים רנם על
האם התההונה האופפתיי
ן ושכר לחובה .וענבה %אין
י דגקבהצריבהלפפר
נראץ בה ששדות תלויותוזקן.
י
ה
ש
שער בשרה כשנאה להזדת עם זכר .הגע העליק לא
נמצא בוע לפינך דגזיר תולה שער ראוע וזקנו [*]
וסוד

א הזהר
דויעדץ האחרונח המוקרמת לאותי שכריכה פורה עלדיןכפיל.גי היא פורה עלדין דקשח וסה שהיא מוקדפת לאות* שכתוכה.
גקכה קודמת לזכר .מורה נשכ עלרין
 .אח*כ אומר
בדחמי.הייגו
הטוקדפת לאותךץ הראאעגה שכתוכה מורה

אותן
ההמי
כפול ופששלש .שאותן היארחסיפ .ךץ הראשונה היא רחמים .וגם מה שזכר קודם לנקבח מורה על רחמים .אחשב אומר רחסי כדיגא.
ח'ינוצץ ראשונח המוקדמת לאותן שכתוכה .הגם שהאותיות הן רחסים אכלכיון שגקכח קודמתלןכר .זה מורה עלדין
 .אה*כ אומר
ן הקשה .וכיון שאות מוקדמת לה .זכר
ודיגא בדהמי.חייפ אות*
המוקדסתדוקלאותךץ האמוונה שבתונה.כיךץ האהראה היא די
קודם לגקבה .זה מורח על רהמים .ו היפב .הגפ שנראח
י שתח פירוש האמת בעזר הצור .אמנם יפל להיות נ*כ ששגיתי .והשם
ל
וכפר.כי שגיאותמייכין:הין
בבל המאמר הזה לכאר החלוק כיןהגיר שנצפ1ה לגדל שערותיו וכין ה6ים שנצסוו להעכיר
רע
נע
ור
הו*ירות .והואכי חנזיר עכודתוקל
יעלות כקדושה רק כהמרות של הסד ורחמים ולהיות גפרש ומרוחק מן המרות והספירות שיש בהן
ן שכר וענכים שהם מרמזים -על כינה גבורה
ד'ן שהן גכורה וסלכות .ואף גם פן חבינהדדינין מתערין מינח .וזהו שנפרש מןיי
ו~לכות .ולפיכך נ?פ1ח לגדל שעדותיו להיות קוצותיותלאלים .כי אצ 6השערות חן רהמים .אכל הלוים שענודתם כפדות ול גכורה
1דין .ושרשם הוא סן הביחש אעלם חשערות חןדין .לכן גצפוו להעביר שערותם .וכן גשים שו%ורשן בסלטת תעכורנה שערות כשרפ.

על רחפים

י

לשון קודש
נעמש יעי
ןסהיהי
וסוד הרבר אנשיא פיר אלהים ולא נזיר ה' .שנפרש מן ור1מ דתפ כהר מ5סי
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8קרי  651נזיר ט' .פרו0

תדדי
הדץ בכל .וע"כ ווא נפרש מן כלענין של צד שמאל .ת
,גמ נכ5מ .וט"ד מתפרס תכ 5סטר סתמ5מ.
י
ח6
שלאיהיה נראה כל פעולה שלהם אצלו .בוא וראה ד5 65ממ61ס עו3ד 6ד%5ן 5נ3יס
שע"ז כתוב וכפר עליו מאשר חמא על הנפש ונו' .על ט 5דמ כחינ וכפו ע5יו תמסר מס 6ט 5סגפס 1נ .'1ע5
נפשו לא כתוב אלא על דגפש סתם .ומה היא ,זו נססו 5מ כחי 3מ 65ע 5סגפס סחם .ותמי מיסי .דמ
מךרנת ענבים שנקראת נפש ,וע"כ כדמב חפא .לפי טנ33ייס דמקרי נפס .וע'ד כחי 3מעמ3 .נין
שבצד הענביםין ושכר הוא .וזה נרע ממנו מקוםהדין .דססר די5ס יין וסכר סומ .ונרע תכיס 6תר דדינ.6
 .6תסו מסמ .מ 65דגרט דיגמ  50סנפ"ס.
דוטא .מהו חפא ,אלא שהיה ממעטהדין של הנפ"ש .אם מסמ
י
66
כן למה וכפי עליו .לפי שעתה הוא רוזר לדצעחבר סכי מתמי וכפר ט5יו 3נין דססחמ קמ מחיכ 5מחמכר
עמהם.ואין מקבלים שתו מקומות האלו עדשיהיהנמלך 33ססדדייסו .ו5מ תקכ5ן 5יס סני מחרי טו דית5ך
בכהן ויכפר עליו .לפי שוהוא היה מרחק אותם בהחלה3 ,.כסגמ ויכפר ע5יס 3נין ד6יסו סדי5ון 5כר 3קדתית.6
וכיון שעכשו הוא בא אצלםצריך להתחברות תקק שלן וכיון דססח6 6חי 5נכייסו 3טי 5מתמ3רמ תקוגמ
כפרה ויקבלו אותו .וזה הוא סוד הדבר .והלוים מה דכ
יפרס 1יקנ15ן 5יס .ודמ סומ ר1מ דת5ס5 .י61
יססת6י
ן3 3סו וכס תטסס (סס 5סר)רס ס1ס ט5י
כתוב בהם .וכה תעשה להם לפהרם הזה עליהם מי כתתי
י
ת
וסט
,כירו תטר ט 5כ3 5סרס .כיון דט3רי סטרמ
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ים4
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ו3 56גיו 5מתר כס

ח3רכו מח 3מ
 )6ךאב:ך אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו אתבני  )6ן8ב:ך מ 5מסרן
י0ר 56ונו' .ר' עמק פחמ ומתר כחי 3נ) 1מסד
ישראלונו' .ר'יצחק פתח ואמרכהוב נ)וחסד
ה' מעולם וער עולם עליראיו וצדקתולבניבנים .כמה ס' תט51ס וטד טו5ס טל ירמיו 51רקתו ל3ני 3גיס כתס
נדולה היראה לפנ הקב"ה .שבכלל היראה ענוה .ובכלל נדו
ע5ס סירמס 5פגי סק"3ס ס3כל 5סירמס טגוס31 .כ55
יצא שכל מי שיש בו יראה חפא ישנו סטגוס מסידות .כת5מ סכלתי סי3 0ו ירמת מסמ יפגו
הענוה חסידות .מש
בכלן.ומי שאינו יראו*מיםאין בו לאענוה ולאה,חסידות 3כ55ן .ותי סמינוירמ 0יויסמין 3ו  65עכוסו5מ מסידוח..
למדנו בל אדם שיש בו חסירות נקרא מלאך צבאות .חמגמ כ 5מדססיס 3ו מסידוח גקרמ ת5מך ס' 35מוח.
י,שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיוע סס'"ד נ)כי ספתי כסן יסתרו דטח ותורס י3קסו תפיסו
זש"כ נ)כ
כי מלאך ה צבאות הוא .מפני מה זכה כהן להקרא ' כי תלמך ס' 35מות סומ תפגי תס 1כס כסן 5סקרמ
5ל
מלאך ה' צבאות .א"ר יהה,ורה מה מלאך ה' צנאות כהן ת5
6ה ס' 35מות .מ'ר יסודס תס ת5מך ס' 35מות כסן
למעלה .אף כהן מלאך צבאותלמפה .ומי הו
שבאא ממחלסאדך ס'5תכט355סמ.ותמפ5תטכלססן ת51ס6ך תסי'כ55*6כמותססר5תטס .ות6ן סומת"5ך
ה' צבאות למעלה .זהמיכא"ל השר הנדול
סגדולדמחי תמסד
שלמעלה .והוא כהן נדול שלמעיה .כביכול כהן נדול  50תט5ס .וסומ כסן נד0 51ל תטלס כ3יכול כסן נדו5
לח
שבא מצף החסד .ד5
שלממה נק"א מלאך ה' צבאות.
תתמ מקרי תלמך ס' 5כמוח תסוס דמחי תססרמ דמסד.
מה זה חסד .רחמים תוך רחמים .ולפיכך הכהן לא נמצא גתזססו מסד .רמתי מ רמתי וכנין כך כסן 5מ מסכמ
תס
בצף הדין .מה המעם שזכה הכהן לרסד .בשבי
יטרמ דדיגמ .תמי סטתמ 1כס כסן !מסד3 .גין
ל ת
היראה .זש"כ וחמד הן מעולם ועד עולם על יראיו..
ססיררמס סס"ד ומסד ס' תעולס וטד טולס ע 5ירמיו..
שכל מי שהוא ירא חמא נקרא אדם .אימתי .א"ר דכ5
ל תמן דמיסו דמיל מטמס מקרי מדס .מיתחי .מ'ר
אלעזר כשיש בו יראה ענוה ,וחסיךות כולל יכל* א"ר 56גט1ר דמית 3יס ירמס טגוס ומסידוח כללמ דכ5מ מ"ר
יהודה הרי למךנו שאדם הוא כולל זכר ונקבה .א"ל ויסדסוודס סמ תגינן 6דס כ 655דדכר וגוק 63מ5.
6י סכי סומ ככללמ דמדס דתמן דמחמ3ר
ודאי כך הוא בכלל הארם* כי מי שיש בו התחברות ודמ
זכר ונקבה הוא נקרא אדם .שאזיכול להיות ירא חטא .דככנל
מדס.
דחיל
ולא עוד אלא שנמצאת בו ענוה .ולא עוד אלא שנמצא ולמ
כיכ
בו חסד .ובמי שלא נמצא ההחברות זכר ונקבה אין בו נ
ס מסד ותמן ד5מ מ0תכח דכר וגוקנמ 5מ ט3 11יס
לא יראה ולא ענוה ולא חסידית .ולפיכך נקרא אדם 5מ ירמסו5מ טגוס ולמ מסידוח ו3נין כך מקרי מדס
כלל של וכין שנקךא אדם שורה בוחפד .שכתוב כ5מ
5מ דכלמ.וכיון דמקרי מדס סרימ 3יס מסד דכתי3
ל 5מת3גמס
 )7כי אמהרכתלי* עולם חסריבנה .שאין באהפ'שרות להבנות )7כי 6תרתי ט51ס מסד י3נס .דלמ יכי
י 5מ 6סתכמ דכר וגוק3מ .וכתי 3ומסד ס' תטעס וטד
אם לא נמצא וכר ונקבה .וכתוב וחסד מעולם ועד מ
קךלם עליראיו .יראיו .היינו כלל של אדם ,ד"א וחסד טולס טל ירמיו .ירמיו כללמ ד6דס ד"מ ומסד
ה' מעולם וער עולם עליראיו .אלו הם כהנים שבאים ס' תטולס וטד טעס ט5ירמיו מ5ין מינון כסני דמחו
מצד ההסד ,וגחלו גחלה זו היודדת מעולם שלמעלהו תכ
ססרמ דתסד וממסיג' מחסגמ דמ דגמית מטעס ד5טי65
להעולם שלמפה על יראיו .זה הכהן שלמפה .שכתוב 5
טט
5
,ו5ס דלחחמ ט 5ירמיו .דמ כסג 6דלחתמ דכחי3
ו
ר
ט
3
ג
כ
ו
ו
ת
י
3
ו3טד
וכפר בעדו ובעדביתו .לההכלל בכלל של אדם ולפיכך 1כפר
5מתכל5מ 3כל5מ ומדם .וכנ"כ
למדנו כל כהן שאין לו בת זונ אסור בעבורה .שכתובן חגגיכן כ 5כסן סמין 3 15ח 11ב מסור 3טכודס דכתיכ
וכפר בערו ובעד ביתו .א'ר יצחק לפי שאין השכינה וכ
מפר 3טדו ונטד 3יחו,6 .ר י5מק ע0וס ד5ית סכיגחמ
י
שורה
סרי6
שיאה מקוסות )6י9יס
 .ט ת5יס קשג ג) עג6גי ג' ד) ת5יס פ*ע
כ
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סרי 6כת6ן 6 651גסיכ .וכסגי כעיי 6יתיר מכ 5ס6ר
עע65 6סריי 6כסו סכיגת 6וכיון דסרת כסו סכיגת6
סרי 6כסו מסן61 .קרון מסיויס .וכעיין 5כרכ 6עת.6
סס"ן ומסיויך יכרכוכס וכתיכ  )6תתיך ו6וריך 65ים
מסידיך .תסוס וכסג6 6קרי מסיד כעי 5נרכ .6וכנין כך
כתיכ וכר 6 56סרן  561כגיו 65תר .כס תכרכו 6תכגי
יסר6 56עור 05ס .כס תכרכו כ5סון סקודם .כס תכרכו
כיר6ס .כס תכרכו כעגוס
כ)כנוק תכרכו 6ת כגי יסר6 56תור 5סס *6ר 6כ6
ת6ג 6ס6י 5ן*ק 6תקרי כ*ס ..ותסחי כ"ס
ן [עי] ופן6תמכר עתס מסן 6ת3סתת.
תתעריןייגי
וכנין כך 6תתסר
5כסן י6תי תהסן כנין
כס תכרכו .כ5ותר
דתתכרך ותתכסס כ'ס.
"ק
סג
0י
י כ*ס 6סתכמת כו
י .תכסתון  05ותכרכון
6ע"נ יס6
 .05וכתיכ כס תכרכו 6ת כ*י תכרכו כס6י מסד
5כ"ס .ותכסמין 5 05קכ5ייסו ויסר .56כניןי5
 6יפפכמון
כסויכין .סס*ן כס תכרכו 6ת כגי יסר6 56תור 5סס.
6תרו  65כתיכ 6 656תור65 .פק 6תסרכו ספרי5יס
ד 65תסרסטן ת5ס דס6 65 6תסקוו 5סרסת 6סת6
קדיס[ 6פין תסמע וכתיכ 6תור 05ס 6תור
סתס .ו*6 6תור .כתן דכתיכ כס תכרכו 6ת6י  65כתיכ
ת6תרו 656 .תגי רכי יסווס 6תור 5סס .זכו 5סס [יי]
5מ זכו 6תור סתס נ) רכי סתעון 6תר כסעתה וס6י כ"ס
5תערכויגוי  65יכ5ין כני ע5ת5 6תיקס קתיס וכסעת6
ופרסין כסגי יוייסו ו6תיין תמסו6 .תער מסו
ד5עי 65ו6תמכר כ60י כ"ס ותתכסת 6ותתכרכ 6כ6גסין
גסירין 5ככי יסר61 56תעוי תגסון ויגין .סס*ן כס
תכרכו 6ת כגי יסר651 .56
עמין -כנ"כ כסן
ס~ר6וי5יסי6יס
6 651מר .6כסן.כנין דיתער ס6י5כת
ו מסן.
ע 5ידוי י6קרי מסין .דכתיכ תתיך ו6וריך 65ים
מסיוך .וסו6 6תי מסטר 6ומסן וכתיכ ומסידיך יכרכוכס.
 56תקרי יכרכוכס  656יכרכו כ*ס .כס תכרכו .כסס
0תסורם .כס תנרכו כ5סון סקוום ת6גמ "6ר יסווס
כסעת 6וכסכ 6דלתת 6קס וסריס יווי כ 5כתרין
קויסין ו5עי 65עתערין ותתתקגין 65תכרכ 6וכסרין
תעתיקת 6וכיר .6ו6תתסיך 5סו תסס 61עותק6
וגפק פויר  651פסיק כרכה דגכען תכועין 5כלסו
ע5נוין ותתכרכין ותתסקיין תכ5סו .ות6כ 5כססו 6זתג6
נמיסות 5וסתיקות 6סוי ככ 5ע5תין 5ת5ך וכעי
65זוונ 6כתתרוכית 6וכעי 5תיע5 5נ 03כלמיסו .כ5
סתסין תתערין כססו 6זתכ 6ותפ5מסין  60ת5כ6
6תי למזווג 6כתסרוגית .6ת6ן תסרוגית6
כגסת
יסרת .5ת6ן כנסת יסר .56סתס ת6ג"6 6ר י5מק
כסג 6כעי 5זקפ 6יתינ 6ע 5סת .656דכתיכ י
) וים6
6סרן 6ת יוו 6ל סעס ויכרכס .יוו כתיכ  651יויו
תסט וסכמ 6ויתיג 6ע 5סת"6 656ר מלעזר רז6
סו .6תסוס וכתיכ וסי 6יתסו 5כך [יחן ת6ג 6כסן
וכעי
קמו)7 .

י6

י6
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שירה בכר שאין לו א,טה .והכדע 3צרך יותר סכל שאר
העם שהש-העליוהשכינה.וכיון שתשרה השכינהבכדגים
ישרה בהם חסד .ונקראיםחסידים .וצריכים לכרך העם.
זש"כ וחמידיך יברכוכה .וכתוב ח) תסיך ואוריך לאיש
ך ך
בנע לאם
את
כתוב)בר אל אהרן
י
נ
ב
"טראל אטרלהם .כה תברכו בלשון הקודש .כה תברכו
ביראה .כה תברכו בענוה:
כ) כנן
ן תברכו את בני יש-אל אסור להם .איר אבא
לסדט מדת צד"ק נקראת כ"ה וסן כ"ה הזאת
נתעורר דימם [סון וכאשי נתחבר עסה חסד נסהקת.
ובשביל וה נססר זאת לכהן שהוא בא סחסד .כדי
שרעעברך ותסתק המדה כ"ה .זשיכ כה תנרכו .כלוסר
אע"פ שדמדה כ"ה נסצאת בדינים.
לה ותברכו
.
י
תכ
בר
ת
יו בחטד הזה
אותה .שכתוב כה תברכו אתב" תס
לכ"ה .ותסתקו לה לעוסת'ישראל .כדישיא יהענסצאים
בה דינים .זש"כ כה תברכו אתבני ישראל אכהר להם.
אסרו לא כתוב אלא אנ,ור .להווויא סשיבו הפריש*ם
שלא יפרססו הדבר .שהרי לא נצטוו לפרסם שם
הקדוש [עו] זאת סובן ממה שכתוב אמיר להם .אסור
מתם .ד"א אסור .כטן שכתוב כה תברכו לסה לא כתוב
תאסרו .אלא לסד רבייהודה .אסור להם .זכו להם [י],
לאזכו אמור מתם נ)רבי שמעע אסר בזמן שאותה כ"ה
נחעוררה בדיניהאין העולם יכול לעסוד בפניה .ובשעה
שהכהנים טשאים כפיהם הבאים מחסד .נהעורר החסד
שלסעלה ונהחבר בכ"ה הזו .ונסתקה וסתברכת בפנים
סאירות לבני ישראל .ונתבטלו מהם הדינים .זש"כ כה
תברכו את בני ישראל .ולא לשאר עמים .לפיכך
ע
ד.
כד
ולא אחר.כדע .כדי שיהעורר זה דגתר שלו שהוא חס
על ידיו ,טהוא נקרא דגדד .שכתוב תסיך ואוריך לא"ט
חסידך .והוא בא מצד החסד .וכתוב וחסידיך יברכוכה.
אל תקרא יברכוכה אלא יברכו כ"ה .כה תברכו .בשם
הספורופ .כה תברכו .בלשון הקידש .לסדנו א"ר יהודה
בשעה שהכהן שלסטה עוסד ונושא כפיו .כל כתרים
הקרושים שלסעלה נתעוררים ונתתקנים להתברך.וסאירים
סעוסקה של הבאר .שנסשך להם ברכות מן עוסק ההוא
שנסשך 141צא תסיד ואיט פוסק .שנוב?ים סעימת לכל
העזלסות .ומתברכיםויונקים מכלם .ולמדנו שכאותו זמן
לחש ושתיקה נעשה בכל העולסות .סשל לסלה שיוצה
להזדוג עם הסטרונה .ורוצה ליכנס אליה בלחש .כל
משמשיהם נחעוררים בזסן ההוא ומהלחשים .הרי המלך
בא להזדונ עם הסמרונה .סי היא הסטרונה .זו כנסת
יש-אל .מי היא כנסת ישראל .מתם .לסדט שא"ר יצחק
הכהן צריך לזקףיד יסנית על השסאלית .שכתובי) וישא
אהרן את ידו אל העם ויברכם .ידו כתוב ולאעיו.
משום שסשובחת הטנית על השסאלית .א"ר אלעזר סוד
הדברהוא .לפי שכתוב והוא יסשול בך [יח] לסדט כהן

ויקל 6ע'

מ

הרוצה

וקיי,ך

ףי

וט שערות ראשןצרינין להיות טבוסות :ןעו] ב"ה טרטז על ספירה האחרונה טעשר ספירות שנקראת טלבות .ובלתי חארת שם הוישה
ב"ה בתובה היא מלאה דיגין זסו]בי הבהן הי' טברך ברכת בהנים בשם הטפורש .וטשרבו הפריציט שבקשו להשתטש בשם הקודש
ן אדם אחרק ועשז ירטז אטור סתם.פי' לסתופ טה שצריך להיות בסוד:ו.ון ר'
להנאתם היו מבליעים שם הטפורש בנעיטה שלא יבי
יהודה דורש הענין של אטור בלשון סתם בי ירטז בזה שבאם לא יובויהי' אמור סתם לא להם .ובאם יזכו יהי' להם הביכות:
'1ח] כי ה' אצבעותדיטין רוטזות על ה' חסדים וה' אצבעות דשטאל רוטוותעל ה'
והיינו חעשר טדות אוספירות .והחסדיפ
י~
חד
בו
תור
נב
.היינו חתטבדו
'וכר .והמושל תטיד גבוה טוהוטמושלעליו:
ק בבח"זנר.וחגבורות חן בבמי' פקבא .וזהו הרטו שלוהואימשלבך
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ההוה לישא את כפיו צריך להוסיף לו קרושה על
י קרוש .איזו הן
קרושתו .וצריך לקרש את ידיו עליד
ה-ים ופל קדוש .זההלוי .שצריך הכהן לקבל קדושה של
מיםמיריו .שכתוב וקדשת אתהלוים .הרי הם קדושים.
וכתוב בהם בלוים ),ונם את אחיך ממהלוי שבם אביך
הסיבאתך .מכאן שכלכהן הנושא אתכפיוצריך להתקדש
י קדוש .שיתומף קדושה ע 4קדושתו .ועל כן לא
עליד
יקבל הקדושה של מים מאיש אחר שאין דצא קדוש.
ובספר צניעותא דספרא למדנו .שהלוי שנתקדש הכהן
על ירו צריך הוא להתקרש בתחלה .ולמה ע"י לוי.
י כהן אחר [ט] למדנו שכהן אחר
יתקדש הכהן עליד
לא נצרך לזה .שהרי כהן שאינו תםים לא נצרך זה
הכהן תמים לההפנם עלידי זה הפנוםשאינו תמים .אבל
לוי שהוא תמים .וראוי לעלות על הדוכן לעבוד באהל
מועד .הרי תמים הוא והרי נקרא קדוש .שכתוב וקדשת
את הלוים .א"ר תנחום אף נקרא מהור .שכהוב ומהרת
ץותם.ובשביל זהצריך הכהן להוסיף חדושה על קרושתו.
למדנו כהן ד13שא את כפיו צריך שלא יחבר אצבעותיו
אחה לאחת .כדי שיהברכו כתרים הקדושים כל אחד
ןכי השם הקדוש
ואחד בלבדו כמו שראוי לו [נןיז
צריך לדותפרש באוהיוז נרשמא .שלא תהיינה מעורבות
זו בזו .וצריך לכוון באלו הכונות .א"ר יצחק מבקש
הקב"ה איתברכו הליתים בשביל שיתברכו התחתונים.
ויתברכוהעליונים שהם קדושים בקדושה עליונה .ע"י
התחהונים שהם קדושים בקדושה עליונה .שהם קרושים
יהר מכל הקרושים שלממה .שכתוב וחסידיך יברכוכה.
א'ר יהודה כל כהן שאינו יודע סודזה.וא"י למי מברך.
ומה היא הברכה שמברך .ברכתו אינה ברכה .וזהו
שכתוב כ) כי שפקי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו
מפיהו נו' .מהו דעה .רעת סהם .ותורה יבקשו מפיהו.
עליונים יבקשו מפיהו .ומה יבקשו מפיהו .תורה .תורה
מתם [ג ]6זו התורה שלמעלה שנקראה תורה 0תם.
שלמרט תורה שבכתב ותורה שבע"פ קשורות באותן
 .וסה המעם.כי מלאך ה'
כתרים העליונים שנקראיםכך
צבאות הוא .ולמתושיריך ד3הן לכוון באותן הענינים
שלמקלה .ליחד שם הקדוש כנץ ענצרך1
נ) ר' אלעזר אטר בוא וראה אין הברכה םטצאת
לממה עך שגמצאת למעלה .ומשנטצאת למעלה אף
לממה נמצאת .ובכלכך תולה זהבזה הן למוב והן לרע.
לטב .שכתוכ  )7אענה את השמים והם יעט את הארץ.
לקע .שכתוב ס) יפקר ה' על צבא רמרום במרום ועל
מלכי האיסה על האדסה .א'ר יהודהלפיכך כתוב אמור
להם .מתם .שיתברבו ע4ונים ותחהתים כלם כאחד.
שכהוב כ'ה תברנו .בתחלה .ואח"כ אה נני ישראל.
אמור לדם .מתם .איחברכו כלם כאחד .יברכך ה'.
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דכעי 5פרס 6ידוי כעי דית!סף קד1סס ע5
י ע 5יד 6דקדיס .6ת6ן
קדוסס די5יס .דכעי 5קדס 6ידו
יד 6דקדיס 6ד-5 6יו6י דכעי כסג5 6יעו 5קדוסס
דתי 6תידוי .דכתיכ וקדסת 6ת ס5ויס ס6 6ינוןקדיסין.
וכתיכ כסו כ5ויס  )6וגס 6ת 6מיך תטס 5וי סכע 6כיך
סשרכ 6תך .תכ6ן דכ 5כסן דסריסידוי כפי 65תקדסמ
ע-5יד 6דקדיס.6ציתוסף קדוסס ע 5קדוסתיס וע 5ד5 6ח
יעו 5קדוסס דתי 6תכר נס 6חר 6דל 6סוי קדיס.6
וכ5ניעות 6דספר 6ת6ג5 6וי ד6תקדס כסנ6
ע 5ידוי כעי סו65 6תקדס 6כקדתית .6ו6ת6י 5וי
ויתקדס ע 5יד 6דכסכ6 6מר'[ 6ט] ת6נ 6כסכ6 6מר6
 65כעי דס 6כסן דל 6ס5יס  65כעי ס6י
כסנ 6ס5יס ל6תפנס ע 5יד 6דסגיו! 6ד 65ס5יס6 .כ5
5וי ד6יסו ס5יס ו6תחזי 5ס5ק 6כדוכנ 6ו5תפ5מ כתסכן
זתג 60 6ס5יס סו6 6:1 6קרי קדוס .דכתיכ וקדסת
6ת ס5ייס"6 .ר תנחוס 6ף 6קרי טסור .דכתיכ ופסרת
6ותס ונגין כך כעי 65וספ 6כסנ 6קדוסס ע 5קדוסתיס
תחנ 6כסנ 6דפריס ידוי כעי ד 65יתחכרון 6גכען

יונ",וווי נ,ס('ו""קדת~.,סן [לענ.ן ו;"א,ו-נ,

ד 6כד 6וכעי 65תכוג 6כ6יגון תי5ין"6 .ר י5מק כעי
ץ,
ן קו'':ן נ,וו;ו ע(7,
דתנונון ו("'"'נו
דתת6י ד6יגון קדיסין כקדוסס על6ס
 .ד6יכון קדיסין
תכ 5קדיסין ד5תת 6דכתיכ ומסידיך יכרכוכס.
"6ר יסודס כ 5כסן ד 65ידע רז 6ד .6ו5ת6ן תכרך
ות6ן סי 6כרכת 6דתכרך כרכת6די5יס  165כרכת.6וסיינו
דכתיכ כ) כי ספתי כסן יסתרו דעת !ת!רס יכקסו
תפיסו עו' .תסו דעת .דעת סתס .ותורס יכקסו תפיסו.
ע65ין יכקסו תפיסו ות6י יכקסו תפיסו .תורס .תורס
סתס [ג ]6סיך תורס ד5עי 65ד6קרי תורס סתס.
דתני 6תורס סככתג ותורס סנע'פ 6מידן כתינון
י ת65ך ס'
כתרין ע65ין ד6תקרון סכי .וץ6י עפת .6כ
5כ6ות סו .6ותגינ 6דכעי כסנ5 6כות 6כ6ינון ת5ין
ד5עי5 .65ימד 6סת 6קדיס 6כתס ד56עריך:
נ)י
' 6לעזר אתר ת 6מזי 5ית 3רכת5 6תפ6
6סתכמ עד דיסתכמ 5עי .65וטד6סתכמ 5פי5 65קף
5תת6 6סתכמ1 .כ 65סכי ת5י5 6עכ 51גים.-
5עכ .דכתיכ ד) 6עגס 6ת ס;תיס וסס יפנו 6תס6רן.
5כיס .דכתיג ס) י0קד ס' ע5 5כ 6סטרוס כתרוס 551
ת5כי ס6ותס ע 5ס6דתס*6 .ר יסודסכגין כך כפ6 31טור
5סס סתס65 .תגרכ 6ע65ין ותת6ין נ5סו כסן.5
דכתיכ כ*ס תכרכו .כתח5ס .ו6מ*כ 6פ כני יסר.56
6תור 5סס .סתס .למתכרכ 6כלסו כתד .6יכרכך ס'.
לטעלה .וישמרך .לממה .יאר ה' פניו אליך .למעלה.
צלממה .ישא ה' פניו אליך .למעלה .וישם לך י'ץכך5 .תת6ך יסה ס פגיו 56יך5 .עי 65ויסס
5ך
לממה .ר' אבא אסר כלם כאחד מתברכים בנ'ב ס~5ס 5תת .6ר' 6ג 6מתר כ5סו כמד 6תתכרכ6ן נכ*
אותיות
6תוע

ץו הזוד

י,

י

נש בהמ4יטםןלככההןניםאחר ולא אמר כאן חבירהוזה מורה קל ב1ק בעל מום כמוםהגלוישאינוראוי לנשיאת כפים.יהי
' הוא עכ"* המקרש
מתרץ דלץ יתכןכ
התמימימ!
לאחתהכהן ההמים יתפגםעי"ו! נכ] כתרים הקדזשים היינו המפיוות הקדושות.
ן .כי
שלכל ספירה נשפע שפץ של כחומין אהר .לאחת חסד
גבורח ולאחת רחמים וט' כידוע1 :כ ]6כל דגר שנ14מר סתםיש לפרשו
בב' אופניט .בענין שלמפה כפשומ .וכענין שלמעלה גרמנ והתורח שלמעלה חיינו תורה שככתכ רמו על התפארת ,והתורה שכעשפ
שלמעלה רמז על המלכ!ח1

יע"י

נשאי
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6ת11ן נ5יפין ופמ 5סוימ .5ו5תנלל וסתיס
סכ[ 6כנן 3כ*6 3ת11ן מת3רכ6ן כ5סו'61 .גק רחמי מ
רחתי ד6 65סתכח 3סו דיג .651 .6וסכתי 3י 60ס'
 636י .60יס5ק ויע3יר 3נין
סדנ5י6ו 6י(סיתךכמ[דגנין %כ*56
י ת6נ'6 6ר יוסי כסעת 6וכסג6
5
סריסידוי 6סיר 5יס 5עת65 6סתכ365יס .תסיס דסכיגתת

ל%בי;.1.

6י ייחק

ןקירש
ישי

6י סכע6ןצכידס6דסמם!

כהייסון  65ממ6ן 3 536תיתתסון ממ6ן 5'6 .תסוס
י 3עי 3גי ג60
וסת 6קוי 60רתיו3563 6ען דידו
5ומ[ 65גד] אע*נ ד 65ממ6ן סכינת3 65 6ע6ן
(6סתכ3 65ידייסו וכסג3 .נין ד 65יסתכמין עת 6מ5יס6ן
י 3ססי 6סעת 6דכסכ 6פריס
5נכ 0כיגת .6ת6נ6
יי גריכין פת5 6מית3 3דמי63 65יתת51 .6יגדמ דססי6
י
וועת 6עידן רעות6 6סתכמ 3כ5ממ5מין .ומת3רכן עי65ין
ס

ח
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אותיות מפוחחות של השם כ'ב הקרוש* שננלל עמתם
כאן [ככ] נהכ'ב שתלת כלם םהכרכים .והן רחגןים חשך
 .ולא .הרי כהעביומש ה'
רחמט שלא נסצא בהןדין
פניו אליך [כנ] א*ר אבא ישא .יומלקויעבי
רשעההרתזכדי
שלא יהיה נמצארין כלל* למדמ א"1יומי ב שהבון
 .לפי שהשכעה
נושא את כפיו אסוריהעם לה0תכלבו
 .א'ר יצחק אם כןכיוןשאיןרואין אותה
שורה עלידיד
מה פ1ז להם .שהרי כתוב ה)כי לא יראני האדםתד.
בחייהם אינם רואים אבל במיתתם רואים .א'ל לפי
שהשם הקדוש נרמז באצבעות ידיו צריכים הששים
להתירא מזה [כך]ואע'פשאינםרואים השכינה איןצריכים
להסתכלבידיהכדגים .כדי שלאיהי' נמצא העם מחוצף
אצל השכינה .למדנו שבאוהה השעה שרבהן נושא את
כפיו .צריך העם לישב ביראה ופחר .ולרעת שבאותה
השעה עתרצון נמצאת בכלהעולמוה .ומתברכטעליונים
א השעה שנהנלה
ווזחתונים .ולא נטצא דץ בכלם.והי
הנעלםקדמוןהיימונים וד'%ה4בהתפארתשנקראפניקטנות.
ונמצאה שלמות בכל .א'ר שמעון בהחלת נ' פמוקים
 .י"ברכך י'אר י*ושא .כלן להרשת אמונה
האלה יי
השלמה .שרהברך פני קטנוה מן הקדמון של הבל [כה]
ולפיכך יברכךה' .למעלה.וישמרך .כאןלממה .כןכק.
ולמדמ לפני רבי שמעק כל מי שנצמער בחלום רע.
עה שהכרגים נושאים כפיהם ויאמר .רבופ של
יבוא בש
עולם שי'שדך וחלומותי שלךוכו' .ודמה .לפי שבש"ה
 1נמצא רחמים בכל העולמוו 4ומי שסבקש תפלתו
כשהוא בצער טהפך לוהרין לרחגוים:

ותת6ין% .ש דינ 6גכיסו
 .וסי0 6עת 6ד6תנ5י
3ועיר 6גפין .
סתית 6עת'ק 6וסתיקין
61סתכמ ס5מ3 6כ*6 .65ר 0מעון 3סגי ת5ח קר6י
ו  061%5מסימטת6
ריסיסע י .י'3רכך יץ6ר י*.60כיס
50יתת65 .6ת3ר %טיר 6גסין תעתיק 6ןכ[ 65גס]
ו3נין כך י3רכך ס'5 .פי .65ויסמרך .סכ5 6תת.6וכןכ6מו.
ות6מ קפיס דר* סמטן ס6י מ6ן דמ5עפר 3מ5מיס.
ו וגימ .6ר3וגו 50
5יתי 3סעת 6דסטכי פרסי יייט
.
ן
י
נ
נ
ע%ס6ני ס5ך 1מ15מיתי ס5ך וכו'6 .מ6י
ד3ס6י
די3טי 155תיס
כ5סו.
ממי:
0עק% 6תכ3מ5וערירסמתי6תנסמס5ךתץ5שיע6ו5תר*
הו' .מהוש %את
נ) דשמו 6ת טד ע3 5מ יסר 56עף .תסו וסמו 6ת נ)רשמו
"
שקרנא
שי"ר%יהנונדיהי
י בסו שכתוב וש%
ו.
ית
י .א
שמ
*6 .ר יסווס יתקמ .כמס וכתי 3טמו
ן בברסתם
6ותס '6ם 6י00ת*ע 5ע3ודתו  561מס6ו65 .תש33 6רכתסון אותם איש א"פ ?ל עבודתו ואל משש.
ק
ת
י
כתרים שליבמןלימין .וכתרים של שמאל לש'6אלכראר.
שיוהר לבל ימעו בהםלתקן הכל.כדי שיתברכועליונים
והחתינים .יאם יעשו כך מהכתוב .ושי אברכם .למן
לשתן כרנים .שכתוב ומברכיך ברוך .וכתוב ואברכה
מברכיך .הםיברכו לעםוא אבדך אותם .ולפיכך כתוב
נייזכרו .למרם כל כהן שאיפ
ושמו .ולא בחוב יאמרו או
 .ומעשה רף' בכהן אחר
רמתץ5יס עמ* 65 6פרוס יווי .ומו3ד 6סוס 3מד כסן אהוב לעם אל ישא את כפיו
 .ועד ד5% 65יס 6תעניו ת 65שפא שעסך ונשא אתכפיו .ומרם שהש*ם נעשה נלשל
וקס וסריס יי4
י שלא ביויך באהבה .ועמד אחר
וגרתי .מ6י סעמ .6מסוס ד3 65רץי 3מ3י3ות .6וקס 6מל עצמות .מה המעס.
פ
י
ופריס ידוי עריך 61טתקן סס %יומ .6כ 5כסן וס 65 61עשא את כפע ובירך וט2תקןיום ההוא .כל כהן שאוע
 65רממץ 5יס .צ 6יטרום אוהב לעם .ש שהעם אינם אוהבים אוחו .אל ישא את
רמים 5ע% .%
יתי 3נ) ט 31עץ ס* יפן % .כפיו לברך לעם.תקושץנתוב נ) מב עץ היא יטרך .ש
5ע.%
מ
ע
וכ
ידויינר%
יבורך אלא יברךז
מקרי ימלך * 6%5נרך:
רבר

י

יי

מראה ספמות* ש"ל* מ

 9ש :8ס פ%י ג*נ

דו הזהר

ט שמיי:יי"

אותע8
אט ש 8חקדח חא 8צא חשפ8ידת חנקרא שםב ג*ב שתיות וווצא טן הפסוקים של ברבת כהניםבררך נסתר
יי
ע*
חילנוןפ4יה סכות
ך:
ןכאן נרשם בר*ת של תפלה זו -אנא נאור קבל ך2פלת כ)בקש
באלפ'א בית*א שוטת במבח*ר גספר הפרדס .ו
*יתיט
 6טש
4מפות  6הטנ4 .4צעא 41פטר באע4ין תיוב סצד הדיןלרע .ומ4רץרי אבא שאע גא חמשמעות של טשאפנימ .אלא חבונח שע*י
ימזע
ך
ן'
לעשר פפירות של
!גס! זה
4ש -יודיט
המצ 41רות ,ה' שליסין הטדים*  '8שאל

4י
י:
י)בתי.ו:י
יומ"1

"'מי

יאי2נשחים"יצ2י5שנגנויננאז

)4ו,ת",נ'".יוןנ1,ב 12י
י 4פ' ות
'"'4'"1ייט:ו'

ו'
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לשון קודש

ן הוהר
ישד

נשא

רועה הנאמן
י
 )6רבר אל אהרן ואלבניו לאמר כה תברכו את בנ
ישראל .מצוה ע שיברך הכהן את העם בכל
עם בזקופת האצבעות ,ולברך הברכה בכליום.יהמצא
ברכות למעלה ולממה ,שהרי האצבעות עומדות בסוד
עליון .חמש תוך חמש .חמש שלימין וחמש של שמאל.
י
החמש שלימין משובחות יותר מאותן של שמאל .לפ
ושהימין יש לו שבח יותר על השטאל ,ועלכן בהברכה
שמברך הכהן את העם .צריך להנביההימין על השמאל
ולברךבעין פוב .וכאשר הכהן נושא את כפיו שורה
השכעה על אותן האצבעות .שהרי הקב"ה מסכים עם
טבאותן הברכות ,וישראל מתברכים משני צדדים,
לה ומלמפה .מלמעלה .שהשכינה שורה על אותן
האצבעות.מלמפה .מהשהכהן מברך ,בוא וראה שהדברים
דנעשים למפה מעורריםענינים כאלה למעלה .כדמיון זה
בפריסת האצבעות של הכהו לממה מתעוררת השכינה
ןעלינו .וכן כמהדבריםיש בעולם שמעוררים
לרדתישכו
ץנץ כזהלסעיה .שהרי בהתעוררת שלמפה נתעורר כח
למץלר .וזאת ביא"נו בכמה מקומות .וזה הפעם של
לולב .תה הפעם של שופר .והרבה הם בדמיון זה.
עשר אצבעות מעוררותהשכינה שתשרהעליהן .ומעוררות
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חנם .אלא בתפלה ובברכות ובשמו של הקב'ה .וזאת
ביארו שהן התעוררת השם הקדוש וסוד האמונה,
עשרה
זק,פת האצבעות מעוררת באותה הזקיפה שלהם
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של ס' אתיות בברכות האלה .לפי שישראל ס' רבוא
הם .ודטוד שס' רבוא מתקיםים תמיד בעולם .וכל אהן
נ.ן,י'";,יונ
ן "1
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א) האנו עשר הספירות שיש בהן ה' חסדים וה' גבורות1 :ג )1היימ ס' אותיות הנמצאות בברכת גהנים :ןגש היינו השם בן ג'ג
אותיות הנ*ל .ןגע) *ירוש ששרתה השכינה במשכן:עו פירוש וטמשה נתעלה למדרגה
מאשתו,גדולה כל כך עד ו8הי' ראוי שת"רה עליו
*שרהשכינהבתמידית גמו)3ל מלאך ,וזאת לא הי'יכול להיות אם לאהי' פרוש משה
ועוד שע'י עבדות משה בתמידית גקדואוח
יבטהרההי ממשיך שפענל 14ב להשכינה הקדושה מאורות שלמעלה ,לפיכך הוא נקרא בשם וה שהוא כדמיון התן הפפרנםלילן בגל
פובובקישוטין ,ופן השגינה נשפע שפע הקדושה לישראל בפרטיות:

נושא

לשון הזהר

עישז

ן קף8ש
יען

ם

17

וג8ע  )6פ4ט 5ממס 0כית סכי  656כמפס ס"טר
 15סר*4ס 50נפ5יך תפ 5רנ5יך6 .זדעזפ ססר6 .תר
%כ5*6
קנזס .רכעו  50פו5ם תכפי 5סתור
%ס .דס 6כתיכ וכר ונקכס כר6ס ויכרך לצתם.
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ד6יסו דכל ונוקכ .6ו6ת
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וניס .ססת 6(6 6נעי %דיתנסכ 3סכינת 6ו3ניניס ורביה ,עתהאני מבקש שיוזקשר עם השכינה,
סומופ סכינת56י"ר 6פוהס .ססזדפ5ית 5מרוס פכיתסכי.
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נשא

לשון קודש

כלם .אילם ששים עהוריםששים .כמש"כ ששים נבורים

סביב לה .מצר דנבורה .כף אחת עשרה זהבומ' .ווה
נתבאר:
 )6עשרה עשרה הכף בשקל הקודש .א'ד שמעק
עשרה עש*ה כפל למהנכתבו .אלא עשרה
למעשה בראשית ועשרה למתן תורה .עשרה מאמרות
במעשה בראשית .ועשרה מאמרות במתן תורה מה
ענינם .לפי שהעולם לא נברא אלא בשבילההורה .וכל
זמן שישראל עוסקים בתורה העולם מתקיים .וכל ומן
י
שישראל מבמלים מהתורה מה כתוב  ):אם לא ברית
יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמהי .בוא וראה
עשרה מאמרות למעשה בראשית .כמו שלמדנו בעשרה
מאמרות נברא העולם .עשרה מאמרות למתן תורה .אלו
עשרת הדברות וזהו שכהוב עשרה עשרה דגף בשקל
השדש .שקולין יחר בחשיבות אחת .ובשביל זה העולם
פזקיים תמצא בו שלום .אשרי חלקם של הצדיקים
שקקב"ה משפיע עליהם ברכות ומקבל הפלתם .ועליהם
כהוב נ) פנה אל הפלת הערער ולא בזה את הפלתם.
ברוך ה' לעילם אמן ואסןו

י) דבר"י

ן הזהר
ישו

כ(סון .מי5ס ססיס פתודיס ססיס .כת"ד ססיס נגוריס
סכי .0( 3דכסטר גכורס כף 6מפ פסרס זסג וגו' .וס6
6תתר:
סנףדס'6 .ר סתפק
)6
פסרס סכף
* ק6 8פלנ  656פפרס
ס
2צשרה פסרס פסרס 35
י
6
ת
5תפסס 3ר6סית ופסרס (תפן תורס .פפרס *תרות
נתעסס נר6סית ופסרס ת6תרות גתפן פורס כת6י ק6
תיירי 3גין דע(ת6 65 6תכרי  656גנין 6וריית .6וכ5
ותנ 6דיסר 56תתפסקי כ6וריית 6פ5ת 6תתקרית .6וכ( ותנ6
דיסר (6תתכק(י ת6וריית 6תס כפיג נ)  65 %נריתי
ס ו5רן ל 6ספתי 60 .מף
יותס ו(עס תסות סיי

ת ליפסס כריסית .כדתנן כפסרס
פסרס ייתרו
ת לפתן תורס 6לו
ספולס .טסרס
ו
ו
י
י
ת
ייפרות
י וסיינו דכתיכ פסרס פסרס סכף 3סק(
פסרת סד3נרכור
ת
כחד 6כסק 6%מד .6ו3נין כך ק6ש
סקידס.
פ5ת661 6סהתקכלחי ניס ס5ת .6זכ6ס מ%ק:ון 'ד5דיקי6
דקכ"ס תריק ט(ייסו כרכ6ן 51יית 1(5תסון .וס5ייסו
כהיכ נ) פנס  (6תפ5ת ספרטר 3 6%זס 6פ תפ5תס.
3ר,ך ס' (פו(ס 6תן ו6תו:

=י*י**
שן שו 4 4י
אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הגרות י) דבר

**4י**4
וע1/גן

ן

6 56סרן ו6יזרת (6יו כספ5תך 6ת סנרות
ר 6כ 6ת 6מזי 3סעת6
ונו'"" .
דיכססתני"
ן
6תכוון ("ד5ק 6כ51ינין 5תת .6וסוס קרי 3קטרת 3
ו6תקסר
3ססי 6סטת .6כדין 513ינין פ(6ין
כחד 6ומדו ומדות6 6סתכמ 3כ(סו פ5תניסןר.יןסס'ד ס)כס5ת"
ן
וקטרת יסתמ  .35ופ"ד 3ספ5תך 6ת סנרות וגו' [:]6
ך.
דסמ ק 6תפ3יד פ 5יד 6וקסרת.תרין פ(1מכין ד6יכו:
קסור 6מד .6ומ6ן 6ינון .סתן
כדכתיג סתן וקסרת
יסתמ  .35דכתי 3ז) וסקפיר פ5יו 6סרן קערפ סתיס
33קר 33קר 3סעי6 13ת סנרופ יקעירנס .וכתיג 31ספ15פ
6סרן 6ת סנרות3ין ספר3יס יקטירכס .ת6י סנ 6סכ6
סתס ו3ספ15ת'6 .ר יסודס כ(6
גסעיכו .ות6י
ס
נ6
"תר 3סעיט .כדק6כיעו3יס חדיךנהין.
י
ס
ו
מד ת5ס.ר3יי
עו3יס .רחי מתר .6כד" 6ח) ,נסנפ (מס וכסיס עוניס.
רני יסודס 6תר סע3ס תתס .כד" 6ע) ועו 35 3תסתס
תמןד .ונספ5חפ .דס3 6ות 5ד6פסקיץ ו6פרויין תסקיו
דנח65
 .כדין 6פפ(ין 3פ(ף .6ונרכ6ן 6ספכמו ככ(וןווחדו
גכ .65ופ"ד ו3ספ5ופ .רני 6מ6 6תר נספת 6דפתיק6

תו' .א"ר אבא בוא וראה בשעה שהכהן
נקכוון להדליק הנ*ות למטה .והיה מקריב קטרת הסמים
בא"תה השעה .אז נרות העליונים מאירים ונהקשר הכל
ביהד .ושמחה וששון נסצא בכל העולמות .זש"כ י) שמן
וקמרת ישמת לב .וע"כ בהעלתך אק הנרות וגו' ["]ז
י אמר בהעלתך ממש בהדלקותך [נ]
כאחד יס
ו)ר
בי נעשה על ידי הכהן שהי העבודות שהן
שהר
קשריאחד .ואיזו הן .שמן וקטית .ככהוב שמן וקטרת
ישסח לב .שבתוב  ),והקטיר עליו אהרן קטרת סםים
בבוי בבקר בהם4בו את דנרותיקפירנה .וכתוב ובהעלות
אהרן את דגרותבין הערבים יקפירנה .למה כתוב כאן
בדטיבו .וליומםה5כתוב שם ובהעלות .א"ריהודה הכלענין
אחר .רב' אסרבהטיבו .כמש"ככימוביםדוריךסיין.
 .כמש"כ ת) תשבע לחם ונהיה מובים.
בעבים.איבעייין
אמר הטבה מםש .כסש"כ מ) וטוב לב טשתה
רבי יהודה
תמיד .ובהעלות .שהר* באק ארונקים פשבעים סן שפע
ושמהה
הבינה .אוטזעלין בעלף .וברכות נמצאות
בכל .וע"כ כתוב ובדעלוה .ר' אחא אמר בשעה שעומק
הכל סאיר בהבינה .תחל השפע נטשך בדרך ישף
לדחטקית לכל .או כתוב בהמיבו ובהעלות .בהמרבו,
3
י
פ
כ
ש
ו
ר
ס
6
5
.
6
5
כ
5
כד-ן
גספ(ופ3 .ססי3ו.כנין
פי
לט
 .ובהעלות .לפי שבאים מ
ד ח 8תטפק 6וכ65
שה סשסק ונל עצ*ין
וגספ5ופ .גנ*ן ד6תאן תסער6
רוין שהא שמק הבל שנקראמחשבה .והכלע
נין אחר ,פ(6ס דפמ*ק 6דכ 65ד6נןי תססנס .וכ( 6מד ת(ס.
הע*
ואז

בכ"

פי.

יו

הזהך

פרשתבהעילתף נק פגתולייץ
י
י
*
א
שאל מול 8ני המפרה 8,למפה
ת
ו
ר
ג
ה
ת
ע
נ
*
א
ו
ר
4
4
י
ת
ו
ר
י
ש
ס
ו
נ
י
י
ד
4
*
א
ע
מ
ל
ו
ע
ז
'
ז
ה
ש
לש" 1נתחנ אלנ*ל  48הממיאח*רצ,יאנאת הנרוום ש4ישףל

ששת חשר 41אלא מששנת
מהרץ נאתליחש ננתנא
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י,
!!

יכךין כנסת יסל6 56תכרכ .6וגלכ6ן 6סתכמו ככ5סיע5מין .ואוכנמתישראלמהברכת .וברכות נסצא 71בכל העילמוה:

") דזךן תעסס סמנורס עו'"6 .ר 56פ~ר ס6י

ס6

יסת"
פס
6תיזר פוכד 6דמכרת 6ותקוגס 6וכ( ת
דכס.
6מ6י סכ 6ימנ6 6מר 656 6כיון דנסי6יס קר*כו
קירככ 6דתדכמ1 .6כ( תשנ 6ד6תמ!י (יס6 .ת6
קרה ו6סתפי פוכז 6זמנרת 6זסי 6תקוג 6פ 5יד6
דתטרן .ר 60לפיל 5פגרמ* וכל נו(יגיו רילס פל יר6
ר*סרן נסרין כ .65ת 6מד מדכמ 6תריסר
כסי6ין ט( 11מגכ651 06 6תקנ5 6יס6 601 .וקמוס תריסר
"עון סכעין 5ד' סערין ד' דג5יס .וכ(סו תריסר
כ 65כניונא ד5פי .65ומגרת 6כפכפס ג51ינין
6תמט 65ד5ק 6ע 5יד 6יכס .5כ 65כנוע 6ד5עי65
.
מכרת 6ע6 5ת קיימ[ 6נן עניס6 5תעכידת601 .
6וקמו 0כעוכד 6דמנרת .6ומדכמ פנימ6ס ומכרת 6קיימי
כמד( 6מךוות 6דכ .65דכתיכ סמן וקערת יסממ 5כ..
ופ 5ד6 65 6תקרכ קערת 656 6כסעת 6דסמן6סתכמ [ד]:-

) סדץ 6ת ס15יס
כני יסר 56יפ0רת
י
16קמוס דכעי (זכ6ס 5ון 651מסכ15 6ן 65תקסר6
כ6תרייסו .כנין ד6יכון ירופ 6סמ 656וסער 6דדיכ.6
זכ 5מ6ן ד6תי מסער 6ווינ 6כפי ד65ירכי ספר .6כנין
ז6סני זינ 6גפ5מ 6וע"ד 6תת 6כס6י נוע 6ד65
יתמ1י ספר( 6כר .וכפיי65 6תמפי 6ריסס 51כסי
סערי .61וס6 6וקימכ 6ו6תמר .וכדין 6תגרכן כ6 5יגון
ד6תיין מסער 6דדינ .6וע"דכ5י61י כתיכ וכס תפסס 5סס
5עסלס גו' וסעכירו תפל ונו'61 .תמר 5יו6י 65
ס5קין (6תרייס 1פד זיריס 15ן כ .50גגין זימיל
מדכר תזיר 5סמ[ 6(6ס] :-
לו תפר פ( כ(
ג)דכנה תפסס 5סס 5עסרס וט' וסעכי
כסרס וט'6 .שר סתפק ת 6מזי כ 5מ6ן
ז6שו מסער 6זוינ 6ודינין מת6מזין כיס6 65 .תדכי פד
ז6תפכר מכיס סער .6ומד6תעכר מכיס ספר6 6תוכי
ו6תכסס1 ..ת6מזי זס5 6י61י ד6תו מס6י סער 6דדינ6
( 6מתדכ6ן פד ז6תפכרו מכסון ספל .6דכתיכ וכס
קעסס 5סס 5ססרס ונו' וספכירו תער ע( כ 5כסרס
וכנין דיתכסמק יתיר .כפי כסנ 6ד6ת 6מססר 6דמסד ע65ס
%5מ15 6ן .זכתיכ וסכיף %רן 6ת ס(ויס תכופס 5פכי
ס' .ותניכן 6מ6י כתינ כתפר  6%כמספריס 6(6 .מסוס
זיתעכר סער 6כסרסוי ויתעכרון מנייסו דיכין תת5ץ
טסלסיליסון ולופג 6ריתכסרון פונרין לממ~ 6תין
קכ"ס סער5 6פכר5 6יס 51מנ5סיס .כנין ד 65עממ
יירכס .כמס דכתיכ 61יסכי ימרפר*סי

מתי

"

י6

6ותס60 .

מ) ךזוק סעשה דטנורה וע' .א"ר אלעזר פרשה זו כבר
נאסרה סעשה הטנורה חעיקוניה וכל אשר בה.
לסה נכתבהכאן פעם שנית .אלאכיון שהנשיאים הקריבו
קרבנות הסזבח .וכל התישן שוף' ראוי  .15בא עתה
הכתוב לספר
מעשהה ההטסננווררהה ושכהלתיקהונןרותשלהשלהנעשעהלע"י
ל
ע
ס
ל
אהרן.שדיי
ירי
אהרן היו כלםסאירים .בוא וראה שהמזבח שנים עשר
נשיאים רףו לחנכו ולתקן לו .והרי ביארו ששנים עשר
נשיאים היו לארבעה צררים עם ד' רנלים .וכל השנים
עשר כלם כרמיון שלמעלה* והמטרה בשבעה נרותיה
נצמוה להדליק עלירי הכהן .הכל כדמיון שלסעלה.
הסנורה לאות היתה קיימת [נ] ובנס נעשית .והרי כך
ביארו יסעשה המנורה .וסזבח הטניסי ותסטרה עסדו
ביחר לשמחת הכל .שכדעכ שםן וקמרת ישסח לב..
וע'כ לאנקרב הקפית אלאבשעה ששנן הי'נסצא[ד]:-

נ) קח א הלום מטר טי ישראל ומהרת אותם.
י
רו
הי
י ביארו שנצרר למהר אותם ולהסשיכםשיתקש
בעירשמ* לפי שהם בבווטע זרוע השסאלטז וצר הדץ.
וכלמי שבא סצדהדיןצריך שלא לנרל דהשערוח .משום
שסרבה דץ בעולם .ועשכ האשה כדסיון זה תזהר שלא
תנלה שערותיה לחוץ .וצריכה לחפוף ראשה ולכפית
שערותיה .ווה כבר נתבאר .ואז מתברכים כל אלה
הבאים מצרהדין
 .וע"כ ב6ים כהעב וכה תעשה להם
למרים והעבירו תער פו' .ונירש שהלויםאי! להם
עליה לשתוי
רשם עדשיניף אותםהכהן.לפי שבחינת השץ
סנהל המיר לבודנתהשסאל [ס] :-
נ) דכוק תעשה להם לפהרם גו' והעבירו תערעל כל
בשרם וט' .א"ר שסעון טא וראה כל
י
מד
ן ורינים מתדבקיםט .לא ימהר ע
שהוא סצדהיי
שיעביר סעלי השערות .גשיעביר סעלע השערותימהר
ויוסתק .ובוא וראה שווי הלוים שבש סזה צד הרין
לא נמהרו ער שהעבירו מעליהם השערות .שכתוב וכה
תעשה להם למהרם עו' והעבירו תער על כל בשרם.
וכדי להמתיקםיותר .צריך הכהן שבא סצד
חמךפההעליע
אוהם .שכתוב והנץש
את הלוים תנו

ארון
להניף
לפני
ה'.
 .ולמרפ למה כתוב בתער ~מאבממפרים .אלא משום
להעביר השערות בשרשם.וטזבסלו סהםדעום דושקתונים
סהשתלשלותם .ו6נן שימיט דטעשים לסמה
י
שלא יעצתמי
חו
הקב"האותן השערותיהעבירם ולסרמם.כדי
הגילו .כמו שכהיב ואישכי ימרם ראשו:

י)והניף 6ת ס5הס תגופ5 0פכי ס' .ל' יסווס י
) והניף אהרן את הלוים תטפה לפני ה' .ר' יהחרה
שאל לר' אבא למה היה הכהן סניף את
ס6י5 5ר' 6כ6 6מ6י כסכ 6סוס מריס ית
(יו6י 5'6 .תת5 65מ6י מ5ת 6ז 6דמי5 .6רכי 6כז6יסו הלוים .א'ל סשל לסה הרבר דומה .לתינוק כשהוא
גכי ולבז .מ6יעכדיןכגין
(יס 5"6 .ר'י0ודסמריתין בוכהוכועם .מה עושיםבדילפייסו .א"לר' יהורהמניפין
5~6יס 5"6 .ל' 6כ .6יסודס אותו וסנענעים אותו נדי להשתיקו .א"ל ר' אבא .יהזרה
ק
ת
ס
יתיס ומיעכעיןיתיסכנין (
י
י
פ
5
יסודס .מ 05ד6 6תי5 6יזך  651כדקת כגוס .ס65י5יתין יהודה .דבר וה בא לידך ולא חקרת ט .הלא ישסעו

י

%יו

דו הזהר

ש טיפ להפיגי שקו טת לנל חע1לם שהשכינה שפ שורה 111 :פי' ?בודת השמן שהיא הדלקת המנורה1 :ס] היינו שהגהן
א בחיי חסד ורוע היטין ינתל את הלוי שהוא בחי' גגורה זרוע שמאל:
ייע

3ץ
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אזניך מה שפיך מדבר .כך היא מדת הגבורה .מעסת
ורונזת .שכתוב)6שמעוןולוי אחים כלי חמם מכורותיהם.
וכתוב ארור אפםכי עז ועברתם כי קשתה .לפי שהם
מתנברים ומתקשים באפם ועברתם לצאה לעעית דין.
לכלות ולהכרית בני העולם .ואז הכהן שהוא החמד
העליון מניף אותו הצד של הלוים .ושהיא מדת הנברה.
כדי לשכד 1להשקימ רנזה וכעסה .וכדי שישתברו
השערות מכל השתלשלותן ולא יתנברו ולא יתחזקו.
נדמיון זה הוא הכהן שהניף את הלוימ ת%פה 4בשביל
להשקימ צד הנבורה שלדם .כדי שלא יתעורר הדין
בעולם:
כ) זאת אשר ללףם .א"ר שמעת בוא וראה הלוי בן
כ"ה שנים עולה למקוכו זנתעטר לעבוד .וכ"ה
שעה יעבוד עד שעולה למדרנה של דמשים .כשעולה
למדרנה  11של חסוום וגה ולהלאה יורד מן תנבורת
האש שבו.וכיון שהאש והחשף%ת נהקרר הריוי
א פתם
למקהםהדיא שנחקשרבו .ושד שהקול זמ
'רה שלואין
מתקשר עמו כל כך .והקול נצרך שלאיועי פנום .אלא
שנצרך לדחבבר .שהרי במקום תוקש הדץ הוא עומד ולא
בחולא%ת .ולפיכך צר*ך שלא יפנום מקום הדצא שנתקשר
בו .שהוא תוקף הדץ ולא חולעית .וע"כ לא נצרך
להראות חולאית כלל בכל הצדדים .נ) מכאן למרנו .כל
מ שצריך לשבח להקב"ה בקולו .צריך ארהי' לו קול
יים שיומתק לאחרים הו%מעים לו .ואם לאו לא יעמוד
נק
להרים קולו .בוא וראה הלץם שבאים מצד זה .כתוב
בהו ומבז חמשים שנה *שוב מצבא העבודה 1נ .'1מה
המעם .לפי שקולונמוך ולא יומתק לאזנים כשארחבריו.
אז מעבירים לו מצבא העבודה הזאת .מאותן חילוה
שלמעלה העומדים לננן אצל העבודה הזאת ולכבד שם  650וקייתין 5גגג5 6נכי ס6י פכודס
הקדוש כראוי לו .שיש חייות ומחנותלמעיה כמו שיש קדיס 6כדק 6חזי ד6ית ח"'5ן 1תסריין 5עי 65כתס ד6ית
דרלות ומחנות אצל התחתונים .לשבח שם הקדוש ולזמר חיי5י
ן ותסריין 5גכי תת6י5 .סכח 6סת 6קדיס% 6זתר6
 .ובשביל זה ישוב מצבא העבודה:
5ון .וכניגי כך יסוכ ת5כ 6סעכודס.
לו
י
) ךיו218ך ה' אל נהשה במרברסיני ונו' .א"ר אבא ד)דיךשנ2ך ס'  56תסס כתדכר סיגי ונו' "6ר 6כ6
מה המעם שהזהירם כאן על הפסח.
ת6י סעת16 6סר 5סון סכ 6פ 5ססמ6:1 .6
י
ר
ה
ו
חשע נאמר להם נמצרים .אלא שאז בשנה השנית היה6 .תתר 5סו כת5ריס  656כסגס ססגית סוס.
שיש-אל חשבו שהפסח אינו נוהנ אלא במצרים .וכיון דיסר 56מסיכו דס 6פסח 6 165יסו  656כת5ריס .וכיזן
שעשו אותו פעם אחת במצרים חשבו שאין נצרך יותר .דעכדו 5יס זתג 6חד 6כת5ריס מסיכו ד56 65סריהיתיר.
בא הקב"ה והזהירםעליו .נלא יחשבו שהרי כבר עבר
זממ במצרים.ואין נצרךיותר .לפיכך נאמר בסדברסיני
בשנה השנית .לתש להם מצוה  %לדורירורות .ואע"פ
שהיד מזהיר להם במצרים .עתה שיוה להם פעם אחר .דס16 6סר 5ס 1כת5ריס .ססת 6פקיד 5ון זחג 6חחר.6
במקום ההוא שכל מצות התורה בו נתנו .לפיכך כתוב כססו6 6תר דכ 5סקודין ד16ריית 6כיס %יסיכו יע"ו
בשנה השנית .מהו בשנה השנית בחרש הראשון .אלא כסגס ססגית .תסו כסגס ססכית כחדס סר6סון 656
%ד עליון הואהן שנהווע חודש .מהבין זהלזה .חודש ר 61ע65ס סו 6חד סגס ומד חודס .ת6י כין ס6י 5ס6י.
זה רמז על מדתהמלכות .שנה רמז על דחפארתהמאיר מווס ד 6סיסר .6סגס ד 6ספס 6דנסיר
למלכות .וכךהי
ה בזמן שכל מצות הוערה נססרו בו 5סיסר .6וכדין סוס כזתג 6דכ 5פקודין ד6וריית6 6תתסרו
סי
לישראל:
גי
ס)דיעשךבנייש
6ת ספסמ כתועדו .ץסו ויעסו []1
יורפא4ל את הפסחבמועדו .מהו1יעוי[ ]1ס)ריעשו כגי
א"ר הרי אמרו כלמי שמיאה מעשה
5יסז
8וב למטה כראו* .כאילו עשה תיקן זה למעלה.וויי 5תת 6כוק 6י%ת .כ6י 15עכע
5עי .65וס6
בשבילו
עיגיס
מראה מקוטות  )6ג"סית פ'ע ג)  57קג 6ג) החי לפע 7 )7ף קג 6ס) 7ף קנני
6ודגך ת6י דפותך תת.55כדין6יסי תדת סנכורס .חתתגית
ורגחיפ .דכפיכ  )6סתפוןו5וי 6חיס כ5י חתס תכורותיסס.
וכתיכ 6רור 6פסכי עז ועכרתסכי קסתס .כנין ד6יגון
ו6תקסיין כרונזיסון ומתתסון 5תיסוק 5תעכד דיג.6
%סעי כריית 6דע5ת .6וכדין כסג 6ד6יסו חסד
עי65ס תריס ססו 6ססר 6ד5יו6י .ד6יסי תדת סנכורס.
כנין 65סככ6% 6סקס 6רונזס 6וחתתס .6וכנין דיתכרק
סעריי 6תכ 5סיפו5ייסו  651יסנכרון  6%יתתקפון.
כנווג 6ד6 6יסו כסג 6ד6ריס ית (י61י 6רת .6כגין
65סקס 6ססר 6דגכורס ד5סון .כגין ד65 65תער 6וינ6
כע5ת:6
כ) ואךן 6סר 55ויס"6 .ר סתעון ת 6חזי 5יו6ס כר
חתסועסריןסגיןס5יק5דוכתיסו6תעסר5תפ5ח.ומתס
ועסרין יפ5ח עד דס5יק 5דרג 6דחתסין .כד ס5יק
5ס6י דרנ 6דחתסין סגין ו5ס65ס נפיפ תן תוקפ6
ד6ס 6דכיס .וכיון ד6ס 6ומתיתות6 6תריר  60פניס
5ססו6 6תר ד6תקסר כיס .ועוד דק 65דאור65 6
6תקסר כסדיס כ 5כך1 .ק 65כעי ד %5יתפנס656 .
כעי 65תתקפ .6דס 6כ6תר דדינ 6תקיפ 6קיית651 6
כח5ס .6וכנ"כ כעי ד 65יפניס ססו6 6תר -ד6תקסר
כיס ד6יסו דינ 6תקיפ 651 6ח5ס .6וע"ד  65כע6
65חאס חו5סת 6כ 55ככ 5ססרין נ) תסכ%6 6יפג .6כ5
ת6ן דכפי 5סכח5 6קוכ"ס כק .65כעי 5יס ק65
געיתית 6דיערכ 65חרנין דסתעין 5יס ו6י  65 165י"וס
65רת 6ק .65ת 6חזי 5יו6י ד6תיין תססר 6ד .6כתיכ
כסו ותכן חתסיס סנס יסוכ תגכ6
כ סעכודסכסו6נוך' .ת6י
חכרוי.
סעת 6כנין דקליס גתקך  651יער ל6ודגין
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ניגיס 6תער ססי 6מ5ס ..כ3יכ 51כ6עו ס 61בשבילו נתעורר למעלה ענץ הדוא .כביכול כאיל 1עשה
עכד 5יס
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תו'*
ני
6יס 6יס תרי ותני 6מ6י6 655 .יס דסו6
איש איש שני פעסים לטה .אלא איש שהוא
6יס ויתמזי 5קכ 65גסתת 6ע65ס .וסו 6פניס נרמיס איש והוא ראוי לקבל נשסה עלטנה .והוא פתם עצמו
ד 65סרי 6ע5וי סכינת 6מ6י סעמ .6כנין ד6יסו שלא תשרה עליו השכינה .מה המעננ בשביל שדוא
נריס דסוס מס6כ 5יס 5נרמיס .וע*ד 6יס 6יס6 .יס הנורם .על שהיה סשמא עצמו .ודףימ איש איש .איש
דיתמזי 5מסוי 6יס .כי יסי'
ע%יכפ
ס .דסו 6מס6כ שהי' ראוי להיותאיש.כייהיה פסא לפש .שהוא פימא
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ש
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מ
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בדרך
נומיס ד 65יסרי פ15י
רמוקס .ד6 6יסו מד תעסרס דוכתי ד6יגון נקודין רחוקה .זה הוא אחד סעשרה סקומת שהם נגוקדים
כ16ריית .6וכ5סו6תיין 65מאס מ5ס מסו כדרך רמוקס .בהורה .עלםבאיםלהראות איזהענץ .מהו בדרךרחוקה.
3נין דכ"נ ד6יסו מס6יכ נרמיס מס6כין 5יס 5פע .6לפי שהאדם כשהוא םםמא עצסץ מממאץ אמעו סרמעלה.
וכיון דתס6כין 5יס 5פי6 60 65יסו כדרך רחוקס .וכיון שממסאין אאו סלמעלה
הוא בדרך רחוקץג
מססו6 6תר %1מ 6דזרע 6דיסר6 56מידן כיס .ממקום ההוא ומאותו הדרך שזהרועי ישראל דבוקים בו.
וס 6כדרך רחוקס 6מיד .ד6תרמק ת5מקרכ 5כון ול6תקסר 6והוא בהרך רחוקהנדבק .שנתההקמלייב לכם ו*ר~עקשר
י בכם
ככון כמס ד6תץ מתקסרין *6ר י5מק וס 6כתיככי
סמאכמלו שאתם נקשרים .א"ר יצחק ה
עי
הראיהכיעיבכ
ם"
ייה
ס.
.
נינ
ין
עמ5 6נפס  16כדרך רשקס .ד6תמזי תרין מ5י
ונתפש או בדרך רחווה .שנר 2גי
מסתע דכתיכ 6ו'6 .ר יוסי כ6ן עד 65תס"כין 5יס .ססשמע שכתובאו .א"ריופי כאןקוים שממש שתו.
כ6ן כתר דמס6כין 5י
ס [ז] ומסמע 6פי 15ס6י  16כאן לאחר שממאו שתו [ון וסשמץ שאפילו או וה 14
ס6י  65יסרי ע15י קדוסס ד5עי 65ע 6יעכדק פסמ 6וה לא תשיה עליוקוישה שלמעלה .ולא יעש הפסח
כזתג 6דיסר 56עכדין 5יס61 .י תימ 6ס 6כירמ 6בזמן וישראל ששש אותו .ח*ם תאמי הרי בירח שנ*
י  65מתקן נרמיס  65עושה פסח .אבל האמת ששם אץ מתקן עצפ לא כלום*
חניג 6עכיד 6
מ 65כיון דמתדכי ומתקן נרתיס ס 6ירממ אלא כיון שנמהר ותע 8עצמו .הרי לזהבעעיל חודש
תגינ5 6תעכד ססמ[ 6ח] חכ6ן כ 5כ*ג דמדכי השנילעשות בו הפסה["] סכאןשכל אדם המםהר עצפ
נרמיס מדכ6ן 5יס .ו6י תימ 6דכורנ 6ע65ס יתיר ק'6ס ספהריןל .1ואפשר תאסר שבסדרגה עליונה יתירה עומד
כירמ 6תנינ 165 .6סכי .דס 6יסר 56זרע 6קדיס 6העהשה פסח בחודש השני .אינו כן
 .שהרי ישראל זרע
דעכדו פסמ 6כימניסגעי
ו 5י
ס 5סיסר51 6סמם 6כמד []8
שעושין הפסח בזמנומשעים הירח והשמש ב"הד [ע]
ומ6ן דנטי 5יסוד 6כקדתית 6געי 5כגינ .6מ6י וסי ושמשע היסוד לראשונה הוא נהשע כלהבנין .איזה
יסוד 65 6תיח 6יסוד 6ע65ס ד5דיק 6דע5מ[ 6י] יסוד .אל תאסר שזה יסודהעליון של צדיק העולם [י]
 656יסוד 6ד6כן עכ 6כד* 6כ) 6כן מ6סו אלאשזהויפד של אבן הטובה.שעלי' כתובכ) אבןמאמו
סכוגיס סיתס 5ר6ס סנס .וס6י סו6 6כן דס6רי ע5יס מ6ן הבונים היתה לראש פנה .והיינו האבן ש2יכן עליהמי
זס6רי*6 .ר יסודס וד6י כ 65גסי6 5פי 15כירמ 6ששורה .א"ר יהודה ודאי שסשע הכל אפילו בחודש
תניג6 .6כ6 165 5יסו כת6ןדנעי5 5י'כזתניס מ6י סעמ .6השני .אבל לא כזה שעושה הפסח בזמנו .מה רמעם.
ד 6דנעי 5פסמ 6כזמגיס נסי 5תתת5 6עי .65זה שעושה הפסח בזמנו עולה ומשע טלמטה למעלה4
ע 6גמית כנין דמע5ין כקדס  651מורידין .וד 6דנסי 5ואינוירד
.לפישמעלין בקודש ואיןסורידין.וזה שעושה
כתר זמניס .נמית מעי5 65תת .6כנ"כ סויין לאחר ומנו .יורד בהשנתו סלסעלה למטה .לכן שוים
ככ 651 .65סויין .דד 6ס5יק  651נמית .וד 6גמית בכל .ואינם שויםלנמרי .שזה עולה ואינויורד .חה יורד
ע 6ס5יק.כנין כך מ6ן דמקרכ פסמ 6כזמניס סכמ6יתיר ואינו עולה .לפיכךסי שסקריב הפסח בזמנו שבח יותר
6ית5יס.זכ6ין6יגון יסר 56דזכ6ן ככ 65דזכ6ןכ16ריית1.6כ 5ישלו .אשריהם ישראל שעכין בכל .שזוכין בהורה .וכל
מ6ן דוכי כ16ריית 6זכי 5יס כסת 6קדיס .6וכ6ין מי 2אובה בתורה זוכח להשנה שם הקדוש .אשרירם
ישראל בעולם הזה ובעולם הבא:
י8
6ינון יסר 56כע5מ 6וין וכע5מ 6ד6ת

ידש

רועה הנאסן

ר;יא מהיטנא

 0בחרש ססגי כ6רכעס עסר יוסכין ססרכיס יפסו  0בחרש השני נארבעה עשר יוםבין הערבים יע2צ
שתווט' .מצוה  %לעשות פכחשני לשתן
6יתו ונו'.סקוז 6ד5 6תעכד ססקסניע5לוסן
שלא
ד5ח

יג

ף וףנ:
כנראהמקובצת") ז0 : 9תייסקי'ח נ)י

והיד
י

% )11י קודם שטמש אותו מלמאלה נקרא רק בשט פמא לנ*2ה ואהד ש44צ לו פלמעלה נקרא שיעא בדרך רחוקה :גף] שלא תעלה
בידו לעשות פםחשני אם לא יתקן עצמו נר,: 4ס
) הנה מדת מלטת עלמא דמקבא ניון שהיץ המקגית הש*עלהש*יע לארץ
ןשישהלבנה דוא הם4שך ה4חרק היותר נמוך וקרוב לארץ ועל ודח בא שפע ףרוחניות
הגשמית באמצעית השנינה נמשלת ללננח.כיו
לארץ ננה*4נ נרושירחים .ונל 4שר שלההיא מקילת מהשמש* ונן"1לם את*ארת שחוא יותר גבוה דצמ84יע להמלבות נפשל לשמש.
שהוא נדף' זכרסה84יע .והורשניפן 4טי נגאלו ישראל הואזמן התגלותאור פ*ירתמלבות.וכיון שחאיר שלהנש*ע אליהע*י חתקשרותה
בהת*ארת עלמא רדטוא לנן אסר שהעושה השסח בומנוננימן הוא יטל להשיג הארת הירח והוומש ץני ףעולטף .המקבל והנהשפיע
י ם8ירח שנימ מתתאלעילא נקראת בשם יסודשיפא אבא הפענור הששע מעלמא דדבויא להמלבות .לבן יבאר שאין נאן
ביהד,:י
]נ

ישוןהיהר
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שרא יכלו או שנממי 9בטימאה מת .אם %ד הפמח הוא ד 65יכי 16 15ד6סת6כי נתס36ו 6מר6.6י ר 61דפסס6יסו
 5פ56ע כס ס5ס3 6ניסן וכוין 6יסו
0ור האסונה שישראל נכנמין בה שו בניסן .ואז הוא ר 61ותסיתגות 6ויסר6
שלאלםיכלו או שנממאו %1נ 5לסוופ6 .יך יכ5ין 56ין ד65יכ%ו ו6סת"3ו
הזמן לשמחה .איך יכולין אלה
י .שהרי עבר זמנו .אלא כיון 5תפ3ו 3ירמ 6תגיג 6וס6 6עכר זתנ 6% .6ניון
לעשו פסח בחורש רשנ
תנה נתעמרה בעמרה שלה בניסן .לא הומר הכתר וכגסתיסר 56תתעסר3 6פערס3 6גיסן6 65.תפדי6ת כתרס6
שהשכי
רה ממנה שלשיםיום .וכל אותן ל' יום מן היום 1ועסרס 6תגס ת5תין יותין1 .ג6 5יגון  '5יותין תן יות6
והעמ
שעאלו ישראל כפסח .יושבת השכינה בעמרה שלה .וכל וגפקו יסר 56כססח .ית 63תסרוגית3 6עסרס 6וכ5
ן וכפי 5תמתי 5תערוגית6יכי5 5תמ:וי.
חימתיהבשמחה .מי שרוצהלראות להשכינהיכול לראות .מי5ס3 6מווס .ת"
י שלא הי' יכול לראווע להשכינה .וכרוא כרי 1כ 5ת6ן ד 65יכי5 5תמתי תסרוגית.6
כרוז מכריז כל מ
נעילת השערים .אימהי יגרוז מנריז.ן ייתי וימתי פד  65יגע15ן תרעי6 .יתתי כרוז 6כריז.
יבוא ויראה מרם
בארבעה עשר רחודש השני .שהרי משם עד שבעהימים 63רכעס עסר 5ירה 6תגיג .6וס 6תתתן פד ס3פס יופן
טד השערים פתוחט .משם והלאה ינעלו השערים .ועל תרטן פתיסן .תכ6ן 51ס 065ינפ15ן תרפי1 .פ5
ד 6פסמ סני פ"כ ר'ת.
זה נתקן פסח שני .ע"כ ר"ם:
! סקיס 6ת סתסגן כסס סעגן 6ת סתסגן ומ/
את המשכן כסה הענן את המשנןתו'*)6 .דננידכ
 1הקים
)6דננידכ
כן יווה חגדד הענן יכמ%תו' .א"ר אבא
ותסכג6י
6תקס כפו3וסע ו3גי גס[6י"]כדין י4ס61
בבל זמן הקמת משכןע"י פעולת אנשים [י ]6אז יום 3כ 5זתנ6
דדצא יום שמחה לכל .וטומן משחת קורש נהמשך באותן
מאורות העליונים ומאיועם כלם .מי עגורם זאה טרם
לעצמו שינצל בעולם הזה.ויריה לוחיים בופלם הבא.
וש"כ נ) וצדקה תציל ממות.וכריב נ) וארח צדיקים ססשו נ) 51וקס ת5י 5תתות וכתי 3נ) 61ום 5ויקיס
י ס5*6
י שאל כ6ור גנס
) ר'
כ*ר פה הולך ואור עד צון היום :י
161ר פד גכון י4יוס :ו) ר' יוס
יוסבמקרא.
לר' שמעון ואמרלו .שלטוה פעמים משכן נזכר
דכתי 3ו3יוס סקיס 6ת סתסכן כסס ססנן 6ת סתסכן
65ס 5ספוות ו3מר 3יפס פ 5סתסכו גתר6ס  06פו
עצ.
56סגי
' 6%ן
ו3 %ימ
ח* 5ח 6מזי
לכו ישראל במרברהיה
שכעלהעמרשךשבאזהו 1כ 5זתנ 6ו%6י יסר3 56מו %3סוסע1תסמן .פדד6תי
גמ
דן
אדמ
לשילה .ועמד שם* וזה המשכן דיל
ד
י
בזה .לרכנים זה בזה .ושיתקשר זה בזה בשב
יהלההלהאאליאר 3ד% .6פל* נו .6ול6פקסר* נר 6נבין ל*נסר*
אבל לא למנוחה [י ].6שהרי לא נ-9א כצ
כשנבנהביוע המקרש ביוצ 4שלמההמלך .שאז היה מנוחה
למעלה ולממה .ובשביל ששם תוקש רמטחוע ולא לנסוע 5פי 65ותת3 .6גין דתתן תקיפו דגיימ5 6% .6גס65
ן ת6תר 65תר .ו3נין כך 6ית מסכן 61ית 3ית ..ת6י 3ץ
טשום זה יש משכןויש בטע .מהבי
ממקום
זה לוה .אלא משכן תא כמלך שבא אצל אוהבו .ואיט ס6י 5ס6י 656 .תסגן כת5כ 6ד6תי 5נ3י רמיתיס 5%
מניא המחנות *לועמו .כדי שלא להמריח עלע .תייתי כ16 5כ5סין די5יס עתיס3 .נין ד65 65סרח 6ע5יס.
והוא בא אצלו במעם חיילות.בית .רייט
שכלהזההו.רילוותא 1כ*5ג5סין די5יסכ5סו6ייתי 51וייר 6כס6יכית6ווא
וכל המחטת שלו כלם מביא עמו לדור בבית
ן משכן וביןבית .בית המקרש הוא מרור של
החילוקבי
מנטשע עולמים .בכל אותן המרכבות .בכל אהען הצורות.
דפעולות כרמיון שלמעלה .לחבר הפעולות
בכל
אותכןדמיק שלמעלה .ומשכן הוא במעםשורות .במעם ד5תת 6כגתג 6ו5עי .65ותסכן כזעיר דייקנין .כ1עיר
שלממה
עו3וין5 .גע 65ת6תר 65תר .וכ3 65רא ו5פי.65
 .והכל הוא במור שלמעלה:
פעו6ת .מפע ממ9םלמים
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רעיא סהימנא

ררעה הנאמן

ס) על

פ 4ה' יהנו ועל פי ר' יסעו אה משמרת ה' ס)7נל סי ס' ימכו ופ 5פי ס' יסעו 6ת תסתרת
סת-ו".תר רעי 6תסיתג .6סתרו .ד 6סכיגת6
שמרו .אמר רוגה דנאמן .שמרו .זי רשכינה
וגסר6
השימרת

כט%אוז כקומות ת)י9ק.י

סן

ג) מסני י* 6ג) סס ו' ו) סקו1י ופ .6ס) קלת קפע

 %הצהר

הכונה על מדה השניה הנקראתיסור צריק אלא הכונה על מפירה הראשונה שמלמפה שהיא ספירת סלכוה שנקראת יסוד אנן המוגת
ושעל ירה משינ ם הם"ירה שןלי' שנקראת ימור משא"ג העושה פסח ששי בחודש חשגי שגו היא ההתגלות של ספירה ש ' ספירת
היסוד .שגם הוא משיג ה אגל אין זה דרך הפוג .משום דמעלין גקורש ואין מורידין 16'1 :כונתו על בלזמן שישראלמעמיריפ
ס;כן אואףמקרש סעם.היינו גית הגנסת או בית המררשע'י שנותניפ צרקה עבור זה .הם גורמים גזה השפעת חשפע המגונה נשפ

טשון הזהר

בהעלתף

דנסר 6ל5ינון רספרי סכסיס ויתיס פיכיס .דכנין
כך  65זזס סכילסתיסריל ככל סנתות ויטיס פוכימ.
י מוגרת ופסונרס במון.
ו5פילו כסכסוס וסול *) רהיס
צכל ללות6 5יסי עו5ס 5סן .פד דתס6ת 5תרככת6
ד6נסן ע65ין .ד6עון גוו"5ס גטר"ס תפ6ר'ת ך6ית
5סון פריסר 5נפין 5קכ5תריסרסנסיוי וגפוס ד6יסי 516יפת
זכות ע56 5ין ת6רי 55ותין ות %זכתן נכ 5פקוד6
יכוון דלסון וכן יסעו
ופקין 6ך16ריית .6סכי יחנו ע 5ז
5גנייסו :1כי (מת 6סתירס 5גכייסו .אעון דפכדין 1כ11ן
 650ע"ת 5קכ 5סרם קכ"ס נמית פ5ייסו כתרככת 6וי5יס
וכן' מיחן וי5יס61 .עון דפכדין זכוון ע"ת 5קכ 5פרם
נמית ע5ייסו כתרככת 6ועכד תססרו"ן וכד' סותרין
ן סרין
די5יס ולרסיפי 5נסיס פלייפו כפוכרייסו ניינו
ות,יקץ ות65כי מכ5ס עון תסמית 6ף ומיתס כתרככת6
וי5סון 65תפרפ 6תנסון .פ"כ ר"ת.
 )6עוטךץ 5ך 0תי מ5ו5רות כסף ונו'"6 .ר 0תפון ת6
מוי 0תי ח515רות 6ינסו זתינין 5תכר 6דינין
6%כפי5 6ק .ופ"ן 6יגון תכסף [יכ] וכג"כ כתיכ וכיוס
סתמתכס 31תועויכס 31ר06י מוסכס ותקעתס כמ5גרות
5כס 5זכרון וגו' .כ) ת 6מזי כתיכ וכי תכ16
ותגו'5מתוסס
יכ6ר5כס ע 5ס5ר ס15רר 6תכס ונו' ודייקנ 6ע5
ס5ר .ך 6מ65ך סמות ס15רר 6תכס תדיר וקעי5 5כגי נ60
ת6י תקנתיס וסרעותס  06כר 06ס0נס וס 61יות6
וויג5 6עע 6וס6י ת65ה סתות נמית 5תת6כגין 65סגמ6
י נס .6ו5סלק5 6עע65 6סס6ס 15ן 51מסוי
נעוכויןי3נ
תקטרג 6ע5ייסו .י0ר 56דידעי ד 6תקותי כסוסר
5יכג 6ע5יס ך 65יכ65 %סס6ס 15ן651 .גנ 6פ5ייסו [יג]
0 5%כן כ0עת 6דפכין דינ 6וקעי 5כני נ061 .60תכמ
5תת .6וג 5סגן כ0עת 6ד16פ 5כי קכרי 61סדר1
תכי קכרי:
י כנסופ ס6רון וי6תר ת0ס 1ג"6 .'1ר 56פור סכ6
0ןיו
ץ 6ית 65סתכ .65נו"ןד6יסי טנוזר65 6מור 6סכ6
נתרי יוכת6 6ת6י 6תר0ית[6יי] נוץ כפופס ס 6יויע.6
נו"ן כסוסס גוקכ .6נו"ן פסוסס כ 655ווכר
ונוקכ1 .6ס16 6קיתג .6וכ6תר ד 6ויסי .כנסופ
ס6רון 351תר 6ת6י 6תסיר 6גגוע 6ד 6ס1 .ת6
מ,י נו'ן כ06רי יו0כי כיתך 6 65תתר .כגין וסי6
כנ15ת[6טי] וס6 6וקתוסמכרי6דכתיכ ד) נפ5ס  %5תוסיף
קוס כת51ת יסר 56וני
'% 656 .י גתינ 5פי61 .65רון
נרית

נסראחה מסומות י9ויש
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השומרת לאותן השומרים שבתות וימים טובים .שבשביל
זה לא חה שכינה מישראל בכל שבתות וימים מובים.
ואפילו בשבתות של חול *) שהיא סנו-ה ומ0ונרת בהם.
ובכל התפלות היא עולה לה' .עד שמניע להטרכבה שך
האבות העליעים .שהם נדול"ה נבור"ה הפאר"ת .שיש
להם י'ב פנים כננד י"ב השבמים .וכפי שהיא מלמדה
י התפלות ובעלי הזכיות בכל מצוה
וכמע על אותןבעי
ומצוה של התורה .כן יחט ע 5ה~כיות שלהם וכן ימעו
 .אלה העושים זכיות
אליהם .וכן יורדת שמירהאייהם
שלא ע"ם לקבל פרס יורד עליהם הקב"ה במרכבה שלו
ובארבע החיותשלו .ואלה העושיםוביות ע"םיסבלפרס
יורד עליהם בהמרכבה של העבד ממטרו"ן ובר' שומיים
שלו .ולדשעים טרד עליהם כמעשיהם באותן השדים
ומזיקים ומלאכי חבלה עון משחהז אף וחימה בהמרכבה
שלהם להפרע מהם .ע"כ ר'ם:
 )6עשוק לך שתי חצוצרות כסף נו' .א"ר שמעון בוא
וראהשתיחצוצרות הםמזומנים לשבר הדינים
ולהכניע אותם .ולכן הם סכסף [ינ] ולפיכך כתוב וביום
שמחתכם ובמעדיכם ובראשי הדשכם ותקעתם בחצוצתת
פר והיו לכם לזכרץ וט' .ג) בוא וראה כתובוכי תבאו
מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם וגו'י ודרשנועל
הצר~ .ה מלאך המות .הטרר אתכם תמיד והורנלאנשים.
מה תקנה רו .ההרעותם .אם בראש השנה שהוא יום
הדיןלמעלה .תה מלאך המות יורדימטה בשביל להשניח
במעשה האנאים .ולעלות לטעלה להשמין להם ולהיות
סקטרנ עליהם .ישראל שיודעים זאת מקדימין בשופר.
ל להשמין להם .ולהנן עלההם [נ]
להריעעליו שלא יוכ
ן והורנ לאנשים .והוא נמצא
וכל שבן בשעה שעושהדי
לממה .וכל שכן בשעה שהולכים עם הג2ע לבית הקברות
ם מבהע הקברות!
וחוזרי
י בנפע הארון ויאמר משה תו' א"ר אלעזר כאן
נ)ריךץ
צריך להבץ .ט"ן שהיא נזורה לאחור כאן
בשני מקומות למה נרשמה [יז] מ"ן כפופה ענינהידוע.
נו"ן כפ'פה בחינת נקבה .ט'ן פשומה בולל בחי' זכר
ונקבה .וזה נחבאר .אבל במקום זה של ויהי בנסוע
 .ובוא
הארון ונם אח"כ למה היא מהופכת בציור והס
וראה ט"ן באשרי יושבי ביתך לא נאמר .לפי שהיא
בנלווז [ט ]1וזהביארו החבריםשכתוב ז)נפיה 4א תוסיף
קום בהולת ישראל תו /אלא מה כבעב למעיד .וארע
ברית

ג)יף קנס ? .טפוס*

ק 2 '%חשעות של תוס*ות שבת קודם השבת ואהר השבת:

ףו הזוד

*6ע לחמאבן שלסעלח .וטשם להמשכן שלטאח .אבל פקום
2המשנן שלמפח .ובן יתקשרוויודוגו הט*ירות וח בוו
יק את חרין :מט השופר מנין על ישראל,שמוביר להם זבות
יי
*ת
שמ
המ
אי6ח על הארן עוד לע היה! מג)בי בסף רטו על חסדלה
קע
תו
ינ
ק
העקרה .וגטישל 4סנולה לערבב את הו*פן! מו] מאמר הזוהר בנאן חוא קשה הבבה .הבל בביאים מהשבאים בוח .והקל
י
ל
ו
ד
נ
ה*וסק~ם טותביןומשרקין .וטי יבנים ראעעבין אער בור ולויתן .ולא י*חד *ן יקראמ אסון .אטגםביון שכל*אחר מישראל סאץשלל
4בוערה .ונבן אענה הלקי א 3אני .בעור טרי וקוני .ראשיתידע ההףרא ני טמצ*ן
שתמא יש לטל *חהד
ותן השט
מל
ל 4חקרו ודרשו השיבושיםשנאעו בהעתקת נתביםעתיקים שעל2 1הם קמשוניפ וחרבר
נעמה*למפורשי הטהר הוא ש
פ
י
י
י
ז
ד
*נח בלח
ע*ק
שתיות אשפש אה8רו ש שחחל8ה צורתן .ואחרי בן בחר*וםמטדרי ה*יתיות
רונ אי82בעלי תורח .והפניחים שהצה עי
8הצה עצ .84מאצרשי השהר 8חדו לשלוח יד להגיה בראוי .ונ8קרת תל18ר בבלי הרושל ששאר הבשה ואאתיב חנושא ויהק44
פיבמקו18ח א8ד2רים 2מהית של קןל40ת
"1שיבו,שיםנן 8קרת הצהר .אנל 88ורקא 88אר עוך לאיצאשירך דטנתם בע2יןזה .ואילו רק
למגיח המי 12לעשות .אבלאין וח דרךי*ח 2הלק 8שמ הפו)ודרוש שלהומתר .אע באן במאטר
אעליונים א**רות המאשית*ודו
יסאוונ ה2קשו להנניס*ילא בקו*א דמחאא .ולא בן עמה .ובלמבין אטויא של חאמק יבין
חר
אי2ה שיבושים והילו8י*נ
מוח
י
נ
חשיא אאטת%מיי נא
ע שהטפוהה אן 2משצפקי 8הסנימובי אאזי הטניץ צייטת 4שהנ
ד2ריח4שצדאי 48ושתף
י
ד
ש
א
י
אהרשימ4א
א*ה
מא
2שקום שנד*ן באאי %4אה8
יואשיבוש.
י
א
ב
א
הגרשמותבאן .ו
חלא2 %א לנאר של מ8 8רש אששה שוף
"ו .כאצ שא8רודחשפי .8אח%ת  828חמ תש21א .חששרר"א שענין טץ
מהש
8אמח
מם) ר' א84ד 28אר
שמן חאשת טץ של ה

פ .טאי

חיל
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במעלתף

בריה ה' נוסע לפניהם דרך שלשת ים4ם לתור להם
מנוחה .כיון שהיה נוסע הארון נו"ן נסעה עפו .והרי
השכעהעלנבי הארון שרהה .ובוא וראה חביבת הקב"ה
אצל ישראל .שהרי אע"פ ו*הם סרים מדרך הישר אין
הקב'ה רוצה לעזוב אוהם .והמיד מחזיר פניו לעומהם.
שאם לא כן לא היהה להם הקומה בעולם .ובוא וראה
הארון היה נוסע לפניהם מהלך שלשה ים4ם .והנו' לא
יזשראל
היתה נפרשה ממנו ונסעה עמו .ומתוך אהבת
החזירה פניה ונסבה לעומת ישראל מן עבר הארון .כפו
עופר האילים שכאשר הוא הולך מחזיר אה פניו למקום
שיצא משם .וע"כ בנסוע הארון נסבה הנו"ןפניה לעומת
ישראל .וכהפי נוף הנו'ן לעבר הארון .וע"כ בנסוע
הארון אמר משה קומה ה' .אל תעזב אותט .המבפניך
אלינו ,אז החזירה הנו"ן פניה אל ישראל בציור זה).
כמי שבחזיר פניו לאוהבו .וכאשר התדול הארון לנמה.
אז החזהיה דגו"ן פביה מלשבצן יושראל ונתהפכה לעבר
הארון .וכלה נתדפכה [טן] א"ר שמעון .אלעזדודאי כך
הוא .אבל בנוח הארון לא דחזירה פניה מ4שראי .שאם
כן רדצרכה הנו"ן לדיוה מצוירה עתהליךפוךמן הצורה
דאחרת שלמעלה .נו'ן א' נזורה לארור .ונרן ב' בדרך
"שר לעברהארון [ח] אלאוראי לאדהזורה פניהמ4שראל.
ומה עשתה בשעה שההחיל הארון לנוח .כשאסר מושה
וובהה' .אז נחהארון .והשכינה חזרהועמדה בצר אחר
של הארון .ופניה ררו לעומה ישראל ולעומת הארון .ואז
הנו'ן כלה מכוונת להארון ולישראל .אלא ארשראל נרפו
העם כמהשננים.
אח"כ 1שנתהפכה מהמן .שכהוב
א"ר אלעזר אנישאמרהי כךדיאומיןהירספר של רבייבא
סבא .ו*אמרבין כצד זה ובין בצד זה היתה דחזרה.
א'ל יפה אמר .אבל א.פן ההחזרה שאם4הי המצא כך
מבואר בספרו של רב דמנונא סבא .וכך הוא בוראי?

ס ורך ס5סת 'תיס 5תור (סס
כרית  40ססט יפגיס
תנומס כיון וסוס גטי6 5רונ %נו'ן ג 650עת'ס
סכינת 6ע 5נכי %וכ 6יתכ1 6ת 6מזי מניכות 6וקכ"ס
 .וס6 6פ"נ ו6יטן  1600תמרמ תיסר קכ"ס
5נכייסו ויסר56
 65כעי 5סכק15 6ן .וככ 5זתג6 6סור 6כפוי 5קכ5ייסו.
ו6י  165סכי  65יקותון כט5ת1 .6ת 6מד
קתייסו 6רמ ת5ת 6יותין .כו"ן 65
%ע 6סוס
סוס תתפרס 6תגיס וכס 65עתיס .ותנו רמיתו ו5סון ויסר56
6סול6 6כפס 6ו6סתמר 6ת5נכי 1%כ .6כס6י
%י 65וש5ת 6כו 6יסו 16י6 5סור 6פוי 65תר
וגפיק .וט"ו כגסופ ס6רון ס"ן 6סמרת 6כפין 5קכ5ייסו
ויסר .56וכתפי נופ5 6נכי %ע 6וע"ו כו 6רוכ6
סוס
6תר תסס קותס ס' 65 .תסכוק15ן6 .סדר 6כפך
5נכן .כוין ט*ן 46סדר5 6נכייסו כטע.) 61 6
כת6ןותסדר 6כפיס5ת6ן ורמיס.וכד סוסס%י 6רוג56תסרי.
י
כוין 6סור 6גו"ן 6גפס 6תיסר61 56תסור5 6נכ
6רוכ1 .6ככ6 65תסור[ 6טז] "6ר סתפון56 .פזר כוו6י סכ*
י
ט6 .61ככ5פי6סכ506 65 6דמרת6ספכ66כפס 6תיסר .56ו6
תנוכ 6ו6מרמ
כו*ן
סכי
ו5טי .65ס6י ס*ן תכוזר65 6מור .6וס6י מ"ן נ6רמ
תיסר 5נכי %ע[ 6יז]  656וו6י 6 65סור% 6פס6תכייסה
ות6י פנו 6נסעת 6וס6רי 6רוכ5 6תסרי6 .תר תסס
סוכס ס' .כוץ סרי 6רע .6וסכיכת 6ק6תת כס0ר6 6ומר6
ו6תכ61 6כפס5 6קכ5ייסו ויסר% 56קכ5יס ו1%כ.6וכוין
כו*ן כ6 65כ11ג65 6רונ% 6יסר 656 .56ויסר 56נרתו
סטס כתת16כניס.
5כתר [ו6תספכ 6תכייסו] .וכתיכ
'6ר 56פזר  6%ו6תרן ויסתיספר 6ורכ ייפ
 .ו6תר ונין נס6י נים6ונין כס6י ני6 %תסור.6
סנ6
 5'6ספיר ק6תר6 .כ 61 5ו6תינ 6סכי תסכס
נספר 6ורנ סתכוכ 6סכ .6וסכי סו 6וד6י

יס6

ג0י

ג0יי

)6וכנרנד 6תסינ
ס 6סר כ 5%נתכריס מכס*6 .ר
56פור תסו טס 6% .נרכס651 .
5ת%יס נ15ס 651 .סוס ע5כ 6כת5ריס ע %ו5עע.6
ת 6מוי פכוין פ0ורין תפ %ת5כות 6ו5עי .65וע"ד

ו חת הדנה אשר נאכל במצרים חנם .א"ר
)6זכנרנ
אלעזר מדורנם .בלא ברנה .שאינו נהן
לארונו כ~ם .שלאדיה עלינו במצרש עול שלמעלה.
בוא וראה עבדים פנצרין מעול מלכות שלמעלה .וע"כ
*מורים מןדיהתה .מה ע %מלכות שמים .אלא כש:ר פסירין תן סת%ת .ת6י פ %ת%ות סתיס .ש 6כס6י
הזה שנוחנים עליו עול בתחלה .כדי להו)רא פמנו מוב תור 6ויסכין פ5יס פ 51כקותית .6כנין 65פק 6תניס 0כ
לעולם .ואםאינו מקבלעליו,ול ההוא אעוישהכלום5 .פ5ת .6ו6י  65קכ 5פ*ס  6100ט 65 %פכיו תיי.
ק נם טרך לו לאדם לקבל עליו ע1ל פ'ש בהחלה.

יסיכ

מראה טקוטות"

נ0ר קת

ץר דזזדש8

נ*ו*הידוע ונהנאר נחחגריא *תרמז ץל פדת המלנות והשנינה הקדדשה .וטץ פשהשח הרפו על התנללות והזדוטת ה8לכות עט
ן תרמז גפדת ה8לנות והו-טיבת הקדושה .אהשנ פביא עוד רשא
עלמא דדבורא .אנל ענין נו' 1הפונה לא גתבאר עור על איזח עני
,ן
ה'
ראיה שאות גושן תרמז תמיד על המלנות והשניגה הקרוופה .ני לא גאפרה ט
,באשרייושני ביתך בפדר הפפוו;יםלפי חאל"ףבי*ה.
ו
לנע?ץ שהנו" 1רמז על נפילה ונ~תהשניגה .ואשנ פסתפא נפ נאן הרפז
ה-כהעל איזהענין בהםלנות משנינח הקדזשה.
לא נהנאר עוד פה חוא הרמז .ועתה פתחיל ר*א לבארהענין נאמרו אלא פאי בהינ לעילא? און פברת ר*א חיתח
אבל
י
ת
ש
ש
פינן הפונות של אות נושן הן נ*יור נזח *? ןץ) קושית רבי שפעון היא דאשכ *ריבח להיות טץהשייה לא ח4-ח אלא ישרה
גבלהגוני'ן1 .לכך פגאר 'רשש ווהפיבח השניה של ח%שן מפא שח*גה מקומה ממח שעמדה גשעת בנסוענין ישראל לארק .הזרה
אהיט בשעה גנוחה לעפוד בעבר השנ* של חארון לעומת האווןוישראל נ*ערנזה **:

 :ישראל - -
)
' בנמוע
8
בנמה :ישראלנ 558

-

בננצע :ישראל )
בנחה :ישראל

8-

א

-

)

לשון הזהר
לשון קורש
יג
בהעלתף
8 4% .י~
ס ככ 5פס
%נסר דפ5מיי
%פ5יס וש*נ יעטד ט בבל מה שמחיב חם לא קבל
י
י
ע
ח
ר
ו
יוס6י ע 63 %סה 6זה העולבתחלה אינויכול לעבוד .וזה העול אעו ש
5מ
פ
%י נקותית 65 6ייכ5 %מ
..
ו
פ
5
6
י
עברים פמירש סעולסלכתן
שהוא
פפ 51מ5כות
כפית ג6מר.6
6ש

פכדץפמורין

כת6ן ד6יסי

כפוףלאחר .וע"כ

בסי
שי
 .פכ 5ס %פפיין .דס 6שסים .ואם סה העול פמורש ,מכל שאר פ%רים.
פן
סמיס .ו6י פ ע %פטוה
י
י
ה
ש
6ס6יפ5ש ונ*נ פד ד6סמנמ טמם %י פוג שאר אין שורה על האדם עד ששטיא עדיו זה העול.
ס 65 %סרי
ש %כמ%ש פם:
ולעעך היו אוכלים ישראל בסצרים חנם:
ופע ש

5%י

צפ סו6
%
כ.%%ש'.נ%%לטיו 5י %י
י וג%יןני
י עתמ .ש

רהמי

יך מכ 6סרי6
י %תדגפ מו5קשון נ6רפ6 6טר.6
מכ
5י5כר ת%פ 6קחם .6ד* 6סרפ נד סו.6
פ5אסו דיסר56
גזרפ 6דנד מוור61 .6קפי כד כ9ת 65הר 6ו6תכ5פ
גנופ.6ופיטכפין סנו5ם .כססו 6כד51מ6ד"6זו טור .ג) '6ר
פתעוןת6מדמנ6דסוס נמותיס
ו 5יפר 56כמדכר 6ססו6מג6
סא מס 65ד5עי 65דכיס סית תגש"ש 6סתי %דכ5
סתיתין .וכו סוס כ9ת סוס טצריס נסו כנ5סו פ5מץ.
1פיניס 6פק מק 5דתפום1ן [ימ] ומ65כי פ65י .גד
שס גמית 5תת6וס5יפ נש46ר 6דפ5פ.6ש5יד61סתניויהס.
 .וסמן נזרפ נד סו6
 6%סוס אויס  656כתס יכפיכ
י כפץ סנו5ם 651 .יתיר .ח 5סכן ת%5ין -כיוז
ימש ופ5יט כסו 16יר6 .6סתט מססו 6דרנ 6קדמ%6
פנ
וד
דסת:
פ)עטבצך ספס %קעו חע'"6 .ר פפפון ת 6מד פד 65
עיי
נפ.6קג"ס 6ורייפ5 6יסר6 .56כמין כע
ןמ"כי6ד65ו6יכוןנגימסימכות.6
6יטןנניתסאעט וכין6ייו
טימין %ור"ת .6וכתס %מין 5ת .נק .נמס
6גסנו ..ג6 5
עע כני תסימטת 6גפקי ו5קסי
ומנרכ6ן סמ 6קדיס6פ4ס .וספ 6מ %טס ס5יקרימין דכ5
כוסמין דנגת 6דפק .דס6כיס 6תמסך ונסית 5תת[ 6יפ]
פיס 5קתיס .ככ 5סעמ 6ד6יסו כפי סכי פעיס 5יס.
ותכרך 5ת %5קדיס 6פ16ס .ונדין מתכרך
נמעח .וסוס מסתכ 5וידפ 5פי[ 65ג] ו6סתכי כמכמט

ו סא ככי תסימנות.6
פ65ס .ופ"ו 6קרון דור דפס .ו6יי
ו5סע 6תיסיכת 6ור"ת656סתכ 65כס ו5תנדפ 6ורמס.6ו6ינון
ד6 65סתכמוכנימסימטת .6מס כתיכ כסו.ססי ספסו5קסו.
ן ד 65ס%
מסו ססו .ססית 6סת נסכי ינרתייסו .כגי
גני מסימנות .6מ6י כתיכ כסו .ועמנו כרמיס  16לם
גמדוכס וגו' ת6ן 6סרמ5ון כ 5ס6י 656 .ד6ימן 65
מסימני כש
סוו ככי מסימטתן .כנווג 6ד6 6יגון
גקגשס  65כפ6ן 65סתכ 65כ6ורמף .ו6ינק
ש
ע
כ
י.
ל6כר %נרמייסו כ 5יות 6נתר מזוג 6יפת 6ויי5
זי5ת 65 6ס5יקכידייג) 1עת 6דגסת% .6ןנריס 5וןס6י.
גנין ד65ו6ינעכגי תסימכות 96 6סכ 6ססו סעס %קעו.
ססו כססות 6וגרמייסו וכפ6ן 65פרח6פיי
ס .סס*ד
יסמט כרמיס .כתר כ 5סר % %ל 6ס5יקגיו"פ 656
גתס דכתיכ .וסיס עפמו כספס 5פד ססתן .ו65יתיר.
"6ן גריס 5וןס6י.גגט ד 65סת כט תסימגות.6פפ6יראסי

די6

טיאהמישת

ש 9יש  0שא

ת  0גשת סג

ן כזרע נד הואתו' .א"ר עסי לרגףם שיע
 )6ןדעכמ
תזילותבארץ .כם'ש נר גדודעודט .מה
ו של נרנפלו חלקם בארץ אחרת .כך המןהי שורה
זר"
על ישראל מחוץ לארץ הקרושה .ד"א כזרע נד הוא4
כזרע הירק נר שהוא*בן
 .ונקרש כשררד לאויר ונבלע
בעף ,ועינו כעיןהבדלח .ככדלח ההיאשויא לבן .ג) א'ד
ב
ספלוא יראהשויהרמןד שירד לישראל בםדבר .םןהייא
שהיסהעון העליון סןיוס
ו שלהקדסון הגסתר מכל
נמערות .וכשהיה ירד היה אורו סאיר בכל
העולמותי
וממנוניטן השדה תפחים[יח] ומלאכים רעליעש,
צש*רר
יסמה ושלם בו שיר העולם .נק8ה ונשתנה ףו שלו.
ו שלו אלא כסו שכתוב .והמן כזרע נד וצא
ולאדי'זי
ועעו נעע הברלח* ולא עתר .צל שכן מלאכים .כתן
שירדו ושלפ בהםהאויר ,נשתם ממדרנה ראשונה הריא
שהיתה להם:
נ) שפצך ו,עם ולקפו וט' .א*ר שטעון בוא וראה פרם
שנהן הקב"ה התורה לישרא*.היה סבחיןבין
שתןבני האמונה .ובין אותן הרשעים שאינםבני אנ%נוע
משינם מחזיגום בהורהי ובסה הבחין אוהם .בגק .כמו
שנאסר לסען אגסנו .כל שתן בני האסונה יצאו ולק~צ
וברכו שם הקדושעליו .ומן ההוא היה סעלה ריח מכל
 .שהרי בו נמשך וירר לספה ['פ]
נרני בשמים שבנןערן
כאשף הי'מעים הסן לפניו ,בכל פעם שבקשהי'טועם.
%י' סברך למלך הקדוש העליע .ואז הי' המן טחברך
במעיו.והי ממתכלוירע במה שלטעלה [ ]:והבין בחכמה
הקלי%ה .וע'כ נעיש דור דעה .ואלההיובני האמוטק
ן
ולהם נתנה ההירה להב
סהיןכבעבבהבוהלםד.עתשפודרכהיעהם.ולוקא"ייו,
שלא נמצשבניאמצה.
לעצסם .משום שלא
במנהיו שאמגוש.ה,פטימגןההיכתוב ברם .ומחנו ברחים שיהכי
ו
במףוכה ונו' .נר הפייח להם בל כך ,ארא שהם לא
בני אמונה .כדסיון וה אלה העשים שאינם מאמינים
הה
ק
יקב"ה אין סבקשים להסתכל בדרכיו .והם צריכים
לה%ריח עצמם  %רעם בשביל סזונוה יומםולילה.
שרראים פן לא יעלה בידם פתלחם .סי נרם להםכך.
משום שאינם בני אמונה .אף כאן שט העם ולקמו.
שמו בשפות של עצמם ומבקשים להמריח
זש'כ
ומהנו בררום .וושחר כל מרחא ט לא עלתה בידם אלא
כנצ שכתובי וועה מעטו כפעם לשד השסן .ילא יותר.
נף נרם להם כך* משום שלא היו בני אסונה .א"ריוסי

 9הצד

יוישים

ייו.

סהו

וק ,ה9ט שלפ חמלנות מקופ משכן חנשס%ש כמו שהתפוחישלו ל שחףפ לבן אךופיוזק
 .ק גש*ע בהסלכות
חווגות חסד
גבורח
הגן עדן :ןג)
י אנילת המן גת"וקוחפורין שלחפ נחבמה בינח ורעה .ונראה
"ן לפרש כויה
ש*ל
ש 18תפארת:נ"מ פ"
הזוהר
ע"ההכמה הנה חסחשבח .וחייגו חעם ה*שום שלא היו בעלי אמונה להאמין שהכונא
1לקשענין שפות שהוא חחעך
וחמחשבח של הארפ טרם הקון *1עו 4עי4 4ע 4נעולשת העלעניפ.ול*ייך סרה כנגד מדה לא הועילה לחס המהשכה להפוך
את*שש לרפר חאו ו*השבו וחתאוו לפזוס .אבלבעליה*שינח ב*עולה כח חמהשבה בתורה והפלה וכונת חמצוה הם היה להם הבח
נפ 2חמן לה*1ך בבח המהשנה את אשן לשת אפעפ שה 9רוצים למעום:

הים

ייד

*,,ר

*
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רשון קודש

נמהערתך

מהו לשדהשמן.יט אומרים כדבר הנילט בשנעכתרנונה.
ויש אומרים מה השד מתרפך לכמה נונים .כך המן
נחהפך לכמה טנים .ר' יהודה אמר לשר השמן .מיץ
השמן:
 )6ראם ככה את עושה לי הרנני נא הרנ ש' .א*ר
יוסי וכי משה שרף' ןנו מכל
העולמ*
מסר עצבננוי למיתה.
טשאלו ממנו ישראל
מלפמנהי .א"ר אבא דבר זה למדלתאיכ
יוסוד עליון הוא .מטה
ששאלו
 .ולא טאל למאה
לא עשה רע לפניו
במה טלא
ה
בל
ישראללאכל .בוא וראה מטה נתקטר ונתע
י
ב
ט
נתקשרנביא אחר .וכשעה שאמר לו הקב"ה למשה הנני
מממיר לכם לחם מן השמים .טמח משה ואמר ודאי
עתה שלימווע ההיאבי נמצאת .טהריבטבילי נמצאנע
[ ]":כיון טראה פשה שחזרו לההת למדרנה
ל
ר.
שת
יר
אח
איושאלו בשר ואמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל*
אמר אם כן הוא
י מדרנה טלי פנומה .שהרי בשב14
י
ר
שכלים ישראל מן במדבר [כנן הרי אני פטם ואהרן
פנום ונחשון בן עמינדב פנום .אמר ואם ככה אה עושה
לי
.לרית להמקום של בחעת נקבה ולפנום מקונו
ומדרטתי [גנ] אם כן הךנני נא הרנ אם נא מצאתי חן
בעיניך ואל אראה ברעתי .רעתי היא ודאי להתקשר
בשמבדערינםהאיתשחיענה" 4שאזראלו.יאמר הן אל משה אספה לי
י הם לחת לישראל מאכל
מזקני הי
האחר .ולא תהיה פנום במדרנה
ך
י
ש
 .וע'כ ואצלתי
ע
נ
הרוח אשר עליך ושמתיעליהם .מה חמעם .משום שהם
נקטרים בהלבנה [כד] וצריך השמש 9האיר לה .וע'כ
בתוב ושמתי עלטקם .בשביל להאיר עליחם נע השמש
כער הלבנה .ומאכל זה אל י
י משה .כה
משהבוא עלי
שלא יופנם .אשריחלקו של
שהקב"ה
ורוצהבכבורו.
צר' יצחק אטר מה שאמר משה אם ככה את עושה
למקום טרמיהה וורה בו אמר .ומקום ההוא בחינה
נקבה הוא .לפיכך אמר הרנני נא הרנ .והיינו
המאה .והרי ביארו שבעץ החיםאין שורה בו מיתה,
וע"כ החזיר עצמו אצל עץ המיתה ואמר ארה ולא אמו
אתה .וכך נצרךלו .ומי
ד ויאמר ה' אל משה וע'!

ע-

נ) ךיאכ2ך ה' אל משה אספה לי שבעים איש
א"ל הקכ"ה אתה מבקש מקעה בכל זמן
הרילך .ואצלתי מן הרוח ונו' .בוא וראה שכא! ידו
בחטה שהוא ימוה ולא יכנס לארץ .שהרי אלדד ומיד!
דבר זה היו אומרים .וע'כ לא נצרך לו לאדם בשעו
שהרעז שולם בה לקלל את עצמו .טהרי הרבה יע
העומדים אצלו לקבל דברו לקיים בו .ב
"
רק
שרגלזמןלמאוחברהשיבשי
נהטה מיתה יא קבלו ממנו* .פ
י
א
יתוך רנזויוחק .ולפיכ,
היה .אבל עתה לא היה אלא מ
קב 6ממנו .וע"כ נטארו אח"כ אלדד ומידד ואמר
נביאות הזאת .שמשה מתויהושעיכניס את יטראל לארץ
ובשביל זה בא יהושע אצל משה וקינא בשביל משה
ומשה
ף קנס
כש%אה מקומהע )6י9קע .ג)י9קיס ג)י
ומ',

ן הזהר
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מ5 %סד ססמן6 .יכ 6ד6מרי ד5י
ס גמסממ כתרנומו י
ו6יכ 6ד6מרי מס ססד 6תמזר 5כמס נוומן .מוף מג6
6חמזר 5כמסנוונין .רגי יסודס 6מר 5סד ססמן.יניק6
דמסס:6
י סרנני ג 6סרג עו' .מ*ר
 )6ראם ככס מת עוסס5
יוסי וכי מסס ד6יסו ענו מכ 5גמ ע5מ.6
3נין דס6י5ו ממס יסרמ5 5מיכ 5מסר נרמיס 5תיתס.
6ממי"6 .ר  636סלף מ5ס 6ו5יפנ 6ור~מ ע65ס 6יסו .מסס
6 65ג6יס קמיס .ו 65ס6י5 5מיחס ע 5וס6י5ו
יסר 56תמ מף מסס 6ת6מד וסוס ס5יק גמס ד65
6ת6מד נגי6ס 6חר .6עסעתמ ד 5*6קכ"ס 5מסס סנני
ממטיר 5כס 5מס מן ססמיס .מדי מסס ו6מר וד6י
ססת 6ססו 6ס5ימו גי 6סתכמ .דסמ כגיגי מסתכמ מן
5יסר[ 56כמ] כיון דמממ מסס ד6סדרו 5נחתמ 5ורנ6
ממרמ .וס6י 15גסר 61מרו ונפסט ק5ס ג5מס סק5וק.5
6מר6ייסרס6כ5י ס % 61דרנ[6ככ]די5י
 60פנוס .דס 6נמכי
מן גמדגר6
%כ15ן
6נ 6פנימ 6ו6סרן
פניס ונמסק גן עמינדג פניס .מפר ו6ס ככס 6ת עוסס
5י5 .נמש5 6לשאך דנוק51 63מסנס 65תרי
יען[כנ] 5ף סכי סרנני כ 6סרע מס נ 6מ65תי מן
וירנ
3עינ 6 561רמס גרעתי .רעתי ס* 6וד6י 5ממדמ
3ורנ 6תת6ס .כדין וי6מר ס'  56תסס 6ספס
י
5מ
סגעיס 6יס מזקני יסר .56ס66ינין 5מיתן 5סו מיכ5
ממר .6ול 6תס 6פניס גדרנ 6דעך .וע*ד 1מ55תי מן
סר6 %סר ע5קי וסמתי ע4סס.
עעמ.6גנין ו6עק
6תממדו נסיסרמ [כד] 1געי סתס5 6מנסר5 6ס וע*ד

מיי

.

וסמפי ע5יסס .גנין 65נסרמ
סמסמ
מן
ה
ס
ת
ד
מ
ככסור 6דסיסר .6ותיכ 65ד65 6מתי
5
ע
6
ד
י
3נין
3ד)65ר'יתיפ5נמיקס6.פזרכ6סמסמ51דק66מרדממסססס דק'3ס 3כה גיקריס:
מס ככס 6ת עוסע
5י65 .תר דמות 6סמרי 3יס קממר .וססומ מתר
דנוק 63מיסו .גנין כך ממר סרנני נ 6סרנ .וד 6מי5ג%
דמותמ .וס 6מוקימכ 6דגמי5נמ דמיי ל6סרימ 3יס תותמ.
וע*ד 6תסדר 5נ3ימי5נמ דתותמ ו6מר מת51 .מ 6תר
מתס .וסכי מכעי 5יס ומיד וי6מר ס'  56מסס ונו':

ג)רי*פכ2
ך ס'  56מסס מספס
סרי 5ך .ו556תי תן סרום עף 60 .מ~י דסכ 6ידע
מסס ו6יסו ימות % 651ע%5 51ע 6דסמ 56דד ומידד
מ5ס ד 6סוו 6מרי1 .ע 5ד5 65 6געי 5יס5מיכס גסעת6
דרגזמ %רי ג"ס 55עי 6נרמש
דסמ כמס
קיימי ע~ס דמקג5י ססימ מ5ס3 .זמנ6 6ומר %דכע6
מיתס  65קגי5ו מניס כנין דכ5מ 5תוע5ת 6דיסרמ5
סוס .ססתמ 5מו 6יסו  656מנו רעי 6ודומק .6וגנין כך
קגי 15מניס וע"ד 6סתמרו %תר 56דד ומידד וממרו
דמ .דמסס יתכגיס הסוסע ייעו15 5ן 5יס5 5%מרעמ
וננ*כ 6ת 6יסוסע 5נגי מסס וקכי ע5יס דמסס-
.
 *5ס3עיס 6יס עו'.

ומסס
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1פסס 5מ מסגמ 3יקרמ די'5ס .ופ"ד מתל 6דכי תסס ן ומשה לא השניח בכבוד עצמו .ולפיכך אמר אדני משה
ג5מס ת6י כ5מס .תנע תנסון חינון ת5ין .כו"מ כלאם .מה כלאם .טנע מהם אלה הדברים .כמש"כ
 )6ויכ5מ ספס תס3י .6ויכ5מ סגסס תן ססתיס .תכיפותמ  )6וינלא העםסדוניא .ויכלא הנשם מן השמים 4מנ.עה
תתס ותסס 5מ 3עמ פוק מתי פנוותנותיס 7תסס .תמי ממש .ומשה לא רצה .צא וראה ענהתנותו של משה .מה
חלקו של משה שהוא
י עו' .זכמס מו5קיס 7תסס 7מיסו כתוב המקנא אתהלי תו'.
כתי 3סתקנמ מתס 5
ס5יק פ 5כ5סו נ3י6י .מ"ר יס71מ כ 5סמר נ3ימין נהעלה על כלהנביאים .א'ראשרייהורה כל שאר נביאים
5נ3י תסס כסיסר56גכי סתס6
.אצל משה כלבנה לפני השכהט1
ג) ד1444רל תן סרומ מסר פ5יו חתן טל ס3פיס 6ים כ) ןיאצל מן הרהה אשר עליויתן על שבעים איש
סזקניס .מ'ר מזקיס כ3ו5ינ7 6כסריןתכיס
הזקנים"* .רח91יהבב הוה
מספ
כתס כו5יכין .וסומ כקיומיס סכימ.
יץמד נמצא:
הרבה נרות .והוא ב9
ר סתפו נמ 37רי מס יסיס נ3ימכט ס' 3תר6ס ג) דיאמר שמ 1,נאדברי אםיהיה נביאכם ה' במראה
נ)דיאנט
אליו אתודע בחלום אדבר בו .פתח רב4
מליו מתתפ 3מ5וס 376ר 3ו .פתמ
י
נ
ר
י ואמר ד) בי בא החלום ברוב ענץ וקול כסיל
יוסי ומתר ד) כי 3מ סמ5וס כרו 3פכין וקו 5כסי 5יס
3רו 3ד3ריס .כי  63סמ5וס 3רו 3פנין ס %מוקתוס ברוב דברים .כי בא החלום ברובענין דוץ ביארנו שיש
7כתס 6יכ1ן סתיכין 3מ5תמ .ותסני 7רנין פ 5ורנין .כמה יסודות בענין החלום .ומהם מדרנות על מדרנות.
פר דפליין פויון קסוס כל 6ופנסון
3ס 1עד שיחלומות יש מהם שכלו אמת .ימדם ורש בהם
קסוט וכוי3ו .מ 53צמינון זכמי קסוס 5מ מתג5י 5ע אמת ושקר .אבל לאותן צדיקי אמת לא נתנלה להם
ת5ין כ7י3ן כ5וס  656כ5סו קסוע .תמ מזי 7ני 56תמי דברי שקר כלום אלא כי
ם אמה .ביא יראה דניאל מה
כתי3 3יס ס) מ7ין 75כימ3 5מזו די 5י5י 6רז6נ5י .וכתי 3כתובבו ס)אדין לדניאל בחע דיליליא רזאנלי. .כתוג
וכימ 5מ5ס מזמ ומזוי ריס
 0פל יסכנ63 0רין חל 6%דניאל חלם חוא וח%י יאשה על כהטכבה באדין חלמא
כת 3ומימית 3יס ת5ין כדי3ן מתמי מכתי3 3ין כתו3יס .כתב .ואם יש בו דברי שקר למה נכהב בין כתוב*ם.
מל6 6יפן
קפפ 3ספס 6רגסיס0ון סל9ין ל 6אלא אותן צדיקי אמת בשעה שנשמותיהם
םעויא או
ס
י
ל
.
ן
י
ס
י
ר
9
ו
0
3
6
ל
6
אלא
ן
י
פ
ר
ו
6
ר
ר
ב
ח
ת
מ
ם
י
נ
י
נ
ע
בהם
ן
י
ל
%
פסחכרן
י
ע
י
ד
ו
מ
ש
.
ם
י
ש
ו
ד
ק
להם
רבוי
רססוס .ילין היי%ין רל 6פסקרן לפליין .ו6י תיי
 6אמת .ענינים קיימים שאין נכזבים לעולם .ואם קשאל
 60סון ררור פלכ 6ל0 6ת 6חלפ 8פנ6 60 .6סתפפ הרי למדנו שדור המלך לא יאה חלום טוב.
י נשמע
אלאדי
ר0ו0
י וור פלין רל9 6סופ6 .ל 6ור6י מזה שדוד דןה רואהענינים שאינם אמת.
י
א
ד
ו
לפי
כל יו%ויפיסוס יססרל ליוסר6
ע ו6גת קרנין .וכל שכל ימיו נהינע לשפוך דם ונלהם מלחמות .כל
י
ר
חלפוי ל0 6מ 6ל6סלייןניסין.רסחלורס 6.3וסופתפויפפ 66ורפ 6חלומותיו לא היו אלא חלופתיעים
 .חורבן ושממה ודם
ו6וסירו רר%ין51 .מ מ5תמ
 60ושפיכת דמים .ולא חלום
.
ם
ו
ם
א
ו
תשאל
ו5י
שלחלשולם רע .כך הוא הרי
6ספר רלנר גס פנ6סוי6ן לי0חלי36יס .6סכי סומ ו7מי .אמרוכי לאדם מוב מראים לו
בוראי.
על
כ6 5ינון 3יסין 7זתינין 5מתד3ק 6פ6 5ינון 7פ3רין פ 5שכל אותן הרעות העתידות לבוא על אותן
פתנתי 167ריית 6ומינוןפחסיןרופייי
ןכ5ל6תפסנפסס0366סו6פלפ .6דברי התורה .והםהעונשיןהעתידים להענש בהעע1ולבםרה"דיא.
כל0ו חפי 6יוון זכמין3 .נין ד
י 60רפילו כל וה רואהש אותן הוריקים .ברי שהמיר תהיה יראת
רפ,רי 0פלי .0ו6 60ספרו רכתינ י
) ו0ילסי 0פס 0רבונם עליהם .והרי העירו בהכהוב  )1והאלהים עשה
סיירמו ת5פניו .זס מלזס רפ ופ'ד 5ססומ זכמס 6מזיו שייראו מלפניו .זהו הל1ם=ע .וע"כ לצדיק ההוא מראים
5יס מ5תמ 3ים 6כתס דמתתר .תמ מזי ס 6תגינן דסמי לו חלום רע כמו שאמרו .בוא היאה דוץ למדנו שזה
ג"נ דמתי מ5תמ 3פי 5יס 5תפתמ פותיס 3יס קתי3כי כס 6האיש שראה חלום צריך לספר אותו לפני אנשים שהם
ררח%יןליס3 .גין ריסלס רפות 6רל0ון לג3י0לפ .3ויפתחון אוהביםלו .כדי שיעלה רצון שלהם אליו למוב .ויפתדו
פופיייו לס .3ויססכח יפותמ ות5ס כ 65פיהם לפתור אותו למוב.ויהיה נמצא הרצון והדבור הכל
5פ 3רפותמ 7מיסי תמס3ס סירותמ רכל .6ות5ס לטוב .הרצון שהיא המחשבה היא ראשית הכל .והדבור
מיסי טיות 6דכ .65ופ'6 7סתכמ דס 6ס5יתו מיסו 3רז 6הוא נמר רנל .וע"כ יהיה נמצא בוה שלמוה שהוא בסוד
פ5מס .וכנ"כ *קייס כ5מ .ונעיכין כ"כ רמית 6העליון .ולפיכך יתקיםהכל .ונצרך לזהאיש טרעא אוהבו
למתקייתמ פסרמ ע3מ די5יס .וכ5מ מיסו כוקמימות .ו3נ"כ שיתקיים פתרון טוב שלו .והכל הוא כראו .4ולפיכך
קכ"ס מו7פ 5יס "35כ כ 5מו ומד 3סמי 7רנמ הקב"ה סודיע לו לאדם כל אחד ואחד באותה המדרנה
דיליס כתס ד6יסו .ו3סמי גח 6דכ 5מד ומ 7כתס שלו כמו שהוא .ובאותו הנוון של כל אחד ואחד כמו
י פ6י ומ5ת 6למו חיסומ5מ 5כ"נ שהוא .אמר יהוך 4ההוא ודאי שהחלום איע אלא לאיש
דמיסו6 .תר ססו6יוימ
זכמס דמ4סו מתמ מ5ת 6כוקמ מזי .ותמ מזי דכד צדיק שהוא רואה הח6ם כראוי .ובוא וראה שכאשר
ג"נ כמיס פ 5פרסיס נסתתיס נפק 6וססי3 6פל 6%האדם ישן על מטתו נשמתו עולה ומשוטטח בעולם
לפיל1 .6פ6לת כיתר 6ר6פלת .וכ 0%ח3ילי פ0ירין למעלה .ונכנסתבמקום שנכנסת .וכמה כתות רוחותרעים
קייתין ומז*ן 3פ5תמ וסגפין 3ס 3ססי 6נסתתמ.
י קיימים ודולכים בעולם ופונעים בה בנשמה ההיא .אם
מ .היא נשמה צדיק עולה למעלה ורואה מהשטריכה
זכמס סי 6ס5קת 5פי5מ ומ~ת תמי דמת6פ
.
ה
ו
א
ר
ל
ן ואם לא .נאחזת באותו צר הרע ומוו"עים לה דבר4
61י 6 .165תממ7ת נסס 61סער36יסמ ו%וריפין ל 0ת*
כויכן מו ת5ין 7זתיכן 5תיתי 15תן קריכ .וכד מתפר שקר .או דברים שעתהים לבוא בזמן קרוב .וכאשר
נתעורר
ס6י

י6

טמרלייי

ריית

וכיי

)6
גשץאה סשטות ספ"

ילי
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נהעורר האדם "שע הנשסה שבקרנו סודעת מה
נסתת 6ד3יס
י
יכ6סמויפ 04 6ת6
ש-אתה .ועשכ לאיש שאינו צדיק סראום לו חלום
ן5יסמלת6ע63
*טוב דסד65ח6יתו6ת6י.סווע"ד35ר נס ד65ו 6יס6ויטז תייעי
קסוסכ3 .65נין 65סט6ס5יס ת6ורמ6דקסוס וכ'ון
שאין הוא כלו אסת .כדי לנס1תו מן דרך האמה .וכיון
שהוא נומה דרכו מן דרך האמת ממטאים אותו .שכל ד6יסו 6ססי 6ורמיס ת6ורמ 6דקסוס תס36ין 5יס .דכ5
טי שבא להמהר ממהרים אההו .ובר ,שבא להמסא ת6ן ד6תי
65דכ6ס תדכ6ין 5יס .ות6ן ד6תי 65סת6נ*
טממאים אהו:
תס':6ן 5יסט
י בוא וראה הוי אסרו שכאשר
עוד א"ר
י ת 6מוי 6 %תתר דכד
 )6פו "6ר
ס
ו
י
ס
י
י~
האדם ה
שן על ספחו .והנשמות צריכות לשופמ בעולם '3נ נ6יס ע 5פרסיס .ונסתתין 56סריכו 5סוסס: 6ע5ת6
היצאות מתוך הנופא .אין כל נשמה ונשסה זוכה לעלות ונטקי תט נופ 165 .6כ 5נסתת 6וגסתת 6סלקת
י 3יקר ס3ר 6פי דפתיק',תין6 .למ
לשופפ 1לראות בכבוד נעימת פני קדמץ הימים .אלא וססי5 6תמי
כמו שהוא נסשך תסיד וכפימעאיו בך נשמתו עולה .כתס ד6תתסך תדיר עפוס עו3דוי סכי נסתתיס ס5קמ.
אם הוא נממא .כאשר הוא יוק ונשמתו יוצאת .כלאותן 6י 6סת .36כד 6יסו נ6יס וגסתתיס גפק 6כ6 5יגון
רוחות הטמאים שחזיםאותה .ונדבקתבהם באותן מדרנות רומין תס36ין נקסין  .05ו6תד3קת 3סו כ6ינון דרנין
החחונות המשפפות בעולם .והם מודיעט לה דברים תת6ין דססיין 3פ5ת .6ו6ינון תודיפין  05ת5ין ד6יגון
שהם קרובים לבוא בקךלם1 .ל8עסים מודיעים לה דברי קרי3ין 5תיפי 3פ5ת% .6זתנץ דתודעין  05ת5ין
כזבים ומצחקים בה .וזה נהבאר .ובל מי ש1כה עתרש כדינין וגדיכץי
ס .וס6 6וקתוס .וס6י ת6ןדא:י יתיר.
כד 6יסו
בעוד שהוא קים עשנוע קימה בשלםהוה .כאשך ד1א 3עור ר%יסו 69יס ונסעפיס סייע3 6ס6י ע5ת.6
"טן נשסתו עולה .הולכת וטשופפת ובוקעת בץ שתן נ6יס נמתתיס ס5ק 6%6 .6וססי 6ו3קע3 6ין 56ין
רוחוה המס~ום .וכלם מכרידם אחיים סנו מקום 8מ .רומין תס36ין .וכ5סו תכריזין ו6מיין פנון 6תר פנון.
אין זה סשלנו .והיא 1להבין אותן הקרושים ימודיעים י6
ו ד 6תססרנ 6ו6יסי ס5ק3 6ין )6נע קייסי
ן ותודעין
לא דבראמה.יכאשייורדת .כלאותן כתות רוחוההרעים 5ס ת5ס מד 6דקשס וכד נמת.6כ6 5יטןמ3י5י טריקיו
אצלהברידהעהתואדבשרקבהלההוא .והם המקודדוישעייםם ס*ן
רוצט לדוקקרב
65תקר3 63סדס 5תפע ססי 6ת5ס .ו6ינון תוופין
לה ענינים אחרים .וד
מן אותן
תלין 6מרנין וססי 6ת5ס דנסל 6נו6ינין קדיסין
דואבין אותן ענינט האחרים במו בר בהבן .נ) בוא 6יסי 3י
ן 6ינק 6מרנין כע3ור 6נו תי3נ .6כ)
*
י 3יתנ 6קדת6ס סות ג3ו6ס סרי 6ע5ייסו ד3גי נם6
ת.
מיאה ביסים הקדמונים היתה נטאה שירה  %הששים .מי
תעו יודעים ומסתכלים להבין בכבוךהעליון .כיון שפסקה וסע
ן
י
ע
ד
י
6
ר
ק
י
3
ס
6
5
ע
ע
ד
נ
ת
5
ן
י
5
כ
ת
ס
ת
ו
ן
ו
י
כ
דפסק*
יצבואה מהם הע
משתמשים בבתקי.
שפסקה נ3ו6ס תנייסו סוו תסתתסי 33פ ק
יול .ססנתם 66פ6ס5ק*
י
ש
כ
ע
הנבואה ופסק
ס
6
ו
3
נ
אלא
הבת
.
ל
ו
ק
ם
י
ש
נ
א
ה
משתמשים
6
_
ק
ס
פ
ו
83
.
י
ק
6
5
1
ן
י
א
תסתתס 3ני
נהלום .והחלום סדרנה תחתעה דךא סבחוץ .שהרי למדמ 3מ5ת .6ומ5ת 6דרנ 6תת6ס סי35 6ר .ד %תנינן
שה
אחלוםסהדוארנהאחד מששים לנבואה .מה הפעם .לפי שהוא מ5ק6 6מו תססיס 5נ3ו6ס% .י סעת3 .6נין
ב
ה
ז
ו
.
ר
א
ב
ה
נ
א
ו
ב
ו
.
ה
פ
מ
ל
6
י
ת
6
ד
ה
א
ר
ו
הששץז
6
נ
ר
ד
ת
ס
6
ת
י
ת
ס
ן
ס
6
ת
ת
5
.
6
ס
ו
ר
ת
ת
6
.
6
ת
ו
מזי
החלו %לכלניא .-לפי שהחלום סצד השמאל באיייר
ד חלת 6לכ6 65תמוי 3נין דמלת 6תססר סת6 656פי6ונמית
בכמה מדרגות .ונראה החלום אפילו לרשעיםיאפילו 3כתס דרגין .ו6תמזי ח5ת6 6פי5ו 5סייני 6ו6פי5ו
לעכו"ם .לפי שלפעמים מקבלים החלום שש,סעים אותן 5פכו"ס3 .נץ דותנץ נקסין מ5ת 6וסתעין סגי
סינים הרעים ומודיעים אותו לאנשים .יש מהם שמצחקךם דני 3יגהן ותודפץ 35ני סט .6תנייסו דסייכין
בהאנשים ומורעים להם דברי כזב .ולפעמים דבר אמת 33ני נם 6וסןועין .5קת5ין כדי3ין% .זתנין ת5ין דקסוס
ששמקי .ולפעמים שהם שלוחים לרשעיםומוייעים להם דסתפין% .ז8נין ד6ינק ס15מץ 5תאני 6ותודעין 5ון
שינים עליונים:
פ5ין 6%ץ:
נ) רבי חייא אסר בסראה אליו אהשיע ברא~ם
נ) ר3י מא4 6פר נתר6ס שע %יע 3מ15ס
ארבר בו
 .בוא וראה כסה סדרעת למדרנות עשה 3%ר גו % .טה כתס דרנץ 5דרגין ע3ד
הקב'ה .וכלן קייפת ע על זו סדרנה על סדרט1 2
לשעלהסזו .יונקות אלו סן אלו כפי הראףלהן.
.ק ז .6עו ינקי
ן 56ין תן 56ין כדק6תזי-15ן.
*סשסאל.
אלומימליהןן.ואלווכ
נתסנוה אלו על אלו ה%6 %ץ תיתינ561 6ין תסת6לן.וכ5סו
5
ע
ן
נ
ת
ת
6
ן
י
5
6
ן
י
5
6
*
5
כ
בוא
ל
כ
ה
א
ר
ו
השלם
ד
צ
מ
ם
י
ק
נ
ו
י
ם
ל
כ
6
ת
ה
ט
.
ט
6
י
5
נ
6
ק
ד
כ
ו
ס
5
כ
6
ת
5
פ
נראוי
*
כ
ו
ינקי תסטר6
נביאי
ג3י6י
אחד .סהוך שתי סדרנותדידועות .ואווק המדרנווז נראתן
בתוך אספקלריא שאינה סאירה .שכתוב בסראה אליו סתתזחן 3מ פי6%1י:סו.6יינ3 3:צ
אתורע .איזו היא הסראה .כסו שאמרו שזהוד%יאה שבל 6תודפ .ת6ן סי 6תר6ס .כתס ד6תתר מיזו דכל
מנים נראים בה .וזו היא אספקלריא שאינה סאירה.
בחלום אדבר בו .זה הוא אחד מששים בנבואה כמו

ם

%י

מיאה מקומות ")6ייסיסקל .ג)ויחייות.

ג) וי:ג קסג.
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 .וכנ*כ תנייסו קסוע ותנייסו
כדיכין כתס
תכ"
י6
קת
1ל
% .ית 5ךד6מכדיכן
ד5 65ית כיס תס6י ניס 6ותס6י
ן ו6ית כיס כמ5ת 6כ 65כד6תרו .כ5
נים 6יכני
הלתין דע5ת%6 6ין כתר פסר 6דסות161 .6קתיס
דכת'כ ויסי כ6סר סתר 5מ כן סיס ת6י סעת 6כגין
ד6ית כיס כמ5ת 6כויכז וקסוס .ות5ס סלס 6ע5כ .65כנ*כ
נעי מ5ת 6פסר 6עכ 6רכי יסודס 6תר כנין דכ5

מ5ת 6תדרג 6ד5תת" 6יס
ו .ודכור סלס6

ישון

ע5יס.

כ 5מ5ת 6%6 6כתר ססר:- 6

כנ*כ

 )6ם11ק  56פס 6דכר גו ותר6ס  6%כמידות*6 .ר מיי6
תגיכן תסס מת 6ת6טסק5רי 6דנסר .6וכ5סו
נכי6י  65מתו  656תגו 6ספק5רי 6ד 65כסר 6דכתיכ
כ) ו6ר6ס תר6ות 6לסיס וכתיכ 6ם יסי
' גכי6כס ס'
כתר6ס 6ליו 6תודפ ונו' 65 .כן עכדי תסס וגו' .סס
 56סס 6דכר כו*6 .ריוסי ת 6מזי דנכי6ין כ5סו 5נכיס
כנוקכי 5נכי דכר .דכתיכ ס 56 :סס 6דכר כו
י 6תודע .כתר
6ס 6%
ותתרר66סס [גס]%ס.6.ר1כ5ככיס6כשן דככתתריכ6ס6
כמידות.ז
יסס ו65
5ת
כ
:י  656כ 5ת5ס ע5ן כורייס .זכ6ס 6יסו
דככי6ס
ד6
ד 6סוס סריכגוייסו :ג) ר' מזקיס 6תר ת
ר"מזי כ5
נכי6י ונכי6י ד6וכדס קכ*ם 5יסר 56כ5ט 6תנ5י קכ*ס
ק
ע65סק
קויס 6דמ5כ 6ע6תר
 65 536קריכ כ
דסוס קריכ 5ת5כ 6יפ"ך תכ .65דס 6זכ6ס מ%קיס יתיר
תכ 5כני פ5ת .6דפ5י 0כתיכ פס  56פס 6דכר נו
וחר6ס  6%כמידות .וס6ר נכי6י סוו מת6ן ת6תר
י .ס) 61י יקסס
רמיק 6כד* 6ד) תרמוק ס' כר6ס 5
כ*נ  60כתיכי) כי  65ר6יתס כ 5תתוגס תית 6ליס
6יכר 6וד6י דכ6תריס 5ית 5יס כל תתוגס6 .ל 6כד כחית
65ת5כ 6ע 5כריין ויתססס ע5ייסו
יתמד

ג,י
'".י,לניין"י"""7י"יןי"יייי".י"י

%1וס דו66סעו*סנ .דד6סנ 66קמדדסתס 5כו כדיוקגייכו  56תי
קכ"ס דייק %כע5ת6
תדתי
רונ5י1רס .סוס סו 6ימיד6יוככר
65
ו5יי
" טרס ודתיון [כו] :-

קדרש

מו

8פ

בים .ואין לך חלום שלא טיה בו מצד זה ומצדזה.
שיש בחלום תעהובת פדגל כנע שאמרנו .לכן כל
ם הולכים אחר פתרון הפה .כנתבאר
הח~מות שבעי
כאשר פתר לט כן היה .סה המעם ,לפי
בהכתובויהי
שיש בהחלום ששי ואמת .הדמר שילם על הכל .לפיכך
טרך להחלום פתרק מוב .רבי יהודה אמר לפי שכל
חלוםממררגה רהחתשנה הוא .והדבור שולם על*ה .לפיכך
כל חלום הולך אחר הפתרת :
ות .א*רחייא)6פ!רץ אל פהאדבר בו ומראה ולאבחיד
למרע כחטה ראה טתוך מראה המאיר .וכל
הצביאים לא ראו אלא
מראה שףנו מאיר .שכתוב
יוכתוב אם יהי' נביאכם ה'
.
ם
י
ה
 )3ואראה מראות אלמה
במראה אליו אתודע תו' .לא כן עבדי משה תו' .פה
י טא ראה שכל דגביאים אצל
אל פה אדבר ב *1א'ריוס
סשה כנקבה אצל זכר .שכתוב פה אל פה אדבר בו
ומראה .ולשאר נביאים במראה אליו אתורע .במראה ולא
מראה [נ"ן..וכל שכן שכהוב במשהולא בחיהצ4ז
ואלא שראה כל דבר כמו שהוא .אשריהיור שנב"ש
השה היהשירה בתוכו :ג) ר' חזקיה אסר בוא מאאה כל
נביא ונביא וטהקים הקב"ה לישראל .כלם מתגלה דקב'ה
עליהם במדרעת עליונות קדושות .וראוזי
ו כבודו של
 .אבל לא ממקום קרובכמשה.
המש הקחש ,עייון
שהי' קרוב למלך יותר מכלם .ובזה אשרי חלקו יותר
מכל בני העולם .שעליו כתוב פה אל פה אדבר בו
וטראה ולא בודדות .ושאר נביאים היו רואים פמקום
 ): .ואם יקשה
רחוק .כמש'כ ד) מרחוק ה' נראהלי
) כי לע ראיתם כל תמטה .תאמר 6
איש דוי כתובי
Sודאי שבמקומי אין לו כל תמונה .אלא כשררד
ך על הברטת ולרועפשמ בשכינת עליהם .טהראה
י
דמיון שלדם,
שה
לכל אחד כפי המראה והמחזה ו
די
ל
זא
שכרעב וביד הנביאים ארמה .ובשביל זה אמרי)וו
מי הדמיון אל ומה דמו
תדמתהערכו לו .ואל מ תדמוטי
י אל נר
ואשוה .שאע"פ שאני נ לכם בהמינתכם.
תדמיוני ואשוה .שהרי קודם שביא הקב"ה תמעהבילפ
וצר צורה.היה וצא יחידבלי שום צורה ודמות [ם]-ו

מ"ים

ח)ךישךעק תסס 6ן ס' 65תר  56נ 6רפ 6נ5 6ס .מ) ךיצעק משה אל ה' יאסר אל נא
א"ר שמעת בוא וראה משה כשהיה ממדר
'6ר סתעון ת 6מ מפס כד סדר
 .לפי שהאא
זי%ות 6כנין ד6יסי תפלתו בשבילישראל.היה מאריך בחפלהזו
55ותיס כגיכיסון דיסר% .56יך כס6י
55ות 6דקיית5 6עי .65וכד סדר 155תיס כק5ירו תפלההץוםדתלםעלה .וכאשר הי' מפרר תפלהו על מחלת
ן דק"ת5 6תת[ 6גז] אחותו לא האריךבה.לפי שוו תפלה הטמדה לממה [נז]
י6מתיס 6 65ריך כס .כני
דכתיכ  % 56רס 5ג 05 6ול66ריךית"ה .כמן ד6יסו שכתוב אל נא רפא נא לה .ולא האריךיותר .לפי שהוא
ת6רי דכית 6וסקיד כיתיס כדק 6מזי .וכנ*כ 6 65ריך ארתהבית .ודף' מפקד ביתו כראוי .לפיכך לא האריך
יתיר ככע,תיס ס) ר' הכ6 6תר  56נ 6רס 6ג 05 6הרבה בחפלהו .ע) ר' אבא אמר אל נא רפא נא לה
סו 6רז 6דסת 6קדיס 6תמד סרי 6טוון [גח]  651כע 6מסס הוא סוך שם קדהט של י*א אותיות [גה] ולא רצה משה
רו!פלל
%ל6ס
מראה מטסות " 4ת צ :ט י"ק6 %י  0סגח קעד )7 .ירטי'ן' 6ס)  %טנ :ט1גרש ד 0יעטי' פ' שפקויי וטד ט) דףקם.
זוך זץזךעי
יגללי דקיוק לקק מה דאמר בסראח ולא סראוג רוק
[כסןיש כאן גרסאות שונותלהבין כ1נחחיוהר .אמגט הדבר פשומ ומוגן על
ותשגח שתיגת במראה נמצאה בהחומש סנוקדת אות הא' בקמ"ץ .ואצלפמשה שכתוב ומראה תסצא שאות הא' סטקדת גסנ*ל:
וידוע בגללי הדקדוק שכל שם אשריסייט בקמ*ץ קודם ה' הוא שם נקבה .והשם אשר יסיים בסנ"ל קודם ה' כמו מקוה .מזשה הוא
ק.1
יי
4ט)%לל
י4

רפא נא לה.

ג

יי

גי "ט

4

 4ש %ור עליה רחמים סעולם נסוך שהוא בחי' עקבא :ןטה! כמגואר כמשר רזיאל:
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ישו

5נ65ס יתיר .כגין דפ 5דידיס  65כעי 65סרמ6
5ת5כ 6יתיר .כנ*כ קכ"ס כע 6כיקר 6דתסס וככ5
6תר קכ"ס כפי כיקריסון ד5דיקי 6יתיר פ 5די5יס.
ע~תכ 6ד6תי זטין קכ"ס 5תתכפ ע5כוכ 6דיסר56

להתפלל יותר .לפי שעל חולה שלו לא רצה להטריח
למלך הרבה .לפיכך רצה הקב"ה בכבודו של משה .ובכל
מקום רוצה הקב"ה בכבורן של צדיקים יוהר מבכבודו.
ולעתיד לבוא עתיר הקב"ה לתכוע עלבון ישראל מן

עשש115צש

פרשת שלחלך

את ארץ בנען וט' .א'ר
) שלח לו אנשים
"
חייא בוא וראה משההי' בבחי' שמש .ובקש
ליכנס לארץ .א"ל הקב"ה .משה .באשר בא אור השמש
נכלל אור הלבנה בתוכו [ ]6עכשו שאתה השמש .איך
יעמדו ביחד השמש והלבנה [נ] הלא הלבנה אין מאירה
אלא בשעת שקיעת השמש .אבל עכשו אין אתה יכול
*כנס .אם תרצהידעת ממנה .שלח לך אנשים למובצזך.
בשביל לדעת .בוא וראה משה אם האמר שהוא לאידע
שלא יכנס לארא בזמן ההוא .לא כן .אלא ידע .רק
שדיה מבקש לדעת ממנה מרם שיסתלק .ושלח אלה
הפרנלים .וכיון שלא השיבו דבר כהתן .לא שלח פעם
אחר .עד שהקב"ה הראהל .1שכתוב נ) עלה אל הר
העברים הזה וראה אה הארץ .נתוב ויראהו ה' את כל
הארץ .ולא זה בלבד .אלא כל אותן נ,עתידין לעמוד
בכל דור ודור .כלם הראה ל 1למשה.כיון שרוזחיל משה
לשלח .מה אמר להם .היש בה עץ .וכי מה זה שאמר.
אמר סשה .אם יש
ואם תאמר שלאידע .לא .אלא כך
בהיעץ .הריני יודע שאכנס שמה .מהו עץ .זה עץ
החיים .אבל שם לא ויה העץ .אלא בנןערן שבארץ.
אמר אם יש בה עץ הזה .אני אכנס שמה .ואם לאאין
יכול ליכנם ..נ) א"ר יצחק משה בעץ החייםנדבק.
עעי"כ ביקש לרעת אם הוא נמצא בארץ או לא .לפיכך
ו
 .ורגזחזקתם ולקחתם
אמר היש בה עץ אם אין
י
ר
פ
מ
הארץ .שהרי עץ החתם נחמד לכל .והם לא הביאו אלא
בעץ אחר תלוים ונאחזים.
םורפונים ותאנים [נ]
,גבי
אבש
יייהודה פתח ד) כצנת שלנ
וט"כ שלחלך .בשבילך.
ר
גיום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדוניוישיב .כצנת
שלנ ביום קציר שמועיל לנוף ולנפש.ציר נאמןלשלחיו.
אלו כלב ופנחס שהיו שלהץים נאפנים אצל יהושע .ונפש
אדוניו ישיב .שהחזירו את השכינה לשכון בין ישראל
זלא נסתלקה מהס .ואלו ששלח משה נרמו בכיהלדישע
האחרונים .תרמו שינרתו נרשראל כמה אל1ם ורבטדע
ן ישראל1
ונרמו שתסהלק השכעה מן הארץ מבי
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 9קט .נ)7נייס ע'נ ג) דף קגז )7 .טפ *5גשס

זיך

ד4זן4ך

ף  ]61ש" בעתזריחת השמש אין הלבנה פאירה .ואין ללבנח אור עצמ אלא 4ח ו1מקבלת טן אור השמש:
פרשת שלחל
י כפני הלבנה .יש מפרשים שהגונה על
זט הייט משה ויהושע כאמרםז'ל פני טשהכפני חמהו4ני יהושע
4רץ ישראל שהיא גבחיגת לגנהיעןגי אשרשה במלכות:זט פירות האלה אינם נשפעים מעץ החיים שגלו טוב אלא פעץ ום-וי?
:
טוג ורע .קליפה ותוך
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צריקים הץ,
יטראלהיו
 .אבל הם
 .אלא
להם למובתם עצה רוערהא.שילמה נמלו עצהזו

:%4%

נ) אלה ס%ע ס6נ%ס 6סר ס5ם תפס וגה.
י5מקתסס 6סחכ5ויופ ד 65י55מק%ורמייסו.
כוץ  45פ5יס דיסחפ .כדין כ% 35ס כדומק6 .6תר ת0
'6ר

לאקמר
ר
יו אם יכנ %ישראל לארץ ,יעבייו אותט מלהיא
י שח %זכעו
ראשים .וימנה משה ראשים אחרים.
יוכה .ובטביל
במרבר לדהוה ראשים .אבל בארץ לא
שהנ
שלקחועיה רעה לעצמם .מתו הם וכל אלה שקבלו
דבריהם:

אלה שפת העטים 4ר2ר טלח משה וגו'* א'ר
יצחק משה הסתכל וירע שלאיצליחו בררכם.
8ת התפלל על יהושע .ואז היה כלב בצרה .אמר מה
ה שלמשה .שקשר
אעשה .הרי ידושע הולך בעזרת"ליונ
בו אור הלבנה ,ודוא האיר עליו בתפלתו .לפי שוצא
בבחי' טמט .מה עשה כלב .נטמם מהם והלך להטתמח
על קברי האבות .וחתפיל שם תפלתו .א'ר תודה בדרך
אחר הלך בשבילעקום.והגיע אצל קברי האבות ונמתכן

6פכיד 60 .יסוספ 6זי3 5סייפח 6פ65ס דתסס .דסדר
3יס נסירו דסיסרמ .וסו6 6נסיר פ5יס 1553חיס3.ניןד6יסו
סתס 6תס פכיו כ6 .33סחתיע תגייס ו6ת5 6נ3י
י יסודס 6רמ
קנריי 6ד36סן .ע5י חתן 155חיס"6 .ר
6מר6גסי 5ופק* %ס3י5ין .ותע 6פ 5ק3רי ד36סן ו6סתכן
ספגק .בנפטו.
ילתעהענק.
כתוב ושם אודמן
3נרתיס דס 6כחי 3וסס 6מיתןססי
6נ 5מ6ן ד6יסו 3דומק6 65 6סחכ 3תודחי5מייכ5יךדיכ3 35גין אבל מיששההרויא בצרהאין מסתכטלשיכללו.תלמכיך כלבמשים
ד%ס 3דומק6 65 6סחכ 5תדי61 .ס 06555 6פל ק3ר* שהיה בצרה לא הסתכלכלל .ובא י
רואעתפ:לל  %קברי
36סן 65סחזכ 6תעיס 6ד6
האבא .רישצל מעצה הז
א משה להושע בן נק יהושע .ר' יצחק אמף וכ4
ריקרא תסס 5סחפ  13מן יסוספ ר' עמק 6תר
ר
ק
י
ו
י
כ
ו
י סוספ קר6יס קר .6וס 6כחי 3נ) 1י6תר תסס
הושע -9או רגצעוב .והרי כתוב נ)ויאמר כהשה
ן גפר .וימ5ס שוספ 6ח פמ5ק .אליהוט",וידושעבןנון נער .ויחלש
ע את
ויסוספ כןגי
ש
י
י
יו*
65566יס6ו*ס5ע.מסס .יס יוסיפך תכישו .ר' 6 636תר כיון אלא א"ל נה2ה .יה יוטיעד מהם .ר' עבא אמרעמכל
ן
ס5יס .וכת6י3 .סכיגח .6ששלחוליכנס שמה נצרך להיותבטל%ת .ובמה.בשכינה
דסדריס 5תיפ5 5חתן 56עריך
דפד ססי 6ספח 6גפר 6קרי6כ2סתוסי ד6וקיתנ[ 6ד] ו3ססו 6שער שתה השעה נער נקרא כמו טביארו נ;] יבטעה
ספח 6קסיר ליס תסס כסדס .ו6פ*נ ד6סכחן יסוספ הריא קשר לו משה עמה .ואע"פ שמצינו שם יהה2ע
כקדמיח 6קר 6קרייס סכי פ 6100 5דזתין 5תקרייס .בתחלה .הכתוב קראו כן על שם מה שעתיר להקרא.
ך ד5 6תיפ 5חתן 3 656סכיגח .6אמר משה וראי לא נצרך הוא ליכנם*2מה אלא בשכעה.
6תר תסס וד6י 6 65י5ערי
י להיות:
וסכי 6חחזי:
וכך
ו
א
י
היש  %פז 606יו ונו' .ר3י מ"6 6תר ומ  65סוס היש בהעץ אםאין תו' .רביחייא אמרוכי לאהיה
ידפ תס :ד6יח 3ס כתס 6י5גין תסגיין ד 6תן
ירע משה שיש בה הרבה עצים משעים זה נע
ן .וסו 6וה .והרי הוא הי' משבחה לישראל כמה פעמים .והוא
ד 601 .6סו 6ס3ח 5 05יסר3 56כתס יתני
6סחפק נד .6וס 6ק*3ס ק6תר3יס 5תסס 3קד%ח 6דסי 6מ2תפקבזה .והרי רקב"ה אמר לו למשה בתהלה שהיא
6רן זכת מ 35וו3ם*6 .ר יוסי ס6 6חפרו מ3רי .6ארץ זבת חלב חרבט .א"ריומי הריהעירו ההברים שעץ
דכחי 3ד) 6ים סיס 63רן פון 6יו 3סתו"6 .ר והאיוב .שכתוב ד) איט דף' כארץ עוץאיוב שמו .א'ר
5סס לתיא דמגתל 6פ 5תס דס56ו 3קדתיח .6שמעון דף' מרמז להם רמז חכמה על מה ששאלותחלה.
סדתכפחוין3רסתיי
י ס' כקר3נו 6 06י'ן6 .מר חתן חמתון 6י שכתוב הרש ה' בקרב %אם אי"ן .אמר שם תרש אם
ס
5 16ס6י6 .תר 15ן 6י חחתון ארץ הואת נקשרת להוי"ה אולאאן .אמך להם אם תראו
סי6 6חמזי6
ד6י 63ד6רפ 6כס6ר 6רפי דפ5ת .6יס 3ס פן שפרי הארץ כמו בשאר ארצתע'שבעולם .יש בהעץ.
6י5נ 6דמיי 651 .ת6חר פי65ס יחיר .ו6י חמתון ד 63'6עץ ההיים .ולא ממקוםעליוןיותר .ואם תי %שפירות
יחיר ותסגי 6תכ6 5חר דפ5ת 6חנדפון הארץ נרולים ומשונים מכל המקומות טבעולם .תרעו
ד6רפ6
דס 6תטחיק 6קדיס 6ק 6כניו 61חתסיך ססו 6טהרי מן הקרמון הקרוש נטפע 2משך השתנות העליעה
סכוי 6פ63ס תכ6 5חרי דפ5מ .6ו3ד 6חגלפון סיס ההיא שמה מלבל המקומות שבעולם .ובזה תרעו היש
ן [ס]1 .פשד 1סחמזקסס ולקחחס מפרי בה עץ אם
ן [ס] וע"כוריעחזקתם ולקחתם מפרי
06א
י הארץ .לרעתאי השתנות ש .6ת,ימים
י סגו' 6די5יס .וסיתיס
רן5 '.תגדפ
י
מ
י
י 3כור
י
ת
כ
ב
ת
י
י פגכיס ענבים .והימים למה נאמר .שהרי ואז בבורי ענבים דף'
פנ3ש .וסיתיס ת6י ק 6תיירי .דס 6ו6ז3כי
 .כלם היו
ר05ו סוו די לומר .אלא והימים אותן ימים הירועים
סג' 5יס 656 .איתיס 6יגון ד6סח%דען .כ
תחמכרן 3סס 61זתנ3 6ססו66י 655דמע3 6יס6דס סר6סון .טחוברים בזנק ההוא באותו עץ שזמא נו ארםייאשון.
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כמו שלסדנו שנפן ענביםהיה .ועל זה כתוב והימים .כתס דתנינן פנכיס סיו .וע*ד וסיתיס.
מינון דמסתתודען יתי ככורי ענכיס דייקמ.
י בכורי ענבים רוקא:
אותן ימים הירועים היו אןיס
ך בנגב ויבא ער חברון .ויבאו צריך יומר .אלא ךיעלך ככנכויכמ עד מכרון ויכמו תכפי 5יס .מ65
דיעל
א"ריוסי כלב הוא שבא להתפלל על קברי

מ"ר יוסי כ5כ ס1מ דמתמ 555מס פ 5קכרי
מכסתמ מתר כ5כ .יסוסע סמ כרכיס ת0ס כסיועמ ע5מס
קדי0מ ויכי5 5מסתזכמ תגייסו ומנמ תס מעכיד מית5ך
5תכעי כעותמ ע 5קכרי מכסתח.כנין דיסת~יכ תעיסת
כי0מ ד0מר תמ55ין .ר' י5מק מתר תמן דסוס ר0יס
תכ5סו דמ פמ 5כנוויס [י] דכיס ת5ימ נ 65ות'ח
תמן סומ ת %0ממרי דיכע 5מע5מ תתן .דס6
כתינ ו0ס ממיתן 0סי ות5תי .יתדמי 15די5סון תמן
יכי5 5מע5מס כתערתמ .מ5מ סכינתמ עמ5ת תתז ככ5כ
5כ0רמ 5מכסן דסמ תסי זתנמ 5מע 65כנ"סו 5מרע 6דמותי
5ון קכ"ס .וד 6סומ ויכמ עד מכרון .תמגמ ממיתן
00י ות5תי תתמן נפקו זרעמ ? 11תמיטן נס(ין
דמסי ;15 5קכ"ס כ6רעמ [י] ומעידו תכנתמרעמ .ותנייפ
נפקו ניכרי ע5תמ כת? דכתיכ מ) סתס סנכוריס
 .תד6תכרי ע5ת6
מ0ר תעעס מנ0י ס0ס מ0ר תעעס
ת0מכמי .מנסי ססס ממיתן 00י ות5תי .נ) רכי יסודס
כר  0150סוס מזי 5כמורמ 6ורכי מכמ סוס פתיס עמ5ו
5מד מתרמ וכתו תתן כד כעו 5תסככ  110רי0יסון
כססומ ת5מ ד6רעמ דסוס מד קכרמ תתן .פד5מ דתיכו
קרמ מד ק5מ תן קכרמ ומיור זרעמ 5מרע 6מעמ תריסר
0גין סוס
ו5ה מקערית כר סמידנ6
דפרכו %דנרי מתינמ סכמ .מ'ר יסודס ת6ן מת מ'5
יודמי מנמ .ומנמ יתיכ נזיפמ ד5מ יכענמ 5תיע.5
כנין ססומ 5ערמ דכרי דגנכיס ססומ עכו"ס כד סוס
ועירמ וח5קי 5יס כ 5יותמ 51פרמ די5יס
מי 5י
דמ
ת5תיע 5כדוכתמי .וכסמי חתרמ 5מ מתערית כר ס
ידנמ.
5כנעת15ת61נעותמיןדי5סון ע5חיי 5מ יתק" פ%
וסמידנמ 6תפרית סכמ דסוו מפרין5י כ5
יותמ
יות 6ד5ענ5מייתי נרי סכמ ו5מ ידענמ
י כתות.6
י
מ
מ
י
י
מ
נ
מ" 5ר' יסודס ת6י פכידתייכו כססומ ע5תמ .מטרנפ

 .יהושע ה ברכו משה בעזרתעליונה
האבות .אמרכיב
םר.יואני מה אעשה .נתישב
הקדושה .ויוכל להנצל מה
להחפלל תפלה על קברי האבות .כרי להנצל מעצה
הרעה של שאר המרנלים .ר' יצחק אמר מי שהיה השוב
ן בי בו תולה רנל .ובוא וראה
מכלם זה נכנם בתוכו[י
סי הוא משאר האחרים שהי' יכול לכנס שמה .שהרי
בתוב ושם אחימן שש ותלמי .ומן הפחד שלהם סי הי'
ילא שחשכינה נכנסה שמה עם כלב
יכול לכנס במערה .א
לבשר להאבות .שהגיעהזמן שיכנסו בניהם לארץ שנשבע
להם הקב"ה .וזה הוא ויבא עד חברון .למדנו אחימן
ששי ותלמי מסי יצאו .הם היו ?רע מאותן הנפילים
שהפילם הקב"ה לארץ [,ן והולירו מבפת הארץ .ומהם
יצאו הגבורים שבעולם .במו שכתוב  )6הסה הגבורים
אשר סע'לם אנשי השם .אשר מעולם .משנברא העולם
נמצאו .אנשי השם .אחימן ששי ותלמי .נ) רבי יהורה
בן שלום היה מהלך בדרך ורבי אבא היה עסו .נכנפ
למקום אחר ללון שם .כשבקשו לשכב דנירו -אשיהם
על הל אדמה שהיה שם קבר אהד .מרם שיש,ו שמעו
קול קורא מן הקבר ואומר .הזרע שנטמן בא,ץ זה שנים
ושר שנה עברו מאז .ולא נהעוררתי עד עתה לבעבור
 .א"ר יהורה מי אתה .א"ל
שאראה כאן הפנים שלבני
יהורי אני ,ואני יושב נזוף שאין ביכולתי ליכנם למעלה.
בשביל הצער של בני שננבו עכו"ם ההוא כאשר היה
נער קמן .ומכה אוהו בכףיום .והצער שלו מעכב אותי
טייכנם במקומי .ולא נתעה4רהי במקום הזה אלא בשעהזו,
א"ל האם הדעו בצ"ר אנשים החיים .א"ל .שוכני עפר
ים רצ4
לולא תפלאיהם על אנשים החחם לא הטמתקיימ
ם בעולם .ועבשונתטייתי כאןשדיו אמרים ל .בכליום שבקרוב יבא בני לכאן .ולא אדע אם חי או מת.
א"ל ר' יהודה מה מעשיכם שם בעולם ההוא .בתוך כך
רעש הקבר ואטר קומו ולכו שבשעה זו ילקה בני.
מ
ויהמהו רברחו סשם כחצימיל .ישבו עד שהאיר הבקר.
קמו ללכת ויראואיש אתר בורח ועובר לפניהם במהירות .קתו 5תיע מתו חו כ'כ דסומ רסיס וערק.
והי' רם נוזל על כהפיו .אחזו בו וסיפר להם מה שאירע וסוס סתית דתמ מכתפוי .ממדו כיס וסח 5ס 1טוכו6
.
לו .אמרו לו מה שמך .א"ל לחמא בר ליואי .אמרו מתרו 5יס תס 0תך מתר 5ס5 1חתמ כר 5יומי .מתרו
ודאי שלטאי בר לחמא הוא אוהו דמת .תש לירא לדבר ותס5יו6יכר 5מת 6סוסססומ תיתמ.ותסתפינמ5מסתעויייתיר
עור עמו .ולא חזרו להקבר .א"ר אבא זהו שאמרו כסויס .עמ מסדרו מ"ר מכמ סמי דמנ%רו
שתפלת המתים תגין על החיים.מניין .שכתובויעלובנגב ד155תסון דתתימ תגינמ ע5חיי .תכ5ן .ךכתיכויפ 15כנגג
ויכמ עד מכרון:
נ)ךיננאך ער נחלויבאאשכעלרונחו'ב.רוןר' :אבא אמר לאחר נ) ךיבנ"ש
ך עד ימ6 5סכ .'131 5ר'  6%מתר
 .לא
כרתו ססומ 06כ6 5ת5 1ס5קמ 5יס% .
שכרתו אשכל ההוא באו להגביהלו
יכלו .באו ליקחלו .לא יכלו .באו כלב ויהושע לקחו יכי5ו .מתו 5נע5מ 5יס 5מ יכי5ו .מתו כ5כ הס01ע נס15
אוהו והנביהו אותו .ונזקף על ידם .זש'כ וישאוהו במום 5יס וס5יקו 5יס ומזדקף פ 5ידייסו .סס*ד ויסמוסו כתוע
בשנים .באוהןשנים יחידים .זמורה למה היו מבקשים .כ0ניס כ6ינון 0ניס יחידן .זתורס תמי קמ כעמן.
אלא אשכל הי' הולה בה .ובעוד שדיה מחובר במקשו מ 65מ0כ 5סוס ת5י 6כיס .וכעוד דסוס תתמכר כמתריס
נקרא זמורה .אהר כך קראוהו מט .שכהוב ישאוהו מקרי ותורס5 .כפר קרייס תוע .וכתיכ ,י0מוסו
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כתוט .ססומ ריסתתודט [ח] ססומ וכרתו
תכמן ידטו יסוסע וכ5כדמיכון מתמדן 5תיט5 5מרטמ51 .תסוי
15ן כס מעק וממסכמ .פז דסוומתיין מת5כו ע5ייסו
כ5ס 1ךע] קמיס כ5כ כמיכמ .מתר מיכמ מיכמ.
י גגיכך 6ק תתקס5ין .תס מכן כמעקך.
מ
יי
ר
תת
ק5ע נרתיס ויסכו 15ן .ר' מ5טזר 6
 65יסכו 5מחרי .זס 6כתיכ 11סמוס 1כתוט וכתיכ
כסכיס .וככ5סו 5מ  110סכיס כוותייסו ותכמן מו5יף יסוסט
כ  )6ויס5ח יסוספ כןכון תן סססיס סכיס
5כתר.יכתי
מכסיט תרנ5יס .וסכי סגיס סמ מוקת1ס קזתמי .וכז
תסו 5נכייסו זיסרמ 5יסכו 15ן .ומיכון
מסתמרו ופכזו נרת"סו סיריי
ס .ר' י5מק 6תר כד ס11
ן טכקיס ס11
ז  6100תוטרמ זתסס
תעמן 5נכייסודמיכו
י
י
ו
ס
קתייסו ומסתזיכו .ותכ5ן זססומ מוער 6יסיכ 15ן .סס'ז
וימתר מ5יסס ע1 15ס ככנכ כתיכ סכמ ע5ו 1ס .וכתיכ
סתב נ) ומת סתטס סוס תקמכיזך ונו /וכנילס מסת~יכו.
ד6י תיתמ סכי פכקימ סכקי 15ן5 .מ מ5מ 6ת1
5כסכ15 6ן וסוו סוו5קתייסו ססומ מוטרמ ומסתזכיתקתייסו.
רכי יסודס מתר תסורת סתמ קדיסמ תסר 15ן תסס.
וכניכיס מסתזיכו תכייסו .ל'מיימ מתר ת5ת סתסן מקרון.
כפי5יס .טכקיט .רפמיט .וכ5סו מורכי יותי .כפי5ין
מקרון כקזתיתמ5 .כתר כז מתמכרון כככת ככי כסמ
ומעידותכייסו .מקרון עכקיס 5כתר דסוומז5י וסטמןכסמי

ד5טי5מ מקרון רפמיס ..רמ
ע5תמ .ותתרפין
סו
סו
סתעון מתר מ5ת5מתס
ויפיי5ין יסר5 56מרעמ כמותכמ
ז5יסכמ כיסמ5 .מ סוס קמיס ט5תמ רנטמ מז תמןמותנמ
ז5יטגמ כיסמ כמס .ור 61זת5ס תז6תמ כמס ע 5מוס
מטי 5כס זוסתמ .מ"ר סתטון וט 5כ5מ תמ 5קכ"ס כר
תן 5יסכמ כיסמ .כנין דכתיכ נ) מסר מתרו 55סוכיט
כנכיר ספתיכו 6תכו תי מזון 5ט .תמ חזי כתס טכז
ססומ 5יסכמ כיסמ .נזר ע 5מכסתגמ ז5מ ייט15ן 65רעמ.
ע
ותיתו מיטן זמתרו .ו6תנ1ר ככיס 5דרי זרין ככיכפכ
זמפיקו 5יסכמ כיסמ פ6 5רפ 6קזיסמ .כמ' 15מפיקו ט5יס
י.
כנין כך קכי קכ"ס פ 5ז .6וק6יתו יסר 56כ5סו
65סת65ס תע5פ .6מ5ת5מ כפותיס זתסס:

ו 1 15ימתרו פו''6 .ר פי 6תמי סכמ ס%
י)דיכמפר
ויספרו ו5מ כתיכ ויניזו מו וימתוו.
56מ כ 5מז מ51יף ת5ס כ5סו [י] *1נידו .ככ5
זו.י וי6תרו .מתירס
מתר רתן קמ רתיו כמכתתמ
נט5תמ .וימתרו סרסורמ ז5כמ וימתרו .תפקיזת.6
יספרו .פריסותמ דתלס ככ 5מתר .כמגו מ 5סמרן.
ס5ככו טכפי 5יס .מ5מ כמכו [י ]6עמ5כמ 5תתן 5ססי6
מרע 6דסוית תסכס ככ5יותמ
 .וסוית מתרתז5ית זכוותס.
ונס 1כת מ5כ וזכס סימ .רכי י5סק מתר תמן
י
ע
כ
ז
5תיתר כדינמ מתר ת5ס זקסוס כקזתיתמ.כגין דיסתט5יס
כדיכוי .ר' חיימ מתר סכי מתרו .עמ5כמ 5ססימ ~עמ
זסוית תסכמ  05כ5יותמ ומתרתד5יתזכוותס.
*
ומרימתותס
י סכי .זסמ ~ספריס .מתכ5מ
חטן
כי
ת6
ט 5כ5מ .עמ
ועירין
נש*אהסג4טות  )6יסופע ל ג) סטא  0ת5יסי"נ ו) ש

י

יו

,ש

ין

8ג

במום .נשש לאותו דבר הידוע [ת] לאותויבר שכרתו.
מכאןירעו יהושע וכלב שהם ראוים ליכנם לארץ.ילריות
להם בה חלק ונחלה .כשבקשו ללכת נתיעצו עליהם שאר
המרמים[פ] עמד כלבלפני הפירווע .אמר פירותפירוק.
אם בשבייכם אט נהרנים .מה אנו גחשבים בחלקך.טיד
הקילו עצמם ודועטסרו לשאר המרנלים .ר' אלע~ר אטר
לא התטסרו לאחרים .שהדי כתוב ישאוהו במום .וכתוב
בשנים .ובכלם לא היו שנים כטוהם .וטכאן לטר יהושע
אח"כ .שכתוב  )6ישלח ידושע בן טן טן השמים שנים
אנששטרנלים .ואלו שנים הרי ביארו הראשונים .וכאשר
אצל ישראל אז נתט הפיתת לשאר המרנלש .והם
דנג
ער
יא
ש
יו ועשאו לעצטם כשירתם .ר' יצחק אמר בשהיו
אצל
ם
י
ע
י
נ
מ
.
ם
י
ק
נ
ע
ה
ו
י
ה
משימים את טטה משה
אהען
יפניהם ונצולו .וטנהן שטמה ההואנתן להם כהטה .זש"נ
ויאמר אליהם עלו וה כנגכ .כתוב כאן עלו זה .וכתוב
שם נ) ואת הממה הזה תקחביי
ך תו /ובשבילו נצולו.
שאם תאמף שאלו הענקים הניחו להם .לא .א~א באו
להפשם .והיו טשימים לפניהם טמה ההוא ונצ:לו טהם.
רבייהויה אטר ססורת שם הקודש ססר להם משה.
ובשבילו נצולו טהם .ר'חייא אמר בנ' שמות נקראו.
נפילים .ענקים .רפאים .וכלם היו טאריכים יטים.נפילים
נו-או בחחלה .אחר כך כאשד התחברו בבטת האנשים
והולידו מהן .נקראו ענקים .אח"כ כשהלכו ושטו בעולם
י
הוה .והט נרפים טעולם העליון .נקראו רפאים .רנ
שמעע אטר אלטלאנכנסו ישראל לאיץ עם האוטטת של
לשון הרע .לא ה*ה טתקחם הקולם רנע אחד.טי האומן
ול לשון הרע .הנחש .וסוד הדבר טשבא הנחש על חוה
הטיל בהזוהמא .א"ר שטעון ועל הכל פחל הקב"ה לבר
ק לשון הרע .לפי שכתוב ג) אשר אטרו ללשונינו
ננביר שפתעו אתט מי אדון לנו .בוא וראה נטה נרם
לשון הרע הד~א .נגור על אבותיט שלא יכנסו לארץ.
ומהואיו שאמרו .ופזר בכיה לדורי דורות .בביכולכיון
ווהוציאו לעפון הרעעל אדץ הקדושה .כאלו דשציאועליו.
ולפיכך נתקנא הקב"ה על זה .והט עומדים כל ישראל
להנרת טןהעים
 .שלא תפלתו של סשה 2

י)דיםפרו יאטי
ופה .אשרחייא למה נשתנה באן
שכתובו"מפרו .ולא כתובויניח אוויאמרו
נלבי.
ענץ אחר ['] וינידו .בכל
אלאעכללרמאזחדשמרממלזמי
םקום פרה
בחכמה .ויאמרו.היינו אטירה
נפשום .זיאמףו .דוקש הרהור הלב .ויאמרו .היינו צוי.
ויספרו .הינו נישר הזנין בבל טקום .ב*גו אל הארץ.
הלכם צריך לומר .אלא ג*גו [ימן נכנסנו שטה לארץ
ההיאשהיית משבחה בכלעם .ואמרת תטירשאין כטוה.
פם ובת חלב ודבש ההא .רבי יצחק אמר טי שרוצה
ממד שך שמר דבר אנחע בתחלה .כדי שיאטינו לו
שקריו .ר' חחא אמר בך אמרו .נכנסנו לארץ ההיא
שהיית סשבהה נליום אמרת שאין כבעה .והעלית שבחה
על הנל .ואקכן
 .שיצץ שת פריה .אשכל אחד טאותן

*

הקמנים

הזהר

רוצה להדץ למה כהוב וישאוהו בלשוןיהיד ולא וישאום
ו*יי שאר הטרגלים יעצו לעשות
אלאבלשוןרבים קופכזל4גאי1ו']חמיני פירותו,ע
רע ל*הושן ובלב בשביל שהפירות לא התטסרו להגטל ע"י יהושע :
פבאר הטשטעות שלויגידו ,ויאמרו ויספרו ,שבל
אחך מורה על פשפעות אחר ,וביון שויגירו טורה על רמו של הבטה לא נבתב באןויגירו :א )6טבאר בי באגו סשטעותו בניסה לתוכה
לחקור פניטיות שלה
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8:84כ2כי עז סעס עו' .מורמיס דע5
תתתמרמךמיגוןנ3רין תגימי
קר3מ ית3ין 35ר5 .מס
מרמין .וסכמ
אפילו בני העיר הם תקיפים ונבורים .והערים בצורות .מפי5ו מיגון 3גי תתמ תקיפין נ3ורין .וסעריס כ15רות.
שאפילו כל מלכי העולם יתאספועלידם .לא יעשו בהם דמסי5ו כ 5ת5כין דע5ת 6יתכגסון ע5ייסו5 .מ יע3ךון 3סו
פנם .א"ריוסי כל מה שאמרו בלשון הרע אמרו .וקשה פניתותמ .מ'ריוסי כ 5תסדמתרי 53יסנמ כיסמ מתרו וקסימ
מרגל מה שכתוב עמלקיושב בארץ הננב .לאדם שנשכו תכ5סו דכתי 3עת5ק עס3 3מרן סננ35 .3ר נס דנסכיס
נחש .כשרוציםיהפחירו .אומרים הרי נחשכאן .ר' אבאן סוימ .כו 3עג,ן 65נזתמ5יס6 .תרי סמסוימ סכמ .ר' מ63
אמר וראי זה קשה מכל מה שאמרו .כלומר זה שנלחם
מלחמה בכלם .הרי הוא זומדכאן .ובאיזה מקום .בארץ קר3 63כ5מ .סמ סכמ ותין .ו3מן 6תר3 .מרן
הננב .שהרי זה המקום ליכנם בו .מיר העשא כל הקרה סגנ .3דסמ סומ מתר 5מע5מס 3יס .תידותסמ כ 5סעדס
ויתנו את קולם בבני .קבעו בכיה לדורות לעולםבלילה ויתגו מת קו5ס 33כי ק3עו 3כיס 5ךורות 5ע5תין 3ססומ
ההוא .א"ריוסי עצהליץ
ולהוציא שם
הכל .מהעף 5י5ימ מ'ר יוסי עיסמ נס3ו ע 5כ5מ 5מפק 6סוס 3יס.
רל
הכל.עלהארץ ועל הקב"ה .א'ריצחקע
עיארץניחא.
תמיע 5כ5מ.ע5מרעמ וע 5ק*3ס'6.רי5מקע55רעמתינמ.ע5
קשה
הקב"המניין .א"ל זה נשמע ממה שכתוב אפם כ ש ק*3ס תגט .מ' 5תסתע דכתי 3מפס
י עז
יוקא .סעס ת6ן יכי3 5סו .כי עו סעס כדייק.6
העם .מי הוא זה שיוכל להכניעם .כ* עז העם ד
וכתוב עמלק יושב בארץ הנגב .אז נרטו כל וה כמו וכתי 3פת5ק יוס3 3מרן סננ .3כדין נרתו כ5סמי כתס
שנתבאר .ובקש הקב"ה להכריתם טן העולם .זש'כ דמתתר .ו3עמ ק*3ס 5סי5מס 15ן תן ע5תמ .סס*ד
)6ויאסרלהשמירםלי
א משה בחירו עמדבפרץלפניווט' )6 :וי6תר 5ססתידס 5ו5מ תסס 3מירו עתד 3פרן 5סנע ונו':

עי

נ)רעועה ינףל נא כח ה' כאשר רברת לאמרונו'.
ר' אחא ור' יוסי אמרו .עאים הם ישראל
מעמש עכו"םשבעולם .שהקב"ה בחר בהם ומתפאר בהם.
שהרי העולם לא נברא אלא בשביל ישראל שיעסקו
בתורה .לפי ושזה בזה נקשרים .וישראל לממה בעולם
הזה הם הקיום שלו ורקיום של כל שאר עמים .מתי.
עשעושים רטן רטנם .בוא וראה כאשר ברא הקב"ה
בעולם התקיע כדמיוןהעליון* גתן לו כחו תבורהו
כי שם שורה הלב שהוא ההוקף של כל
באטצע
הטף .ומשם נתון כל הנוף .ולב זה נאחז ונתחזק במקום
העליון שלמעלה שהוא רסוח שבראש .וזה נקשר בזה.
ובדמיון זה התקין רקב*ה את העולם .עשה נוף אחד
ן אברי דגוף סביב הלב .והלב וורה באמצע כל
ורוצי
דגוף .וכל שתן האברש נמניםמן הלב ההוא שהוא תוקש
הבל.
בו תולה1 .לב ההוא נקשר עאחז במוח
רגשי
העליוןוה
ורה למעלה .בוא וראה כשבקש הקב"ה לברוא
העול 6ההקין לים האוקינוס שיסובב נל ישוב דעולם.
והישוב של כל שבעים אומות רסדיר םסביב לירושלים.
ירושלים באמצע *ל כל הישזב שורה .והיא הסובב להר
הבית .והר הבית סובב לעזרוה ישראל .ואותן עזרות
פובבות ללשכת דגזית אשר שם סנהדרי נדולהיושבים.
ולמדנו שאיןישיבה בעזרה אלא לםלכי בית ףוד בלבד.
ולשכה הגזית סובב למזבח .והסזבח סובב לבית האולם.
והאולם להיכל .והיכל לבית קה"ק ששם שורה השכינה
והכפרת והכרובים והארון .כאן הוא הלב של כל הארץ
והעולם .ומכאן נזונים כל אותן מקומותהישוב
שהם אברי
הנוף .ולב הזהנזון מן מוח הראש .ונאחזים זה בזה.
זש"כ מכון לשבהך פעלת ה' .כרמיון זה דוא למעלה
מעלה .והש בסור מלך העל*ון .ובסור הכבוד הנעלם.
עד שצמצא שדגלנזון טן מוח העלען התלם מדגל.

הני.

וכאשר
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כ) ןעתה ימ 5נמ נח ס' כ"ר דנרת 5מתר וגו'.
רצ מממ ור'יוסי מתרי .זכמין מינון יסרמ5
תעתין עכו*ס דפ5תמ .דק'3ס6תרפי 3סו 61תפ6ר 3סו.
דס 6ע5תמ 5מ מ3רי 3 656ניגיסון דיסרמ 5דיסתן5ון
3מורייתמ3 .נין דמד 3מד מתקסרן .ויסרמ5 5תתמ 3סמי
ע5תמ מינון קעתמ די5יס וקיות 6דכ 5ס6רעתין .מיתתי.
3זתן דע3די רעותמ דתמריסון .ת 6שי כד 3רמ ק*3ס
3רנס3ע5תממפקין 5שכנוונמ 650ס.ויס53יסמי5יסותוקפיס
3מת5עיתמ דנופמ .דתתן סרימ 35מ דסומ תוקפמ ךכ5
נופמ .ותתתן מתזן כ 5נופמ.וסמי 35מ 6מיד ומתתקף 3מתר
ע5מס ד5עי5מ דמיסו
דריסמ6 611 .תקסר נדמ.
ונניגמ דךמ 6תקין תו"
ק*3ס ע5תמ .ע3ד מד נוסמ
י ךמסמ סמרניסך35מ .ע63סמרי3מת5טיתמךכ5
ומתקיןסייפ
נופמ .וכ 5מיגון סייפין מתזגו תססומ 35מ דסומ תוקפמ
דכ5מ .וכ5מ 3יס ת5ימ וססומ 35מ מתקסר ומתמחן 3תומ6
ע5מס דסרימ 5עי(מ תמ מזי כד 3ע
5מ ק*3ס 5ת3רי
טתמ מתקין 5יתמ ך16קיגוס דיסחר כ יסו3מ ךע5תמ.
ו3מ ךכ 5ס3עין 6ותין כ5מ 6סמר 5ירוסליס.
וירוס5יס 3מת5עיתמ דכ 5יסי3מ סרימ .וסימ מסמרמ 5סר
ס3יפ .וסר ס3ית מסמר (עזרות דיסרמ .5ומיגון עזיות
סמרן 55סכת סגדת ךתתן סנסדרי נךולס ית3ין.
ותגי0ן 5ית יסי3ס כעזרס מ(מ לנו5כי 3ית דוד 3למוךיסו.
ו(סכת סגזית 6סמר 5תז3מ .וסתז3מ מסחר 35ית סמו(ס.
וסמו(ס 5סיכ 5וסיכ( 5כית קדס סקךסיס ךתתןסכינתמ סרימ
וכסרת וכי,כיס ו6רון .סכמ ס 635 61ךכ 5מרעמ
וע(תמ ומסכמ מתזנו ג 5מיגוןמתרי דיסו3מ דמינ
מוןסייפי
ךנופמ .ול3מ דמ מתזן תמוממ דריסמ .ומפממיד ד 3דמ
סס"ד תכון לס3תך פע5ת ס' ..כנוגמ דמ (עילמ
5עי5מ ומיסו 3רז 5דת5כמ פ5מס ו3רזמיקירמ סתיתמס.
עד דמסתכמ דכ5מ מתזן תתוס 6ע5מס סתיתמס דכ5מ.

מכוש.

שלח

לשון הזהר

וכד ימתכ5ת ת5י כ6 65תקסר ד 6נד6
וד 6כו .6ת 6שי כד 6נסיר עתיק 6סתימ6ס כמומ6
ומוח6 6נטיל ללכ 6כדרך כטס ס'  ,ד 6סו 6כמ ס' [יכ]
[סס*ד ועתס צד 5כ 6כמ ס'] ססו 6נדל 6ד6תי מעתיק6
י
קדיס 6סתית 6דכ 5סתימין ינדל כ .6דיתרכי ו
יסתנ.
5טי5 65טי .65ויתכניד ויתמסך לתת .6כ6סל דנר

"1
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וס4 6קיתכ6מ5י"6 .ר י5חק 6מת 6ת6י ס(יק מכ6ן.
*6רמיי6 6ינון נרמו5יס ד6סת5יק מכ6ן דס 6כסקר6
דכרו גרמייסו .וכססו 6תדס דכר גס תודד כס מודדין
 5תסס
5יס .וכן ס6 %מרי 6סת5קו ד 65יכי
5מימריגסו .ננין ד6יכון נרמו ד 6ס(מתי כדכריך .כדכריך
ממס .וס6 6תערו מכרי .6וס6 6תמר:

א במרבר סז 0יתתו פתמרגי 6ע 4ו6מל .כתיכ
תמיס תטי' פס כה 56סיך מ 6נין
5תמיס .כ6כרסס כתיכ סתס5ך 5פני וסיס תמי
יס יטקכ
כתינ כיס ויעקכ 6ים תס [ינ]
י
6
מ
6
6קרי
6די%םת5תיססיכת
ין ד6 65סת6ר ניס פסו5ת כלל דס 6פריעס
ני
סוס כיס .וכנוס ד6תפיע 6תדכי מססו 6פסו(ת ו6עכר
זוס" 6דפסו5ת כ6 65כ6 5כרסס ד6 65תסקד ט5
פריט[ 0יי] כת'כ כיס תמיס ..כגווכ 6ד 6כר נם דלכיס
54ית .ו6סת(ק 5כתר נתפי(ין מ דרגין ע65ין% .טניד
ככ5יומ 6תמיס .סטר 6ניס 6כד 6סתכ 5כס6י כרכס.ל6
6( 5כ"ס 04 6כעיג6כיס 6דס6כדין 6יסו תמיס טס ס'
יכי
תס

6לסיו תמס ..כנוונ 6ד 6דר 6דמדכר
 66מתקנן (מסוי
כ 5מד תמיס טס ס' .ום( רז 6ד כתיכ כמדכר
סזס יתמ"ו ו6י 0יטרון דכד 6תמר יתמו 5כים 6תתר.
סכי סו 6וד6י .דס 6סוס 5ון 5מסוי כ 5מד תמיס טס
ס' כתרט 6קד'ס6 .6תר דס' ס6רי תמן( .מסוי
6פין כ6סין כמד 6טמיס .וססת 6כ 5חדסוי תמיס כמדכר6
דלכר מ6רט 6קד'ס6 6תר רמיק מתמן .ד65
יסתכ5ון 1פיןכ6נפין כסדיס 5מסוי טס ס' כדק6י6ות.
.וטוד
6וקתוס כמדכר סזס יתתו 60 .כ6תר 6מר[ 65 6סין וסס
ימוסו  60כ6תר 6מר .65 6וד 6כנוסין 6כ65 5
ככסמתין ..ד 65סוס כט(מ 6דר 6עלתס כדר 6דמיכר .6ע6
יס 6טד דיתי מ5כ 6מסיח .6ו6ינון כני ע5מ 6ד6תי.
עזקג 6ד6תי כד יוקיס קכ"ס מתיי 6זמיכין
(6ין ל6מי 5כקדמית .6כד" 6כ) ימיו מתיך '56ן 6יגון
דר 5דמדנר .6וטוד כנווג 6ד6 6וקמוסמ6י דכת'כופנריכס
6תס יפ 15כמדכר סזם .מלו פנריכס .ד 6י5ר סרט .כ5יל
דגר ונוק[ 5יו] מסרוגץ ד6ית ככו כגין י5ר 6ניס6
יפ 6נתדנר סיס
 .נו* 6נ) 6סר פנרו מעכור 06
סכמל .כנת דרטת 6דקנ"5 0סי65ס 5סני פנריס
מעל5 %ע5ס* .סו %דקר 6ל%כםסכי .דכתיגיס .15ע6
נא8אשזמכףכצת*  9קט .פשי'ג ,ג) סמ4 '6 (61
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וזה בזה ,בוא וראה כאשר מאיר הקדמון הנעלם בהמוח,
והמחה מאיר להלכ בדרך נעם ה' ,זה נקרא כח ה'[ינ]
[זש"כ ועתה יגדל נא בח ה']איצ הכח הבא מן הקדסק
הקדוש שהוא ממיר ונעלם ,ינדל נא ,שיתרבה רתגדל
למעלה מעלה ,ץהיה נשפע ונמשך לםמה* כאשר דברת,
כמו שביארו ,לאמר ,ללמוד מכאן כל דורות האחרונים
כך בשעת צרה,
לעולם ולעולמי עולמים ,לאמר,
עת הרוחה ,וטה הוא ,ה' ארך אפים וגו',
לומר כך בעו
והרי ביארט הדברים ,א*ריצחק אמת למה נסתלקמ:אן,
א8ר חייא הם גרמו לזה שנסתלק מכאן ,שהרי בשקר
ההגהגו עצמם ,ובמדה ההוא שהאדם מודד ,בה מודדים
לו ,וכן שאר מדות אחרות נסתלקו ,שלא יכול משה
לאמרם ,משום שהם גרטו זה ,סלחתיכדבריך ,כדבריך
ממש ,וזה העירו החברים ,וזה נדרש:

יומר

1 )6בכפרבך הזה יתמו ,פתחרבי אילאי ואמר ,כתונ
תמים תהיה עם ה' אלהיך ,סה בין תם
לתמים ,באברהם בתוב התהלךלפני והיה תמים ,יעקג
שנשתלם יותר כתוב בו ויעקב איש תם [ינ] למה נקרא
איש תם ,לפי שלא נשאר בו פסולת כלל ,שהרי פריעה
היהה בו ,ובזה שנתפרע נמהר מפסולת ההוא ,ונתבםל
זוהם הפסולת לנמרי ,אבל אברהם שלא נצמוה על
פריעה [יי] כתוב בו תמים כדמיון הזה אדם הלובש
צצית ,ונתעלה אח*כבתפיליןתוך מדרגותעליונות ,נעשה
בכל יום המים צד הרע כאשר יסתכל באדם הזה ,בל
עכל להרע לובעין רעה ,שה אז הוא תמים ע 9ה'
ררי המדבר טשתקנו להיות
אלהיו ממש כדמיון הזה דו
כל אחך מהם תמים עם ה' ,ועל סוד זה כתוב במדבר
הזה יתמ"ו ,ואם תאמרו שכאשר נאמריתמו לרעה נאמר,
כך הוא ודאי,
היה להם להיות כל אחד תמים עם
ה' בארץ הקדוששההר,ימקום שהשכינה שרויה שם ,להיות
פנים בפניםביחד עמו ,ועכשו כל אחדהיה תמים במדבר
שמבחוץ מארץ הקדושה .מקום הרחוק משם ,שאין
מסתכלים פניםבפנים עמו ,להיות עם ה' כראוי ..ועוד
ביארו במדבר הזה יתמו ,אבל במקוס אחר לא[עי] ושם
ימותו ,אבל במקום אחר לא ,וזה בטפים אבל לא
בנשמות ..שלא היה בעולםדור עליון כדור הטדבר,ולא
יהיה עד שיבוא מלך המשיח ,והם בני עולם הבא,
ולעתיד לבוא כאשר יחיה הקב"ה את המתים עתידים
הם להחיות בראשונה ,כמש"כ נ)יחי
ו מתיך ,אלו הם
דור המדבר .ועודכדמיוןזה ביארו מה שכתוב ופנריכם
אתם יפלו במדבר הזה .מהפגריכם .זה יצרהרע ,בולל
זכר ונקבה [ס ],החסרונהע שיש בנם בשביליצר הרע
יפלו במדבר הזה ,כמש*כ נ) אשר פנרו מעבור אה
הנחל ,משום שרצון הקב*ה להכריוע לאותן פנרים מן
העולםלנצח .וסוף הפסוק מוביח נך* שבועביפלה ולא

כדצב

הזהר

החכמה שהיו נבח" מוח ,וכאשר השח מאיר להלב,חיינו להת*ארת כדרך
ומ 8כאשר באההאיה
8רש 8נ8סרא8חרכ8עחל
יתוכלענין וה המאכך הוא להכין איךשייך אצל הנורא שיתגרל כחו דמשמע שלפעמי8
יםה' 48 .שש 8בינה ,זה
'.
נ*
9ע קפן ,הלא כהובאני ה' לא שניתי ,ומבאר ג 81שעניע הוא שיושפע אור חדש מן הבתר להכמה ומן חכמה לבינה 1מן כינח
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 )6 .חר" 4המדבר זכו עכשו מה שלא וכו
נהוב ת*לו.
כאו4ר היו בח"ם .וחהרי ראשי "שיבות הרבה יש לעם
הזה שבמדבר.בעלי מקראלבד .בעלי משנה לבד .בעלי
 .שלה ראשר הישרבות כלם בראשי חדשרם
חנדהיבד
רן הכהן.
השבתות ומועדים מתאמפים אצל ההר של אה
ונתעוררים אצלו .ונכנמים תוך ה"ובהשלו .ומתחדשים
שם בפהרת המל הקדוש שיורד על ראשו.ושמן המשחה
]ועמומתחדשים כלם בהתחדוית האהבה
שנשפעעליופי
למלך הקדוש.עד שנקראכאן הישיבה שלאהבה.ואהין
טסע עם כלה"שיבה בהסתרה דקה.יעיפוכנשרים לתוך
"שיבה של אורה .והיא הישיבה של משה .וכלםעומדים
מבויץ חרן נכנסים פנימה .אלא אהרן בלבדו .ולפי
השעה נקראים בשם[י"ןואיןמיעיראהלולמשה.שחרי
מסוה ההוא של פניו פרוסה לפניו .ושבעהענני כבוד
סביביו ..משה שמר דבר מתם לאהרן .ת*הרן מפרש
לראשיה"שיבות .במה מפרש .בכל שתן מעינות החכמה
שנמתפ ממנו כשהניע זםט של יהחשע ,ועכשע הוא
מחזירם אליו בכמה 8ליאות וטקורים ומעינות פחלים
.כלנשיםהצדקניות שבאותוהדור
הנוכעים בכלעניןרענין
באחע למרים נם כן באלה הזמנים .חשז עולתע כלן
בתמרחע שהשן תוך המדבר הזה .וטם ההוא נקרא יום
שמחה .הנשים בלילי שבתות ובלילי ימים מובש כלן
באות אצלמרים.ויודעה להשתדלבידיעתרבוןהעולמש.
י דור הזה מכל הדור"ע שבעולם1
זכא
נ)אנ?ר ר' שמעוו מ8רשהזו למדנו מודא החכמה.
פשמע ממנה סודהז עליונים
ורמים .בוש טששה הקב'ה מ"שבח התורה ואומר .לכו
בדרכי תתינעו בעבודתי .והרי אני מביאכם לעולמתז
טובים העליונים .האנשש שאינם יודעים אין מאמינש
ואץ מבינש .טמר הקב-ה לכו לתור עולםהמוב ההוא.
טים הגחמדההחש.אומוים האנש"ם איך טכל ל
יהור לו
ולדעת כלא .מה כתוב עלו זה בנגב [סן התינעו
.ומסנהתביטאותו1
בוערהותראי.הריהיאשןסעעןל8נ"בם

כתיכ תפ5ו )6 ..ודר 6דתדכר 6זכו ססת 6תס ו 65אצ
ס 11כמיץ וס 6ר6סי תתיכתי כצי6ס 6יכ5 6מת6
ד 6דכתדכר .5ת %תקר5 6מת .ת6רי תסכס 5חוד
יין ויסי תתיכתי כ5סו כריס ירמו
ד%וס 5מוו561 .
וסכתי ותופו" 6תתככסו 5נכי סור 6ד6סרן כסכ.6
ותתפרי 5נכיס .ופ56ין ם תתיכת 6וי5יס .ותתמדסן
סתן כדכיו דס 65קדיס 6דכמית מ 5ריפיס .ותסמ רם
וננ פ5יס [יז] ופתיס תתחדסן כ5סו כמדוסין דרמיתין
דת5כ
י 6קדיס .6פד ד6קרי 0כ 6תתיכת 6דרמיתות61 .6יס1

כי

ייפ

י

העומדים שורות שורתע בכבוד עליון במדרגות עליונווז.
החזק ההש הרפה .בה תר 14אם זכו לכל זה כאשר
 .אסלא .או שזכו כאשר
התנברו על יצרם כבשואיצ
ההחזקו בוערה להנחע בה טם ולילה .או אם כאשר
ר*תה ידם 0מנה זכו לכלזה .המעם הוא אם רב .אם
רבים הם אלהשהתינשבעבורתי והתחזקו ברערה.בשביל
שזכו לכל זה .אם לא:
ונ?ה הארץ השמנה היא אם רזה .מההורה תבינו מה
הארץ .מה עולם ההוא .אם הוא מש8יע פוב
העליון ליושבט .או אם מנרע ממנה כלום .היש בהעץ
אםאין
 .היש בה עץ החיים לשלם ולעלמי צלברם.או
אם צרור החאם נמצא ברעכו .אם לא:
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סמרניס .תסס 6פר ת5ס ספס 065גץ61 .סרן פריס
5רכרכי תתיכתי .כמלא סריס .ככ6 5יטן תכופין
ד6סתיתו פטס כד תע 6יתכי
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נ) אמרר'שמעון תסלסת%6 6יסכ 6דמכתת.6
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כ16רי*פ 6ופתפק .דס4סי 6ק"%קפייכו .ופגספכדפון5יס:

וראיועם אתהארץ 8הה"שונו' .מהתורה תרש עולם

ההוא.שד היאירושת נחלה שאני מביאכם
ויעליה .אלו הצדיקים שבנן עדן.
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דקייתן סורין סיי
יק"כדרנין פ65ין.

ים

6תקפו כ16רייפ 6ו5ת5פי כס יתת6
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ו23ה ס6רן ססתכס סי6 6סריס
 .תד16ריי %סכדפע מס
ס6רן .ת6י  6100פ5ת6 .6י 6סגי סינו
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ירוע נקראיפ גשם ליכנםמי ושראויליגגס.
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לשון הזהר
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שלה
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ס5קין ננווס 3כג6353 .3ע 655כת6ןי6סתי5
נכנסט בתכהבננב .בלנ עצליכמי שמתינע
גתנכ3 6כני3ו .ךמסיני5י
ת 3ס 6נר .מתי יס 6עותר 6לחנם ביבשות .שטחשב שאין בה שכר .רואהשהעשירחע
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דס6י ע5ת36 6ין 3גיכס .מסיכ ךכ 65סו3 6ננ .3של עולם הזה אבר בשבילה .מחשב שהכל
באהעורא בננבי
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סרתוכיס ופן סת6כיס .כ 65פוין 5סמ תי5י 5סער 6הרמונים ומן התאנ
6תר5 .6סער 6ךתיכ6י5 .סער 6ךסרת[ 6כנ] סס*ן 1יפו3ו המומאהי ללר אפיקורסת .לצרהפייוד [כנ] זש'נוישובו
תפור ס6רן .ויסו3י.תיי3ין 5ססר3 6יס 6ותיי3ין ת6רמ 6מתור הארץ .ו"פובה חוזרים עצר הרעי וחוזרים מררך
ם לא ראיתיטוב
ךקסוע6 .תרי ת6י 6יכפת5ן .ען יות 65 6מתיכ 6ע 3האמת .אומרים מהמועלת לם .עד היו
5עלת6 .6עת5כ3 6ס .ו3קע6י ריקס .ויתיככ3 6ק5כ 6לעולמי יגעתי בהי וביתי ריקמי ואני יהפב בבזטן
י ותמןייע5 51נ11יס .עכ העם [כו] ולעולם ההוז* מייזכהומייננס לתוט* מומב
ךעת[ 6כן]  6100%ע5ת 6ת6ן
לנו שלא נמריח בל כך!
5ןי6 65ערמכחיהגולי ס6י.
ריכפנשרך  15וי6תל 1ונו' 6 60עת5נ651 6י %גנין 41ספר 4ייאמרו ונו' .הרי עמלתי וינעתי בשביל
לרעת חלק של עולם ההוא .תם זבת חלב
5תכדש מו5ק 6ךסס 61ע5ת .6ונס זכת מ35
יי3פ 0י .6ע 3ס 6100 61ע %5ע65ס .כתס ויךעכ 6ודבש היאי פעב היא עולם העליון ההואי כמו שהבנתי
5 5תוכ כיס:
ת בו?
בתורה .אבלמי יכולי1כו
נ6יאת 536 .6ת6ןיני
 6ימקי 3כ 5אפםבי העם .הקיף הוא העם .שאין נל העולם
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י עז סעס .תכףף
אכפם כ
חושב כללשיהי' להלומר תורה עושר רב שיוכל
ע %5כ 55טע ויס5 6יס עותו 6סני6
65סתו 65ניס .ת6ן  610ךיעי 3ס1 .ך6י 6פס כ* עז %מול בוערהי מי הוא שיזכה בה ודאי אפס בי ש
סטס סיופ63 3רן .ת6ן וכפי למזכ כס 3עי כתסוי העם היושב בארץ .מי שרוצה לזבו
ית בה צריך להיות
 .כן* 6ס) ועסיר יענס עזות וסטריס תקיף בעשירות .כמש"כ ס) ווהשיר "צנה עזההנ והערים
תקיף 3עותר6
 6ימסרון גרולות ובצורותיבתים מלאים כל פוב שלא יחסר להם
נזיפת ו153רות3 .תין ת5יין כ 3טוכ 6י5
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תקיף ניכר כ6רי3 .נין ךסי 6תתסת חי5יס י3ר נס .חזק ונבור כאריי לפי שהתורה מתשת בחו
י
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איסור והיתר .ממא ומהורי כשר
ל.
65סתן3 65סס6 61יסור וסיתרי עתמ ועסור כסר ופס .%להתינע בעניני
ת6ן אכ5 %זכ6ס 3ס .ועת פמנק יוקג 3מרן סע6 .3י מי יבול לזכות בהי ועוד עמלק יחטב בארץ הננבי אם
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א] "ברוןענין התחנרות באהגה זה לוה כאח לאהות .ובענין הכהובמי ית:ך כאח לי ונו' אשקך נם לא ינע ל *4שאק להתבייש
נתלמוד תורה מן חמלעיניםבי לא הביישן למד,:כ6ו פי' הברכה הוא לאיותםבמעין המ"נבר להנין דבר מתוך דבר! אט
לשמהה*ו"
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שהשכיגה ספתלקת מהפ 1אג] באמרם ו"ל שמי שלומר תורה לשמה הוא זוגה שגעשית מםחיים1 .מי ש4אגו לומר התורה
'נינים רעים היפוך האמת .וזהו הרמז מן הרמוגים ומן התאניש פי' חלק
בכלל לא ובהיוגעשית לו מם המות ללמור מדברי קתלוייפהתםע
שאין השם מנבר
מאיהןמשיריש ולא בל!,היינו שעו*ים להיפוה
אובלים ווויקין הפגימיות להוץ .רלא כרבי מאירו גג*1
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יאמר האדםשאפילו בכל זה יזכה,הרייצרהרע הקטיגור,
נכ5
י ס6
 קןכו
מקמריגו של אדם הנמצא תמיד בנופו.
י
' ע;תגש
תו' ,ועוד כמה מקטריגים נמצאים שלםו ,שולהאחיתכיינוסכולבהתאהומאכוודר!ם ווו' .ועו נען זועו,
לעלות לעולם ההואכלל.מי תכה ומי
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ו 6ת 5כ ככי 'סי 56כמ(ין 56ין .ננק ן6פיקו
ד את לבבני ישראל,בדבריםהאלה,לפי שהוציא
דבתו דיניא
דיני*4
שם רע על התורה ,כמש"כ ויוציאו אח
טהנאורץה',אובנלתנהאלה בנכי האמונה מה אומרים ,אם הפץ ז
יוז שי"צמול האדם כרצוז הלכ לפני ככו ' ונחנ (גו כיון ןיסתך( נסקכרגנות 6ן(כ6
לנוי
מבקש מאהנו אלא הלב .ולשמור אות ק"3ס 6( .כעי 4גן ( 6(6כ 6וןיסתתרון ססי6
הקב"ה ,שאינו
,
הת'נ ),
נוס ~יקש ,עווס
) תמו כלם
הניון ה,ו-ש [נ]-שנמינ,
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וי את עם האר) .שהרי גוף נשבר וןסכ .4ו6תס  56תר6ו 6ת עס ס6דז*ןס 6נופ 6תכיומ
חהב .ואתם אל תיא
אם י:מול בתורה "טצא רפואה בכל1 .ט"כ נ) רפאות ' '6סתך 5כמוריית 6יסכמ 6סוות 6ככ5א .סס"ך נ) לפ6ות
תהי 'שרך ושקוי לעצמותיך .וכהוב ולכל בשרו מרפא ,תסי 5סרך וסקוי 5ע5מיתזך .וכתיכ ו5כ 5כסרו תלפ.6
וכ(
(פ(כי6

וכל אותן הסקטרנים מכריוים ואומרים .פנו מקוםלפלוני
עבד המלך ,משום זה אל תיראו,כי לחמנו הם .הם
בעצמם יזמנו מזונות בכל יום לאותן העמלים בתורה,
נמש"כג ,ואתהעורביםצויתי לכלכלך ,וכתובוהעורבים
סר צלם מעליהם ,מהו צלם,
מביאים לו לחם ובשר [ג],
זה חוקף הדין הקשה ,מה המעם שסר ,משום רה'אתנו
אל היראום ,כל הקמינוריא תסיר בשביל התורה.אשרי
חלקםשל העמלים בתורה לשמה,שהרי נקשרים בהקב"ה
ממש .ונקראים אחים ורעים ,זש"כ  )7למען אחי ורעי
אדכרה נא שלום בך:
ס)דיוץיןבני ישראל במרבר וימצאו איש מקשש עצים
ביום השבת .א"ר חייא איזו עצים כאן.
י
מם
הוא זה .אל 4זה צלפחד שהיה מחשב על אותן העצוי
איזו מהם גדול על השני ,ולא היה חושש על כבוד
רבוני והחליף שבת לשבת ,זש*נכי בחמא"וסת ,בחמא
ן מת [גון'לפיכך היה די %סתום ולא נהפרש דינו
י שענין זה צריך להיותבלחש ובהסתר
כדינים אחרים.יפ
ולא בהתנלות ,ולכך לא נאמר בנגלה ,והקב*ה עשה
נבוד לנבודו .י'יומ אמד שאר עצים בשתוף השבת
ינשלפי שעה ונתכפר חמאו ,וע*כ
הי' מקושש ,וקבל עו
נתקשה משה בדין בנותיו ,שלאידע אם נתכפר וצריך
להיות לבנותיו חלק ונחלה ,או לא* נית שהקב'ה זכר
שמו ,שכדעבכן בנות צלפחדדוברות% .דע שהרי נתכפר
חמאו .בוא וראה ב' עצים הם ,אחד למלה ואחד לממה,
בזה חיים ובזה מיתה ,מי שמהליפם נורם לו מיתה
בעולם הזה,ואין לו חלק בעולם ההוא,וע"ז אמר שלמה
ך עו'ו
דבש מצאת אכולריי

*

י מיגון מכר61ן ו6תרן .פנו 6תל
6יכוןשטרנ
כנרתייסו תזתגן מזוגי ככ( יית6( 6יגון ןתסתך5י כ16ריית6
כך' 6ג) ו6ת סעורכיס 5ויתי 5כ(כ(ך .וכתיכ וסעורכיס
מכי'6ס 5 15מס וכסר [כו] סר נ(ס תע5יסס מ6ן (5ס.
ן 6תוקפמ ןןיכ 6קסי 6ת6י טטת6 6עןי מסוס ןס' 6תנו
 (6תיר6וס .כ(6 6עןי6ו כגין 6ורייתמ .זכ6ס
ןדמסתד(יכ6זריית5 6סתס ןס 6תתקסלי כקכ"ס
י6ינו
ממות5קסס.וןו6קרון 6מיס ורעיס סס"ךי
) 5מען 6מי ולעי
מןכרס כ 6ס5וס כך
ך כני 'סר (6כמןכר וימ6 165יס תקסס ע5יס
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כיוס ססכת "6ר מיי 6מ6ן ע5יס סכ 6וק6ן
סו 6ד 6(6 .6ן(5 6פחך ןסוס ןייק ע( 56ין (6נין
סי תכייסו לכ ע( 6חר 6(1 6חסס 5יקר6
דת6ליס ז6מ('ף סכת 5סכת סס"ך כי כמע*6ו מת .כחס6
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עפלדץ

גד" 6ור6יפס 16פ 1וזכרתס 6ת כ 5מ15ת ס'
וט"יתס 6יתס .ד6 6יסו כףמכ 6דמ5כ65 6וכר51 6ממכד.
כמונ ומסיפ 4ן זסכ ססור1 .ס% 6קיתכ 6רז6
51ין %5מסר 6ניס כסכ 6רנ6 611 .6יסו 5ין
65סתנ 65ניס טיגץ .ד%סו כהמן דפ5מ 6ע565
י6תמסו מס נסג 6ונ .6וננ'כ 6סתכל1פ 6די5יס תכפר6
5קמיס  656סניס
 %שאפ פגש651 .
1נףוס .ח 6ונ6 5ינט פמס ע65ין ר*ינין פניס
1נ4פוע .פנש ד6הפ וכ5לין כ6תת דיעקנ54 .ית 6יסי
סקכ .6רז 6רפלי 8ספ8ס 8מפכלו %ר*רכר .8לין
רכר 4ן לכסש*41 .ליס לכל נר נם .וסנינן *סור
ל*סתכל8יכס:ינפ .8ננזכו8יפ פכל* 3צז רסכלפ 8יסו
וסל 8קוס ס'
ר4ליס .ור8
כיכר 8לכיס רוד
וניוע"ד יר6יתס
4גי%5פ וזכרתס 6ת
סר
ות
5וה 65מסס6 61
ק.
ן נסדיני נפסופ .כודמ
ג 5ת15פ ס'1 .ד 6כרסי 6דרייני
ר5י19ימ דכל גוונין סבין לץלפ3 6ר סכל* .ר8יסו
רינ 8רגפסוס .כסיכ ונפנו פל ליליפ
פכלם .ונסנו פל סכנף ל 8כסינ6 .ל6ונפכו
סל
די
ףיפס
גסרככנא
ליי
פל4.ליפ .דד6 8יסו וספי פל ס8ר פסין .ור4סמ
6ח %תכרפמ.וסמינ ג4ר 5 06סר פסמלך פי5ע .מלה
פפ %רר% 8% .8ר 6דפרין גרר 8וגסכיס
כ .%5כ 5אוג 6ד6נף נעי 165כ5 %נויס סוס 6תר.
כו גסיך 5ך כ5כ16 .6ף ס %י6יפס 6ותו
סווישרתוסכ.י דו6 6יסו 6פר דס5קין נסמתין 5מףדן.
ננו 81 %האס ש סנסוך ור6ס %5שווא6 .מ6י656 .
כד ס5יק 5סהנף וממי דיוקנ 6דססו 6דנסיך "5ש
סוס דסי(% 5י קדס ס' .וסוס ידפ ד6יסו מג%
ית"ני .6כ 5זמג 6ונר 6מ %ר15פס ד%ה דסע
מ6נוי% .תדכ פר5ופס 6סת~יכ מכ .65מ6ן גרש 5יס
65פתזכ .6ס6י דממי כפיגף פסי 6ר15פס .ססי 6ר15מס
%ש5יס %5תזנ .6וע"די6ס 16ש אד .ממי ר5ועס
ד56קי 51 .04וס 1פניד 5יס 65סתזכ16 .6ף סכ 6ור6יתס
16ט 1וגרפס ומסיטס וד5ף61 .י  .165ס% %ופס .דס6י

יית6

ין

י"מ

ער"פ 5טן (מסוי תכץ 5ש5מנ6ח5יתדיר .וכדין ועסיתס.
 651ת19וז 6פרי 5כככס .ימנע מגכע %סין 6מונין
שק6
מסץ וו5ף % .פשוד  6%פענדו מפן.
י .תס
ש%
שנ
נוע תכ .% 65וסכלפ דמי 8לכס 8סכ
כ%סכמו פניד 5נשג 5מסך נ6רמ 6דמיסר 5דכ6ס5יס 6וף
ס6י תכ5ת מכיד 5כוג 5תסך %רמ תיסר וד6י .דכלסו
לאת 5סו 5דמ 65מס6י 6תר %מסך כ6רס מיפר..
דמ15ת 5י5יפ כלע פג5פ %נן דינ 6ורסמי .כגור8 6ס6
ס%י6 % 8כ6 .%ס 6תכ6 65כע 1ס5י .סס"ד

פשהטינעת שהי

נ 9פ
כ

לשון קורש

כגע שכתוב יקשיהם אותו הכהתם את כל מצות ה'
ועשיתם אותם ,וה האש האאץ ש 4המלך לוכה %ולעשוה,
ל
כתוב ועשית ציץ והב מהור ,השרי ביארמ הסוד ש
וה הוא הצק לבעבוו%
הציץ ורהעמר בו הבהן הגר ,%ו
שיסתכלו בו העינים ,שהוא ה%4ת של עולם העליק
פליהכ'ך ההסתכלוה בו מכפר
שנתעמר בו הנהן הגרול ,ול
על עזתז פנש ,שלא הי' ביכו לעמורבפנץ אלאפנש
של אמע ,סור של כל אתען הפנים העליונים שהם פנים
שלאמת,פני אמת הנכללים באמת שליעקב,ציציההיא
בהינת נקבה ,סורעולם התהתון לראתזולזכור ,צ"ן הוא
 .ציולכהן .וציוקץ
אדם ,ולסרנו שאסור
בוד'וכי

.כל

להסתכל בהשכינה ,לפיכךיש הכלתלפי שההכלת הוא
כסא לבתז רור ותקון ש4ו ,הו היא היראה מלפני ה'
להתיראמהמקום ההוא ,וע'כ כתוב וראיתם אותו תכרתם
את כל מצווז ה'1 ,ע הכסא שדנים בהריני נפשוה,כמו
שביארו שכל הנונים יפים להלום מלבד תכלת ,שהש
י נפשווז ,כתוב ונתמ על צטטז
הכסא שעולה בהרינ
הכנף פתיל הכלת ,ונהםעל הכנף לא כתוב ,אלא ונתמ
על ציצטע ,אההדיעפ מכסה על שארההופין .וראיתם
אותו חכרתם ,וכהוב זכור את אשר עשהלך עמלק ,מה
המעם של אותןהוכייהץ .אלא משל לבן שפרץ נרר
פשכו כלב ,כלזמן שאניורוצהלהוכיה לבם היהאומר,
נטך אותך הכלב ,אף כאן וראיתם שתו
תתוככרי
תם,
ה
ירי הוא הכגץם שהנשמות עולא בו לירו
שה
כאש
כנ %כןוהי כל הנשוך וראה אורעחהי ,מפנינטה .אלא
כאשר הרים עיני
ו וראה שהו התבנקע ופל המשך ל1
היה נהירא והתפלל לפני ה' ,והף יודע שהה עונש
לרשעים ,כל זמן שהבן רואה הרצועה של אביו מתירא
מאביו,נינל מן הרצועה מנל מן הכל ,גר נרם לו
להנצל ,זה שראה בעיניו רצועה ההיא ,אותה הרצועה
נרמהלו להנצל ,וע'כ וראה אווזו חהי ,ראה הרצועה
שוהכרנה לו ,והיא עשההלו שינצל ,קש כאן וראיתם
אותוחכרהם ועשיתםבוראי ,ואם לא,
הרצועה,והטפ
תנרום לבםשתהיו התרים לעבורתי תמיד ,שז ועשיתם,
ולא תתורו אהל 4לבבבמי ימנע מבם ררכים אחרש
הרעים בוראי ,לא חוערו %א תעאורשיבוע"כ
בציציתנוון תכלה זה ,שתכלת רומה לכסא הכבור ,מה
כסא הכבוד עוומה לארם שילך בדרך הישר למהרו ,אף
ך בדרך הישר בודאי ,שכלם
הכלה זה עישה לאדם שי"
צריכים להתירא מזה המקום וללכת בררך הישר..
י
כ
מצותציציוזכולל תכלת 4לבןרין ורחסים ,באשיש אש
לבן שאינו שורף ,אש התכלת שורף ומכלה ,וט'כ
ן תכלת
 )6ותאכל על המזבה את העולה,לבן נהיבתימי

היי

עיה
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ח הזהר

גחדעת ששר מרת המלכות עלמא דנוקבאי וזהו שאמר "ההליף שבת לא*בה ועאזה לוובת התחתת י%היא מדת המלכות לעיקה
* שה 0אקף
ס שצלפהד
בת הע14ן שהוא תהפארת פפל .ולדעת ר'
פרמםה אנ"%ןתוהףמל"כונתאסרלעילאירשראבלה":תתפות שמח שאיייי
יענין עבורה זר
שריפיוהרייווה
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ן הזהר
ישו

שלח

של תנלת לידון1העליהם כתיב  )6דובר שקריםלאיכון ותכ5מ 5מידן1 .ע5ייסי כתי )6 3וו3ר סקריס  65יטן
לננדעיני ,כ) וכך אומר הקב'השילההימהחנחוכחם%.למעלשהי,הימהי ענץ-שמיסננוי?ר
ם
נין יסמ מכסןלע3ין י%
בין
דמ55י
שמתפללבין קרהיה טטר.בין

עשיר בזכיות .טטר תשנם בוערה ועשיר במצות8 .ל
תיכנס בהיכל זה תפלתו עד שתראו בו אלה המימנים

עסיר 3זכ11ן .נ3ור ומכס 3תורס ועסיר 3מ115ת65 .
ייע3 51סיכ(מ ך5 6לותיס ען ךתמזון 3יס סימנין 56ץ
י .וכנ*ד 16קמוס
ויסכ נרמיס 3עסר תקוגין וי5
~6רטי
ו
תנ
מתגיתין מס סר 3ךותם 5מ65ך ס' 35מ1ת ת1רס יכ
מסיזו .ממן די %רסיס (63ין כהמגין (3נוסיס תק53ע
5ל1תיס .סימ %מדמ ךיסמ רסיס 3לליפיס 3סכלפ
ד3יכוכקסנימ פוליולפיסליתלכית(ת רס6ני5סיו5ירתת.י .לרקיפ .דר66יסוכטטטרון
מנוץ דס5ין על6יןקי
ו5יסון
ן -ז
ז
תכ5ת מכיס דשין.
ךמ(ין תניס .וסמי תכ5ת 6יסו דץ .יינ* 6מךנ*י .דינ6
ךת(כות" 5רינ .5ופרין גוונץ רסיסן 3סלהפ .סר
רנ5יו כתפסס ל3נת סספיר לו3ן רספ"ך 6עץ גליל
ן
י
5
6
י
גוונין רממיוךינמ מיור ומוכס 6וכתו דתכ5ת .ופ35פר
תריןגווגין רמיזו ר3גן ת6ימתי נ%רץ  06פפע כסמרית.
מסיכיר 3ין תכ5ת 55כן (תסוי 3ר %ושכ3 6נןימת פתפ
ימוומ דק"3ס כ5י( מתריןנותין %ץ .ו6יגון סוי"ס
י
רממי תיגמ כנוונ 6ךקכ"ס כ5ע 3ן גוומן סוי"ס 6ך
מךמכ.
5תסוי רמתי וךינ 6כס 6דץ וסם 6רמתיס י ג5ון
5דיקימ דמל3וסיסון ותקוניסון 6ספמתען 5עע%5 6ס63
3ס6י פ5מ 6ו3ע5מ 6ךמתי .פ'כ ר"מ
ד) ממר ר3י נסורמי 6ססךגמ ע 5ממן ונפיק מתרפ
3יתיס 3פסופ 6רתלוס ותפילין 3ריסיס3 .ספפ6
תרין סיפין מזך
ממניתניססכינת 5פליס .וסרז
ן וקייתין פליס חו ?י
ומר תסת6ליס .כלסו
ליס פר 3י כייסת 5ות3רכין ליס .מר תקסרג6
ר6יסן ק6יס קמי פתממ ו3ר נס 5יל פ3פרייסו ופל
כרמיס 6סי 3ו6פר 6מן
ס) דאב:ך מ( כני יסרמ 5וממרת מ(יסס ופסו לסס

שהכניס עצטובעשיה תקונים שלק ולפיכך דרעצ חכמי
המשנה אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו
מפיהו.מ שיהיה רשום עם אלה הסימניםבבנדו תק%לו
ייטן אחד הוא שיהיה נרשםבתפלחו עם תכלת
הפלתו .ס
א
ו
ה
ש
.
ע
י
ק
ר
ל
א
ו
ה
ש
ה
מ
ו
ד
ת
ו
.
ת
י
צ
י
צ
רידםן
טיט
בצכונרפהישמלצו תכלת שבציצית .זה מפחדיםכט
ונ
על
ותהתונים .מחנות הים מפחדמינםותממנו .מחנות הרקיע
שמראהו תכלת ממנו מפחדים .מהטת של אש הניהנם
מפחדים ממנו .וזה החכלת הוא דין .דינ'א אדנ"ה דינא
דמלכות"א דינא .ושני הנונים נרשמים בהמלית .אחד
לבן ואחד תכלת .ועל שני נונים האלה נאמר נ) ותחת
רנליו כמעשה לבנח הספיר .לובן הספיר הוא כולל שני
הנונים רחמיםודין לבן ושחור שחרית התכלת.ועל אלו
שני הנונים רמזורבנן מאימתי קורין את שמע בשחרית,
 .להיות בת המלך בק*ש שהוא
משיכירבין תכלת ילבן
יחוד הקב*ה כלולהמשניטנים האלה .שהם הוהה
י
נ
ד
א
רחמיםודידכדמיון הקב'ה שהוא כולל ב' נונים הוי"ה
אדנק להיות רחמיםודין .כסא דין וכמא רחמים .זכאים
הם הצדיקים שבנדיהם ותקונםניכרים למעלה להיטיב
להם בעולם הזה ובעולם הבא .ע"כ ר"מ:
ן אמררבי נהוראי מעיד אני על מישיוצא משער
י
ביתו עמוף במליח של מצוה ותפילין בראשה בשעה
שמי~ואצכאיםביןהעושמנדייםהעמלזיווזותאחדנזמדיממניחנו הושאכחדינהמשמעאלליוה .וכשלנים 3%ין
מלוים אותו עד בית הכנסת ומברכים אותו .קמינור
האחד שעומד לפני פתח בית האישהולך מאחריהםועל
כרחו עונה ואומר אמן!
ס) דאבנר 8לבני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם
ציצת על כ בנדיהםלדרתם .א*ריצחקכל
איש שאיט זוכה בעולם
נפיהזה לההעמף בעמוף שלמצוה.
"
נ
ולה:לבש בלבוש של מצוה .כאשר נכנס בעולם ההוא
עוטד שם בלבוש ממונףשאינונצרך .ועומדבדין עלזה .ק6יס כ5כוסמ סגופמ ך( 6מ5סרז וקמיס 3ךינמ ע(יס.
כמס
3ססו6פלי6
תמ
3ר נס
בוא
שלא וזרכאהה בכעמוהלםלהבזוהשיםבלמבווכשניםשלבעמוצלוםה.הכהשונא.כנוסזהלהעאוילשם רל6מזויכי 3ס6ילכופסליןת6פו3רלת3נויסןין רתלוס .גרוספלי
ל לססו6
ההוא מלבישש אותו בלבוש אמד הידוע אצל שרי פלפ 6פל3סין ליס 3סר ל3וס 5ר6ספתורפלנני ת6רי?ון
הניהנם .ולבוש זהאוי למי שנתלבש בו .שהרי כמה וניסגס .וסמי (כיסמווי (ממן ך6ת35ס ניס .רס 6כתל
ממוני העונשיןמזומנים לאחוז בוומכניסים אותו לניהנם,
115ח וממר י) ככ 5פתיסיו 3נויך 35גיס.
הטלמה המלך צוח ואמר  )1בבל עתיהיובנדיךלבנים .ט(מס
ז) למדנו בסודות הספר שנקרא ספראדצניעותא.ארבעה  )1תמנמ 3רז 6ךספרמ ד5כיעות3% .6ע מ5כין
יוצאים לעימת ארבעה עדים .התלוים בהם כפקין 5קדתות מר3ע ססוי .ת"5ן 3סון כענ3יס
כענבים באשכל .וכרוכים בהם ז' שרים .מעידים העדות 3מתכ5מ 5רירן 3סון  '1רסיעין .ססדין ססדות6
3ךוכתייסו .ח) מ'ר יסודס כמס טסדי פ3יד
ואין עומדים במקומם .ח) א*ר יהודה כמה עדש עשה
ס 65ססדמ 3סו 3כמ נס .6וכלסו 3פיס6
הקדוש ברוך הוא להעיד באנשים ,וכלם בעצה טובה
ן לק3ליס .קמ 3לסר6 6וסיס רג(ף
ובהתראה עומדיםננדו .כאשר יקוםבבקרומוציא רנליו ו3ססרופ 6קייתי
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י
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ר
מ
6
1
ללכת .עומדים העדים ננדו ומכריזים ואומרים רנלי
רנ5י
חסידיו ישמר וט' ,שמור רנלך כאשר תלך .פלס מעגל
רנלך .כאשר יפתחעיניולהסתכלבעולם .אומריםהעדים ,רנ5יך מסתמ עינוי %סתנ5ת 3ע .%5ססדימ מתרי.
עינו לנכח יבימו ,נשרוצה לדבר,אומרים העדים.נצור פיגיך 5נכמ י3יסו .קס (יו((מ.
5טרי .נ5ור
ה
י
י
"
ד
ס
ו
כ
ו לעסוק בעניני העולם( .סונך תרע וט'6 .וסיס
לשונך מרע ונו /כשמהץאידי
*
כת5י דע5פ*
ףשו"י:
כטיאה מקוסות* "%שק " 0ט לט ג) סמק ג*? ד) נטספות ס) דף קעס  )1קסגת ט')ו) דף קעס .ס)י

י

גון

י

מיים

%די-ג,י~יע%:נלנ'"ב

ט

יקיימיו
5מי

שלח

לשון הזהר
5יים

6תו* .סור תרע וטסס טוכ.

5ס1

ת.
י
ס6ס1ד
" ו6י  .65כתיכ  )6וסססן עות6די ע 5יתינו
5סענו .כ5סי ססדין ע3יס כמ,כיי 5עי6 .65י כעי
כר נפ 65סתד 65כס31מנ 6דקכ'ס .כ5סו ססדין סנינורין
קתיס .ונךיתין 65ססד 6ע5יס טכ6ן כסעת 6ד56טריך5יס.
קס  6~0%תנרך כתס נרכ6ן 6נמ תפי5ין כריסיס
י .כעי 15קט 6ריסיס מתי סת 6קד'ס 6ע65ס
כין עיגו
4הד ורמיס ע 5ריסיס .יר'5עין ת3יין תס6י
מסס 6.ותס6י
ניס 6ע5 5כיס .ס6 6סתכ 5כיקר 6דת6רי 6וסיס
י יד6 6מר 6תתקסר 6כקסור 6דסט6
ידוי נאי
6 .סדרידיס ו6סתכ 5ניקר 6דת6ריס6 .תעסף
ט
קכדעי
"ו 4דת5וס נ6רנע דויין דכסותיס 6רנע ת5כין
נפקין 5קדתות 6רכע6 .רכע ססדי קסום
ן ות5יין כסון כענכיס
דת5כ 6דת5יין ת6רכע 1יוויי

כ6תכ .65תס 6תכ 65ד6יסו חד ות5יין כיס כתס עגכין
תס6י ססר ותס6י ססר כך ס6י ת5וס מד 6ות'5ין כס
כתס ענכיס .וזנין ו1טורין 5רירין כסון [נח]  '1רסיסין.
56ין 6ינון 5 '1לירין דתכ5ת 6דכעי 5כרכ 6כיס ככ5
מד ומד".
65 1סנ6ס עד ת5יסר ת6ן דיוסיף  65יוסיף
ע 5ת5יסר .ת6ן דיתעט  65יתעם תסכעס .ות6ג6
ס6י תכ5ת סו 6ר 61דדת ת5כ1 .6ד 6מוט6
ד6כרסס דזכס כיס 5כנוי כתרוי .תסו תכ5ת תכ5ית
י יסודס 6תר כס 6סככוד 6קרי .ר'
דכ[ 65נס] יכ
י5חק 6תר  '1כריכן 6יסי סכיגת 6סכיעת6
דכ 65וד6י [ ]5דס 6סי 6תתכרכ 6תסית6 6חרנין
ע 5יד 6ד5די*ק ו6י ת5ת עסר ת5ת עסר
6יגין .סי6כתספתח6ד16קדתכו5סזו כת5ת עסר תכי5ין.
[( ]6וסי 6מוט 6מד
וס6י
ורסית 6כגוונס 6ינווג 6די5ס נפיק תמד גונ 6ד16י 5כיס
כנרת .וכנרת ע 5סתס 6תקרי .ועוד כטר
סוס ת
15ויד ד5תענינ5ן6ת56תי1ערס65ת5כ6דדודקדיס6דס6ע65וסד6י 6יסי
גנור דד
 .וכנ"כ
נינוי עיי 5עד רקיע .6ותרקיע 6עד כורסי.6
וסכ 6כתי 3ת5וס [וכ] כד* 6כ) ת15ת סת5ך סי .6תדוע
6תס עוכר 6ת תגית סת5ך .ג) כי ת5ית סת5ך ע5יסס
ות6נ 6יסוד 6וסרס 6כנו5כ 6תתעערין כמד[ 6גנ]
וס6י סו 6כתר 6ופתח5 6כ 5ס6ר כתרין .דכתיכ פתמו
5י סערי 5ד'ק [יד] וכתיכ זס ססטר 5ס' .וע'ד כתיכ
ור6יתס 16תו וזכרתמ 6ת כ 5ת15ת ס'65 .כ 655כס6י כ5
ס6ר כתרין .וע"ד 6ינון ססדי טסדות .6ע 6קייתי
כדוכתייסו [5ס] כנין ד6יסי ת15ס .ותגיגן תסתיסי ת15ס
נזרקין .ו6י תית 6ס5 6ו5כ וערכס וכו' תסתיסי קדוסס
6ינון 6%61י נ1רקין 656 .תסתיסי קדוסס כגין
דרסיתין נכתיכ 6דסת 6קדיס*6 6ר י5מק 6ינוןמוטין

65מ61ס סיך ת5חן תכ6ן ותכ6ן 5ד' סטרי
ע5מ 6תס6י 6תר [ ]15ו6יסי ס5ט 6ע 5כ 65כר61
ד5כ

8ראה מקוטת 6הי" מ 4 0ניס ל 'א ג) גה%י' יא

ן קודש
ישו

כא *1

אומרים העדים .סור מרע ועשה פוב .אם שומע להם
הרי מוב .ואם לא .כתוב  )6והשפן עומד ע ימיט
לשמנה כלם מעידים עליו את חמאיו למעלה .א
יס יבקש
האדם לעמול בעבודת הקב"ה .כל העדיםמליציםטובים
לפניה ועומדים להעיד
מובות בשעה שנצרך 4ה
אדם הקם בבקר מברך כמה ברכות.מניחתפילין בראשו
ביןעיניה כשרוצה לזקוף ראשו רואה שם הקדושהעליון
נאחז ונרשם על ראשה ורצועות תלויות מצד זה ומצד
זה על לבה הרי הוא מסתכל בכבוד רבונה כשמוציא
ידי
ו רואה ידו השמאלית שמקושרת בקשר של השם
הקדוש .מחזיר ידו ומסתכל בכבוד רבונו .כשמתעמף
בעמוף של מצוה .סטצא שבארבע כנפות בגדו יוצאים
ארבעה מלכים לעומתארבע .והם ארבעהעדי אמת של
המלך התלייס מארבע כנפות .ותלוים בהן כענבים
באשכל .מה אשכל שהוא אחדותלוים בו כמה ענבים
מצד זה ומצדזה .כךציצית היא מצוה אחת ותלוים בח
כמה ענבים .וזנים וזמורות כרוכים בהם [נח] ז' שרים.
אלו הם ז' כריכות מחופ התכלת שצריך לכרך בו בכל
ציצהוציצה .או להרבות עדי*נ .מי שמוסיף אל יוסיף
יותר מי"ג .מי שממעמ אל ימעפ פחות משבע .ולמדנו
שתכלת זה החש סוד של דוד המלך .וזה הו]ח החופ של
אברהם שזכה בו לבניו אחריו .מהו תכלת .תכלית של
הכל [נפ] רבי יהודה אמר שהוא נקרא כסא הכבוד .ר'
ינחק אמר ז' כריכות מרמז על השכינה.שה"א שביעית
של כלן בודאי ט] שהריהיא מתברכתמן שש האחרות
ע'יהיסודצרי*ק.ואםי*נ כריכות זה רמזשהיאמתברכת
מןי"ג.כמו שביארו,פמקבלת הארהמן הנ מדטזהרהמים.
והיא הפתח של כלן [( ]6וזה התכלת הוא חט אחר
הנצבעבנוט .ונוון שלו יוצא מן דנ החלזון הנמצא בש
כנרת .וכנרת על שם השכינה נקרא .וזה הענין שכטר
היה תולה למעלה מסמתו של דוד .שהרי בודאי ה"ש
כנור של דוד המננן מאליו למלךעליון הקדוש .ולפיכך
הנוון שלו נדמה עד לרק"ט ,ומן הרקיע לכסא הכבוד.
וכאן כתוב מצוה [5כ] כמש'כ נ) מצות הםלךהיא .מדוע
אתה עובר את מצות המלך .נ)כי מצות המלך עליהפ
ולמדנושהיסוד והשורשמתזפריםכאחדבהםלךהקדוש[5י]
וזה הוא הכתר והפתחלכל שארהכתרים .שכתוב פתחו
י שערי צר'ק [(ד] וכתוב זה השער לה' .וע'כ כתוב
ל
וראיתם אותו חכרתם את כל מצות ה' ,להכליל בזה כל
שארהכתרים .וע*כ הם מעידיםעדות.ואיןעומדיםתמיד
במקומם [5ס]לפי שהיא מצוה .ולמדט שתשמישי מצוה
נזרקים .ואם תאמרהרי לולב וערבה וכו' תשמישף קרושה
הם ולמה נזרקים .אלא עיקר תשמהשי קדושה הן אלו
שיש בהם כתב של השם הקדוש .אוריצחק אותןהחוטין
שלהציציתהן להראותאיך שהכל תולהמכאןומכאן לד'
צדרי העולם מהמקום הזה מו]והיא שולטתעלהנלבסור
הלב

עייו

דוהיהר

גחו ריחוי
ה מבאר רגרי הםפרא רצניעותא .ואפשר לפרו* 4הענבים הם הקשרים שכפוף כלהחופין .זגיפ"פ הקשרים*בין הכרוסוהנ
1
"חסר 1א ]6רהיא
מתתא לעילא:ןיג
ן שכתוב וראיתם אותו חכרתם את כל מצות ה' .כי התרי*ג םצות הן ארי*נ
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ש יהעיי ספירת
הם"ור אותם להיותם אחר.ןכנרמז
ך
ק
שגעש:פק 1
עם ספירת הת
,ןל] פפורת מלכות את צר*ק :מס] אפשר לפרש
על מח
י
ציצית מבגד לבגד וגם שמותר להתיי הציצית 161יקן כשרוצה להחליפן ניפים יותר ]1(1 :פי' םן הםלכות:
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שלח י

לשון קודש

עים

ייב

של העליונש ,והקש
הזה
הלב.כיהיא הלבשל
תולה בלבהעליוןמו] והכלתולהבהלבשיוצאמןהחכמה
ק שיעורהאורך של חוטי הציצית נזכר
העליונה .א'רייח
בספרציורי האותיות של ד' אלעזר .א*ר יהודה הקב*ה

אומר ברשרוצה ללכת בדרך היראה שליילך אחר הלב
הזה ,ואחרהעינים העומדותעליה.מי הןהעינים .כמש"כ
עיני ה' אלצדיקים .אבל אתם לא תתורו אחדי לבבכם
ואחי עיניכם ,מה המעם .לפי שאהם זונים אחריהם.
י'רחייא מפני מה נזכר כאןיציאתמצרים .שכתוב
 )6א
אשר הוצאתי אתכם מארץמצרים .אלאלפישכאשריצאו
ממצרים נכנסו בחלק הקדושה הזאת [(ח] ובכח זה הרנ
הקב"ה להרוגימצרים .וע'כ במקומו נזכר יציאת 0צרים
ובמקומו הזהירםבזה .מהובמימה לפי שמצוה זו הש
המקום שלה .למדרביייסא כתוב נ)כימי צאתךמארץ
מצרים אראט נפלאות .כימה כיום צריךלומר
י
נר
.עלישוה
ים
ביום אחד יצאו ולאנתעכבו .אלא כאותן ימיםה
שנתברכה בהם כנ0ת ישראל .בך עתיד הקב'ה להוציא
את ישראל מן הגלות .ועל אז כתוב נ) ואמרתיביום
ההוא הודו לה'י%או בשמותו' .זמרו ה'כי נאות עשה
מודעת אשת בכל הארץ .מהו מורעת זא"ת טט] לפי
שעכשו עדעתזאת בעמיפת מלית שלמצוה .ובזמןההוא
תהיה מודעת זאת בכמה משפמש שלה .שיעשה הקב"ה
) ביום ההוא
שושתעונמיםבעולם .חצל אז כהעבי
יהק"
ה' אחר הטמואחר .ברוך הן לעולם אמן ואמןו

ןהוהר
ישו

ע .3ו4סי  %5דכ 40 3ש 6351 64וס65י.
ות5י53 6כ ע65ס [5זן 1כ 65סו 353 6דכסק תמכתס
ע"5ס '6ר י5מק סעור 6ד6ורכ 6דס6י 6תתר
63תוון נ5יפן דר' 56פזר*6 .ר יסודס 6תר
קכ"ס ת6ן ד3עי 5תסך 3תר דמ5תי יסך 3תר 5כ6
ד 6ו3תר פיינין דקייתין ע5ס .תק 6ינון פ*ינין כד"6
עיני ס' 5 56דיקיס6 .כ6 5תס  65תתורו 6מרי 335כס
ו6מרי עיניכס .ת6י סעת 6כנין ד6תס עגיס 6מריסם.
*6 )6ר מיי 6ת6י עעת 6סכ 6י5י6ת ת5ריס .דכתי3
6סר ט65תי 6תכס ת6רן מ5ריס656 .
דגד כפקו
תת5ריס כה6י מעק 6ע56ו [(ח] ו3ס6י קעע
קעע 6דת5ריס .וע"ד 63תריס 6דכר ו63תריס
זוסר 5ס3 1ד 6תסו 63תריס 3גין דס6י ת15ס סי6
6תר די5ס .ת6כ 6ר3י ייס 6כתי 3כ) כיתי 65תך ת6רן
ת5ריס 64כו גפ65ות .כיתי כיוס תנפי 5יס .דס6
3מד זתנ 6נפקו ו6 65תעככו 656 .כ6יכון יותין ע65ין
ד6ת3רכ3 6סו כגסת יסר .56כך זתין ק*3ס 65עק6
5סו 5יסר 56תן ג15ת .6וכדין כפיכ נ) ו6תרפ 3יופ
י נ6ות פס0
סתסווד6עתסוזדו6ת5ס'3כ5קר6סו6ר3ןס.תותונסוו'.תוזדתפרותס"61כ
]
ט
(
[
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3נע
דססת6 6סתתודפ41 6ת 3פעו %דת5וס .ו3ססו 6זת63
6סתתודע 6ז6ת 3כמס ניתוסין ועס .דיפ3יו ק*4ס
ן וכסין ו3ספת5ות .6וכד3ירןקיכפי 3ד) 3יוס ססו6יסיס6מו.
ס' 6סו
סי 5פעס 6פן ופנענ
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מחלוקת מפריר השלום.ומי שחולק על שלום חולקעל
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4מ65 6יכי65 5תקיית 6טד ד6ת1 6סר 6ט5יס [ .015את
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 60ותגיס ס1 61תסת6רון נכיס ויקכ5 5כ .1כת6י כקסרת.
יס
 6קסרת גפי 5פופמג65 .6תקטר 6ט 5יזיס 651תקסר6
נכ 65מ6ן סוסכיג .6ד 6כסנ.6יכגין כך וסיס ס"יס
6סר יכחר ס' סו 6סקדוס  651סססור תרין זרנין
6יגת .קדוס וססול .גסן קווס 5וי עסור .וט*ד סקזוס
כת'כ
דימפל
ך ע 5פמסס ף6תרו 56 56סי סרומות 5כ 5כסר.
ת 6חזי תסס 61סרן תסרו נרתייסו 5תיתס כת6י.
שנץ דכתיכ ויפ5ו ע 5פכיסס וי6תרו 56 56סי סרומזת.
רומתכתיכ מסר [ 1'61נ] וכנין כך6י5ג 6דתות 6ס.61וככ5
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נתקים העולם .ונף שרולקעליו נאבדמן העולם .צלפחר
חלק על שלום העולם עמהלקעל ושבתוהי' מקוומש עצים.
ואיזה הם העצים .אוהן קצים האחרים כמו שטהבאר.
שהםכעחצויבם"של חול .וחול בכךש אינו שורה .רבייוסי
) שלום רבלאוהבי תורתך וט' ,התורה היא
אמר
שלום .שכתוב נ) וכל נתיבותיה שלום .וקרח בא לפנום
שלוםשלמעלהושלממה,לפיכךהואנענש מלמעלהומלממה:

נ)דיקדכוו

יפני
נש
תקשי49אי כהיב הסר יו"ד.
שם .א'ר שמע
מפני מה קראי .אלא כך הוא מלכות הארץכעין מלכות
הרקיע .וזהו הסוד ,כל אתען כתרים העליונים שהשם
הקדוש נאחו בהם כלם נומנים לקבל הארה מהמקום
שנקרא קודש ,וש*כ מקראי קדש ,ומהי .בומן שמועד
נחקן בעורם ,וכמו שאותן כתרים העליונים נומנים מן
קורשהעליון .כךקודשההחהת מוםין אהחילוהיו לעמרם
ולהעלותם .קוד,ן העליון ידוע.ק3דש ההחתוןהיינוחכמה
שלמה (*)וכמוכן היאמומנתלכלחילוהיה,ואוהןהחילוה
ה בזמן שמוער
כלם מזומנים להתעמר בקודש ההחתוןהי
שורה בעולם .וכמו שחילוהיה שמדים למעלה ,כמו נן
שמדיםמנהיני עם ישראל כדמיוןחילוהיה לממה ,וע'כ
נקראים קראי מועד ,ולפי שהם לממה כתיב קראי מועד
חסר .שאינם בשלמוה יהרה ,הם רק אנשי ש*ם בודאי
ולא אנשי ה' ,וזהו סוד הכהוב בנקנו ש"ם יתשע ווה
נתבאר .וע"כ נקראים כאן אנשי ש"ם בודאי,כיון שמצד
הנבורה הם באים אנשי ש"ם הם ,ווהו שבחהיוהר נדול
שלהם ,אבל הם ההנשאו בנאוה ואחע במחלוקה2
מושה וגו'

עדה קראי מועדאנשי

ימה

י יייע

ה' אה אשר לו וט' ,למה בקר,
במר
קדוש %א טהור ,אלא שהלוש מצד מהרה הם
באים ,והכהן הוא קדוש .אסר משה ב .49שאו כהר
נהונה נהעורר בעלם [כ] אם אהם כהנים הרי בקר,
עבדו עבודה הבקר.ואוויודע ה' אה אשרלוואההקדוש.
את אשר לו סהם .וה הלוי ,ואה הקדוש וה הכהן .ואו
והקריב אליו ,אין מי שיברר הדבר אלא בקר ,אם
אתם ראוים להשאר בצד הדין,אין הבקי
לכם,
שהריאין הוא ומע ,ואם ראוים אתם להשאר בחסד,
הרי זמנו הוא והשהארו אצלוויקבל לכם ,במה ,בקפרה,
שהיי קמרת נצרך לשוופבין ,להקמר עלידו %ההקשר
בכל .מי הוא רתעשבין ,וה הכהן ,ולפיכך והיה האיש
אשר יבחר ה' הוא הקדוש ,ולא המהור .ו%עי מדרנוה
הן ,קדוש ופהור ,כהן קדוש ,לוי פריר ,ולכן הייא
כהוב:
ו  %פניהם ףאמרו אל אלהי הרחהוה לכל בשר,
דיפל
בוא וראהכהשהואהרן מסרו עצמם למיתה ,במה,
לפי שכתוב ויפלו על פניהמ ויאמרו אל אלהי הרוחוה.
רמשע כרעב חסר ח*'ו [נ] ולפיכךעץ המות החש ,ובנל
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מגךם
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ם תת"חדין כיס0" 65 .דכי עד ד06עכר תכיס סער.6
וכאשר מעבירש ממנו השערהע נפהר .ובהש וראההלוי ותד"תעכר תניס סער06 6דכי 601 ..מזי דס 6ליו5ף
ושנאים מזה צדהדין .לא נמהרו עד שהעבירו מהם
י תס"י סער6יויכ 65 .6ת0דכמן טד ד06עכרו תכסץ
ת
"
ד
ס
ס
5
ס
ר
ס
ט
ל
ס
ס
ע
0
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י קרמ סוס .דעכדיס קכ*ס 05ת6
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תכ
ו6
"0יכו קתיס .וכד עיכדייסו דככי כס 6ל6
מובים לפני המלך .עולה הרתז והדין נתשרר .זש'כ ת0כסרין קתי ת5כ 6ס5יק רוגז 6ודיג06 6ער סס*ד
חמת מלך מראכימות .וע"כ בכל טםויום צריך האדם מת 0ת5ך ת65כי תו 0ןע*ד נכ' 5ות 6חות 6כעי כ'כ
להזהרבעששאיה וא" 8חכם יכפרנה .בזמן ששברדיה4הדין 65זדסר6ת10טי.ו6יס מכס יכפרגס .כסע 60דת6ריסוןדדינ6
שמדים על העולם חהרון אףתולה .אם מטצא
הזא קייתץ ע 5ע5ט 6עענז50 6י6 .י 6סתכמ כדר6
צדיק שנרשם למעלה .הקב*ה מבש בו ונשתכך הרוגנ זכ6ס דרסיס 5פי .65קכ*ס 6סנמ כיס ו6ס0כך רוכ.61
נמשללמלך שרנ
.ז על עבדו .ושלח לקרות הש המענמ 8לת5כ 6ד06רנז פ 5פכדף .וסוס תכע ע 5סכסיר6
לעש4ת בוהדי
ן בין כך נכנס אוהב המלך וע
ימדלפניו5 .תסכד כיסדיכ6 .6דסכי ע 56רמית 6דת5כ 6וקס קתיס.
כשראה ח1ע
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י
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ח
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6
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י
מ
ר
המלך
כיון
דת5כ6
ס6רי
ר
ב
ד
ל
65מתפי
4ק*ג פ פסלי ששו
"' כ' ס)י

יי

לו הזהך

ןח שי' בבוונה של מסירת הגפש כמש'כ אליך ה' נפשי אהשא :נאשי' שט
ןו*משזפ מתנלות הנשפות לחופיע בוה העולם
חנקראחשמשררויר צוחרשקח:תו%
ווהו שאמר ומתמן אתיין הייגו מן עולם המלכות שער התחתון
 ,של שפ קך*הת חש*יוח המרפן על ביפול
חדינימ .כפו שגתבאר בעחר הפסוק ואיש "פרש
חוא

כי

ראשו קרח

שיערחיא
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65סתעי כסויס .ומ5כ 6שוי .לנטר כו 6ת 6סכעיר6
מז% 6פף ות5כ6 . 6סת5ק 61זי5 5יס  651עכיד
דת
מי
" 6נעי 5ת5כ 6ע 5עכדוי ותכער
דיג .6וכד*ן ססו 6רמ
5ס31 1ניןכך ו6יס מכס יכפרנס16 .ף סכ 6כד מת 6מפס
דרונ 61סוס ת5י .מ* ף6יר תסס % %רן .ננין
ד6יסו 4סכיכ 6דתטרומת
י[ 6ו] וקערת  65ס5ק656 6
כידו* .ד6יסו 6טני ס %5גע %3קסירג"ר 6דתסיתכות.6
קסרת 16 60קפהם מד11ת 6דעי 65ותת 6קס4ר6
דתסיתכית1 .6ס5יק 1דרוט .6סס*ו  )6סנע וכ4ערת יסתם
 .%עוץ ו %מכם יכפוא .ימץ הדמ 05מ 6חגא.
ימתץ פמערין:
סקס3
נ)ךיקח 6סק נ6סר דנר תסס ףרן %
וסנס סמל סננף נעס ףוא 6ת 9קסרת עו'.
'6ר 6לעזר קערת ד6ינף טגית6ס .וכ 5ת6י די
כרז5 6כס6 %תתסר .וע*דיקמ 6סרן עו' ףתן 6תסקערת.
ד4סו טגית6ס רז 6דכסנ 6כדין הכפר ע 5סעס.
כץ סתתיס ונץ סהיי *נין 6י5ג 6דמ" ונין 6י5ג6
תת
עו
יו
'י
ד
י .6כדין ימי %קרינ ד 6נד 6ופטלר ספגסס.
וכ6ס מולס 6דכסנ .6רכיג6 6יפ ליס מיל 5לפיל 6ו5ית
ליס מףל 5למפ .6וסו 6נריס סלפ 6לפיל 6ומפ .6וככל
ויי
 6ספ6ל 6פלת ליפי .%סס'רוילוו פליך ויסרפוך.
ויפי %נספ6ל 6פס0כמי נפקרס

.

תי

י

נ) ףעמך נץ ספתיס ולןסיש יתע5ר סתנפס.
יונף 4ת תכירו 5סער6 6מר 6כר
קטרת .ד5ית ל ת5ס מכינ 6קמי קכ8ס כקסרת  ,וקיית6
5כע0 65רסע ות5ין כיסין תכית .6רימ 6ועסג6
ל [ח]
דג"4רפ רפנרינני נס 6גגוסו 6פונד6 6יסו פני
כ 5סכן קטרת.ות5ס ד 6נזרסקיית 6קתי קכ*ס .דכ 5ת6ן
ד6טתכ5וקרי ככ 5יות 6פרסת 6דקערת .יסתףכ תכ5ת5ין
ן .ותסרסור
כיסין ומרסין דע5ת .6ותכ 5עעש ניסי
כי .%ותד* %מס 6ותותנ651 .6יתזק כ5
יות.6
"וןכיס.
דל 6יכי 5סער6 6מר5 6סלט 6ע5יס %1עריךסדיס
כו
*6ר סמעון 5ר נני נס 110 6ידעי כתס עי65ס 6יסז
צוכד 6דקטרת קת* קנ*ס ס 11כע5י כ 5ת5ס ות5ט
תגיס1 .ס 11ס5קי  05עערס ע 5ריס"סו ככתר6
זדסכ .6ות5טיל*סתד 5כיס נעי 65סתכ 65כעוכד 6דקטרת.
ן ניסנכליופ5.6יתליס מולק6נס6י פלפ 6ונטלת6
ו5ייכי
ד06י .ויסמלק פותנ 6סני
ס .ופפלת 6ףס0ףנ תכל דינז
זס6י ע5ת 6תססרץכיסין תדיכ 6דניסכסותדיכ 6דתלכו
6חר[ 6ע] -..ד) תס כתינ כ6סץ ויעתד כין סתתיס וכין
סמאס ותע %סתנפס .דכשת 5יס 5ת65ך סתות ד65
יכי5לסלי6ס כללול6לפפנרדינ.6ניפנ6ר5 6סתסרנידכ.6
די נכל 6פר רק6פרי נכוונס ורפופ 6רלנ6פינר 6רסטרפ
ד %טלט 6פותנ 5נססו6 6פר ול 6יפוק ול 6יכלין
ס %טתין לסלס6ס פל ססו% 6ר 60 ..מףס6י ת16
ןדינ 6רדיף %תריס.
לס6יקירס יל5תנ 5קפי
.
ו
ס
פנט
6
ק
ל
0
ס
6
ל
ן
מ
י
ר
י
פפס%סיסל.קזריסנ6שס.יופלף6יסי%6טרצר
ל6רכר 6ונס6יוד6י
ל
י
פרין ותנין
יס6י
כיופ5

טהאה מ9מותש ש5ינא 0 :89 *0יק%יש.
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כג *8

'רבר עמו .והמלך שמח ,אחריכו כשבא שר העונשין
רואהפני הטלך שמחים ,נסתלק והולך לו ואיט עחשה
זרין
 .ואז אוהב ההש מבקש למלך על ענדו וסכפר ל1
;מלך ,ולפיכךואיש חכם יכפרנה ,אף כאן כשראה משה
;חרון אף שהי' תולה ,טיד ויאסר סשה א5אהרן .משם
ן וקמית אין עולה אלא
שהוא שושבין של השכינה [י
:ידו ,שהוא מרבה שלום בעולם ומקשר קשר האסונה.
;מרת הרי ביארו שהיא שטחהשימע"ה ושלסמה .קשר
ןאמונה .וה0הלקות החרון ,זש*כ  )6שמן וקמרת "שמח
יג
ם חא האש חכם יכפרנה ,ינקה וימהר לחרת החש.
והחמים נתעורר?
פדיקו
ץ או;רן כאשר דבר מוצה ררץ אל
הקהל
והנה החל הצף בעםויתן את הקמרתוע'.
ש*ר אלע"ר קמרת שהיא עבורה פניסיות,
מה שהא
וכ
יאת סקטרת.
נמי נמסרלכהן ,הנ"כ ויקקאהרן וגו'ויתן
טהש פנימיות פד בחינת הכהן ,אז ויכפר ש העם.
עסדבין המהשובין החיים.בין עץהחייםובין עץחסוו; .אז הקריב כח בחי'היסין זהבזה ותעצר המגפה.
ששרי חלקו של הכהן ,שהכהן יש לו כח יסעלה ויש
רו כח לסמה .והצא ערם שלום לסעיה ולסמה ,ובכל
וםן השמאל כהשרתלהימין .זש'כ וילוועליך וישרהעך.
והיסין עם השמאל היונמיאים בסקדש:

תי

ן המתשובין החמם ותעצר הסנפה ,א'ר
0דיע23ךבי
יוסי אין דבר סבטל לצד המסאה כמו
קטרת,שאיןלך דבר חביב לפני הקב'ה בקמרת ,ועוסדת
י
לבטל כשפים ודברים רעים טבית.שהרי רהה ועשןמינ
קמרת שעושים אנשים ישכח בזה לבמל דברשרעים[ח]
כל שכן הקטרת .ודבר שה נגזרסלפני הקב'ה ,שכלמי
שסכוון וקורא בכליום פרו4ע הקמרת .ינצל םכלדברים
רעים וכשפיםשבעוים .ומכל פנעים רץים .ומהרהור
רע .ומדין רע ומסהעה ,ממא ינזק כל היום ההוא.
שלאיוכל צד המוםאהלשלמעליו ,וצריךשיכווןבאמירתו,
א"ר שמעון אם היו יודעים האנשים כמה הוא חשוב
יהקב"ה,היו טמלים כ 5תיבה ותיבה
מעשה הקמרתיפנ
ססנו .והיו מעלים לה להיותעמרה על ראשם ככתר של
זהב .וםי שעוסק באסיררע צריך להבין בסעשה הקטרת.
אם יכוון בו בכל יום ,יש לו חלק בעולם הזה ובעולם
הבא ,ויבמל סיו;ה סמט וסן העול" .רנצל סכל דין
שבעולם הזה .מצדדים רעים.םדין גיהנם ומדין סלכות
אחר [ס] .ז) מה כהעב באהרן וקצסדבין המתיםובין
החיים ותעצר המגפה .שהכניע לו לסלאך הסות שלא
לשלמ כלל ולאיעשות דין* סימן זה נססרבידינו.
כי
כל מקום שאומרים בבוונהורצון הלב סעשה הקמרת.
וב
יש
אין מיתה שולטת בםקום ההו *4ולאינזק .ולא יוכלו
שאר עמים לשל
חרויפו .נצמרקךום ההא .בוא וראה כלסי
שהדין רודף א
לקמרתיםהסזסהנו.ולושבוזבה לפני
ק
ל
ס
ל
נ
י
ד
ה
ה
ז
ע
י
ס
מ
ודאי
רבונו ,ש
םהרמימט .אם הצא רניל בזה להזכירושניפעמים
מסתלקי

ו)ח וק,

דו הזהר

עי

ביום

 ]11שושבין שלה חייט שפעגודחצ וקדושהוטהאשיזעליה הארא מנגרת החפד ומפתיק לה את חדיה האעגין זיוג דלעילא
י
וצזשה ע8
הקטרח
יהשושבין[ :ת] שיש גמהטיני רפואות לר8אות החלואי מג4ף או תחלואי הנ%ש מהחדגקות רוהות רעים ע*י עישון של
טיגי עשגיפ :א)  "8עול מלכות הושעה:
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ביום בבשי ובערב ,שכתוב קמרת סמים בבקר בבקי,
וכתובבין הערבים יקמירנה ,וזה הוא קיום השלם
תמיר ,שכתוב קמרת תמיר לפני ה' לרור
מועתליהכ,ם ,ודאי
הואקיום העולם שלממה ,וקיום העולם של
ובמקום
ההוא שלא נזכר בכליום מעשה הקטרת,ריניןשלמעלה
שורין בו ,והרבה מעי סיתוה בו,ועמים אחרים שולמים
עליו ,זש"כ קמרת תמיר לפני ה' ,תמיר הואקיים
י
נ,
פת
ה',יותר מכל עבורות אחרות חבע הח מעשה הקטלר
שהוא יקר וחביב לפני הקב*ה יותר מכל עבורות
ומעשים שבעולם ,ואף שתפלה היא מובה מהכל ,מ'מ
סעשה הקמרת יקר וחביבלפני הקב"ה יותר ,בוא וראה
סה בין תפלה לעבודת הקמרת ,תפלה נתקנה תחת
הקרבנות שהקריבו ישראל ,וכל אותן הקרבנות
ן הם חשובים כקמרת,
שהקריבו ישראל אי
ועור מהבין זה לזה ,אלא התפלה היא תיקון לתקן מה
שנצרך ,קמרת פועל יותר ,מתקן ומקשר קשרים ופועל
הארהיותרמהכל ,ומההיא פעולה היתרה ,שמעבירהזוהם
ומנקה אויר המשכן ,והכל מאיר ונתתקן ונתקשרכאחר.
וע"כ נצרך להקרים מעשה הקמרת לתפלה בכל יום
ויום ,להעביר הזוהם מן העולם שהוא תקון של הכל[י]
ן קרבן החביב ההוא שבחר בו הקב'ה!
כרמיו
 )6רישל אהרן אל משה אל פתח אהל מוער והמגפה
נעצרה ,א'ר פנחס פעם אחת הייתי מהלך
בדרך ,ופנעתי בובאליהו ,אמרתילו יאמר לי ארון רבר
י חקה גור הקב"ה ,ונכנסו אז
הסועיל לבריות ,אמרל
לפניו כל המלאכים הממוניםלהזכיר חמאי האנשים ,אשר
בעת שרוכרו האנשים את הקרבנות שצוה משה ,וישים
ו ורצונו בהם ,שכל המלאכים יזכירו אותו למוב,ועוד
יב
בזמן שיקרה סיתה באנשים ,חקה נגזרהוכרוז נכרז על
כל חילות השמים ,שאם יכנסובניו בארץבבתיכנסיוה
ובבתי סררשות ,ויאמרו ברצון הנפש והלב ענין קמרח
הסמים שהי' להם לישראל ,יתבמל המיתה מהם ,א"ר
יצחק בוא וראה סה כתוב ,ויאמר משה אל אהרן גך
את המחתה ותן עליה אש מעל המובח ושים קטררנ
י הנא הקצף מלפני ה' וגו',
מי לו אהרן לאמלה ,אסרכ
א
הקהל והנה החל הנגף בעם,
סה כתובוירץ תוך
ן המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכתוב ויעסוד בי
לא יטל מלאך הבהשחית לשלומ ונתבמלה הסיתה?

ן ה1הר
ישו

ס 33קר 33קר.
3יות 6כ5פרמ ו3רתסמ וכתי 3ק כיה
סמר*מיסו נףוממ וע(חמ
וכתי3 3ין סער3יס יקעירנס .וו
תויר וכתיכ קערת תתיו (סני ס' (וורותיכס וד6י
סומ קייתמ וע5ע 6ו5תתמ וקיותמ ופ( %5פי(מ ונססומ
מתר ד(מ מוכר נכל יות 6עונומ וקסרת וינין ולעילמ
סריין 3יס .ותותגין סגימו 3יס .ועתין 6מרנין ס(סין
פ5יס סס"ו קסרת תתיו 5פ ס' .תתיו מיסז קיית6
י
ג.
נימ3י5 63ףסו עו3ומ וקעלרפת
ס' יתיר תכ 5פ(מגץ 6מרנין

ן 2מ61 .ע'נ ו(5וטמ לאסי תע(מ* עכ5מ
דעי3ןי
עי3ו 6רססרת סו6יקיר ו0כיכ ספי נה'סיתיר .תמ
י
ז
מ
ת6י 3ין נ(ותמ 5עו3ד 6וקסרת 55ותמ מתקיגו 63 05ושך
ן קר3נין
רקרכלין רסוו פנוין יסר .56וכ( "יני
ותו ת6י3יןסמי5סמי 56מ55ותממיסי תקע(6מתרימת6י
ומ5סריך .קסרת ע3יו יתיר .תתש וקסיר
ועליר
~ר
נ3
לסירו י0יר יכל 6ופ6ן 6יסו .ו6ע
י יוסת6
ה
א
תסכנמ וכל 6מתגסיר ומתתקן ומתקסר כמומ.
וומעו"כויכעינן 5מקותמ עו3ו 6ר~רת לללו 60נכל יוי6
 6ל6פנר 6ווי?? 6פלי 6ר6יסו 0קול 6וכל[ 6י]
ויוי
כנוגמ וססומ קרכגמ ח3י3מ ומתרעי 3י
ס ק"3ס ש
 )6ריש6 21סרן  (6תסס  (6פתמ 6סל תועו וסמנסס
גע5רס מ*ר פ:חס זתנמ מו 6סוינמ מז(י
63ורמ 6וערפית 3יס 3מ(יסו מתיגמ (יס 5יתמ(י מר ת5ס
ותפ5י 35רייתמ מחר (י קייס נזר קכ"ס ועמ5ו
קתיס כל 6לין ת65כימ ותתגן לי
רכ0 %וני ופנסלסי.לס.6רי
נפול 6ויוכרון נלי 6לס 6קרנני6
י
ו
ס
י
ו
י
נ
י
ר
לניס ורפו0יס כסו רכלסו
ליס 5ס .3ועוו
3עונ 6ויערעמותנ336גימגסמ קיתמ6תנזרוכרוז% 6נרע(
כ( מי 65וסתימ .ומי ייע(ון גטסי נ%ע 6ננתי כנסהפ
וננת תורסות וייתרון 3רעה 2נפסמ  63(1פנעמ ור1ערת
ין וסח (ס5 1יסר (6י0נסל 0ו0נ0 6ליפו,6 .ר
ס 6ל 6סון ק0
3יולס0תסי 060יי כ0ינ וייפר יס
 06סמ0סס ו0ן פליס  06יפל סתזכמ וסיס נאשרת.
ף מ(סמ ס' ונון.
6תר (יס 6סרן מתמי מתרכיי5מסקי
ת6י כתינוירן מ 5תוך סקס( וסנס סלל סנקף 3עס
וכתי 3העתוו 3ין סתתיס ו3ין ספיט ותפ5ר סטנפם.
(6יכי
( ת5מכמ ותמכ5מ (ס5ס6ס חתנע 65תופנ:6

ייכרי

ייי

מנלד :למנפה רח*ל

ס3לה לפנפה רח"ל

רבי אחא מזי( (כסו סרס6 .6פ6
*ספיזיס.
(מיסו ע(יס כ( נפ (%ית %אתי.1

אחא הלך לכפר מרשא ,ויבא אל בית סלונו
היו מלחשים אורותו כלבני העיר ואמרו
ארם נדול בא לכאן נלך אצלו ,באו אליו ואמרו לו ננר 6רנ6 6ת 6סכמ ניזי( (נניס6 .ת5 1נכיסו6תרו 5ט.
ר פל 6ינרנ% .6ר ל %פסו .מתרו
האינך דואג אדון על אברותינו,לעיארס,ר להם מהזאת .אמר (מ(ק  00י
ייוסל 6נ.60%וכל 006 609קסול6
ס
פ
ו6יפ סל
ן
י
י
ו
י
ם סתחזק 1ל1
ובל יו
לובי והז'יסים
לכי 600ול0כפ
ריל
יי
להםשבא%ךהמולתבית הכנמת ונבקש רחמינ 06כ0ל6 .פר 4סורסל
מחבמל ,אמר
ו רמעוי
ר
ח
6
ו
1
ת
6
ו
ו
ס
ד
ר
פ
ס
'
כ
ק
.
ס
ד
ק
,
סלפני הקב'ה
אהרט
ו
ר
מ
א
ו
נ
ו
ל
פ
ו
א
ב
ת
נ
ל
ל
ן
ט
כשבק12
(16י
פ(וני
ח5עי
ופלוני
פראה מקומות ה* ק:

רבי

ליי

"

יו

הוהר

ו כח ווח חשמאה אמהפשם בעולם ו%הוא מקוד נלמיני עהמא הנקראום *פוקרובים 1נקוילין" חנום~שקט נל פקףם
א"יינ
י נקי
ס*פ
א.
שאינן נראות לעין אלא גאפצעות מניל הראלח
י חלאים רעים על האנשיס .ואף והם בריוח ק8נות
ל
כ
ם
י
א
י
ומב
נ
י
מ
ישאין %4סייח ק%רתאין לה%ש"ה לב%ל אשמש הווהפ
אם
מי
4ש פלאות ארם ערא וחוק הרבהסינים .וכח הק%רת לגפל אוחן .והרו*א
אלא ע*י חומץ הקרג:41

י4

לשדן הזהר

קרח

ופלוני מיתו וסלומ ופלוכי כועים לתות6 .מר לסו רני
6%לית פדנ 6לקימ6סכי וסעת 6דמיק6 .6נל 6פויסו
מגכון %נעין נמ נס 6מ6ימן רזכ6ין יתיר עסרס
עסרס למרכפס מולקין61 .ג 6עמכון .עסרס עסרס
לק-כע זווית 6ומת .4ו6תרו כרעות כפמכוו עכיכ6

"יכ

למסס יפכינ 6וקרככ6
זקסרתכיסתין .וקכ*ס
שןיס .פנרו גן תלת זמכץ .ו6עכרו כל מת6
ל%נפ 111ית 6וסוו 6מרין כן .לכתר 6מר לסוגיזיל ל6יכון
י!6סיעו למימת6 .פריסו יתסוןמכייכו לכתיסע ו6תרו כוע.
וכו תסיימו תימרון 6לין ססוקי 6וי6מר ממם
% 56רן קח6ת סממתס אן עליס 6ס ונו' ויקמ 6סרן ונו'.
ייעתו כין סמתיס וגו' .עכוו כן ו6תכעיל מותג 6מגייסו.
כו 6ומוך רכי 6ת 6סמע ו6מרי ליס עכות ד6
עכיר  .61הל 61ימ5 6ק וימזרון נתסונס
דמיינין6יגעקמ6י .קס 61מזר לסו כתסוכס סל'מת 6וקכילו
עלייסו רל 6יתבסלון מ6וריית 6לעלס .ו6חליפו סמ6
רקרת 6וק6רון לס מת 6מחסי.6
6ת פכורפ 6סל מועד ונו'*6 .ר
"
) דענ *12סלוי
56פ~ר ת 6מזי טלמ 6תת6ס כ6תגלי6
5יסו .וסו 6סירות 6וכל 6לסלק 6נורטי .כמס ומכמס
על6ס סי 6סיות 6וכל .6סכי כמי עלת 6תת6ס מכמס
6יסו .וסו 6סירות 6וכל .6וננ,כ קרינן 6ת"ס כנץ ו6יסו
סמעסו6תגלי[ 6י ]6ועלמ 6פל6סולרסו יוכל6ר,רינ 6סו*.6
זכל מלוי כ6תכסי6 6ינון .היז 6ומלס ול6ס וכתיכ
ויסכג פמס כלילס סו .6ועל ד 6כתיכ ועכד סלוי סו.6
כגין ל6הסכ 6מגיס כרכ6ן 5כל .6סו' 6עלמ 6על6ס
ו6תכסי 6תויר .נ) ו' 6כ6 6מר טכד סלוי סו .6ת6
מזי כו כר 6קכ*ס עלמ .6כסס* 6סעת 6וכט6

ס"

יומ 6סניע 6ל6תקוס .6סה גסקי רומיסון וסרין

ישען קידש

כרז*

י
אלוני מתו ו8לוני אלוני טפים לטות .אמר להם הב
אחא אין עת רעמוד כך שויפעה דחוקה .אבל בררו
מכםארבעים אנשים שהםצדיקיםביותר .ונחלקם עשרה
עשרה לארבעה חלקים%41 .י עמכם .עשרה עשרה ילכו
לארבע קרטת העיר .ויאמרו ברצון הנפש ענין של
קמרת הסמים .שהקב*ה מסר למשה .ונם ענין הקרבנות
עמו .צשו כן שלשה פעמים .ועברו סביב כל העיר
לארבע ש"טתיהואמרו כך ,אחר 4ה אנשי להם נלך לאלה
שנמו למת .הפרישו אותם מבינגם לבתיהם ואסרו כמו
שאמרתם .וכאשר תטטרו תאמרו 8טקים האלה ,ויאמר
משה אל אהרן שו את המחתה ונו' .ויקח אהרן ינו'.
ן המהים וט' .עשו כן עתבמל המיתה מהם4
יעטדבי
אומר לה עשית כך
כאשרישן רב :אחא שמע
י
עשה נם זאת .לך ואמור להם שיחזרו כתשובה .כ
חוטאים הם לפני .עמר חעטוירם בתשובה שלמה .וקכלו
עליהם שלא יהבמיו מן התורה לעולם .והחליפו שם
העיר לקרות לה מתא מחסיא:
)6דענ2ך הלוי הוא את עבודת אהל מועד ונו' .א"ר
אלעזר בוא ה"שה טשלם התחתון בהתנלות
הש .והוא התחלת הכל בול-ת המדרנהע.כמו ש4החנבטץ
העליונה ההש דיזחלת הכל .כפוכן צלם התחתון חכמה
הה*911 ,א החחלתהכל .ט*צך נקרא את'ה לפי שהוא
שממה תנלה [י ]6הטלםהעלית שהצאיובל 4קראהו*א.
שכל שיניו בה0תרהם .וטודהיבר נרמז בלאה שכתוב
והשכב עמה נלילה החגועלכן כתונ ועבד הלוי הוא.
טטט ברטת לבל .הו'א עולם העליון
בששגבפיתלרלתהמימדש.יךנ) ר' אבא אסר ועבד הלויהיא
 .בחש
וראה כאשר ברא הקב'ה אתהע~ם .באותה שעה שנצרך
יום השב"צי לדוזקראם היו יוזאש הרחקהעא*ל השדים
לברוא להם נו18ב חעעקרש היום ח 84בבראצ .ונשואר

י

ל6תכרי מפ 6דלסין61 .תקוס יומ1 6ל6 6תכרי61 .16סת%
עלמ 6כמס ו6תסניס ו6קחסר מעניות.6כיע ו6תקוסו העולם כמז בפגם ובחסרוןבט המדאכה,

יסר6ל ו6סתל"עו כורגיסע .ו6סתכמוליו6י כססר סמ6ל.6
כוין 6סתליס ססו 6פנימ6
נע6ן ל*ו6י 65תוג6ס .וכדץ כל6 6תכלילניתיכ 6ועלמ6
(6 6תפגיס .וננ*נ כתיכ ועכד סלוי סו .6סו6 6סליס
לטטר סמ6ל .6ט06 61ליםלסנימוועלמ 6ו6פילו ססו 6סער6
ולסק ר%ת6ר מסר נפלי .5נר נר 5קנשס פלטי.
י 53רונ3 .5ססו 5מסול5
לע,ס 53רונ5 5סליס לכל.5
דסוו נסלי 3מסכנ5 .5ססליסי5כל ססו 6פנימו עלייסו.
מ 6לעיל 6לסמ5ל! .6סו6 6תגליל כימינ[ 6יכ] ת 6סף
6למל 6ריכ 6ל% 6תכם נעלמ .6ל 6סוויועי נמ נס6
י גס 6כ6וריית1 .6ל6
מסימכות 6סל6ס1 .ל 6יסת
ולחוכן6כסנ
לימות 6ריסתכמ כעלמ6
יתקיימו פקתי 6וריית .6סול
(נכיי מלכ 6קוש 6מ6ן עכיו ליס .סוי 6ומר ר6
לת6ס .תו ועכו סלוי ס .61כו* 6נ)כי ס' סו 6ס6לסיס.
ס6 51סליס סלימות 6למסף גל 6מו .ס!5 6ססיע יויס
לקנלס
דפלמ 6ומסער סמ6ל .6וט*ו

נ-4אה מקוםות"!יפיצי

 0שקסמ  0זנושצ
-

ן שנתקדש%
כי

ישראל ונשתלמובמדרטתיהם ,עמצשהלויםבצדהושמאל.
אז נשתלם אותו ה8גם של השלם שבצד הושמאל .וע*כ
בימק .והעולם
צריכש הלוים להמהר .ה 4הכל
כל
נ
כתוב ועבד
יהוא .החש דהשלים
איט פנום.
י
ו
ל
ה
לצד שמאל ,דצא השלש פנם הע~ם חשפילו שתו צד
צפון שגשארחסר בעולם ,כאשר ברא הקב'ה אתהעולש
הלוי עם הארוןהשלים לכל .מה עם הארון ,במשא
*
הח
יה
ידה
ם,
שהיו נושאים במשכן .נשלם כל פנם ההוא על
הוא למעלה לשמאל :והוא נכלל בימין ['כ] בוא וראה
אלמלא לא נמצאהרין בעילם .לא היו 14דעים האנשים
אמונה העליונה ,ולא היו שסקים האנשים בהורה .ולא

יפיכך

היומקיימים מצותהתורה .עבודה שלמה להמצא בעולם
לפני מלך הקדושמי היה ששה לה הף שמר שזה נורם
הלוה ועורחצבד הלוי הוא כמש"כ נ)כי ה' הוא האלהיש
הוא משלש השלמות 5הית הבל 4חר.היא פושמ טז

 %הזהד

"לם

לקבל

נא
העשיה נקראת שמפה .עלסא ראתגליא .הכמה שלמפה.
י5
ן פ 4מדת מלכות ספירה התחתונה שהיא בבחי נשמה
יהו'א.
שן
וו
י' נשמה לעולם הבדיאה נקראת יובל1 ,למא ראהבסיא .ושייך בה הל*
י
י
חלשון את'ה .לנוכח .ומדת הבינח שהיא בבח
באמר ועבד הלף חו'א .שתיבת
גמתה ועבורת הלוי היא להמשיך בדבות והשפעות מעלסא דאהגמיא לכל עלמין שלמפה הימטג
48 .
ע"שהליי דצא לעילא ל,שמאלא
וו
לרמ
!עיא "נראית מיותר מרמז על כונה '1 !11נ] פי' שמבאר
מגח בתיבה הו"א לשון
שםחי
שהא*מאל יא 4נבללבי6ין דיינו ש,רימפ
ימינ*.8י' שעבורת הלףהגיו
שי
שמשר אערש הלה למעלה הוא ממרתהרין .והו*א אתבלילג
ן 882ר
ימהש 4ב4ישריש וו 84יחע הדימפ גתג4פ פלל רק י4א נגטים ומוב,ים בההס]הפ לחפתיש* ובשביל א נ4עב ה 8*%אשו
בשגודת הלוי:

ש4

לשון קורש

קרה

לקבל לכנסתישראל .כסש*כ שמאלו תחת לראשהבשביל
לחבר זיונ העולמוהיחד.מי מעורר האהבה.הוי אומר
הוא .ועוד הוא כמש"כ הוא עשנו ולואנחנו עמו .לפיכך
הוא לממה הוא למעלה .הוא ננלה הוא נ0תר .הוא
האלהים .ר' יצוק אמר עתיד הקב*ה להאיר להלבנה
כאור השמש .ואור השמש יהיה נכפל על אחד שבע
פעמים .זש"כ  )6והיה אור הלבנה כאור החמה ונו'.
וכתוב לא יבא עוד ו*משך וירחך לא יושטף וט' .וכתוב
נ) לא יהף לך עוד השמש לאור יומם ונון .וה" לך
ה' לשר עולם ואלהיך לתפארתך .ברוך וד לעולם

לשון הזהר

לקכלם לכנסת י:ר6ל .כ 6'7סת5לו תמת לר5סי .ננין
למכר 6זונ 6כמ .67ת6ן 6תער רמיתות .6סף 16קר
סו 6תו סו 6כד' 6סו 6עסכי ולו 6כמגו עעו כג"כ
סו 6לתת 6סו 6לעיל .6סו6 6תגלי 6סו 6סתיס סו6
ס6לסיס .ר' ילמק 6תר 1תין קכ"ס ל6כסר 6לסיסר6
ככסור 6דסתס .6וכסור 6דסתס 6י %על מ 7סנע
1תכין סס"ו  )6וסיס 6ור סלנכס כ6ור סמתס עו'
וכתיכ ל 6יכ 6עוד סתסך וירמך ל 6י6סף וגי' .וכתיכ
כ) ל 6יס" ל עו 7ססתפ ל5ור יותס וגו' .וסי' (ך
ס' ל6ור עולס ו6לסיך לתס6רתך .נרוך  '0לטו(ס
6תן ו6תן:

ש84,אא8888ףשחש15888ל"

פרשת חקת

נ) ךירבך ה' אל משה חשל אהרן לאמר אשת וזקת
התורהונו' .ר'יוסי פתח ד) וזאת הבערה
אשר שם משה לפני בני ישראל ,בוא וראהדבריהתורה
קדושים הם .עליונים הם .מתוקים הם .כמו שכתוב
הנחמדים מזהבימפז רב ומתוקים מדבשונו'.מי שעמלו
בתורה כאלו עמד כלהיוםע 4הרסיני ומקבל התורה.
זש'כ ס) היום הזה נהיית לעם .תה ביארו החברים.
כהוב כאן זאה חקת התורה .וכהעב וזאת התורה אשר
שם מושה ונו' .מה בין 8ה לזה .אלא שד עליון הוא
וכך למרע .וזאת התורה .להראות הכל ביהוד אחד.
להכליל השכינה בהקדוש ברוך ההש להמצא הכל אחד.
לפיכך כתוב וזאת ההורה [ ]6למה חוספת וא"ו .אלא
כמו שאמרו להראות שהכל אחד בלי פרוד .וזא"ת בלל
ופרמ כאחד בחינת זכרובח" נקבה .ולפיכך כחוב וזאת
התורהודאי .אבל ואתבלי הוספת וא*י חקת התורה
ודאי ולא התורה [נ] רינ
ה של תורה נזרת ההורה "
לפיכך וזאת הךערה מרמז על שהוא ממש ביחוד אחר
בהקוד שלם .כולל בחינת ובר ובח" נקבה דוק
 .זאת
חקת התורה:
הבלבדה .וע"ז מרמז זאת

סתורס וגו' .ר' יוסי פתמ 611 )7ת סתירס
6סר סס תסס לסגיכגי יסר6ל .ת 6מ1י תלע ד5וריית5
ק7יסין 6יגון .על5ין 6יכון תתיקין 6יכון .כתס 7כתיכ
סכמת7יס ת1סכ ותפז רכ ותת1קיס ת7כס ונו' .ת6ן 67כתדל
כ6יריית6כ6ל1ק6יס כליות 6על סור6דסיני וקכיל 5ורייתמ
סס'ו ס) סיוס ס1ס כסיית לעס וס6 6וקתוס מכרי6
כתיכ סכ 6ז6ת פקת סתורס .וכתיכ וז6ת סתורס 6סר
סס תסס ונו' .ת6י כין ס6י לס6י6 .ל 6רז 6על6ס סו6
וסכי 6וליפכ .6וז6ת סתורס .ל5מז6ס כל 6כימו 67מד.
ל6גלל 6ככסת יסר5ל כקכ"ס ל6סתכמ 6כל 6מד.
כניכי כך 611ת סתורס [6 ]6ת6י תוספק 6 .1*61ל6
6 60תתר ל"מז6ס וכל 6מ 7כל 6טרו*611 .67ת כלל
וסרע כמ7 67כר וכוקכ .6וכג"כ 611ת סת1רס
ו67י מכל 61ת כל 6תוספת  1'61מקת סתורס
ו57י 1ל 6סתורס [נ] 7יג67 6וריית 6ג1רס 167ריית6
כניני כך וז6ת סתורס תתס כעעו 5מו
כימו 67סליס .כלל 6ווכר וכוקכ 6דןן~ .שת
1ק כלמו .67וע*ד ז6ת מקת סתורס:

 0רבר אל בני ישדאל ויקקו אליך פרה אדומה ונו'.
א"ר אלעזר פרה ע למהרה היא באה ,לכהר
טמאים .פרה שמקבלת מן בחינה שמא .4ומי הוא
לשמאל .שור .כמש"כ  )1ופני שור מהשמאל .ארומה.
כשושנה אדומה .שכהובכשושנהבין החוחיםתו'.ארומה.
רמז על נזרההדין .תמימה .מהו תטימה .כמוש.מדט
שור תם ושור מועד .שור חם דין רפה .שור מוערדין
קשה .אף כאן תפימה דין הרפה נבורה התחתובה זו
היא תמימה .נבורה העליונה ע ה*אדין הקשה .והיא

י
) וש21ר 6ל כני יסר6ל ויקמו 6ליך פרס 6וותס וגו'
"6ר 6לעזר ס5י סרס לדכיות 6ק66תי .6לוכ6ס
לתס6כי .סרס דקכי(ת תן סת6ל .6ות6ן סו6
לסת5ל .6סור .כ 6*7ו) 1סגי סיר תססת6ל6 .וותס
יסותק 6כור67
 .דכתיכ כסוסגס 3ין סמוסיס 1מ'76 .ותס.
גזרת ויג .6תתיתס תסו תתיתס .כתס 7תגיגן
סור תס וסור תועו סור תס 7יכ 6רסי .6סור תועו דיכ6
קסי16 .6ף סכ 6תנויתס דיג 6רסי 6גכורס תת6ס 67
סי 6תתיתס .נכורס ע(6ס  67סי 6וינ 6קסי .6וסי6

נ) ןירבך

דו הזהר

ס' 6ל מסס 61ל 6סרן

ל6תר "תת

מקת

פרשת חקת שיינתו לפרש שאתיבת תאשת תרמז על תפאדת זמלכות יחוד קב"ה ושכינתיה
י
יש
הוא האות 1 1השם הוי'ה כ*ה .זהוא נקרא כללכיזן שהוא כול 4שוש כפ-רזת מן חפר עד טלכות שהןששבוחר
נח
דוכרא .זתיבת וא'ת תרמו על המלכזת זחשכינה ווקדושה ששורשה הוא האזתדן מן השם הוי'ה ב*ח .זהיא
נוקכא ונקראען פר.8
ומה שאופר אמאי תזספת זא*ה נראהל דפירושא קא מפרש לדברין הראושונים כדרכז בכמה מקומות; ,נ
)כ
בזחנ"תו דתיבת וא*ת בלבד
ילתי משתג4יהייע חקת ה~שרה ולא התורהכי התורה רמו על מדת הרחמים:
בלי ואץ מורח עלדיןב
כ 5האותן רמו על התפארח

חקת

לשון הוהר

נ

ן קורש
ישו

כה *9

יד החזקה הנבורה ,אשר אין בה מום.
כמש"כל,כלה
 65ע5ס ע5יס ע51
ן בך ,אשר לא עלה עליהעו על
יתו
צ6ין נך
יפה רעיתי ומוםאי
כתיכרעיכתדי".)" 6כקס סנכ6-ם-סוקס ע( ת6י סעיו 6כנין כתוב ,כמש"כ "
) ונאם הנבר הוקם על ,מה הטעם4 ,פי
דסי 6נ) ס15תי 6עוני יסר .56וע5יס  165סי(6 6ה שהיא נ) שלומי אמוני ישראל ,ועליה אין הוא אלא
פתס [נ] 6סו  65ע(ס ע5יס ע .5סיעו דכתיג נ) נתו(ת עמה [ג] אשר לא עלה ~ליה על ,זהו שכתוב נ) בהולת
יסר 56כתעס 61ים ידעס
ישראל ,בתולהואיש לא ידעה:
אותה אל איעזר ,מצותה בסנן ,חה נתבאר,
ו
רנרצרצם 6יתס 56 56עור תכ5
"תס נסנן" .וקתוס.
ת6י פעת5 6יס ע65 6סרן5 656 .סרן סוסכע6
ומפני מה לוולא לאהרן ,אלא אהרן שושבינה
דתסרוכיפ[ 6י] ועוד ד6סרן 6 65תי תססר 6של השכינה הוא [ ]7ועוד שאהין לא בא 'סצד של
דססור  656תססר 5דקדוס ,וכנין דד6 6תי5 6עסרס טהרה אלא מצד של קדושה ,ולפ" שהפרה באה לטהרה
6 65פיסיכ 5יס .כ 5ת5ס דס6י פרס סי 6לבך לא ניתנה לו ,כל עגיני פרה זו הם במספר
כסכע .ז' ככוסיס וכו' 1ס6 6תתר .ת6י סעת .6כנין שבע ,ז' כבוסים וכו' כמו שביארו ,מה הטעם ,משום
דסי 6סכע סכי סתסס [ס] וכת סכפ 6תקרי ועשד שהיא ענין ז' שני שטיטה [ס] ובת שבע נקראת ,ועוכ
כ 5עוכדוי כסכע ת 6מזי כ 5ת6י ד6תעכיד תס6י כל מעשי פרה בשבע ,בוא וראה כל מה שנעשה מפרה
סלס3 .נין 5דכ6ס ע5 6קדס61 .6ע"נ ד6יתסיכ 5סנן .זו ,הוא בשביל למהר ולא לקדש ,ואע"פ שניתנה לסנן,
פ 65 61פמיס  651סריף .כגין ד 65יסתכמדיכ 6כספרוי .הוא אינו שוחפ ואינו שורף ,כדי שלא ימצאדין בצדו,
1כ 5סכן 6סרן ד6יסו כדרג 6ס5יס יתיר .ד 65כעי וכל שכן אהרן שהוא במדרנה שלמה יהער ,שלא נצרך
65סתכמ 6תתן ו65ודתכ 6תתן ס6י פרסכיון ד6תעכיד 6סר .להמצא שם ולהזדמן שם ,פרה זו ביון שנעשית אפר.
כעי 5תסדי כיס ען 6רו ו6זוכ וס 4תו5עת .וס56 6ין צריך להשליך בו עץ ארז ואזוב ושני תולעת ,וכל זה
6תתרו ו6סף 6יס ססור 651 .קדוס וסכימ תמון 5תמכס נתבאר ,ואסף איש טהור .ולא קרוש,והניחמחוץלמחנה
כתקיס ססור .דס 6ססור 6 65קרי  656תן ססר 6במקום טהור ,שהרי מהור לא נקרא אלא מצד שה*'
דתס6כ כקדתית[6י] ר 61דכ 65ס6י דכתיכ 5תי כדס טמא בהחלה [י] מוד הכל הוא זה שכתוב למי נדה
חע6ת סי[ 6ז] ננין דכ 5דיכין תת6ין וכ6 5יכון חטאת היא [ו] לפי שכל רינים התחתונים ובל אותן
ד"תו
דתס6נ .6כד 6יסי יכק 6תססר 6דדיכ 6שבאים מצד הסומאה ,כאשר היא יונקה מצד הדין
) חרב לה' מלאה דם [סן
יכ
סד
ויתיכתתכ
"[ 6ח] כדן 6י) מרכ 5ס' ת65ס דס [ס] ויושבה בדין [ה] כמש"כי
ע
כדין כ5סו תתערי ומסת5קי וסר6ן כע5ת 6כיון אז כלם מתעוירים ועולים ומתפשטים בעולם ,וכאשר
דעכדי ס6י עוכד5 6תת .6וכ 5ס6י דיכ 6כ6תר ד עושים מעשה זה לטטה,ועושים כלהדין הזה במקום זה
דס6י פרס ורת6ן ע5ס ען %ו  .'1%כדין 6תמ5ס של הפרה ,ומשליכים ויה עץ אח וכו' .אז נחלש
מי 65ד5סון .ונכ6 5תר דסר6ן 6תכרו ו6תמ5סו הכח שלהם ,ובכל מקום שנמצאים נשברים ונחלשיס
וערקין תכיס .דכד ס6י מי 65ד5סון 6תמזי כנווכ 6ד 6ובורחים ממע .שכאשר זה הכח שלהם נראה כדמ וה
יוינקרא
5נכייסו .כדין  65סר6ן ככר כס ו6תדכי וע"ד חתקרי אצלם ,אאין שורים עוד על האדם ונטהר ,וע'כ
תי נד? תי5 6דכ6ס כד ע(ת 6ס6רי כדיכ 6ן] יסער 6מי נדה ,מים לטהר נאשר העולם שויה בדין ['] וצד
תס6כ6 6חפסס כע5ת .6סכ6 6תכ5י5ן כ 5זינין תסחכו הטומאה מתפשם בעולם ,כאן נכללים כל מיני טמאה
1כ 5זיכין דכיו ,וכנין כך סות6ס וססרס כ 655ע65ס וכל מיני טהרה ,ומשום זה טומאה ומהרה כלל נדול
בתורה ,כמו שביארו החב4ים?
ד6וריית 6ו6וקתוס סכריי6
ה)ןננצנכן 3גדיו סכסן ונו' וסת 6סכסן עד סעלכ .ס)רכצנם בנריו הכהן ונו' ופמא הכהן ער הערב.
והשרף אתה יכבם בנדיו וט' וממא ער
וסס-ף 6ותס יככס כגדיו ונו' וסת 6עד
סערכ .וככסס,סף ונו' וסת 6פד סערכ*6 .ר יסודס הערב ,וכבם האסף ונו' וטמא עד הערב ,א'ר יהודה
) תייתן ססול תפת6 65 6מד תי יתן ססור כתוב  )1מי יתן מהור מטמא לא אחר ,מי *תן מהור
כתיכ י
תסת .6רז 6ד 6סכ 6סו .6דד6 6יסו ססור דכפק מטמא ,זה השד יש כאן ,שזה הוא טהור שיוצא מן
דס6כקדתית 6סט 6וססת6ד6תעכידכיסדיכ 6ו6תיסיכ ממא ,שהיה בתחלה טמא ,ואחר שנעשה בה הדין ,ונהנה
"ת  6%נכור 6ד57יק61 .תעניד 6פר .ססת6 6יסו פסור לשרפה באש השורף ער שנעשיתאפר .עתה הוא טהור
זד
יי
פק
תי
5
מפמא
תעת6
5 )1 4טג "1
מראה כקוטת סמ"( ל ג'נ  )3פס ג'  0פפוסס' ' )7ספי'  74ס)פשייייי

גס

דניעיעם

"

ר הזדש4
וי

מ] בונתו שהפ0וק מרטת הבח של פרה אדומה תטימח שהשתלשלותה היא טן מרת המלבות והשבינה הקדושח שנקראת גבורה תהאא
דינא רפיא ,וכל מעלות הפרה שצזכר בגתוב הן רט על
טטהר ,ותיגת ע*ל משסעותה מושל ,והבונה שלא עלה על סדת המלנות והשבינה הקדושה סושל אחי ל*לופ עליה להשפיע בה.
דהיי 12ססאל שרו של עש ,1ביון שהיא נקראת ש5סי אמוני ישראל ,וזהו שאוסר עליה לאו הוא אלא עטה,היינו שלפעסים הוא עמה
~נוס ססנה הש*ן כאשר אין ישראל במדרגה עליונה ,ווהו הסוד שגקראת בתולה ואיש
החסד לא ידעה,גדורלמהז,על עש 1שנקרא איש יודע
שנקראת
והיינו שושבינא המטרוניתא
] אהרן כהן הגדול דשא סשו-ש סדת
ציד איש שדה בסבואר בהזוהר בסקום אחר1ןי
ם וגבורות שלה בחסדים .ולא נאה לו עשייתחדין של שחיטת ושר*ת הפרה .ולכך סצותה בסגן ועשייתה בור[ :ס]
להמתיקדיני
י
ב
גלהענינים חגמצאים בתורה שנובר בהם מם*ר שבע ירמז על סדה דהטביעית סן הז' מפירות שנקראת מלכות ולפעמים נקראת בשם
שכינה .סה שהיא שולחת אור בגודה 4שכון בעולם הגשמ במקום הואוי לוה1,:
] קזדם שנטהר ע*י ישראל :נו] חטאת מקוסעותו
יין :א] פי' שהשכינה יו*קת לפעמים טסטרא דרינא כאשר גשפעים בא
חפוי שטפהר טטמאה הנדהגי פמאת סת וטסאת גדה שו
חים טמנה :וע] חרב לה' נקראת השכינה הקדושה כשהיא סלאה דםהיינו גבורות ודינים ,וזה נקרא דפ
ם סעולמות חנגו
גכורותידיני
נדה ,והיינו דברי הנביא שתבוא העת לנקום ב*דום ואזיהי' הרב לה מלאה דם ,כי המלכות שטים נקראת בעת כזאתחיב נוקמהש
ופיאה דםהיינו שיוש*ן בה נגורותודיגים סלסעלה לעשות נקמה באדום :זט שאז כח הטומאה שנרסז בדם נרה מת*שפ בעולם:

מדת המלכות והשכינה הקדווה .ושרפתה היאעגי
ן בטול הדין ,ולכך אפרח

ןייד

1

69

לשון קורש

חקת

ן הזהר
ישו

מממא .מהוריוצא מן ממא ,ולכן כל אותן שעסקו בה תעת 6עסור דפיק תסת .6ובנזכ כ6 5עון דתסתד 15כס
ו תסת6כו .דס 6סכי סי 6וד6י .וכיון ד6תט3יד 6פר.
כלם נממאים ,שהרי כך הוא בוראי ,ונם משנעשיתאפר .י5ס
עד שיה" נאסף ונסתלק משם מממא לכל ,ככתובוכבס כדין טדדיתכניסויסת5יק תתתן תס5 36כלטו.כדכתיכ וכגם
האסף את אפר הפרה את בנדיו וממא ער הערב ,אפר ט6סף 6ת 6פר ספרס 6ת 3גדיו ועת 6עד סטרכ 6פר
ו 6פר 1ג['1י]6
מההמעם .כמש"כ )6ועסותםרשעיםכייהיו אפרונו'[י ]6מ6י עעת .6כד" )6 6וטסותס רסעיסכייטי
וכיון שינתן על האפר הזה מים ,אז הוא מהור מממא .וכיון ד6תיסיכ ט 5טסי6 6פר תיס כדין6יסו עסור תעת6
 .וכתוב  )3הזה ורז 5דת5ס דכתי5 3פי נדט מע6ת סן .6וכתיכ נ) סזס
וסור הדבר שכתובלמ נרה חפאתהיא
י ררך הכתוב נ) לפתח חמאת ט5יסס מי מס6ת .כמט ד6ת 6תר נ) לפתמ מע6ת
עליהם מ חמאת ,על
]יומשום שהוא פתח חמאתרובץ וראי בתחלה .רו3ן [יכ] וכנין ד6יסי פתמ מע6ת רוכן וד6י 3קדתית.6
רובץ מ3
כחוב העציא אותה אל מחק למחנה ,ולכן נתנה לסנן כתי 3וסו5י6 6ותט 56תמון 5ממנס.וכניןכך6תיסיכת5סגן
לכהןנרול [יג]וזההוא מהור מממא ,בתחלההיה ממא ע5 6כסכ 6ר[ 63ינ] וד 6ס 61עסיר תעת3 .6קדתית 6עת6
עכאר 1כ 5ססר רומ תס636כיון דמת 6ד .6עריק
ועתה מהור ,וכל צר רוח המומאה כשרואה כך ,בורח
"תי3 3טסו 6דוכת .6תי מס6ת וד6י תי גדס.
ול
ואינו שצרה עוד במקום ההוא,מי חמאת ודאימי נרה ,ו
ס6סתי
ס5ע 6רומ קודס .6ורחם
הכל ממא [יד] וע"כ שולם שם רוח הקרוש ,והרוח של כל 6תס[ 636יד)
י כ 55וד 6טו 6דיג 6דרחן
ק6
עס
ו5
מומאה נכנע שאינו שולמ עוד כלל ,וזהו הדין של רוח תסח6 63תכפי 6ד 65ס
ן ד6יטו רומ תס .536כת*ן
המומאה מחוץ למחנה ,משום שהח9רוח ממא ,ככהא'כ תס 636תחת 5תמגס.כני
ד) וס" פמניך קדוס.
ד)והי
' מחניך קדוש!
ס)ןץננע במת לכל נפש וממא שבעת ימים ,א'ר ס) דץ3גזצ 3תת 5כ 5כפס 6דס ופת 6ס3טתיתי
ס*6 .ר
יסתט ת 6פי כד מ6 3דס
יהורה בוא וראה כאשר חמא אדם הראשון
"
מ
6
דת
ק5
משךעליו כח המומאה ,ומימא לעצמו ולכלבאי העולם ,תסיך ט5יט מי 65תס6נ .6וס6יכ 5יס 51כ 5נני פ
חהו מן הנחש הרע שהוא ממאומימא 4העולם ,שלמרנו וט6י סו 6מוי 6ניס 6ד6יטו תס 36וס6י 3ט5ת .6דתניגן
כאשר הוא מוציא הנשמות מן האנשים נשאר מהם נוף כד 6פיק נסתתין מכני נס6 6סת6ר תניס גופ5
ממא ,המממא להבית ומממא לכל אותן הענעים בו ,מס 36וס6יכ 3ית 5וס6י5 3כ6 5ינון דתקר3ין 3יס
זש'כ הנונע במת וגו' וממא שבעתימים,ולכןכיע שהוא סס"ד סגוגט 3תתונו' וקת 6ס3עתיתיס וט"ד כיון ד6יטו
י
עמל הנשמה ומטמא הנוף ,אז מענה רשות לבל צרדי כסי 5גסתת 6וס6י3גופ 6כדין 6תיסי 3רסו5כ65ינון ססר
המומאה לשרות עליו ,שהרי טף ההוא נממא מצד תם"3ן 5סרי 6ט5וי .דס 6ססו 6נופ6 6סת 36תסקר6
נחש הרע ההוא השורה עליו ,וע'כ בכל מקום שגחש דסס 61מוי 6כיס 6דסרי 6ע5וי .וט"ד ככ6 5תר דסס61
הדע ההוא שורה מממא לו ונממאב,ליולבהו,א וראה כלבני מוי 6כיס 6ס6רי תס536יס ו6סס1 36ת 6מזי כ 5ככי
והללהפורש ט5ת 6כסטת6דנייתי ט 5טרסייסו 53י5י.6
פריס
העולם בשעהשישנים על ממוהיהם
עת
5ו
ות
ע5ת .6עעתי סעת 6ד
" 6ומנד
מועמים מעם מיתה ,ומתוך נדפט 6ע 5כ5
כנפיו על כלבני
י 6סלר רומ 6תם 636סעי 6על
3ת
שמועמים מעם מיתהזה רוח המומאה משוממ בעולם דסטתי סטת 6דתו
"
ומגפמא העולם ,ושורה ע5ידיו של ארם ונממא ,וכאשר וס6י 3ט5ת .6וסרי 6ע 5ידזי ד3ר גס ו6סת" 3ט5ות
כד
נתטרר וחזרהאליו נשמתו .בכל מהשיקרבירי
ו מממא 6תסר 61תסדר5יס גסתתיס ,ככ 5ת6י דיקר3 3יווי תסקכ
לכל ,לפי ששורה עליהם רוח המומאה ,וע*כ אל יקח 5כ5סו .כגין דסרי 6טלייסו רזמ
וט*ד  65יסכ
האיש בנדיו ללבוש ממי שלא נמל ידיו ,שהריממשיך כ*כ מכוי 565כס6תת"ן ד 65נת
ס5
סי
"דוי .דס6 6תסיך
"3י
עליו רוח מומאה ההוא ונממא ,ו" 8לו רשות לאותורוח פ5יס סטו 6רומ תס 636ו6סת .36ו6ית5יט רסו לסס61
רו*"
ד
הפומאה לשרות בכל מקום שימצא רושם מצרו ,וע'כ פס6כ5 6סרי 6ככ6 5תר ד6סכמ רסיתו תסעריס וט
אלימול א" 8אתידיו ממי שלא נמלידיו,לפי שממשיך  65יסע ג*כ ידוי תת"ן ד 65נסי 5ידוי 3נין ד6תסיך
ליו אותו רוח המומאה ומקבלו זה שנמל מים ממנו ,ט5יט ס? 61רום תס 636וקכי55יט ס6ידכסיל תי 6תניס
ויש לו רשוח לשרות על האיש ,לפיכךצריך כל איש 61ית5יס רסו 5סרי 6ע5וי ד*3כ .כג"כ 3טי 3ר גס
לדישמר בכלעניניומן הצד של הנחש הךע הזה שלא 65סתתר 6ככ 5סערוי תסער 6דס6י מוי3 6יס 6ד65
) ועוד שצריך האדם לימול יד הימנית יס5ית ט5ף ו) ותו ד3טי 5יס 5כר נס 5כס 65יד6
"8לומ עליו,י
חחלה ביד השמאלית ,וירחץהימנית תחלהמןהשמאלית "עינ3 6סת 656ויסתמי ילהכ 6תן כת65 656ס5ט6
להשלימהימין קל השמאל ,כרי שלאליתן מקום ליצר ימינ 6טל סת6ל3 .6גין ד 65יטי 3דוכת5 6יגר
הרע לשלומ כלל ,ווטעיד הקב"ה לעתיד לבוא להעבירו סרע 5סלע"ס כ .55וזתין ק"3ס 5ט5ת 6ד6תי 65תט3רת
מן העולם ,זש"כ ז) וז*ע רוח המומאה אעביר מן הארץ5 .יס תעלתמ סס"ד ו) ו6ת רזמ ססות6ס 6
ן ס~ן.
ט3יר מ
'
'י
וכתינ נ5ט סתות 5נ5מ וגו
וכתוב בלע המות לנצח ונו'1
 )8ןארן התורה אדם כיימות באהל ונו'
ס
ר
ו
ת
ס
ן
ר
א
ז
א
מ
מ
י
ס
ד
6
שבעת
)
ט
י יתות 63ס 5וס' יסת 6ס3עת
כ
ימים ,א'ר יהורה בוא וראה מה בין ישראל
יתיס*6 .ר יסודס ת6מזי תט 3ין יסר56
לעמים
טגת.ין
ל
מואה מעטת א %%יי 0נפזט 0 1ג"עית ל  0דנויס גשנ ס)גל6סית פ0 :פקו ק~ח -ו),גד"יינ ח)ויחיר
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ו וזזד42
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98ע פי' שזה הוא התקון שלהם וכן הפרח תקק שלח הוא שתהא נעשית אפר,.יג
] הטאת רוכץ היינו כח חייהשר להחטיא את האדם!
ןיג)כי הכהן הגדול ועא נ 6חסד'1 :ן) שגיחפ *צאת המ1מאה המ  "!1ביט1למ בשרפה עד לאפר בורח רוח הפומאה 1ש"1מ
שםרוח של קד1שה2

ישון

הקת

לשון הזהר

5טתין עו3די כות'ז .דיסר 56כד 6סתכמ "3נתית 610 .תס36
5כ 5נופ 6ו3ית 6תס6כ וגופ 6דעו3ד כופ*ז כד"יס
ותית
 65תם6י65 3מר .6ו3י
"ת 65 6תס" .63ת6י עעת 6יסר56
35ססעפתג6ר פד6נייססו מית .כ 5קחסי ריוריס יספלרן י:יס.
5עת6
61 .תע3ר תגיס ס6י רומ
שדס6 .6סת6טר6ינופ 6תם6ק
ד6
כ
יס"36ל עו3ד כות*51ית סכי.
ד3מיי פס5ל לכל ססרין .לולפ 5ריליס יס .636ורוס6
ריליס יס*כ 6ופין רס6כוסי 6לין סריין 3נ11יס 6סיר
5תקר5 3ג3יס .כיון דתית גסקו כ56 5ין תס36י.

61סת6רנופ 653 6תסחכות56ס61 636ע"גדנוס6ד5סון תס36
3ין 3מייסון 3י3 1תיתתטון3 536 .מייסון דכ6 5יגון
תס36י פסתכמי 5ג3ייטו6 .ית 5סון מע5 6ס6כ65 6מריגי.
3תיתתסון דגפקי כ'6 5נון תס36י תיגייסו  65יכ5ין
5ס6כ 6ודיסר6ל יכי5 5ס65 636חריגי 3תיתתסון.
3נין דכ 5קדיסין גפקין תכיס .וסר 6ע5יס סער6 6מר6

קודש

כו

51

לעמים עכומ"ז ,בישראל כשגמצא ארם שמת .הוא מממא
לכל נוף והבית נממא .ונוף של עכום"ז כשהוא מת
אינו מממא לאחר .והבית אינו נממא ,מה הטעם .ישראל
בשעה שהוא מת ,כל קדושותהעליונות מסתלקותממנו.
ונסתלק ממנו זה הצלם הקדוש ,ונסתלק ממנו זה הרוח
הקדוש ,לכן נשאר הגוף ממא ,אבל עכומ'ז אינו כן,
שבחייו הוא מממא בכל הצדדים ,צלם שלו ממא ,ורוח
שלו ממא ,ולפי שמומאות האלה שורות בתוכו אסור
להתקרב אליו ,כיון שמת י)חצ כל אותן המומאות.
ונשארהגוףבלי מומאהלממא ,ואע'פ שהגוף שלהם ממא
בין בחייהם ובין במיתתם ,אבל בחייהם שכל אותן
המומאות נמצאות אצלם ,יש להם כח לפמא לאחרים,
במיתתם שיצאו כל אותן המומאות מהם אין יכולים
לממא .ונוף של ישראל יכול לממא לאחרים במיתתם,
לפי שכל הקדושות יצאו ממנו ,ה8ורה עליו צד המומאה:

 )6דלקה 6זי 3וסל 3תיס
סף 6ש עפטסורכ6וסזט ונו''6 .ר "
) דלקה אזוב ומבל במים איש מהור והזה וגו' .א*ר
ץ סתפון ס 6לים
ופפכ 6ר5ס*ליר
שמעון בוא וראה שאין לך כל עשב ועשב
כ6רפ .6רל 6סיס 3יס חכתת 6סגי6ס וסיליס שנולר בארץ ,שלא תהי בו חכמה גדולה ,וכחו
כספי 6סני[ 6טו] ת6
י תו 6זו .63דככ6 5תר בשמים גדול [עון בוא וראה מן האזוב ,שבכל מקום
י
מ
קכ'ס 5דכ6ס 35ר
6
3
ו
ז
6
3
ס
ג
.
י
כ
ד
ת
ת
שרצה הקב*ה למהר לאדם ,באזוב נמהר .מה המעם.
דתכסעויס דיתער מי5יס ד5עי 63ד6תסקד 6ע15י .דט6ת6י ס
ת'
6100פח
" 65כדישיתעורר כחו שלמעלה שנפקד עליו ,שהרי כח ההוא
ז6תטקד 6ע15י .כד 6תער .6תכער 6רומ תם6כ 6שנפקד עליו ,כאשי הוא נתעורר ,מבער לרוח הפומאה
6,תדכי 3ר כס.ר'תגי'6 6ריוסי זתכ 6חד 6סויג6 6זי 5ונמהר האדם ,לטדנו שא"ריוסי פעם אחתהייתי מהלך
163רמ 6וסו 0חיי36רי עתי עד דסויג51"6י6 .1סכמ 6:בדרך ,והיה ר'חייא בני עמי,
בשדה כעששהבייינםולרמפהולאכהי,םמיאתי
מד נ3ליסו
ם לקיע 3חקל 6עס3ץ 65ט11ת 6קרינכ 6איש אחד שהיה מלקמ
קרבתי
5נניס 6תיכ'5 6ס .נך נם קיע-ה דק,ע'-
כ
ס
ע
ד
ין 5יוס אליו ואמרתילי ,בן אדם ,קשר אגודות העשבים למה.
ףליסיס 6 %1תרתידי6 .סדרג 6זתג66מר61 ,תיג6ן לא וקף ראשוולא ענה כלום,חזיתי פעם אחר ושאלתיו
מוקי
י6 651'.תר
י6 .תיכ5 '4 6ר' מיי3 6רי  16כך .ולא ענה כלום ,אמרתי לו לר' חייא בני ,האיש
י
י
פ
ס6י 3ר כס 6עוס 16דכין 16 .ססי 16 6מכית 6יתי3ג 6הזה או שהוא חרש באזניו ,או
יםשוואמגהדםא,ו חכם ,ישבתי
נ3וי35 .תר 5קיע 6יכון פס3ין ו6תיר לון .וספ 6פליסון אצלו ,ואחר שלקם אותן העשב
וכסה עליהם
ן עלי נפנים .אמר לנו אני רואה שיהודים אתם ,ויהודים
סרפיגיס:ין 6תר לון  6:6ספי6:ריוד6ין 6סון.ויוי"י
אומרים עליהם ווהם חכמים .אם לא שאני הס עליכם
י :ס .6כסציר 6רירססין עתה .הייתם מרוחקים מאנשים ,כמצורע הזה שהכל
ססת .,ססוון רחיקין יכ:
ליס תכל .6רס 6:5 6חתי:פ ררית 6רסר רפ
"ס 63רסוס מרחקים אותו.שהריאני רואה שריחמן עשב אחד שהיה
קרי 3ג3יכון ע3 56נופייכז1 .תט11ן רמיקין ת5ת 6יותין .קיוב אצלכם נכנס בטפות שלכם,ותהיומצוראיםנ'ימים.
6 656כי5ו 56ין תותי 3ר 6ותתסע6 .כ5ג 6תגייסו אלא אכלו אלה שומי השדה ותתרפאו ,אכלנו מהשומים
דסוי סכימין קתן 61דתכג61 6תקסרג3 6זיע 6עד עידן שהיו נמצאים לפנינו .נרדמט ושכבנו בזיעה עד שעה
סני 35תר 6תערג6 .6תר 5ן סט 51נ3ר 6ססת56 6סכון גדולה ,אח"כ נתעוררנו ,אמר לנו איש ההוא ,אלהיכם
י עתה עמכם שמצאתםאותי ,שהרי הרפואה של גופותיכם
"עסתסכלעיסי6סכמפתדוןדסו5יי 6.:דס6 6ס16ת1רת 6דנופייכון ע 5יד
ל
ע
י נעשית,כשהיינו מהלכים אמר לנו .ראיתם שלא
16לין
6
 ..חפיסין רל
יד
1קיפנ6ריס6יול66סספינ6כסרייכו .תסוסד636חכיפ6כפסכין זקפתי ראשיולאדברתי עמכם ,משוםשאבי חכםבעשבים
פכל 3לי דר 6סוס .ו6וליס 6:ת6כ6 6ורסף דנל פסכין מכל בני דורו היה ,ולמדתי מאבי עניני נל דפשבים
ר3סון קסוע .ו6נ3 6כל סת 6פדור5י כי:ייסו וס6י שהם אמיתים ,ואני בכל שנה מדוריבין העשבים ,חה
פסכ 6רמפיסון ומפע 6ליס כסרפי ריוס:ין 6לין .העשב שראיתם שכסיתי אותו בזלי גפנים
*4
האלההה
ככיס6י 6יס 6סר סר וסו 6לססרלפון .ו3ססו" 6ס
ר לצויך זה ,כי בביתי יש מקום לצד צפון ,ובמקום
א
הוו
כטין מד רימי .6ותעיג 6דסט 61רימי 5נפיק מד נ3ר עומדרחיים.ומן החור של אותו הרחיים יוצא איש אחר
ריסין .ומר 63סיגג3 6ידיס .ו3כ 5יות 6ק 6ת5ער בשני ראשים ,וחרב שלופה בידו ,ובכל יום הוא מצ*ר
"1כ 6לקיס 6:ס6י פסכ 6ווילו 36סר6י וסחתון תיליסן לנו ,ובשביל זה לקמתי העשבהזה ,לטאחרי ותרשכדצ
פסכ .6ותסרי תלס 6פל6ס
'לית ת6ן של העשב הזה .ומה שאל עליון ברא בעולם.ו
ראעין פי
נליכפלת"
שי
מיאהמקךמאש ת) יסרופ.
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אי) דאמרו חו*ל שאין לך עשב פלממח שלאיחי
'לו מלאךלמע"ה בשופיפ

המכת פו ואימר *4

גד 5ענין ששח

גו אוילושפשאיי

י6

לשן קודש

מכ4ע

שידע דרכיו בכל דבר,הלכנואחריו ,באשרהיינומהלכים
בדרך ,השפיל עצמולנקבאחד אשר בעפר ,וישם מעשב
ההוא בהנקב ,יצא משם נחש אחד וראשן נדול ,לקח
חבל אחד וקשר להמץש כמו גדי ,נבהלנו ,אמר לנולכו
אחרי ,הלכנו אחריו עד שבאע לביתו,ראיתי מקום ההוא
בחשכות ממוך לכותל ,נמל נר והבעיר בערה ממוך
למקום ההח* 4ל הרחיים ,אמר לע ממה שתראו לא
תפחדוולא תדברו כלום,בתוך כךהתיר להנחש מקשריו,
וכתש במכתשת מעשב ההוא ,וישם ממנו בראש הנחש,
נכנם הטץש בתוך החור של הרחיים ,ושמענו זעקה שכל
המקום נזדעזק ,בקשנו לצאת ,אחז בידינו איש ההוא
ואמר לנו ,אל תפחדו ,נשו אלי ,בתוך כך יצא הנחש
תמף ממנו דם ,לקח האיש ההוא עוד מן העשב הנכתש
וישם בראש הנחש כבראשונה ,נכנס הנחש בחורהרחיים,
לשעה קמנה ראיתי שיצא מן החור ההו** איש אחד
בשני ראשים ,והנחש כרוך מביב ערפו ,נכנם בתוך החור
של הרחיים ויצא ג' פעמים ,ויצעק .זקימא וקימא [טז]
אוי לאמו שהנהעה אותו למקום הזה ,בתוך כך נעקר
הרחיים ממקומו ,ויצאו האיש והנחש ונפלו ומתו שניהם,
אנחנו נפחדנו מאד ,אמר לנו א"ט ההוא ,זה הוא כח
העשב שלקטתי יפניכם ,ולכך לא דברתי עמכם ו~א
זקפתי ראשי בשעה שקרבתםאצלי .ועוד אמר לנואילו
ידעו בני אדם החכמה מכל מה שנמע הקב'ה בארץ,
והכח מכל מה שנמצא בעולם ,אז היו מכירים כח
הבורא בחכמה נדולה ,אבל לא העלים הקב*ה חכמה זו
מאנשים ,אלאכדישלא ימירו מדרכיו ,ולא יבמחו בחכםה
ההיא וישכחו הבורא ,כשבאתי ומפרתי כל הענין לפני
ר' שמעון ,אמף ודאי וה חכם היה ,חצלעצמי אמר,ברוך
הרחמן שהצילך:
 )6דוקז ;1המהור על הממא ,רבי שמעון פתח ואמר
כ) ארחץ בנקיון כפי ואמובבה את מזבחך
ה' ,מקיא זה נתבאר ,אבל בוא וראה סוד הדבר כאן,
שהריאין לך אדם בעולםשאינו מועם מעם מיתהביילה,
ורוח המומאה שורה על זה הגוף,
האדם וימופצנאיח סמסהנ.ו.לפי
שהנשמה הקדושה מסתלקת מן
ויען
שהנשמה הקדושה יוצאת וממתלקת ממנו שורה רוח
מומאה על זה הטף ונממא ,וכאשר הנשמה חוזרת
להגוף נתבמל זוהם הזה ,והרי אמרושידי האדם זוהם
דיו על עיניו,
של מומאה נשאר בהם ,וע*כ אל יעביר י
לפי שרוח מומאה ההו*ו שויה עליהן עד שנומל ידיו,
וכאשר נומל ידט כראוי אז נתקדש ונקרא קדוש .ואיך
נצרך להתקדש,נצרהכלי אחד למטהוכלי אחד מלמעלה,
כדי-שיתקדש מהכלי שלמעלה .חהכלי שמלממה שיתן
זוהם המומממאנהו,בו ,זה כלי לקאברלור,המומאה ,וזה כלי
זה ברוך ווה
להתקדש
ואין נצרך אותן
ם מווהמים לשופכם בבית ,כדי שלא יגע אדם בהם,
יי
שהרי בהם מתאספים מן צד המומאה ,ויכ %לקבל נזק
מאותן מים הממאים .ועד שיעביר הזוהם מן ידי
ו אל
יברך וזה נתבאר .ולפיכך מרם שמקדש האדם ידיו
בבקר
כא*אה סקומות )6י:,נ קפד  )3שש גץ
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שי) בעל הררך אמת פירש משמעות זקיטא שהיא בריח 8חותה חנענית פןתולעיט ,ומביא ראי' מטטרא פרק חלק ההיא ויקפא לא חאח
ירע אבא סא אכלת.ומי
שססופקיםבפכי,ראוטשזתה:טת מ48י שנחר ק*ם זיקמא וכאן נזכרווי .44ה4ה וה יובל ל4ר* *44ו 4ו*4ך *י
אלהיהנרואים כלם נקרא
*סו כי

חכךנ
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שפר6 6קרי תת 6כיון ד6תקדם 6קרי ססור .וכנ*כ 65
יפ 656 %תן יד 6ד6דכי כקתיית .6דכתיכ וסזס סתסור
ע 5סעת .6ד6 6קרי ססור 1ד6 6קרי תת 6כנין כך
מד כ5י 5צ 65ומדכלי 5תת .6ד 6קדיס 6וד 6תמ6כ.6
2תיין 6טיר 5תעכד כסו תידי .ו 65יכית 5ץ
656כעי165סד56ון כ6תר דכמ נ65%יענרוןפ5ייסו.
דס 6כיע ד6תוסדן נ6רע 6רומ תס6כ6 6סתכמ תתן
הכע 5נזק 6ו6י מפר 5ונ תדרוו חחוח 6רגו6
מרסימ.
דנמ יתמזון ספיר .ול 6לתיסכ לון
דו5ע 65כהס 6כסו5כני נס 6כנין ד6ינוןתליניסןיד6ת5עיין.
וקכ"ס כעי לדכ6ס 5י
ן 5יסר 56ו5תסיי קד'סין .דכתיכ
חרקתי ע5יכס תיס ססוריס יתסרתס תכ 5תת6ותיכס עו':
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בב 49נקרא טטא.ביון שנתקיש נקרא פהור.ולפיכך אל
ירחץ אלא מן יר שנמהרה החלה .שכהוב והזה הטהור
ל הטמא .וה נקרא מהורוזה נקרא ממא .לפינך נצרך
כלי אחד למעלח וכלי אחד למפה .זה קדוש וזה טמא,
ן אותם
ומאותן מים אסור להשתמש בהם כלום .ואלילי
בביה .אלא צריך לשופכם במקום שלא יעברו עליהם

שלא יתגלו ,מהמוב.ואיןליתןאותןהמיםלנשים מכשפוה.
שיכולות להרע בהםלאנשים .לפי שאותן המים מאוררים
הם .והקב*ה רוצה למהר לישראלשיהיו קדושים .ככהוב
וזרקהי עליכם מים מהורים וטהרתם מכל ממאותיכםוגו':
י תרינס 6סר רכו כני יסר 56ונו'*6 .ר  )6דץמהמי מריבה אשר רבו בני ישראלוגו' .א"ר
") וץכטהת
יהודה וכי במקום אחר לא רבו בנ*י את
יסודס וכי כ6תר 6מר 65 6רכו כנ'י 6ת
י תריכס  6%ה' .מה נשהנה כאן שאמר המהמי מריבה ולא במקום
ס6מ'ר.נין.ת66י 65סנ 6סכ6תריכדסק6תר סתס ת
י וד6י .דיסנו מי 65ותוקפ 6אחר .אלא הםמי מריבה היו בודאה שנתנו כח והוקף
5ת6ריסון דדיגס6ני תי כגיס
וד6ית תיין תתיקן ו6יתתיין לשרי הדין להתגבר .לפי שיש מים מתוקים ויש מים
ן
סרורים .יש מים צלולים ו"8מים עכורים.יש מי שלום
ז65תת)קס" ץ
ו6ית תיץק
 רכוד 6סת
ויש מי מריבה .ועל כן המה מי מריבה אשר רבובני
יסר6 56ת ס' .ד6תסיכו ע5ייסו 5ת6ן ד56 65עריך.ן ישראל את ה' .שהמשיכו עליהם אה זה שלא נצרך.
ו6סת6כו כיס סס"ד ויקדס כס  5'6ר' מזנץס 6י סכין ונטמאו בה זש"כ ויקדשבם .א*ל ר' חזקיה אם כן
%י ייקדס "קדסו תנעי 5יס  656ת5ס 6סתליקת סה ויקדש.ויקדשוצריך לומר .אלאהענין מרמז~סעלה.
ויקדס 6תפגיס ת6ן ד56 65סריך ככיכ 51ד6תפניתת ויקרש .שנפגם זה שלא נצרך .כביכול שנפנמה
הלבנה [יו] ויקדש
 .לא לשבח נכהב כאן!
סיסר[ 6יי] ויקדס 165 .לסכמ6 6יסו סכ6
עהכנעני מלך ערר יושב הננב וגו' .א'ר
ע סכנעגי ת5ך ערד יוסנ סנננ ונר*6 .ר נ)
ט
כ
ש
י
ר
כ)ריעטמ
ההודה למדנו שנ' מתתה עליונוה נזדמנו
יסודס תגינן נ' תתנן ע65ין 6זדתנו
5ס5 1יסר 56ע"י תסס 6סרן ותריס .תן כ~כות תסס .להם לישראל ע'י משה אהרן ומרים .מן בזכוה משה.
עגני ככוד כ~כות 6סרן .כ6ר כזכות תריס .ות 6מ~י ענני כבוד בזכוהאהרן .באר בוכות מרים.
 .ובוא וראה
כ6 5ינע סנין דקיי
ס 6סרן .ט 11יסר 56כ 655כל אותן השנים שאהרן הי'קים .היו ישראל בצל כנפי
ן סכעס עננייקירן כתר דתיפ 6סרן השכינה החה אוהן שבעה ענני כבוד .אחר שמת אהרן
דתסיתגותח תמות"ני
6סת5ק פננ 6מד דס 61יתיפ 6דכ 65וכד ס6י 6סתלק נסתלקענןאחד שהוא הימין שלכלם .וכאשרזה נסהלק.
6סת5קו כ5ס 6ענכין עתיס ו6תמד6ו כ5סו כנריעות .6וס 6נסתלקו כל שאר עננים עמו .ונתראו כלם בשפלות .והרי
יויר 16כ 5סעדס כי נוע 6סרן  56ביארן זהו שכתוב ויראו כל העדה כי נוע אהרן .אל
6וקתוס דכתיכ
תקר 6ויר5ו  656ריר6ו .תיד ויסתע סכנעכי ת5ך ערד הקרא ויראו אלאוייראו.מיד וישמע הכנעני סלך ערד
יוסכ סננכ כי כ 6יסל 56דרך ס6תריס .סתע ד6סתלקו יושב הנגב כי בא ישראל דרךהאתרים .שמע שנסהלקו
6ינון עכנין .ותית תייר 6רכרכ 6דכ6 5ינון עננין אוהן עננים .ומח ההייר הנדול שכל אוהן עננים היו
6תקסרו כיס*6 .ר '5מק סכנפני ת5ך ערד יוסכ סנגכ נקשרים בה א"ר יצחק הכנעני מלך ערד יושב הנגב
וד6י .וכד 6ת6 1יכון ת556ין דסדר תסס 6תרו עת5ק בודאי .וכאשר באו המרגלים ששלח כהשה אמרו עמלק
יוסכ כ6רן סנגכ כגין 5תכר5 6כייסו .דס 6כעתלק יושב בארץ הנגב .כדי לשבר אה לבם .שהרי בעמלק
נשבר כחם לראשונה !
6תכר היליסון כקדתית6
נ) ןיך214ך סטס כ56סיס וכמסס '6ר-י5מק ת6י 'ידכר ג) רידבר העם באלהיםובמשה .א'ר-טחקסאי וידבר,
שאסרולשון הרע על הקב"ה .וכהרגוכו ועם
ד6מרו ת5ס כיסח כקכיס, .כתרגותו ,עס
תסס נ5ו5 .תס סעל'תונו סוו כל 6סיי 6סווין.כנין כך בהטה נצו .למה העליהונו.השוו כל הפנים בשוה .בעבור
16דתן 5נכייסו מוין דתוקדין 15ן כ6ס .6ופיי 06 5זה נזדמן להם נחשים ששרפו אותם כאש .והכניסו אש
5תעיטו ונפ5ין תתין .כד" 6ויס5מ ס' כעס 6ת סנמסיס למעיהם ונפלוובטזו .כמש'כ וישלח ה' בעם אה הנחשים
ססרפיס .ר' מיי6 6תר מוין ס6 11ת"ןת5מסןכפותייסו השרפים .ר'חייא אמר הנחשיםהיובאים מלחששבפיהם
ן ונשכו להם ומהה מה מלחשים .כמש*כ ד) אם ישך
6תבי
בסכיז
הנחש בלא לחש .אשהיו מלהמים בפיהם ונשכו .וזרקו
ן 1
ס11ת5קשסן סי י
 606נסו ו6תוקדחןתעייסו ותתין 1ס 6ת5ין 56ין 6סתלקו אש בהם ונשרפו מעיהם ומההוהרי דברים האלה נתבארו

כ5ועץ.

6תר 6מר

טראה סקוטות ,ת ש .נ) 6פי

"

קנ

נ)יף

עוד בענין

רעס

קפג ד) ק(:ת

זיו הזהר

אחר:

ויעש

ו' 11שע*י המריבה של ישראל פגמו בהץ4כינה הקדושה שנקראת לבנה .וזה ויקדש אין 4ירושו כאן קדי*ה אלא להיטוך:
פי
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חכןץ

דיעש

משה נחש נחשת וישמהו על הנם ,א"ר
)6
 '.שמעון הרי הקנ'ה לא אמרלו לבהפה אלא
עשה לך שרף ,והוא בח ועשהמה,א נחשת ,מה המעם,
אלא שידע שורש הדבר ,חה היה עיקר הדבר ,שהרי
קודם כתוב וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים ,וכתוב
נחש שרף ,העיקר שלהם ההש הנחש [יח] וכחאום שמשה
ידע העיקר והשורש והיסוד ממקום ההא ,לפיכך עשה
נחש נחשת ונשען עליו ,מה המעם ,משוםשישראל חמאו
בלשונם ,שכתוב וידבר העם באלהים ובמשה ,וע"כ
וישלח ה' בעם את הנחעים השרפים ,וכחאה לא הלך
אלא אחר העיקר ,ועשה נחש נחשת באותו הדמיון
שנצרך לו ,שהרי וש*שו נהשת הוא .כמו שאמרנו
ך לשמחה בלי דין ,הרי זהב ,כשנצרך
ל2רכחאמישםר,נצי
י כסף ,כשנצרךתוקף הדין,הרי נחשת ,וע"ז
נסתכל די
משה במעשה של נחש הנחשת ,שכתוב ויעש
משה נחש נחשת ,שהיה יודע מקום החוך הזהב ההוא
בנהשת ההוא,לפ שגחשכלשון נחשת הוא ,ומקומוהיה
יל הנס ,מה על הנס ,על רושם ההוא
יודע ..ו"*ימהו ע
שהוא למעלה [יע] והרי למדנו בכל מקום ,שזה הנחש
הולך בדרך הסוד של האשתחיל ,והאשתזנונים מבקשת
לתקן עצמה כדמיון האשת חיל ,אבלאיןביכולתה ,אשת
קיל שתו הרושם והאות שלה היא אות וק ,וכך ראוי
לה ,אשת זטנים אותו הרושם והאות שלה הוא כדמיון
זה ,אנל לא נתתקן להיות כך כמוהו .אות שלה היא
אות ק ,שהיא כדמיון אות ר ,:אבל לא נתתקנה להיות
כך כמוה ממש,והיא כדמיוןהקוף אצל אנשיםשהולך
אחר אנשים להדמות להם [נ] ולא נתתקן לעשותכךכמו
האנשים ממש,וכדמיון זה עשה משה אותוהנחש על רושם
ההוא שראוי לו :-
ה אם נשך הנחש את אישוהביפאלנחשהנחשת
נ)דדץי
וחי ,מפני מה .אלא כאשר הגביה לעיניו,
י
וראה הדמות של זה שנשך לו,היהנהירא חשעפלל לפנ
ה' ,והיה יודע שהוא עונש הרו*עים ,כל זמן שהבן רואה
את הרצועה של אביו .הוא נתירא מאביו ,כשנצזל מן
הרצועה נצול מןהנל .מי גרם לו להנצל ,זהו שראה
בעיניו רצועה ההיא ,אותו הרצועה גרמה לו להנצל,
ובשביל זה וראה אותו וחי ,יראה הרצועה שלקתה לו,
וזאת תגרום לו להנצל:
נ) על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופהוגו',
א"ר אבא כמהיש לנו להסתכל בדברי התורה,
כמה יש לנו לעיין בכל עניניה .שאין לךענין בתורה
שלא ידויה נרמז בשם הקדוש העליון,ח*ין לךענין

)6דיעש

לשון הוהר
תסס כחס גחסת ויסתסו על סגס

ו
ס
.י
כיס

עסס לך סרף.

"6ר

6ן ועכד גמס גחסת .ת6י סעת6

6ל6 6תר
ידע .ועקר 6ךתלת 6סוס .ךס6
ס' כטס את סכמסיס ססרפיס .וכתיכ
כקךתית 6כתיכ
גמס סרף .עקר 6דלסון גמס 6יסו [יח] וכנין ךתסס
סוס ידע עקר 6וסרס 6ו*סוך 6תססו6 6חר טכן

ויסיח

גחס גמסת ו6סתתיך ע5יס .ת6י סעת 6כנין ךיסר6ל מט6ו

כ5יסגסון .דכתיכ

ףךכר סעס כ6לסיס וכתסס .וע"ד

ויס5ח ס' כעס 6ת סגמסיס ססרסיס ותסס ל6 6ז5
 656כתר עקר .6ועכן גחס גהסת כססו 6נ11ג6
ך56סריך ליס .דס6 6תריס גמסת 6יסו.
 .כד6תרן
ךכן 56טריך למדוות 6ול 6ךיג 6זסכ .כן 56טריך
לרמת* כסף .כד 56טריך תקס 6ךדיג .6גחסת .וע"ד
6סתכל תסס כעוכך 6דגמס סגחסת ךכתיכ ויגנס
תסס גחס נחסת וסוס יךע מתר דסתוכ 6ךזסכ כססו6
כחסת .כנין ךגחס כליסג 6ךיליס סו .6ו6תריס סוס
ידע ..ויסיתסו על סגס .ת6י על סגס .טל ססו 6רסיתו
ך6יסו 5עיל[ 6יס] וס 6תגיגן ככל 6תר ס6י גמס
6ע 6כתר רז 6ך6סת מיל וכעי6 6סת זגוכיס
ל6תתקג 6נרתס כנווג 6ךילס ול 6יכילת6 .סס
חיל ססו 6רסיתו ו6ת דילס 6יסי 6ת ה וסכי 6תמזי
6 .05סת זגוגט ססו 6רסיתו ו6ת דילס 6יסו כס6י
נווג.6ק.ו6 65תתקג 6לתסוידץסכי 6ת ךי5ס 6יסי
6ת
כס6
י נווךג6קוס6ד6ת 6לל .ול6 6תתקג5 6תסוי
סכי .כנווג6
ד6זל6
י
ג
כ
כתר כגי גס[ 6כן ול6 6תתקן 5תעכן סכי.
כגווכ 6ך 6עכד תסס ססו 6גחס ע 5ססי 6רסיתו
ד6תחזי 5יס -
כ) ןןץיףן  06גסך סגחס 6ת 6יס וסכיע  56גחס סגמסת
וחי6 .ת6י  656כד ס5יק לעיגוי
וחתי ס'ד.יוקג 6דססו 6דגסיך 5יס סוס דתיל ו5לי
וסוסידע ד6יסו עוגס 6ךמייכי .6כל זתג 6ךנר6
קדס
מתי ר15עס ך6כוי דמיל ת6כיי 6סתזיכ תרגועס
6סתזיכ תכ .65מ6ן נריס 5יס ל6סתזכ 6ססו 6זסתי
כעיגוי ססי 6ר5ועס .ססי 6ר15עס נרת 6ליס 65סתזכ.6
וע 5ר 6ור6ס 6ותו וחי מתי ר5ועס ד56קי 5יס.
61יסועכין ליס ל6סתזכ6
על כן י6תר כססר תלמתות ס' 6ת וסכ כסוטס עו'.
%ר 6כ 6כתס6יתלן ל6סתכל 6כסתנתי6וריית6
כתס 6ית 5ן לעייג 6ככל תלס 6ךלית לך תלס כ6וריית6
6 6תרתיז 6כסת 6קדיס 6על5ס.
יל
5ך תלס
כ6וריית 6ד5ית כס כתס רזין .כתס סעתין .כתס
סרסין כתס עגסין סכ6 6ית ל6סתכ 65ע"כי6מר כססר
תלמתות ס' וכי ססר תלממותך6סג'ה 6ן סו6 .6ל 6סכי
6תערו חכרי 6כל ת6ן
קרכ 6כ6וריית 6זכי
ל6סנ6ס ס5ת 6כסוף ת5וי .כל קרכין ךעלת 6קקעס
וסרכג6

גסי

)
.

שרשים ,כמה ענפים ,כאן יש להבין ,ע'כ יאמר בפפר
מלחמות ה' ,כי מפר מלחמות ה' איה הוא ,אלא כך
העירו החברים ,כל מי שלוחם מלחמות התורה זוכה
להוסיף שלום בסוף דבריו,כל מלחמות שבעולםהן קטמה
וחורבן

מראה

מקומות א תראט קטח:י
) סלח קטס .נ) גס1ח גס.

יו

"ית

הזהר

41חהייט נהש הקדמוני מקור הלשון הרן והמחלוקת'1 :ט] היינו האות והרושם המרפז על הגחש והיא האות קו"ף כמו שמגאר הלאה,
ומושה הגיח גחש חנח"ת על הנם באופן שה" נראה מרחוק כמו ק.כי הגם הי' במקום רנל הקו"ףועל הנס הי' נכ*ף גחש הגהשת
י ל*רש לפענ'ד .ואםשגיתי השם יכ*ר1 :ג] ירצה בזח לבאר מדוע רוו*ם של נחש הףרמוני הוא
בטו הנג שעל רנל הקו"ף ,כן נדאהל
אות קו"היעןכי החיה ששמה קוף הבקש תמיד להדמות לאגשים ,וכמוה כהגחש הקדמוגי לא יעלה זאת בידט לעולם .אבל צרי
ךעיון
י זהב מורה על שסחהבלידין ,וכסף עלרחמים .וגחשת על תוקפא דדינא ,ונבשךם אחר ונס*רי מקובלים מובא
88א8ר זח ,שאמר כ
שכמף מורה על חסד ,וזהג עלננורה .ונחשת על רחמים1

הכוץ - -לשון

לשון הזהר

ומר3כ .6זכ 5קל3ין י6וריית 6ס5ת 6ורנהתות .6סס'ד
פ*כ י6מר כספר ת5מתית ס' 6ת וס3 3סופס .כ5ותר
ת 5ך 6סכס וס5ת3 6ר תס6י .תו קסי6
6ס3ס נסופס.י5י

ת6יכ

ת ת3פי 5י
ת5נו
 4ת 04%סיטי
נת
ס'

1

כססר 656 .רז' 6פ65ס סו6

ססי1יכ ]6כי*6

)6ק

3ס6י ספרת5יין 'תתתן גפקין6 .ת וסנ כסוסס .דקכ*ס
6נמ קל13י כמן 6חר ד6יוא כסו %דדרני
ן61 .קרי
וסנ .כד* 6נ) 5פ5וקס סתי נמת ס 3סנ .כסופס
.

נסוף דרנין 6סתכמ .כסוסס .יס סוף 6תקלי .יס י6יסו
יתין1 .נ%,3כמ",3ליכי'תססענ]

ט"5כ%:

ב

פ65ס ו6קרי 6רפן ת6י 6רטן וווג 5פל5פיתנינוס .5ד65
יססרסין לפלפין .כו' 6ונסר יו 55פפרן .ונר 5יססרסן
י כנל 5תר
ס%רוסו ו5סריי5ו פלפוי ליוספ 5קרני
סיפ 6פ4ן ונטר6ן6.1%51 .ס סעסג 6לנ 6הקיר6
דכ65
ג)ןכששבש נ%ס סי 6סנ.%
מיי 6ת5ו סכ6
וסכ 6כ6ר51 0כתר'6כ
י6ר  %6נ6רס
6
ח
ת
5
ן
נ
כ
[
כ6ר
5כתר דתתככסי תיי5 6מ ית 6וכמתי
3סעת 6די5מק ת5י5 6יס .סי 6סכ6ר סו 6כתיכ.
ורז 6ד 6כתס דכתיכ ד) ופכד ס15י  .610ר3י 636
ן סי6
6תר 3כ6 5תר סו 6ויריג
דכר
וכוקכ 6כמד1 6כ 655ט65ס .ךץ כוקג 6ן דכר א כמ6
דכ .65ד5סת6ת 6אנסלייי סרי .5וכ5ין 5יכון יסרי
ל 6פ*ג
6יכון %
ד6יכון
יד6ן נכ 655פ65ס דכ .65ו3נ'כ
כתי 3סו' 6פסגו 6 651כמכו כ'56ף כתי.3
כ 655דו'ט '561ף דכ5י 5כ .65ר3י סתפון 6תר
סו 6ס63ר טי 6ס %3קריכן .ות6י סג 6כקיתית63 6רס
4טסס 6נ6ר5 .ל 5כסויית 5לוסכ 5כלחירס.5
ויסס5רס5יר סו .6כ 655דדכר ופקכ6 6קרי 63ר [כד]
וכ6תר ד6סתכמ6סר דכ6רת.ר ס'%י5ו ת5ס פק 63יכר
קריגן 5כ.65
5קסס 6סוף 6ת ספס
3נין יט6י 63ר 6 65פיי תכייסו .י6י תית 6סיך
יכ5ין 5ס6כ 6תכיס כ6 656 .65יסו גפיק 5ת5יסר
ן סוו יסר56
כח5ין .וגכיפ 6תת5י וגפיק 5כ 5ססרין.וכיי
3ספת 6יס6רן ו3פין תיי .6קייתין פ5יס ו6תרי
סירת 6ותס 6תרי .פ5י כ6ר ס5קי תיתיך 65גפק6
תיין 5כ651 65חסק6וסנו'תגך .וכן 6תרי תוסכחת6יס6י כמר.
כ6ר מפרוס סריס
ת5ס קסוע סוו 6תרי וכך ס.61
תסכ6

_
קודש
כח
.

66

שאים

חאהבה .זש'כ
וחורבן ,וכל מלחמות של תחיה הן
בשפה,
ע'כ יאמר בספר מלחמא ה' את ודב
כלומר
אהבהבסופה ,שאיןלך אהבההשל4ם סלנראה.חצוד קשה
במקומו .שכתוב עשכ יאמר בסשר מלחכ%ת ה' .בתורת
מלחמות ה' צריך לומר ,בספר ,אלאסוד החש.
מקוםיש לו להקב'ה שנקוש ספר [ג]6כנאש'כ  )6ררשו
מעל ספר ה' וקר*צ ,ושכל כחות תצמראע שהווחההקבשה.
בספר הזהתולין ומע*םיהמאין ,את והבבס%פה ,ואהקבשה
לוחם מלחמווזיובמקום אחר שהוא בסוףהמדרנוה.ונקרא
והב ,כמש'כ נ) לעלוקה ש%ןי נטת הב הב .בסופה,
בסוף המדרגות נמצא ,בסופה,י
ם סוף נטיא ,ש שהוא
סוף לכל המדרנות ,ושע הטקלט ארנון [כנ]והחש עםכח
הנחלים הנמצאיםו
נמושכים אל המקום הזה מהמדקבוובם,העליון
שאיש
ההוא שנקראארנון ,מהו ארטן.זיונעליון

ביצ

קייון

נ*רדים לעולם ,ככתוב ונהר יטא מערן ,ובזהנשישים
םסוףונתנדליםענפיולעיוךמלחמותיובכל מקום,
שרשיי

להכין חילא ונטרא .ולהרשת 4משלה גחלה ונבבדה
מדגל1
נ)רכ*שם נארה הוא הבאר .א*ר חיש מה נשתנה
כאן בארה ואח*כ באר .אלא בארח נקרא
לאחרשנאספים המים לחוךהיםוטררים למפה [כנ]באר
נקרא בשעה שמדת טדק ממלא לה ,הש הבאר .הוא
כתוב ,וזה הפד כ3הש'כ ד) ועבדהלוי דצא ,רבי אנא
אמרבכלמקום שכתובהחשעשיא הש",ינהעלבוץנתזכר
ונקבה ביחר עם כולל העלטן*ףן נקבה.ן זכר ,אכולל
הכל ,שהרי א בשלמות שרה.זכאים הם "שראל אע'פ
שהם לממה שחזים הם בכלל העליון מהכל ,ולפיכך
כתוב הו*א עשנוולאאנהט .ב"%4ףכרעב[ .לאל'ףאגחנו],
הו"ארמזעלהכללשלו*העםה%4ףהכ%להכל..רשמעון
אמר הוא הבארכהעב.והוןן היא ,ומדוע תחלה בארה
ואח"כבאר.אלא בארהבה4להירמו עלבחי'נקבהבלבד,
ואחר שאמרהוא.הכולל בחףזכרונקבה .נקיא באר[כד]
ובמ
ן נקבה .שאצלו נקרא
בשםקוםזכרשנלמכצלאם,בח" זכר ,אפילויני
אשר אמר ה' למשה אםוף אה העם,
משום שבאר הזאת לא נסחלקה מהם ,ואם תאמר איך
יכלו לשאב ממנה כלם
י
.צאאללאכלשהצגרתדפישם,פהוכךלשערשושהישפרש
נחלום.והמעין נתמלאוי
אל
בשעה שנצרכו לבקש ממנה 3ןם .נאםט ועמדו אצלה
ואמרו שירה ,ומה אמרו .עליבאר .העלי מימיך להוציא
מים לכלם ונשתהמימיך .ובך אמרו שבחה לבארהזאה.
באר חפרוה שרים נו' .רבר אמת הט אומרים וכך ההש

יא

זי
ו הזהר

נחשז

נג ]6זה המטם היינו מדחחשביעית שנקראת מלנות
בספרוהיא בסוף בל המדרגות וממנה נשפע לעולם הנשפי %ש ערחהן גחת חן ר 8הן
חלב ,ובן גם מה שא
תעשהמרדוברחו'ל וכלמ"שיך
נכחבים ירמוו על מדרגה וו ששם ניבר ינרשם מעשחירי הארם! ןגט בזהינאר
שאין מדת המלכות
מעצמה אלא ע*י מה שנמשךאליה מןויונ עולמות העליונים שנקרא ארנון .בי משמעות ארנון היא
'
י
ב
רנה ,על
שםנהעוז וחדוה נמקומו איןמגיע עד שם פגם מן מעשה גבראים הגשמים .ועודי'לשארנון הוא צירוף או'ר נו'ן ,אורהןינו
ו
ב
מ
חנפה ה
ד
י
מ
ה
ר
ו
א
גשם
החכם
ו
י
ג
י
ע
.
ו
ש
א
ר
ב
א
ל
ד
ו
ג
י
י
ה
ם
י
ש
מ
ח
.
ן
י
ש
ר
פ
ת
מ
.
ה
נ
י
ב
והזיוג שלהם
נו"ן
והן תרין רעין
בי
שערי
נק-א בשם ויפ של אבא ואמא.ומי שיש לו מוח חבמה ולבבינה הואיבין היטבן [ט] דברי הוחר כאן מטסדיםעלביאור ההדנומים
שאין גארחכמו לבאר .שהרי תרנומו ומתמן אתיהיבת להון בירא ,משמע מוה שהכתוב קורא לח לפעם-ם בלשון נקגף ולשעטים בלשון
זכר .ובן תיבת הוא .לפי הכתוב היא לשון זבר ולפי הקרי היא לשון נקבה .לנך פירש ר' חייא שהלשון בארח בלשון נקגה מורה
על שעה שהשפע שלמעלה נאספה לתוךהים העליון והיא נק משפעת למשהלהישקות לישראל באפ המג"%ז לבנת ,ונקרא באר בלא*ון
זכר על שפ חזועח שמדת הגנורה שהיא בחי' יצחק ממלא לה בכחות של הגבורה .ור' אבא מפרש תיבת הואעו*הקרי והבחינ מרמזים
עגלד]ב' הבחינות של ווזנ ואות אל
שבאר"ף רמז על כח יותרעליון הםלל והמחבר אותם להודוונ כ לחו*פיע להנגדאים שפע הנצרבת,
ן רששז מפרש בדרך אחר
הוא יותר טוב מן בארה.בי בארה מורה על בחיי נוקבא
בדליהורבלי אויווטת .והוא חגאר מורהעל
בו
הזיווגות שלבחי' וו'נ ,במו שמורה תיבת הואלפי דכרי ר' אבא .אלא שלפיבך נקרא באר סשום שע'י הה
.דוונות של ב' חבהיעת
נקראת נם המלה של שפ נקבה בלשון זכר .ובן הוא הבלל בדקדוק לשון הקידש .ובוה מתורץ הג%שיות:

*6

חכץז

לשדן קודש

באמת .מכאן למדנו כל מי שמבקש לעורר ענינים
שימעלה .בין במעשה בין בדבור .אם מעשה ההוא או
דבור ההוא*א נעשה כראוי,אין נתשריכלים.כל באי
עולם הולכים לביק הכנמת לעוררענין שלמעלה .אבל
מעט הם אלה היודעים לעורר .והקב'ה קרוב לכל
היודעיםלקרוא לו ולעוררענין למעלהכראוי .אבל אם
ן יודעים לקרוא לואין הוא קרוב .שכתוב קרוב ה'
אי
לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת מהו באמת,
שיודעים לעורר דבר אפז כראוה וכן בכל .אף כאן
היו א
רומרים ישראל אלה הדיבורים .דברי אמה .כדי
לעור באר הזאת שתשקה להםלישראל .ומרם שאמרו
כך לא נתעורר ") אשרי לצדיקים האלה שיודעים
לקרוא לרבונם כראוי .אזר ו*מעון כאןאני רוצה לנלות
דבר .בוא וראה כל מי שיודע לסדר העבודה כראוי.
ו"סדר דבדי התפלהכראוי.הריזה ודאי מעורר להקב"ה
להכהפיך ענינים עליונים להפיב .ואם לא .אין ממיבים
עבורם .א*כ הלאכלםיודעים לסדרעבודה .ולסדר דברי
התפלה .ומה החשיבות של הצדיקים היודעים שורש
התפלה והעבודה ,ויודעים לכוון הלב והפחשבה יותר
מאחרים שאין יודעים כל כך .אלא אלו שאין יודעים
שורש העבודה כל כך .אלא שיורעים לסרר בלבד ולא
יותר.ממשיכים עליהם השפעה מתחתכאפיו של הקב"ה.
שאין נח בתפלתם לפרוח בהאויר שנקרא השנחה [נס]
ואלה היודעים לכוון לבמ ומחשבתם ממשיכים ברכות
ממקום המחשבה .ונש*עים בכל גזע ושורוט בדרך ישר
כראוי .עד שמתברכים עליונים ותחתונים .ושם הקדוש
י חלקם שהקב4ה קרוב
העליון מתברך עלירם .אשי
אצלם ומוכן לנגרם .בשעה שקוראים אליו הוא מכין
יהם בקשתם .בשעה שהם בצער הוא אצלם .הוא
יבי השק
טכברם בעולהםופהלזמההוובאעשונלבםהוהבא.זיהדועשכתו:בכ
כי ש
מיי בארענולה.
ל
נ) אן ץרר ישראל אתהשירה הזאת ע
למדנו ששירהיש לה כח למשיך ברכות מלמעלה
למפה .עד שימצאו בדכות בבל העולמות .א"ר אלעזר
עתידין ישראל לומר שירה מלמטה למעלה ומלמעלה
לממה .ולקשר קשר היחוד של השכינה ,שכתוב אזישיר
ישראל את השירה הזאת .אז שר לא נאמר .אלא אז
ישיר .וכן כל השירות כדמיון זה .את השירה הזאת.
מלמטה למעלה .עלי באר ענו לה .עלי באר .כלומר
עלי למקומך להתיחד עם המשפיע שלך .זהו מלסטה
למעלה.יאח"כ מלמעלהלמפה.בארחפרוהשרים.שהולידו
אותהכחות האלהותשנקראיםאבואם[נו]כרוהנדיביהעם.
אלו האבות שנקראיםנדיביעמים[נו] תקט אותה שיזדווג
עמה המלך בברכות .ובמה הוא הזדוועת .במחוקק ,זה
היסו"ד ,במשענותם .זה נצ*ח והו'ד [נח] זהו מלמעלה
למטה ,ומסדבר מהנה וממתנה נחליאל וממחליאל במות.
כל זה מרמזעל קשר שלם [נע] קשר עולמותהעליוניםעם

.

פ 4כש 4עץמקימות סקייי 0ועךיט.
"

השכינה

לשון הזדד

תסכמ מו5יפכמ כ 5ת6ן דכטי 65תער 6ת5ין
ד5עי5מ .נין נעונדמנין נת5ס .מי ססומ עוכדמ מו
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5תמריסוןמכדרןמימית
ץמ"רסתעוךכצכמ5נם 5ג5מס

יתמ מזי כ 5תמן ויוע 5סורמ טוכומ כוקמ ימות.
תס
ת5
קד
55ס
ו
ררמ ת5ין כדקמ י"ות
 .סמ ודמי תתערי 5קכ*ס
למתסכמ ת5ין ע5מין דתתכסרן .ו6י 5מ5 .מ מתכסנץ
י סכי סמ כ 5ע5תמידעי 5סדרמ עוכומ! .לסור6
5נכייסו מ

דתיי

1

-

יייסין
כ 5כה.

1

קמע1ייע

ש

יר

"מרנין ו5מ
תסכין ע5ייסו תסיכו דכתר כתפוי וקכ"ס.
ומ,.ין
ורעותמ לקי כרכ6ן
תמתר וותימוסטיכס1 .תהכפ1ק1ניי ככ5נ
"נזטין וסרסין כ6רמ תיסר
כדקמ ימות עו ותתכרכן ע5מין ותתמין .וסתמ קויסמ
ט(מס תתכרך ע 5ידיסון .זכמס חו5קסון דס 6קנ4ס קרינ
5נניסון וזתין 5קכ5הטון .כסעתמ דקמרן 5יס
זתין
15ן כסעתמ ומיגץ כעמקו סומ 5נכייססוו
" ס61
16קיר15ן כע5תמ וין וכע5תמ ומתי סס*ו כי כי מסק
י יוע סתי:
ומס5טסו מסנכסו כ
כ) 84ז יסיר יסרמ 5מת ססירס סאת ע5י %ר עט 5ס.
ת"נ
מ סירס תסיך כרגמן תעי5מ 5תתמ.
עו ויסתכסון כרכמן ככ5סו ט5תין .מ*ר מ5עזר
זתינין יסרמ5 5תיתר סירתמ תתתמ 5עעמ ותטי5מ
5תתמ51 .קסרמ קסרמ דתסיתגותמ .וכתיכ מז יסיר
יסרמ 5מת ססירס סזמת .מז סר " 65תר מ5מ מז
עגונ
.45
י כמר .כ15תר
5
:
מ
תתתמ ט5מז5סע5י
מ5מתרך 5מתממו6
ככ~ ככע5יך .ד 6ס 61תתפמ
5מ ו(כתר תעי5מ 5תתמ .כמר מפרוססריס .ומעיוו
 05מכ1 6מיתמ [גו] כרוס כויכי סעס.
מכסן ומקרוןגויכי עתיס [נז] כרוס מתר 165חגמ
ס ת5כמ גכרכמן .וכתס סומ זוג .6כתמוקק .ד6
יסו*ו .כתסטגותס .ומ ג"5מ 1ס'1ן [נת] סמ תעי65
5תתמ .ותתוכר תתגם ותתתגס נס5ימ 5ותגמ5ימ5
כתות 60 .קסורמ ס5יתמ
[כט] קס1רמ
דתסיתנופ6

י
56מ מ5ין ד 65ידט
סוור 6כע(ת51 6מ

יעתקייךמ דעוכדמיכווע5יי ס6י5" .
מ דידעי

5:ץ

ףו הזהר

[פו 1יט לס*ירות העליוגות שהן בבחינת רישא דמלכא הנקראות חב'ה השנחה היא מן חראש .ובתר כתפוי דקב'ההייפףספירוח
התחהועת שהן גבחי' טפא דמלכא .והדגרים עמוקים1 :ג ]1אבא ואמאהיינו העולמות של חכמה ובינה שהם הפיד גהודחטת
לטרך קיופ העולמות :ןגזן האבות ירמזו על נ' פפירות הראשונות מן הו' פפירות שהן אחר הכמהובינה ונקיאות גרולה נבורה תפארוע
זגאן נצמ והוד נקראיםתרין פמגי קשופ .וזהו במשענותם :ןגע] קשורא שליטא כוונתו ול התקשרות כל הד',ילמות אצילות ברי4או
יצירהעשיה .ואלוהד'עולמותנרמזיפ בר' שמות האלח מדבר מתנחנחליאל במות מלמטה למעלה .מדב*ר.היינועולם העשיה .ונשמתו היא
מ4שת מן השפ וטי'הג'ה .וגקרא מדברכי הוח כמדבר נגר עולמותהעליוניפ.וגפ נקרא טרברעל שם כח הדבוה מתנ'ההייטעולם
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יתסיתנות .6קסור 6קי"ץ 6וכ 65כיס )6 .ופ'ך 6תרינן השכינה .וזה קשר הקיום שהכל תלויבו)6 .וע"ז אמרט
(ך ס6י כ6ר גט 65כסייע 6ו6כסן גס61 65קרי כאשר באר הזאת נופעת בחבורה האבות נוסעת ,ונקראת
כ" %קרי יס6 .קרי כ %כסעת 6ר'5מק גפק ת~ייג 6באר ונקראתים .נקראה באר .בשעה שיצחק יוצאמזוין
תססר 6ו6ת .6ו6תי 65תסכ6 6כתר 6וך 6ות5י  .05כוין מצד הבינה .ובאלהשפיע להבאר וממלאלה .אז נקראת
6וקתוס .יס .באר של יצחק .באר של מרים .וזה נתבאר .ים נקראק.
כ6ר ועמק63 .ר ותריס.
" .כוין 6קרי כאשר תאיר מאור העליון של עולם החכמה ,אז נקראת
ס6
וכ
6כקךרי 6חגסר 6ת:סר 6ט65ס ו"
יס וגמלין 516ין לנוס כך*ק כ) כל סנח5יס ים .שנחלי השפעהולכים לתוכה .כמש"כ כ) כל הנחלים
סולכיס  56סיס וסיס להכנו ת .65ותיות 6ונ5תס כנסת הולכים אל הים והים איננו סלא .ומיום שנלתה כנסת
יסר(6
כקי 3נ) 6ז(ו תיסתגייס .ן 6כגסת יסר .56ישראל בנלוה כתוב נ) אזלומיםמניים
 .זוכנסה ישראלי
ומ
יויכס ן5 6וי"ק .וע"ך כתיכ י) ס5ויק ונהר יחרב ויבש ,זה יסוד צדי"ק .וע*ז כתוב ד) הצדיק
לכ
ור
ימ
וכסר י
6כך וגו' .וסו 6סוס גסר ע65ס '1קיר 6ועיי 5כגוס .אבד ונו' .שהוא היה נהר העליון והיקר ש"כנם בהוכה.
יס 61כגים כ6 5יגון גסרין יגהלין וגנוין תגניוו והוא המאסף כל אותן נהרות ונחלים הנמשכש מהטשך
וססו 6גסר קויס .6ו 65ססקין חיק5 11ע5תין וגייך נהר הקדוש ההוא .שאין מימיו נפמקים לעולם ונמשך
וגפיק תעון טל6ס .וסו 6פייל כנוס ות5י 6נתס .6ויוצא מעדןהעליון .והואנכנם בתוכה וממלאאגמיה בשפע
יתתתן ירתין ט5תין כ5ס כרכ"ן ככ 65ת 6מף ההיא .ומשם נוחלים כל העולמוה ברכותבכל .בואוראה
ו6תכרכ 6כגסת יסר
י56ע5תין כלסו 6תכרכן ויסר (6כשנתברכת כנסת ישראל נהברכים כל העולמות .וישראל
(5סתע
ת6
ת"יגקין ותתכרכן כניכס .וסי6 6ג 6:ע5ייסו דיסר 56למטה יונקים ומתברכים בעבורה ,שהיאהניןעל ישראל
ס
ת
כ
ר
ת
ת
6
ו
כמו שידוע :-
ס)
גן י6תרו סתס5יס כ6ו מסכין ת3גס יתכוגן עיר ס)על כן יאמרו המשלים באוחשבון תבנהוהכונן עיר
סיחון'6 .ר סתעון ת 6מזי 3סעת 6וחריכו
סיחון .א'ר שמעון בוא וראה בשעה שהחריבו
יסר 56קרת 6וסימון כרוז6 6תעכר כת5כו וסתי6 6תכגסו ישראל לעיר סיחון .נכרז כיוז במלכוה שמים .האספו
נכ-ין 51סגין ע( ס6ר עתין .ותמתון ת5כו ומתיר6ס סיך שרים השולטים על שאר עמים .ותראו מלך האמוריאיך
5תחרו3 3ת5כו .כססו 6סעת 6כ6 5ינון ס5טגון וסיו נחרבה מלכותו ,בשעה ההיא כל אוהן השרים שהיו
תתנן ע 5סכט עתתין 6תכגסו .וכעו 65סור 6חלכי ממונים על ז' האומות ההאספו .ובקשו להחזיר המלכוה
ליוסנס כיון ומוזו תקפת ותסס 6סורו 65חור .6סס'ד ליושנה ,כיון שראו תקפו של משה חז-ו לאחור ,זש'כ
ע( כן י6תרו סתום'5ס כ6ו מסכון 6יגון ס5טוגין על כן יאמרו המשלים באו חשבון ,אותן השרים שהיו
תת:ן מ5ייסו ו6תכגסו .סוו 6תרו כ6ו מסכון ת6ן סו 6ממוניםעליהם שההאספו.היו אוטרים באוחשבון.מי הא
הח
י"ייי משהוושלהבי
י
י יייהדתי"א יאהיי ת4ף*
"מתותיינ"
ו"ירף היזףרי"
,
ית6ריי
ייי
ס"
ליסלסנד
"ושנהויי
יי
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6
ראו"יניב-ורתו של ייח" -,מלכוהו.אמרוףש
וכ
*."..
גי 6ס י65ס תמסכון לסכס תקרית סימון .כיון וכתיכ כי אש יצאה מחשבון להבה מקריה סיחון .כיון שכתוב
חמסכזן מת6י תקרית סימון .וס 6קרית סימח מסכוו מחשבוו למה מפריה סיחוז .שהרי קריה סיחון חשבון
' היתה.ושכתון כי חשבון עיר סיחון מלר האמרי .אלא
שלהבה של טלכוה שמים יצאה והחריבה הכל ,בשעה
ל6יגון 6תרין מכנס 1תכונן עיר סימון סתס6 6(1 .תרו שהם אמרו הבנה ותכונן עיר סיחון סהם .ולא אמ-ו
ח:כון .דמסיכו וכגין כך ית3גי 5תותכ 6ן6תור6ס .כוין חשבון .שחשבו שבשביל זה תבנה למושב האמורה אז
6תיכו וחתרי ( 6יכי5כ 6ת6י עעת3 .6נין וכ6 5רמין חזרו ואמרואיןאנויכולים .מההטעם .משום שכלהד-כים
וסכ'5ין 6סתתתו כתיקפ 6ורכ ט65ס ן5סון6 .י גסור והנהיבוה נסתתמו בתוקף הרב העליוןשלהם .אם נחזור
הית 6וגוכר מסכון ות3גס6 60 .ס ע6ס תמסכע .לומר ולהזכיר שחשבון הבנה ,הרי אש יצאס מחשבון.
גסור ינית 6קרית סימון( 60 .סכס ע"ס אם נחזור ונאמר סהם קיית סיחון .הרי להבה יצאה
תקרית סימון וך6י כיון וססו 6ס5סוכ 6ן6ס 6סרי 6חתן מקרית סיחון ודאה כיון ששלהבת האש ההיא שורה שם
עלס5 .ית ת6ן ויכי6( 05 5סור5 05 6יוסגס .וס 6תכ 5עליה .אין מי שיוכל לה להחזירה ליושנה .שהרי מכל
ן למ רשות .מכאן ולרלאה אוי לך מואב,
ספרין 5ית רסו .תכ(1 16ס65ס 6וי 5ך ת61כ .הצדדיםאי
שהרי זה שהי' מגין עליך נשבר:
ו)די**23ך ס' 656ות*תוסס 6ל תיר6 6יתו*6 .ר יסווס י
) דיא23ך ה' אל משה אל הירא אוהו ,א*ר יהודה
6יגון ס5יתיןכ16ריית 6כתריווי*ן.
שני אוה"ו הן מלאים בהורה בשני ווין.
תרע
"ך ן .6ומך טד דיוס 6תיך 16ת ]5[ 1ת6י סעת .6אחר כאן .ואחד עד דרוש אחיך אוהו [ט מה הטעם.
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מיצירה ,ונשמהו היא האוחלמן השם הו"ה ג*ח* ונקרא מתנהעל שם הצירוף סתן ד4נימןזה העולםגיתן תשפן לאותד
ץ האחרונח*
גחליא.גהיינו עולם הכריאה ש:קראניגה .וגשמתו היא האותןץ הראשונהטן השם הוי'ה ב*ה .ונקראגהליאל על שםהצירוף נחל*י*~ '
א'ל.כי זה העולם גקרא רחובות הגהרוירמז בהפסוק ונהר יוצא טעדן לה*קות את הגן בידוע .והשם אל מורה על חטד כדכתינוחסד
י כל הנחלים הבאים אלהים הזח אף אם הם טרוריםוטלוחים נמחקים שם לחסדים .בטו*ת.הייגו עולם האצילות שגקרא
חל כל היומכ
חכפה ,ונשמתו היא האות טן השם הוי*ה ב"ה ונקרא נמות,גי הוא מקום היותר נבוה ועליון מה שגוכל להשיג בכח המח?נה
שלנו .חה העולם גקרא ג*כ בשביל זה עומק רום בטפר היצירה ונם גקרא במתי ארץ.ועליו גאמר והרבבת~ך על במתי ארץ ווש*בלתיך
:חלת יעקנאניך .והטביןינין ו:ן לפי המטורה גתג*ך שלגו הן הסרים ולאמלאים,ויש עוד מקומות כאלא בתורח שהמפרח שלט

י

חית

8
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סשים שחוםא"ע ממש .עד דרוש אחיך אוהה שצריך
לפרש מה הוא ד*מת של אבידה ההיח ,אף כאן זה
שתו .היינו שנ שגדבק באברהם .ומאנשי ביתו היה*
וכאשרניבול אברהם מה כתוב .וכל אנשי ביהו תר
אהג זה שוג שנימל אהו .וקבל זה
מאה בן נכר
האוה הקדוש.כימ שראה שנ שאשראל מחקרביםאליו.
אמר הרי ודא אניגןדםלזה הזכתע יטעומד להם .וישם
זה הזכוה לנג
ידו .באוהו שעה נתירא משה .איך יוכל
יעקור רושם בריה מילה שרשם אברהם .אמרוד
אירהרי
שין שלי מה[ל ]6והרי הימין נצרך לזה .אם נאט הרי
אלעזר .הלא הוא הימין של בחינה לבנה ולא שלי [לכ]
חההאוהלימיןשליהוא .שאברהםלימיןשליהוא.מיד אמר
לו הקב'ה אל היראאוהו .אל ההירא מזה האוה שלו.
י בידך טשעי אותו .שמאל
חשפילולימין לא נצרך .כ
שלך "צקור אוהו מן העולם .שהרי הוא פנם להרושם
שלו .ומי שפוגם אוה הזה ראוי להעקר מן העולם .כל
שכן ששמאל שלך שהיאידךיעקורלומן העולם .ולפיכך
נעקר מן העולם .ואף ושה" הקיף מכל הנבורים,כיון
8,בקש להכריה לישראל נפלבידי משה ונכרה .ולפיכך
לכלם החרימו "שראל .אתבניו וכך עמו וכל אשרלו.
כמו שכהוב ויכו אתו ואה בנע ואה כל עמו .אשריהם
"שראל שמשה הנביא היה ביניהם .שבעבורו עשה להם
הקב"ה כל הנמים האלה .והקב'ה לא כרה בריתו עם
שארעמים להתקשרבו .אלא עם ישראל שהם בניו של
אברהם .שכהוב  )6והקמהי אה בריהי ביני ובינךובין
זרעך אחריך לדרהם לבריה עולם .וכהוב ואני זאה
בריהי איהם אמף ה'רוחי אשר עליך ודברי אשר שמהי
בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך וגו' .ברוך ה' לעולם

נם"י

4ד6יכץ 6ות ממס פד דרו
יפוס8ל"ר 15ת .1ד3עי
 6סק*6 6ות דטסי6' . % 6ש סכ 6דץ
6וט 61 .טנ ד6תד3ק 363ר0ס .ות5עסי 3יתיס סוס.
וכד 6תגור 6נרסס ת6י כתי .3על 6נסי 3יתו 1נ'1
ת6ת 3ן ככר כמלו 6ת .1ד
 6שנ ד6תנ"ך עתיס.וקכי 5ס6י
 %מרק .6מ1ן דםת 6עע דיסרש תקר3ין ג3יס
6קו*ת1% %ת 6דק*ס 5ע1 .ד6
6מר  60וד6י
סוי 5קכ5יס3 .יס סעת 6דףל מסס .סיך יכיל
65עקר 6רסית 6דרסש 36רסס6 .תר וד6י 60
י כית60 6
יתינ6די5י תית [ ]%דס 6יתיג 6כעי6
55ס66י6.
56עזר .יתי %דסיסר 6ט61
י [לנן
1
דד
וס6י 16ת ליתי %סא .ד%רסס5יתיכ 6ס.61מי
י65תר 5יס
קכ*ס  56תיר6 6ופו % .תומל לססו % 6די*ס.
61פי5 15יתינ% 65 6סריך.גי 3ידך נתתי 16ת .1סת656
דילך יעקר ליס מע5מ .6דס 6סו 6סגיס רסית6
דיליס .ות5ן דפניס 5ס6י 6ת 6תמד 65תענך 6תעלמ .6כ5
סכן סת 656די5ך ד6יסיידך יעקרליס מעלת .6ו3נין כך
6תעקר תע5ת61 .6פי 15ד6יסו תקי %ת3ני גנרי.6כיון
דנעןלסיל6ס 5ס4 1סר56גפלנידיס דתסס %1ת5י ונגין כך
כ 65סלי 16יסר"ל נגף וכל טתיס 1כל דעיס'.
כתס דכתיכ ויכו 6תו ו6ת ככיו 61ת כ 5עמו .זכ6ין6יגין
יסר 56דתסס נכי"ס סוס 3יכייסו .דכניניס עכין לון
קכ'ס כ 5ס6 0תוון ו6וקתוס וקכ'ס  65נזר קייתיס עס
ן כגף
ס6ר עתין ל6תקסר3 6יס6 .ל 6עס יסר6ל ך"יגו
ד6כרסס .דכתיכ  )6וסקתתי 6ת כריתי כיני ווכ6יננ)ך וכין
זרעך 6חריך לךרתס לכרית ע51ס .וכת'כ
ז6ת
כריתי 6ותס 6תר ס' רומי 6קר ע5יך ודכרי %ר סתתי
9

6ני

י ג*?.ין-ן

---4י-

*

פרשת בלק

נ)דירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל נ) רירא נלק 3ן 5פור 6ת כל 6סר עסס יסר56
לאמרה רבי שמעון אמר וירא .איזו ראיה
ל6תרי .ר3י סתעון 6מר ויר .6ת6י ר6יס
ראה .ראיה ודאי ממש ראה בהשקפה של חכמה וראה ממ .6ר6יס וד6י תתס מת 6כתסקופ 6ומכתת 6ומת6

מי שיכו 4ליאוק בעיקר החכמה ,אף כאן וירא בלק
בחכמה שלו ,בן צפור ,כמו שנדרש .אבלבן צפור ממש.
שהרי כשפיו היו בכמה אופ:ים של צפור ידוע .לקח
הצפיר ,כשכש לו בעשב ,הפריחובאויר .עשה פעולה
ולחש לחשים .ויבא אוהו הצפור עם עשב ההוא בכיו
והיה מצפצף לפניו ,הכנימו בכלוב והיה מקכיר קמרה
לפניו
)6
 0ס,פטיס ס'
כש*אה מקומות ג"סית ישו ג)יףקשי

יו

ת6ן ךמתי כעקר 6דחכתת6 .6וף סכ 6ףר53 6ק
כמכתת 6די5יס כן 5פור .כתס ד6תרו6 ,כ3 5ן 5פור תתס
דס 6חרס,י סוו ככתס זינין ךסס5 61פור נסיל
5פור לחתיכ:ס.כס כעסכ 6תסרמ כ16יר 6עכיד עיכזין
1סס.
עחיס
5 6פור ס,ס 6קי וססו6
3פותיס
כר
סס
עק
מלפכפ 6קתיס6 .עיל ליס ככל~כ מד ות
"ק

יס

הזהר

מ6ן זה אהין הכהן :ענן זח יהושע כידוע אופני מושה כ*גי המהו*ני יהושע נשני הלגגח:
פרשתבלק"
) "כמת האצטגנינוה:

זי
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קמיס61 .יסו 6וןע ליס כיזס מל'ן עכיך מרסוי
זתגס5ס 6עופ 6וסרמ וסס 5גכי נ,5י
וכ 5מלוי כ?סו6
ו6תע 4ס .ו6יסו 6תי
גסור מו .יומ 6מך עכך עוכןוי וגטע ססו( 6סור
וסרמ ומזיל ו6תעככ ול6 6תה סוס מגטע -כנפסיס
עך ן .6%ממ 6מך ס5סונ 6ן6ס 6ןסס 6נתריס ו"וקיך
נןסוי .כןין ממ 6מ6י ןממ 6וןמע מקמייסו ןיסר[ (6ג]
מ6י סמיס ןססו5 6סור .יןו*ע .וכל 6ינון ןמסמסי
ויןעי לסמם 6כססו5 6סור
יןעין מרסין
גיוס דג)וס יןטכ5ק .וכל מכמת6יסוסיןע כססו56פור סוס
יןע .וסכי סוס עכיך .נמין קמיס וקעיר קסרת .6מעי
ריסש ונמין ו6מר 6יסו 6מר סע"ס .ו5פר6
6תיכ יסר"6ל6 .יסו 6תר מ*6ך .עסר6 6תיכ ר*כ .על
סוס רכ ע65ס ן6זי 5נסו [י] סכעין זמכין 5פ5סו ד6
,ך6 .6יסו 6מר ן*ל .ו5סר6 6מר ר'כ .כןין ןמיל.
י רכ סו .6ר'כ
ןכתיכ וינר מו6כ תמכי סעס מ6ך כ
עיניס [נ]

ל"

"1:"1".8נושייי47ב::ח;(:%י"":ייו":ג

נןסוי מגמסמ קל 5מעירכ 3כסס.6
ןןסנ .6כקוןין
נ
" נשמיס ליסן
וין
וי
ןנפי ןכסף .רנלין ןןסכ .6וס
דססו 6גסור יןו*ע .וסויין 5ססו5 6פר 6כחלון
מד וסתמין כוין 5קכל סמם .6וכ5ילי 6סתמין כוין
5סיסר .6מקערין קערתין ועכדין מרסין ו6ומ5ן
לסמם 6וכ5ילי6 6ומ6ן לסיסר .6וך 6עכןין סכעסיומין.
מכ6ן ו5ס65ס ססו 6ליסג 6מכסכם 6כסומ 6ןססו6
נסר .6כקרין לססו5 6יסכ 6כממט 6ןןסכ .6וסי 6ממ655
רכרכן נערמס .וכל 6סהס יןע כלק כ5סור ן .6וע"ך
כן גפור .וכג*כ מת 6תס ןכר גם 6מר 5ל 6יכי5
5מנןע  651יכי5 5נוממי )6 ..וכיון ןעוג מ5ך סכסן
וסית1ן מלך קסכון כל מ5כי עלת 65 6יכלי ל6במ6
קרכ 6כסו כנין תוקט 6ןלסון .ורמ5כו ןמו6נ
עגייסו סוס .וכך 6ת 6מסס ו~מ כסו קרכמ.
הנו 6מו6כ ןמנן ן5סון 6תכר .כ~ין וינר מו6כ תעני סעס
י רכ סחש .ןס6
מחך .מסו ח6ד יתיר ממית[ 6ס] כ
כןין 6יסו סוס רכ .ורכ סוס זעיר .ןכתיכ נ) סנס
קען נתתיך כנויס .יסר 56סוס רכ כ6תר עסו ןכתיכ
כיס  0ורכ .מל 4עעמ 6כנין דמתו ןם5סו יסר56עיל6
ותת .6ןכתיכ 6ת כ6 5סר עסס יסר6ל ל6מרי6 .סר
טפס יסר 56מכעי 5יס מסו 6ת כל65 .סנ6ס
6סי5ו
עיל 6ותת .6עי.65
תם5עניסון
רכרכנין ום5טגין ד5עיל 6ותת6 .6סילו מם5סניסון
ן5תת6
רכרכנין וסלסנין
וע*ד 6ת כ5
מסר טסס .וע"ך כי רכ סו 6כ6תר ןרכ
כוכר 6קןיס .6ןכתיכ ככי ככרי יסר6ל .ו6י ת*מ6
ןקכ*ס כע 6סכי ע6ו מן ןיג .6ת 6חזי עסו קליסס
סוס וססרמ 6הר 6סוס כיו
ן ןגסק קליפס ו6תעכר60 .
תוקקכרית כ6כייסהומ.יקיר6עילסמכ 65קרו6תימסוס ק6י5כתרל:כר.
6תנלי
וי6מר
ננראה מקומות  97קפק ג) ע1גז"  '6ג) גר;6ית ג'ס
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לפניו .והצפיר הודיע לו כמה ענינים .כשעשה כשפיו
צפצף הצפור והיה פורח ומעופף אצל גל עינים [נ]
יועיותיוע"יאיתו
והואהודיעלו.והצפורבאעםהיריעה ,וכליר
הצפורהיו .יום אחר עשה פעולתו ולקח צשר ההוא
ופרח והלך ונתעבבילא בא .היה בלק מצמער בנפשו
עד שבא .אז ראה שלהבת אש מעופף אחריו ושיפה
כנפי הצפור ,אז ראה מה שראהונתירא מפני ישראל [ג]
מהשמו של הצפור ההוא.ירו"ע שמהוכלאותן המשתמשים
ויודעים להשהמש באותו הצפור לאידעו כך כשפים
כמו שידע בלק .וכל חכמה שהיהיודע ע"י צפור ההוא
ידע .וכך היה עושה .השתחוה לפניו והקמירקטרת .כסה
ראשו והשתחוה והתחיל לדבר ,הוא אכר הע"ם .והצפור
השיב ישרא"ל .הוא אמר מא"ד .והצפור הערב ר*ב ,על
ושם רב העליון שהולך בתוכם [ין ע' פעמים צפצפווה
חה .הוא אמר ר"ל .והצשר אמר ר*ב .אז נתירא.
שכתובוינר מואב מפני העם מאד כי רנ הוא .ר'ב
הו"א ודאי.ובמיני הכשפים של קסדא"ל ממונה הראשון

כי

נמצא ,שצפור כזה היו עושים אותו בשעות ידיעות מן
כסף מעורב עם זהב ,הראש של זהב .הפה של כסף.
כנפיו טנחשת קלל משרב בכסף .הנוף של זהב .נק,רות
של הנשת מן כסף ,רנליו של זהב .והניחו בפיו לשק
מןהצפורההוא שנקראידויע .יהעמירו אותו הצפורבחלון
אחד.והיה נפתח לננר השמש ,ובלילהבחלון שהיה נפחח
ננר הלבנה .סקטירים קמרת ועושים כשפים ובהטביעים
לשמש ,ובלילה משביעים להלבנה .כך עושים ז' ינ4ם.
מכאן ולהלאה מכשכש אותו הלשון בפיו של הצפור
ההוא .רוקריםללשון ההוא כמחט של זהב .והיא מדברת
נרולות מעצמה .והכל היה בלקיודעע"י צפור זה .ולכה
קרא בן צפור .ולפיכך ראה מה שאין איש אחר יכול
לדעת ואינו יכול לראוה  )6וכיון שעונ מלך הבשק
וסיחת מלך חשבון כל מלכי העולם לא יכלו להחגר
מלרצמה בהם .לבעבור נבורה שלהם ,ובמחונו של מואב
עליהם היה ,וכאשר בא משה והתנר עמהם מלחמה.
י וינר מואב מפני העם
ראה מואב שמגינם נשבר.א
מאד .מהו מאד .יותר מן המות [ס]
י
כ
ן.רב הוא.נ)שהוי
כעת נעשה הואנדול .והנדול נעשהקט ככתוב הצה
קפן נתהיךבנוים .ישראל נעשהגדול במקום עשו שכה~ב
בו נ) ורב ,מפנימה .לפי שראו שלימת ישראל למעלה
ולמטה .שנאמר אה כל אשר עשה ישראל לאמרי .אשר
עשה ישראל היה צריך לכתוב .מהו את כל .לרבוה
תוקפם למעלה ולממה.למ"לה .אפילו מן ממשלתם של
בחהשרים והמושליםשלמעלה.ולטטה.אפילומןממשלחם
של כח השרים והמושלים שלמטה ,וע*כ כחוב את כל
אשר עשה .וזהו כי רב הוא .שבמקום הרב הוא נעשה
בכור קדוש .שנאמר בני בכרי ישראל .ואפשר תאמר
שהקב'ה רצהכן שלא עלפיהדין .בוא וראהעעע קליפה
*
היה וצד המומאההיה.כיון שיבאה הקליפה ועברה.הי
אז נמצא המוח .הערלה היא לראשונה עומדתמבויץ.
הברית הוא יקר מהכל והיא נתנלה אחר כךו
ויאמר

זיו הזהר

מ) זה המלאך עזא'ל שהפילו הקב'ה 1יושב תפוס בהרי התשך .ןטבי הבין שהשלהנת היא אש רטכי,ה ה2בגל לבשפיו 11[ :היינו
כח השכיגה .או אפשר הכוגה על הר*כנציצין קרישין מן חר"8ח שהעלו ממצרים נידוע :,ן תיבת 2אר רמז לפעטים עלמיתה.
כירוע מהפמוק והעה טוב מאר:

*6
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בלק

שיורר כמו שנתבאר נתנשם בדמותוער .וכל אותן
הרוחות של הרשעיםשנידוע להכניסםבניהנם הוא לוחך
אותם ברנע אחר .וחוטפם ויורד ומוסרם לדום*ה לאחר
שבלע אותם .וזהו שנאמד ויאמר מואב אל זקני מדין
עהה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור .השור
הידוע שעומד להרע לכלבני העולם .את ירק השדה.
אותן רחהות האנשים שנקראים ירקהשיה .שיה ההוא
הידוע [י] אשריוסי אם כן חכם היה בלק .א"ל
י
א.
דא
וו
כן .וכך היה נצרך לו לדעת כל ררכי השור הה
שאם רא ידע אותם לא היהיכול לעשות כשפיו וקסמיו.
א"ר יוסי ודאי כה הוא ויפה אמרת:
ד) פהח
אמרעולם ההוא ואמר .ויאמר מאב אל זקני
מדין ונו' .וי וקני מואב אל זקני מדין לא כהוב.
אלא ויאמר מואב .נערי מואב באו לקחת עצה מזקני
מדין .והם נמשכו אחריהם ונתנו להם עצה .מה העצה
שגתנו להם .עצה רעה לקחו לעצמם .אמרו להם לנערי
מואב .נידול רענדינו בינינה ומי הוא .משה רבם.
נומר אחד היה בינינו שהנדילו ונדל בביתו ונתן לו
בתו לאשה .ולא עוד אלא שנתןלו ממוןושלחו למצרים
להשחית כל האןץ .והוא וכל ביתו נמשכו אחריה אם
לרבם ההוא נוכל לעקורמן העולם .כל העם שלו יעקר
מידמן העולם .וכל העצה הרעה של ענין פעור ממדין
היתה .ובוא וראה שהכל היה ממדין .וכל עצתם על
משה היתה .ובעצתם שכרו את בלעם .וכיון שראו
שבלעם לא יכל לקללם נמלו עצה רעה אחרת לעצמם.
והפקירו נשיהם ובנותיהם יותר ממואב .שהרי על נשי
מדין כתוב הן הנה היו לבניישראלונו' .והכל ממדין
היה ! -
ס)דישלדט מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה ונו'.
כאן יש שמנה ועשרים תיבות .כנגר כ'ח
מדרנות כשפי קסטים של צפור .וישלעיין אםביק רצה
לרבר עם בלעם ולההדבר עמו ,למה שלח אליו סיד
מרם שבא אצלו כל הענין בפירוש .שאמר הנה עםיצא
 .היה לו להתחבר
ממצרים ונו' ועתה לכה ארהלי
עמו תחלה לפיימו ולשחדה ואחר כך להוריע לו
בקשתו .אלא א"ריוסי מכאן נשמע שכבר ירע בלק
רצונו של אותור,טע.שהיה מבקשתמיד להחכבדבענינים
נדולים .ולא הי'לו רצון אחר אלאלעשות רעות .בלק
הי'

ןהזהד
ישו

ת6ן וזכי תן וינ 6ו6י 65ו .ססו 6תתג 6וניסנס נעי55יס
נסעת 6דתסרין 5יס 3יווי .ותק5ע 5יס תתתן 5תת4
כת6ן דתק5ע 6כנ3 6קוסיפ .6וכתי 3כ) ו6ת גפס 6וי3ר
יק5ענס כתוך כף סק5ע ונו' .וסוי 5יס 5ניסנס וק3ע
עינסיס כפוס ת6י ו6תון נ) ות 6מזי ססו 6ססן על6ס
דכמית כתס ו6וקתוס 6ג5יס 3ויוקנ 6וסור1 .כ65ינין
לומין 3יסין ו6תונו 5ע" 65כגיסנס 5חיך
5ון 3רנע 6מו .6ומסף 5ון ונחית ויסיכ 15ן 5ךויו"?
כותיי
ן
ו53ע 5ון .וו 6סז 6וכתי 3וי6תר תו 56 36יקגי(ת

י וו6י סכי סו 6וי6ות 6תרת:
*6ריוס
ד) פתמ ססו 6יגוק 6ו6תר .וי6תר תו6כ  56זקני
1ג6:ת4י6תה?6י ?51תי561
י
תייז' (6תסכי6
וסכי6 6תתסכו 36תרייסו '61גון יס513ון עיט 6ת6י עיס4
יס3ו 5ון עיט3 6יס 6גע5ו 5גרתייסו6 .תרו (ון
5תו 36גוו3 65יס 6גו5ג3 6יגנ .6ותגו .תסס ר3סון.
מך כותר 6סוסכיננ 6ור3י 5יס ונוע 33יתיס ויס04 3
3רתיס65גת .1ע 6עוד 656יסכ5יסתתונ 6וסור 5ש (ת5ריס
י
5סי65ס כ6 5רע.6ו6יסו 1כ3 5יתיס 6תתסכו 36תריס6 .
5ססו 6ר3יסון גוכ( 5עקר6תןספנ .6כ( עת 6ועיס יתעקרון
תיך טע5ת .6וכ 5עיס 6כיס 6וססי 6ת5ס וספור תתוין
סוס ות 6מז* וכ 65סיס תתוין1 .כ 5עיס 6ו5סון ע5
תסס סוס .וכעיט 6ו5סון סכרו 5כ5עס .וכיון ומתו
ו53עס  65יכי 5נס 15עיס6 6מר 6כיס5 6נרתייסו.
ו6סקירו נסייסו וכנתייסו ית? תתו .36וס 6ע( נסי
תוין כתי 3סן סנס סיו 35ני 'סר 56ונו' .וכ( 6תתדין
סוס -
 )0ןישלח י6מס  56נ(לס כן נעור פתורס ונו'.
סכ6 6ית עסרין ותתני 6תי3ין 5קכ 5כ"ת

עי(יל

ןן

::י
6
י
%
1
ו
ך
?
מ
3
:
י
ס
י
נ
6
%
ן
ש
6
ל
,
:
:
עו ( 6ייתיס 5נ3יס ת(ין 3סירוסח וק6תר סגס עס ינ6

הפ~

תת5ריס ונו' ועת? (כ? 6רס5י סוס 5יס 65תהכר6
3סויס 3קיתית5 6פייס 6ו(סימו5 6יס.
ת5וי*6 656 .ר יוסי תסכת :6תתווע וס 6יוע כ5ק
רפותיס וססו 6רסע וכע6( 6תיקר 6תזיר 3ת'5ן
ר3ר3ין51 .ית 5יס תי6ו3ת 6(6 6כך עכיך 3יסין(3 .ת

זיו הזהר

351תר (6ווע( 6י?

טו וה השדה ש;ליו נאמר גריח השדה אשר גרנו ה' זו מדת המלכות ,ונקרא חקל תפ1חיןקדישין.כי וםטמים הצמ'הה והתולדה של
רוחות הא:שיס .וגקרא גם כן גן עדן שלמפח.
ישלו השם תפוחיםכיון שבהטוח נמצאים ג טגים לכן ארום ירוק המורים על
י אותן הג' מד1ת חד'ר1
ד'ן ורחמים .שהמלכות מנהגת העולם הז1העועיל*

חסי
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קמס קפתין ופכיד מרסין 61תקין 5סר .6וידפ
דךרנין דתסם ע65ין ויקירין .ומרם כמרסוי
וקסס נקסת1י חדט דדרנין דכ5טס 5 110קנ5ייסו.
תיד ויס5מ ת65כיס  56כ5טס כן 3טור .סתירס.
סת 6ד6תר6סוס כד" )6 6תסתור 6רס נסריס 5קל(ך ו6ת6י
6קרי סכי .כנין דכתיכ כ) סטורכיס 5נד ס5מן ופתור6
סוס תסדל תתן כ 5יות .6דסכי סו 6תקינ 6דסערין

ן קודש
ישו

ח

61

הי' קומם קסמים ועשה כשפים והתקין הצפור .וידע
שמדרנות משה הן עליוטת ויקרות .והי' מכשף בכשפיו
וקוסם בקסמיווירע שטררנות בלעם הן כננדן שלמשה.
מיד וישלח מלאכים אל בלעם בעור .פהורה .הוא
שם המקום .ככהוב  )6מפתור ארם נהריםלקליה ולמה
נקרא כן ,לפי שכתוב כ) העורכים לנר שלחן .ושלחן
היה מסדר שם בכל יום .שכך הוא ההכנה לצדדים
הרעים .מסדרים לפניהם שלחן במאכל ובמשקה .ועושים
כשפים ומקטרים לפני השלחן .ומתאספים שם כל רוחות
ממאים המודיעים להם מה שהם רוצים לדעת .וכל
כשפים וקסמים שבעולםהיו על השלחן ההוא .ולפיכך
פתורה .שכך קוראים בארם
נקרא שם המקום
הו
הא
נהרים לשלחן פתור
"4.פהח ואמר ועשית שלחן
י
צ
ע
שמים ונו' ,ונאמי ונתת על השלחן לחם פנים ונו' .כל
אוקןכלי הסקדש צוה הקב"ה לעשותלפניוכדי להמשיך
רוח הקודש מלמעלה לממה ,אותו הרשע בלעם היה
מסדר כך לצד הטומאה ,והיה מסדר שלחןומזוןש_קרא
לחם מנואל .כמו שאמרו שכך הולך צד הטומאה אחר
הקדושה כקוף אחר האנשים .ושלמה המלך צוח ואמר
נ) כי מה האדם שיבא אחרי המלך את אשר כבר
עשוהו!
ד) רבי אלעזר אמר וירא בלק בן צפור .מפני מה
נשתנה שנזכר שםאביו משאר מלכים ,אלאיתרו נחמשך
ונתרהק מעבודה זרה.יבא להתדבק בישראל הוא ובניו.
וכל העולם נדוהו ורדפו אותו ,בלק מבני בניו היה
ונתרחק מדרך אביו .כיון שראו זקני מואב וזקני מדין
שיתרו ובניו התדבקי בהשכינה .וזה נתמשך מהם והיה
באהדוה יבאחוה שלהם בעבודה זרה של החלק ש~הם.
באו והכליכיהו עליהם באותה השעה ,שנאפר ובלק בן
צפור מלך למואב בעת ההיא .בעת ר~יי
א נעשה מלך
מה שלא היה מקודם לזה ,וע"כ נאמרבן צפור מה שלא
הי' ראוי ~עשות כך.וירא בלק .וישמע הי' צריך ל,מר.
מהו וירא ,ראיה ראה וידע שעתיד הוח ליפול בידי

ן .תסדרין קתייסו סתור 6כתיכ( 6וכתבתי .6וע3דין
ניסי
מרסין ותקערין 5קתי פתור .6ותתכגס'ן תתן כ 5רוחין
ען
סיו
 .וננ'ג
ים"ייי,קומעץ
"ס;.תדוסןכ"
"
,
י קורין כ6רס
ור
וו
בת
"ססו 6ס
ע6
לר
6קרי סת 6ד6ת
נסריס 5ס5מן פת1ר .6פתה י6תר וטסית ס5מן ט5י
סעיס וגי' .וכת'כ ונתת ט 5סס(סן למס פגיס ונו' כ5
6יגין ת6גי קודם 6כע 6קכ"? לחעכד קתי65 :תסכ6
רוהק קדיס 6תעי 65לתת 6100 6רסע דכ(!ס סוס
תסדר
לססר6 6מר .6וסוס חסדר ס(חן
ד6קרי
יז
למס תנסוכהי .5כתס ד6תתר דסכי 6ז'( סער6יג
"ר 6כתר
מ
ס6
קדוסס כקוף כתר כני גס 6יסלת :ת5כ,5 6מ י6תר
נ) כי .תס ס6דס סיכ6 6מרי סתלך 6ת 6סר ככר
טסוסו
ד)רכי 6לטזר 6תר ויר 6כ5ק כן 5סור .וגי ת6י
סנ 6ד6דכיר סת 6ד%וי תם6ר ת5כין6 .ל 6ית6 1-תיסך
61תענר תענודס זרס .ו6ת65 6תדכק 6כיסר (6סו6וכגוי.
1כ 5טלת 6נדוסו ורדסו 6כתריס כ5ק מכני כנוי סוס
61תטכר ת6רמ 6ד136י .כיון דמתו סכי תו6כ וסכי תדין
דיחרו וכנוי 6תדכקו כסכינת 6וד6 6תתסך תנסון וסוס
כסדי סדדי כ6מוס דלסון כטכודס זרס כמ51ק 6ד5סון
6ת61 1תלכוס 1ט5ייסו כס6י סעת .6דכתיכ וכ(ק כן
5פור תלך
כעת ססי .6כעת ססי 6סוס וו(ך
ו6
ת6י דל 6סוס
לתת
קידתת דנ .6וע'דכתיכ כן 5פור ת6י
6תמזי לתטגד סכי .ויר 6כלק .ויסתע תכטי לךי5ס"
.
תסו ויר .6ר6יס מת 6וידע דזתין סו5 6תגס 5כיד6
דימר .56ויסר 56לתכפל כידוי כקדתית .6ולכתר 6יסו ישראל .ושישראל יפלו בידיו תחלה ,ואח*כ יפול הוא
כיד 6דיסר6ל.
בידי ישראל:
י 6ת סטס סזס עף .תסו ס) דער~ה לכה נא ארהלי את העם הזה וגו' ,מהו
)8רערעוק 5כס כ6 6רס5
ועתה ,א'ר אלעזר .רשע ההו
ועתס*6 .ר 6לטזר ססו 6רסע 6תר
א,אמר בודאי
י
6
ד
ו
י לעשות מה שאני רוצה ראה ולג
סטת 6קיית 6לי 5תטגד ת6י ד6נ 6כעי .מת ,651 6שהשעה עומדתל
נופלים על ידו
מת 6י16ת .מת 6כתס 56פין גפ5ין תיסר6ל ט 5ידוין ראהיפה .ראה כמה אלפים
לזתן זטיר6 .תר וד6י ססתמ סטת 6קיית 6ל .וכנ*כן בזסן קרוב .אמר ודאי עתה מיש
ראיעומדתלי
השעה
 .ולפיכך
יליס תסו ועתה ולא בזטז אחר .לכה .לד היה צריך לומר מהו
וטתס ו 65כזתנ6 6חר .6לכס5 .ר תכטי
לכה ,אמר נזדרז עצמנולזה החופף בכנפיו עליהם .לזה
אשר שמו כ"ה [,ן ועתה לכ"ה .נתנר מלחמה בכ'ה
ההיא ,אמר עד עכשו לא היה בעולםמי שנצח אותם,
כנין  61:0סטרונ 6דקיית 6ט5ייסו .ססת 6דכטת 6קיית 6לפי שהשלימ ההוא עומד עליהם ,עתה שהשעה עומדת
לן 5כס נטכיד קרכ .6וכל טיע 6דססו 6רסע (כ"ס לנו לכה ונעשה מלחמה .עצתו של אותו רשע על כ'ה
סוס דכתי51 3נכי 6קרס כס6 .טקר 5ססי 6כ"ס היתה .שכתוב ואנכי אקרה כה ,אעקר כ"ה ההש
ת6סריס [חן 1תר11ייס 1כפיפ 6כיס 6לססי 6כ"ס סוו .ממקומו ["] ושניהם בעצה רעה על כ'ה ההש היו,
גד* )1 6ט 5ס' וע 5תסימו .ול 6ידטו דס 6לכתר 0סי 6כמש"כ  )1על ה' ועל משיחו ,ולאידעושאחרי כן אותה
כ*ס פעקר לון תפ5ת .6ג* ע5וס  610תתני .וכ כ'ה תעקר אותם מן העולם ,כן עצום הוא ממני .וכי
י ער אותה שעהאיה נלחמוישראל עמוונצחו אותהובאיזה
סמי פפפ6
%%ניס קרכ 6ונ5מו 5יס .וכ6ן
6תר
 8ע'
 4קנח8 4תי4
כשיאה טגךפת ש 8צש גע 8י"טי'פיס ס קסגתג'י)יף קט)8 :י
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דו הזהר

ש 9ח"נינה חקדושח8811 :י' ממקומההיינו "לא תשרה*ל עם ישר4ל.
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מקים נפנשו בחהב שלהם להראות את נבורתם .מהו
כי עצום הואממני .אלא רשע ההוא חכם היה וראה
ימרחוק ,ראה לדוד המלךשיוצא מרות המואכיה .נבור
הקיף כארי,ועושה מלחמותנדולותוכגצח למואבומכריעם
תתתרנליו ,אמר עצום הוא .זה מלך אחד מהם שינחל
נבורה נדולה ההיא .סמני .מאתנו יצא להכרית למואב,
אילי אוכל נכה בה מקרא הזה כך היה לו לומר ,אולי
אוכל ואכהבו .או אולי מכל ונכה בה אלא ר%-צ היוא
חכם היה .אמר רואה אנייד אחת של ארי נבור נמשכת

עלינו ,אולי אוכל עמך שנתחבר שניט תנרע מן אוהצ
הארי יד הזאת ,מרם שיבוא מלך ההוא לעולם .ואל
יוריש את מואב ממקומו ,ארה לי ,מהו ארה לי א'ר
אבא אותו הרשע בשתי הלשונות אמר לבלעם,
י פעם
ן זה לזה .אלא
אמר ארהלי ,ופעם אמר קבה לי ,מהבי
יעשביםהידועיםוהכשפיםשלראשי הנחשים[ס]
א"ל ארה
לם בקדרה של כשפים ,כיון שראה שבחו של
ושים אות
ב~עם יותר בפיו ,חזר ואמר ולכה נא קבה לה ואע"2כ
זה בלק הרשע לא עזב את כשפיו ,אלא לקפ כל כרני
עשביםהידועיםוהכשפים של ראשף הנחשים ,ולקח הקדרה
עם הכשפים והממינה תחת הארץ אלף ות'ק אמה,
תנזה לסוף הימים ,כשבא רוד חפר בתהום אלף ות'ק
אמה .והוציא מש מן התהום לנסך על המזבח .באותה
שעה אמר,אני ארחץ קררה ההיא ,ככתוב  )6מואבסיר
י!
רחצי ,סיר רחצי ודא
 )3רבי יהץנן היה עומדלפנירבי יחק אמר מה
ראה בלק לומר הנה עם יצא ממצרים ,ולא אמר הנה
עםבני ישראל ,א"ל ר' יצחק בלק מכשף נדול היה,וכן
דרך המכשפים לקחת דברשאין בו חשד ,כמו כן אין
מזכירים שם האב של איש אלא שם אמה כי זה דבר
שאין בו חשד ספק,כי כן דרך השדים שמעיינים בדבר
וה הנאמר להם ,ואם הוא שקר מודיעים לו דברי שקר,
ואם הוא אמת כל מה שאומרים לזמן קרוב הוא אמת,
כל שכן לעשותאיזו פעולה [י]רבי אחא אמר בלק דרך
בזיון אמר ,הנה עם יצא ממצרים ,כלומר שאין אמ
יודעים מי הם ,נ) ואנרשנו מן הארץ ,א"ר חזקיה כאשר
נתיעץ בלק עם בלעם אמר ואנרשנו מן הארץ ,אמר
מדרנהההיאשדבוקים בהישראל.היאמן הארשןבודאי[י"]
וזהו כי עצום הוא ממני ,ודאי מי יוכל להתנר נהם
מלחמה ולהתיצבכננד ישראל ,מדרנה שלהם תקופההיא
ממדרנתי ,ולפיכך ואנרשנומן האר'ץ ,ואם מהאר'ץ הזאת
אנרשנו וארחיק אותו ממנה ,אז אוכל לעשות עמהם
כרצוני .הכח שלהם במה הוא .בפה ובמעשה,הרי הפה
שלך והעשיהשלי,כי ידעתי את אשרתברך מבורךונו',
וכי ממה היה יודע ,זה טעבאר שהרי בתחלה כתוב
) והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו
י
מידו ,עשי ששכר את בלעם לקללה וזהוכי ידעתי,ידיעה
ו ידע בחכמה שלו ,את אשר תברך מבורך ,למה
נרצאריך לויהזכיר כאן ברכה ,שהרי בשביל קללה היה
משלח ,ואם דבר ההוא שידע מן בלעם מכבר קללה
היתה .מהו את אשר תברך מבורך ,אלא סוד יש כאן
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1ל 6יטכ 6ניס ול 6זכיג 6ניס טו ו6ח6ר 6לעזרוירס
נינפי .וכתינ
~ )6רכס 6ת ס' נכל מת תתיו תסלתו
נ) ~רך 6ת ס' 6סר יט5ני כליותי .ת6ן סו 6ד6לסריך
[ :ינ] וס6 6ת6מו נטו כסלטוכ6
נרכמ 6תן תת6י"שא
כסתילס וות וסוס יוע 6 61תר 6נרכס אךז6 .תר
כגין
סטו 6רסע .ססי 6ורנ 6ולסון 6מיו
מולטון וק 6תנוכין לס נכל יות .6מע6
כסי6ית לך
לסטי 6ורנ 6ותיוקר לס תגייסו 611 .טו 6כי
יוטתי "6ת 6סר תנרך תכורך גו' .ונו 6כיגול כסו.
תנרך לטסי 6ורנ 6סלסונ 6ותילוס לפתילס.
וט*ו 6תר ו6גכי 6קרט כ*ס [יג] 6עקר  05תנייסו 651
תת6מו נטו .ותו 6קרס כ*ס [יי] ~ניו 61תסיך
5ססי 6ורנ 6נמונין נתס6ני נקרי ונסות6ס
וטכוו נגט 6וסי 6תטכיו מתסון נתיר .6תיו ףלכ 1זקגי
ת61כ וזקגי תדין וקסתיס כידס ול' 6ית 6טס 61רסט
ול 16טחיט זיכין מרסין ו6גטריך נידוי .ל6תטכנ6
עלייסו
ך זקכי ת61נ וזקגי תוין וקסתיס כיוס*6 .ר
נ)ןילכ:
אלטזר  111מ(כ6 6תר ז)כי סכס סרסטיס
יורכק קמת כוגגי מ5ס על יתר עו'6 .מ'נ וס6י קר60 6
6וקתוט וטל סכג6יי61מ תתגן ומזקיס 6תתר 6נל ס6י
קר 6על סת"6ל וסיטתיט 16ףטכי 6תתר .וכל מונדויוטיסוי
טל יסר6ל מכסו .נלק וכלטס טס6 61רמ תתם
גקעו6 %1 .תתר ךמניר 6ניס 6מנוו6 .תרו עתל'ק
נזננ 6ויליט60 .
ע*ס *5ק .מת 6ולק 6לון כמוי6
שןיתיר .כ*5ק נ**5 6ק 6ת 6ת6וןתחיולקי לון כרעותיס.
כלמ"ס כל*י מ*ס.לית עת1 6לית רטי .6סתט 6וילן נריתו
לסי65ס לון1ל6טנ 6"4ל 10תעלת .6וקנ*סמסיכ ננוג6 5מר6
סתיסון .נכלק נ"ל וננלטס נ" 5ט 6נלנ"ל .מ6י
 .מת"ק .כלנל מתק 6ותמסנס ולסון 651
6תות 6סת6רו
יסלעק נעלת 6ול6יסת~ון נפלת*6 6ר סתט1ן 56עזרי16ת
6תרפ.נרת6ףנל נלק תסמ רומיס כניסגס .ונלעס יסתחקת
פתן ורומיס .וסכי  .610מיס 6נים 6נסל 1ש
פסרו .%פ 5ס6י כ*ס .ומסינו 65טקר 6לס6י
כ*ס .ומסינו לססר 6נים 6לסלק5 6יס כפות 6ונמונו.6
6תר ססו 6רפמ .קות6י 6סתולו  651יכילו .וור
ספלנס 6סתדל1 1ל 5יכי5ו .טנוו טוכו .6ופות6
ססר טמיט .וליחכסון 6תנלנ 651 5יכיל
ו6 .נ6 5נפ 60
סיתך סנן וליסגה תמתקן נתרין ססרין 6לין6 .ת 6סר
י
תנרך תנורך ו~ר ת16ר י61ר .ססו 6ססר 6ו6תנט
לסל 64לטיל .5נפותך 1ליסכך 6סתליק .וסטו 6מסר6
ו6ת נעילתילט .נמיל 6ופותךתילום .וכל 6נך תלי.6
ס) ו %פונו6 6תתקן6 .נל נת(ס תלי 6כל .6וט"ל
נפונו 6דכמם 6נ6 6תקין ו6גת תס5יס כ 65נסופדי ססו6
ססר 6ותכרך תנורך .וסס 61ססר 6ות6יר
 .וס61
ל 6יומ וקנ*סי
וס~ זקניס
יט
) תסיר ססט לג6תגיס וט
יקמ .הל 6נרסותיס קיית .6תסיר ספס לג6תגיס 1(6 .וור
טסלנס .וכלנל 5יסגסון ול 6יםלסון כתלס כלל וכתיכ
קסר  65יפתמו 6יס ספת רמסו .וסטס זקגיס יקמ156 .
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ולאידעהי אותו ולא זכיהי בו עדשבאדבי אלעור ודרש
 )6אכרכה את ה' בכל עת המיד תהלהובפי .וכתוב
אנרך אה ה' אשר יעצני כליותי .מי הוא שנצרך
לברכהמןההחהוניםאין [ינ]שהרינאחזה בהםכשלהבה
בפתילה .ודור אוהיה יודע זה אמר אברכה אךז .אמר
שהו רשע .זאת המררגה שלהם נאחזת בהם לבעבור
 .הלא יש לך כח
הברכות שלהם שמברכים לה בכליום
לברך למדרגה ההיא ותעקרנה מהם .וזהו אאשמר
י
כ
ירעתי א'ת אשר הברך מבורך ונו' .ובזה נוכל לנצחם.
תברך אווזה המררגה שהיא השלהבת ותקלל להפהילה.
וע"ז אמר ואנכי אקרה כ*ה [ינ] אעקרנה מהם שלא
תהיה נאחזת בהם .ועוד אקרה כ"ה[יי] אוציא ואמשיך
מדרגה ההיא בהעוניה במומאת הקרי ובשאר המומאחע
שעושים בניה ,והיא העשה עמהםכליה .מידוילכווקני
מואב וזקני מרין וקממים בירם .שלא יאמר רשע ההוא
שאיןעמומיניכשפים הנצרכיםלהיותביויו
.כדי לההעכב
בשבילם:
םוחנ וזקני מדין וקטמים בירם .א*ר
ג)ךילכד
אלעזי דוד המלך אמר ו)כי הנההרשעים
ידרכון קשת כוננו חצם על יתרוגו' .אע*פ שמקרא וה
מעבאר ונעל שבנא יואחשרי חזקיה נאמר .אבל מקרא
זה נם  %סמא'לוחילהזיו נאמר .שכל פעולותיו ועצוהיו
הרעות על ישראלהן .בלק ובלעם אותו הדרך ממש
תפסו.והרי נתבאר שעשו התחברוה רעה .אמרו עמל"ק
י
ע*ם ל*ק ,עם שלקה אותם כמו מקש המכהבונבו .דו
כחנויותר .בל"ק באל"ק .באמי שילקה אותם כרצוט.
בלע*ם בל"י ע"ם.אין עם ואין ררמה .שמותם נורמימ
יכלותם ולעש~ם מן העולם .והקב'ה חשב באופן אחר
שמותיהם .בבלק ב"ל ובבלעם ב*ל .הרי בלב"ל .איוו
אותיות נשארו .עמ"ק .בלבלעומק המחשבה שלהם שלא
ישלמו בעולם ואל ישארובעולם .א*ר שמעון אלעזר יפה
אמרה .אבל בלק יתנפח רוחו בגיהנם ,ובל'עם "שתחקו
שם עצמותיוורוחו .כך הוא הענין .עצה רעה נמלו על
השלמון של ישראל .על כ*ה הזאת .שחשבו לעקור כ*ה
.
הזאת .וחשבולהעלחע צד הרע בכח הפה ובכחהמעשה
 .דהש
וכך אמר רשע ההוא .הראשונים עמלו ולא יכלו
הפלגה עמלו ולא יכלו .עשו מעשה .אבלכח הפההיה
חסרמהם.כילעענם נתבלבלה ולאיכלו .אבל אתההרי
פיך שנן ולשונך מתוקן בשני צדרים האלה .את אשר
תברך מבורך ואשר תאור יואר .אותו הצר שאההתבקש
להעלות למעלה .בכחפיך ולשונך תהעלה .ואותו הצד
שאתה תבקש לקלל .בכח פיך הקלל .והכל תולהבך.
ס) ש הפעולה הוכנה .אבל ברבור הולה הכל .וע*כ
הריהנחשאניאכין .ואתה השלש הכלבפיך .אותו
פעולת
הצד שאתה תברך מבורך .ואוהו הצד שתאוריואר .והוא
לא ירע שהקב*ה ו) מסיר שפה לנאמנים ומעם זקנים
יקח .והכל ברשותוקים .מסיר שפה לנאמנים .זה רור
הפלנה .שבלבל לשונם שלא ישלטו ברבור כלל .ככתוב
אהשר לא ישמעו איש שפה רעהו .ומעם וקניםיקח .אלו
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בלעם

מט 8רת הםלכהתוכן השנעה חתדושה נקראת א'תכי חיא כוללת גל האלשף ני"ת מן אל*ף עדתי .,ולפי עכודח הקדושח 11לישרא4
כן היא מקבלת שפע מלמעלה להשפיע למטה .וע"ז נאמר תנו ע 11לאלחים וט'.1:ג] דורש אקרה במשמשת עקירה וכ"ה רמז ע4
השכינה הקדואחת! זי?! עדמת דורוו אקרה במשמעות קרי וטומאח:

לשון קודש

"4

יסוז

ברק

הוהר

בלעם ובלק .שש.יהםהיובעצה אחת ,ש:תובויעל בלק
ובלעם פר ואיל במזנח .בוא וראה אותו הרשע בלעם
כל מעשיו היו לרע בגאות לבה שניהם העלוהקרבנות.
שכתובויעל בלק ובלעם .וכל המזבחחע בלק היה שרך
אותם ,ווה הרשע היה משבח עצמו ואמר .את שבעת
המובחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח .ואת בלק לא
השתהףעמו .אמרהקב'ה .רשע הכלאנייודע .אלא שוב
אל בלק .ואתהאינך צדיך לדבר אלא וכ"ה תדבר .זש"כ
ומעם זקניםיקח .ד"א וטעם זקנים יקח ,שכתוב וילכו
 1.ויק
וקנימואב וזקני מדין וקממיםבידם .טעם שלאותןהזקנים
תכייסו
נ~ל בהם ,ולא יכלו לשלומבכשפים שלהםכלל .וידביו
ינ5וק5תס5ע 3מרסייסו כ55
אליו דברי בלק .דברו אליו בקול ולא בלחש [טו] פגום
אוזן היה ופגום עין ופגום רגל .בג' מקומות היה בעל 6וןג 6סוס וסניס עינ 6ופ_'
ם רנ 65תת5ת דוכתין סוס
מום .מתוקן היה לצד הטומאה .וכך נצרך לצד המוסאה פג'ס תתוקן סוס 5סעךח ההר 6וסכי 6נסריך :5סו 6סער6
ן למינו!
ממר6 6תר זסרימ סניתו .זינ56זיניס
ההוא מקום שיש בו פגם .מי
רי14כ1ר אליהם לינו פה הלילה ,בהם כתוב וידברו ריאמר 56יסס '5כו סס ס5י5ס .כסון כתי 3ויך3רו
אליה ובו כתוב ויאמר אליהם ,כו] לינו פה
הלילה .לפישהלילה הוא הזמן של צד הטומאה טוב הוא
לכשפים .הוא הזמן שנמצאים ושולמים צדד
"ח
עו
ק5נ
כצ
" וסס'3ות' 6תכס ך3ר כ6סר יך3ר ס'
ג
כאשריםידבררעיה'ם וו"תית;ס'ס"
ומתפשטים בעולם.והשיבותי אתכם דבר
ען
אלי ,שבח שקר היה כהטבח עצמו בשם ה' .וישבו שרי 56י .ס3ומ' קמ תס3מ גרתיס כסת 6ןס'
מית3ויסכו סרי
מואב .שרי מדין נפרשו מהם וימאנו לשבת שם .וזקני תו :6סךי תןין 6תפ-סו תנייסו  651כצו  5תתן .וסכי
מואב נשארו .שכתוב וישבו שרי מואב נלנדם ,יפה תו6כ :6תקרו ןכת' 3ו,ס3וס-י תו6כ כ5מוןייסו .י6ות
היו עושיםזקני מדין שהתפרדו מכל וכל מהם לייא לא סוו עכןו ס3י תוין ך6תסרסו תכ 5וכ 5תניקסו 56ת65 65
ן כסופ .6ןסוו
היומכיםיבסוף .שהיו בעצת בלעםלשיח נשיהםלישראל סוותמ"
ןכ5עס 5ס5ת6גסיסון 5ימר56
3ציס"
בשטים להבעותם ,והמקרא מוכיה חטאם .שכתוב כי
צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור
ועל דברכזבי בת נשיא מדין אחותם .בשהי אלה חמאו
והיה החטא שלהם גדול .הכובזנבם אחרכך .ול:ך אלו
נשארו עמו ואלו הלכו בלבדם .ד"א וישבו שרי מיאב
עם בלעם .כמה יפה היה לבני מדין שהלכו אם גם
רצונם היה באמת כך ["] אבל ישיבה שישבו אותן של
מואב גרמה לדםמוב .ומה שהלכו אותן של מדין גרמה
להם רעה .מה המעם .אלה דהטשו לכבודדברי הקב"ה
ונשארן שם .ואלה לא חששו לזה כלים והלכו לדרכם.
בשעה שאמר אותו הרשע והשיבותי אתכם דבר כאשר כסעת 6ו6תר ססוח רסע '1םסיכופי 6פכס וכר כ6סר
ידבר ה'אלי .מיד נזדעזעו אותן של מואב לדבר הזה
וישבו שם ,ואותן של מדין לא חששו לזה כלום והלכו וית.נו תתן .ו6ינון ןתןין  65מססו 5ו 6כ5וס ו6ז5ו
להם ונענשו אהר כך .וע"כ וישבו שרי מואב עם בלעם,
בלילה ההוא לחש אותו הדשע לחשים ועשה להטים
רוח מלמ1לה .מיד ויבא אלהים אל בלעם,
והמשיך
אלהיםמתם .מדרגהשלו מצד הטומאה שלבחינת שמאל 56סיס סתס .ורג 6וי5יס תסער6 6חר 6וסת656
 )6רביחייא אמר ויאמר אליהם לינו פה הלילה
תו' .בוא וראה בזמן שקיעת החמהוכל השערים נסתמים
ונכנם הלילה ונחשך ,כמה מחנות כלבים ניתרים מן
שלשיוהיהםוהולכיםומשוטטיםבעולם.וכמהשייםממונים
עליהם המנהינים אותם .ויש שר הממונה עלכ"ם מצר
השטאל .ווה בלעם הרשע היה רגיל בכשפיו אצל אותו תתכ656
ע65ס
הטסונה שהוא עליון על כלם .והוא היה סלחש בכשפיו
בלילה בזמן שהוא שולט עם כל מהנותיו .והוא היה 53י5י 6נזתנ 6ןתיסו ס5ע3 6כ 5סיעת 6וי5יס .וסו% 6ס
נ5עס 531ק .ןתרווייסו סוו כעיס 6חל 6לכת' 3ויע 5כ5ק
531עס פר ו6י 5כתז3מ .ת 6מזי ססו 6רסע ן53עס
כ 5עוכןוי 5כיס כרוס 5כיס .תרווייסו סוו ס5קין קרכג.6
וכתיכ ויע 5כ5ק ו53עס1 .כ 5תוכמין כלק סוס
תסךר .וססו 6רסע סוס תסכמ גרתיס ו6תר6 .ת סכעת
סתזכחות ערכתי ו6ע 5סו 61י 5כתזכח ו56ו 535ק 65
56ףכ5ק .ו6ת 5 65ריך 5ת 6% 655וכ"ס תונר .סס"ו
וסעס זקניס ע)מ .ו" 6וסצס זקניס יקמ .ןכתי 3וי5כו
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החלון .כתוב כאן בעד החלון וכהעב טם מ) בעד החלון
נטקפה ותיבב אם סיסרא .לבן ביארו .ובלקם כמוהו.
וע"כ בכלם כתוב אלהים .ויבאהראילהים א4בלעם .ויבא
 .ויבאאלהים אלאבימלך .הוא בא אצלם
36סיס 35 %ן .וי3מ מ5סיס מ( 36ית5ך סומ מת5 6נ3ייסו אלהים אללבן
51מ6 1יכון 5ג3יס דס5 6ית 5יס מתר זתין61 .י ולא שהם באי אליו .טהרי אין לו מק.ם מיועד .ואם
תיתמ סמ כתי 3מ5סיס מ5מ סתמ דמ מסתתף 3כ5מ .תשאל הרי כתוב אלהים .אלא שם זה נשתתף בכל.
גתי מ5סיס 6קרי מ5סיס ממריס .ו3כ55מ] ואפילו ע'זנמי אלדרם נקרא .אלהים אחרים .ובכלל של
ומסי5ו
ד56סיסע"י6מריס מ5ין תתכן סוו .ו3נ*כ מקרי סכי.ן אלהים אחרים היו אותן הממונים .ולפיכך נקרא כך.
וססומ רסע סוס מתר כמרסוי וקרי 5יס ומתי 5נ3יס.ן ורשע ההוא היה מלחש בכטפיו וקויא לו ובא אצלו.
ו3נ*כ כתי5 3יכו סס ס5י5ס וססי3ותי מתכס ד3ר כמסר ולפיכך כתובלינו פה הלילהוהשיביתי אקכם דבר כאשר
יד3ר ס' מ5י ססומ רסע ק 6תס3מ נרת'ס .דס 6ייב
ר ה'אלי .רשע ההוא נשקרהיה מטבח עצמו .שהרי
 65כתי3 3יס מ 65וי3מ מ5סיס .ד'מ כמסר יד3ר ס' לא כתוב בו אלא ויבא אלהים .ד"א כאטר ירבר ה'
י תיתמ אלי .על 4ך 1שליח ההוא שבצד המומאה .ואם תשאל
מ5י .ע 5ידמ דססומ ס5יממ דססרמ ממרמ .ומ
סמ 3יתתמ מסתכמ 5ג3יס כד סוס 5ג3י (3ק .מ5מ וד6י הרי ביום נמצא אצלו כאטר היה אצל בלק .אלא ודאי
3גמם 6סתכ5ותמ סוס 5יס [תדיר] ו3ססומ יתג 6סוס שבנחש היה הסתכלות שלו [תמיד] .ובזמן ההוא היה
תסתכ5 5כווגמ סעת[ 6יח] סס'ד 51מ ס5ך כפעס מסתכל לכוון השעה ביש [יח] זיט"כ ולא הלך כפעם
3פעס 5קר6ת גמסים.
בפעםלייאת נחטים:
כ)ןי*4כן
ך תי ס6גסיס סמ :5עתך .מ*ר סתעון דרנ 6כ)ךיאמר מי האנשים האלהעמך .אשרו4מעון מדרנה
שלו מצד הנימאה של בחינת שמאל הוא
די5יס תסערמ ממר 6דסתמ 65סוס דקמ
 .שנצרך לשאל .ואע"פ טהחברים השרו בזהבאופן אחר.
מ5ערינ 5מסמ .5ומע"ג דח3רימ מתערו 3דמ 3גוגמ
ו6יגון"תרי דק":סכסיוג6עכיד5יס3ת5וי.ת5ת6סוו3כסיוגמ .והם אמרו שהקבשה בא לנסוהו בדבריג נ' היו בנמיון
חדחזקיסו ומד ימזקמ 5ומו 53עס תרין 65קייתו כדק6ימות כזה .חזקיהו יחזקאלובלעם .טניפ לא עמדובנסיון כראוי
ומד ק6יס ותגו .ימזקה .5דכתי 3נ) סתמייכס ואחד כראוי .ומי הוא .יחזקאל .שכהוב ג) דמחיינה
סע5תות ט56ס ומיסו ת 3ו6תר .וימתר ס' מ5סיס העצמות האלה .והוא השיב יאמר .ויאמר ה' אלהים
אתה ידעת .חזקיהו אמרי
י
)פומרארץ רמחוואקבה שבלאחואא
ל.
לי
מבבל .בלעם אמר בלק בן צ מ4ך
5חיסס'כ 3עיכיס)ת5כין ום5יעין וק"3ס סמי5 5יס 5תעפי חשוב שיבעיני מלכים ושרים .והקב'ה שאל לו כדי
"כתי3
גד
6
תסגימ 5נויס וי36דס .ומוקתוס .להמעותו .ככתוב ס) משגיא לעים יאברם .וזה נתבאר.
חד כותי ס"י
5 5ר' 56עזר ומתר 5יס מי5מ תקיפמ חתיכ 6כותי אחד טאל לר' אלעזר ואמר ל .1כח חזק אני רואה
3יס 33לעס יתיר תתסס .דמי5ו 3תסס כתי 3ויקרמ  56בו בבלעם יותר מבמשה .שאלו במשה כתוב ויקרא אל
תסס ו533עס כתי 3ויקר 56סיס (3 56עם וכתי 3וי 63משה .ובבלעם כתוב ויקר אלהים אלבלעם .וכתוב ףבא
ס ע 5אלהים אך בלעם .א'ל משל למלך שיושב בהיכלו על
מ5סיס מ53 5עס6 .תר 5י.ס 5ת5כמ ד'תיכ כסיכ5י.
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דמי 3ס5יח 6מיתמ
מייס ויייי
35 5רי
ויסת" 3ויקר3 3סדיס6 536 .ג 6מיז( ומגזיס
3יס דירמק מרמיס תתות3מ וכרי51 .מ יס5 36יס.
מקדיס ת5כמ ומתמ 5ג3יס ומגזיס 61תר 5יס סגיר סגיר
תגע רג5ך פ6רממ ד3רי סמרי תתן .ו6י 6 165תינ6
דיע3דון נופך מתיכין 3גי ספמותי .ו6י רמיתמ
דת5כ 6קרי 5דסמ6 .תר ת5כמ תמן סומ6 .תרו
ר
מיתך פ5גימ .מתר ת5כמ רמיתמ ומ3י 63דגססמי
5מ יקרי 5יס ק 65מחרמ מ( 6מגמ 15מ ת5כ 6ומתר.
פ5גימ סלגימ עו 5חכי3מ דגפסמי רחית6די5י .מתקיגוסיכ5מ

)ן,שן~

מראה מקושת ;יסטיס ס'  )3זףר.

"

(ת(5מ

של מלך קוראעל ד;5ח .והמלך שואלמיהוא .כשאומרים
לו שזה פליני אהובך .אומר המלך זה אהובי תריר נפשי
אל יקרא אלי .קול אחר אלאאני .קורא המלך ואומר.
פלוני פלוני בוא אלייריד נפשי אוהב שלי .הכינו היכ4
לדבר

ג) יהוק 1'( (6ד) ע(כיס  '3ע' ס) 6יונ י'3

שיךי,זדע4

' לכוון השעה גיום שיוכל להסתכל דרך הנחש מרחוק באור
(יה)*י

מית
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לדבר עמו .כך בלעם היא המצורע המרוחק מאנשים5 .ת 655פתיס .כך 53פס מיסו סגל רהיקמ ת3גי נסמ.
כאשר קרא על שער המלך שמע המלך ואסר .מצורע קרמ 5תרפ' 6דת5כ 6סתפ ת5כמ ומתר סניר
מ "כפריך 5תי51
ממא אל יכנס ואל ימגף היכ .4אני בעצמי צריך ללכת תסמ3מ 5מ ייפו 651 5יסנף סיכ65די5י"נ
לדגוים ע4ו .שלא יקרב אצל השער שלבני %א שמא 5מנ1תמ 5יס .ד5מ יקר5 3נ3י תרפ 6ד3רי  651יסמ3
לו .וע'כ ויבא אלהים אל בלעם גו' .ואמר לו מצורע 5יס .ופ'ד וי 63מ5סיס 53 56פס 1נ .'1ומתר 5יס סניר
מצורע לא תלך עפהם לא תאור את העםכי ברוך הוא .סניר 5מ ת5ך פתסס  65תמור 6ת ספם כי 3רוך סומ
אל ת9יב אצל בני הן למובה הן לרעה .ממא אתה  65תקר5 3נ3י ד3ר* סן 5ס 3סן 35יס .תס 35מנת
בכל .אבל במשהכתיב יקרא אלטויה.קמי
ו של הםלך 3כ5מ3 536 .תסס כתי 3ויקרמ  54תסס .שמ דת5כ6
ולאע"ישליח אחר .כאהל מועד .מהיכל וע-5וש .מהיכל %מ פ*י ס5ימ6 6חרמ .תמס 5תופד .תסיכ5מקדיסמ.תגיכ5מ
הסתוקן* מהיכל היקר .שעלענים ותחהונים משתוקקים תתקנמ .תסיכ5מ יקירמ .דפ65ין ותת6ין ת6י3ין
5נ3יס  651יכלין 5תקרכ 5נ3יס:
אליוואין יכולים להתקרב אצלוז
*
")רי*4נ!
ך בלעם אל האלהים בלק בן צפור מלךמואב  )6ןיאמר 53פס מ 5סמ5סיס 53ק 3ן 5סור
תוח
ו של אותו רשע שאמר
שלחאלי .ראוניאית
ס5ח מ5י .חתו נמיתמ דססו 6רפפ ד6תר
מלך מואב .ולא אמר מלך למואב .במלך מואב הראשת ת5ך תו6 6% .36תר ת5ך 5תו3 36ת5כמ דפ 36קדת6ס
מה כתובבו
 .והוא %חם במלך מואב הראשט* מלך בן ת6י כתי3 3יס וסומ נ5חס 3ת5ך תומ 3סרמסון .ת5כא 3ר
מלך חשוב בן חשוב .אבל זה מלך למואב כתוב בו .פ5כ 6מסי3 63ר מסי7 536 .63מ ת5ך 5תומ 3כתי.3
המזיא מעידעליו מלהימואב בעת ההיא .איש שאיני קר 6מססיד פ5יס ת5ך 5תו3 36פת ססימ .נ3ר 6ד65
רא:י למלך ונעשהמלך .הרי העירו שנתכוון רשע ההוא 6תמד5ת5כ 6ו6תפ3ידת5כמ .סמ מתפרג6דמתכוון ססומרספ
לניאות לבו .הנרול מבלמלכי העולם שלןאלישליחו5 .נ6ותמ ד .635ר 3דכ 5ת5כין דפ5ת 6ס5ח 5נ63י ס5וחי.0
תששוב אגי אצלו* כ) א"ר אבא למדנו שבשבילי"א ומסי3מ מ %נמס*6 )3 .ר מ3
י
מ5י 60תמנן ט 5מד סר
דברים ננורם באים
על העשים4הרויאלו הם.ול ע"ז .ועל ת5ין ננפיס 6תהן פ3 5ני גסמ ימ
ןמיטן .פ 5פ*ז .ופ5
5
י
ק
קללת דהשם .נלףעריות .ועלננבה .ועל לשוןהרע.
ת ססס .ופ 5נ5וי פריות ופ 5נכ3ס ופ5 5סון סרפ.
ע.
וי
ועל ערות ש9
י ועלדיין הממהדין .ועל שביעת שוא .ופ 5פדותסקר.ופ5דייגמ דתק5ק5ית דינמ .ופ 5ס3ופתסו.6
ועל הנכנס בטמל רעהג
המחשב.מרסיםחשבותעלרזת .וופפ 55דדפת6ס55מ3תתחדונתי6ס 3דימן3רי6סחי.ס.ופ5ומידתתחס 3תחס3ין 3יסץ.
ד6תרי 6ף פ5
ועל המשלח מרניםביןאחים .ויש א ,אף עין
רעה .כלם נלמדים בתלמוד.
 .וכלם היו בו בבלעםן 3יס 6וכ5ט תנינן 3תתנית ..6וכ5סו סוו 3יס 3ססו 6רסע
הרשע .בוא וראה פח כתוב פתורה אשר על דגהר .מהו ד53פס .ת6חזית6י כתי 3פתורס 6סר פ 5סנסר .תסו
על הגחר .שנועעי
ן רעה על הנה'ר הריא ש*ימד להם 1פ( סנסר .דיס 3פי3 %יסמ פ 6100 5נס"ר דקטת3 6טו
לישרש .שכתוב נ) העי נומה אליך בנהר נלם .והואן 3יסר .56דכתי 3נ) סנגי גוסס 56יס כנסר ס5וס וס61
בא באת8
'י אבא בל אתן מראן 6פ3 6ססו 6פתור 6ו6נרי 3סו .מ*ר  636כ 5סגי ת5ץ
ו4הודדאיהואבבולהעתםנ.רבאהבםל.א
רעותהי
%ףעריתפגיין
 .שכהשבן סא וד6י 533פס6 .כ 5נ5וי פריות תניין .דכתי3
ק הגה היולבני ישראל בדבר בלעם למטר מעל בה' פן סנססיו 35ני יסר3 56ד3ר 53פס 5תסר תפ3 5ס
תו' .הרי כאןע'ו גלףעריות .עדות ש .49שבתוב תודע וט % /סגמ פ"ז ונ5וי פריות .ססדותמ דסקר.6יכתי3ויודע
 .פלקל אתהדין* דפת פ'5ון .ודפת 3סתתו  65סוס ידפ ק5ק
רעת עלטן* ואפילו רשת בהםרט לאירע
'( ית דינ.6
שכתיב לכה איעצךרעוהגו' .שהריבאיסור עלפידין עומר דכתי5 3כק 6יפ5ק תו' .דסמ 3דינמ קי*תמ.
הדבר .פהן עצה להרע .ונמה מן הדין לתת עצה
רעה עליהם .נכנס בנבול ש"רנו שלו .שכתוב ואעל 8ר 3יסיןפ5ייסו .פ3 56תחות 6ד 165די5יס דכתי 3ו6פ 5סר
ואיל במזבח .וכתוב את שבעת המזבחאערכתי .משלח ו6י3 5תז3מ .עתי6 3פ ס3פת סתז3חות פרכתי תס5ח
6חי 3פ5תמן כנסרמ5
מדניםבין אחים .בין יש
השאררו.אהליוקללבלואתביההםשם.שבששמניאםמ.ר ואלנשכת 4סרפץ%5
הרע .לא היה בעולם כמוה
ק55תיסס דכתי3
י
כ
נ
6
ו
אקרה כ*ה .גם כל
ן רעה כמו
נ'ס]
3יס 6כתס
[יע] עי
שנתבאר .והבל על הנה"ר ההוא של ישראל נהן עיניו
ר*סוכ65כ5ס5:סצס61יסנ
דיסר56
להתנר בהם [כ] ארץנני עמו.וכיאין ידוע שארץבני 5מתנרמ 3סו [כ] מרן 3ני פתו.
וכי 65ידפכ 6ד-6ן 3כי
עמוהיא .אלא זה סור* היינו שכל בני עמו מהדבקים עתו סימ מ5מ ר 61דמ .וכ3 5מ פתו תתד3קן
בו[כ"] וזה נהבאר )7 .וא'ר אבא בלק ובלעם לא היה 3יס [כמ] וס 6מתתר י
) *61ר ח53 63ק ו(3פס5מ סו
בעולם מבשפים וקוסמים במוהם .בלעם כחו 'נבורהו היה 3פ5תמ הרסין וקסתין כוותייסו 53פס מי4ס ותוקפיס סוס
בפיו ועינו.
כחו ונבת4תו היה בפעילת הידים .וזה 3פ,ת'ס ומיגיס53 .ק מי5יס ופ,קסיס סוס 3פו3ד6דידין .וד6
.
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ו3עו3ז 6סח ו3סו ת5יין53 .עס סוס 5יס 5עע ו%
.
ן
ש ויבאיד5%סיס(ן(יע(טס(6י(ס וי6תר ((6 1ס (קר6
(ך כ6ו ס6נסיס קוס (ך 6תס*6 .ר יוסי כ5
ססי 6יזיט 6ז53עס סוס יזט (3י(י 6סוס יזע3 .נין
ד'6נון כתרין קק6ין ומתרי ( 6סכימי (6
3תסתרס ר6סוכס ז(י(י[ 6ככ] וט 5ד 6סוס (יס 6תג6
דססו 6גיס6( 6תמכר 6קתרי 3סדס כריס 6ד(י(י 6ו6י
פית 6ס 6כת'כ וי56 63סיס 53 56עס (י(ס סכ' סו6
וז '6ו6וקיתנ 6זססו 6תתנ 6זתתנ 6ט'5יסו סי6
סוס 6תי (ק53יס .כנ,ו 6:ד 6ויכ(6 6סיס 3( 56ן ס6רתי
5י5ס וכ( 6מז ת(ס וכנין ד 6סוס 6תר (ר3ר3י (3ק ('נו
פס ס(י(ס וכיון דסוס 6תי ססו 6תתכ(3 6טס
סוס (נכיס 6תכיס וע3ז טו3דיס ו6תר ת .'5וכדין
6וזט66ת''5ס ו6יסו 6ח,י טו3ד( 6תסרי ט(וי 6סת:גו"
6
רוס .6ות6י 6מ,י .סו 6סוס יוע דמתןי
סת6ן וסר6ן 3קזתית 6ד(י(ימ .כדין 6מתי טו3ז6
וק6יס 65תניס 63תר תתתקן וטכיד עו3דוי וסדר ת(וי.
וכז'ן סוס 6ת' ת6ן ז6תי ו6ודט 5יס ע' 5ד 6דססי6
6תון .וכיון ז(י(י 6מז 6תר 5יס  65ת5ך טת
ת6סס ת6י
עעת 6ת 3תכיכות תס6 6(6 .'6יכון 3רסו ז(טי(6
קייתי .וס 6תג'כן 3דרך ס6זס רו5ס 55כת 3ס תו(יכין
ן זמתח ק*3ס
6ופ3 .קזתית 6כתי 6( 3ת5ך עתסס .כיו
דלעות'ס סו5 6ת'סך 6תר(יס קוס(ך 6תס ו6ך 6ת סד3ר
וט' .ת '6ט3ד כ(עס כ(
 .6'('5סוס תסרסר
וק
ס3
יעור6 6מר6 6תקערכ.6
ס
ו6תר .ותס6ן סו 6יקר6ז'(י 6י
6סנמ כ 5ססו3 5,('( 6מרסוי6 5(1 .סנמ סער 6דיס6
כרשסיס  656סעל 6י6תני
ס הס"כו ד'6ל עמק *6ל
יגווזס 563ין כתרין תת6ין 6ית יתינ 6ו6ית
סת 6(6תססר6זיתיכ6מ::רי.כתסז6וקיתכ .6ותסטר6זסת656
6תכי .ות6נ 6טסרס 6יכון (יתינ 6ועסרס 5סת .6%וד 6סו6
י*6ר יוס' יוסף כד 6תטרס ת36וי יזט 3מכתת6
ד5עי(3 6רז 6דכתרין קזיסין ע65ין .כיון זסוס
3ת(ריס 6ו5יף 3ססי 6חכתת 6ז5סון 63יכון כתרין תת6ין.
סיך %יזן 6יכון דיתיכ'61 6כון דסת .6(6טסרס
דיתינ 6וטסרס דסת .656מתלי ו6פני .ו3נ'כ
רתז%5וי תפס ד'516ף פתן .דכתינ 3651יו ס5מ כו6ת
י 6יפן דיתיג 6כ5י5ן כ5סו
3עמסדרס ספוריסמתוונלו'-6 .ר יוס
 .וס5ו סו 6ססו 6מתול דכתי3
ד6קרי
 65תמרס 3סול 31מתול "תוו .וס6י גע 6מתול דזתין
ת5כ 6תסימ5 6תס(ע ע5יס כתם ד6וקיתנ .6ו6ינון דסת(6
כ5י5ן כ5סו 3מד ד6קרי 6תון .דס 6חסטרס6
גפיק עיר*ס קערוג 6דדרדקי כתס ז6וקיתנ .6וסייגו
דכתי )3 3עכי ורוככ ע 5מתול וע 5עיר 3ן 6תחות.
6תגת מסל .עסרס דכ5י(ן כמז .וד 6סו 6ד6ול סתטון
ן קכ*ס
פ6י דכ 3%נ) 6סרי 5גפן עילס~ .תי
5קסר 6כגיכסון זיסל 56ו6קרון נפו .פיי*ס .ד6יסו
קע'נור 6ד5סון .ו3גין ד6קרון סולק .דכתי 3י
) ו6ככי
נעטתיך שרק3 .גי 6ת-גו .ססוש דכפיק תסעל 6דססי66תון.
א~:י ע
ססרוס פית'ג 6ועפלס תסת 656ז6תכ5ען 3סגי
סוי .כ6 5יגון תסתכמין 3קסס61 .ית טסרס 6מרגין

טרחה סקומות ז5יג
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כפעולה נעשים ובהם תלוים .בלעם ה ל
וו:לשע
ייים
יה ל
 .בלקירים בלי לשון הי
'1 )6בבא "להים ש בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא
לך באו האנשים קום לך אתם .א"ריוסי כל
ידיעה ההיא שבלעם היהיודע .בלילה היה יודע .לפי
שאתן כתרים תחתונים והחמורים אינם נמצאים אלא
במשברה ראשונה שבלילה [ככ] ועל זה הי' לו את:ן
מצר הה:א שיתחברו החמורים עמה בהחלת הלילה .השם
 .כך הוא
השאל הרי נאמר ויבא אלהים אל בלעםלילה
מ עליהם הוא
ודאי במ 1שנתבאר שאותו הממ:נה השי
הי' בא לננדו .כדמיון זה ויבא אלהים אל לבן הארכו
לילה .יהכל ענין אחד .ובעבור זה אמר לשרי בלקלינו
פההלייה .זכאשר היה בא סמונה ההוא היה הולך
בלעם אל אתגו ועשה פע,לתו ויחש לחשים .ואז הוריעה
לו האקון .והוא היה מראה פעולה להמשיך עליו רוח
ההוא .ומה היה מראה .הוא הי' יודע שהמזיקיםהחסורים
משוטמים עמצאים בתהלת הלילה .אז הראה הפעולה
שהעמיר אתונו בסקום מיוחר ועשה פעולתו וסררדבריו.
ואז הי' בא סי שבא והודיע לו סבוקשוע"י אותו
האת:ן .וכיון שלילה אחר אמר לי לא תלך עמהם .מה
הטעם שחזר פקםשניתסזה .אלא שהם ברשות שלמעלה
קיימים .והרי למדנו בדרך שאדם רוצה ללכת בהסוליכים
אותו .בראשונה כתיבלא תלך עמהם .כיון שראה הקב"ה
שרצונו הואללכה .אמר לו קום לך אתם ואך את הרבר
תו' .מה עשה בלעם כל אותו הלילה .היה מהרהר
ואסר .ומה הואואיה הואכבודי אם בקשר אחר אנינקשר.
הסתבל בל הלילה הדצא בב,שפיו .לא סצא צד שיהיה
ברשותו אלא הצר של אתונו .וזהו שא'ר יצחק א"ר
ן ובוד'
יהורה שבאותן כתרים רוזחתונים יש בחינת יסי
שסאל .מצר היסע חמורים .כסו שנתבאר .ומצך השסאל
אתו%ת .ולמרנו שעשרה הם ליטין ועשרה לשסאל .וזהו
י שכאשר נפרר יומף סאביו ידע החכמה
שא"ר יוס
שלמעלה במור בתרים קרושים העליונים .ביון שהיה
במצרים למד חכסהם על רנר אוהן בתרים חתחבענים.
איך נאחזים אאן ש9ימין ושתן של שמאל .העשרה של
שין והעשרה שסאל .חמורים ואתונות .ולפיכך הי'
מרמזלאביו סה שלמר שם .שכתוב ולאביו שלח כזאת
עשרה חמורי
אחרם ושגנו'ק.יאא"חרמויורס.י אוועתצן %תוימיהןחנמכולרליםכים
בטסונה
שכוצב
לא תחרש בשור ובוזמור תןרו .תה הוא ההמור
מלך הבה%יח לשלםעליו כפושביאהמ .ה%וק שלשעתיי
שמא8
י פצרה
נכללים כלם בםנענה אחר שבו-א אתע .שוי
עצא דגחיק*רר*ה קמגור של ה94ר1ם כסו שביארנו .הון
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שכתוב נ)עני ורוכב המור הגל עיר בן אתונות.
אתנתחמר .כי עשר נכללות באחהי ווהו שא"ר שמעון
מה וה שכתוב נ) אסרי לנפן עעי 4שעחיר הקב"ה
לקשמי בשביל ישראל שנקראים גפן
 .עיר'ה .שהוא
הכ~טרשלהם .ובשביל שנקראים שורק.
ב
ו
ת
כ
ש
)
ד
ואנבי
נמעתיך שורק.בני אהגה איתו שיוצא מצד הארען הוךא.
ואלה העשרה שסימין והעשרה שסשסאלהגבללים באאן
השנים .בלם הם נסצאים בקמם.י
ש עשרה אהרים של
ימת

ל

דו הזהר
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ימין ועטרה של טמאל הנמצאים בנחש .העשז כתובכי
די6תיגנמ6סוכעסילעסקכדס51ת6566קססדתסכתיכסמרי.56כגמם .סעופת'6ד .ככתגייןכ כי
לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל .מפני מה.לפי כי 5
ת6י
י
כ
 .מצר של נחט יוצא אהר* מצר של קסם ס' %סיו שט .תטער 6וכמס כפיק סור .תסער 6דקסס
ה' אלהיועמי
יהצא חמור .וזהו שר חומור .וע'כ בלעם ביון שידע כסק מת1ר1 .ד 610 6של אששר .ופ*ד כ5פס כיע דידפ
6ת סדכר
והוא שאמר לו
הדבר ד6תקסר כרסות06 6ר61 .6תר 5יס

אך את
טנקשר ברטה אחר.
פו' .חרה לו ואמר .מה הואואיה הוא הכבודופלי .ברר
נםתכל בכשפיו ולא סצא שההיה ברושותו אלא הקליפה
אתו"ן .מיד ץקם בלעם בבוי ץחבוש את אתפו .לעשות
בהריחצורשין בלק .וע"כ ויחר
אלהים כי הולך
החש .הצא רוקא* שהוציא עצסו מרשוהו ממה שאטר לו
ואך את הדבר גו' .בוא וראה שכךהחש .ושדשי בצזחלה
ושד
ייה דפלך
נ,תן לו רטווז השמר קום לך אתם4
קש
י*גהי
א בראאת
אףאיהים
שו
ךכה
 .שאל8י טהול
שלו .לההויא עצמו מזה טאמר לו ואך את הדבר .א'ל
רקב'ה )6 .רשע אתה ממן ונהרז בליזיינך לצאת מן
רשותי.חייך שאזה ואהונך ההיו ברטותי .מהר ויתיצב
מלאך ה' .מהו תהיצב .א'ר אבא שיצא ועמד באוכנת
אחרת מאוכגות טלו .שזה היה מלאך של רחמש .וזהו
שא'ר טסעון טהרשעים מהפכים רחמיםלדון .לשמןלו.
שדוי זאת לא היתה האומנא שלו .רבי אלעזר אמר לא
נשהנה המלאך ולאיצאמאומנווזו .אלאלפי שהיה מלאך סגי ת 651 6%5גפיק ת16תכות 6דעיס656 .נ3ע דסוס ס6י
ת65כ 6תסער 6דרמתי יק6ים 5קנ5יס .סתיר מכתת6
די5יס וק5ק 5רפותיס .סס'ד 5סען  15 .15סוס סען
ו6סתכמ סען 6כ65 5מר 65 6סהש סען .ת6כ"6 6ר
סתעון כתס מכיס סוס כ5עס כחרסו* ע 5כ 5ככי ע5ת.6
דס 6כסעת 6ד6סנמ 65סכמ 6עיע5 6כפק 6תרסותיס
רקב*ה .משתו הדבור שכתוב ואך את הדבר פו' .נםהכל דקכ"ס .תססנ 6ת5סדכתיכ ו6ך 6ת סדכר 6 .'131סתכ5
נכש8יו ולא מצא כדצ אלא באתת הדיא .מה כתוב כחרסוי 6 651סכמ כר 6 6*05תון .ת6י כתיכ
יחבוש את אתונו .המעין אאה בכל הכשפים ובכל וימכוס 6ת 6תוכו6 .עעין  05ככ 5מרסין וככ5
יודע .שהכניסם בה והנליל לה מכלם .קסתין דסוס ידפ61 .עי 5כס 61כ5י(  05תכ5סו.
לקלל לישראל .כרד ויהר אלהים כי הולך כנין 5תעע 5יסר .56תיד וימר
 046מ ט51ך
הוא .הוא דוקא .כפ שנתבאר .מה עשה הקב"ה .הקדים
 610 .דייק 6כתס ד6תתר ת6י פכיד קכ"ס6 .קדיס
מלאך טל רהמים שיעמרלנניו ויבמל כטפיו וקממיו .ת65כ 6דרמתי 5קיית5 6קכ5ש ףסתיר מרסוי וקסתוי.
ובש וראה שעד עתה לא כתוב ה' .מרם אגתנלה 1ת 6מוי דעד ססת6
 65 6כתיכ ס' .פד 6 65תמוי
בקסמיו גשמיה ועכשוכיק שהכין אתומ וזרזה בהכנת כקסתוי ומיסוי .וססת
ס
ז
ר
1
ו
ש
ג
ת
6
ן
י
ק
ת
6
ד
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ו
י
כ
כתקוכי
נשפיו מצד הדין לקלל את יטראל .הקרים הקב"ה מלאך מרסף כסטר 6דדיכ( 6תי5ע 5יסר6.%קדיס קכ"ס 5ת65כ6
של רהגרם לננרו .בשם הרחמים .כרי לםתור חנמתו דרמתי 5קכ5יס כסת 6דרמתי.כגין 5סתור 6כתת 6די5יס
ולהמות אתפו מדרך הזה .כמו עגאמר אם האתון מן 6%סע6ס65תייס תס6י 6רמ .6כתס דכתיכ ותע ס6תון מן
הדרך .מן הדרך דץא [כנ] וץ"כ לא נאמר והזיצב מלאה סדרך .תן סדלך דייק[ 6כנ] ופ"ד 65כתיכ ףתענ ת65ך
האלהש .ויעמד מלאך האלדים .אלא מלאך ה' טל סללסש .ףפתן ת65ך 5%סש .ש 6ת65ך 4
רחמים .אמר הקב"ה .רטע אתה המענת לאתונך בבטפך דרמתי6 .תר גץ'ס .רסע 6ת 6פפנת 65תכך כמרסך
י 5קכ 5כני6 86 .עכיר פעוכך
לבהכימפהךצמדד הדין לפד בני .שי אבמל משאך קדהיה ככתס סטרי דיי
ףירך הזה .כוד הקדים מלאך של רחגרם לשמן וי0פך ת6רס 6ד
כ .6ווי
דדייק66קדכיתסס ת .6%5דרממי 5ססו
15 .15
לו.לו דוקא כמו שנתבאר:
ד6תתר
דרצרא שתק את מלאך ה' גו' .א'ר ןצחקוכי למה
ס6תון 6ת ת65ה ס' "6 .'131ר עמק וכי 6תלה
ראתה היא .ובלעם שהיה חכם כל כך לא ראה.
מת6ת סי .6וכ5עס דסו 0מכים כ 5כך 65ממ.6
פלףיםתכל במחזהרקדוש"6 .ר יוסי מ" 1דססו 6רסע יסתכ 5כמיזו קדיס.6
א'ר טםי חס ושלתם ושאוהש הרטץ
כהוב נופל
עינים .א"ל שמעהי 6 5"6י סכי  60כתיכ גופ(31 5וי עיגים 5"6 .סתפכ6
א"ל אם כן
בזהענין הארגילה .א"ל אני טמעתי שכאטר היה צריך כס 6תידי 6 651י
ת6 5."6 .6ג 6סתעג 6דכד סוס %ערל
להמתכל הוה נופלורואה .ועתה לא נצרך לו להסתכל65 .סתכ 65סוס כפי 5ומתי וססת% 65 6ער*ה 65סתכ65
א'י אם כן במררנה עליעה ויתרה היה עלהאכםלעהנביאי 6 5'6י סכי נצרג 6פ65ס יפר סוס מפס5יתטכפ65כגי6י
נציאה מפטות* 9ה.

6ך
1נ6 '1כ6יס (יס 61תר .ותס ק ט* 61קר 5די(י .תיד
%תכ 5כמרשי 6 651פכמ די 64כרסות"ש  656סלו
6ת"1ן .תיד ויקס כ5פס ככקר ףמסס 6 %פכו5 .תפכד
רפות*ס כס ורטופ 6דכ5ק .ופ*ד 1ימר 6ף 56סיםכי סו5ך
 610 .610דאז .6ד6סיק 3ריש תרסונףסמה5ו ד6תר *5ס
61ך  %סדכו 31ף % .מד דסמ סא .דס 6נקדתי%
יסכ  04וסו* %תר קש 5ך %ס .וססת 6דסוס 6זי5
6ת6י ואשר 6ף 56סיס656. .ננין דס51ך  .610ס 61כרשת6
די5יס5 .נפק 6תס6י ד6תר 5יס 61ך 6ת סדכר5"6 .
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מסימגות .6ו6יסו ג15י עיניס ממי 61סתכ3 5יקר 6האסינה .שהוא היהנמי עינים
יקכ*ס .וס 6ר3י סמעון 6מר53 .עס 3מרסוי סוס של הקב"ה .והרי רבי שסעון אמר .שבלעם בכשפיי לא
ידע 63ינון כתרין תת6ין ד5תת .6כמס דכתי 3ירע אלא באיתן כתריס התחתונים שלסמה .ככתוב
53 %1 )6עם 3ן נעור סקוסס ונו' .קוסס קריס  )6ואת בלעם בן בע'ר הקוסם ונו' .קוסם קירא אותו
קר .6טטסי דענופי .וסיך יסתכ3 5יקר 6דמ6ריס .הכתוב .מנוף שבמנופת .ואיךויא יסתכל בכבור רבנו.
זעוד *6 60ר סמעון 3מי1ו מד דמ 61לסוס סעת .6ועוד הרי א"ר שסעק שבמחזה אחר שראה לפי שעה.
 .יאתה
רכתיכ וינ 5ס' 6ת עיני 53טס 6תעקימועינוי .ו6ת שכתוב וינל ה' אתזיני בלעם .נתעקמועיניו
6מרת דסוס ממי 3נ15י דעיינין 61סתכ3 5יקר 6אמרת שהיה רואה בנליי עינים והיה מסתכל בכבורו של
י
רקנ""5 .0ל 6נ6 5סורנ 6לסכן .רירי הקב'ה .א"ל חוור אני בי לעומת רבריך .אבל רבר
ורבריך צריכים הסברה .וראי רזי התורה עלטנים הם
ן בני העולםיכולים לעמר עליהם.לפיכך אמור להיות
 6%יכ5ין 3ני ע5מ5 6מיקס ע5ייסו3 .נין כך 6סיר יאי
65קדמ3 6מלס ד6וריית 6עד דיסתע מ5ס וידע 05 -ע 5סהיר ברברי תורה ער שננין הרבר ונרע אותו על
3וריס6 .תו 5קמיס דר3י סמעון ו6מרו מ5ס קמיס .פתמ בורע .באורפני רבי שמעתוהציעו רבריהםלפניו .פתח
16קמוס ואמר כ) מה אנוש כי תזכרנו בו' .מקרא זה ביארו
61מר ג) מס 6נום ת1כרט ומ'.
יס דק'3ס ששר הע1לם אמר אותו .בשעה שלה ברצונו של הקב"ה
יתמנן דע5מ6 6מרוכסי 3סעת 6דס5יקס6י3רעקורת"
ל?3רי 6נם 6קר5 6כתות כתות דמל6כי ע65ס 161תינ5ון לברוא ארם .קרא לכתות כתות מלאכיםעריינים והושיבם
ן 3ע*נ5 6מכר* -6ס6 .מרו קמיס ג) 6דס לפניו .אמר להם רצוני לברוא ארם .אמרו לפניו ג) ארם
קמיס6 .מר5י
כיקר  53י5ין ונו' .חים'ס קכ"ס 356ע 6די5יס 161קיד ביקר בלילי
ן כו' .הישים הקב"ה אצבעו ביניהם ושרף
5ון16 .תיכ כתות 6מרכין קמיס 61מר 15ן נעינ5 6מ3רי אותם .הושיב כתות אחרש לפניו ואמר להם רצוני לברוא
5דס6 .מרו קמיס מס 6טם כי ת1כרנו .ד) מ6י סי3וי ארם .אמרו לפניו מה אנוש כי תזכרנו .ד) סה מימ
של אהםזה .אמר להם הארם יהיה בצלםשלנו .שתהיה
חכמחו נרולה מחכמתכם .כיון שברא ארם וחמא וטא
בעונש סלפניו .באו עו"א ועוא"ל ואסרו לפניו .פתחון
פה יש לנו אליך .הרי הארם שבראת המאלפניך .אמר
להם אלסלי הייתם נמצאים אצלם בארץ .הייתם חומאים
יותר מהס .מה עשה הקב"ה הפילם מן מררנה הקרושה
שלהם מן השמים לארץ .א"ר שמעון עכשו אני חוזר
אל שאלתכם[ .מה שכאן כתוב ותרא האהון את מלאך
ה' .ובלעם לא ראה .ושם] אמר בלעם נופל נלויעינימ*
6י נימ 6ד 65סוס סכי וס3ומי ק 6מסכמ נרמיס סיך אם נאמר שלא היה כן ובשקר היה משבחעצסי .איך
יכתו 3ק"3ס מ5ס כוי 63כ16ריית 6ו6י מ5ס וקסוע סו 6יכתוב הקב"ה רבר שטי בתורה .ואם רבר אמת הוא
סיך יסת3מ  6100רסע 3דרנ 6ע65ס ע 5כ 5איך ישתבה אותו רשע במררנה עליונה יתרה על כל
נכי5י תסימנות .6ועוד דס 65 6סרי 6קדוס 6ד5עי 65נביאי האמונה .ועור שהרי אין קרישה העליונה שורה
63 656תר 6ד6פמ~י 5יס ססת6 6סדרנ5 6מ5ס קדמ6ס .ארא במקום הראף לה .עכשו אני חוזרלענין הראשון.
3תר ד6פי15 5ן ק*3ס מ6תר קדיס 6דלסון עעו 3תר כסי לאחר שהפילם הקב"ה ממקום קדשם ונו אחדי נשר
ע5מ61 6עע 1ע5מ .6סכ6 6ית 65סתכ 60 .65כתי 3ס) עוסס העולם והזנוהעולם .כאן ישלעיין
 .הלא נתוב ה)עושה
מל6כי 1רומות וט'56 601 .ין מ65כין 6יך יכי 15סלאכיו רוחות בו' .והרי מלאכים האלו איך יכלו
65תקיימ63 6רע 656 .6ת 6מ1י כל 6ינון מ%5ק להתקים בארץ .אלא בוא וראה כל אותן המלאכש
ן 5מיקם נר ננסור 6שלסעיה אין מתקימש ואיןיכולים לעמור אלא באור
דלפי 65 65קיימין  651יכ5י
פ %5דכסיר 5ון וקייס 5ון61 .י פסיק מנייסו  6100העליק הסאיר להם ומעמירם .ואם נפסק מהם אור
כסור
ק*3ס 6ד5עי65מני5י6סויכלין 5מיקס .כ 5סכן 56ין ד6פיל15ן העליין העהפוסאקאין יכולש לאהותרקים .כל שכן אלה שהפיים
ססו 6כסור 6ד5ע' 65ד6סתני 1יוייסו .רקב"ה
ופסק
מהם אותו העליון ונשהנההזיו שלהם.
וכד נמתי וס5ע3 6סו 16ירח דע5מ6 6סתנו וכאשר יררו ושלמ בהם אויר ש 4זה העולם נשתנו
3דרנ6 6מר 6מ6י ענד קנ*ס דממ 6ד6טעיין עלמ .6לסררנה אחרת מה עשה הקב"ה כשראהשהזנו הע,לם.
קסר 15ן 3ס5ס65י דפר1ל3 5עורי דחסוכ .6ו63ן קשר אותם בשלשלאות של ברזל בהרי החשך .ובאיזה
5פר ית3י .כעמיק 6דעורי 6ותי5 3יס 5ע 6'1ורמי מקום יושבים .בעומק ההרים הושיב לו לעז"א והשליך
מסוכ%3 6שי3 .נין ד3סס 61סטת 6דקסר 5ון קכ*ס 6תתקף החשך בפניו .לפי שכאשר קשראותםהקב"ה סרר בתוקפו
ו%נט כ5סי מע5ס .וקנ*ס 6של 5יס נעומק 6עד קד5יס ורמ כלפי מעלה .הפילו הקב"ה בעומק ער קרקדו
ק מסוכ 6כ6נפוי .ע 5"61ד6 65תתקף 16ת3יס והשליך החשך בפניו .עזא"ל
וירי
מרר בהיקפו הושיבו
נ3יס ונסיר 5יס מסוכ .6ו3ני ע5מ 6דידעין 6תרייסו אצל עז"א והאיר לו החשך.ובני העולם שיורעים מקומם
6תיין 5נ3ייסו 5161סון 15ן 5כני נס 6מרסין ונמסין וקסמין .באים אצלם ולומדים להם כשפים ונהשים וקססש.
61ינק עורי מסוכ6 6קרון סררי קדס .מ6י מעמ .6כגין ואותן הרי חשך נקראים הררי קרם.
סהנקדרמאעיםם .לפי
דמסוכ6 6קדיס לכסור .6וכנ"כ עורי מסוכ 6סררי שהחשך נברא קורםלאור .ולפיכ
חשך
שךפיהםר.י וזהו שאמר הררי
קדס6קרון .ל3ןו53עסמנייסו6עפי מרסין.וסיינו ד6מר53פס קרם .לבן ובלעם לסרו סהם כ
בלעם
מן
מן
נטחאטה מקומת ט*טימי ,טתיי
סת' נ) סס ע'ע ד) דף לת .ס) תליס קשד
רואה ומסתכל בכבורו
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י קרם גו' .בוא
ק חרם עהגי בלק 8לך נ%אכ"8יר
הףאה בלעם היה כו%בח עצכו מכקום הוה ואמר נאם
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שומע אמרי אלינו'
.לפי שעו"א ועזא'ל מספרים לאותן
בני העולם מן אלה הדברים שהיויודעים מכבר למעלה.
ומספרים טן העולם הקדוש שהיו בו .זש'כ שומץ אמרי
א .5שומע קול אל לא כהוב.איא אמרי אל .אותן
המאמרים רנאמרים ממנגמי שבא מבית התלמוד ושואלים
 15מאין אתה בא .הוא משיב מן המקום שנשמעבורברי
אלהיםחיים .כך נאם שומע אמרי %ויודע דעהעליון.
שהיה יודע השעה שתולה בה דץ בעולם והיה מני,ן
השעה בכשפיו .אשר מחזה שד*יחזה .איוו מחוהשדי.
הם נופל גלוי עינים .שהם ש"א ועזא"ל .טפל זה
עז"א .שהורידו הקב"ה בעוכק החשך .וההש יושב בעוכק
הוה עד קדקדו כמו שאמרנו .והחשך נשלך בפניו ,וע"כ
נקרא נפי
 .נפל פעם אחה מן השמים .ונפל פעם שנית
 .שהרי לא
אח"כ בעומק החשך .עזא"ל הוא נלויעינים
הושיך החשךעליו .כי לא טשהקף למרוד ולא הרניז
למעלה כמו עו"א.י
) ובלעם קרא להם מחזה שדי לאותן
נופל זנלויעינים.ובומן ההוא לא נשאר בעולם מישיוכל
להמצא אצלם מלבד בלעם .ובכל יום היה מםתתר
עמהם באוהן ההרים .זש"כ ינחני בלק מלך כהאב מהררי
קדם .מהררי קרם ודאי .ולא מארץ בניקדם
.בינאי"םר.שמעט
כמהפעמים אמרתי דבר זהואין החבריםמ
שהרי
הקב'ה אינו משרה שכינתו אלא במקום קרוש .במקום
 .וכן הקב'ה מכריז ושמר כ) לא
הראוי שתשרהעליו
ימצא בך מעביר במ ובתו באש קוסם קפמיםונו' .ואיה
יבוא הקב"ה להתערב עמהם .אלא אשרי חלקם של
ישראל .שהקב"ה מקדשםשיוכל לשכוןבינקהם.וזהו שכהוב
נ) כי ה' אלדףך מתהלך בקרב מרגיך 1נ1 .'1לפי ואהוא
מרוהלך בקרב מחניך כתוב והיה מחניך קרושגו' .וכתוב
והייתם קדושים וט' .וכתוב אל תממאו בכל אלה גו'.
כתוב ואקיץ בם גו' .שלא יכולתי לקרב אילם והייהם
ש%רה מבחזץ .אשרי חלקם של "שראל* ואשרי חלקםשל
נביאי אמה הקדושים .שהם קדושים י
ש להם חלק
להשתמש בקדושההעליונה :ותרא האחון את מלאך ה'
בצב בדרך וחרבו שלשהבייו
 .בדרך .בשתו הדרך
ושד,יה בלעם טשוקע בה תשרבו שלופה
ו
י
י
ב
 .והלא אם
המא המלאך כננר אמון הצ* למה נצרך לחרב* ואם הוא
לנגד בלעם מטי מה ראתה
היא לא ראה.
מלאך ההוא .נזדנץהא5תצעו האתע 6יציאה
אלא לכל נזדמן
ק הדרך ההוא שיעתה נטענת בה ובמה .ברחמ*ם .עם
מרנץ לנגד בלעם לענוש אוהו .על שוצא הוה רוצה
ללכה ברשאו ולא ברשות שלמעלה
א'ריוסי עכשויש לששל .אם דנדי בלעם
ב*רם מצד כתרים דשזחהצים ולא ממקום קוץש .למה
כתוב ויבא אלהים
בלעם גו' .ואך את הדבר אשר
אדבר אליך ונו' .א"ר יצחק כך לימרתי שהה אלדים
שנזכר כאן בכלם מלאך הענ ווה המש מקוט הבא מצד
הדיןהקושה .שבונאחזים הבחוהוהגבורא שלאיץכהרים
התחתונים שהשתמש בהם בלעם .ולפיכך יבא אלהים
אל בלעם .ףאמר אלהים אל בלעם .שלפעמים נקרא
מלאך בושםעלי:ן .וועפ האתון נץ הדיך .משעה מן
אאו הררך שהיתה פעונה מצד הדץ הקשהלנגר"שראל.
%נמה ראה בלעם שהיא משעה מררך הוצאע אלא כך
א"ר
ש  0סס נ*ג
נט*אה מקומות  )6פי 0 :8צצשי

איע

"יא

י

אי

מן %ס יכמכי כ5ק ת5ך תו %ת0חף קדס ונו* .פ8
מוי 53עס סוס ק 6מסנמ נרת"? תס6י 6תר ו6מר כ6ס
סותע 6מרי  56וט'3 .נין דעו' 6ועא"6 5תרי 65יטן
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האלה .א"ר אבאודאי שבאגתן הדברים למדנו רעתו של פ5ין .מ*ר מכמ ודמי
בלעם .שלא דיה כראי לשרות עליו רוח הקורש .נם דכ5עס .ז5מו כזמי סו5 6תסרי ע(יס רומ קוזסמ.
למרנו שלא היה יכולת באתונו להרע ט להימיב .ועוד ו(16יפנמ דס5 6ית יכי5ו כמתגיס 5מכ6סמ מו 65וסכמ.
למדט מאתון %שאין כח בבהטות שתשרה עליהן רעת (161יפנמ תסמי מתון זסמ 5ית מי5מככעירי 5מסרמסע5ייסו
שלמה.ובוא וראה בלזם בדבריםהאלה של אתעו ובאותה דעת 6ס(
פיססמ(.מותי חזי כ5עס כסמי ת(ס דמתגיס וכס6י
א יכל לעמר .בדעה העליונה על אחת דעתמ ע
דעה נבערה י
"כי( 5תיקס כדעתמ ע65ס ע 5ממת

י

יינן:יבדומזק ץג:חד
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כמה וכמה:
 .וכי ברשותי הוא
נ) דך:אכט* לבלעם מה עשיתילך
לעשות מובורע .לא* .והרי בהמות אען
מתנהעת אלא כפי מה שמנהיניםאותן .ואע'פ שאתון זו
בכח עמוק יותרהיתה .מ"מ אינהברשותה .שהרי בלעם
המעינה בכש
י
יפיו וברשיתו עמדה ,ויאמר בלעם לאתוןכ
 .היה לו לצחק ממנה .והוא השיב כננדה
התעללת ב

טי"ה

מקומדת יסע" ג'נ  0זףלי.

"

[כח] זו השכינה

יו

כתס וכתס
כ)דרעאכטך 5כ5עס תס עסיתי (ך וכי נרסותי סוס
5תענז עכוכיס  165דס 6כעיר' (6
תתנ?נן מ5מ כתמי זנסטן 15ן ומע"נ זס6י מתנ6
כעתיקתמ יתיר סות  165כרסותס סימ .דסמ כ5עפ
י
מסעיד  05כחרסוי וכרסותיסקייתמ .וי6תל כ5עס"5תוןכ
סתע55ת כי .סוס 5יס 5חייכ 6תגס .וסומ 6תיכ 5קכ(ס
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דברי מפשות .אז צחקו השרים ממנו ונתבזה בעיניהם
י יש
וירש שהוא שומה .ומה אטר .כי התעללתבי
לכרית
חרבביריוגו' .אמרד .שומה וה אם הואיכול לה
קמים בפיו .איך אימיכול להכרית את אתונו והוא נצרך
לחרב .ולמדנו שאין כח בבהמות להשרות עליהם רוח
הרבור לבהמות
הי'
אחר .ופן יאמרו אנשים
שאםה מהןלבשחלם .צא ולמרמיו
כמה דעה שלמה היתה יתא
האתין .שה הקב"ה פןח את פיה .וראה רבריה.
דוין אמר אתת של בלעם כאשר דברה .מלאך
 )6רבי שמע
עליק היה על4ה מלמעלה .מעתהישלנלות .שמעוחברים.
פי האהון שנברא ערב שבחבין השמשית .התעלה על
דעתכם שפיה היה פה~ח מזמן ההוא .או שהנאי החנה
הקב'ה בוטןההוא .לאכן .וסוד יש כאן שנססר לחכמים
מדרנה
שאין משניחים על מפשות הלב .פי האת:ן.
עליונה ההיא שבקליפות האת'נות של צרהנקבותהיתה[(ן
ששרתה  %אתון ההיאודיברעליה .וכאשר ברא הקב"ח
לאותה הסדרנה שנקראת פי האתון סתם לה בהוך הנקב
של תהום רבה[("] והםניר בפניה ער הזמן ההוא .כאשר
הניע אותו הזמן פתח אותו הנקב ויצאה ושרתה עליה
ודברה .כדמיון וה התפחח הארץ אה פיה .את לרבות
דום"ה שהוא פי הארץ .אתפי האתון .לרבא הממנה
קמריא"ל שגקראפי האתון.פ הבארכדמיוןיה
י
 .איץפ
ייתה ממונה עליה לממה.
הבאר 11 .אותה המדרנה שה
י ה' [(כ] ומיהיא .יוקךריאל שמו .נ'
והיא תהתפ
ן השמשות .ובשעה שנתקדש
פיות האלה נבראו ע"שבי
יום השבת נהעלהאותו הפההממונהעל כלשארפיות[ינ]
ומי הוא .וחיום השבת שנתעלה ונתקדש בכל .הוא
*גשיא פ 4ה' .ערב שבת בין השמשא נבראו טאר
הבל
הפיוה .בשנתקרש היום נהעלה הפה השולם
שנקרא ה':
)3דיףז בבקרויי
ק בלק אהפיבלעם ויעלהו במותבעל.
י א"ריצחק בלקהיה חכם בכשפיםיותר מבלעם.
ל לכוון השעה לקלל .משל וכן' [1ד]
מלבד שלא היה יכו
ל8יכך ויקח בלק את בלעם תו' .הוא היה מכין לו
ומחבר אותו לכל .ויעלהו במותבעל .מהוויעלהו במות
בעל .אלא הסתכל בכופפיו באיזו צד יאחז בהם .ומצא
שעתידים ישראל לעשותבמות ולעבודלבעל .כמו שכתוב
נ) ץעבדו את הבעל .ויראבהחם קצה העם .ראה שנדולי
העם והמלך שלהם יעבדו לבעל .כמו שכתובי
) ץקראו
בשם הבעל .וכתוב אם ה' האלהים לכו אחריו ונו'.
כיון שראה בלזם שעהידים ישראל לחמשו בוה .מיד
ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בוה שבעה מובחות .ר'
יתםי ור' יההחה אחר אמר בננר מובחתז הקרמונים הליכ
אוהן שבעת הנעבחוה [5ס] ואחד אמר שבחכמה עשה
הכל .מצא שחלקם של ישראל הוא שנתקשרו בשבעה
] לפיכך היה ממרר שבעה מזבחות:
המדרנתןמי

פפסות 5רתלס .5כדין הייכו תניס ו5מתליל כעינ"סו
ו ן'6סו סעי .6ות6י 6תר .כ' 0תע55ת ' 15 '3ם
ויימ
6 6י 6יסו יכי5 5סי65ס
י
י ונו' 6חר' .ספ'6
מר3
י
י
3
עת'ן 3פותיס .סיך  65יכי5 5סי65ס 65קגיס וס3 61טי
תמי33 65עירי 65סרמס ע5ייסו רומ6
מר5161 63יסג6י5י
י ייתרון 3גי גם6 .6י 'ת55ון 3עירי
6מר 6י6
כתס יפת 6ס5יס יפקין 5ע5ת .6פוק 5161יף תס6י
6תג 6יס 6קכ'ס 6סתמ פותס 6מתי ת5ס6
 )6ר3י סתעון 6תר 6תון י53עס כד ת5י5ת ת65כ6
ע65ס סוס ע5סת5ע' .65תססת5 6יס לגל5ס .ת3רי 5סתע.
פי ס5תון ר35רי פרכ סנ 0כין ססתסות
ס56תקכ"
י
3יעתייכו יפות 6סוס סתימ 6תססו 6זתכ 16 6תג6י ד
קכ"ס 3ססו 6זתכ165 .6סכי .ורז 6סכ 6ד6תתסר 5מכיתי
6100
 6תסנמן 5עפסו ד 635סי ס6תון
י5
[(]
ירנ 6ע65ס ד6תכי דססר גוק '3סוס
דסר' 6ע 5ססי6 6תון ות5י 5ע5ס וכד 3ר 6ק"3ס
י ס6תון סתס 5י3 0נו גק63
5ס6י ירנ 6י6קרי פ
דתסו %ר 63מ"] אסתיס ע'5ס עד ססו 6זתג 6כד
תס 6ססו 5ותנ 5פתת ססו 5גק 63ונפק וסר 6ע5ס
ות5י5ת כנוג 6י 6ותסתח ס6רן  05פיס 06 .ליסג5ס
רות'ס ר5יסו פי ס5רך 66 .פי ס5סון .ל5סג5ס
יסידסר6נת6ון.דססיוסס63תרתג6כנוג6ע5ד'6ס ת65תןת6פי
קסת3ר6יר"6ל ר6סר
.
6100
איסו תפתפי ס' הנ] ות6ן 6י0ו.יוקךריאל סת'ס .ת5ת
סות'ן 56ין 6ת3רי6ו ע"ם 3ע ססתסיתס6רו3סעת 6יקים
ן [(נ]
ס5ק 6סס יתמג 6מ 5כ5
פיתי
 6ססו 6יות 6ד6סת5ק ו6תקים ככ 65ססו6
יוותת"6ן6יסו.י
י ס' .פ*ם 3ין ססתסות 6כרון מ6ר
ד6קרי
פותין .פ6תקדם יות 6סמק סות 6דם5יע ע 5כ65
פי ס'.
י 3כקר ויקחד6ק3ר5יק 6ת 53עס '1ע5סו 3חות 3ע.5
כ)ןיך
ז *6ר '5מק 53ק חכיס סוס 3חרמין ית'ר תנלעס.
 6סוס תכוין ספת55 6פי 6תסל וכו' [5ד]
3ר י5
3נ*כ ויקמ 53ק 6ת 53עס ונו' .סו 6סוס 6תקין '5ס
61חין5יס 5כ .65ויע5סו 3תות 3ע .5תסו ויע5סו 3תות
ססר' 6ת"ח'ן 3סו .ו6סכח
כעל6 656 .סנמ
דזתיגין 'סר5 56תע33מדרסו3יתו3תת6יו5תפ5מ 35ע 5כתס יכתי3
נ) ויע3דו 6ת ס3פ .5ץר 6תסס ק5ס סעס מ %ל3ל3י
דעת 6ות5כ 6ד5סת דפ5חין 5יס כתסיכתי 3ד) ויקר6ו
3סס 30ע .5וכת'6 3ס ס' ס56סיס 5כו 6מריו ומ'.
כיון דמת53 6פס דזתינין ימר5 56ס6י תיד
י 3זס מ3עס תז3מת .ר'
וי6תרור'53יעססודס 56מ3ד5ק6ת3רגס 5
י 6קרי3
ן
מ
3
י
ת
5ק53י
יקית6
יוסי
6יגון ס3עס תד3מן [(ס] ומד 6תר 3מכתת 6ע3יד
כ6 .65סכמ דמו5קסון ד'סר 56כס3ע 0דרנין
6תקסרו [ל3 ]1נין גך 6סדר ס3עס תי3מן:
א"ר שמעון בוא וראה מה כתוב
3יס ס)
*6ר
ת6
י
ב.
שוילך ם3פסיס.ו 6רספ דסת3ע5וסןס .וי5ךמזיספת'6י תכסתוי3פפי .דילך שבפאיו*תו רשע בלעם .וילך שפי .מהו שפי
קקידי
'הי
ד6י ו) מוגיס '6ימ ס)ויכיה תסע:
9 0 :לי
כא%אהמקומות ז9י"
 .ג)"כ'ס ג'
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 )51כגזכר לעיל*היא עשר קלי*ותוכרים חמורים .ועשר גקכות אאץוגות :נג]6חיינו מקור הקליפות :ו5נ] שהיא מרת חמלבות כירוע
מ כאמרם ז'ל משל לאחד *זחיה גירו סכין ולא היה יורע המקום
פלכות *ה :ממ שאז זמןעליית המלכות לעולמות העליוגיט (,
ידע המקופ 1ל 4היה לומכיןוכו' :מס] שהם ארם נה אברהם יצהק יעקכ פשהואהרן :מ:ןהיינו שמרובקים ככל
לחמשך* והשני
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בלק

ייה
 ,ציב ש
י
פייםפץעלי שרח .כנרהש דהה ושהולךיחיד
%41רב על הררכ
כמ בלעם היה מהלך
ושבילים*

כן

טדרי .מה המעם.כרי להמשיך עליו ראק הגצמאה .שכל
ך עצוי בזמנים יתעיג א8ילו בקץר במקומטז
י שייל
מדיוע.ם .משך עהו רוח ממא .לפיכךהי
' מהר הארם
בכל ומן ש1אילריחעי בדרך א8ולובורר .אלא במקום
ם ושבים גמצאים שם .חצ*כ אלילך אדם
ש34ק%םדויכי
ההירי בלילהכיע שאז שן 4גשים נמצ%ם .חהו הפעם
של ש תלץ ננ4תו .שלא לדגוה נטש המת ש%צא בלי
ריה על הארץ בלילה .לפיכך זה בלעם הרשע היה
י ככ %הגחשדשה .כנצ אשנחבאר:
מהלךעיר

שטים

)6דיקר
אל בלעםגו' .א"רחייאוימר .לשת
של פומאה תפם .ואם תאמר הלא כתוב
אלהים .אלא הקכ"ה הום4ן לו מקום פומאה ההיא
?יסתאב נה תו אותה המדרנה שהוא ריה נדבק בה
להממא .מח עשהבלעם .הוא חשב שבכח אותן הקרבנהז
יוכל לעלות למעלה .טיר הומץ לו הקב"ה מקם ההוא*
ר
ואמר לוהרי לך פומאה כמו שראוי לך .וע"כ ויק
אלהים א 5בלעם .נ) כהשל יארם שה" לו אחהב חזשונ
אחד שהניח לו אניו .והאגשים היו מפחדים להתקוטפ
עמובשביל אותו האוהב.לימים בא איש אחד והיה מבקש
לעחיר קממה עמו .אמר מה אעשה .אם אתעורר עפ
קטמה הרי שהב ההוא שנקשר עמו ולא אגל .מה
עשה .שלח מתנה לאוהב ההוא .אמר אותו האוהב וכי
מה יש לו לאיש ההואאצלי .מבין אני שזה הוא בשביל
 .תנוד1
נן אוהבי ההוא .אמר .מתן זה אל יכנםלפני
ל5לבים ץאכלו אווזו .כך נלעם בא לעורר קמפה
בישראל .וראה שאיני יכ:ל לבעבו אוהב העליון דוצא
שלהם .התורל להכין לפניו מתנה .אמר הקב"ה .רושע
מה *ש לך אצלי* אתה רשה להתנר בבמ .הרי טתן
שלך מוכן לכלבים .בוא וראה מה כתוב תקר אלהים אל
בלעם .וא"ר שמעון זה לשץקרי ומומאה .מתן שלך לרס
יומסר ואל יכנס לפני .רבי אבא אמרתקי.ככתובנ)לפני
 .ההפ היה מכץ "שב שבאיתה מתנה
קרתומייעמר
ינצהלישיאל .מה כתובויקר %הים .התישר עצמו כהה
ויש %אלהים כמו שאמרו שנתעהיר
ש8קשנבלע".
עליו כש הגצמאוערביאיעור 4גצרויגשר
 .בלעם חשב
שבמהצה ההיא יבנם להרע לישראל .ודקכ'ה עקר לה
מלפניו לשתה מוצה .ועקרלו לבלעם ממה שהיההושב.
גם עויו מאותה המדרנה [ ],5זוש'כ ויקר* ככוזוב
 .רשע אק אתה בראי לחתקשר
י)יק1יוהוירגימהל.אמרלו
לפני .מתן שלך לכלבי ימסי:
עמרי

ן הצח
ישו

קיך .4כוע שהאש!י 4א .ש %0 4ד %4עדו4
וכפין פ5י 6י1ן שממן .סמ נמי נ5פס שס 6וי5
שיד6י פ6י 9פ .44כגץ 65יששם6פ5יס רו %שג44נ.6דכ5
מ6ן ד6וי 5י%ד6י נאגין ויפן6.פ" 4ננאש% 6פרע
ידיפן9 .סיך פ5ש רו 5מ%נ .%נמן כך
נ %נשסכ%5 66יסך נ*נימי
 4נ6רח 6נפפ9% 656 .6ר
ו.
"65פך כר כס
י
פ
ע
ת
ונמ %6ין ופכין וסעפכ
י
*
פ
ו
פספטן
אדו6י כ5י5י 6ס61
6
ס
6
5
ט
*
י
ס
ו
.
ו' 5.וככיד65נ 5ק" %נו 4פש6עפכש*5
ו 65פ5ין ינ5ת
6
רוח 6פ6 5רפ 6נ5י .64ננץ גך ססה 4רסע דנ5פסס*ס
 5ימיד6י כס6י נסס .כטס ד6וקטש:
6יי

%מ%ג5,,ז2?,

51113
נו?:יישי~צ 5
נעשה'..%.-ז1

יד ועי
יכנס

עז'צו""ו,ג"ןלנא "

ן

ט)דישכ!  %יבר בפי ביעם ט' .א'ר שמעת בוא
שראה אוחו רישע תוזבת הכל דךה .שלא
ר ה'
נמצא בבל פרשהזו ויאמר ה' אל בלעם .אוויינ
אליו ח*ה מה נתוב וישם ה' רבר בפי בלעם גו' .בסי
חש'טשים רסןבפ החמור שלא יפה דגהיגה
 .ע וישם
יעם .א'ל הקב"ה .רשע אתה חושב שעל
בל
ירךרנתרבאבפיותתקיים ברנה בבני .ש להשל* איז ים
כאאוז מסוטות יקסגקגי 0 .ש ר* 0אגישסריקכפו"םי
) פ8גי  1ש 4ש ל*ז
ז*ך לקזדשך
%ו) עקרו גם סאותה מדרנת הטומאה שחיה דבוק שריחעלידה 5התנגר*5ששש88ידאשאקד"שש אשר 5זטחשח88
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כמס י6מרץ 55רעס ט' [לח] 6 656ת
טכון
נ  56נ5ק וכו ת0תמ 8ומך  65תס 6נרסותך.
 651כסומך ת5י 6מ5ו6 65ל 6וכס תדכר סרי כ*ס
דומיכ5 6כרכ5 6ון [5ע] כ'ס תמל 5כרכס דככי דכד
פ0תמ סומך סי 6תמ( 5ת5ץ 65חנףימ 6מ 5כני 6% .תסכוק
ס .%דכיע ו6ת5 6נ5ק ו53ק
52ך % .מד
ככ 6ינע 58ע 8 .מטיכ דסם מסומיס וכגמס
6 3ויומ 1נףח,ך וט' 516 .כ5פס ס3
נ0קע .א8ר5יף
5לץ מרסץ כידך ננץ 1הפככה סכ5 6ס6י כ*ס4% .
6ת חוט65 5מככ 6נס 3סמ מרסץ 6כ6 6ע05 1
פ6יכץ ת5ץ וכף6 6תרס *% .כתינ .סתיננ כ'ס ע5
פולתך .גס6י ונ56ין חרסין תמכנ לס .ו6נכי 6קרס
כ*ס כ15מר 6עקר 5ס מ56ין מ5ין (*6 .קכ*ס
רספ 6ג6 6מקר  .מל 4כתיכ כתריס .ו")ר 56 '0
53פס הסס
3פיו .הזסו 6דכר 6ריס ק 65כמ5ו5י
דכ"ס .ה6תר 53 56 318ק וכס תינר כ*ס תדכר
וד6י ת 6מזי כקינוית 65 6כתיכ סת'5כ כס מ5
"5כס  416יקרס ס'
ש5תיך 656 .סת'% %
5קר6פי .כען יממ 6זכ*ס 6מר 6יכון כרכ6ן .כוין 6מר
סם*נ "3ש פ 5פ5שך %%מ 6קו 0כ*ס:

צריכיםלך .כסו שאומרים לדבורה ט' [5ח] אלא אתה
שוב אלבלק .וכאשר תפתחפיך לא תהיה אהה ברשותך.
א וכה תדבר .הרי כ"ה
%א בפיךיהי'תויה הרבוראי
.
י
נ
ב
שעת*דה לברכם [(ס] כ"ה תרבר ברכת
תפתח פיך היא תדבר דכרים שרחילו עלבני .ולאכתאנשיי
ח
לךהדבור .בוא וראה שכךהוא .שכאשר בא לבלק ובלק
שמע כל א1קהדברים .הטה חושב שמפי בלעם יוצאים
ם קח
הדברים .אשמר לקובאיבי לקוצזיךוגו' .א"לביע
כשפ
ב כאן כ"ה והאה .ואם
אתהיםהיכ 5בייך בשביליע4
ב אאהבכשפים האלה .אני אעקחי לה
כ
ע
י
האא~
מאותן חרבעים שהיאאמרה .מהכהעב .דומצב כ'השל
ע51הך .בהקרבנות וככשפים האלהתעכבנה .ואנבי אקרה
כ'ה .כלומר אעקור לה מאוהן הרמרים .א'ל הקכ"ה.
עאגי אעקור אותך .מה כתוב אח"כ .ויקר ה' אל
י2
 .ושתו דבר הרים את הק,ל כהדכור
בלעםוישם דברבפיו
ב אל בלק וכה תדבר .כ"ה תדבר
של כ'ה .ראמראי
בויאי .בוא היאה בהחלה לא כתוב התיצב כה על
עולתיך .אלא התיצב על עולתיך ואלכה אולי יקרה ה'
ע שראה שכצה אמר אותן הברטוג ש אטר
לקראהי.כי
התטצ כ'ה ע 5עלאך ואנכי *וקרה כשהו

י יעקנ ונו'% .ס
ינסמ נ5ק ט' 5כס %ס 5
 .4כ5ומד 5שט [ ]8ר'יוכו 6תר כ)56ותר% .וי 5ע
8ססו 6ילנ 6ד6ינע ק"מין .כי*6ירנ 5דס 6ורס.
 6ד5סע60 .
6מר 6י טוכ5 %מפד 5ץ תססו6
מי .6ו5כס וופמם יסר .56יסר56
כ5סו יתעקרון הע5
51יל ]68[ 6יספכמ רונו 6קמ'ס .כד* 6כ) ו%
זופס נכ 5יוס
23דץ 6ק % 3קנס  56ונו'*6 .ר 56מ 1ת 6מד
כנוכ 6ד6ית 5פיל6 6ית לתת5 6פ*5 65אש
ימי %ו6וט סמ5 .6%תט 6יפר6ל ומנוין .יסר6 56ת6מדן
*5מי %נקווסס ימ5כ 6קויס .6עתץ עכ'"ס
5סמ5 656סער 6דרומ מ1%כ .6וכ5סו דרנין דסמ656
5תת 6תכ5סו .וכ4ש ירמן 6מיק ד6ני 6עד דת'5ין
ען ר*ס[ 6תכ] עצאש 6ד4ט 6כעע כססו 6נוכ 6נעל
ח% 63ש ת%א .פ .% 8 4ננין ד6מץ מם.
ענ*כ מטן פסרס נססו 6ססר מס6כח ילסין'
י
%ינרו [מנ] נ5עס סו6 6סתמם נכ5סו דרנין תת06ץכ.
וסו 6סוס תתי כ%י תת6ס ד6יסו זננ .6ד%
קי8% 5ונר 656 6נריס8
 .ננ"כ 6מר תס %נ
ם  .%ד6עץ רש .6נניז דסס 61רים 6פ65ס
 65קי
5 65סתכמ 3וי% %עתיטי 4חע*נ וט6י %56ימנ6
נ6מר 6מו 6פ55ס .וסו6
טסד
פנ
דפ5מ[ 8מי] ס8י מיכות 6קויס 6נסה5
[ 56ת]0
כנונ 8יז6%ס .וננ"כ
סמ6
ם 3נ 5שם .ו8פחגם 3ס וע 881 .6טא
656י"6שי ינט
% %ז 881יטס סי0וק 6דש.%
5*6
4%ש ש6רש"ו 4ט5ס ף ןש] וט6י  5*6מ 6י%טצ

ן ארםימצי בלק גו' לכה ארה לי יעקבגו' .ארה
לי כלומרלקופ [מ]ר' טמי אמרכלומר .השלך אותם
מאעעה המדרגה שהםקיימים בה .ככהוב"
) צדה אורה6
אמר אם תוכל להשליכם סאותה המדרנה שלהם.
י
ר
ה
כלםעיו נעקרים מן העלם .לכה 4עמהישראל* "אראל
שלמעיה [ה ]6שיהי' נסצא ר'גז לפניו .כסש'כ נ) משל
ם!
וועם בכליו
נ) כ2וק אקב לא קבה אל גו' ,א"ר אלעזר בוא וראה
כדמיון ש ש למעלה יש לכמה ,למעלה יש
בדינתימיןובחי'שכאל .למפהישראלועכים .ישראלנאושים
בקדהשת המלך הקרוש .עמים עכו"ם נארחים
לצד רחז המוסאה .וכל המדרנות שלבוד' שסל
קלמפהמכלן .וכל הסדרמת נאחעתזו בזו עד שתלאת
ק הראש [תכ] וכדסיןתריובת הראש כן באותו הנק
ת4לוכת הצב שהוא התחתץ .מפני טה.ל4י שנששבו.
עצם עכו"ם בשתו ןד יפומאה שלהם יהנחט
כמוכן [תנ] בלעם הא נשתמש בכל טררנות התחתונוהע
רואה בשרע אתחתעטז שוץ ר1ב .שאיק
לההשוג אלא עם הראש .לפיכך אמר מה אקב
שהראש העל:ע ההוא
אל .שהוא הראש.
אעו נמצאבדין בשוע הומים .שע"פ שזה אל ביארט
:דצ
א בכףףם אחר ש6ר עלט 4שהוא סדתריצב והחסר
ל העולם [תד]
 1כטטן המלכות הקרושה לוקוצצ
שם הוה כרכוע כטטץ דה%יונה% .פיכך נקרא; אל [תס]
 .ובוא ראה
אלא עפצא עעם 3כל יש* שנמיא בהדין
"8ל שרשי ושרי בהשרט שבו 8ח הספקת השפע לעילש4
י  ]181אה דאשם א'ל הוא שמשזפ
שעמפ*אשר לשל%ו
4

ויך

יירי

פיתו

י
,

י6רם
*

פ
'

י8

11

"6רי

ק ש*

19%8

 0ששיטענ4

צ

יו

יפיכך

4יה

יפי

אבי

חזחר

 )"%לח
8 4%המ11אשו *8טעהיאיוש 8שקי" 1 88% 8אא 8לק*ץ אהמי 18רי 1א*א  1שרת חתפארק1 :מוש ע
אים! 1פד] ככתוב הסר אל כל היופן
ף בפמ
טדת אמלכ1ת שואא ראשלשחמים 1ןפג) הנהטעם נמו בפדר הנהגת הקר1שה
י
ק
כ
י
ק
ש
8
ז כ היא מ,אעת השפע לכל אהר ואהר
התהחון 1אטן פניא ראיה אגם סדת הסלטת נקראת
אס] גם המלכות גקראת אלי
?9שי
4שש ט" 8ש משש"
יא שמן התקשוות ב' ששטת נעשה שם אבח1רל
".שהשם שרשי  8 1 4 1815היסור הםשפיעדי שפע
י
י
ע
הקשש אלשמ,רווג ע 18שהיא מרת אטלכות ,ונם של8שטיש אשט א 1פשמשה 1טטדה ושוד1ג  188ושנוי
ב ואת אי 4אארץ לקח1
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עמה ולפיכך נקרא א*ל שד'י .א"ל המחובר עם שד"י3 .סדיס31 .נ*כ 6כךי  5*6סו*5*6 .
זלכך מה אקב לא קבהאל .לפישבאותוהדמיוןשנתעורר ופ'ו תס 6ק 65 3ק3ס 3 .56גין דכמכ6
הראש נתעורר נם הצב שהוא דוזחתון:
ריס 6סכי כמי 6תפר ח 63ו6יסו תת6ס:

י מראש טרים אראנובו' .א'ר יצחק מראש צורים
)6
כ אלה הם האבות .שכתוב נ) דגימו אל
חוצגצזם .ומנבעווז אשורנו .אלו האמהות .בין מצר א
י
ובין מצד והאין ביכולת לקללם .רבי אבא אמר כ
מראש צורים אראנו .מי יוכל לנצח לישראל .שהרי החא
נאחז מהראש שממנו יוצאים כל צורים ןט'] ומי הם
הצורים.נבירות.שהרי כלהדינים שבעולם מאותןהנבורות
יוצאים .והם נאחים בהם .ומנבעות אשורנה אלו שאר
כתרט הקרושים שנאחזים בהם [תק]דע עם לבדדישכן,
ככתוב ה' בדד ינהנו ונו':
י מנה עפר יעקכ ומספר את רבע ישראל .א"ר
י
מ
ו
י
כ2
שתי מדרטת דןיעקב וישראל .בתחלהיעקב ואח"כ
ישראל .ואץ"פ שהכל אחד [מס] שתי מדרנותהן .שהרי
מדרנה העליונה ישראל הוא .מי מנה עפריעקכ .מדרנה
שלממה [ג] אטו עפר .א'ר שמעוןזה שכתובעליו נ)יתן
כעפר חרבו ונו' [ג ]6איזו חרב .זה ידוע שכתוב
י
) חרב לה' מלאה דם .עפר .זה דמקום ההוא שנברא
ממנו ארם הראשון .ו4כתוב ריצר ה' אלהים את האדם
עפרכו' .ומעפד ההוא כמה חילות וכטה מחנות יצאו.
כמה כרורי אש .כמה שרי הדין .כמה חצים .כמה
ן נמצאו מעפר
בליסמראתז .כמה רומחים חזרבותוכליויי
ההוא .ככתונ ס) היש סספר לנדודית ומספר את רבע
ישראל .רבע ישראל .זו היא וק [גנ]וענין אחד הוא.
רבעישראל .כמש"כ רובץ תחת משאו .חרנימו רביע.
זש"כ  )1דגה ממתו שלשלמה .ד"א רבע ישראל .כמו
רביעיתשבישראל.שהרי לממה רבענייאתלפיהכתרים.
המומעות על דור .שהוא רגל רביעית של הכסא [גנ]
ר"אמי מנה עפר יעקב .כל אוחן החשובים עפר כסו
שנתבאר [גן] ומםפר את רבע ישראל .שכתוב היש
מספר לנדודיו .כמו שנתבאר .ד"א מי מנה עפר יעקב.
אורע המצות התליות בעפר .בזריעה בנמיוה ובקצירה.
ווה ביארו החברים .ומספר את רבע ישראל [גט] כמש"כ
בהמתך לא תרביע כלאים:
 )1ד'ש4פ משלו ויאסר .וידבר לא כתוב .מהו וישא
משלו .רביחייא אמר הוא היה רק מדים
קול בלבד אצל המדבר ההוא .וישא משלו.בלעם .ויאמר.
כ"ה היו .4ככתוב וכה תדבר .האמירה ממנה היתה.
בש וראהכי שראה
כשפיו ובכל %4תה
כאי
תכול לעקורבלכע"םהש
 .כמש"כ ואנכי אקרה
המתנה אינוי
בי
הה
ה
ה
כה .אעקור כ"ה
יאק.ח4א"ל הקב"ה .רשע אתה י%שב
ל
עקק4ור אותדע אני אע אותך מכקום אחחתך .מה כתוב
וי אלדים ש בלעם .כמו שנתבאר .ואחר כך כיע

צת4

ושךאה

וסוא
.
ד6תעל

)6
י מר6ס 15ויס6י6כו עו'*6 .ר עסק מר6ס 15ריס
ן 36סת 6וכתי )3 3ס3יסו 15 56ל
כנ 56ין6יגי
ח351תס ומנ3פות 6סורגו56 .ין 6מסן .סין מס6י ססר6
ו3ין מס6י ססר 65 6יכ5ין 65ת5טן .6ר3י 6 %6מר מ
מר6ס 15ריס 6%כ .1מ4יכי
5 5ס5 1יסר .56וס 6ט61
15ויס .גטק .וס 6ג5ויגין טמ 6מ6יכץ
גסקין61 .יגון 6ת6חדן 3סו .ומנ3פות 6סורכו56 .ין %ר
ן,
כתרין קדיסין ד6ת6חדן 3סו [מחן סן פס 5נדי יסכ
כד" 6ס' 3דד יגחכו 1נ'1
5
6
ר
ס
י
ר
'
6
י מכס פפר יפק 3ותספל 6ת רנפ
.
נט
י
יו
סר
ת
תרץ דרנין 6יכוןיפק 3ץסר3 .56קדיוית' 6פק 3ענ
יסר 56י6פ'נ דכ 65חד [מע] תרין דרנין 6יכון .דס6
דרנ 6פ65ס יסר 56ט .61מי מיס פפר יעק.3
5תת[ 6ג] מ6ן ט 61פפר*6 .ר סתפון ס6י דכתי3 3יס נ)ית
כפפר חר 13גו' [ג ]6מ6ן הר 60 .13ידיע 6דכתי3
י
) סר5 3ס' מ65ס דס .פפר6 6100 .תר ד6ת3רי
מכיס 6דס סר6סון .דכתי 3וח5ר ס' 56סיס 6ת ס6דס
פפר עו' .ומססו 4פטר כמס חיי5ין וכתס מסריין גסקי.

ן

יי

מסמפ

ד6יס
יק

רנ 65ר3ר3יטרי יפוס
ד

ק

[גג]

1
ד16קימכ[ 6גד]פומ
קו
יסר .56דכתי 3סיס
3ד
6עע סקתין ו6יגון
 %נכסיפס
ח16 6קמוס ח3רי .6ומספר 6ת רנע יסר[ 56גס] כדק6
ונח~
6
') דיש 44מס 15ץ6מר3?1 .ר  65כתי .3מסו ויס
' ] יי הס 6מס53 .15פס.
ק5 65נ3י
ססי 6כ"ס .כתס דכתי 3וכס תד3ר61 .מירס מכס %ס.

ט%

וט

י"יבייני
נס 6פקר 5סנף6

.

ק

גצם ..נ ק

 5*6ק*3ס .רספ %פ

ץו הזהר

ןפ 1,וה ע1לם הבינה דמינהדינין מתערין:ומת,היינו שאר ספירות הקדושות :זפע] ששניחם גתפארת!  18יעקב

רוםז על חטדרגא

שבתפארת שהיא למטה מן מדרנת ישראל שבתפארת:עי
ן עפר רמז על מדת המלגות ,שמ
השםזדהפוגזתשחעהטיאהתשפיאררשת.רגפולשכנויתה.םי"ו
ט אותדן אות הוביץית מן
ע*ו יעקט ובא*ו מדת המלבות מלאהבדין נקראת חרב,:ג

וחיינו

הוא

ענין
4חד עם חענין של עפר יעקב,כי רבע ישראל ג*כ מרמז על הזדוגות תפארת ומלגות במדרנהחעליוגדם וט4ר 8,שאזמלגות נקראת רגץ
שיש בסהשמעות זח חזדוגות מלשון רביצח ושניבה במטה .וע*ז מגיא הרא מפתו שלשלמח :ןוג] רור המלך שרשש גמרת 8מלכו41
ואנרהם יצהקיעקנ דוד נקדאים ד'רגלים של גסא הכגוד :מיינוחצדיקיפ
ע%ה וקבץיןשראל 8י4 %ההץ 88שידש תנגממש
" ,תחת א%תןהצדיקיפ :עס]היינו מצות המממת בבל 8ימ גלאים

מ"

גע*

לשון הזהר

ישון

בלק

דמת 6ד 65יכי 5סדר ו6תר וכרך 6 651סיכגס .ע6
י
%יכנו תכעי 5יס [גו] 6 651 656סיכגס ת6
לססי 6כ"ס וכתינ וכס תוכר5 .ית 6נ 6יכי65 5סדר6
5ס6 .תר כ5עס כתרין ורנין כמינ65 6ע 65כסו.
כעינ65 6מ 65כסו תורנ 6ויעקכ א 6יכילכ .6כעיכ6
5ע6מעת 665כסו תסתורס6ת6 6ודמ6ר16 6ויסרד 66551 566יכי5ג 6ת6י
6תקסר כדנין
 .כנין
כיסין סס*ו  65סכיס 6ון כיעקכ ונו' ת6כ 6תרין
דרנין 6ימן .נמס וקסס5 .קכ5יסון עת 5ו6ון6 .תר כלעס
 60וו6י 6סכמנ5 6סני קכ5י ויעקכ 1יסר6 .56ון
ו6יסו קסיר ככמס 5קכ5יס ויעקכ .עת 5ו6יסו קסיר כקסס
לקכ5יס ויסר .56כיון ומת 6ד65יכי6 5תר וו6י 65
0כיע 16ן כיעקכ וט' .ת6י עמת .6כנין וס' 56סיו עתו
ונו' .ו5י תי %כסכי  65יכילכ 6כקמס וכמס
יכי5נ .6כתיככי  65כמס כיעקכ ונו'-651 .עוד 656
ן כ5סו  65ידסה 651
דכ 5מי5ין ד5עי 65וכ 5תסיריי
תסתכ5י כגיתוס 6ות5כ 6ע65ס .מד דס56י 5סמ
י
ר
ת
ימקכ ויסר .56ות6י 6תרי .תס סע*6 .56 5ר 56עזר
כל סני ת5ין כ"ס 6תרס .וסו% 6יס ק5 65קכ5ס
6סתתע כר
 651ידע ת5י ס . 61ע6
ק5יס:
י נמס כיעקכ  651קסס כיסר'6 .56ר יסויס
)6כ
נ סכי 6איפנ .6כ 5ת6י וכעי כר נס כס6י ע~ע6
כטעמנ 6וקכ*ס .כעי 65תער 6כעוכד5 6תת .6דכעוכד6
ומוכו6
ו5תת6 6תער
י
כקווסס .מ6 64וקתעווסכ.ד 6וכ56תערע6ד5.ית 5עמויכ5ד6 66ידפ 6ת5כםע.
וכתלס ופת 6ת5י 6עוכד65 6תער . 6וכתםדכעינן
65תער 6קווסס ע %5כעוכו 6וכת5ס .סכי כתי 6ימן
ד6תיין תסער דתם6כות6כמיין 65תער 6ססר6ו5סון כעוכו6
וכת5ס דסות61 .6מ"נ דכ5מס סרס 6סום רכ תכל
מרסין דע .%5מרס 6ע65ס עגיס סוס כ5ק .כקמס סוס
כ5ק רכ תג 5מכיתין .וכ5מס כנמס .קסס וסמס תרץ
ורנין 6יגון .קסס ת5י 6כעוכד .6נסס  65ת 64כעוכד6
ן תתערי ע5ייסו רופ
 656כ6סתכ5ות 6וכת5ס דסות".6כדי
עס65 6%ת5כס 6נסו ומכיד ת6י דעכיו .רסו56
קדיסין 165סכ %6 .נ5סו קויפע וכ 5עוכי9סו 6שתער6
י כי* 6נ) עד ימרס ע5עו רהת תערוס.
 1095קויס.6
וע'ד כתיככי  65כמס ניעקכ  651קסס ניפר .56דס6
6ינון כסמר 6דקווסס ע65ס 6תידן .ועונוייסו כקחסס
 .וקדוסס תתערי ע5ייסו ותת5כסן נסו1 .ת6
5תיין
מזי כקסס סוס כ5ק רכ תג 5סכיתין וכלעס כגמס.
וע*ד כסעת 6וכע 6כ5ק 65תמכר 6עתיס ת6י כתיכ.ועכו
זקגי ח61כ עס זקניתדין וקסתיס מדס .ת 6מד כת5ס
ופות 6סוס כ5עס רכ תכ 5מרסין ומ5ת .6וכ6סתכ5ות6
וססו 6גחס סוס יומ 5כווג 6סמת .6ועקו כמ6
כ5ק 55כ5ת 6ת5ס כקסס וגמס 5'6 .קכ"ס .רסע
 %קדתוך כגי .פכד5 6ית כנוייסו דכ 5ססרין כיסין
וזינין כיסע ומרסין דע5ת 65 6יכ5ין לקרכ 6כסוישו.
וכ5סו ערקין תקתיס .ות6י 6יגע6 .ס 5תועד
גי
5
קשס 6וסתוסי תקדק 6וקסרת כוסתין .דק 6תכס5ות6כ
רתח 6ור,ני 6וע5ת 6דלעי 65ותתפ .וע5וון ונךכגין
ככל
י ל'ג
נשיינו; מקוכשת  )6גתשת' ק'ג .נ)יפי
לו ו,זד9פ

י6

קורש

לםיי
אטיכנה.

שראה שאינו יכול חהר ואמר וברך
*
הוה
ה
נ
ב
י
ט
א
א
~
ו
אשיבנו היה צריך לומר הו] אלא
ודאי
לאותה כ"ה טנאמר וכהתדבר .איןאני ביכולת להחזירה
מזה .אמר בלעם בטתי מדרנא בקשתי *כנס בהם.
בקטתי ליכנם בהם מהמדרנה שליעקנולאיכולתי .בקשתי
ליכנס בהם מצד אחר של ישראל ולאיכולתי .מה
דמעם .לפי שזה השם או זה הטם אינו מקושר בנרנש
הרעים .זט"כ לא הבש אע ביעקב ונו'* .מדמ ששתי
מדרנווזהן .נחש וקסס .לעומתם עמל ושן .אמר בלעם
הלא בודאי מצאתי לאלה שהן כננד יעקב וישראל .און
טהוא נקטר בנחש כננד יעקב .עמל שהוא נקטר בקסם
כננד יטראל.כיון שראה טאינו יכול .אמר ודאי לא
הבש את ביעקכ תו' .מה דמעם .לפי שה' אלהיו ענו
תו' .ואם תאמי שרק באלה לאיכולתי אבל בקסם ונחש
י לא נחט ביעקב ונו' .ולא עור אלא
אר יכול .כתוב כ
שכל הררלות שלמעיה וכל הסחנות אין ידקןם שץ
מפ;כליםבמשפפי מלךהעליץ .עד ששוגלים לשני אלה
קקב וישראל .ומה שמרים .מה פעל אל .א"ר אלקזר
כל הדברים האלה כ"ה אמרה .והוא הרים קול בלבד
לננדה ולא ירע מה הוא הדבור .ולא נשמע ממנו אלא
קול בלבד:
י נחש ביעקב נלא קסםבישיאל .א"ר יהורה
)6כ
~ כך למדתי .כל מה שמבקש האדם בע1ם דוה
בעבית הקב"ה .צריך לקורר בעשיה למפה .שבמעטה
טלממה נתעור פעולה למעלה .ועערה וו צריכהלהיווז
בקדוטה .ווה נתבאר .ובמקום טאין מעשה יש דבחי.
ובדבור הפה תולה לעורר פעולה ל'מעלה .כמו שנצרך
לעירר ייושה העליונה במעשה ובדבור .כמוכן אותן
הבאים מצד המומאה צריכים לעורר צד שלהם במעשה
וברבהי הפה .ואע'פ אפבלעם היה מכשף הנדול מנל
מכטפי העולם .מכטף נבוה ממנו היה בלק .בקסם היה
י
בלק נרול מכל החכמש .ובלעם בנחש .קמם ונחש שת
מדרנאהן .קמם תלה בעשיה .נחש אינו תלה בעשיה
אלא במחשבה ובדבור הפה .ואז נתעהיר עליהם רחה
פמא להתלבש בהם ועושה מה שבכחו לעשות .וישראל
ש"17ים לאכן .אלא כלם קדושים וכל מעשיהם לעורר
עליהם קדושה .ככתוב  ):עד יערהעליני רווה ממרום.
ק"כ כתובכי לא נחש ביעקב ולא קסם ב"פראל .שהרי
הם בצד קר,שה העלי,נה נאחוים .ומעשיהם בקדושה
באים .והקדושה מתעוררת עליהם ומהלבשת בהם ,ובוא
הךאה בקסם המזביק נרול מכל החכמים ובלעם בנחש.
וע"כ בשעה שבקש בלק לדחחבר עמו מה כהוב .וילכו
וקני מואב עםוקנימדיןוקממיםבידם .בוא חיאה בדבור
הפה היה בלעם נדול מכל מכשפי העולם .ובהסתכלותו
עזי הנחש ההוא היה יודע לכוון השעה .וע"כ בקש
בלק להשלים הדבר בקסם ובנחט .א"ל הקב"ה .רשע
הרי קדמוךבני .עבורה יט ביניהם שכל צדדים הרעים
ומינים הרעים והכטפים שבעולם איןיכולים לקרב אצלם.
טכלם בורחים מלפנידם .ומההיא.
מיםא.ר1שוהפעד ונלי
כל
המקדש ותשמוש
המקדשלהוקופלרמתמה6הס תם מבומ
עיולם לשע
אש זעמה שב
דיבמת

שוניק שמוסב על
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ישו

בלק
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בכליט .ושני טובחות לעשא עליהם עבודת המזבחות.
ח~%ן ולחם דטנט .ואת הכיור ואת כנו .וכמה משמשים
לעבודה של דסר הפה .הארק ושצי להוות העדות.
חהרן לכפר על העם בתפלה בכל טם .כיון שהשניח
א%תו רשע בבל זה אמר .נ 4לא נחש ביעקב 51א ק0ם
בישרש .מטי 8ה .לפי שה' אלהיו עמו תערועת מלך
 .12וע'כ כהוב י) עמי וכר נא סה יעץ בלק מלך
סואב ומה ענה א,תו בלעם בן בעור מן השטים ער
ן דעת צדקוו 2ה' .עמי זכר נא .בבקשה
הנינלימע
סכםשתזכרו אותוהזמן שרתחברי בלק ובלעם ללימס'דכם
ולא יכל .שאני החזק:י בכם כאב המחזיק בבנ .ו"ין
מנחו ביר אחרת .סן השסים שד הגלנל .מה זה לננר
זר .אלא אסי הקב"ה לישראל בבקשה מכם .שתזכרו
 .ולא יכל רשע ההוא
כל הזסן שיייתם דבקים בי
בכשפיו וקסמיו לשלום עליכם .וכיון ,צעזבתם ידיכם
סיהדבק ב והייתם בשפים מה כתוב .ויאכל העם
יהיהם .וער דנלנל .כמש"כ כ) בגלגל שוורים
ץשתחוו לאל
זבחו .ואז שלטו בכם שונאיכם .וכל זה למה .למען דעת
צדקות ה' .כלאותן הצדקותשעשיהי עמכם בזמןשהייתם
 .ולא הנחתי דבר בעולם לשלוט בכם.והרונז
דבק םבי
שלמעלה ושלסמה וסינים הרעים לא יכלו לקרב אלינם:

3כ 5יוח .6ותרי ח31מות 5חע3ד עו3ז6
וס5מן ו5מס ספניס .ו6ת סכיור ו6ת כנו .וכתס סמוסין
5טוכז 6זח5ס דפוח 6סמרון ותרין 5ומי 6ז6וריית.6
ו6סרן 5כפר 6ע 5עמ553 6ות3 6כ 5יות .6כיון י"מנח
י  65נמס 3יעקכ ו 65קסס
ססו 6רספ 3ס6י 6תר .כ
טסר .56ח6י עעמ 6זס 6ס' 56סיו עתו ותיועת ת5ך
3ו .וע'ז כתי )6 3עמי זכר
מס יען 3נק ת5ך
חו" 3ותס ענס 6ותו 53עס 3ן 3עור חן ססקיסי"עז
סג5נ5 5חען זעת 5זקות ס' .עחי ~כר כ33 .6עו
ח:ייכוסווזכירין ססוח~טנ 6ד6תמכרוכ5ק 1כ5עס 5סי65ס 5כ1
ו 65יכי .15ך6נ" 6חיךנ3 6כו כ6כ 6ז6מיז 33ריס ע6
סכיק 5יס 3יז 6ז6מר 6מן ססעיס ועדסנ5נ.5ח6י ז56קכי5
ד .6ה5ת 6חר קכ"ס ליסר3 56כעו מנייכו .סוו דכירין
כ 5זחנ 6זסויתין 6מידן כי 651 .יכי 5ססו 6רסע
3מרסוי וקסמוי 5ס5ס6ס ע5ייכו .כיון זס3קתון ידייכו
ח65מז3 6י וסויתון 3סיסיס מ6י כתי .3ה* 5ספס
ושתמוו 565סיספ .ועז סנ5נ .5כד* 6נ) 3נ5נ 5סווריס
ז3מו וכזין ס5סו 3כו סג6יכון .וכ 5ז6 6מ6י5 .מען זעת
5זקות ס' .כ6 5ינון נזטת זעכזנ5 6כו 3ותנ 6ד6תון
6חיזן 3י ו 65סכיקנ 6ח5ס זע5ח5 6ס5ס6ס 3כו ורוגזמ
ז5עי 65ותת 6ו1ינין 3יסין  65יכ5 6קרכ 6ככו.

דח~כמות.
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)2הן ט "מ 6יקוס ונו' .מ*

פח 6תקיפ 6כיסר.56

ן עם כלביא יקום גו' .איוה עם תקיף כישראל*
נ) *ר
ן בשעה שמאיר השחר קם :סתנבר כאריה לעבודת
רבונו בכמה תהלות בכמה תשבחות .עמלים בתורה כל
היום .ובלילה לא ישכב עד יאכל מרף .כאשר יבקש
הארם לשכב על ממתו מקדש שם העליון .ממליכו
לסעלה ולממה .כסה שלמוני העונשין נקשרים לפניים 5עי 65ותת 6כחס נרדיני נמוסין מתקסרן
בשעה שפותחים את פיהם על מטותיהם בשמע ישראל.
ומבקשים רחמיםלפני רטלך הקדוש בכמה פסוקי רחמים.
ר' אבא אמר הן עם כלביאיקום .עתיד עם הזה לקום
פכן"
כ5
על עסים עוב כו"ם כאריה נבחי
ני
םת
שלרי האריות לשכב עולתקיטףרפף
נ%,י;מסכ33ע 5סרפייסו536 .
ל
מב
.רוא
שליהם .דרכם
עם א לא ישכב עד יאכל מרף* ד"א הן עם כלביא
יקום .להקריב זבחים ועולות לפני סלכם על נבי המזבח.
וימדט בשעה שהקרבןהי' נשרף ע"נ המזבח .היה נראה
9
שם צ%ת אריה אחד רובץ אל אותו הקיבןואכלו .ואשר מ%מ 6יי מ65כ יע5ס6ססו 6קסר3נ6יו6כי55יס .ו%
 1ס
אבא זה היה אדריאל סלאךעליון .וראו א:תו בצורת ד6ריס44
ע5
תו%פ6
אריה תקיף רובץ על רמזבח והיה שכל את הייב%ת.
' ו6כי5 115 5ק3-,נין.
וכאשר ישראל לא היו זכאים כלכך .ד%ו רואים צחית
כלב אחד חצוף רובץעליו .אזהיויודעים ישראל שטדיכיםןיחד כ 635מ5יפ 6ר3יע
כחן ס11יועו יסו 56יין
לעש%ת תשובה וחזרו בתשובה .לא ישכב עד יאכלפרף.
ף
קרבנות הלילה כמו עולות.
ווייםביהחםל.לירם' יאשלתעהו.ר 56ין קר3נק ד5י5י 6כנון ע5וין ודס מ55יסי
שהקבשה ההה סחניר סלחסתם על א
אמר לא ישכב .סהו לא ישכב .אלא בבל לילה ולילה
 65קכ65 .3ייסכ656 .3ש 5י5י 6ו5י5י6
באשר האדם הולך בסצות רטנו .לא ישכב על סטתו
עד שיהרנ אלף וקכ"ה מאותןסינים הרעים השוריםעסו.
רבי אבא אמר איף הם לצד השמאל .שכר%ב יפול
מצדך אלף .והחנו כסו שכד%ב יעלוו רסירים בכבחר מ5דך 56ף .וסייגו כמס דכתי 3יע5א מסידיס 3כ3וד
ירנט על סשכבותם רוססות אל בנרגם ט' לעו%ת ירננו ע 5מסכ3ותס רוממות 3 56גרוגס גו'5 .עסופ
נקמה גו' .לעשות בהם סשפט כתוב .א"ר חוקיה
י
זתנין וממ533 6עס 65תניס
נ.
נם
כי
שלשה פעמים שהכה בלעם לאתונו והמעינה בכשפ
ן
י
ע
ס
6
1
נתברבו ישראל נ' פעמים .ר' חייא אמר כנ
נדעלנו' פעסים 6ת3רכו יסר 56ת5ת זמנין .ר' מיי6 6מר 5ק53י ת5תזמני
ש
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רוח מימאה נץ הנחש העליון ההוא היה מממא עצמ1
בכל לילה עם אתע ..חקיה עושה עמה מעשי אישות*
בשביל לרגממא ולתמשלך שץ
משאה "ו עשה
נשפיו שעולאיה ידאלת פעולותיו כך היה .לקח נחש
מאות! נחשים הידועים וקשרולפניו ,פצע ראשו פעציא
1 .לקח עשבים ידחךם ושרף דבל .ועשה מממ
לשזט
כרך אחד .אח"כ לקח חראש 5ל שתו המשש שצעו
לארבעה צדרים .ועשה מממ כרך אחר .חגשה ש4ול אחד

י"

ד פעהיק אד1יהע ער
והיה שמעי 5חשים ועשהוי
ליו רחקווע חמובהיג וההריעולו מה שנצרך
קמעמשרך
לט ועושה בהם פעולותע כפי מה שהם טרעים מצד
אותו הנחש אשר ברקיע .מושם היה גמשך בפעולותט
וירפמיוכןהייא.
צשפיו ער שמשך עלל רווק מן הטקש הק
ך כתגב
ומוה היה טדע ידיעות וכשפים וקממים.
 .נחשים ודאק
כפעם בפעם לק%את נחשימ
%א
ורה1שיוהוורש שלרגצכשפיםבדש1מאההואכמושנתבאר.
צן* אחשכ התחלת הכל אץ הוא אלא בנחש .א'ר
פי
יו
א
י
נמצאש"א
ם8ני מה בל סע כשפים וקממש אעם
יסדתי .כאשר בא הנחש על חחה הנאל
בנשימ איל נך ל
יהטא .בה המיל ממא בבעלה* אמר כך ד1א בתק*ע
בה וו
בא ר'יומי עשקו לר'טיק* אמר 0הה פשרם שא4
רנר שה %אוכיתיבו אלא עבש* אשלכל אלה הפשלט8
*כל מה ורדע בלעם טאץה מקום למד אוהם.
'י
ר
אמ
סאביו .אבל ב)*וע הרר* קרם שהם ארץ קרם ל
לםר.ע וטהרים
יו
פא
הב
בלמיר כשפים צל מעי קסם*ם .לפישש
הקב"ה
ננוצאים אווע הטלאכים ש*א המאשל
ףם נקשרים בשלשלשת שלבר .%ומ1יעש
ק השמרם*

הי

שים

פ5

ן הזהר
ישו

בלק

לשון קדדש

כשפים לאנשים .ומשם היה יודע בלעם זה .ככתוב
ק ארם ינדגי בלק מלך מואב מהררי קדם .א"ל הלא
כתוב ולא הלך כפעם בפןם לקראת נחשים :ישת אל
הסדברפניו .א"ל הצד שלממה הבא מן צד המומאה
שלמעלה .הוא רוח ממא שהיה שולמ במדבר כאשר
עשו ישראל את הענל .ובשביל להמטא עסו שהוא לממה
נתכוון .ובכל עטה כשפיו כד שיוכללעק.ר אתישראל.
יסר ולא הלך כפעם בפעם
) ר' יזמי א
ולא הי' יכזל.י
לקראת נחשים .מהו לקראת נתשים ,אלא ,טבאותן שני
פעמים הראשונים היה הולך בכל כשפיו ובקש לקלל
לישראל .כיזן שיאה רצ 141של הקב"ה שאמר שזב אל
בלק ונו' .שהרי בני אינם צריכים לךיבורך .אלא דבור
אחר עתיד לבוא מן כ"ה הזו .ככתוב וכה תדבר .כ"ה
תדבר .ולא אתה .כ"ה תדבר השולטתעל כל השלמונ.ם
והמכשפים והקססים ומינים הרעים שלא יוכלו להרע
לבני .אז בקש להסיזכל בהםבעין רעה ,בוא וראה רשע
הה:א כשהיה ססתכך בישראל .היה ססתכל בשתי אלה
המדרמת יעקכ וישראל להרע להם ,או בזה או בזה
בכשפיו .לפיכך בכל ברכה וברכה יעקב וישראל נתברכו.
תרא בלעם כי מובונו' .במה ראה .ראהכי בשעה שפני
הםלך מאירים מינים הרעים איו עוסדים במעמדם .וכל
כשפים וכל קממיםאיןעולים בכשפיהם.בהש וראקבאותן
שני פעמים כתובויקר .ויקר אלהים .ויקר ה' אל בלעם
נו' .וכתוב וכה תדבר .ועתדכיון שראה שלא נמצא
רונו וכשפיו אינם'3,ילים .אז ולא הלך כפעם בפעם ונו'.
סכשפיו התחיל בהקעוררת
כיון שנפרש והסתלק
צסרייהיהאיזו התעררת ישכאן.
ע"
אחרת לשנח לישראל .א
א"ל דו:עוררת של רוח אחר מצד השסאל .זה שנקטרים
ההתיו אותןמינים הרעים חהכשפים שלה ף"ר אלעור כך
ו רוח הקדש,
לסדתי .שאפילו באותה שעה לא שרתהעלי
י כתובותיף עליו רוח א-הים.
א*ל ר'יוסי אם כןהי
ובכ" אותן פעמים האחרים לא כתוב בהם כך ,א"ל כן
הוא .בוא וראה כתוב נ) מוב עק הואיטרך .וזה נתכאר
ה רעעין שלא
יבה4ך אלא יברך .ובלעםדי
אל
יה' תנקמרציא בעולם רע עק כסוהו .שבכל מקזם ש:יה
ממתבלבעיניודיה נתקלל .וע"כ אסרו כלמי שמעביר
את בט ברחוב ומתירא מקףן רעה .יכסה בסטפחת את
ן רעה לשלופעליו .אף כאן
ראשי .כדי שלא תוכלעי
ביק שראה בלעם שאינו יכול בכשפיו וקסמיו להרע
לישראל .בקש להסתכל בהם בעין רעה .לפי שבכל
מקזם שהיה ססתכלבעיניו הרעות היה נתקלל .בוא וראה
מה היה רצונו לננד ישראל .שכתוב וישת אל המדבר
 .כתרממו[ושוי לקבלענלאדיעבדו ישראל במדברא
פניו
אפוהי] כדי שיהיה לו צד עזר להרע להם .עתה ראה
מה כתוב1 .ישא בלעם אתעיני
ווירא את ישראל ,בקש
להסתכל בהם בקףן רעה .באותה שעה לולא שהקדים
להם הקב"ה זאת הרפואה סאבדם בה0תבלותעיניו.
ומה הרפואה שנתן הקב"ה לישראל בשעהההיא .זוהיא
מה שנאמר ותהי עליו רוח אלהים .ותהיעליו .על עם
י
ישיאל נאסר .כסי שפורס סמפחת על ראש הילד ,כד
ו הרעות .אז פתח ואמר סה מובו
שלא ישלמו בהםעיני
אהליךיעקב .בוא וראה כל מי שרוצה להמתכל בעין
רעה .אעו יכול אלא כאשר סשבח וסכבד לאותו דבר
וטמבקש להזיקבעיןרעה .ומה דרכו .אומר ראו טה טוב
דבר
י ג*ג
מראה מ%מות  91 4א0 :טטי
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מרסין  %35נסמ .ופתתן סוס לפ נ5פס .גו6-
ס יגמג' כ5ק ת5ך תומ 3תסררי קךס1 5"6 .ס6
תן "ר
כתי 3ו5מ ס5ך כפעס כפצס 5קרמת נמסיס ויסת 56
סתך3רסגיו .מ" 5ססר 6תתמס ך6תימ תרוח תס6כ6
רומ תסמ3מ ךס5יס 3תך3רמ כד
ך5עי5מ.
ע3ךו יסרמ5ית עג5מ3 .נין 5מסת"נ?3 6ךיס ךמיסו תתמס.

"%
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ד .6כמס ימס ד .6כנין דיס5וט 3יס עינ3 6ים6 6וף דבר וה .מה יפה זה .כרי שהשלם בו עץ רעה .אף
סכ 6מתר תס ע 1מס5יך יעקכ .כתס מינוןימ
ן כתס נאן אמר מה פובו אהליך יעקב .כמה הם טובים .כמה
מיגון ספירן .כת
3יס נטען ספילן ד6תגסען טנייסו .דתיין הםיפים
 .נמה נטיעות יפות נתנמעו מהם .והן דוכות
65ינון.נסיעין ימיי
ן דנטע ק"3ס כננתמ דפדן )6 .יז 5לאוקן נטיעא היפות שנפע הקב"ה בק העדן )- .יזל
תיס תד5יו.
יתן ומ5ץ נסיען יסתכמין תמיגון תסכני מיםמדליו .מייתן ואלו הנטיעות יצאו מאותן הדלים
דכסו 35ר נס דסו5 1יס ידין פסירן ימ
ן 5תמזי .שבהם .משל לאדם שהיו לו ידים יפות טובות מראה.
מעכר חד 3ר נם 3עינ 6כיסמ .מסתכ 5כמינוןידי
ן גקיט עכר איש אחד בעין רעה .נסתכל באותןהידים .אחז
5ס.1וסמרימת5וס3ממ5356ע1ן .1מתתנרזרסכתסדמסיפניולןוססיער5ןמס.כתס5מיכנתיןר1ן אםו.תבןות.וררואזוחיל לשבחן .אמר כמה הן יפית
 .כסה הן
ימין
י העליט .אח"כ
אותן האצבעותהננזרות מןיופ
אמר ם 4יתן ואלז הירים תהיינה שרויות בין אבנים
יק'רין
יקר דמרם י"יתיס 5מסתתסמ כסו יקרות ובבנדי כבוד של ארנמן בביתו להשתמש בדן.
ויסוןנגיזין 3הי13תמ דעיס .כך 53עס כתר סכחמ די5יס ותהיינה ננתות בארונו .כך בלעם לאהר השבח ששבח
מתריז 5מץס תד~ו5 .מ יסתכמ כסון נעיע 6ספירמ דמ .אמר יזל כום מדליו .לא תהיינה נמצאות בהם אותן
נטיטמ דמורייתמ 5 .כר כ6ינון תסכנין ד5סון נטיעות היפות .נמיעות של בניתירה .אלאבין העניים
(:י] וזרעו כתיס רכיס [:חן ד5מ יסני  551שבהם [:ין הרעו במים רבים [:ק] שלא יתרנה ולא
ירכי לוממ דקודסמ .מ' 5קכ*ס .רסע 5מ יכ5ין יתנדל אצלם רוח הקודש .א'ל הקב"ה .רשעאין ביכולת
עימך 5מ63סמ 5ץ .דס 6פריסו דקודס 6ע5ייסו .כדין לעיניך להרע להם .שהרי הפרסת של קדושה עליהם.
6ת -מ 5תו5י6ו תת5ריס ונו' .סמ 5מ יכ5ין כ 5כמ אמר .אל מךציאו ממצרים וגו'.
שכח הריאין ביכולת לכל בני
חזק העל'ת מחונר בהם.
ע5ת5 6מכ6סמ  .115דס 6מי5מ תקיפ 6ע5מס ממיד כסו העולם להרע להם .לפי
ותמן מיסו .מ 3ת51ימ: 1וט5ריס .ו5מ טוד 56מ ומי הוא .אל מוציא ממצרים .ולא ע:ד אלא שהוא
כתועסות רמס  .6ד5מ יכי 5כר נם 5מוסיע ידיס כתועפת ראםלו
 .שאין ביכולת לכל איש להרים יר*ו
ע5יס תנו ר1תיס
ותדמסתכמ כזקיפו ע5מס.ן עליומתוך
יאמכבףהו .ומתוךשהוא נמצאבקומה זקיפהעליונה.
1מי סכ* ימכ 5נויס 5ריו ונו' 51ית תמן דיכי65 5כמסמ  .115זאם כן
נוים צריו ונו' וא.ן מיאויכל להרע להם.
ז6פי 15נזתנ 6ד5מו מיגון כזקיפו ע65ס  65יכ5ין ואפי ,4בזמן שאין הם בקזמה זק.פה עלי:נה אין ביכילת
5סון .סס"ד כרע סככ.
5מ דמי .5כנין לנצחם .זש"כ כרע שכב .נ"כ אינו מתירא .לפי שרוא
ד6סתכח מכר כמרי וכ5כימ .מסעו כדמיני
ןכיני עתתימ נכצא נבור כארי וכלביא .אפילו נאשר הם בין האומות
'כרע וסכ33יגייסו .כ6רי סו 6יסתכמ כניתוסי מוריית 6וכרע ושכב ביניהם .כארי הוא נמצא במשפטי התורה
63רמי מורי"צ .6וס5ענותמ מית 5ס 1כתמריסון דמסי 15כ 5ובדרכי התורה .וממשלה יש להם ברבמם ו8אפילו כל
מ5כי 6דע5תמ 5מ יעקרון 5סון .כמריס דמ כד מלכי העלם בל יוכלו לעקור אותם .כארי הזה שכאשר
סכיכ ע 5ערפיס 5מ יכנין 5מקת5 6יס תניס .סס"ד הוא שוכב על טרפו אין ביכ1לת להקימו ממנו .זש'כ
כרע סככ כ6רי וכ5כימ תי יקיתנו .כ) ר' מיי6 6תר נרע שכב כארי וכלביא מייקימנו .נ) ר' חייא אמר
ויר 6יסר 56סוכן 5סכעיו .מתמ -דסכיגת 6מפימ ע5ייסו ירא ישראל שוכןלשבטיו .ראה שהשכינה חופפת על"הם
זרכיע 6פ5ייסו .תתתקנמ כתריסר סכסין תמותס .ורובצת עליהם .והיא נתתקנה עם י"ב שבמים תחתיה.
ז65יכי5 5ם5ט6ס ע5ייסו עיניס מתר מיךמיכ5 51סון ואין ביכולתלעינו לשלוםעליהם .אמר איך אוכללנצהם.
וסמ רחה קדיסמ ע65ס רכיע ע5ייסו ומסת 5ון שהרי רוח הקודש העליון רובץ עליהם ומכסה אותם
י
כנופסמ .סס"ד כרע סככ כמרי וכ5כימ תי יקיתנו .תי בבפיו .וש"כ כרע שכב כארי וכלביא מייקימנו .מ
יקיתנו תע5ייסו כנץ דיתנ5יין ותם5ס עינמ כים 6ע5ייסו .יקימנו מעליהםכדישיתנלו ותונלעין רעה לשלוםעליהם.
ג) מ"ר מ5עזר 5מ 6סתכח כע5ת 6מכיס 5מכמסמ כ53עס נ) א"ר אלעזר לא נמצא בעולם חכם להרע כמו בלעם
וסיט 6דס 6כקדטיתמסוס מסתכח כת5ריס .וע 5ידףקסרו הרשע .שהרי בתחלההיה נמצאבמצרים .ועלירי כשפיו
:ו5ר6י ע5ייסו דיסרמ 5קסורמ ד5מ יפקון תעגדותסון קשרו המצרים על ישראל קשר שלא יצאו סן העבדות
5ע5תץ
.דנמוד 6סו 6דמתר תמי מיכו5 5מכמם* 5סו .דס 6שלהם לעולם .וזהו שאמרמי יוכל להרע להם .שהרי
עכי ד 65יסקון
ד:ו5רמי 5ע5
תין .מכ5מ 5אני עשיתי שלא יצאו מן נלות מצרים לעולם .אבל אל
מ1ג
"י6ו תט5ריס .תעוכ5י
תי
ד5
קכ
5
ח
"ס 5מ יכ5ין כ 5מוציאו ממצרים ולננדו לא יוכלו לעשווז מאומה כל
ן דע5תמ.
החכמים והמכשפים שבעולם:
י
ס
ר
"
ו
מכטין
י 5כס מיע5ך 1נ '1ר' יסודס דערצה הטי הולך לעמי לכה איעצך וגו' .ר' יהודה
ססתגממי סו5ך *5ת
פתח ד) לא תסניר עבר אל ארטע פו' עמך
)  65תסניר עכד מ 5מווניו ונו' עתך
יסכ כקרכך כתס חגיכין ת5י דמורייתמ .כתס מכיג 6ישב בקיבך .כמה חבובים הםדבריהתירה .כמה חבובה
מוריית 6ק,עי ק*3ס .כתסמגיכ6מורייתמ דמורית 5ס קכ"ס התורהלפני הקב"ה .כמה חבובה התורה שהנחילה הקב'ה
5כנסת יסרמ .5תמ מזי כסעת 6די גסקו תמ:ריס לכנסת ישראל .בוא וראה בשעה שיצאו ישראל ממצרים
סתע 53עס ד%מרסוי וקסתוי ע5מיכון קסורין 5מ ס5יקו שמע בלעם שכשפיו וקם2יו ובל אותן הקשרים לאפעלו
ו5תירם כלום על ישראל .דעזחיל לההנורד עצמו ולמרום שערות
גסו ניסר 56ס*י פרר 6נרתיס
ראשו
ריסיס

ת*

ן1

*וסי

אי

.

.

ועיזוז

שפר4שזה נשקוטות" ז9ייט 0גחסט0 :י9

לי 4ז) זגויס ג*ג

י
ות:הזי
עוו דורן דליו טלשון ד6ת ועניו

יא

י במיפ רביפ גתקלקל הזרע:
הח]כ
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י חשך עד שהגיע אשל שתן
ראשו .והלך לשתןה
יךראהשו.א דרכו של זה ההולךאצלם.
שלשלאות שלברזל.וכ
ההרים רואהי שא"ל .אותו
כיון שנכנס האישבין
שנקרא נלוי,ינים
 .מיד הוא אומר לע!"א .א! נעזנים קל
ונאספים אצלם נחשים נדולים השרפים ומסובבים להם.
משלחים דוה קמנה לננד האיש .ולמדנו שהיא נראית
כמין חתול .ראשה כראש נחש .ושגי עבות בה .ידיה
ורנליה קמנות .כאשר האיש רואה אותה מבסה פניו.
והוא מביא א;ו כרך אחד עם אפר שריפת הרננול לבן.
משליך האפר בפניה והיא הולכת עמו עד שבגיע אצל
ראש השלשלאעע .תה ראש הטלשלאווז נועץ בארץ ומניע
ער התהום .ושם גתהום יש עמוד אחר שהוא נועץ
בתהום התחתע .ובאותו העמור נקשר ראש השלשלאות.
כאשר כגיע האיש לראש השלשלאת מכה בו נ' פעמים
ווהמםעציקםוראעיינםי .6אז הוא כורע :משתחחץ על ברכתוהיך
ו עד שמניע אצלם ,ש יושב לפניהם .וכל
אותן הנחשים טבבט לו מצד זה ומצד זה .פותח עיניו
ורואה אותם .מזדעזע ונופל על פניו ומשהוצה לננדם.
אח"כ מלמדים לו כשפים וכחמים .דושב אצלם חמשים
יום".
) כאשר מניע הזמן ללכ; לדרכו .אתעהחיההקטנה
וכל אתזן הנחשים ה'לכים לפניו עד שיוצא קן ההרים
בתוך החשך הנדול ההיא .ובלעם כשהניע אצלם הודיע
להםענימ .והסניר עצמובין ההרים עמהם .ובקש לקמרנ
לישראל להחזירם למצרים .והקב"ה בלבל וקלקל כל
חכמות העולם וכל הכשפים שבעולם .שלא יוכלו לנשת
א~הם .בוא וראה עכשו כיון שראה בלום שאינו יטל
להיע לישראל .החיר פניו ונתן עצה לבלק מה שלא
בקש ממנו .בשביל להרע להם .ועצתו היתה על רבר
במת מדין שהיו י8מע ולולא שאמר להם משה לא היעו
עדעים .שכתוב הן דשההיו לבני ישראל בדבר בלעם.
ניון שראה הקב"ה עצתו אמר הרי בודאי אתה בעצמך
תפולב?צתך .ומה עשה כחההואהשימעל כל הבשפים.
הראה לו סוף של הכל .יש להם שררה ל!מן רח:ק.
א"ר יצחק,רנו ראתה הדובכריים שנאמרו מזה שעמדעליו.
והרי נתכאר וישא משלו .בלעם .ויאמר.מי שהיה צרץי
לומר* מה המעם .כדי שלא יתקיימו דברי נבר נתעב
בדעת עליון של התורה:
*
נ)דישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בטר ונאם

הגבר שתםהעין .א"ר אלע~רבואוראהישמי

שעושה כשפים ומצליחבידו.ויש מי שעושה אותם בדמיע
ההוא ממש ואון מצליח בידג שהרי לפעולות באלה נבר
מתוקן נצרך [גס] ב1א וראה מבלעם ושהוא ההה מתוקן
לשתן הכשפט של 1שיצליח בידיו .לפי שכתוב ונאם
דנבר שתום העין .וטזש העין מתום העין דגל אחד.
שעין אחת דיתה מיעמה בו תמיד .ורא,ת עיני
ו לא
היתה בדרךישר .מש ההה בובעיניו .כתוב וושלח ביד
או,ש עתק שיזיה מוכן ל!ה בכל .שלא תהיה כראף
ר*יתעעיו .אבל רחש הקודש כף שישתמש עמו מה
כבעב.בי כל איש אשר בו טום לא יקרב .נ) למדנו
שא"ר יצחק בוא וראה מה נועב נ*עתו רשע בלעם.
בו4עה שנמסר לויברך את אטראלדיה משנמש בעין

כא*און סקוכצת  8צ4ין
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80יד אנ  0ט 6קם:

ריסיס61 .א 55ונון
5נ3י 6ינון
ס5ס65י דפרז 65וכך סו6 6רמ 6ומ6ן דמסי גנייסו
כיי
ן דפ*3 56ג 3ריסי סורי 6ממי 5יס פז 5'6ססז6
ד6קרי נ15י עיגיס .מין 6תר 5עז* .6כדין יס3ין ק65
ןכ.
ומתכנסון נ3ייסו טיין ר3ר3ין דמתוקד! וסמ-ין 5
,
וות
מסדרי 16גיתת 6זפירת5 6ק53יס ד3ר נס.
כמיןסוכר 6סי 6וריס 6כריס 6דוע" .6ופרין זג3ין 3ס.
ויוס 6ורנ5ס 6יפירין*3 .כ דמתי  05מפי 6כפוי.
 6101מייתי חד קעורפ 6מ16קךד 1דשרננול 5סוהך.6
63גפס6
6פיפ פתי8 0ד דפעי 5נ3י
פרפדיןיפ6תדססו5מס656י.
ס
ו
י ריס 6דס5ס55ר נפין %3פ6ומעי
יי
ס6
ו
 .ותתן נתסומ 6מד סתיך 1ס 61כעין
3תסות 6תת6ס .ו3ססו 6מתך 6פקסר ריס 6וס5ס65
כן תסי *3כ 5ריס 6דס5ס65ס 3עס 3ס נ' זמכין
ו6יכון קר6ן 5יס .כדין כרפ וסניד פ3 5רכד 61ד5
61עיס פיכוי פן דמסי נ3ייסו .כדין יפי3קפייסו1 .כ5
סס
6יגון חו*ין סמרין 5יס מס *6ססר6
ןר 6פתמעעוי
ומתי 15ן 6זדפזפ וגפי 5פ6 5גפוומיסלןיוסני 5ק53ייסו.
5גתר 6עסין 5יס מרסין וקסמין .ויפי 3ג3ייסו תמסין
יומין )6 .כדמס 6זמכ5 6מיסך %5נףס .ססי6 6ונימתמ
ק
מפ6ק
6י".61
ס
5ננייסו 6ודפ
15ן מ5ס ו6מניר נרמיס 3עורי 6עתסון .ו3ע5 6קערנ6
5יסר65 56ת15 63ן 5ת5ריס .וק"3ס ג5כ 5וק5ק 5כ5
מכתת 6ופ5מ1 6כ 5מרסין דפ5מ .6ך 65יכי5ו 5קרכ6
3סדייסו .ת 6מזי ססת 6כיון דמת 6כ5פס ד 65יכ'5
5 6%365יסר6 .56סדר נרמיס 61מ5יך 5יס 5נ5ק מלר ד65
נפ 6תכיס3 .נין 6365ס15 5ן .ופיע 6דיליס כי 0ומ"יכון
כוק3ידתדין ך6יכון ספירן561 .מ 65ך 5*6תסס 65סויכ
ידפ .וכפי 3סן סכס סיו 35גי יסר3 %ונר 53פס
כיון וסמ 6ק*3ס פיע 6די5יס 6תר  60ת6י נרמך
3עיסך יפ .51ומ6י פ3יו  6100מי 65ומ5פ פ 5כ 5מרסץ.
6ממי 5יס סופ6יכ5
 .6וכי6ית 5ס 1רסות5 6זמן רמיק.
*6רי5מק פיג 6מת 6מ5ץ ך6תמרו תססו 6וק"וס פ5יס.
חם16 6קתוס הס 6תס53 .15פס .וי6תר .מ6ן ו6י5 9יס
5מימר .ת6י ספת .6כגין ך 65יפקאמץת5ין דנגר 6גפ65
3יפפ 6פ %5ך16ריי:%
נ) ןישא
15%סתףס6תר ג6ס נ5פס נכו נטר ח"ס
ר
3
נ
ס
ר
*
6
.
6
ת
ר
ז
ע
5
6
ת
י
6
ן
י
ע
ס
מזי מלש
וע3ין מרסין 5561מ 3יחי61 .יפ ת6ן דפ3ין 5ון כססו
מכ 6תתס 556 651מ 3יווי .וס5 6פוכדין 56ץ נ3ר6
מתקנ566סריך [כע] ת6
ת53פס ך6יסו סוס מפקגת
65יכון מרסין די5.ש 5565ממ6וי 3יווי .כנץ דכ0רכ וכ"ס
סנכר סתוס ספין סתוס ספין ספוס ספין כ 65מד.
ומד פיכ 6סתימ 6ניס פויך .טיע ופימי  65סוס נ%ת
תיסר .טת 6סוס 3יס 3פיכוי .כתי 3וס5מ 3יד
6יס פתי * דיס 6זנרן גכ . 65ד 65יתכסר
מיזוופיכוי6 .כ 5רומ קודס 6ת6ן דיסתתס 3סד
יס מ6י
כתי 3כי כ6 5יס הסר 3ו מוס  65יקר .3נ) פ6%
'6רי5סק תת חזי ת6י כפי3 3סס! 6רסע ד53פס.
3ספפ 6ד6פמסר 5יס 35רכ5 6יסר 56סוס מסנח 3פי80
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כים .6כנץ דל 6יתקייס נרכת .6אטחשת5י תלוי כססו ,6רעה .כדי שלארצזקיים הכרכה .התטהתי
ה דברץ בעץ
[ 1ס]
י י לי תכ5נגיע5ה 6בעור .בן לשה שהיה שעא
ס
.
ן הט1בה טוצ4
ונאם הגבי שהם העץ .שהיה סותםעי
נדי שלא יתברכוהי
א תתקים הברכה .א'ר יהמרה כך
הוא בוראי שנצרך עץ פקוחה לברכה .שכתוב  )6פקח
עיניך וראה .בשביל לברך .ובברכת רב הטנונא הזש
כך הי' אומר* הקבשה יפקח עיניו עליך .וברשע ההוא
כהוב שתוםהעין .כדי ש*א יתברכו עלידו .וא'ריצהק
 .ושאש
לפיכך הכהן הפברך בעץ טובה ברכתומתיימת
מברךבעין נובה כהוב בו כ) אל ת~חם את לחם רע
עין ואלהן:או לממעמותיו .כ6טר אל תנקשו טמט ברכה
נונת 6כ5ל"6 .ריוסי ת 6מזיכתי 3ג)ע36 6ס ס'6לסיך כלל .א"ר טסי בש וראה כתוב נ) ולא אבה ה' שהיך
לסתוע 6ל נ5טס ונו'5 .סמוע  56נ5עס 56 .נ5ק לשמוע אלביעם ונו' ,לשמוע אל בלעם .אל בלק היה
 :צריך לומר .שהרי בלק עשה'הכ" .סהו אל בלעם .אלא
"נע 5יס .וס 6נ5ק עניד כל 6תסו  56כ5עס
6י3נין יסוס סתיס עעוי 3נין ו 65ית3רכץ "טר .56לפי שהיה מוחם עעיו כדי שלא יתברכו אה ישראל.
 .רשע אתה
ח6ל6נ5 6שר אעשי 6ש 5קכשס 35לעס .רסע "ת סת*ס לסדנו א'ר עפי שאמר לו הקבשה לביעם
עינך כנץ ו 65יתכרכץ כגי6 .ג4 6קמ טימ1 .כ 5מותם עעיך כדי שלא יתברכובני.אני אפקחעיני .וכל
 .סס*ד ויססך דברים רעים שתאסר אהפך יהם לברכות .דט"כ ויהפך
ת5ין ותי6 4ספך 5סו
ך לך את הקללה לברכהכי אהבך ה' אלהיךז
גי" 4נך ס' 6לסז :ה'איהי
ס
כ
ר
ס
5
ש' 56סך 6ת טק55ס 5נרכ
) 4%4אנך ולא עתה אשייט ולא 149ב .שהרי דברים
י)אראנו14י5ן 6תגפחתססו6ת6קשיויגוט נס1ס5ו66זתקג"ר.ו.3ומג4סווס56נתתר.5ע י
האלה יש מהם שנתקיסו בזמן ההוא .ומהם
ותמיסו נזתנ 6ות5כ 6תסימ 6ורך כוכ 3מיעקכ לאחרזנק .ומהם בזסן מלך המשיח .ררך כוכב מיעקב
ט שעתיד הקב'ה לבנות ירושים .ולהראות
ונו' .תגן זתין קכשס 5ת3גי ירום"5ס651 .מז6ס בו' .ימד
סר ככל 6פגל 65כסכפין רססין וכס3עין זיקין נוכב אחר מתנוצץ בשבעים עמורי אש ובשבעים ו*קין
גסרין טגיס 63ת5עית רקיע .ושת36ון כיס ע' מאירים ממנו באטצע הרקיע .ויהיו נבלעים בו שבעים
ככ3ין 6מרגץ*1 .ס 6גסיר ~ס*ס ע' השץ .כוכביםאחרים.ויהיהם4יר ולוהט ע' יום[ .ובגמר] יום
יתראה [בהתחלה] יום כ"ה לרידוש הששי ,ויה*ה
וכיומ 6סת'ת6ס יתמד ככ*ס יותין 5ירמ 6סתית6ס.
וימכגיס 3יזת 6ס3יע6ס 5סוף ע' יתין [ס ]6ית 6נהאשסשףי [בנמר]יום השביעי לסוףע' יום שלטם [ס]6ביום
א' להתנלותו יתראה בעיר רומי .ובאותו יש יפלו נ'
וומות גבוהות סשהה העיר רוסי .והיכל הגדול י4ל.
.
והשל"ם שלעיר ההיא יסותי אז יתפשם כוכב הדשא
65תמז6ס 3עלת .,ו3ססו 6זתנ 4יתערון קר3ין תקיפין יהתר%4ת בע1לם .ובזמן ההוא יעוררו סלחמוה נדולות
גע5ת 6לכלו'ספרין ומסיתנות6ל6יסתכמ3יגייסו 631ת5עות בעולםלבל ר' הצדדים.ואמונה לא תמצאביניהם .ובאמצע
עלת" 6עגסיר ססו 6ככ63 63ת5עות רקיע .6יקוס העולם כאשר יאיר כוכב ההוא באמצע הרקיע .ישם
יד רג וס5יס נעלת .6ויתנ6ס רומיס ע 5כ 5טלךניול אחד וישלום בעולם .ויוזנאה ברחהו על כל
ת5כ6כמ
ת5כין .יתעל קרכין 3תרין ססרץ ויתנ3ר יע5ייסו .הםלנים .ףעורר מלחמות בשני צרדים ויתנבר עליהם.
 6דיתכסי כננ 6יזדעזע 6רע 6קדיס 6תשם וביום שיהיה נאסף הכוכב תזדעזע ארץ הקדושה מ"ה
י3יות
תילין ססרגיס 6תר דסוסגי תקוס .6ותערת 6חו6תו תמות סילין סמביב למקום בית המקרש .וסערה אחת מהחת
6לע'6תג5י .הוסס* 6תפרת 6יפוק 6ס 6תקיפ65 6וקו 6הארץ תתנלה .וסאותה המערה יצא אש חזק לשרוף את
שת .6ותססי 6תערת 6יסני מו עגס 6ר3ר 63עו6ס העולם .וסן הסערה ההיא יצסח ענף אחד נדול עעלי:ן
דים5ס ככ 5ע5ת51 .6יס תת*סי 3ת5כות .6וקויסי על*ונין ו4ישלום בכל העולם .ולו הבתן הסלכות .וקדושי עליונים
יתגכסע נניס .גדץ יתג5י ת5כ6תסימ 6נג 5עלת 6עיס יתאספו אצלן ואז יהנלה סלך הבשךח בכל העולם.ולו
תת*סיכ ת5כותמ .וכני ע5ת3 6סעת 6ויתנ5י יס תנהן הסלכוה 4ובניהעים בזמן שיהנלה הסשיח יועו
ע נמצאים בצרה אחר צרדע ושונאי ישראל יתנברו .אז
מסתכמע 3עקת6כתר עקת .6וסנ6יסון ויסר56יתנ3רון כדין
ר רוחו של המשיח עליהם וישמיד לאדום הרשעדע
יתער רומ 6ד
י
ע
י
 5ל6ווס מיי63
.
תסיימו6קיוע5י3יגסוור.6ויסי
י כפי 3ויסר6ל עיסס וכל ארץ שעיר ישרף באש .על אז כתוב וישראל עושה
ר
י
וכל 6רע 6דסע
כוע
מיל .סס*ד וסיס 6דוס ירסס וסיס ירסס סעיר 6וי3יו .חיל .זש"ב ודוה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו4
 .ט4"1 4ראל ששה חיט4ונימן הדוא
6ויכיו דיסר .56וכדין ויסר 56עוסס מי .5ו3סס 61זמג 6איביו שלישיאל
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ח שו"ייים שהוא לנן :א ]6שכעיפיופ שלמיםיהיו טשכת לשבת .וטה שאטר ב*ום הששי היי %לעתורג .ובזח יתורץ קושית
 .וקי'ל לא
ראש .וטרפ
בעל נצוצי אורות שהקשה דאיך אפשר שיהי' כשמ א*ל ביופ ו' בשבת דל זח יהי' ר*ה ביופ ד'
"י
יפידברינו מתורץ שפירכי *ופ כ"ח אלול
יגויום השבתז
אדח
אדבוא חמשי4יש ל %חשגון קבוע שח6ל לעולפ חסר .והגיח בצריךעיון .ולפ
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ן הזהר
ישד

יי

ילמי שיהיה
נ) רבי שמעוןזקףידיו ובבה ואמר.
טוי ,5שו "ף
י
י
אשיי חלקו נו שייקדש ויהי'
נפצא בזמן ההחו .ו
י
מ6ן דיזדתן כססו 6ומגת.
ויסתכמ כססו 6זמנ.6
נמצא בזנק ההחו .למי שיהיה נמיא בשן ההוא*
קכשס לסנך6( 6ילת .6יסתכ3
שכאשר יבא הקב"ה לפקוד את השכינה .כנין דכד
,הס ו4ו .מ

ף

לפי

יסתכל מי הם העומדים עמה .ובבל אאן הנמצאים
עמה .בכל המעשים של כל אחד ואחד .ולא ימצא בהם
וכאי .שכתוב נ) ואביםואין עוזרכו' .וכמה צרא על
?רות יבאו על ישראל .ואשרי חלקו מי שיוקדש ףהי'
נמצא בומן ההוא .לפי ששץ שיתקיים בהאמונה בזמן
הדשא .יזכה להאור הדשא של שמחת דסלך .על אורע
הומן כתוב ד) וצרפתים כצרוף את הבסף ובדגהים כבחת
הצרות יתעורו על יוראל*
את הזהב כו' .לאחר ש
יאהוםרעיתיעצו ביחד עליהם ויעוררו
וכל העםים עם מלכ
כמה נזרות רעווע .וצרות על צרתע יבאו .האח:4נות
משכחוועהראשונות .אז יתראה עמור אש אחד אשר יעמד
מלמעלה לממה ארבעיםיום .וכל אומית העולם יראו
הק
המשיח לצאת
ההוא יתעורר
אותו.
תעורר
תי
במזןמןהמקום ההוא שמנלקדרא כ)ן צפדר.מי
י
.ובאוועויום שיצא שמה " ירנז כל העולם.
דגייל
בני העולם יתחבאו תוך מקדותוצורים שלא יחשט
וכ
אלנרצ"
ל .ועל אותו הזמן כתוב ס) ובש במווזת ארים
לה
ובמחילות עפר מפני פחר ה' ומהדר נאונו בקומו לערוץ
הארץ .מפני פהרה' .וו אותוהבדיה של כל העולפ:
ו .וה המשיח .בקוסו לערוץ הארץ .כששר
ומהדר נאונ
יקום ויתנלה בארץהג*ל .לפי שועא הוא המק:ם הראשק
היחנלה שם ראשונה לכל
שנחרב בארץ הקהושה.יפיכ
מקום .ומשם יעורר מלהגוות לכל הע1לם .לאחרארבעים
יום שהעמוד יעמד סארץ לשפים לקץני בל השים
והמשיחיהנלה .יקום מצד נהרח כוכב אחר 15הם בבל
נונש .ושבעה כוכבים אחריםיסובבו לכובב ההוא .דחגרו
ט מ5חמה בכל הצדדים נ' פעמים ביום ער שבעשים*
וכל בני העולם ירש .והכוכב ההוא יתנר בהם מלחמה
בכדורי אש לוהפ ומהגרנץ לכל עבר .ויכה בהם עד
שיבלע אותם בכל ערב וערב .וביום יוציאם ויתנר בהם
מלחמה לעיני כלהעים .וכן בכליום עד שבעיםי:ם.
לאחר שבעיםיום יענז כוכב ההיא וטננז המשיח עדי"ב
חודש .ואז טץזו עמוד ההוא להתנלות כבראשונה .ובו
יוננז המשיח ועמוד ההוא לא יתראה .כי לאחר השנים
עשר חודש יתעלה המשיח בעמור ההוא
הרקיע.
ושם יקבל תוקי עתר מלכות .וכאשרירד המשיח יהנ'לה
עמוד אש ההוא כמקדם לעיני כל העולם .ואחר בך
יוזנלה המשיח ויאספו אלע עם*ם רבים ויע:רר מלחמא
בכל העולם .ובזמן ההוא יעורר הקב"ה גבהיתו על נל
אומות העולם .שלר המשיח יתפרסם בכל העולם .וכל
מ העולם יתעוררו להתחבר יחדו ולהתנר בו סלהמה.
ולהכריבה מןפריצי לאהעים" יתדפכו ללכת אליהם* ויטאו
עמהם להתנר מלחמה על מלך המשיח .אז יחשך כל
העולם חמשה עשריום .ורבים מעם ישרא
החשךליימכוסתהוביםי
החשך ההוא ועשז כתוב ו)כי הנה
ארץ
וערפל לאומים ועליך תרח ה' גו' ..אח'כ יבא הקב'ה
ויקים לכנמת ישראלמן העפר .ככתובי
) אקים את שכת

ידן.

ייתי
דק

פנס

י וכל מו ומו1 .ל 6יסתכת
6.יט5
זכ6י .דכתיכ נ) 61כיס ו6ין פוזר ומ' .וכמס עקתין מ3
פקתין 5יסר6ל .תכ6ס מעקיס ת6ן ייזדמן
ויסתכמ כססו 6זמנ .6כנין דס"י דיתקייס כססו 6יתנן
ס ל 6100גסירו דחדוס דמלכ .6ע( 6100
כמסימנות .6יזכ
זמנ 6כתיכ ד) 51רפתיס כ5רוף 6ת סכסף וכחנתיס ככמון
6ת סזסכ ונו' .לכתר ד6ינע פקתין יתערי על יסר.4
הל עמץ ומלכיסון יתיעסון כמד 6פלייסו ויתערי
כמס נוירין כיסין .וייתון עקת 6על עקת .6כתרייפ6
מסכמן קקיית 6כוץ יתחזי מו עמוד 6ד6ס 6ק6ים
ן1 .כל עתין דפלמ 6ממ6ן
מעע( 6תע6 6רכעין יומי
מנו נגת6
ליס כססו 6ומג 6יתפר מלכ 6מסימ6
לנפק"
המ -6יות6ק
יתרמ כל עלמ.6
1כל כני ע(מין תתמכ6ין מ מערתי ופנרי ד( 6ימסכון
(6סתוכ1 6טל ססו 6וקג 6כתיכ  )0וכחו כתמרות5וריס
וכממילות עסר מפני פמד ס' ומסדר נ6וגו כקומו (ערון
ס6רן .מפני פמד ס' .ד 6ססו 6רניזו דכ 3ע(ת. 6
ומטיר נ6ונו ד 6מסימ .כקומו לערון ס6רן .כך
ויתנלי כ6רע 6דגליל כנין ד6יסו 6 610תר קדמ6ס
ד4מרכ 6כ6רע 6קדיס .6וכנ"כ יתנ(י תמן קדמ6ס (כ3
6תר .ומתמז יתפר קרכין (כל מל .6,וכתר 4כעין
יותין דעתוד 6יקוס מ6רע( 6סתיח לעימסע דכל עלמ6
ומסימיתגלי  .יקוס מסטר מזרמ מד כככ 6מ(סס 6ככ3
נוונין וסכעס כככין6מרנין דסמרן לססו 6כככ.6יינימון
כיס קרכ 6ככל ססרין תלת זמכיןכיומ 6פד סכטון יומין.
1נל
עלמ 6ממ6ן 61001 .ככנ 6ינימ כסנ קרכ6
כסיסין דנור 6מלסעע ומנ55ין לכל עכר .ףכעס כסו עד
דכ(ע לון ככל רמס 6ורמס .6וכיות6 6פיק לון וינימון
קרכ6לפיניס:ן דכל עלמ .6וכן ככל יומ 6פד סכעיןיומין
לכתר סכעין יומיןיתנניז 6100כככ 6ועוגניומסימעדתריסר
ירמין .ויתסדר ססו 6עמוד 6ד6ס 6כמלקומין .וכיפ
יתנכיו מסימ וססו 6עמה 6ל 6יתמז .לכתר תריסר
י5 6נ 1רקיע.6
ירמין יסלקין 5יס למס"ש כסס 61עמוד
ותמן יקכל תוקפ 6ועטר 6דמ(כות .6וכד יפת יתמד
עמוד 6ד6ס 6כמלקדמין לעיכיסון דכל עלמ .6עכתר
סל"
י מסימ וקעכנסון לנכיס עמין סני6ין ףתער קרכיך
סתג
י
ככל עלמ .6וכסס 61ומנ 6יתער קכ*ס פורתיס לכל
פמין דעלמ .6ומלכ 6מסימ 6יתידע ככל עלמ .6וכ3
מלכין דפלמ 6יתמרון ל6תמכר 6ל6נמ 6קרכ 6כיס.
וכתס מפרי5י יס671ין יתספכו (6סדר 6לנכייסו .ניימעך
פמסון ל5גמ 6קרכ 6פ( תלכ 6מסימ.6כדין יתמסך כ3
פ5מ(ממס פסרסיותין .וסני6ין מעמ 6דיסר6ליסתתתין
"כצסרספ1ל 6ללה6ו1מכי6ס .ועשד כיתזירכמ )1ס'כיונו'ס.נ.ס 5סכמתסוך יכסס *ץ
י קכ*ס
ועליך
יית
אקיס לכנסת יסר 56מעפר .6כי' 6ז) 5הוס 6פ כןכפ
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ד סגופ5ת.
יו
"י
ס
י6סיסיס
י ע5ת .6כד*)6 6
נ(ות5תסייפי ע5ת 6עד סייפ

ויכגום
3ססו 6יות 6ת5כ 6תסימ6
גדמך כק5ס ססתיס תסס יק3לך ס' 56סיך .תססו6יות6
6
ו(ון1
3ג5ריס יע3יד
5יסר 56כד* :6כיתי
ת~ן ת5ריס 6ר 1%כפל6ות
נ) ראשירצ נויס עת(ק עו'*6 .ר יסודס וכי ר6ם"ע

ון.

ט

י

6ת656
עת5ק 656 .כך גפקו
א1תע ס3 11עלת6
 5תת5ריס דמי5ו ו6יתת 6גפ5ס ע 5כ 5עתין דע5ת6
יסר6
תיסר .56סס*ד סתעו עתיס ירנזוןמי6 5מז יס3י פ(ספ.
 6%סוס עת 6דל 6סוס דמ' 5תנ3ור6ן ע65ין דק'3ס.
ופמ(ק  65סוס דמי .5סס*ד  651יר56 6סיס 65 .דמי5
לג3ך וע"ד ר6סית גויס עתלק קדת6ס ד6ת6
6נח 6קר3 63יסר 56עת5ק סוס .וכניגי כך ו6מריתו
זכר עת5ק וכתי3
י תמס 6תמס
עדי 6ו3ד דכתי3כ
ד
3
ו
6
.
ו
ת
י
ר
מ
6
ו
תתהס 6ת זכר עת5ק .סס'ד
י
ד
ע
י
ד
ע
36ד 1ת3עי (יס ום3ן  656עד ד"תי ק'3ס וי36ד
י תמס 6תמס ונו':
5יס .דכתי3נ
נ יסר3 56ססיס וימ 5סעס (זגות 3 56גות
נ)רי2טנ
ק 'ק
דםז קדים5
ד3רית קדים 6ד6יסו
קג~דתסיתגות[ 6סנ]ת6י כתי 3וימו סעס 5זגות 3 56כ,פ
ורז6
תו .36תיד *1מר 6ף ס' 3יסר 56ריסי עת 6ד'דטו
 6%תמו3ידייסו 6תעגסו 3קדתית .6דכתי 3קמ 6ת כ5
ר6סי סטס ,סוקע 6ותס 5ס' גגד ססתם [סד] ר3י 6תר
תסז כנד טמתם .גנד ס3רית ד6קרי סתם .ועליס 6תתר
ד) סתם ותנן ס' 56סיס .סתם ותנן .ד 6כריתקדים.6
תסכיסתם זרמ 61גסיר ע 5ע5ת6 .6וף סכי 3לית קדיס6
זרמ ו6גסיר נוס 6ד3ר גם תגן .תס תנן6יסו 65נג6ט5יס
ד"3כ 6וףסכי 3ריתקדים 6תנןסליס ד3רגם .ות6ןדכסיר
5יס 5ית גזק3 6ע5ת 6דיכי5 5תקר 3כסדיס1 .ד 6סו6
כנד ססתם ריסי עת 6יתפסון ככ 5דר 6ודר6

,תקר3

"ת

,

ישוןקייש

-יי

מג

6ח

תד דגופלת ,ביחם היהוא מלך המשתה יתחיל לקבץ בני
הנלות מקצה העולם ער קצהו .ככתב  )6אם יהיה
נדחך בקצה השמים משם יקכצך ה' אלהיך ,מיום ההוא
תהלאה בל האוהות והמופתים והגבורות שעשה הקב"ה
במצרים *עשה אותם לישראל .בכתוב כימי צאתך
מארץמירים אראנו נפלאות:
נ) ראש4רצ נוים עמלק ונו' .א"ר יהודה וכי ראשית
גוים עמלק .והלא כמה לשונות ועמים
חאובעת דךו בעולם קורם שבא עמלק .אלא כאשר יצאו
"צראלממירים פחר ואימה נפל על כל עמי העולםמן
"טראל* וש"כ שמעו עמים ירנחן חיל אחזישבי פלשת.
ולא היה עם שלאהיה מפחר מגבורותעלינות של הקב"ה.
להים .לא נתירא
העמלק לא היה מפחה וש'כ ולא ירא א
מלט*ב אליך .ולכך ראשית נוים עמלק ,הראשק שבא
להתנר מלחמה בישראל עמלקהיה .ולפיכך ואחריתו
עאמר
מחה אמחה את זכר
ערי אובד .שכ
צררצעבמלכקי .זש'כ ואחריתו עדיעמ
לב
או
תסחה את
*ר .ערי
אבדו ה"צריך לומר [סג] אלא עד שיבא הקב"הויאבד
שתו .שנאמר כי מחה אמחה ונו
'!
נ)רי2טב ישראל בשפים ויחל העם 6נות אל ננות
מואב .למרנו שאין קנאה לפני הקב'ה כמו
ה של פנם ברית הקרוש ,שהואימור השם הקדוש
יא
וסוד האמונה [סג] מה כתוב ויחל העם לזנא אל בנות
מואב .מיד ויחר אף ה' בישרש .ראשי העם שידעו

ם נענשו לראשונה .שצאמר קח את כל
ולא מיחו ביי
ראשי העם וווקע אותם לה' נגד השמש [0ז) רבי אמר
מוצ פר השמש .עד הברית שנקרא שמש .ועליו נאמר
י שמשומנן ה' אלורם .שמשומנן .זהברית הקודש,
י)כ
מה השמש זורח ומאיר על העולם .כסו כן בריה הקרוש
וורח ומאיר לעף הארם .מנן .מה מנן הוא להנן על
האדם .כמו כן ברית הקרוש מנין על האדם .ומי שנומר
בריתו אין נוק בעולם שיוכל לקרב אליו .וזהו שכתוב
ננד הע*מש .ראשי העם יהע נתפסים בכל רור ורור
י
בעבור חמא זה ,אםירעים למחוהואין מקנאים ל; לפ
ייס 1טקג6ס 5ש (ק"3ס 3ס6י שחיוב זה מומל עליהם,נאות בשביל הקב"ה על זה
3רית .ת6ן ד6עי 5קדוסס ד3 6רסות6 6מר6עליס כתי 3הבריה .מי שסכניס קרושה זו ברשוה אחר עליו כתוב
 65יסיס (ך 56סיס 6מריס ע5סגי 65 .תסתמוס 5סס לא יהיה לך אלהים אחרים עלפני .לא תשהחוה רהם
 6%תט3דס כי 6נכי ס' 56סיך  56קכ .6וכל 6ולא תעברםכי אנכי ה' אלהיך אל טא .ולשני החמאים
יסוד6 6ותר וסוקע 16תס 5ס' גנד *אה אחת ,ס) ר'יהיה אמר והוקע אותם לה' נגר
קג"ס מד 6ס) ר'
ססתם .תסו נגד ססתם .וכי ע( דקעלץ 53י5י 16 6השמש.מהי עד השמש .וכי מפני שהמיתו בלילהאו
ע( דקס5ין 3יתת3 6יות 6דעי 63כתי 3גנד מפני שהמיהוביום כשהתכסו השמים בעבים כחוב ננר
ססתס [סס]  656דתס 6תיתתסון 63תנ5י 6כתס דמ3י השמש [סס] אלא שנעהיה מיתתם בפרהסיא כמו שחמא
63תגלי*6 .6ר סתטון 3 165נין כך 6תתר  656בפרהסיא .א"ר שמעון לא בשביל חה נאמר כך .אלא
תסכ6 6וליפג 6דכדרנ 6דמ*3 3ג לק"3ס .לססו 6מכאן למרנו שבאותה מדה שחמא הארםלהקב"ה .למקום
6תר 56סריך לתעכד תקנת( 6גפם'ס6 .יגון מט 33ריתקדים 6הה,א נצרך לעשות תקון לנפשן.הם חמאו בבדית הקדוש
ד6קרי סמס3 .גין כך דיג 6ותקוג 6ד5סון 6יסו כגנד שנקרא שמש .לפיכך רינם ותקון שלהם הוא כננד
ססתם6% .ו "3תר 6מר .6תכ6ן ד56 65סריך 3ר גם השמש .ולא במקום אחר .מכאן שאין נצרך לו לאדם
גפסיס 3 6(6ססו6
6תר
דמ 3לתקן נפשו בתשובה אלא באופן שההשובה תהיה לתקן
(תקג6
לנכיס .ות6ן ד 65יע3יד סכי 5ית 5יס תקת 6מקום ההוא שפנם שם .ומי שאינו עושה כן אין לו הקון
לעולם כראה .ו) א"ר אבא מה זה שכתוב ),כי בשמחה

ז

מראה סקוטות יגוט 0 4ג"ח
"
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שפ אבדו משמע שיהיה נאבד ממילא .אוגד משמע *הקבזה יאבד אותו וישמידוז וסנ) זח השם א'ל שד"י,:סד] דורש והוקע או"פ
על ראשי העש ולא בן פירוש ה*שופ :ןסס]פי' להזהירם שבאן יסות 1דוקא צגד דשמ*.בי הרי לא בן באמת ואין ל*רש כך:

י"

לשון קורש

לאין הזוד

בלק

תצאו ובשלום תובלץ ונו' .אלא כאשר יוה" 4פראל נץ
הגלות .השכינק קצא עמהם עטה יצאה זש"ככי בשמחה
תצאו .ששץ זה הקב"ה .ר' יצחק אמר זהעדי"ק .זש"כ
6ן ששון .שסחה ימצא בה [סין א"ר שסעע צדי"ק ששון
נקיא .וסן היום שכנסת ישראל נפלה בגלות .נמנעו
הברכוה סלררת לעולם סצרי"ק הוה .אבל על צץ דוצא
מה כתוב  ):ושאבתם מים בששון .זה ציי"ק .ממע?י
הישועה .אלו וגמ"ה ובינ'ה .רבר אחר אלל בצ*ח ורצ"ר.
יהכל נשפע מבג4ר מעינות עם:ק.ם .אז ג) ואמהת ביום
י טץל
ההובאייאבורך ה' גו' .ד) צהלי ורני ישבתציץ כ
ך קדוש ישראל .נרוך ה' לעולם אנץ ואמן !

ת 45וכס5וס חוכ15ן גף  656כז יפשן יסר %לש
 %1%פכינת 6חיפוק טקפן וטתס יפקון סס'ד כי כסתמס
ת 165ססון ז 6קכ*ס ר' י5מק 6תר ז5 6זי"ק סס"ז
 )6ססץ וסתמס ית 65נס [ס"6 ]1ר סתעון 5זי*ק ספן
 .וק יש 6וככמת יסר6ל כפ5ת ננ5ות6 .6תמכט
גרעלע מללספ5 6ט5ת 6תס6י 5זי*ק 5% .נסס 61זנוכ6
ת5ו כתינ כ) וס6נתס ת'ס נססון ז5 6די*ק .תתטימ
סיפופס56.ין 6כ" 6ו6ת' 6ד'% 6ץ נ'5מ וסו*ז.
ג 65פפטגה כניטין טתיגןן .כזין נ) ו6תרת ניוס
ס' ?ו' י
) 5ס5י ורר יסגת 14ן כ' גד%
כקרכך קזוס יסר .56כרוך ס' 5טעס %ן ו6פן:
סס"

"וי

*יך

פרשת פנום

 )0דין8בנר ה' אל משה לאמר .פינחס בן אלעשי בן ס) דין8נצ 4גף  %תסס 65תר .סינמס גן 56עזר נן
אהרן הכהן השיב אתחמתיגו' .ר אלעזר
6סרן סכסן ססיכ 6ת מתתי עו' רכי 56עזר
ביש תורת פתמ ח*פר .י
*תח ואמר )1 .שמע בני סוסר אבז ואל הגצ
) סמט כני תוסר 6כיך  561פעוס תורת
אסך* שמעבנימומר אביך .וה הקב"ה .ואל תמהפ תורת 6תך סתפ כני הוסר 6כיך .ז 6קכ'ס 561 .תט1ס תורת
אמך .זו השכ?ה הקרושה .מהו משר אביך .מוסר וו 6תך  61ככסח יסרמ 5תסו תוסר %יך ת1סר ז6
התיה שיש בה בסה תוכחווע כסה עונשץ .כמש'כ 15רי'% %ית נס כתס תגמץ כתס סחסין .כז*6
י) סוסר ה'בני אל תמאם ומ/לפי שכל סי שעסלו י
) תדטר ס' נני 6ל תת6ס וט' .כגין זכ 5מ (5ד4תז5
בתורה בעולם דפה זובה ששתחו לו כמה שערים לעילם כ6וריית6ג%י טלת 6זכ' זיסתמון 5יס כתס תרעין 03ס61
ההוא ולנסה מאהיוהע ובו4עה שיצא מעולם הזה ההורה עלמ 6ו5כתט נסורין וכפטת 6ז':פ1ק פס6י ט5ת 6סי6
סקדסתלפניו והולכת לכל שוסרי שערים .מכרזת ואומרת 6קדיתת קתש ו6ע 6לכ 5נסור' תרטין .תכרות ו6ותרת
ח) פתח .שערים ויבא טי צדיק .הכינו כמאווע לפליני ה) פפמו סעריס ויכ 6מי 5זיק 6תקיט כרסיין
*
"
נ
5
ס
5
עבר המלך .שאץ שסחה להקב"ה אלאמישעם"ובהורה .טכז 6זת5כ .6ז5יתמזו 3קכ"ס  656ז6סתז5כ6וריית.6
כל שכן ארם שנתעזררבלייה לעסק בתורה .שהרי כל כ 5סכן כר נס דמתטרכ3'5י65 6סתז3ת
6
*כ6וריית .6זס 6כ5
הצדיקים שבנן עדן מקשיבים לקולו .והקכ"ה נסצא 5זיקי 6זכננפ 6זטזן 5תתין לק5יס .וקכ"ס תסתכמ
בינירם .כמו שביארו הכתוב ט) היושבת בננים חביים כינייסו .כתס ז6וקתוס ט) סיוסכח כגניס מכריס
מקשיבים לקולך השסעיני .רבי שמעון אמר זה דכקרא מקסיכיס 3קולך ססתצ'גי רכי סמעון 6תר ס6י קר6
סוד של חכמה יש בו .היושבת בננים .זו השכינה רזמ זמכתתמ 6ית כיס .סיוסכת כנניס ז 6כגסת
הקרושהשהיא בנלותעם ישראל והולכת עמהם בצרותיהם .יסר6ל ז6יסי כג5ות 6טס יסר 56ו16ל 6טתס1ן כעקתייסו.
חברים כקשיבים לקז~ך ,סחנוק עליונים כלם מקשיבים מכריס תקסיכיס לקו5ך מסיריין ט'65ן כ5סו 5ייתין
לקולךלקול תשבחתךבנלות.השסעיני .כסש"כי) הראיני
5קו 5תסכמתך כג5ות 6ססתעיני .כז' 6י) סר6יני
את סראיך השמעיני אק קלך .השמעיני את הג~ל של
!כ6ו',ורייית-חקוריי6ת'6ר .סתטון5יתככתיכווס5כמתכ56ק%
אותן החברים העימקים בתורה .שהרי אין שבחה לפני ז6יכון
כאוהן דעמקים בקורה .א"ר שסעון כביכול כל אותן כ6ינון זתסתז5י
'6נע
הויכים לעסוק בהו-ה סחצות הלייה .ובאים עם השכינה זזכ'6ן 65סתז 65כ16ר',ת 6תכזפ'5ג '5לי 6ו6תייןכתערונית6
:אשר יאיר הי.ם להקביל פני דמלך בתפלה .הם מוסיפים כז נסיר ימת551 6ק6כל6 6גפי ת5כ6 .6תקיפ
תוקף ועזו להשכינה,ילא עור אלא ששורהעליו חומ של 61חסין כסכינת.6
טוז  6%זסרי 6גיס מופ ל5
י ז6וקיתכ 6ת 6מזי כ 5ת6ן זזכי 65תתקף
חסד כסו שביארנו .בוא וראה כל מי שעכה להתחזק מסד כתי
בהשנינה ישסחי עצמו מאותן הרברים שהם כננרה .איזה כסכיכת 6יסתתר גרתיס ת6יגוןתלין ז6מיק 5קכ5ס .ת5ן
דם .שלא לשקר בעת ברית קורש כנון בת אל נכר6 .ינון ז5 65סקר 6כ6ת קזיס 6כנון כת  56נכר.
וכלסי ששוסר עצמו סזה כביכול השכינה נדבקת בו וכ 5ת6ן זכטיר נרתיס ככיכו 3ככסת יסר6 56מיז 6כיס
ו
יהשיווסרת אוחו .והיא מקרכת לושלום .וכל שכן אם זוכה חער, 6יס1 .סי6 6קויתת 5יס ס5ס1 .כ 5עכן 6י~כי
ת קנאי בזה .וא"ר שטעון ראףם היו ישראללבליה וקגי 5ס6י*61 .ר סתטון 6תחףין יסר65 56סת65ס
בופעה ההיא .ל.לא שהקדים פנחס לאותו סעשה והשקימ כסף 6סטפ .6כר ז6קזיס סנמס 5ס6י טוכז 6וסכעי
רוט6
הרונז
סראה סטמות  )6יסעי' נ) י'ג ג) סס  0סס ס) זףל*ג" )1 .ה%י6י  0פס ג' פ) יספ" ס)פיר פ'י
) סס נ'
ג" פ"
ו;ודע4

עלך

יו

ק

זסי

[ס.
] ישין ושמחה היינו הודוטת יסוד ומלכותי4מזח בא שפע כל פוב
ג:-

ישון קודש

פנחם

לשון הזהר

,

מך
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רונז 6סס"ד פיגחס 3ן 56טזר כן מסרן סכסן ססיג 6ת הועו .וש"כ פיטהס בן אלעורבן אהרן הכהן השיב את
 )6 .ת6
ע6ן דתקגמ (סתמ
דקכ* .0חטתי)6 .בוא וראהמ שמקנא לשמו הקרוש של הקב"ה.
6ספתית5יו ד5מ זכיחזיפד51ס 6 651תחזי 5ק
יס"ד 6ירית אפילו אם לא זכה לנ
ירולה ולא הוהראוילה .עתהניחל
סד.
 05ועיי 0( 5סגחס 6 65תמף  05גטס 61אותה ובאלה .פנחם לא היה רא:י לאותה הגרולה בומן
רבונו הר
זת:מ וכנין דקכמ 5סת 6דתמריס רווח 5כ 65וס5יק 5כ 65ה4וא .ובענור שגהץ
י
להשתמשויחבנההיכנלהונערלוהלהלכ
קץהכי .ו'כה
ו6תתקן כי 0כ .65וזכס 65סתתס 6ככסיעם 8%ם
מן

עי

ישם

תס0ימ סטתמ פיגחסכן 56עזרכן 6סרן סכסן .ד6פפמפ עקח
שועעה
*החפג פעחס בן אלעזרבן אהרו הכהן .שנשתלם

] לבעבור שקנא לשם רבונו תוטעקו מה
5דת6רתיןטקסדרנין ["]ייכםנ,ין דקג5 6סת 6דת6ריס 61תתש מ 4%ל%טע*טהה נ"
מ*ר
.נאא**ר יסא מי שמכבד שם רטנו בענין וה
ת6ן ד6וקיר סת 6דתמריס כס8י ושמעעקם.

עסיר %י זכס ד.וקיר 5יס נו%יס ע 5כ.65
י כתרככת סנזסכס
תיוסף דכתיכ .1רככ
"('ת
וכתיכ וכתון מ1ת 1ע 5כ
ן תגריס .נ)  651עוד 56מ
ר
"
כד עכרו יסר 56ית
דיוסף ע 56ננויס
וג"
"
ר5
יתין6ע
תי
גקדתית 6ו 65סוונזימיק
קייתייסו קתיס .סס'ד
סיס ר6ס ויגוס תסו יטס  656ר6ס ססו 6דכתיכ כיס
ויכס וי5מ 0ח51ס .תמ חזי
טדיוי וזכי
5יקר 6כתיתתיס .כחייו 6ת6זכיי5 .כינק
ין
ר" ססומ זתן
ד 65כע5 6מתדכק 6כס דכתיכ וית6ן 1י6תר % 56ת
6דוגיו .וכתיכ  651סתט"5יס 5סככ 5 0556סיופ עתס.
כנ'כ זכס כס6י ע5ת .6כיון דכתיכ ותתפקסו
ככנדו וכתיכ ויכס וי5מ סחו5ס זכס 5כתרכסי 61ע5ת6
דט5 56נו פרוכת 6ט65ס [נ] וסכי "תחזי 5יס דידיס
נע 5כס6י ט5ת 6ודידיס גע 5כט5תמ 6חר .6סכחס
זכי כסמי ע5תמ וא:י כע5תמ דמתי .וזכי 5קייתמ יתיר
תכ6 5יגון דכסקו תת5רים .וזכס 5כסוגס ט65ס סו1 6כ5
כגוי 6כתריס61 .י תית 6ד 65זכי 5כסגמ טד 65
עכד ט1כד 6ד 65 .6דס 6מיגון ד6תרי ד 65זכס
קתס  165סכי 656 .כת6י "וקיתכ 6תמת מסר
565סיו .דמסתס דכנין עוכד 6ד 6רוומ כסוגת6
תמי ד 65סוס קודם ת 6חזי כ 5כסן דקעי 5כפס
פסי5 5יס כסוגתיס 5ע5תין ד %וד6י סכף 5ססי6
דרנ 6די5יס 5נכיס .ופנחס תן דיג 6סכף5 5כסג 6סוס
וכניןדקכ5 6יס 5קכ"ס 56סריך 5יחס56יס כסכת ט5תין5יס
עכנף 6כתריס 5דרי דרין מ*ר י5חק ת 6חזי רסוס
סו 6סגחס 5עי .65ורס1ס סו5 6תת 6עד 5מ יפוק
5ע5ת[ 6נ] דס 6עס 6יגון דגפקו תת5ריס 6תתגי
נ) רכי סתעון 6תר פיכחס כן 56טזר כן 6סרן
סכסן ססיכ מת חתפי ת 6חזי פיכחס ק6יס קתי דיג6
תקיפ 6די5חק וסתיס פ
קרס5ס .כנ*כ 6ס5יס 5נכי
פיגחס רז 6די5חק
קתי פר5ס דכתיכ
ד) ויטתד סיגחס ויפ 55קס כפר5ס קתי דע6
די5חק כנין 65נג 6ע5ייסו דיסר56
כד6
3כעחיויגסיכןג 6די[5דס] [וס]6י ותסיכתמ 6חוסס6כג6חוס5כועגעי5"6דמ5כ56כיע5תח5קיד
מ
" 656
656
תמי סכי סו 6כנין די5חק ת5י 6ו6תתסך כססז% 6ר
ד6יכון טייכין דתתן דייכץ דיכין דכ5
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עאנין ךי5ס מיכין סכטין קתדר,ין
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עשרבריע צבה שיכבד שתו רבונו על הכל .מניץ.
מיוסף .ונצענויכב אותו במרכבת המשנה אשר לו.
וכתונ וטזון אחתו עלבל ארץ מצרים .נ) ולא עוד אלא
 .ארונו שליוקשנכנס בתוכו
נאשרענעהב.הוה~א"פדירש איס
לראש
ו המים עומדש עלקיומםלפניו .זש"כ
הים ראח הטם .מהוויטס .אלא שראה אותו שכתוב בו
ףנס דצאהייצה
 .בוא וראה שזכה לכבוד בחייו חכה
לכבוד לאחרמותו.בהייו מפני מה .לבעבהי הזמן ההוא
שהיה ממאן להחרבק נה .שכתוב וימאן ויאמר אל אשת
אדוניו .וכתוב ולא שמע אליה לשכב אצלה להיווע עמה.
לפיכך וכה להכבור בעולם הזה .כיון שכתוב ותתפשהז
בבנדו .וכתוב ועם ויצא החוצה .חכה אח"כ בעולם ההחש
שנכנםישם לה4ך פרוכתהעליונה [כ] עך ראוילו .שכרו
קבל בשלם הזה ושכרו קבל בעולס העריק .וכן פנחס
זכה בשלם הוה וזכה בעולם הבא .וזכה להתקיש יותר
מכל שתןשיצאו ממצרים .וזכה לכהונה גרולה הזא וכל
בגיו אחריו ,ואפשר תאמר שלא זכה לכהונה עד שלא
עשה *צתו מעשה .לא .שהרי 4תן האומרים שלא זכה
קודם לכהונה לאכן
 .אלא איך יפורש העש; אשר קנא
לאלהיה שמשמע כי לבעבור מעשה וה הרויח הכהונה
מה שלא היה מקזדם .בוא וראה כל כוע שהורנ נפש
נפסלהוא לכד,ונה לעלם.שהריבודאי נפנמה אצלומדרנה
ההיא השריכת ל .1ופנחס מן הדין נעשה פסול לכדצנה.
ולפי שה~א להקב"ה נצרך ליחם לו כהטע שלם לו
ולבגיו אחריו לדורי דורות .א'ר יצחק בוא וראה משרסם
הוא פנחס למעלה .ומפרמם הוא לממה עוד קודם שיצא
הדבר לעולם [נ] שהרי עם אאן שיצאו ממצרים נמנה:
נ) רבי שמעון אמר פינחם בן אלע 41בן אהרן
הכהן השיב את חמתי .בוא וראהפינוש עמדלפני דין
החזק של מדת יצחק ומתם הפרצה .לפיכך נשלם אצל
פינחם הסוד של יצחק .עמד בפני הפרצה .שכתוב
י
) ויעמד פעחס יפלל ,עמד בפרץלפני הדין של מדת
יצחק בשביל לחנן על ישראל .וע"ב נכללים זה בזה
במספר [י
] ואם תשאל הרי מספר אינו תולה אלא
בעינים שלה [ה] וכאןענין המספר למעלה ביצחק .אלא
ודאי כך הוא ל48שיצחק תולה ונמשך במקום ההוא של
שתן העינים .ששם דנים הרינים של כל העולם .שהרי
העינים שלה וץ ע' נסאות למשפמ .מקום הדינים של
העילם

ח הזדד

פרשתפנחם אןפי' למרוגת נ
תהןהכוהגוםנהל:מדינה כהן גדול.בי אף אליבא י8אן דאמר שגם סקודם הי'בהן .ס*םכיון
 1נפס' למירג
,גל]עוורה עולם הביגח] :גן פי'שעוי קוים שאירע קונתאלתךו לומרי כבר נמנה 4נחםבין
י
א
צ
ו
י
פצרים .ובונתו ע
ל מה ש:וכר בפרוות וארא .וא
בן אחרן לקהלו מבגות פסואל לו לאשה
לו את פינהס אלה ראשי אבות
הלוים .ומקשה שס בזוהר למה נבתב
.אלח ראשי בלשון רבים .ופוערץ כ' תירוצים שבשביל קנאתו לזמרי ננתב כן .ונזכר שם על מח
י
פ
שיהיה אח1כ.יעוין שם ותבין :ןו] שיצחק ופינחם שניהם יש %ם גים8ייא
העדה:אחת .מם4ר ר*ח :ןס] היינו הכמה שנמלכות .כי
סנחדרין נקראיםעיני

שהרג נפש
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העולם ונקראום סנהררין .וע'כ רגל אחר .לפי שיצחק
והםיחדהולכים .והכלנכון.פינחס זה יצהק ,ועמר פעחם
ורן אההדין .ונתלבש בנבורה חזקה שהיא בחינ; שמאל.
ולפיכך זכה לבחינת הימץ ['] כאן נכלל שמאלבימין.
השיב את חמתה מהו השיב את חמתי .אלא אלה אותן
שכאוא4
נ' שרים של ניהנם .משחית ,אף .וחימה.ילפי
ראה פיטהס לחימה ההיא שהיה מתפשם ונתמשך מצר
8דת יצוק .מהעשה .נתלבש הוא במרת יצהק ואוח
בהימהההיא .כמי ש%4הו בחברו .והשיב 4הצ לאחתי,
 )6ואז את הדין ועשה רץ .רן הדין שכל הבועל
ארמית קנאש פוגעיםבו .ועשההרין שגאמרוירקר את
שניהם .וע"כ כתצ כאן השיב את חמתי .צתוב שם
כ) השיב אח שינו מפני שיב ".מה שם לאחור את
יע'כ אות שבפינחם כאן היא של
כאן לאחור .ו
יצחק .והכל הוא מעל בני ישראל .שכאשר ראה לחימה
ההיא ראה אוו;ו שהיה יורר על ראשי ישראל .מה
ראינ ראה אא כ! משוממ; ברקיע .וזה הוא סימן של
מלאך המא שמבקש להבנוו; בא:ת ך ובאות 5ן .מה
עשהפימתס .כאשר היה מתלבש במרת יצחק לקח אות
מ ההיא וחמפה וחבר אותה עמ .:כיון שראה מלאך
המות שפעחס חמף לאות כ! ההיא להייתה עמו .מיר
שב לאחור .מה המעם .לפי שכאשר קנא פינחס בלבו
נתלבש במדת יצחק ונתעלה להיזת במספר ר4ח* ונך
עולה שמו של פינח"םרח .ובך עולה השם יצחשק.כיון
שראה לאות כ! המשוממת ברקיע חמפה וחבר אוהה
עמו ונעשה מיר רכ2ח .זש"כ ויקח רמ"ח בירו .לפי
שהאזתכ! היתה מימן הראשזן לארם הראש:ן להביא
מ:ת על הע:לם .לפי שאות זו היתה משוממת על ראשו
של ארם בשעה שנאמר וו;קח מפרי .:כ 2פריו .והיו
מחכות האותיתררעבאותוהזמן .שנאמר דועאכלררצתן
ררצפקרצה .ש נבנה מו'ת על הע:לם .פינחם ראה לה
עתה לאאה אות כ! שהיא משוממת על ראשי ישראל.
ובאיזה ח81ן ראה שתה .ראה צורת כ! פהחקה מלאה
רם.כית שראה אותה
זהסימן של מלאך
עי
אמררהר
וראישם המפורש והיריר
ליה
הכית .מ4י חמפה .שהזכי
4ת זו אצלו .ומהשריה רח נצפרף להעשא רכ2ח*
אז ףקש רמיח בידו .וע"כ כתוב מעל בני ישראל.
בקנאו אתקנאתי .שקנא לשם הקיש שהיו מחברים אותו
ברשות אחר ['] בתשם .מהו בתוכם .לפי שהיה הולך
ונכנס בתוך המון רב וכמה אגשים נרולים .וממר עצמ:
למיתה ביניהם .אבל בתכ"ם בתוך כ! היתה קנאה ההיא
שקנא .מפני מה כ *2לפי שיצא המימן של מות .היא
הסימן של מ' מלקיות .היא המינא של ר' מהעות בית
ומשם עלה וירר ירד ועלה.עיה לכ2
לך*
ירר לר' אלו ר' רחשות קליפות ו4מהפרשים מתוך זכר
ונקבה של המומאה [י] שבשבילם ר' מיתות ביתיין.
ו ךכ 2שהוא הסימן והכלים של
ומשם עלה לב.2יהיינ
מלאך המא .וזה לשש פימהס ועמר בהוך כ[ 2ע] וע"כ
ולא כליתי אתבני ישראל בקנאתי .ואיך השיב פינחם
חמהו
מראה מקומות '"97
 ,ג)"':ס נ

ין

י

יין.

י

יייי

"

9ר

לשון הוהר

דע5ת 6ו6מיון סנסדרין .וע"ד כ 65מד 3נין די5מק
61יכין כמד16 6לין.
ססיר פינמס ד 6י5מק וקס פיגמס
" 3ג3ירס תקיפ 6ד6יסי סת.656
3ס
5
וד6ין די61 .6:ת
כ
ו
ו3נ*כ 1כס 5יתיג ]1[ 6סכ6 6תכ5י 5סת6ל3 6יתיג.6
ססיכ 6ת ממתי תסו ססי6 3ת מתתי "5
6 6לין 6יגון
נ' תתוגיס דניסגס חססית6 .ף .ומיתס ו3גין דכד
מת 6סיגמם לססי 6מיתס דסוס פסיט 61תתסך תססר6
6ת35ס 6יסו ני45ק ו6ואו
די5מק .ת6י
ען
כססו 6מיתס .כת6
3יד6מיד 3מ3ריס61 .תי65 04 3חור.6
 )6וכדין דן דינ 6וע3יד דינ .6ךן דיכ 6דכ 5סכוע5
ן פעעין 3ו .ועכיד דיג 6דכתינ וידקר 6פ
%תיתקג"י
סכ"טס וע*ד כתי 3סכ 6ססינ  %מתתי וכתיכ ספפ
 )3ססי6 3מור יתיגו תפגי 16י 3תס 5סלן 65מור 6סכ6
גתי 65מור 6וע*ד יו"ד דפיגמס סכ6 6יסי יו"ד
די5מק .וכ 65ס 61תע3 5גי יסר6ל .דכד מתמ ?5סי6
מיתס מת5 6יס דסוס גמית ע 5ריסיסון ריסר6ל ,ת"י
מת .6מת 6כן 6ת ד 6דסוס ע6ס 3רקיע .6ון 610 6סיתנ6
סתות
65ת3נ6ס כ6ת ך 61פ רן .ת5ו
דעת53ד6ךפיגמס .כדד3עסיו"
ס תת35ס 3יגמק כדיןגסי 5ססי16 6פ
כ" 2סף 5יס ומכר ליס 3סדיס כיון דמת 6ת65ך
סתות דפיגמס מעף ליס לססי 6כ 2כסדיס.
י
יס
תמ
תכ 65מור .6ת6י עעת3 .6נין דכד נףי כ35יס פיג
6ת35ס כי5מק 61סת5ק 5תסוי כמוסכנ 6רןק וסכי
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ק

5יס

ומת65 6ת כ! ס6ס ר3רקיע 6מעף
3סדיס ו6תע3יד תיד ר4כ!ך] .סס"ד ויקמ רת*מ 3ידו 3נין
ד6ת כ! סו 0סיתג 6קות6ס 65וס סי6סון לת3כי
תות ע 5ע5ת 6גנין ד6ת ד 6סוס ע6ס ע 5ריסי0
! סריו1101 .
ד6דס 3סעת 6ךכתי 3ותקמ תכיי"ו .כ
ךועסקמגס .כדע 6ת3ני תו"ת ע 5ע5ת 6פיגמס סוס
5יס ססת 6ססי6 6ת כ! ע6יס על ריסיסון ויסר.56
וסיה מת5 6יס מת 6ייוקג 6דכ! פתומס ת5י6
דת 6כיון דמת5 6יס 6תר  60וד6י סיתג 6דת65ך
ןסק5י
סמות .תיד מפף  05ד6דכר ע5ס סת 6תפרס וגהית 5
6ת 5נכי 0ות6י דסוס ריןק 6ת5ריף רב. 2
כוין ויקמ רתשמ 3ידו ועשד כתי 3תע 5כגי יסר.56
3קג"16
ת קנ6תי .דקגי 5סת 6קדיס 6דסוו תמכרין 5יס
3רסו 6מר[ 6ז] 3תוכס תסו 3תוכס3 .גין דסוס 6ע
וע6ל 3נו כתס 6כלוסין וכתס ר3ר3ן ותסר נרתיס
5תותמ 3יגייסי 3 536תוכ"ס 3תוךכ! סוס ססי 6קכ6ס
דקני ת6י סעת 6כ3 2נין ד6יסי
"' דתות6 .יסי
תד
סי
סיתג 6דת' ת5קיות6 .יסי סיתכ6
גד תיתות 3ית
די
ן ותתתן ס5יק וכמית גמית וס5יק .ס5יק לנ 2ונמית לןא.
גמית 5ד' 6יכון ד' רומין דמתפרסן תגו דכר
וגוק 63דתס36ות[ 6ח] ד3גינייסו ד' תיתות 3ית דין.
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 ,הבהונה שהיא בחינת חסה ומרת החסר נקראת ימין1 ,מרת הנבורה נקראת שמאל :מ] שם הקרוש של א:ת הברית הוא הטפ
י
ז
שדה יברשות אחר
חיינו בת אל נכר1 :ה] מן סם'ולילי'ת מתפרטים ר' רוחות קליפות הראטועת שנקראים עון מטחית אף חימה!
מ שהיתה מלאה רם .ועמר בתוך אית נ 2בלברן
שן פי' שלקח אות צ 4והפרירה מן אות כ
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מחתיס רקכ"ס .וסכתיכ ויסיו יפתיס כפגפס וגו' .חמתו של הקב'ה .הרי כתוב ויהיו המתים במנפה עו'.
תי ל 5פי :סר פכייסויוס 6תינ 6סס,כ 6ת מתתי אם לא היה סת אחד סהם יש לוסר השיב את חמתי.
ססיכ מת מתקי אבל כיון שכל אלה סתי מה הטעם השיב אק חמתי
חכ( כיון וכ( סכי תיתו ת6י
אל .אלא וראי זה דבר ברור
עת"וד6י כריר 6דת(ס ולא כליתי אתבני ישר
ט6
ו( 6כ(יתי 6ת ככי יסר56 .56
י לו למי שאינו נופר ורעו
ויי (,ס5כר נס זפגיס 1רעיס וף 5יס (ת6ןי65נעיר זרעיס וי ל ,לאדם שפונם זרעו .ו
כזק 6ו16ת .חס וס(וס ן6פ%ו מן תיקר (6תית 656 .כראוי .חס ושל ם לומר שאפילו אחד מישראל מק .אלא
ככטמ דס עון כז 6תי 6ינון ערכ רכ 6תערכי כנסין שבט שמעון כאשר באו אותן הערב רב נהערבו בהנשים
זככס 6ךסנועון כתר ז6תניירו 61ו5יז 1כנין .תנסון של שבט שטעון לאחר שנתגיירו והולירו בנים .מהם
 .ותכסון תיתו כתות .6ו6מרכין תימפ סכ 6מתו בענל .ומהם מתו בסיתה .והאחרים אותן שנשארו
תיתו גינ5
6יכון ז6סת%ו סס"ז ףסיו סתתיס כתנפס6 .פר תתו מתו באן .זש"ב ויהיו המתים במגפה .אשר מתו לא
( 6כתיכ  656סתתיס .תתיס זתעיקר 6ט .11וכנין בתוב אלא המתים .מתים שמתחלה נחשבו במתים.
.י
םפ
ול
ז6סתתרו יסר 56וכ( 6יטן זרע 6קדים6 6תתכון כ5סו .יפנשהמרו ישיאל מהם ובל אורגן זרע קורש נמנו בל
גגין ז 65מסר 6פי(ו מז תגייסו .ויי"ז כת'כ ו( 6כ'5תי לפייצלא נחמר אפילו אחר מהם .וע"ב נאסר ולאבליתי
6ת כני יסר .%תכ( 5ז6מררן כ5ו וכן ססיכ 6ת את בני ישראל .משמץ שאחרים נבלו .וכן השיב את
מתפי תע 5כני יסר .56ת 5:ככי יסר 56ססיכ 6כ( המתי מעל בני ישראל* מעל בנ ישראל השיב .אבל
תע6 5הרכין ו:ח פרכ רכ  65ססיכ .וע*ז רסיס מעל אחרים הייפ הערב רב לא
י השיב .ולבך מדייק
קר 6ו6תר תע( כני יסר .56וכנ*ז 6תיזנון כני יסר 56המקרא ואוסר סעלבני ישראל .ולפיבך נמפ בני ישראל
כת5קדתין ומכר 15ן קכ"ס כסזיס .כנווכ 6ז 6כעוכז 6במספר הקודם חהברם הקב"ה עמו .בדמיון וה במעשה
דענ 5דכפוכ ויסו 5תן סעסונו' .כ65יכון תערכ רכסוו ..העגל שנאסרויפל סן העםוגו' .בל אלה מערב רבהיו..
6ן 6וף סכ 6ס6 6יטןת6ינון נ~ע 6כיס 6ס.11ויסיוסתתיס )6 .אף באן כל אלה מאותו גוע הרעהיו.ויהיו המתים.
י מתים ולא סישראל .ולפיבך כגאם
סתתיס [י] 1ך6י תתיס  %51תיסר .56וכנ*כ תנס 15ן המתים [ין יא
זכתיכ ס6ו 6פ ר6ס ככי יסר6 .56ריתו ריסייסו .טגאגטר ושאו את ראש בני ישראל .תשא ותרים ראשם.
'6ר 56עזר 6כ 6כתס י6ות סו6 6י 6 65סכמנ 6ס(1נת 6א"ר אלעזר אבי בסה יפה רברך לולא מצאתי סתירה
ע 5ך 5*6 .6כרי 6ית 5*6 .6ו 60כתיכ ף5תך יסר 56על זה .א"ל בני אטר .א"ל והלא כתוב ויצמד ישראל
(כע 5פעור .ותגיכן ך6תמכרו יסר 56כסזיס כ5תיז 6ז 6לבעלפו~ר .ולסרס שנתחברו ישראל עפ בצנרר א
ז6תמכר ככ*נ כקסועוי .סכי 6תתכרו יסר 56ככע 5שנההבר עם האיש בתבשימיו .בך נתחברו ישראל בבעל
(6 (*6ע1ר סכי ס 61כתס זכתיכ וי5תז פעור .א"ל רבו שמעע אלעזר בך הוא כמו שנאמר ףצמד
י5 5כע 5פעור6 5% .כ6 65 6תרית ך6תזכו יסר 56ישראל לבעל פטר .אבל אגי לא אסררף עצטהרו ישראל
ו6
ער
פס
י
תס6י מוכס .ש 6ז6פזט תתות 6י 65סרי 6ע5ייסו סחמא הוה .אלא שנטהרו סן הבותה שלא חלה עליהם
קות 5*6 .6ו %כתיכ פת 6ת כ 5ר6תי סעס וסוקע המיתה .א"ל הרי בהיב 9ץ את בל רא*ף העם והוקע
16תס 5'6 .ר6סי ספס 1ך4י  6%ר6סי כני יסר .56ותן שתם .א"ל ראשי העם וראי ולא ראהשיבניישראל .ונן
סע*ס 6ית5ן 5ת%ף .כתיכ סכ 6סעסוכתיכ סתס נ) ףר 6הע"םישלנו ללסר .נאמר באן העם צאמר שם נ) וירא
סעס .ויקס 5סעס ויפ 51תן ספס 6כ 5ת 6תוי וי5תז העם .ויסהל העם .ויפול מןהעם .אבל בוא וראהוישמר
יסר5 56כע 5פעור  6%פ5מו 5יס6 .כ 5תן סיפיס זקר 6ישראל לבעל פעור .ולא עבדולו.וכך סוביח סוף חטשנ
6וכמ זכתיכ וי6כ 5סעס ףסתפ 651 .1כפיכ ה6כ 5ויסתמוו שנאמר ויאנל העם וישתתוו .ולא כתובויאכלו וישתרצו
יסר5ל 656 .סעס .כיון ךכתיכ וי4טן יסר 56תסו וי6כ 5ישראל .אלא העם.ביע שנאמרויצמדישיאל מדצויאבל
סעס  656ס6י 1רע 6כיס 6ט .11נ) 1מ1כס ךיסר 56העם .אלא אלה זרע הרעהיו .נ) והמא שלישראלויה
נמלא זכפינ וי5נוז יסר5 56כפ 5פעור .ת 6פ1י וי5תז במה שכהוב תצסרישרא 3לבעלאלפאע'ור .בוא וראה ויצמר
לבעל פעור .פאר
יסר 56ככע 5פעור 5 656 . 65כע 5פעור .קסוסין ישראל בבעל פעחי לא בתוב.
ותוקפ 6יסכו 5כע 5פפורכתיככ 65ךפת 6כנין ךפ%מנ 6זפעור ותוקש נתם 3בעל קעור בלי רעת .לפי שעבורת פעיר
סו5 6תפרע נרתיס 651פק 6קתיס  ?615רותמת .וססי 6היא לפרוע עצסו ולהווניא לפניו צואה רותחת .וסעשה
עטדת66סני5יס "תתקף תניס1 .יסר56כיון ךמתו ז6מסיכו וה תועיל לו ונתנבר מוה .ישראלביע שרש בך חשבו
ךז5זמ וי5יס 6יסו וק5ק 6%ה5יט .זס 6נע' 1כתיכ שוה 31וולשלו הואונוית שלו .שהרי בעבודה זרה כתוב
ד)  65ת6תר )61 .15כון כנין 51ז 6%זעכוז1 0רס ז) צא תאמרלו .וישדאל לבעבור ולזול של עבורה זרח
*רש נרתייסו ככ 6יויעס .ועג טני כפר פינמס וכעכ פרעו עצמםנלירעת .ועל אלה היה מכפר פימהס ובטל
המיתה .שנאמר יכפר על בני ישראל:
תותנ .6זכתיכ ויכפר פ 5כני יסר56

י

ז אמדדגני נהן לו את בריתישלום .א'ר אבא
ס) לכן 6תו סו)נר61נ5ועתןזר6 15פ כלי5תיקמט65וס'6 .רפוע6יכ 566ס)לננ
כתוב  )1ואלעורבן אהרן לקח לו סבנות פשיאל
כתיכ
תכנופ
כן 6סלן
לו  0065ות5ז 6 15ת פנמס  056ר6פי 6כות ס5ףס 5ל לאשה ותלר לו את פנחס אלה ראשי אבות הלוים
לסשפחותם
5תספמושכ
ו )1 :טפית 41
ג  0זףו(ח .ז)יסטי' ל ס) 6חריג
בטץאה םקוםתן )6י : 9סעייתי'
זוך וקזועך

י

י

יי'

י
ן מתטה וטקשה למח גאמר המתיס .שהיה לולוטי ויטיתו בסגפה .נפזרץ טוראי נחווגו כמתים עוד קודם .כאמרס ז"ל ר"גיס בחייהפ
ם
י
ו
ר
ק
:
פ
י
ת
ט
ריש
.4
שש

*1

*9

לשדן קודש

"4ן הזהר

פנחם

למשפחותם .אלה.
6וסי
י פטתם בלברו היה .וכ;וב ראש 5תספמותס 6לס .חמ 6פגמס 53ו4דה סוס .וכתי 3ר
אלאר
י 36ות סלויס3656 .גין דגד*344 3סו תיפת נרתסון מית .
יפי שנדב ואביהו מיעה נופ תם מה.
אבות הלוים.
ל
סרתת פשו;.יהם לא מהו .א*ר אלעור זדאי כך נשמע תיתת כפססון  65מיתו6 .קר 56עזר וד6י תסתע
אלה וכך משמע יאשי[י"] ולפ4כך כהוב פינחסבן אלעזר 56ס ותסתע ר5מי [י6ן ו3נין נך נתי 3פיגמס 3ן 56עור
בן אהרן הכהן .וכתוב") ופימהס בן אלעזי בן אהרן 3ן 6סרן סכסן .יכתי )6 3וסינמס 3ן שעזר 3ן 6סרן
עומד לפני :בימים ההם .פינחס בן אלעזר הכהן היה עותז 5פ3יו 3יתיס ססס .פינחס 3ן (6עור 0כסן
צריך לומר .אלא בהרבה מקומות שנזכר פינחם .בן אהרן ת3פי ליס 3 6%כתס 06ר ז6ת 6פינחס .גן 6סרן
הכהן כתוב .ובאלעזר לא כתוב אלא אלעזר הכהן .שנאמר סכסן כחי 3וכ6לעור  65כח.כ 6ל(6 6פזר סנסן .דכתי3
נ) ולפני אלעזר הכוץ יעמד .נ) ויאמר אלעזר הכיץ נ) עפגי (6ע"ר סכסן יעתד .נ) וי6תר 6לעזר סכסן
צו' .של זה מפני שנדב ואביהו מיתת גופ ;ם מחו .ונו' .וכל ד3 6גין דגו 3ו36יסו תיחת נרתסון תיחו.
נרתת נפשותיהם לא מתו .ולמדנו בסור המשנה .תרין תיתת כפססון  65תיחו .וחגיק 3רו 6דתתניתין .חרי
9נות .פ'נ ח"ס [יכ]חה ט;באר ,יו"ר דקמנהבין האוהיוה זוני פ"ג מ*ס [ינן וס6 6חתר .יו'ד ופיר3 6יגי 6חוון
כ(י 5תרי כטד1 .6ד 6ס 61רו5
של פינחם כי יףר
י מחברת שניהםיחד .זההיא מוד זפיכמס דס6י
' אלעזר שאל לאב*ו ואמר לו הרי דת(ס וס6 6פפר .ר3י 6לעזר ס6י%( 5וי ו6פר5יס 60
הענין ודוא נתבאר.הר
שנים הם ושגים היי .ומפנ מה לא נמצששנים [יג] א"ל פרי 6יכון וחרי סוו61 .ת6י % 65תכש 0רי [ינ] 5"6
יי לא נשאו נשרם ,ולפיכרנבללו תרי 59ני מפ 6סוו דס6 65 6גסי3ו ו3נ*כ 3מז
שני חצאי ג,פות
ילדשהרלו אה פנחם אלה ראשי וגו'6 .חכ5י 15דכתי 3ות5ד 6 15ת פנמס  056ר6סי ונו'.
ית
באחד .שצאמר הו
והיו'ד שבפ.נחס לא נתנה בו לחבר האותיות אלא בשעה ויו"ד זפיגמס 6 65פיסיכ3 6יס 5מכר6 6חוון 6(6
שקנאלהקב"הזבאליישל הנעקם.שראהשיהאותבריתהקדוש דקכי5קג*ס ו6ת56יסר 6עקי:ו .6דמת 6דס6י 6ח3רית3קסדעיחס"
6
הכנים זפרי ברש,ת אחר .ובמה שנתעקם בתחלה נתתקן פיי 5ותרי 3רסוח6 6חר .6ו3ת6י ד6תטקס3ס3קקרדית3יסת66ס,ת~;רכסע
 .סכ3 .6גוכר6ס "תעקס כקדתית 6זכתי3
באן .בזר-ת נתעקם ב;חלה שנאמר בהקריבם אשירה
) ובעל וסכ3[ 6קג6ס ךגגין] גוכר6ס 6חסגע כתס דכתי3י) ו3ע5
וכאן בקנאה שבשבייןירות נתתקן.כמ שכתבי
יאן אש זרה .זמה 3ת  56גכר .ותס5ס5ן 6ס ורס 6ף גתי 6סס זרס ות6י
ב; אל נכר .ומה להלן אש זרה אף כ
* רמיק 6קרי3ו
כ
3 656קדתית6
ענין אש זרהכאן .אלא כבע שםהיומקרבים את המרוחק6 .חתזי סכ6
שנאמר בהק-יבם אשירה .אף כאן היה זמרי מק-ב את רכסיכ כססריכס 5ס ורס5 .וף סכ 5אורי ס4ס קריכ
המרוחק .את שם המלך היה מקרב אל המריחק .ברר רמין .5סת 5דתלכ 5סוס קרינ פני רמע 5פיר
ירא פנחס בן אלעזף בן אהרן הכהן ויקם מחזך העדה .ויר 5פכתמנן 5למור נן 6סרן סכסן ויקס תשך סעדס.
ן 6תשי 3יו"ד
כאן היה מתקב'ן מה שנעקם ק1דם .אז ניתנה אות יו"ר סכ6 6תקין עקית 6דקותיח .6כיי
י יטתיה;יחד ונתבשר בשל,ם ,שכריב 3סתיס 5ח3ר6 6פ4ן כפך 6ו6ח3פר 3פ5ופ דכש3
בשמו לחבר זג
לבן אמיר הנני נותן לו את בריתי שלום .מה השייבות 5כן 6הור סכגי גומע 3 % 15ריומ סל1ס ת6י
של שלוםכ*ה .אלא לפי שבאוקו הכהר חטאו מקידם .סלוס סכ .6ש3 6סס 61כתר 6ש3ו 3קדתיח.6
באותו דנתר עוררו קממה מק דם.1י] ועכשי שנ;;קן 3סס 61כתר6 6פפרו קסעוח3 6קותית[6יי] וססת 6ד6חתש
ברעב המי נותן לו את בריתי שלום .בריתי ממש ;היה כחי 3סגכי גותן 6 6ת 3ריחי ס5יס3 .רינמ פמס תסמ
 .שהרי עתיס 3ס5וס ו3נין כך 6תיסי 3יו"ד איר 6כסתיס דס6
עכצ בשלום .ובשביל זה ניהנה ין"ד קמנה בשם
מאותיות הקמנ ת היא [סי] להראות שעתה נה;קן מה ת6תיון זעיר6ן 6יסי [סי] 65תהז6ס דס6 6תתקן ת5ו
ח(עזר
אלעיר ז6חעקס 3קדתיח6 601 .6ס5יתת ע:זיס6 .ת6
בא
שנעקם קודם .והרי הש
הרבוילא נאבד וגסיקידוי 6תר 3ריך ימיזג 6דס6י5ג6ס6י ת5ס 1ר5נ6י6ת"3יד
השםלישמהשאלא;מיו.דברי
נשק ידיו ואמר ברוך
תג6י.
;
ה) *6ריוסי 6דכרג 6ת6י ז6הל ר 3פגחס 3ןי"6ר
ממני ה) א"ר יוס4ניכרתי מה שאמר רב פנחס בן יאיר
בפפק הזה .והיה אומר כןי פינחם בןאיעזר בן אהרן 3ס6י פסיק 6וסוס 6תר סכי .פיגמס נן 6לעזר 3ן 6סרן
הכהן באות יו"ד קמנה .לפי שיש שתי אלפי"ן ביתי"ן
של רסיתין 3 6*056ית" 6ד6חוון ר3רכן 61ל3 1"0יחע
אל"ף בי"ת של אותיותנרולות ואל"ף בי"ת
נרשמת*ק~צות .א.תיות גד:לות הן בעולם הבא .ואותיות ז6תוון ועירן6 .פתן ל3ר3ן 6ימן 3ע5ו 6,והתי61 .תוון
שתיא

י*י

,

הקמנות

מראה מקוסות") ס,פטימ כ' ג) גתזגו כ'ז ג) :סי ח ד) :ו6:כי ג' ס)י5
זיךךןיךיך

דג*

ועירן

ןי6)6י' שב' חנשמות של נדב ואביהו נתעברז בפינחס .לפיכך כתוב בו לשון רבים ,אלה ראשי .ולפיכך נאמר בפינהס שהוא עצמו בן
אהרן מצד הנשמות,:יג] הרבה ןמלו כאן מפורשי הזהר לפרש כונהע ,א %כלם בדוחק לכן גם אני אדחק ?צמיביניחם ,והנלפע.ד
הוא שר"ל אוהשם פנחסיש לחלקו על ב'זו אותיות פ*נ לבד וח*ס לבו .ואלה ב' זועת אותיות מרמזים על ב' הנשמות של נדב
ני(גו ):ח"ל נדב שורש 1מןיו'ד דהוי"ה ואניהו מן ה*רדהוי*ה .ע*מ וירוע שישה דהויח
ואביהו.
המובא במקדש מלך שעל דף
היינו ספיערפו"תיחכמה ובינה .ובהקריבם אש זרה פגמו בשורש נשמותיהם לקרב לאבא ואמא לא ברתא אלא אמתא.וכעיןזה ה*נם
י
ר
מ
ו
ד
 .וב'זוגי אותעת פ*נ ח*ס מרמזים על ב' הנשמות
בידוע ,ופנחס בקנאתו תיקן 9נם דזמר וזכה שיתעברו בו נשמות גדו*א לההטעקןבו
יינה.ני פ'נבני'קיל .רמז ספירת חכמה בידוע שמוצאה היא מן ח' הויות של ה' הסדיפ
של נדו'א ששירשם במפירות חכמהוב
שבגל ק*ג כגרמז בהפמוק הנה ה' רוכב על ע"בק*ל .ומ"ום נשתלשלה נשמת נדב*41 .ם רמז על בינהבי ביגה עפ
בני' מ"ח.
ומשמ נשתלשלה נשמת אביהו .והיו'ד שנתום8ה באותיות פנחס להכליל בו הנשמות ביחד,להתתקן :מג] 4י' משני מה לא יתעברו
חכו~ו4חפאםהי'
נם לאחר מותם בשגי צדיקים; מן] פי' שגם נדב ואביהו פגמו במרת הימוד שנקוא בריתשלופ .ואתיא חא כמאן דאמר
דקינה ר8ז על 8דתחיפוד1
שלא גשאונשים .ואף אליבא שאר חריעותהיח הפנם שלהם שנרמו פירוד בזיונימוד ומלמת[ :עחיי*

"ל

ב.

לשון הזהר

פנחם

זעיק *גץ כע5ת 6תת6ס יו"ד זטירמ רז 6דכרית ק"ת6
קדיסמ וכיון דקני פנמס ע3 5רית ד6 6תדסף
גיס יו*ד זעיר 6רז 6ד3רית ד 6כססימ 0עתמ מתר
י [טז]
ק"3ס חמי מע3יד טס תסס3 .רית ד 6דתסס סו
'כ5מ די5יססוי נכמי סומ %5סכ5יס 5ממר 653 6דעתמ
ירטות 6דתסס 5מו ילות סומ סמרי קכ*ס ומתר
5תסס תסס פיגמס 3ן 56עיר נן מסרן סכסן .מ*5
תסס .ר3וכו  50עו5ס תסו  5"6מנת ס 61דתסרת
נפסך ט 5יסר 56ד5מ יסת5ין תן ט5תמ 3כתס זתכין.
ו6יסו ססי6 3ת מתזי תט3 5גי יסר 56ונו' .מתר מסס
ות6י 6ת 3עי ת %סמ כ 65דידך .מ" 5סמ כ5מ
י 3נויס [יז] 6ת 4תסס %
דידה 6 6%ית5 6יסדי0י
כ55מ ס5יס תסמ 5נ3יס  5"6מית 6מגת 3שתך
י6ריס קל ד6גח תסיר 5יס 3רטית53 6כ 6ס5יס.
ר~ס*ד 5כן מתור .מת מית3 6רטותמ סכני כותן 6 15פ
3ריתי ס,5ס חסס סוס 6תר סנני מתן  15ונו'.דמעו
ק"3ס סוס 5יס %5יתר5 .כן 6פור  15כי סנני נותן
 15מת 3ריתי 150ס6 .נ 5פ כתי5 656 3כן 6תור.
תימ 6דמתטכרת"
ץ תסם 5מ 656 .ככו5ינ 6ד6
וד6מיי5יקן תניס .ד 6עיי
כ ת 65 6חנרע תנס.
"6 )6ר יסתס פמ פ %פנחס 03עת 6דקגי 5טוכדמ
י
ד%זתתןרי 5מ1תקין6פ5סלי 3ריפ כ6פריס .ו3נ"כ כתי 3סינ
יתי ס15ס .וכי ס5ק 6דעתך ד3נין
3ר
שגמס סוס .ו%י קעטס סוס 4ס 5פנחס 3ס6י 3רית מ65
סכמ מתק0ר ת5ס כדוכתיס0 .נ %נותן 6 15ת 3ריתי.
אמי 6תן 5ס5וס5 .מתח3ר 6כ3רית דמיסי מתריס.
וט*ו סנני נותן 6 15ת 3ריתי .ס5וס [יק] דמיסי מתריס
65תמ3רמ 3סדס תמי דמתפרם תניס 3תו3ייסו וכניניס
יתתכר נס וע"ד סומי 5וסו 6מתקין ת5ס 3דוכתיס.
טכא 51ס65ס וסיתס  15ו5זרטו %ריו כרעז כסוגת עו5ס
ומת 6מר קגמ 5מ5סיו ונו':
כ) ר3י סתטון סוס יתיכ ו5עי 3סרסת 6ד6 .6ת6
לקחיס ר' 56עור כריס 5,6 .נדכ ומ3יסו תמי ע3ידתייסו
י 5מ סוס פגמס 3ט5ת 6כד תיתו ו35תר
גפגחס .מ
מת5 6ט5תמ ו506יס דוכתייסו ספיר .מ 53פנטס
כ
זע5תמ סוס ונסתתיס כיס 3קיו %ק6י 516 .כרי
י
מ ע5מס סכמ וסכי %מ .ד3סעתמ ד6סת5קו תן ע5ת6
5מ סוו תתעתרן תמופ גדפי טנרמ קדיסמ .ת6י עטתמ.
כנין דכת' 3ג) וכנ*ם  65סיו 5סס דמוטורו ייוק64
לת5כ .6דס 6להנון 6 65תמאן 5סתסמ 3כסונמ ר[ 63יטן
ו3סעתמ דקני טמס ע 5כרית קדיסמ וטמ5
ני
5
3כ
גתס מוכ5וסין .וס5יק 15ן5נייפץ ע 5רותחמ 5טיניסון ד
יסר .56כד מ5 %סכעמ דסתפון 3כתס מוכ5וסין ד6תו
5נכיס פרמ 6נ0תפיס תניס .ופרין נסתתין דסוו טרסע6ין
 653דוכת 6מתקריכו 3ס 61תג5י5ו כמו .6ומתסדר6
גסתתיס כ5עמ רומ 6דמתכ5י5כפרין רו%ן ומתתקסו 3יס
כד
יןדקרוומ דוכתייסו 5תיסוי כסנ 6רכמ .תס ד6 65תחזי
36
ק
ד5מ מתמכיך כסטימ סעתמ .ו6 65כיד
פר%
 .ג) כפדגל ג' ד)
כאיאה מקומות  )6גת ש0 :ד*ויו

ישון

קודש

מו

81

ץש.בעי
הק4גותי
ם התחתץ .יו"ד ק8שה ההא מור הברית
יסוד הקרו
ע שקנא פנחם עבור נרית האק מזיספה
י
כ
ו
בו יו'ר קטנה סוד הבריה הע 2בשעה ההיא אטר
הקב"ה מה אעשה עם משה.ברית הא של משה היה [ט8
והכל שלו היה ,ננאי הגא לירע *1צ לאחר
דעתו
ורצונו של משה .לא כן
 .התחיל הקב"ה ואמר
ימשה .משה .פינחס בןפכתאלעזר בן אתץ ינהן
 .א'ל
כה%ה .רבעו,שלןולם וסה הדבר .אול אתה הוא שממרח
נפשך  %ישראל כטה פ"מים שלא יכלו מן העולם.
ווצא השיב את חמתי מעלבני ישראלונו' .אמר משה
ומה אתה מבקש ממני הרי הכל שלך .א"ל הרי הכל
י
ושלך הוא .אמור לו ש:שרה בתזכו [י ],אמר משה הר
בלב שלם אגי מרוצה ו%זהיה אצלו .א"ל אמר אזה
בפיך והרים קולך שאתה מוסר לו ברצון בלב שלם.
ויפ'כ לכן אמור .אתה אמור ברצון הנני נאן לו את
בר*תי שלום ,משה היה שמר הנני נותן לו וע' .שאילו
הקב"ה הנותן .היה לו 6מ
לר .לכן אמור לוכיהננינווע
את בריתי שלום .אב לא כתוב אלא לכן אמו.
ואפשר תאמר שנסתלקה מן משה .לא .אלא כמנורהזו
שטרליקים ממנה .היא נוחסז והאור לא ננרע ממנה.
 )6א"ר יהודה ביא 40אה פנחס בשעה שקנא על מעשה

ביי

*

זמרי רמקין לברית הזה במקימו.
י
ובשעבל ,ה כתוב הע
נותן ת אתבריתי שלום .כי הזלה
יידעזך שזה כוסב

על פמהס .איזה מריבה היתה לפנחס עם זההברקז .אלא
כל דבר במקוכו .הנני נ,תן לו אתבריתי.
אתן .לשלום .שיתחבר שלום בברית שהיא מקומו.
ולכך הנני נותן לו את בריתי .שלום [ימ] שהיא מקומו
להתחבר עמה סה שנפרד ממנו בעבר חטאם .ובעבור
פינחם יתחברבה1 .כןהואיל שהוא ההקין הדברבםקוסו.
טכאן ולהלאה והיתה ו6רעו אחריו בריח כהונח עלם
תחת אשר קנא לאלהיו פו':
נ) רבי שמעון היה יושב ועוסק בפרשה  .11בא
יפני
ו ר' אלעזר בנו .א"ל מה מובם של נדב ואביהו
א
ל
ה
י
ה
ם
א
.
ם
ה
בפנ
ס
ח
נ
פ
כאשר
ו
ת
מ
ואח"כ
היה באלעולם וועה מתקן מקומותם הרינכון .אבל פנחם
הלא כברדיה בעולם עשמתו עמדה בו בקיום .א"לבני
סוד 4יע נאן ונך הוא .שבשעה שנמתל 1מן העלם
לא הענסתרים בסתרכנפי השכינה הקדושה .סה הטעם.
לפי שנאמר נ) ובנים לא היו להם .עגרעו צלמו של
המלך .שהרי הםלאהיוראוים לשמשבכהונה נדולה[יי]
ובשעה שקנא פמתס עבחי הברית הקדוש ונבנם בהוך
המון נרול .ורגביה את הגואפים  %הרומח לעיני כל
ישראל .כאשר ראה לשבפ שמעע שבאו לננדו בהמת
נדול פרחהנשמתוטמנו .ואותןשתי הגשמות שהיו ערומות
בלי מנחה התקרבו אליה תתכללו כאהת .עערה אליו
נשמתוכלילה .דחה כלול עם עגי רתית שהתנברובו.
אז הריח מקם טדרטזם להיווז כהןנדול .מה שלא היה
ראוי לזה בתחלה .וע'כ כתוב ד) זכור נא מי הוא נקי
אנד .שלא נאבד בשעה ההיא .ולא אבד את רוחו כאשר
פרח

ינחקשר

האתר_
6יונ.י
%ו

יו

בעים

או) "4שהמדדגה של קדושת ח
נמצאיסוד גיתגה לסה*ת:ןיא*י' שוהמדרגה של קרושת היסוד תשרח גתוכו :ויח] פי' שלכך גכתב פעפ
מפסיק כהיבת בריתי
שםשמעות הכתוב היא כאלו גכתב הנני טתן  6שלום את בריתי .ושלום גקרא מדת היסוד שיתכן
לו לשק זגר .וגריתי נקראת כאן סרת חמלכותו*יתכן לה לקין
ן1
שלא נגקשבאהו .נושגי1םה:ר יש כאן חילופי גרטאות משוגשות והסבין יגי
מע) ל8י

פנהם

לשרן קררט

צ%

יעי
ןהווי

פרח כמנו .ואיפה ישרט נכהדו.אי
ן בני אהרן שחזרו
לעולם לזכות מה שאבדו בחייהם .ולכך כתוכ בו כפינחס (ע(ת 6כת6י ד6כדו כמייסון .וצ'ד כפיכ כיס כפיכמם
כן כן תרי זתני .פיגחס כן 6לעאך גן %ק סכסן:
בן כן שני פעמים .פינחם בן אלעזר בן אהרן הכהן:

פרח 6תמס.י94ס שריס גכפה56 .ין כני 6סרןי,תסדרו

ק מקרא זה
 )6ךשבם איש ישראל המוכהונו' .א"דייה
כך היה לו ליכקב .ושם איש ישראל או4ר
הכה פנחם .ולא המוכה אשר הזכה .ולמה לא נאמר אלא
בדרך נמתר .אלא כך א"ר שמעוןכיון ,טה*לה הקב"ה
את פנחם לכהונה נרולה .לא בקש לדצכיר לפנחם הרינת

נפש .שהריאין ראוי זאת לכהונה .פרם שהעלה אותו
לכהונה נדולה הזכיר לו ואמר וירא פנחס צו' ויקח רומח
צו' וידקוי את שניהם.וביון שהעלה אתו לכהונה גד1לה
לא וכר שמן כהרעה .שהרי אין ראוי לו ואת .וחם
הקב"ה על כבויו .שאין נאה לכה
מי
אה
יע
האשהןהמוכה.להנז)כרפהבחהי
ר
וכן זה הטעם בהכהצב ושם
בטח בה' ועשה מוב שכן ארץ ורעה אמצה .במח בה'
בכללב .ועשה פצ* .ה תקון הברית הקדוש .שההא
מתקסו ונופר אותו כראוי .ואם אתה עושה כן תהיה
אתון טמך ותתפרנם ממך אטונה ההיא
לה [בנא]רץו*ש נ) העעעננ על ה' ויתן לך מא4אית
כל זה יתחקן עלידי תיקון הברית .כיון שנתתש
ה
הברית נתתקן הכל .פנחם בשביל שכךא על בריתהי
זכה לכל .ולא עוד אלא שהנין ער כל "שראל .ובו
נתעלה ונתקשר למקלה
נתקים והתעננ על ה'.
באור הראשון שנרא הקשבה"רהי .צנזו באור ההוא שהיה
אברהם נהנה ממנו .ואהרן הכהן נתקשר בה יאהר
שנתעלה לכוינה נרולה לא נזכר בו הרינת וטרי ולא
שייכתן
שלאתדיה לו כל
נאה להזכיר זאת בו.
בדינפים של נה ה%מאהכד.יואין ראוי להזכיר זאת עלע.
שכל ההורג נפש ענפים של צר המומאהיש בו .שנחם
הרי ףצא נאחז בבחינתהימין ואין לו חלק בצר המצמאה
כלל .ויכך לא נוכר כאן שהוא הרנ .שהרי מה שנראה
שהה שבח ננאי הואלו .וזהו ירידה ממדרנה העליצה
שנאחזהבו .וע"כ כתוב המצה אשר הוכה בסתס .ובמו
י?
כן ושם האשה המוכה .ולא נזכר עלידימ

נרוי

4כאן

על

פי דגרל החלק נחלתובין רב למעט .א'ר
ד)
אבא כהוב ס) חהאלהים עשה שיה*או מלפניו4
מהו עשה .אלא האלהים סתם זו הנבורה אשר מאין סוף
ול4
ומאין חקר .כמש"כי
)אין חקר להבונהו.
לה
את
הו
אלהים [כ"] עשה לעץ התחה:ן הזה .עשה א
וההקץ
הי"
אוהה .לכעבור שכלמי שיכנם לעץ העליון יכנם ברשוה4
שימצא לעץ התחתון יפחד ליכנס אלא שיהיה נראוי.
טא וראה שעץ התחתון שזמר הפתח היא .וע"כ נקראת
שומר ישראל .וזה עץ התחהון שעשה שותה ציזצת מן
העץ שלמעלה .ומפני מה עשה .כדישייראו מלפניו בני
העים .ואל יקרבו אליו אלא אותן הראוים לקרכ ולא
אחר .ךשמרו האנשים דרכי הקורה .ואליסירו מהםלימין
ולשמאל [ננן ובוא וראה על אוהו העץ שכל הכחזת

טראה מסומות )6י9

קירש

 )6דשכם 6יס יסרש סמוגס צו'"6 .ר עמק סמי קר6
סכי סחט ל" (תכתכ .וסס 6יס יפר6ל 6סר
סכס פכמס 1ל 6סעוגס ;6צי סוכס ו%6י ( 6גמתר מל6
כ6רמ סתיס ש6סכי *6ר סתעון מון דסלקיס קכ"ס
(פגמס לכסגמ רכמ 6( .נפ6( 6דכר56יס (פכחס
*
תס
וי
גק
ל(
דכר גס דס6 % 6תתה לכפגתמ .עד 5מכקעס
(כסכ 6רכ6 6דכר (יס 61תר ףרמ פגמס צו' ויקמ רו6ת
צו' וידקור 6ת סגיסס .וכיון דס5קיס (כסנמ רכ6
(6 6דכר סיויס כקסלגו .%דלמ 6תמזי 5יס .ומס
קכ*ס פל יקריס .דכסגמ רכ 6למ 6ת0זי 5מדכרמ נקעלכית.6
וסס ס6ס 6סתוכס
ל
סכי .כ) פנצז ו6ת
מוף ורעס 6תוגס .כסח כטן
כעמ כס' ועסס סוכ סכן מרן
כדקמ ימות וס0ס סוכ .תקוג 6דכריוו קדיפ .6דתס4
ת .ו6י תעכיד ד:6 6ת
תתש 5יס וגסיר ליס כדק 6י"ו
6תוגס
סכמ ג6רפמ .ייתק תגך ויתסרגסו תגך
ס"תסמ(ות
ד
ת5סע"י(מ [ג] וכדץ נ) 1סתטגג ע( ס' ויתן סל
5כך .כל ד 6מתתקגת נתקוג 6דנר*ת .כיון ד6תקגפ
ע כל .6פגתס כנין דקגי ע( כר"ן דל4
נריפ
"צ.46עכ
(
מ
ר
ס
י
ל
כ
ל
צ
מ
(
6
ד
ו
ע
.
6
(
1
(
ג
5
ן
י
נ
6
ד
י
ז6כתיקייס 01ויצגג ע( ס' דסמ ס(יק ו6תקסר (ועכ
ס6
י(
י
דכר 6קכ*ס .ונגיז ציס כסס16 61ר
כ6ור
יס תמס61 .סרן כסג 6מתקסר כיס 1לכתר
6ס
תר
דכ
ד6תסניק6
ו(6
ו6סתלק (כסג 6רכ 6( 6מדכר ליס קפלגות 6ד
זתרי כ((
ימות (תדכריס .כנין ד5מ ית6מד
כעגפף דסערמ 06ר 6(1 .6מתמזי 65דכר 6עליס
דכל תמן דקתי( עגסין דססר6 6תר6 6ית כיס .ופג0ס
ס 6תת6טיד כיתיגמ עית ליס חילק כסער6 6מר6
כ(ל .וע"ד ( 6מדכר סכמ ד5וסו קעיל דסמ %י דמתחזי
סכה6 6יסו גנמי ליס וג
כחסיתומסר סתודכרסגמסתס.ע(מסי
דמת6מיד כיס .וע"ד כתיכ סתו
6וף
סכי וסס ס6סס סתוכס .ו(מ 6דכר ע( ידמ דתש.
ד) על פ* שנול( ת(0ק גחלתו כין רכ לתעע .מ*ר
מכמ כתיכ ס) וסמ(סיס עסס סיירמי ת(פניו.
תסו פסס6 .למ סמלסט סתס ד 6גכורס ת6ין סוף
ן 0קר (תכונתו סמלסש 1ל
ות6ין מקר .כד"מ י) 6י
(6סים [ג ]6פסס (סמי מי(כמ תתמס .עכיד (יס 1מתקין
(יס .כנין דת6ן דיפע ל"י5ג 6ע(מס ייפ 5כרסו.
דיסכמ ל6י(כמ תת6ס ףדס5 5תיעל  6(6כדק 6מד.
נסיר פתמ 6ס .61ופ"ד 6קרף
ת 6מזי דס6י
סותר יסר .(6ודמ 6י5כמ תת6ס דעסס %סקי 6ומתוג6
ת6י(נ 6ד(עי( .6ותמי סעת 6עסס.כנין שירמות(פגיו כגי
ע(ת 651 .6יקרכון (יס מ(6 6יגון דיתמזון (קרכמ ול6
6מר .6ויסתתרוןנגיגסמ 6רמיד6וריית .6ע 6יססון (יתיג6
ו(סת 6(6נכג]  681מה ע( ס6י 6י(גמ וכ( מי(וי

רכ 6ג) דף רגס ג) תליס ל"ו ל) דף רלט ס) קסלתנ'  )1י0פף פ'

3יס

ז*ךדקיד,ך

8פ אמוגה דלעילא זו השכינה הקדושה שיגרום השפעת שפע העליונה בח .וזהו פוד הכתוב תגו עוז לאלהיפ? א ]6האלהי
'ירו*
יפ
םג)11פס
חתהחון % .הטלכות שגקראת ברתאיילה :ע
ל4
בינה .אלהים היינו גבורח או טלכית .והבינה שנקראת אפא הולידה

להוסיף ולא ליגרע.
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כיס סר" 1דננ] 6ער ד1ד6 .תס תיתך נור5י .תסו נור5י.
ד 6עדנ 6ד6מיד כיס דת ת5כ .6ופ*ד ע 5סי סניל5
ל]ס'6.שסי':ר 5נתינ .ק. 6סי
 )6ו6יר יסוזס *6ר י5מק ת5ס ע65ס 6פכמג 6כעדכ 6עדכ6
דיסוסע כתיכ כש ע 5סי סטר .5פ 5פי סמר 5וד6י.
ד6יסו 6תר ד 6מ51ק 6דיסודס  67דכניתין
וכן כ5סו:
כ)84ב:י8
ך טת כתדכר וסו 65 6סיס כ0וך סעדס ונו'.
יות 6מז"6 6ר 56טשר 5חכרי 4ניזי 5חנתו5
5רטונ 6זסעס ת5י 6תכ .65ור'יוסי דסקיעין סתיס
מס
40
5
יו .דס6 6סת5ק תע5ת 6די
ן 51ית ת6ןדחתודמ,י
15ן
65סתד 65כיס .ו6יט קריכ 5נכן5 1%6 .תתן.כיון
כ 5כמ תפ 6נפקי 5ננאסו 1ע156
כרי'יוםי
פיר6תתן ככ
ייסר
(
דסקיעין 6ינ1ן ומכרי56 6ין כר 6ז
5
ס
ו
ס
י
יוס
 651סכיק 5כר נס דיתסי 5ערם 6ד6כוי כתר דמית.
 656ס 61כ5מודוי סוס סת'ך 5יסוככי ע5יס סותיסכפותיס
טתדכק .6פתמ ס6י י13ק61 6תר .ת6ריס דע5ת .6כתיכ
י יקר 6קן 5פור 05ניך צו' ס5מ תם5מ 06
כ6ור%ת 6כ
ס6ס ונו' .סוס נעי %י ינול 4נמ %תר .ת4יס
דע %5קיש ת5ס % 67וריית 6תוץ ככין סויג6
%כ61 6תי6 .נ 6ו6מתי זשרת 6מל .4סוס 5ך 5תיסכ
גו5קיית 6ת5ס ד16ריית .6ו6י תית 6ט6ריס יע5ת6
כ0יכ 6 6%כ .ס 6סכ 6כ 65סו6 6כ 6ו6מ%6 .6
י
תיתת וכסיכת 5ס תע 5ננין .ססת6 6כ 6דסו
מפי פט 6גסיכ תע 5כנץ .ט דינ 6ד6וריית 6ככו ר'
56ע,ר וחכרי5 6קכי 5ככש
דס6י יגוק.6
נם
וו
0תח ר' 56ע~ר 61תר נ) סתיס 5ר
עי"61רן 5עותק ונו'.
עד 7סוס 6מר ר' 56עזר קר % 6סוס טתוד61 6ם6
ק כפוטיס ד6כוי 6%
פסיק כיגייסו.וס6י ינוק 6סוסיכי
ס 11תתסרם6ן"6 .ר 56עזל  16כעי קכ*ס 5תרמם
ע
ניס 16 .6כטי ד 65יסתד 5כרנם 4ר6ע5יס6.כ 5ע5ת5
דס6י יטק 6ודתעוי  65יכי5ג5 6תסכ .5עד דסוו
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שרים בו [נח אמר דוד אתה תומך טרלי .סהו נורלי.
י
זה הנ40ל שנאחז בו דור המלך .ועלכן כתוב על פ
הנורל [כי] וכמו כן מה שכתוב עלפיה' .וכתוב וימת
שם עלפיה' .על פי הטרל כהוב .ולא עלפי נורל
 )6וא'ר יהודה א"ר יצחק רבר נדול מצינו בנורל .בנירל
של יהושע כתוב על פי הטרל .על פי הנחיל ודאי.
ששרבורל היה אומר זה חלקו של יהודה וזה של בנימין
וכןכים:
כ)אבוינד מת במדברודיא לא היה בתוך הקדה פו'.

פעם אחת א"ר אלעזר להחברים .נלך וננמול
חמד להרנהן מה"
ז ממלזאה מההעכולל.םור'יומי
ןמי שרהיה ראף
שמו .שהרי נמתלק
יאי
לעפוקבו
 .והואמודע לט .הלכו שמה .כיון שראו אותם
כל בני העיר יצט אליהם .עכנסו
שםיהבלבויתלרר'' יוסי
מפקיעין הם ואלו החברים .בן קמע ה
יוסי
ולא רגיח לכל איש לקרב אל ממת אביו לאחר מותו.
אלא דעא בלבדו היה סםל ל 1ובכהעליו פיובפי אביו
מדובקים .פתח עלם הזה ואמר .רבונו של עולם .כתוב
י יקרא קן צפור לפניך גו' שלח תשלח אה
בתורה כ
האם תו' .היה נועה עלם הוה בכה ואמר .רבוני של
ם נולדע
עולם אגאתקיים אתהאלו דבריהתורה .שנייידי
מאבי ואמי .אני ואחותי הצעירה ממני .היה לך לקחת
אוהט ילקךים דברי התורה .ואם תאסר רבונו של עולם
ש כתוב ולא אב .הלא כאן הכל %קח האב והאם ,אמי
כבר מהה ולקחח אותה מעל הבנים .ועתה אבי שהיה
ן התורה .בכו ר'
דעפף עלינו נלקח מעלהבנים .איהדי
אלעזי והחברים לעוסת הככיה :נעיה של העים הוה.
פתח ר' אלעזר ואמר נ) שמים לרום וארץ לעומקונו'.
בתוך כך שאמר ר' אלעזר מקרא הזהדי
ה עמוד אש
מפפיקביניהם .ועלם הזה היהפיו דבוקבפיאביו ולא
היו נפרדים .א"ר אלעור או שרוצה הקבעה יקשות כאן
נם .או שרוצה שלאיעסוק בו אישאחר .אבל עלדברי
העלם הזה ורמעות שלו איןביכולתי לסבל .בתוך כך
שהיו י'שבים שמעו קול אחד שהיה*ימר.י
) וכאר אתה
מפקיעין הוא

"ו".'%י"".היהיק'הב' ישי'י :שה'ס "ו"
ארוש לעמר בבית .כרד ראו יט44תו עמוד האשנסתלק.
י
ור' יוסי פתח עיניו .ועלם הוה עוד היה פיו דבוקבפ
אביו .א"ר אלעזר אשרי חלקינו שראיט תחיית המתים
עין בעין .קרבו אליו וראו שעלם הוה נת4ף כאילו היה
עוע מזה ה?ולס .אמרו אשרי חלקך ר' יוסי
 .וברוך
השם שעשהלך נם בעבור דגזה ונכיה שלבנך ובעבור
דבריו.שכךרועיסברנריםנאים אל שער השמים .ובעבו
דבריו ודמע,היוושמיפו לך חים .לקקו עלם ואה עשקוהו
ובט עמו מעדל השמחה .הוציאוהו לבית אחר להשךב
נפשד% .א הודיעו לו מיד איא לאחרכך .וישמחו שם
שלשה ימים תזרשו עם ר'יומי הוה הרבה חידושר תורה.
י רשות לנלות
אמר להם ד'יוסי.חבייס .לאניחגהל

עיג 6כעיכ .6קריכו 5נכיס וסוס ס6י ינוק 6נ6יס כמס
ך ר' יוסי וכרעי
דנוט תס6י ע5ת6 6תרו זכ6ס מיק
רמחכ 6ד6רמיס 5ך גיס 6ע 5נעי 6וככיס דכגר
1כת15י דסכי דמיק כתי5ין ספילין 5תרע סתי.6
ן נע15ס5 1ס5ה עוק 6וגסקוסו
ונתלוי וכדתגתי 16סיפ51ךמיי
ונכו עתיס תמזוס סני6 .4פקיסו 5כית6 6חר61 6תערו
ע5יס16 6% .זע5 1יסתיד 5 6%נתר סכי .מדו תתן
ת5ת6יותיןוחייסו כסדיס6י ר'יוסי כתסמדוסין ד6וריית.6
6תר 5ון ר'יוסי .חכרי6 65 6תיסיכת 5י רסו 5נ65ס
י גשס ז) ?ףרט.
מראה מקומות 6פול ק :6ט זף ל :7ג)פפי
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ישוןהיהר

מה שראיתי בעולם ההוא אלא לאחר י'ב שנה .אבל
שלש מאות וששים חשמש דמעות ששפךבני נכנסו במספר
לפני המלך הקדוש .ואני אומר לכם חברים שבשעה
שפתח בפמוק ההוא ונעה בטתן הדברים .נזדעזעו נ'
מאות אלפש כמאות העומדים בישיבה של מעלה .וכלם
עמדולפניהמלך הקדוש ובקשו רחמיםקל וערבובעדי[גס]
והקב"ה נתמלא רחמיםעלי .והומבו לפנ
ייו דבריבניאיך
מסר עלי .ואפטרופם אחד עמד לפני הקב"ה ואמר.
רבומנפששליעולם הרי כתוב  )6מפי עוללים ויונקיםימית

תס6י דמתיג 6כססו 6ע5ת6 6ל5 6כתר תריסר סגין 6כ5
ת5ת ת6ס וסתין ומתס דתעין ד6וסיד כרי פח5ו כמוסכג6
קתי ת5כ 6קדיס .6ו6ותינ5 6כ 1מכרי6
דפתמ נסס 61פסוק 6ונפ 6נ6יכוןת5ין6 .זדפזע6דכסספ"5
ת
ת6ס 56פי ספסלי דסוו כחתיכת 6דלנדפ .6וכ5סו
י [גס]
קייתי קתיס דת5כ 6קדיס 6וכעו למתי ע5י וערכו5
וקכ"ס התתלי רמתין ע5י .וספר קתש 6יכק ת5ין וסיך
תסר גפסיס ע5י ומד 6פסרופס 6סוס קתיס ו6תר.
ת6ריס דפ5ת 6ס 6כתיכ  )6תפי פ551יס ויוגקיס יסדפ
ט5 11תען 5ורריך 5ססכית 6ויכ ותתכקס .יס 6לעו 6קתך
זכי ד16ריית11 .6כ 1דס6י רכי 6דק 6תסר גפסיס ע6 5כול.
דתשס ט5יס ויסתזיכ .ות5יסר כני כס6 6זחין 5יס
תמותי וערכוג 6יסכ 5יס [ד6סתזיכן תדיג 6תקיסמ ד[ 6גו]
כדין קר 6קכ'ס לתלמך סתות ופקיד 5יס ע5י דליתכ

מור המיתה

%ד המיתה

י למען צחיריך לרהטבית אויבוביענקם.יהי רצוןלפניך
שזכווע דשעורה .ובזכות ילד הזה שממר נפשועל אביו.
ב
שתרחם עליו וינצל .ושלשה עשר אנשים הזמין לפניו
תחתי ונתט  6לעירבץ [שאנצל] סדין הקשה הזה [כט
י
אז קרא הקב'ה למלאך המות ופקד עליו שישוב אל
לאחר עשרש ושתש שנה .שהרי לא ניתן העירבוןלפניו
:5יחיע
ן
י
ה
~
בוג6
אלא לבעבור שיההזר בידו המשבץ שהיה בידו[גון ועתה
[גט
חברים מפני שראה הקב"ה שאהם צדיקי אמת נעשה מכלי 6גגין דמת 6קכ*ס ד6תון וכ6י קסוס 6תלמיס
כיס5 6עינייכו
הנם לעיניכם:

2~4ידיננן

ובג

2

8תח רבייומי ואמר .כתוב נ) ה' ממית ומחיה
סתמ וכייוסי "חר .נתיכ נ) ס' תתית ותסש
מייד שאולויעל ,מקרא זהישלעייןבו .וכי ה' ממית .תוריד ס516ויע .5ס6י קר66ית 65סתכ65כיס וכי ס'תתית.
והלא שם הזה הוא סםחיים לכל .וזה הענין של לתה וס 6סת 6ד 6סתמ דמיין 6יסו 5כ .65ות5ס ד 6דתות6
אץ שורהבו .ובכל מקום שם הזה נותן חיים לכל העזלם 65 .סרי 6כיס וככ6 5תר סת 6ד6יסיכ מיין 5כ 65פ5ת.6
מהו ה' ממית .הרי ההשבו האנשים שהוא ממית לכל תסו ס' תתית .ס 6מסכין כגי כס 6ד6יסו קסי5 5נ5
האנשים .אלא ה' ממית ודאי .ואיך הוא ממית .אפשר כגי גס6 .6ל 6ס' תווית וד6י
.ק וסיךתע65יסו תתית.כס66י
תאמרלפי שבא הסות כאשר השם נמתלק מעל האנשם .תית 6כגין דכד 6סת5
.
ככי
שהריבעוד שהואעליואיןיכילים כל המקטרינש שבעולם דס 6כעוד ד6יסו ט5יס  65יכ5ין כ 5תקסרנין דפ5ת6
להזיקלו .ובשעהשנסתלק מעל האיש מיד כל המקטרינים 5ג1ק5 6יס .וכסעת 6ד6סת5ק תכיס תיד כ 5תקסרגין
צולים להזיקו והוא מת .לאכן .אלא ה' ממית .למין יכ5ין 5יס ותית כר גס  165סכי6 .ל 6ס' תתית 5ת6ן
ממית .לאותו כח הרע שבנוף הנמשךמן המוסאה [כח] תתית 5ססו 6תסיכו דססל6 6מל 6כיס[ 6גח]
כיון שזה הכח הנמשך מצד הרע רואה את זיו כבודו של כיון דתסיכו דססר 6כיס 6מתי 5יס 5זיו יקריס
הקב"ה מיד מת .ואין לו קיום אפילו רנע אחר .כיון דקכ"ס תיד תית עית 5יס קיות6 6פי 15רגע 6מד.6כיון
שאותו כח הנמשךמן צד המומאה מת ונעבד מן העלם* ן דססו 6תסיכו דססל6 6מר 6תית ו6תעכר תן ע5ת.6
מיד מחיה .למי מחיה .לאותו הכח ףגמשך מן רוח תיד תמיס5 .ת6ן תמיס5 .ססו 6תסיכו דלומ
הקודש שבא מצד הקדושה .מחיה אחזו וטעמידו בקיחם קדס 6ד6תי תססר 6דקדוסס .תמיס5ים ו6וקיס 5יס כקיות6
פלם .הכל עושה הקב"ה בזמן אחך .ומה שאמר מוריד סליס .כ 65עכיד קכ*ס כזתנ 6מד .6ות6י ד6תל חוליד
 .מוריד לשתו רהק קדוש שיהיהנידוןבשאול.ן פ 516הפ .5תוריד 5ססו 6רומ קדיס65 6תדנ 6כס.516
שאולויעי
ועושה לו שם פבילה להמהר* טיד מעלהו ונבנם למקום ופכיד 5יסתתן סכי5ס 65תדכ6ס .ותיד ס5יק5יס ופ6556תר
שנצרך בנן עדן .ואנק חברים .בשעה ההיא שנסתלקתין ד56סריך כנן מדן .ו6כ .6מכלי .6כססי 6פפת 6ד6סת5קנ6
סעת 6זפיר6
ר ער שעה קטנה תע5ח 6רהם 6די5י 6סת5ק .ודתך תיד
ק העולם רוחשלי נסתלק.ומידםבי
י קכ"ס [נט] עלש 6סוס תיפ .חספת 6דפתפ
שהחיה שתי הקב"ה [נט] והגק8היה בוע ובשעה ש8תח ד6מי5 6

צי

נ48אה מקומות  )6תג'ם מ' )3ספ"י

 '6נ'

פי

בני

9ר דשהר

וגי) להיות עריבים בעדו שלא יקלקל טעשיו ויולד רעה לנשמתו עשי תהייתו,ועגין זה יטל להיותע*יסייעתא דשטיאצ ]גח נלשקרר
בדרך אפשר שזה האפטרופם שהוא המלאך מטשט גתן י*ג אנשים בחור בטוחות למלאך המות שיתרצה להשיב עתהלר'
י נפשש
יו
ע
שלקח ממנו בשעת מיתה להיותה תחת ת8קידתו.ויהיה מלאך המות בטוח שימות ר' יוסי 8עם שנית ויקח או אאן גפו*ו ט
טט שנית
תחת ת8קידתהגי בן היא גזרת המלה שנפשות המתים לוקה אותן מלאך המות בשעת מיתה למופרט למלאך דומח הטמונח על המתיפ
טשנן עד זמן תחיית המתיט .ולבך היה נצרך לפעול אצל מלה*מ שיתרצה להשיב הנ8ש קודם חה תחיית המתים .ונאשר ימות
רג'תוייאי פ'ביחזי
ר ויקחנה .והעירבון דהיינו הי*ג אנשים יפמרו אז מן העירגות.וענין העירטן 1לי'נ אנשים קשהלהבין נ8ש4 8%טר
ישבעבור זה מתו אז קודם זמנם .אלא יותר נראה 6מר שניתנו  6בתור עירבון דהיינו בטוחות לחיזתפ לגט~י נסשותיהם ורודוחם
י פעם ב'.ני מלה,מ השב שגאט יעמד ר'יוסי למאיח לא ימות עוד שעם
ונשמ9תיהם תחת רשות מלאך המות בל זמן שלא יטות ר'י"
ב' במו שעתיד להיות לעתיד לבוא בזמן תחיית המתים :וג])היינו הנפש של ר' יופי כמו שנתבאר לוףל :וגמ)חייט נ*ש תנהמיות
י לא יראני האדםוחי 1מע)בעתיט חל4נתשררו
חם8שטת בחותית בכל הנוף לעניניםהנשמיים ותאותעוהא.וזהחענין נרמו בבתובנ
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נני נשתן הדיבורים ש פרחה נשפצ .פנקק בנשטה
סה כ6ינע ט5ץ כדץ פרמם כסמנמס .ו6ערטת
מתוך המהרה ומתוך הטבילה תבנסת
ל"
5מ
פמ
וס סלק% 8נו דכיו ומצו עכילס גגיס
ת של* שהיתה
י רי
יי(
לי פסרין במקום שנצרבהליכנס .ושם דט דינהונתוסףלי 4שרים
כ5תר דפ5לת .וספן 5תרן הנס5
ו8תיכץי
ושתים שניתחיים.בשביל הדמעחז והדיבורים של בני.
י לעסוק בגשה שראיתי .ואין עוד
5יתי 4מכאן ולדלאה"ש
65ב~6
1מתן6ן
י
4
ל
65סתז 65כמ5ין זס6י ט(מ 6כ*ון זממיכ 6מלו דמתיג" .6סוק בעניני עולם הזה כיון שראיוזי מהשואיתי.
ה נאבד ונשכח ממני מאומה!-
והקב"ה ררצה שלאיהי
וכטי קכ"ס ו 65ית6כיד ויתגסי מנ 6כ5וס :
) פתח עלם הזה בט של ר'
ואמר .אבינו
יס ו6מ-ר6 .כיגו
"
") פתם טלו יכוק 6כרי
י
ס
ו
י
65סיס כתוך סעדט וגו'6 .כיט  60מת במדבר והוא לא היה בדצך העדה ונו /אבים .יש
מת כמדכר
הסו"
שפמ5 6עי(6
ך מ5ט ומסיה 6 ]([ 05י עליו פעם למעלההמאריה את התבה ומושך לה[ל]אוי
י
י
6
מסידין קויסין .כמס טסיכו ד5טר 6כמכךי %ינו .חסידים קדושש .כמהנדולמשך הצקר במקרהשלאבי.%
ן כאב של רוח ונפש אלא במקרה כזה [(]6
5ית5פר51 6ית כ6נ 6דרוח 6וגפס 656 6כד ק סגי [ ]65אין צערואי
רש 65מיתו אבי ,%בכאבלבב .%מת במדבר .וכי אחרים לא מתו
%יגו .נכ6נ 6ד5כ .6מת כמדנר .וכי 06לגץ
יסו מת כמיכר .במדבר שכך נרשם בכתוב ואומר שהחש מת במדבר.
נמדנר 6דסכ לסיס 5יט 61מר ד6
יכן מ*תו כמזכר 656 .6כתס גמ גס 6והלא אלפש ורבבות כוע במרבר .אלא הרבה אנשים
וס 6 6ורכ
5ף ע 5ד .6מנסץ 6מרי דסהח מקוסם עניס ערומש מהבנתענין וה" .שאומרים שהוא משששעצים
ערטי65ין
סוס .דכתיככי כמע6ו מת .ותנטון 6מל* סכי ומנסון 6מרי היה .שצאמרכי בחמאו מת ,יש אומרים כך ויש אומרש
טכי.ו6ג טכי 6ו5יפנ .6יומ 6ד6ג6גפ5כגי מרעי6עפי5י כך .שני כךלמדתי .ביחם שנפל אבי במחלתו למדולי
ד .6ו6ג
" 6ממיג 6מ6י דממיג 6דפקיי 5י 6כ 6עען וה .רעוד אני ראיתי מה שראיתי ופקד עלי אבי
ד5 65נ("ס 656 .כמס וכמס טח דתימו כמדנר .6ו( 6שלא לנלות .אלא כמה וכמה היו שמתו במדבר .ולא
ע0 5וכ 6דקרמ  651ע 5מוכ 6דמרנ5יס 6מגאך נזרס על חמא שלקרח .ולאעל חמא המרנליםכשננורההנזרה.
ן מעטי ע(מ61 6ינון ולא על חמא הענל שעשו 4צתן שהמעו את
ושתן
 6(1ט5מוכ ,דטנ 65דעכדי 5יגו
דתת"סכו 6כתרייסו6 .כ 5טעגס דעענו 6ינון כנתין שנמשכואחריהם .אבל המענה שמענואותן הבגותשאביהז
דמית כטדכר .ו6יסו סוס 55פ0ד רכ 5כי יוסף .ומגו מק במדבר .והוא היה צלפחד נדול לבית יוסף .ומפני
ד(6סוסידט 6ר0ויד6וריית6כדק6י46פ 65טוסנסי6ןוס61סוס שלא ידע דרכי התורהכראוי לא היהנשיא .והמאו היה
גסר פומיט ומ(,י (קכ5יס דמסט .וט5יס כתיכ נ) וימת שלא שמר פיו ודיבורו כננד כהפה .ועליו כתובנ)וימת
"רכתיסר([ (6נ] נכר ז(6ידט6ורמויד6וריית6כדק6י6ות עם רב מישראל [(נ] איש שלא ידע דרכי דמורה כראוה
טס
ז(
1תיסו סוס רכ מספמס רכ דורט 6דיוסף תכנף ימגסס .וקחש היה רב שבמשפחה .נדול שבזרעיומףמבני מנשה.
וכנין דמכ כמדכר כת(5 6(1נכי מסס מסיכו דמסס ולפי שחמא במדבר בדיבורו לננד משה חשבו שמשה
6נטיר דככו .וכנ"כ קריכו 5קמיס דמסס 561טזר וכ( נומר שנאה להם .ולפיכך קרבו לפני משה ואלעזרוכל
סגסי6יס וכ 5ריסי 6כסן 651 .ת(י 15טס מסס  6(6הנשיאים וכל ראשי האבות .ולא דברו עם משה אלא
(קמייסו .כנין דקגי6ו קג6ט מגיס מכ6ן מן דמייס לפניהם .מפני שחשבו שנאה ממנו .מכאןמי שחושש על
מן ז'ינ 6יקלכ "חרגין ויסני כנוכרין כסדי ססו 6שנאה מןדיין יקרבאליו אחריםוירבה אנשש להיווזעם
דיינ .6כנין דיסמטון דיג 6מגיס וידמ(מגייסי .ו(6יסיס הדיין .כדי שישמעוהדין ממנו ויירא מהם .ולא טיה
 .והם לא
דן אלא כראוה ואם לאו ידחה אותומןהדין
מכ5מס6זס.
יוטו דס6דיסחיס'6
6סרי ט 5ידעו שהרי והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על
מסס6יטגו מ6ז
פני ט"דמס 651 .ידטו דמסס  165סכי .כיון פני האדמה .ולא ידעו שמשה אינו כשארכל אדם.כית
דמת 6מסס כך6 .מר ממיכ 6דכ( כגופי 6דנוכרין שראה משה כך .אמר רואהאני שכל האספה מאנשרם
רכרמן מיסר 56וכ 5ריסי 6כסן וכ( נסי6י כנסת 6נדולים מישראל וכל ראשי האבוה וכל נשיאי העדה
ע5י קריכו מיד 6תפרס מסס מן דיג 6סס'ד בשבילי נאסש .מיד חשך משה עצמו מן הדין .וש"כ
ויקרכ מסס 6ת מספען 5פכי ס' טגותגות 6דמסס ויקרב משה את משפמן לפני ה' .ענותנותו של משה
ד 6הקריב את משפמן לפני ה' .דיינים אחרש אין הולכים
ן 6מרגין
6סריכ 6ת מספסן
ס' .ייינ*
( %גע5ין .ד%טשנ5פגיזכנוסי 6סני ע(יט6ור
ןמ"6יגון בדרךוה .שאע"פשרואים אספת רביםעליהם מחשד שנאה
י פנים .אין בהם מענותטדצ
דייני זיג61 .6קרון טוי סניס5 .ית כסו מטנותנות 6הם דניםהדין .ונקיאיםזו
ימסס ג( .5זכ6ס מעקיס זמסס .מדו ר' 56עזר של משה כלל .אושרי חלקו של משה,.שמחו ר' אלעזר
ומכרי6 .6מר ט6י ינוק6 6סזרג( 6מ5ין קדמ6ין 6כיג מת והחברים .אמר עלם הוה נחזורלענין ראשת .אבינו סת
כמדכר6 .כעו 4% .עעמ 6דמי 5גמס ד
ית(י 6במדבר .אבים ,וה ד5עם שעליו דומה לנחש דגמרים
עג
ראשו
טראה מקוטות ט 97יס; ט ט7נדיי6
 %הזהר
חנמי הפילאזאפי לעסוק בחכמתהספיריפאליזם אאתיא דרישה למתימכעין בעלת אוב* 81רסמ 1שנורע להם חדוות ענין השינה של
הנשמה לאחר מיתה סה ונזכר כאן בה,הר ונודע כבר זה ב' אלפים *נה לחכמי ישראל .ו זח במו מציאת ארצצת אמעריקא שנזנר
מת רו'מנייחוטי.
ג"כ בהוהר כידוע .ווה מזבן שגואמה הצייק נתעוררת מיר כנוכר כאן אצל
אבלהרינשמות הרושעים בחשך יימז ,מן ארוך:
מ ,וה טעם הזרקא שעל תיבת אכימ"(,:
יתומים קמגים(] :נ) שאין לפרש כאן עם על העקב
ן כאשר יקרה צרה כזו שהאב
רב כיון שכתוב מישראל .אלא הרמז על איש שדיבר נטו עם תארץ כגנד משה .והיא רב .הייט נדול שבמשפחה והוא פישראלו

עיה

51נשאס גז4

;"%יממ2;1ץינס6
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ן הזהר
ישו

פנחם

ראשו וסומך עימו על קרקדו ומושךזנבולפיו [(נ] לרמו
שמפני מעם ההוא שנמשך על תיבת אבינו למעלה סת,
במדב"י ,בדיבור פיו ,נתבדל עלם ההוא בבהלה ואחז
בקדקדו של אביו ובכה ת!סר .צלפחד זה בשביל דיבור
מת .ואתה אבי בשביל דיבור חזרת לעולם השה ,החזיר
ו ונשק לו חקבק ארתו )6 ,א'ל ר'
אביופניוא"י
י
יר
[ז
אלע
ו]
בני הואיל שאמרת דבר !ה מהוכי בחטאו מת
אסר עלם הזה ,אביאבי אמת שבדיבור אחדדי לט,
אלא מהו בחמאו .באותו החמא שחמא נחש הה"א ,ומה
הוא ,דיבורפיו [(סןכי בחמאו של אוהו פעם הנמשך
הוא כת ,שהוא נחש הכרוך בזנבוי בחמאו ודאי -
 )3יפקר ה' אלהי הרוחות לבל
בשר אישעעוללםהעדה )3 ,יפקר ס' "לסי סווהת לכל כסרמיס על סידס.
ר
נ
ח
ו
א"ר שמעון כהוב נ)
משה
ך
*
"
)
נ
י
כ
ז
י
ו
י פעס תסס
כ
י
ת
כ
ן
ו
ט
ח
ס
י
מ
י
ח
י
,
ה
'
י עולם ,זה הקב
.
ו
מ
ע
ה
ט
ו
מ
ל
ו
ק
ש
ס
ע
ע
ע
י
ט
מ
7
ר
כ
ז
י
ו
מ
ס
7
ו
ק
ס
ס
ח
מ
ו
:
ו
ח
ע
סקול
כריך
יתי
עמו .ויוכרימ
היה משה ככל ישראל ,ולמדט מכאןכי מנהינ העם סוס מסס ככל יסר6ל ומ(1יפגמ תס 6כי רעימ דעת6
הוא ממש כל העם .אם הוא!כאי כל העם זכאים ,ואם סו 6מתס עמ 6כלסו6.י מיסו זכי עמ 6כל
סוו זכמן.ו6י
הוא אינו זכאי ,כל העם אינם זכאים ונענשהם בשבילו6 ,יסו למ זכי .עחמ כלסו למ זכמן 61תעגס 3ניגיס.
חה נתבאר)7 ,
סיל טרסאשתףכל העהםי,תיאםבדקתי שהאעיןם וטמ מוקמוס .י
) מ4ריוסי תסתכ( סויגמ כ7עתמי דלית
מתקהם א*ארלאיו
ע
העו"ם
6
ח
י
י
ק
ת
מ
%מ
5
ע
6
מ
ל
ט
6
ת
ע
ד
ן
ו
ס
י
ס
י
ר
.
י ריסי עת6
ראשי
מ
וכאים מוב לעולם מוב לעם!41 .ם אינם זכאים
י לעולם זכמין ס 3לעלח 6פכ לעת61 .6י למ זכמין וף לפלחמ
ו
י לעם ,אשרחייאודאי כך
ו
י
הא,לאמנייאןר,נישםכתלואב ס)ראיתי 11י לע'6 .%רמי"1ו7מי כך  610חגלן 7כתינ ס)ר"ית
את כל ישראלונו' ,ויאמר ה'
ל,ה ישובו מת כל יסרמל וגו' .וימחר ס' ל6 6דגיס ל6לס יסו3ו
איש לביתו בשלום ,ישובו ,ישבו צרי
ך בלמוסמףרמם.לביהו6 ,יס ל3יתו 3ס(וס .יסו3ו 'ס3ו ח3עי ל"ז .ל3יתו.
בביתו צריך לומר ,שהרי אז עור עמדו
אלא כ3יתו ח3עי ליס .דסמ 3ממיייט קיעוי6 .ל6
כך למדנו ,אם ראשהעם
י ריס7 6ט % %ני .עמ 6מתפמ 3מונהג
איטוטז'כאיה,נהטעפס העם בחסאתוו ',סכי תגיגןמ
מנייןי שכתוב ו)ויאמר דוד
אנכי חמאתי
ואלה הצאן מה עזט ,רור חמא וישראל סבלו* ואם ראש
סשתידודדמ13ויסר6ל סכל .1ו 6ריסמ
העם נהפם בחכ4ע נצו 4העם .שהרי הדין אינו שורה דעתמ חתסס 3הוכיס עמ 6טפת~3ן 7ס7 6יגמ ל
י 6סרי6
עליהם ,זש"כ ויאטר ה' לא אדונים ל"!.ה ,כלומר אם עלייסו סס*ד וי%ר ס' ל6 6דוגיס ל6לס .כלוחר
י
מ
אלו האהעשיהרנוולאיהיוע
םו,ר ראנים לה~ם בררךהזה6 .לי לח סוו רש'ן לפטמ 3ס6י 16רמ .6יסו3ו
אז ישובו אוש לבטעו בשלו כלם ינצלו אם רא
.שיהם 6יס (3יתו 3סלוס כלסו יסמזכו מי רי:יסון
ידיו נתפסימי ואפילו יהושפמ נגזר עליו להענש לפי מתססן ימסילו יסוססס לתנזר עליס ל6תפ3סמ כנין
שנתחבר עם אחאב.לול
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ז)פמן אתבניתף",טראל ואמרת עליהלםה'אה קרבני לחמי ו)שב
ך מת ככי יסר6ל ומחרת 6ליסס 6ת קר3כי 5מאן
בקךלות וזבהים
כתוב ח) החפץ
לאשי
ל%י ונו' .כתי 3ח) סמפן לט' 3פולות וז3מיס
כש3צע בקול ה' ונו' ,אין רצוט של ~,קב'ה שיחמא
האדם ויקריב קרבן על חמש ,אלא
שלמש,קיבוכןטושהכןואש%בבלין "!נ ,ו,
חטא זה הוא קרבן שלם ונקרא
דצ*מיד אעשפ שמכפרעל חמאים ,רבי אבא
פתחין)9רזצבוחטי 6וף ססכיב"מע"נ)גסדנתרכספר 1ענ.'15טכין .ר3י"ג
 6פתמ ע) ז3מו
~הים רוח נשברה תו' ,מקרא ז
ס6י קר 6מ1קמוס דרעו%
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מתנ6י
רעט 6דעש .וסס61
שלוי
הפוטאה ההו *4מתטנר בכחו וט:חזק ושולם על האיש ?טי 6תס6 636תג
"3ר3 3מיליס 61תת 43ופ5יע פליס
*רנמה לרטנו .אם באהאיש להמהר והחששילהמרעעל צד לרעותיס .מתי  3ל6פדכמס וסליס על"ס.
מדכ6ין
פ!.
ג)
3שיאה כקומות )6י9
גסגמ ג) יס '9ס-ג ז) כ( 6ו ס) דס*נ חח ו) סזג ג'ד !) 7ף לט .ח) ספ! % 1*9 '6 (6חל*פ גש6
דו הזהר
*ן כך היא תמוות פעם חזרקא ,נמצא"י
ה רפז  '3גפעם הזרקא שעל תיבת אבינו.בי לעיל גזב
חטאר הדמז "הוא פעם הנפ"ר לרמו של
גנוחי שעלירה גרולח" !7~ .הלשון 143ל גיון שבתהלת דיבורן גרמז בשביל אי!ו
טת! מסן

י

י

וחסיך א3יס לסוחיס
פל ק7ליס
[לנ]
כעטט7 6ססומ דמתחסך עליס לפילמ חת .כתד"3ר.
כת(ול 6דסוחיס6 .תכסי(  6100ינוק 6ככסי(ו ו6קקיף
3קו7ל 6דמכף ו3כס ומתר5 .לפמד דמ כח(יל6
תית י6כת  636גיולול6 6סדרת לע(חמ דמ6 .ס7ר
מכוי וגסיק ליס ונסיף ליס )6 .מ"ל ר' 6לטור.
כרי סו6יל ו6תרת תלס  67חסו כי כמס 16חת [:י]
6מר סמי יגוק6
6כ 6כמד מלס סגי (ון.
חו
חסו ט*טמו3 .מס6
7 "3סס 61גחס 1מ6י 6יסו.
7 6(1%סותיס [יס] כי כמעמו 7סס 61טע %מסיט
מפ .ד6יסי גמס 7כריך נזגניס נמסמו ודמי :-
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לשון הזהר
פנחם
 .ממהרשלו .בזסןשדייהב"ז דמקדש קש הקריב
מתג 6וסוס ט תק %7קייס 6קרינ היע
כערס 7י(יס ת(י 6ע(יס ע67 7תחרע קרבן .וכל הכפרה שלו היתה חלויהעליו עד שנתחרם

ת7כ6ץ 5יס.
קרנני 0וכ(
ותנר 605י ר1מ נ16ת7 6י(י 0ומ6יך (יס 671 .סו 6הגיר1
7ס0ו7 6רנ7 6מס6כ1 .6כז 6תכר  6100רהח תס6כ6
וקדיכ קרכניס 6 67יסו ז6תקכ 5כרע 61גזק161 6ת.
61י 6 65תכר  6100לומ ( 16קרכניס ג(1ס51 .כ(כי 6תתסר.
דט 6קרכנ 6ז7 16( 6קכ*ס 5 656כ5כי.
וינ'כ זכהף 56ס*ס כזוא י*חע 0ו 6רומ נסכר.0
מ6ן 7יתכר
7יתכר  6100רוש מ%נ 651 6יפ(
ראע(10.ו
(יס ג7ק6י6ות ס%יס כתינ )6
ך
ע'י 6(1ישכ5.יס1י
ססו 6נכל 6נ6כעמופ 6(7 6יתוכ 5נ3יס 5ע5מין
6י
 6%יס1כ5 .כ מפכר ונ7כס .ס6י גכר 6ך6 65סת0נז
י
6 6(1תעננ כשנונין 7ע5ע.6
 8תטס .נינך6
0'6ו (נניס6 15 .ת כס יסר .56תס 15 1ז 6ענתס~רס.
ננין  657ייע %נומיס (6סת3 6%ר1ח תס61 .%6עא
ענ71ס זרס ממס.

שיס

רוא דקרבנע
56פן פתמ נ)

כיס

ל'
63תי 5נני 6פתי4 .ץעי
י עס נסמי 6כ(תי יערי עס 7כסי ונו'
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ש
4
י
ס
ת
יקמו6 .0כ( 6ית סתרי 7שרכנ 6סכ1 .6כ6 65פפר5 .ע
6ו

רר סמעון 1י6ות 7 610סרית מ3ס
6מ6י6 .מר כנין 7ממי %כספר6
ת5ס 5161יפנ6 .6מר 6ית 6ססי 6ת(ס ז"מית
וסמעת .נ) 6מר כ( 6מ 7מ(ס קכ'ס 6מר
ן 7כ 5קרכנין 7ע5ת 6ג7
 67כמתי 5נני .כני
ס(קין .כ(סו עיעין (גו נכת7 6ע7ן כק7תית .6רז6
7כגסת יסר ]1([ (6א6יך .כק7מיתמ וסירות6
7קרגנ 6כסעת 6זכר כס 6ו7י מס6וי ע(ס וככיסו וזריקו
7יוויסע 3מ7כח([6י] ססת5 6הת 65סתכ( 6ס6יך 6יגוןרו0ין
ק7יסין 6תסגון מס6י .ות 4עעמ7 6נך3ג7 6כסמס601 .
*8יל ס1ס סני (תגל 6גר כס  6100רומ6(1 6תכ6
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6סשמ
סמן 0י 6עכזע 5יס נתיע 6מן0 .6ס*ו  )0יכסמ
ן  %פיסו [(עו טתר7 6שף ס"הר7 6כ5
כי יממילי
סמ פקרש '1סצ6
כעע" ו5תת.6
כנין זרמא 7כטזרי מג"סו 6תפסש (תת.6
ו6ת4יר  6100רו( %תת 6נש:ףה .וכ 7פנ נר פ
5%פסר(שקי 6ועכ
%ייסה נטץר( 6קרנ% .%י מש 6ונטר 6ל
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השבר ל%ותו רהק נאווזשלווהכניעאותו .חהוהיאשבירה
 .וכאשר נושבר רוח מומאה ההש
לצד חפשאה הדיש
פק%בט .זה הוא הקרבן שגתקבל ברצון כראוי.
נשבררוחדיצאאיז קרבם כלש %כלבים נמסר.
גקיבן זה %ט של הקבאה אלא נמסר לכלבים.
כהוב זבחי אלהשכראוי הואראתנ,שברה .שיהיה
מומאה הההש ישלם .דצשכטי שסשבר
מצבר

ויא

רית

איע כהאף עליו בתוב  )6רוח דולך %א"%ב.
'כ
ש
א לךיות בפ%ח שלא עשור %ליו4טלם .ו
אישהיצ
י
כ
י
י
א"שב .לב נשבר ונדכה .שההאיש שאעו סתנאה
 .שדום לא תג1ה .בבבחר
נ
צ
ש
ת
מ
ם
י
ע
ה
ו
ע
ש
מ
בתעטצי
זאאאצלו .צו אצזבבי"8ראל .פצש 11 .עבודה1רה.

%חןיא

ענים עצמו להנפפנ נרוח של מוסאה .שחש
עבוההוהה טמש!

סור הקרננות

י

8לשר פתח נ) באתי לנני אחותי כלה ארית4
מורי עם בשסי אכלתייערי עם דבשיוגו' .סיי
א וה
נתבאר .אבל סוד הקרבטת "פ כאן ,והכל נתבאר .א"ל
רבי שמעת וכי כך פוב הוא שה,חלת לדנרוהשםיז.
מפניסה .אמרל4ישוא"עי ושנבר מכרענין וה נספרו
יבו .אשר שמעון אמור דבר ההחששאיאית
של חטךימרת
והבנת .נ) אשר אלומר כל זה ענין אחד ואשטר אותר
הקכ"ה .באתילנני .לפי שכל הקרבטת שבשולם כאשר
נתעלים .נכנסים כלם לתוךהנן עדןבתחלה .שהואהסוד
של כנמת ישראל[(י]ואיך הוא הדבר ,בראשיתודהחית
הקרבן בשעה שהאדם מהמרה חמאועליו ושחיטתחריקת
דמו לל דגטבחנמ] עכשרוצריךלהבין אוך אותן רטצת
א
הקדושיםטציםנהה .וסה הפשם שלקיבןהגהמה%.י
מוטבהיהדיבה ש"שברהארםלרחקדחהח%הש"טובבצזשיבה.
כאה המהנם ושל שחימת הבהמה
שתה באש
ש
דמזבח .אלא פד הוא וה* לפי וול4וששרףבהםה חץבצת ש
עם[("]
ואכללףםהרינםק.השחיםשצשבבועשילתנאש%שףררידששאהלםף%4.כהיצת*נג
ימרט ש"ן
בל
בהמה אוכלת ברגצת .וממה הםדג מאש .וכלןיתשבת
שתן בהמה הרוא בלהוכה אהצביש*כ )1כי ול אלהיך
*מש *גלל; ועשאלגהא
 .וכל נףםיוףררן ,שדצ%א ;מ%צ
שטם הש טמא *ןם ;צ%שו שח.
יטא
מע" יי
ק 8לפיהו[(]8טודענין דצנהר דוא שכל
בהמות אש שלמעלההן שוששישדלאמוןהבהמות
שתן
שלסמה ,לפי שרמצת של הבהכ%ת מן8שפוםמהןלטמה.
וגתצייר החדוושימפה בחבוצצת .גחשר האדם דצפא
ומבקש בחמהלששק.רשחאשה ש8 %הטה ש 1שלה שישר
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"""י'?'1שי.ןםמ.גי''.י,ו"ע/ן'",םשין:

הש%יש של 8דת המלבות שהיא פקור עולםהנשמיי .ואלף חרים היינו שולמוה :עלמים* וחצמחים שבהם ויי
ט מו%ע שנשפע גהפ
פנגוה שעל נג1ה ואותה השפע נצפ*ירת שם בדמות בהמות של אש שמהם :שפע רוהות ונח חחייםלביעשהשדגואמיות שבזולםחנושמיי:
;)85ירי
ן רמו לספירתיסוד המשפיע שפע לעולפ המלכות מן שש ספירות שהן חג"תפיש*מצצ ש*8%רפיפיואידושצהמי" ג*ששנ*.8
8י שב,ת גגי' פ8ירשאו

ע

:יג':%:י31ילנ%7",.י~

88

96

פנהם

לפון קודש

למקוםשורשו .ומתפשמ רוח הזהבכלז .וכלאותן למעלה
שהן ממין זה הקרבן מתקרבין ובאיןונהנין מזה החלב
והדם שבאותו הלבוש של רוח הזה [מ]ש מן הצד
הערשייםמליצים
שלהם היה זה הרוח .וכלן נהניןונתונין .ונ
מובים עלאישההוא .ונכנס ררך הושמ כמו שטזבאר[ת]6
%פיכךהקרבן מןהבהמה .א'רשמשן ברוךבנילהקב'ה.
י .ישמח
אעבלייךך .נשאלממרעל6ה).ייושאממחך.אזוביהךשבויאנמהךהקהזךבולשהי.ולרווועז%יירתך.
י
 11כוע של ר' פטהס בן יאקי הושמיד [תנ] אלעורבג
אמור .זה מובן בשיבן של בהמה .ושיבן של שפותמח
ענין זה
הח* .שנאמר ואםמן הען ע~ה קיבע.
'ב
ראיתיבספר ההוא.אבל "8להביןמעניןאה
יהמהענין
העוה .ולא אענה ולא שמרלפי קחה לח ראשזי חגר
עתה לא שמע ?
תוין אלשר בגי יפה אמרת .אבל מדך
א'ר שמע
מטמרו לנלחן
הרבה מטערות בזה.
לצדיקי אמת שסורות של רבונםאין נעלמים מהם.
 .ר'
סור הקרבנות זה הא המור של שתן חיותהירש
צורחז חקוקווז בכפא רנבוד .וזאת הכסא הש פרנסת
פני
נ
רוטלך הקרוש נטג]פ
י
נכל
יפני ארם הוא כולל לכלם.פו
אדם*
ילים אלו לאלו ונכללש אלו נאלו .רמהם
נכ
פח
השנים מפ
מתפשמים [כחות] לכמה צררים אלפים היבבות למעלה
ולממה .שאין להם שיעורומנין ומספר .נ*ני שור
מזפשפ לבהמתז רוחא ממנו *ארבעה מעים שנבללש
באחר .חשלה הם.פרים וכבשים ועתודים המימ* ח4מה
ז
ראו*ם לקרבן .ולפ שכחות חיותם מהם הע .לכן אות
תיפשמו מן פני שור ההחו מתקרבש
בחות קךושיום שנ
ליסורם שבעולם הזה[תין ונהנים מאווזוהיסצרוהיבוש
שלהם .ולולא זאת שהיה להם יפד בעולם ה1ה לא הע
מתקרבים שמה .כרמיוןשיש נחת להשכינה דקדהשה מן
רתצת הצריקים .ומתקרבח לקבלריצ שלהצריק הההו
תדגען ממם.לפי שצצמנה הךה רוח הדצא .כמוכןאותן
כרצת הקדושיםנהנים מאותו היסוד שלהם.ונהניום מאותו
הלבוש שנשיב להם מצד היסוד שלהם .שהרי החלב
והרם לבוש ושל יטרם
לששתהריוהח.ות ממט.נהוננישםר במשהנםי:צרפרניי
ם
מט מתפשמ
.רוזהו סורהצעשיעופף.שני רוחות [תס] ו
דוא
מלאפלי.כך שני
הדחווז מתפש*מים ממע ויוררים מימק ומש קרבן
העוף מכל הצד המהור לא נקרב 4לא יעה ותורים.
שהם באמת נקשרים לזיונם מכל שאר השפחע .כ) והם
נרדפים ולא רודפים .ונאמנים זהלזה .הנקבה לבןזוגה.
%כר הקרבעת מהם .ויוררים ומתקרבש אותן רחץות
הקדושים ונהנים מן השור והלבוש שלהם .ואם תשאל
איך מתפשמ חלק קמון מן יונה זו או מן תור אחת
להרבה צדרים וכחווז שאין להם שרעור .או אפילו מן
 .בוא וראה נר קמון אחר הנדלק
בהמה אהת כמוכן
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ורו%ס 5גני 6דספ6ד5כמ .65דקיית 6פ6 5עתויוקכין תכ5י5
ג 5דיוקאמן65 .תפר 6פ5יס כוק0 6ף .וסינו
56 )6יך  40כפסי 6ס6
כי.יסו651פפר 6י*ונףץ 6חרגע
וכ6 5יכון דתתפס ת
פס5ס  .1115וסייט
עיידכרי [ט ]6וכ5סו 6כ5ע ו6תסגיין כ5
יניפו .ירכט * יתתרו.
"ד ומד כוק 6מזי 15ס .פכ6ן ו5ס65ס5ית 6כרכם פ6גף
ו5כיס .וס"ס נ)יפכך ס' כיוס 5רס .כפוכרת6דיפכ6כפ6נף.
65פספכ 6כ5סו סכעי פ5יס דכר
כפע
יןפס סככס  15ח11נ2ם .ופשי
6סרי ס
קיככי 5ממי %5י רים מח0י טספרו 5סנך*3
)1
י במועדו .א'ר יהודה בקרבן "ש עשן .ויש
 4כתופוו*6 .ר יסתס כנףככ*6 6פ פמן.ו6יפ
רים כ"שם .פסן6 .יכון מ%י ורונ" .דכתינ ד)כי 6ז יפק ריחבהשץ .עשן .הם בעלי ר1נו .שכתוב ד) כי או עשן
6ף ס' .פ ?5פסן נ6פו ונו'6 .יטן 6פסטן תפסן .ופסן אףה' .עלה עשן באפו בר .הםנהנים טןהעשן .וצשן
רוגז 6כמיסת6 6יסו .רימ ממם .רממה * טרה שהרתו בחומם הוא.ריחניחח .םורה התים.
5יכון ו6קרון תסודהן [טנ] *6ר 6כ 6כתסומיס.
אותן שנ9יאים תפוחים [סנ] א"ר אבאכתפהזים .זש'כ
י
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ס) ורימ 6פך כתפומיס )1 ..רכי %פזר 6פר 6פ
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5מתי 65ם*6 .ת קרככי .רז 6דככסת יסר .56וכפינ לחטילאשי .אתקרבני .זה מודהשכינה הקדושה .שנאמר
5ם"5 .תרייק[ 5סג] קרככי .ד6 6יסי קרככ 6וקסור 6את .א'ת דוקא [סנ] קרבני .זאת ההש קרבן וקשר
65תקסר[ 6סי] 5מתי .ד 6תווכ 6ד5תי פ5פי 65להתקשר [סד]לחמי .זה שפע טזון הבא מלמעלה עשי
כ6תערות 6ד5תת65 .6מי65 .תכ 655ס %מעין 1%ק התעוררהז שלממה.לאשי .להכליל זמשר חילווז אחרים
561סריכ65 1פע 6כ 5מר ומר כרק %מוי ליס .רש הנצרכים להיות ניזונים כל אחד ואחד כראוילו .ריח
מממי .ד 6רפית 6וקסור[ 6סס] ד6פ6מד 6כ 65כרו 6ופ5ת 6נההחי .זההרצון והקשר נססן שנתאחד הכלבסחר עולם
פ65ס .תסתרו 5סקריכ5י כתופדו .ת6ן תופדו .כזתן העליון .תשמרו להקריבלי במועדו .איזה מהגדו .בזמן
ו6תער %רסס 5תענו רפותיס .וכתינ ויסכס 6נרסס שנתעורר אברהם לעשות רצוט .שנאמר וישכם אברהם
גנקר .וכזתנ6י6תפקו ילמק פ5ג תדכמ .6וססי 6ספת 6בב.49ובזםן שנעקד יצחקעל הגהבח .שאותה שעה
כין סערכיס סוס'6 .ר אס% 6
כיסכי 6מ6י כתופוו .בין העדבש היה .א'ר יסא אנםביכן לטה כהוב במועדו.
נתיפויס תכפי 5יס 5,6 .ססי 6ספט6 6פכ5י6% 5
במועדיםצריךלומר .א'ל בשעה ההיא נכלל אש במים
ות' 6נ6ס.6וננין כך כתינ נתופדו [סו] ת 6מדננפכ"
 5ומים באש .ולפיכך כתוב במועדו[סי] בחו וראה בכל
קרנכע  65כתיכ כעס וכתינ סכ 5תסיוו לסקרינ לי .הקרבנות לא כתוב כמו שנאמר כאן תשמרו להקךיבלי.
י תשמרו.זה מוד של שםור [סז]
מסתרו .רז 6רסמיר [סז] ד6יסי כריכ5 6קרכ6
צריכהלקרבאווזד
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יבלי במהצדו.בזמן
.
פי .65דכתיכ 0סתרו 5סקריכ 5
שהן~
ן ובזמן של בחי' שמאל .כאמור באברהם
גימיכ 6וסת 656ג5כת6סנרז6ו6תתר% :כרסס וי~שק .ש*ל בוד'ימי
פ*65
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 %הוהר
 %תיקק אבהיגל חרצון שבס*ירת הת*ארת ונקרא יוראל סבא601 :ן נראהלי ל*רש בררך *שוט שאלו ר לשוסת רדמום על
הבריות ולממה שנופן עליחם רוהות וכהות 1להיים מן הד' צורות ובמרכבחוהיינו סדרן .בוע"
ו בעחוייך בהומקף קול ול
ב4מהע ישורשם צורח השור .רננהוייך בהשמעתקול ול עופות ששורשם צורת הנשר .אמירהשייךאצל ארי תרבות שבא
 ,אנשים
לן
בי
ל
ו
ע
ואימ מזיקם .ונקואארי אמורין במובא בורוך שורו אמר יעושש :נסט גונוע שטן העון נןזונים מארידדינין .וריהניחה
למרות
הרהמים שנקראין ת%הין ,וא"ר אבא שאלו המדותאין נקראין תטהים אלא שהן דומין לת*וחים.והייפ בסראח המעורב מן לובן
ואודם כידוץ :ןסגג השכינח הקרווח גקראת א'ת .על שם התכללותה מאותיות חאט ב"תפן אי עד ת' :שזן השכינה נקראתקרבן.
גי צריכה לעוז ול ישראל לקרבה להקב"ה ע*י תורה ת*לה ומצות .ואם לאו ושהחיא חץ מרוחקת ושכינתא בגלותא* ונם נקראת
קוהכי הקב'ה מהקשר עמה בכל הספירות להיש*יע בה ש*ע לתבל ומלואח :ןססויי
חרמזעל רעותא.הייע הרצון והמחשבה ישכמוה
כי הריה נבנפ לתרא"וע*י נקכי החו9ם עד המוח מקום החבמה שנקראת ראשית .וקשר נקראת ספירת המלכותושהיא האחריה .וזליח
יטימו היבתנ-ההי .ונראהלי והויגת גיחחי רמז על 6למת היא בגי' אלהים11 .ה 1שאמר ראתאחרא כלא ברוא דעלמא עלאה.
וע'י הקרבן נתאחדין כל הפפירות בסוד עולם העליון והואבישלם החכמה .מן האחרית שהיא ספירת מלכות ער הראשית והיא ספירת
חכמה .ונעוטץ
מגיד מראוית אחרית ממגד ומים סעלו %ו)פי' שבי הזמנים שחריתובין הערבים שחם חסד ונבורח אש ומים
"
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עמ
ימה1ם? ןסזן רזא דשמור הוא מפירת הסלכות:
אחדים *1י תפלות ישראל להיות אחר
י
ב
חריניי
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 )6את הננש *שד תעשה בבקי .מהו בבקר [סח] זה
בקר של אברהם .שנאמר וישכם אברהם
בבשי.מניין שה הבשי של אברהם הוא ,א'ר אלעזר

םכאן .נ) הבקראור .בקר טרלא כתוב אלאהבקראור.
וזה אור הראשון שברא הקב'ה במעשה בה%שיוז .ולכך
נאמר תעשה בבקר .בבקרהידת .וכננד בקר שלאברהם
~קרבן הזה .קרבן שלביןהערבי]ם זה רצחק .וכננד
יצדק לשוח
 .שנאמר
של יצחק נקרב.מניין
בשדהלפנותערב .חצרב מדתו שליצחקהוא .וזהטזבאר.
נ) א*ר יוס כתוב את הבבש אחד תעשה בבקר ואת
יי תעשהבין הערבי]ם .תפלות כננד תמידין
הכבש השנ
תקנום .בוא וראה בהתעורהת שלממה נהעורר כמו כן
לשעלה .ובהתעוררתשלמעלה נתעוררכמו כןעודלמעלה
ממנו.עדשמגיע ההתעוררתלמקווםשנצרךלהרליקהמנורה
תדלזז .ובהתעוררת העשן שלממה נדלקת המנורה
למעלה [ספ] וכאשר מטדח זו נדלקת כל שאר המנורות
דולקות .ומתברכי]ם מוה בל העולמות .ממצא שהתעוררת
הקרבן היא תקון העולם והש הברכה של כל העולמות.
חהכיצד .כשמתחיל העשן לעלות אותן צורות הקדושות
הממונין על העולם טשתקטת להתעורר [ע] ונהעוררות
) הכפירים
בתשוקה אל המדרנמז שלמעלה .ככהוב י
שואגי]םלמרףתו' .אלומעוררותלמדרנאעליונותשעליהן.
ערששזפעלההתעוררתשירצההמלךלהתחברבהמלכהנען]
ובהוטזוקקות שלממה נובעש מש תחתונש לעד מים
העליונש.שהרי משהעליוניםאיןנובעשאלא בדוזעוררת
ההשתוקקות שלממה .ואז דוזשוקה מביאה להתדבק
עובעי]ם מים דיזחדעני]ם לעומתמי]םהעליוני]ם .והעולמות
מתברכי]ם וכל המטרות בהלקות .חהעליונים והתהתונים
מםצאי]םבברכות.בוא וראהכהני]םולוי]םנמצוררים שהעזחבר
שמאלבימיה א*ר חזקיה הכל כך הואבודאי .אבל כך
ויאז מעורר
שמעתי ,כהמם ולוש זה מעורר השמאל
הימין[ענ]לפי שהתחברות בחינת הזכר עםבח הנקבה
 .כמ*ש ס) שמאלו
איןהיא אלא בבחות של שמאלוימין
תחת לראשיוימעו תחבקני.ואז מתחברהזכרעם הנקבה
ותשוקה נמצאוע העולמות מתברכים הצליוני]ם ורטהתונים
בושמעץה .רצ*כ דזכהנים והלוי]ם מעוררי]ם הדבר לממה
שתתעורר תשוקה ואדנה למעלה .שהכל ת~ה בהכחות
של!מיןושמאל .נטצא שהקרבן הואע
ה
יד העולם תיק
פה
העולם ושמח
ת.עליוני]ם ותד%זונים .א*ריוסיאוותדוא.י
אמרת וכך
י
נ
*
ה
הוא וכה שמעתי הענין ושכחהי
שמעתי דברזהוהכל עולה כאחד .שעכועהתפלהבמקום
הקרבן .רצריך האדם לסרר שבח רבוט כראוי [ינ]ואם
לא יסדר שבחואין תפלתו תפלה .בוא וראה סרור שלם
של שבח הקב"ה הואמישיודע ליחד שם הקדוש נראוי.
ועל
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)6
סכש %ן פפסס ככקר .מסו ככקר [סח] ד6
כקר ד36רסס .וכפיכ ץסכס 6נרסס
ככנך .פנלן וס6י כקר ו6כרסס סו,5 .6ר 6לפור
פסכ .6נ) סנקר 5ור נקר 16ר  65כפיכ  6%סכקר
16ר1 .ד%5 6ר נךמ6ס וכר 6קכ'ס כעוכד 6דכר6סית .וע*ו
תעסס ככקר .ככקר ומסתמתע 6ו5קכ 5כ %ד%רסס
6תקר*כ קרכג 6ד .6קרכן וכין סערכיס ד 6י5מק .ו5קכ5
סרכ ויגמק 6פקוינ .פג5ן וכת'כ ה 65י5חק 5סומ
נסדס 5פכופ ערכ .ופלכ ו5סק סו .6וס4 6וקתיס.
נ) *6ריוסי כתיכ  %סנכס %ו תפסס ככקר ו6ת
סננס ססני סעסס כין ספרכיס .תפ5ות כננד תתיוין
תקכוס .פ6
וכ6תמפירות6כ6תערדו5תע6י65ד5פת6 6פער סכי גתי
5טי.65
סכי כתי 5עי65
מניט .פד
י 6פפרופ65 6פר דכפי 6כו5ינ65 6ד5ק6
י
פ
ו
ו6ד5יק .וכ6תערו %דפנג 6ד5תת6 6ד5יק כו5י65
5עע[ 6ספ] וכד ס6י 6ד5יק כ5סו כו(ינין 6מרגין
ד5קין .ופתכרכ6ן פנוס כ5סו עלמע6 .סתכח ד%פרות6

:ליך

 60כי5ו .ס%י פננ5 6ס5ק6 6יגת דע~ן קדיסין
דתמגן ע 5פ6 55תתנץן 65תער[ 6ען ותתערין

י"1יפן"ןם

וככסופ 6ד5פת 6גכעין פיין תת6ין 5קכ 5תיץ
ע"5י
ן .וס 65 6גכפין תאן ע,65ן  656נ6תערות6

תמת 5ר%י וימיט תמכקט% .וץ 6תמכר וכר כגיקכ6
ות6וכת% 6תכמ .ע5פץ
ו5י51אפתכרכין ופ65י ותת6י
כמידו .ופ*ד ססכי
פפפרין פלס 5תת6
65תער 6כסו 5ומכיכופ5 6פי .65דכ65
6
5ח
תק
כיתיג 6וסת6 .656סתכמ וקרכנ 6יסוד 6דע5ת 6ת
י"
דע5מ 6ומידו דפ65ע ות5ץ"6 .ר יוסי וד6י ספיר
ק6תרת וסכי ס .61וסני ספענ 6ת5ס ו%סינ56ם .ו6נ6
סתעכ 6כ 6וכ 65כמד ס5ק .6ססת5 6לות 6כ6תר
וקרכנ.6וכעי כרנס 5סדר 6סכח 6ו%5יס גוק6י6ופ[ינ]
ו6י  65יסור סכגהס 65ו 55ופש55ות .6פ 6סד סדור6ס5יס
דסכמ 6וקכ*ס פ6ן ויופ 5ח?ר6ספ 6קדי %נדק5 6ופ.

יט

הזהר

01ח) מקשה שהיל*ל תעשה בקה סטו שגועב בין הערבים ולאנבין הערבים.והתירץ מובן עפשיכלע4חדקריק שא%ת  '1עם שתשה אוא
שנקרא בקר של אבההם:
כאילו נכתב בהבקר עם ה'אהידוע .ורמו על חומן של מדת
שאר,סט) ממדה הראשונה מתתא לעילא
חסי
עבודת ישראל ואח*כ
הל
5יינו מדת חמלכות שחיא סוארת תחלהע*י אתערותא דלתתא ש
המאורותהיינו הס*ירותשעליה:
!טהייט ר הצורות של חמרכבה אריה*יר נשר אדם? נפ]6חיינוידיד
קנשה ושבינתיה תפארת במלכות עולם אוהוא בנהינת וכר
קט חזולם שהוא בבחי' נקבה1 :פגן הבהנים שורשם במדת החטד שנקראעןימי
ןוהלים שצרו*ם בגבורח ששקראת שמאל,:פג] נונתו
ם .עד שמגיעגעת יטד קב ] יח1.גן בת*להנשרךנ~סי
תהנמוכיט.
ואח*ב מדת המל ואח*כ שאר העולמות
של ווקב'ח הייט פסוקי דומרה וגרגות יוצרהיוקיש שכל וח נדבר בוזקון חעולמותע
,שיח יצירא 41ריאש ואאשנ עיקר ושז*לח חייט
הוטשן שדיא ננד עולם האצי5ת1
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יזהנהעורריםעליונים ותחתוניוםוממשיכים ברכות
שעליר
לכל העולמות )6 ..א*ר חזקיה מהשאמרנו לעולם יסרר
ארם שבו 1של רבונו ואח*כ יוזפללתפלתו .כלמי שלבו
מרור ורוצה להתפלל תפלתו .והוא בצרה ואינו יכול
לסרר שבחו של רבוט כראוי מה "עשה [עד] אמרלו ר'
י אע*פ שאעויכו 5לכוון לבו ומחשבתו .סרהי השבח
יוס
ש 5רבונו למהערע .אלא יסרר השבח של רבפו אע"פ
שאינו יכו 5לכוון חשח'כ יתפללתפלהו .ז'*8כ ג) תפ5ה
לרוד,שמעה ה' צרק הקשיבה רנתי פו /שמעהי' צרק
בתחלה .זהההש סדור דחשבח של רבונו .ואח*כ הקשיבה
רנתיהאזינהתפ
לסדר שבחו של רבונוט*עו
י
לתתיו.במ
עושה כ 4עלט
)
נ
ם
נ
כ
י שומע?
כ
י
ש
יי תרבו תפלהאיע
כ

5"::שאש

118ש

מ85ש

מ8ם
1גששם
אאמ1מ

י
) אמר הען השמן עהה נצרך להבין ארך תקט
ה%8לת כנגד הקרבנטז.איא ש5שתפלותהן.
את הבבש אחד תעשה בבקי .כנגר תפלת 118ייז
שגאמר בחישכם אמזם בבקי א5המים אשר עמד
שם אתפניה'.ודרשוהחכמיםשאין עמידה אלאת4מג
ןהעהבים .כננדהפית המנחה
השז הבבש השניתעשהבי
שתקן אטזהיצחק
 .אש'כיצאהיק לשוח בשוה לפטת
ערב4ושין שיחהאלא תפלה ,תפלת ערבטז כננראימרש
ופדריםשנחאכלין כל הלילה.יש"כ ויפגע במקום הלן
ן פנהגה אלא ת8לה 8
שםכי בא השמש.ואי
ס)ךחנשרה* להם וה הששה אשר תוייבו לה'פף.
מצחה  %להקריב תמידים ומוספש לה'.
הכל ומחלקהקרבנטן
אע"פשהקרבטתכלם לה'1הוא
.
ם
י
למיגטן4לו .מהם מחלקלכלב
יאותןקרבנות הפסולש
מ
ו
נ
שטתנם לפמא'לכי
בולמחטתיו.ובשב)לזההיתהיורדת
צורתכלבלאש המזבח .ומהם לשדים ש"ש בהםכבהמיג
ומהם כמלאכי השרת .ומהם כאנשש .אותן שמעשיחם
כשרש מחלקייבנ
ם לשרש .אלו שמעשיהם כמלאכש
מחלק [קערס]בטת 4להםלמלאכים .זש*כ אה קרבני
י
מ
ח
ל
ו1אטזן הקרבנות שלהםאין תלוים בבהמות.
לאשי
כי קרבטת הבהמות הם של עמי הארציום .וקרבנות
האנשים שהם כמלאכים הייט תפלות ומעשיםמובים.
קרבנות תלמירי חכמיום בעלי מדטן חעם בעלי סורות
התורה והנסתרטז הנטזות שבה .יורד הקבוה בעצמו
לקבל הקרבטת שלהם .שהש תורת ה' תמימה שכינה
הקרושה הנכל5ת מעשרמרווז .חשזלמירים של החכמים
רבריהם כאכילת שירי מנחות .ויש אחרים המתגבריום
עליהם .שהתורה שלהםכאכילת מנחות עצמן ולא
בגחות .ויש אחריום שהתורה שלהמ אכילת קרשיק.
מאכלים מכמה מינים למלך .וכל מנחות של 'מאכל4
הקרבטתצוה הקב*ה להקריב כלםאליובבית שלו שהש
השכינה.וזוהיא המצוהלהקריב קרבטת בבית הבחירוע
לקים 0פי אם בוא,ע שהלל דג1זהלל פו' [עו]מ,של

9ד הזוד 1

אח השאלה ש בש*ן א

רועה הנאטן

שיי

למלך

 4לד 4חבלולחתפלל וק השמ'ע בלבר,:עס
ן לא"יהיינו המלאביט "נקראים אישיםז [עון בואשת

למז על דחשבימת 4קרוש8ה1תי
שנקראת זא'ת1
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ןהיהר
ישי

ונמ5י5 .נדיס כס וק5כותו ככ 5מס5ס .ותנלן דע5
6פ5יג כ 65דכתיכ ותתן סרף 5כיחס ומק 5כערותיס.
ידהמחלק הכל ,שכתובותתן פרףלביתה וחקלנערותיה .ייס
הו ,משתלמות שלו ה ,ננין דקכ*ס ך כן ירןכ5י 5ידץן .ס5ימו די5יס ךץ.
לפי שהקב"הך בןידץ י
שימים לה' ,היא התקרבהע *סי ט51ס 5ס' .קרח 5ס' .ס5מש 5ס' .נךיכו
היא עולה לה /קרבן לה'
כ,לום"ירץן להיותדץךידץ,יןכל וליסס*תודי5יס.ויס 6ספ5יסידץן95טיך:ויה
 .וכ65
וטלו ושלימותו ,שבה נשח
מתהדר בה ,ובעבור וה נ) זובח לאלהים יחהם בלתי 96סור כס .וכגין ד 6נ) "3מ 565נוס עיס כ5תי
לה' לבדו,שלש לתת ממשלהלצד המומאה בקרבן ,שכל 5ס' 5כדו.ד5 65מיטיכסיסכות5 6ססר06 6ר 6כקרכג 6דכ5
אלהים אהרים בעולם הפרור הם ,ואין להמ התקרבות 56סיס 6מריס ע5מ 6דפרת6 6ינע51 .ית 15ן קריכ6
והתיחדות ,השעב'ה הפרידםבמטמו כמויטר~בדיל השךמן ףמוד .6וקכ*ס 6פריס 5ון מסמיס כתס ד6פריס חסך
56 5סיס כין ס16ר וכין סמפך .ומ5ן
אור ,זש'כ ויבדל אלהים בין האור ונין החשך ,ומי מ16ר סס*דויכי
ה יקריכ 5ק*3ס מ6י ד6פריפ .כמ6ן דקריכ מ%מ דכדס
שמקרב להקב"ה מה שהרחיק ,כמ שמקרב ממאת נד
אשהי בנדת פומאתה לא 5כע5ס .וס6י 6יסו רז 6נ) 6 561סס נכדת עומ6תס 65
לבעלה .וזהו הסוד נ) ואל
תקרב"גלותערותה .וכלאותןלא תגלהףרותן התקרבות תנ~כ 5נ5ות ערותס .וסני  65תג5ס טרופן .קירוכ
של כלעריות שקולין לעבודה זרה ,שכלצדדים האחרים דכ 5עריין סקו5ין 5עכודס אןס .דכ 5ססרין 56רנין
עליהם נאמר ו) מאלה נפרדואיי הטים בארצותם ,וכתוב ע*יסו 6תמר ד) מ56ס כפרדו 6א סטיס נ6ר15תס .וכתיכ
י סס כ 55ס' ספת
ללשעותם בארצותם לטיהם ,וכתובכי שםבלל ה' שפת %סונותס כ6ר5אס 5נףסס .וכתיככ
שמקריב איזק קרבן כ 5ס6רל ומסס ספי5ס ס' וכ 5ת6ן דקריכ סום קרכנ6
קללצדהדאשרץאחרוימםש,ם ההקפבי"צהםהמ'פ.ריודכולמי
ן שמו ,ואין לו חלק 5סעריןאחוגין .קכ"ם 6פר.ס 5יס מסתיס51 .ית5יס חי5ק6
בשמו ,שהקב"ה בחר את ישראלמ מכל שאר האומות ,כסתיס .דקכ"ס כמס4ל 5ון 5יסר 56מכ 5ס6ר 16תין.
זש*כ ס) ובך בחר ה' תו' ,והבדיל אותם מהם להלקו ,סס*ד ס) וכך כחר עו' .ופ5ינ5ון נונייסו 5חעקיס.
י מ5ק ס' עמו .וכנין 61יסיכ 15ן 16ר"ת6
זש'כ  )1כי חלק ה' עמו ,ובעבור וה מ להם התורה סס*די) כ
עדר דר .והרי מסיויס דכתיכ 1ס סמי 5ע5ס 11פ וכרי 5דר ור1 .ס6
ל
משמו ,שכתוב וה ש לעלמ וזה
6וקמוס יר
מיעולה שס'ה,זכךרדיץ זם
ץ עס סמ*י סס*ס .ףךץ טס זכר*י
י
"
ר
כ
ז
טעבארירץ עם שמ"י
רמ"ח,בכלמצוה ומצוה הקשיר את ישראל בשמהלהיות רמ"ח ככ 5מ5וס וח.י19 :ר 15ן 5יסר 56כסמיס5 .מסוי
כל אבר חשבר שלהם חלק גורלו ונחלתו ,ובעבור זה כ6 5כר ו6כר ד5סון הו55קס'טדכיס61 .מסנתיס .וכנין י6
ווכמ  0*0565ימרס כלת' 5כדו
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו:
ז) 6מר כוגיכ 6קדיפ .6מ6י 61תמר כמכור 6קדמחס
ו) אמר מטרההמהורה ,מהשנזכר בחבור הראשון
סוד הקרבטוק שכמוגידי הכבד"ח בהם נדוליםוקמנים ר61דקר3נין .דכמס דערקין דככד6 6יתכסוןרכרכין וועירין
צדדש ושואבים ויונקים ,אף כך ומתפססין 5כמס סערז וס6כין וינקין16 .ף סכי
ומתפשפים לכמה
בש%בטת ,טתן החילות שהם כדמיון שלהםנומליםאברים כקרככין56 .ין ט5ץ ד"6טן כנונ 6דלסון כפ5ין 6נרין
אמורים ופדרים שנתאכלים כל הלילה ,הרי אמרת 61מורין ופורץ יפפ6כ5ין כ 5ס5י5ס6 % .מרת
ע קריכע ש 6נ5 65ס' .כמס 61תמר
שהקרבטת אץ חם נויבים אלא הכל לה' ,כמו שנאמר דקרכמן 6165ינ
לה' לבדו ,אלא אץ"פ שכל זוכמ 5%סיס יסרס 53תי 5ס' 5כדו6 656 .ע"נ דכ5
וובח לאלהים יחרם
לכל המחטת
הקיבטתצריכים להקרבלפניו ,הוש
מאכלים של הקרבטת לכל אחד כראףלו,לשכלייםמזון
התורה ומשקה הין תום של התורה .לקבעיים שהם
שדיםהדומיןלבני אדם קתזןל~הםאהזןמאכליםהמבעים.
ם
12יורר אש *להם לאכו שתם ,כמו שביארו החכמי
ל%שי של אש לאכול הקאבן ,השם אי א איטת כט %יס' ד5 %6מיכ5
י
:
כ
ן
שאם זכההייורד כמו
ן61 .י
ד שםכמין"כלב של אש .ו*קש כך כאשר 9 .%5ס נטת תמן נמץ כ5נ 6ו6ס .6ו6וף סכי כד
לא ,היהיור
מת האדם אם זוכהיורד בדטתאריח לקבל נפ2צ .השם מףפ 5ףו 6יזכי נו,ית 3ומות 6
מךריס 5ק3ח6)5יפסיס .ו6י
לא ,בדמחע כלב ,שעליו אנשף דוד  )0הצילה מחרב 3 .165ומות כ5כ .דע5יס  6יו
ד ס5י5ס מחרכ
טשי מרד כלב יחידתה יבעבור 2רצ"ל הקב'ה טפא נססי מיד כ5כ ימידתי .וננין 5סי1כ 6ק*3ס טפיסון
של "טראל ונפשהזיהם כטזם צוה להקריב קרבנתע 2פל דיסר 56ונפססון מכסון מכי 5קרכ קרככין
יים ט) אם רעב דכעירן .ונופיסון יסון כ56רייט4 .ק"ס ט)  06רעכ
ו במקומם, ,
ל
בהמות ,וגופהזיהם יהי
ק,
ך
6
ח
ס
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א
נ
ו
ש
ס ג* 6ט) ע8. ' :
מראה מקוטות י'ס ק"נ ט פטות ג*נ נ) ויקר 6י*ח  )1גכ6סית" ס)ינלשי*זו) פס לג ו) זף דגד :ה)תיי
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,ק

סמכילסו 5מס ומס 5מ 6ססקסו מיס6 .ג 5קכ*ס

י

%נ6ך
למ געי56 5מ רעומ 6ד5כמ ומכירודיליס .סס*ד  )6וכמי אינוךצמד אלא
' מ
)6
י
ח
ב
ז
ס [עו] אלהשרחה נשברה לב נשבר ונדכהאלהיםלא תבוה[עז]
56סשרומ נסכרס 5כ נסכר ונדכס מ5סיס 5מ פכי

כי
ככונמ דכל מרס דמממר כסון כסכרו נעסרו .כס
ס סוחאוזלואילבא,
ונאמר בהםכהגיםבעכורתם
יילכמ .שרמל נופמ ו6ממר כסוןכסניס כעכודמ
מוממ .לומ
כעי לקר1 %לים בדוכנם וישראלבמעמרם .ואם הכבדרהצה
ו5ויס כדוככס ויסר6ל כמעתדס.
י
6
ו
5נני דלנמ מ5כיסדמיכץ הס6כין6 .יסוכ
להע
י 6נסיל 656
כ5
סמנונו דמ5כ עסור .וכנונ 6דמימ ננו %שכ ססור
ודם עכור בפסולת.
מלכ סמ 6וס 55ע כלח ססולמ ודס כיסולמ" .לב ממא .דםש

ישינופא.

שי צצ

דבי5קליןסטוכ .מ5ץ ממנן ע 5סעלרייקןין ד5כ6פ.כויומלין מפק צ:ג.
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העגיק
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ע
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פ 5ערקין דככד .6ומוף סכי תרי 6ומי .יסר%51 56מין
דעלממ עוכד כי*ס:
ייסרעיממסימנמ.ספירקממרמככ".מכ5מפי5ו
ממר5
יפרמ5 5מו כ5סוסוין .דמימ כסזן ככי מ5כות מסער6
דמ5כופ 6קייסמ .כ5ע 6מעסר ספיר6ן ותכ 5סיץ המלכות הקרושה .הכללה מעשר ספירהן ומכל הויות
וכנויין .ו6ימ מנסוןפכדין מססר 6דפכד דמיסו עכדו אע
ו
כימו [עח] 61יממנסוןככעירין .ו6תמר כסון ג) וממן  465ביתו [עמ]ו"ש מה
נ) שתןצאני
ן 5עכ 6קכ'ס ממ
5מן מרעיפי 6דס 6מס .ומיטן ידמ"
ימ
4כעירן כממרייסו 5גפ 64פ5אסי461 .נון דד"ףין
ן קרכנץ ד5סון 6יטן עוכזין עכץ .דפט%ן
ס
ינע
מל6כיס דמקריכ יקן*ס כ6תרייסו .ו6
ע נניס ממס 5ס' 4סעס..
מתקרי6ו כמן 5סי .סט*ו
נ) כו מכו 56ע דממנךי6ו כנין 5ס'6 .סת5ק
 .הקב"ה מהאתיות של השם הקדהש תש%צית בפירור.
נ'4ס תן משון דסממ קיי %ו5סמ4ין
שלד'%ה,
ד1עקוןשלהם ,התורה*שהיא שמו
"ס.
וש
רקג
ן.מורייתמ .ד6שי סתמ קוהשמט7
אמי מק1ל 6ד5יו
5קל %כט 4חן ךפמ 6דקכ*ס .נוע ד כך]6 .וף
סכי מינון עגדין די5יס מכוטר 6דמיון8 .מוכץ
דלסץ גרמו "5ס 5מסמלקמ מכסע .מל 4פקנמ 6אסע.
5טפפ* קכשס עלייט -5קרכ5 -6ון6 .וף סכי 6עע
דסוו ת6רכפ יסודע .דמיטן פ6נ 6דקכ'ס .וגרתו
5פלק 6קנ*ס מגאסו .מקנממ ד5סון לקרכ5 6ון 5קכיקש
פני קר5ןליף  -פשכ ר"טב
ונבין ד%

ף

קם'קש:יו:ן":י:לט
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מתרי תורה

ו 6מ כמ יסר 4ו6מרפ מ5יסס 06
צ
5י
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עמ
סני 5ל
רכ
6
קל
%5י .מנן עכד קכ*ס עיס
כגונ 6דירוסלס ד5ממ .6כסורת ומגד5ץ ופפמין פחימץ.
ח4נץ סורין דממן 6י
%וי פועי ח%תןדוצמות אשו ש"ש ן4הם שצמרים לשמורשערי
יס
לכ
פ פ5ע%5טו כעריןעיסו
)
ס
ד%שק מומומ .וכמיכ
%טפז
סי
 6שץשתי'.
ן ה,א
כאל כאמ רכ 6ע65ס מיסוספ6טשוע
נקנח',רן,,.
סומרש אצ' .ךכשי
פכ5ט נסגי פרשף דמינון פפומ .נסממ 6כד
נפקפ פס 4פ5מ6 6י ג6מ ע 056כננמ 6ועדן ד.%4
א
דסשפ קכ*ס 5רומיטע ד5דיקי[ 6עט] כט 4דסס
ש גך
וט
כ15 5יקימ דע5מ.6
נכפ 6ועדן
'%
%י
מקימה
תמעים ה
ד5סע6יי5מ.ש%5דממץ כתערפא דנפ5ממ .דפפן דגשמההיא
שה נבמשעבמערת המכפלה ,ששם
קפ
נסתפ 6כפ
ת
6יסו פפ '-4ק טץ 3 .ש % % 3ת% 4יגע
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* וו הצד

%
לע

,

ח 8וה 0לא פובאלעיל על החפון צו 4אש ב*י מה ושא*ר 14בא בדף (רם ).ששושש פבחהטש קךישאא פירוש אחר על הבחשב
חי
ב
טנתודבבי נשא לא ירע :שוה הכויבצ
היפ רכויח נשברה .ואמר על,ה הפירוש רכאן דכני בשא לאירעי מאי קא0רי.
אר הלאה טהשמע שאףרא כאן להרוח בשפ נשמה:
סובל כ' פירושיפ[ :סמ] זה המלאך מפאט ושרהפבים :נשש) כפיו*מי
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אשרשם .אםזכתהשמחים בה ופותחש לה פתחונכנמה ,ותתן 6י זכ6ת 6יסי מו6ן 3ט וסתוהן  05שצת 6וע6לת.
כיון שננמשת יושבת שם בנן ומתלבשת בלבוש הצורה כיון וע56ת ית 63תתן כנכת 6ו6ת5נסת ג135ס 6וויוקכ6
שהי' לה בעולם הזה ומתעננת שם .ואם לא זכחה דוחים וס6י ע5ת 6ו6תעוכפ פתן .ו6י  , 65זכ6פ ומיין
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שצצצברו%רתזו בזו .ואללוחבהמןי.
ו6מיון ד3 6ד 6ו56ין 6עון
נפש רוח נשמה

נסנשרי
ח נשמה

הכח שהנוף נבנה ממנו .שכאשר האדם
נפש
נתשרר בעולם הזה להזדונ באשתו כל אבריו
ממכימים ומתחקנים ליהנתעבזה .ונפש הזאת והרצון שלה
מסכמת לפשלההזו .והוא מהשך כח מן הנפש הזאת
ומכניסו שם באותו הזרע שבטריע .ומפניהרצון והמשכת
כח הנפ,צ שנמשך שחשה נמשךעוד כח אחר שמהמאותן
 .ונכנס כח ההוא
המדרנות שלמעלה שנקראותאי~ם'ם
בהמשכת כח הנפש שבאותו הזרע ונבנה ממנו הגוף.
חה הח* כח הראשון התחהון מאותן הג' כחות .ולפי
שנפש הזאת נתקרבה ברבקות של שוד הנוף .הקרבן
שנקרב לכפר על (הנשמה) [הנפש .ככתוב  )6ד*4ם נפש
אחת תחמא .ונפש כי תחמא] נאן מםט ח 4לאותן
מדרנותהאישים.לפי שהמשכת כחהעלית של זאת הנפש
בא מהם .חהו שכהוב את קרבני לחמי לאשי.
י
מהו לחמי לאשי .שנאן נהו-ן לאישיםשלי .ולפ
שזה כפרת הנפש טמלש ממ %חלקם .וכאשר מת האדם
בעולם הוה .נפש ההיא אינה עוברת מן הקבר לעולם.
צ מספרים הנאעים זה עם זה!
ובכח שאינו ירח

נפגמ 6יסי מי 65יגוס6 6ת3כי תניס .וכו נר נס
6תער כס6י ע5ת6
5י
יו
ופ
ונ" ככוכקס3סיסורעכו5ת6פ"
603
ס
תסתכתי ותתתקני 65תסכ6ט 65ו
ו .וס6י
6סתכס 5ס6י עו3ו .6ותסיך מי 65תט6י כפפ ו6עי5
5יס תתן 3ססו 6זרע 6ו6וסיד .ותנו רעות 6ותסיט
וכסס 6ותסיה תמן 6פתסיך מי6 65ומר 6תתן ת6ינון
 .ת56
ורנין ו5עי 65ו6תקרון
ס"
סס6
מי3 65תסיכו וכפס 6וטס 61ורע 6ו6ת3ני תכיס נו
.
וו6 6יסו מי 65קות6ס תת6ס ו6יכון ת5ת .ו3נץ

עי

*4ישים

רדוץ 6יסו ותקייס 5כפפ 3ס6י ע5ת61 .6יס 1תסיכו
ו6תערות 6וכוקכ5 6ג3י וכור 6כו6יכון
מו .6וכוין 6תערת כת6ו3ת 6וי5ס תסיכו וס6י רוט
ת5עי .65כמנ 6וגוק6 63סוי %ורע3 6ת6ו3ת 6וי5ס
5נ3י וכור 611 .6סתר6יגסי 3נ) ו0רומ תסו6 3ל ס56סיס
6סר כפכס .וס6י רומ כו כפיק תס6י [נופ( ]6ע5ת)6
6תסרס תגסס .ע5 56נכת 6ועדן ו3ס6י ע5ת61 6ת35ס
תתן תגו  6-16יננפ .6כתס ותת35סין ת65כי
ע65י גו גמתין %5י ע5ת3 .6נין ו6יכון תססו 6רומ
סוו .וכתי 3ג) עוסס ת65גיו רומות ונו'16 .ף
כי
.
ס6
רומ 6תת5כס 3נן עון ו"רע3 6ויוקכ 6וס6י ע5ת
ותתן 6תעון 3כ 5עיווכין 3נן עון י
6 6ית 5יורין
ע5שינ
6ז5יןו
ה
1ה6יכ5ע"יכון 5ךיקי6
 1ין
ירמי ופ3תי 6יגון כע"ן 5ס(ק5 6עי 65ו3ת5יעופ
נכת6 6ית עתוו 6מו 6נזרקת3 6כ5מוכין וס6י רומ כו
3ע5 6ס5ק6 6תפסס תתן תססו135 6ס .6ע 56מ
ססו6
וס5יק 5עי % 65טסו6 6תר ונפיק
ןת
וכ
תד
תכיס עכ
"יכ וסרומ תסוכ  56ס56סיס תו' .וכסי05 5
תע
כ2יכ~אל כסכ 6ר 63ע65ס ותקריכ  05קר3ן 13ס
קתי ק"3ס ויפ 63תתן ותתעוכ 5נססו45 6ור 6ומת
ו) ךכתי 3עי
ן  65ר6תס 56סיס זו5תך הו'35 .תר
כמת5 6נו נכת 6ו6רע .6ותתעדכ 6גכ 5עווכין ו6ת35סת
כססו% 6וס .6ויתנ 6תתן 3עעור 6ע 5מו פריןתכתס וסופ

ררדץ הוא המקיים להנפש בעולם הזה .והוא נמשך
מהתעוררת הנקבה אל הזכר כאשר הם בתשוקה
אחת .ואז היא מעוררת בתשוקתה המשכת זה הרחה
מלמעלה .כדמיון שהנקבה בטרומן זרע יףי תשוקתה
אל הזכר .חה סוד הכתוב נ) והרוח תשוב אל האלהים
אשרנתנה .שזה הרחץ כאחשר יוצא כוזה [הנוףן (העולם)
הוא נפרר מןהנפש.נכנסלגן עדן שבזה העולם ונתלבש
שם בלבוש מתוך אויר הנן .כמו שמתלבשים מלאכים
עליונים כשיורדים לוה העו4ם .לפי שהם מן רוח ההוא
נעשו .שכתוב ג) עושה מלאכיו רחץות ונו' .אף כן
מתלבש הרוח בנן עדן התחתון בהצורה של זה העולם.
ושם מתעננ בכ 4התעטנהם .בנן עדן הזה יש צורות
ותמונות של זה העולם .ו"ש צורות ותמוטת של עולם
העליון .ושם כל אותןהצדיקיםהולכים ומתעננים.ובראשי
חדשים ושנהות הם מבקשים לעלות למעלה .ובאמצע
הגן יש עמוד אחד מרוקם בכלנונים .וזה הרוח כאשר
מבקש לעלות מתפשמ שם מן הלבוש ההוא .נכנם תוך
המקום ההוא שיצא
העמוד ההוא ועולה למעלה
ממט .ככתוב והרוח תשוב אל האלהים ונו' ,ונומל אותה
מיכאל כהן נדול העליון ומקריב אותה קרבן בושם
לפני הקב"ה .ויושבה שם ומתעננת בצרורהחייום ההוא.
ו) שכתובעין לא ראתה אלהים זולתך ו
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" 6כד6
ס5קו
תיו [ס] 1כ 5סגי ת5ת ורנין מתקסרין כמד6
כנוס 6וכ'ג וכו תתפרסין כלסו ס5קין ות3ין 5ססו6
י רומ גפיק תס6י ע5ת6
6תי וכסקו תכיס .כו ס"
ופ 56כגו תערת 6ו6דס ו6כסן תתן6 .ינון יסכין
5יסמ4ניאכס סיתכ 6וע5 (6גכי ננת 5ועון [ס ]6כו
קריכתתן 6סכמ כרו3יס וסס 6.לסם סמרכ סתתספכת.
6י זכ6י מת6ן פכקס סיתנ 6וסתמין 5יס
0ת %וע .56ו6י  .65ומיין 5יס 5נר .תתן נגן עון
כ 5ססו 6זתנ 6ויתינ תת5נס נויוקכ 6וס 6ע5ת.6
י לדיקי6
י ח3תי כר 3טי לסליק טס
וכויס ירס
י 3ננת 6דטרן .יס3ין 4ט פכוס סיתכ 6וסליק 3ססו6
ד
י מותו 0ירוסליס.
עיוך .6תתן סנט 63עון
ר
ע
י
6י וכ6י ס0מין ליס ס0ס1 5פ6ל .ו6י ל .6געלין
ססיו 6פנקס סיתכ 6וומיין ליס 5כר .תכ 5ננת6
טיי
ו6תר  )6ת65וכי ססותריס ססוככיס כעיר וגו' גס6 16ת
רויוי תע5י 6 61יסו פנקס סיתנ 6ונע5י תכיס .סותרי
סח'תות 56ין 6יגון נערי מותותירוסלס ו5טי65
נ) פתמ רכי מנ6י ו6תר כתיכ 6ת קרכני
י
ת
מ
5
65סי ונו'6 .ת קרככי .ו 6קרכן כסר 6ו6תקריכלכפר 6דת6
פל ו %נסר 6טל נסר .6נגין רכלקרנגין ל6ו 00קרנין
6ל 6נסר 6לכסר 6טל 3סר .6וסכי סתטכ66י '3ג תע6
3סטס 60י מע .06רק*3פ 6תר 6וס כי יקרי 3תכמ
קר3ן לפ'6 .ט6י6 .ל 6ק3שס טניר רומ 3כי נס6
רומסככי.
ס6וס סבלס טי6י5תע5סו13רחח סכטתס
יוו2
סירות סי 6לחסס %5ן .ת6י תתסרם ו 6תן ו .6עו ל6
מט6 6וס ת6י כתינ .ואתר 6לסיס סכס כתתי 5כס 6ת
כ 5עס 3ארפ 1רע ונף .וכתיכ (כס יסיס ל6כ5ס ול6
יעיר.כית והע% 6ו סוע 6סת6יכ כנופ6וי4ס וככ65ינון
ת51וין פ3יו כסו ייכ
3% 6תר מתה נמ וס 6נופ
כ קרכן .כתס ו6קריכ 6וס
5תככי ת6תר 6וי5ר סרע"קרי
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נשב2וץ הש נחעליון על כלאלה .וההש נמשכת מכח
הזכר .סוד עץ החיים .והיא עולה למעלה
מיד [ס] וכל אותן שלש המדרנות נקשרות יחד  11בזו
בנוף האדם .וכאשר מתפרדין כלן עולותוחוזרחע למקום
הההש שיצאו ממנה כאשר זה הרוח יהמש מזה העולם
ונכנם לתוך המערה שאדם הראשון והאבותשם .הם
ןונכנסלפנינן העדן [ס ]6כאשר
נותנים לו פנסםימימ
יקרב שמהמוצא'הכרובים ואותו להפ החרב המתהפכת.
אם הוא זכאי מביפים בפנקס המימן שלו וטהחים לו
פתח ונכנס .ואם לא .דוחין אותו החוצה .שם בנן קדן
כלהזמן שיושב שם הוא מתלבש בהצורה של זה העולם.
ובראשי חדשים ושבתותכשהוא מבקש לעלותעםהצדיקים
אשר בנן העדן .נותנים לו פנקס לסימן ועולה בתוך
העמוד ההוא .שם פונע
חומות ירושלים.
אם ה~א וכאי פותחין לובפאתותחןושנוכמנסר.י ואםלא .נומיים
ממנו שתו פנקם הסימן ודוחין אותו החוצה .חוזר לגן
ואומר  )6מצאונידהימרים הסובבים בעיר ונו' נשאו את
רדידימעלי .זה ההש פנקס הסימן שנפלו ממנג ש:ומרי
החומות .אלה הם שומרי חומות ירושלים שלמעלה
נ) פתח רבי חנאי ואמר כתוב את קרבני
י
מ
ח
ל
לאשי וגו' .אתשיבני .זה קיבן בשר שנקרב לכפר דם
על דם בשר על בשר.לפי שכל הקרבטתאין נקרבים
אלא בשר לכפר על בשר .וכןי שמעתי אם אדם חפא
בדמה מה חמאת .שאמר הקב"ה אדם בי יו1ייב מכם
קרבן לה' .למה .אלא שהקב"ה עשה את רוח האנשים
יווריוח הבהמה .והבדיל זה מן זה .ולפיכך כתוב נ)מי
ע רוח בני האדם העולה ד~א למעלה ורוח הבהמה
הירדת היא לממה לארץ .ודאי בברל זה מן זה .פרם
שחפא אדם מהכתוב .ויאמר אלהים הנהטשתי לכם את
כל עשב זורע זרעונו' .וכתוב לכםיהיה לאכלה% .א
יותר .כיון שחמא ויצר הרע נכנם בטפו ובכל אותן
התולדות עשה בהמ די 4השח'כ ראה נח ,שהרי הנוף
נבנה ממקוםיצר הרע השייב קרבן .כמו שהקריבאדם.
מה כתוב וירח ה' את ריח הנתשחונו' .ונהובכי יצר
לב האדם רע מנעוריו .אמר הקב"ה מנאן ולהלאהכיון
ו%הטף נבלע בויצר הרע ההתש .יתעע הנוףבפיהראוי
לו ויאכל בשר .ככתוב כירק עשב טשתי לכם את כל.
כאשר אכל בשר התעננ בשר שלו ונתערב זה בזה
ונתנדל הנוף ממנו .ומזה העננ חמא הטף בכמה חמ5%ים.
אמר הקב'ה בשר אכל ה,בו%י נתנדל ממט וט חפא.
לפיכך כפרה על נופו בשר .וכיון ושדבשר שאכל עשה
הדיא לחף!הוכן
דם לנופו .לפיכך הדם שיוצא מן
יב )1כי הדם הוא
שו
בת
לכפר על הדם שנעשה ממט .שכ
בנפש יכפר :כתוב צו את בני הפראל חשמרת אליהם
את קרבני .וכתוב ס) תקריבו את קיבנכם .מה בין זה
6ה .אלאקרבני .כנוןשלמים הבאים על שלום [ותמידים
ום,מפים] .קרבנכם.כנון חפאות ואשממעהבאים על חפא
ם .לפיכך אתקרבני.זה הבשר.להגפי .חלות ונמכים.
ה
שח
רי
י .זה הקפרת .ניהוד .וה הנחת רהה אועהשה הכהן
בכוונת

ונו6 %סת6ינ תססו 6טרע יתעגנ נופ 6כתס ו6תמזי
5יםוייכו 5כסר 6כוכתיכ כירק עסכ כתתי 5כס 6ת כ.5
כו 6כע כסר6 6תעננ 3סר 6וי5יס ו6תערכ  61כו6
נופ 6תכיס.
עננ נופ 6מס 6ככתס מע6ין
ו66תתררכיקכ'ס 3סר% 6יו5תס6וינסר6 6תרני תניס וגיס מע.5
3נ*כ כפרס על נופיס כסר .6וכיון וכסר 6ו6כי 5עכיו
ן כך דת6דנפיק חססו 6כסר 6רל3ר 06ט0ר
ות56נופיס כני
לכפר 6טל ד 60ד05פ3יר טניס .רכ0י 3ד)
י סרס ס61
כ
3נפס יכפר כ0י 3ל3 06 1כי יסר6ל ו%ר6 0ליסס
 05קרנכי .וג0י 3ס) 0קרי3ו  06קר3נכס3 .ין ס6י
5ט6י6 .ל 6קרנר .כנון ס5תיס ר06יין טל סלוס 004ידץ
וטוססיון .קר3נכס .גטן מט6ו 0ו6סתו 0ר06יין על מע
ו6סס .כג'כ  06קר3ני .כסר .6למתי .גסת 6ומתר6
רימ  %קסרת .טטהי 61 .כמת רומ דטניד כסג6
3רעו60
מקוטות ט 8יי 4 0ט .סיג
ס ג' ד) יקר 6יק ס) סס '6
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בכוונת השם הקדהש.והלוים נכוטזם של השיר והשנחה .תסמר61
תשמרו לוזקריב ל במועהו .מהו במועדו .אם תאמר
5זקריכ 5י 3תועדו מסו כמועדו6 .י פית6
יערב .למה אמר במועדו [9נ] אלא מופח'ותוסטר
.
כ]
בכל יום בבט* וב
3ססא
מועדו השולפ בומן ההוא .עת רצץ שמצצאת למעלה
3""6תד"טכם 5עע6
במדרנה ידחשה% ,כך כתוב במועדו .כאוחי קרבן נקרב
כלם טמלש חלק .ונפזרים הקליפווע לכל צד .ההקוד
מתקרב ונתיחרוהמנורות נוארות ,ונמצא שפע ורצון בכל
1זד(6
ד'י(ח
6מחיח נר7ר]ז(6
] ר ה6
עק17ן(11 1ה
העוןסות ,והקב ה נמצא נשור היחור גרחוי ,ע ע ט וו , .י1%%
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למה .אלא עשירית האיפה כננד מדת
פסיר6ס'
5
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ר
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י
'דדרנין.פסס5 25מכמס
המלכות שהטש מדרנה העשירית .מלת למנחה .להעלות
ד
מלת הזאת לפני מלך העליוןבין ושתי הורועותנפג] 5ס6י מ5ת
ן [סנן
6יסיקטי מ5כ 6פ65ס 5מנססכין תרץירופי
?היא לחםימלת .והיא נקראת לחם.ולפי שהיא הלחם
שהם חמהושעורה 6 65תפקד פ5
מסס 1
לאנפקד על הלחם של חמשתהמינים
' דממסת מינץ
ושיפון וכו' שר הטלם .אלא הקנ*ה בלבדו.
ךמי וסיפון וכו' ממנ 6דפ5מ 656 .6ק*3ס 53וצחי .ו3נין ד 6מ6ן
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י
שמזלול בלהם ומשליכו על הארץ עמתע רודפתאחריו .דת %%כנסט 6חריק 5ש כ"פ 5פניופ 6רדיף 36פריס
וממונה אחר נפקד על זה והוא רודף אחריו 4תת לו ומ 7תתנ6 6תיקד פ 5ד61 6יס 1רדיף 36תריס 5תיס5 3יס
עניות .ולא יצא מן השלם ער שטמרך לבריות .ועליו פניות 651 .6יפיק מו פ5מ 6פד דיעסריך 5כריין .וע5יס
מטולמל כתיכ כ) כודן טו 6ללמס 6יס .נודד ס 61ויסך תס5ט5
בתוב נ) נודד הוא ללחםאיה .טדד הא
וטלה ממקוםלמקתם.ללחםאיההוא.ואיןמי שישניחעליו .ע
דליירממס6פפר5יס..65תר 5כ55ומ5סס6יס ס.61כת1י5יתת דיסנ[ססדפ]"5ם תט
כסתן
גסס61
כסתן
מישירתםעליו..בלולה בשמן כתית .בשמן [פד] בשמן
סטן ונגט ונסיק ת5פ:- 6%
הההחא*נמ,צן
י ויוצא מלמעלה 8-
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רועה הנאמן
נ) אמר יטה הנאק ש מי שמולזל בפירורי לחם
ומשלש במגץם שאין נצרך עונשצ כןי כל
שכןמי שצחלול בפט*ורים"צל המוח שהן מר*תער,זרע.
וזורקן על הארץ .שנאמר נהןכי השחית כל בשר את
דרכו על הארץ .ט שוורקן בנרה או בנת אל נכר ש
נשפחה אובזונה .וכל שכן וכל שכן
י
אפ
יתשמוללהב
מו
לחם של התורה .שהן קוצי האותי
רג
ויתריוי
.תני
חלףו
שאמרו עליהם כל המשתמש בתנא
כל שכן
מי
ת
שמומררזי התורה וסתרי קבלה וסתרי מעשה בראשי
או מודהאותיות שלשםהמפורש לאנשיםשאינםמהוננים.
י
ששימ עליהם טר הרע אשהוונה .שנאמרעליה ד)כ
בעד אשה וונה עד ככרלחם.ואיןלחם אלא כ'באותיות
התורה .טין ככר אלא אפילו הלכה אחת.
טהבליה
בשמן כתית .אמר רוצה השמן נאמר כאן בלול בשמן
כתית.ונאמרשם בתורה שבעל פה בלולה במקרא במשנא
ובתלמוד ,ועודיש מוד עצי .בלולה *שמן כתית .ודאי
שאין התורה בלולה בכלאייצ אלא במי שסובל הרבה
דוחק בשבלה [סס] כמו שדרשו בעלי משנה .שאין
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמועליה .ועוד
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3ספפס 3 16זוגס1 .כ 5סכן וכ 5סכןמ6ן דת3 5151פילורין
%תפו פ5ייסו כ5
3תנ6
כ 5סכן
דמסררזין י6יריית
 6וסתרי חכ5ס וסתרי תפסס כר6סית
 16סתרי 6ת11ן דסמ 6מפרס5ככי 6נס 6ד6 165יגוןסנוגיס.
דס5יע ע5ייסוי5ר סרפ 6סס זוכס .ד6תמר ע5ס ד) כי
3פד 6סס זוגס פד ככר 5מס .ו5ית 5מס  656כ*6 3תוון
ד16ריית% .6ית ככר 6 656פי5ו ס5כס 6מת .ס) 5153ס
3סמן כתית 6מר רעי 6מסימג6 6תמר סכ 6כ5ו5ס 3סתן
כתית61 .תמר סתסכ16ריית 6דכפ 5פס 53ו5ס כמקר3 6מסנס
ו3ת5מוד ועוד 6ית רא תנינ%53 .6ס 3פתן כתית וד6י
6 165וריית6 6יסי 5153ס ככ 656 5כת6ן דס3י 5כתס
מכתס'[ כניגס [סס] כמס ד16קתוס ת~י מתלתט .ד5ית
16ריית 6תתקיימ3 656 6מי סמתית נרמיס פ5ס .ופול
6תרז
אמרו
 .ד)פי '1 4ס) 91י48
 97דמד .ט6י ע* 1נ) 97יתי
לר והזדעא

ט.
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א אומר הלאה בפירוש את הכגש אחר תעשה בבקר וגו' :אג]*" להע4ת מרת
מגןבח הי
המלטתגין שתי הזרועות שהן הס*ירדת
יסר וגבורק שתהיה לעומת התפארת מלך הע14ן והיינויחור קנ"חושבינתיה",ית ח*השל השם הוי"ח עם אות וא* 1בהזרוטת.
ומה שקורא למלבות בשם סלת נראה
יבי סלשתבני' מלב"ת .ובמה *עמים נזבר בתורה ובנביאים מלכת ב4וא".1ויש לומר שגאו*ר
היאבלי הזרוגות עם הת*ארת שהואלהאות ואש אן נקראת מלבת מסר וא' .1ובהזרועתה עם הת*ארת
היא מלבות מלא וא",1
י
א
וזהו שאמר באןלהשית הסל*ת.רהיינו סלבת ב 4וא' 1לפנ מלך העליון שהוא התפארת להיותה מלבות מלא וא" .1ובזהיובן מה
י נקראה הש*ע שנש*עת מהזרועת אבא ואפא .אותה" עם אותיו*ד
שאמר שהיא לחם סלה ,ובירוע שאשה נקראאן להם, :פל] אומן
של חשמ הוישה .רחיט חכמה ובינה, :פס] בבל הררשות נדרש משמעות בתית מלשון רוחקוצער .ושמן רמז על הבמת חתורה:
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פנחם

לשון הזהר
6תרו 13מן

ס"תס

מכתת לנ5יך מתדיכס (מךינס תוכס

5ר6ות פכי ססכיכס ועוד כ5עס כסמן כתי .9ד 6ססי6

דתק"ס סת גת5מ ת6כ 5ותיס כתסורס תסתס %ו' .ופוד
53ו5ס כסמן כתית .ססוד  )6וס 61מסו 55ממסעיכו תךוכ6
מעוכותיגו ועוד כ5ו5ס כסתן כת'ת .ז5 6די*ק מי
ע5תין דכניד ס9ין קדיסין תמוח 6ע65ס [ ]19ד6יכון
מד עסרון 5קכ . 5תרי עסרוכיס 5קכ . 5ת5ת6
פסרוניס ור]כ5
ן עסרון 5תד
[ס]1ו"יכו
5ככס .סכי
עסרוניס 65י .5וס5סס עסרוכיס 5סר ..רכיעית טסץ .ד6
מ5כות קדים 6וץ כתר6ס מן סס ךץןיוץ כ*ם ותו
רכיעית ססק .רנ 65רכיע6ס 5כרסי 6ע65ס .עו(תתמיד.
ד*6סי ש5ס תמיד 5נכוס ככ 5יות 6ויומ 6עד תמסכת6
ע65ס ד5ית 5ס סוף וכנין ד 6פו5ס ק6 6תי 6ע 5סרסור
ס5כ .וכסכת ע(יס די5ס ע 5חד תרין .כגין דיתוסף
3ס כסירו ום5יתו כדק 6י6ות ג) ע5ת תמיד סטסויס כסר
סימ 5רימכיממ 6סס 5ס'"6 .ר סתפון מ6ן ע5ת תמיד [סמ]
ד 6סגינת 6דם5יקת 5פע 6כססי 6דרנ 6ו6תתר כס
עלכ וכקר 3כ* 5וס תמיד ו6ותריס פעמיס סתע יסר.56
ו6יסיס5יקת כפמוד 6ד6ט5עית 6ד6יסו תדיר עתסכ965רוד6
כ9[ 55ס] 651ן ס5יקת65 .תר ד6תנזרפ מתת ד6יסו
ו"66קתוס
איו מום61 .יסו נכוס מכ 5ס9יר6ן .ו3נין ד
עו5ס כ5 05נכוס ס5ק% .6ד 6יסי ס5יקת
4ידן כס כ 5ס9ירן ו6יטן .ס(נה פטס .אפ5ף ס5יקו
דעס5 .ריס כימס( .מיסכ ר"ה 6עכ 6קזס סן ף] ו5כתר
מעסות סמע6ת חזעיס נמתת מ64
6תתל כס נ)
יר
ידסל .56וס 6ס5יש די5ס 6יסי כעמוד6
וץ
כפרס 5כ 5פכ
ו6ת5עית6 .6וף סכי נסח%די5ס וכ5מיי5יןדי5ס6יסיכ*ס.
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שרו בזמן שאתה מכתת רנליה ממדינה למדינה תזכה
לראות פני השכינה ,ועוד בלולה בשמן כתית ,זה
במלח תאכל ומש במשורה תשתהוכו' ,רעוד
בשמן כתית ,זש'כ )6והואמחולל מפשעיצמדוכא
מעונותינו ,העוד בלולה בשמן כתית ,וה צד
י]ק חי
ם המושך פפ
העימי
ח,ן קדושות מן מחההעליון[סו שהן
עשרון אחד כננדי שני עשרונים כננדיי
 ,שלשה
עשרונים כננד
[ש] והם עשרון אחד
יעילתכבהשהי שני
 .רנ
ין ,ע
עושרונים לאיל ,השלטשה עשרונים לפר.
מלכותהקדושהוץ האחרוגה מן השםדץדיו
ץ ב"ה ,ועוד
רבתניתההיןי רנל רביעטז לכסא השיונהי -שץלת תמיר,
שהוא עולה חמיד למעלה בכל עם ויום ער המחשבה
העליהה שאין לה פףי ולפיכך דשמלה באה ש הרהור
הלב.
 .ובשבת עלית המלכות כפולהי לבעבור שיתוסף
בה הארה הפלמות ברשי נ)
חמיד דעשויח בהד
סעילהא נקחאשה לדףיא"רשמעוןאיו
ו עלתתמיד []09
זו השכינה העולה למןלה במדרנה ההיא שנאמר בה
ערב ובקר בכליום המירהצמרים פעמש שטע"פראל,

שפת

ייי

 ,עית

יי

**בנו קערת כסף אחת [5נ] אץ מדרנהשהוארבלהוי*ח
בלערה,ד*4ין תפלה ומצוה מכל מצות דועהה וכלקרבנחע
ו:נולות בלע~הי וכל מדהנהז של דספירות אע מתקבלות
ך טשמר עליה בש'ת יבא
לפני הויה בלעדה ,יפיכ
הקדש ,ולפיכך כתוב ד)כי אם בש'תיוזהלל
הקש נקראתשלמים שההא דהשתלמהעע*להושם
הוי'ה בכלמדרנה ומררנה
 ,,הקשוק מן אדעיה ,המן
יהודי מ ק אלהים
ק
ן
מ
אד5י*
י
סוף של כל הוי'ה וכנוי ,ובעבור וה פמר בה ס)
יוף
שדס
א השע מצותט שמור,
דבר הכל נשמע את האלהים""
היא סוף העשר ספירווז ,י'ם סו'ףי ולימות
והתחתונים ,היא השער ליכנס לכל חכמה לכל כנוי

ם
,

י

מראחטכףטות ש

שש"לו  0ט ", 0:יקד6
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העייתים

)9קש 9י*נ  0ת5יס קיי9
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העולמים :א 9מייי'ןהן .י,

או 1כאן רורש שמן על הוש8ןהעליונח חנש8ע לטדת המלכות עש מפירת ח*פוד שנקרא צדי*ק
פה וה העשויח באר 0ינה ומתרץ שמרמן על השגינה ומלכות1 1יע 1עמודא ראמצעותאהיינו ספירת התפארת עלמא דדכורא .ועולח
הפלטת עם התפארת עך ס8ירת חכתר שגקרא איקמו'ף .חהו שאמראליוש כתרעליון איהו כתר מלכות 151 :ריח טוכחייע מן תורח
שעשו"ת ומצות של ישראל :פא חהפארת ששורשו השם הוי*ח ג"ח גקרא סלם על שם שדרה בו עולים וערדים :מנ) כי כל הבפים
י המלכות 2ופ) כקף דוראו גאן מלשק השתוקקותשיאףמח במלנות:
פמים על*עולותש%נצת .משל חששולותנעשיןעי

מי
יףך שלאדגי .ג :טפר של המשה,נ'
 .יושד של אהי*ה91 :מ) קשיא ל*ה ראם הכונה רק על הקדכן תמיד שנקרב עלהמובח .א*כ
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מדי
1פדי
פשמן בשבתו ונו' ,מפני מה נדמה זה לזה .אלא הכל ס3ת 3סכתו ונו' 6ת6י ד 6סקי3 5ד 656 .6כ65
במדרנה אחת שלה ,זה מזדונ באשע [(י] ושמחה שלזה 3מד דרנ 6ס5יקו .ד6 6זדוונ 3ד([ 6ד] ומדות 6דד6
בזואינה נמצאת אלא כאשר מתגלה הקדמט הקדוש [(ס] 3ד" 65 6סתכמ 656
6תנ5י פתיק 6קדיס([ 6ס]

חשז שמחת הכל ,ולמדנו כתוב מזמרשיר ליום השבת.

י כתי 3תזתור סיר ליוס סס3ת.
כן
וכדין מדות 6דכ .65ותגיג
5יוס סס3ת תתס [( ]1ס3מ 6זק 6תסגמ ק"3ס .כדין
מדות" 6סתכמ וגסתת6 6תוססת .דס 6עתיק6
6תנ5י 111נ 6יזדתן6 .וף סכי 3מדתותי סיסר .6דס6
גסיר  05סתס3 6מדות 6דכסירו דפתיק6
5עי.65
קרכג6
כך
5פי3 .65נין
וית3סס כ53נ6יגיויסתכמ מסד6ויח3 6ע5ת.6סו
ו
"פ*ד ס3י6ו ע5י
כפרס.
ת5ס [(ז] ת6ג 6כתי 3ע5ת סכת
3ס3תו עע"55יט5יתייקס"
תחיד ונסכס* ד3פי 5כיג5 6כ5 6עי65
ן .וע*ד פ 5ע5ת סתתיז .ע"5
5עי 65יתיר תס6ר יותי
וייק5[ 6ח] תגי 6כתי3 3חגס ג) ותתס 55ע 5ס' .ע*5

רועה הנאמן
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ליום השבת ממש [( ]1זה השבח שמשבח הקב*ה .ואז
שמחה ממצאת והנשמה נתוספת ,שהרי הקדמון הקדוש
נתנלה והזדונות
השמש תזדמן ,אף כך במולד הלבנה .שהרי
מאיר לה
בשמחת ההארה של הקדמון הקדוש
מלמעלה ,לפיכך זה הקרבן הואעליון יותר ,לבעבור
שיומתק הכלויהי
' נמצא שמחה בעולם ,ולכךהבהשו עלי
כפרה ,על*י דוקא הענין [( ]1למדנו כתוב עלת שבת
בשבתו על עלה התמידונסכה.שצריך לכון הלב למעלה
למעלה יוהר משאר הימים ,ולכך על עלה התמיד ,ע"ל
דוקא [5ח] למדנו כתוב בחנה נ) ותתפלל על ה' ,ע"ל
דוקא ,לפי שישועת הבנים במזל העליון הקדוש תולה
כמו שנתבאר [(סן ואין לך דבר בתורה או אות קמנה
בהורה שלאיהיה נרמז בה חכטהע~ינה ,ותולה ממנה
הלי תלים סודות של החכמה העליונה
ר :,זש*כי) קוצותיו ת 4ת5ין רזין ת5דתמ5כיתסת1 6סע656ס6תמר.סס*ו ד) קטגותיי
תלתלים ,וזה נתבא

:יי
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ו; "נןי
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שעלוע שבת בשבוע על עלת התמיר ונסכה ,מצוה ס)עלון ס3ת 3ס3תו ע 5פ5ת סתתיו וכסכס .סקט6
זו להקריב מנחה בכל יום ,ולהקריב קרבן
.
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5
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י
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ס
וקר3ן
מוסף פם?י השחריו להסדיר לחם הפנים ולבונה וקרבן
6
ג
י
5
ו
3
ס
ד
ו
מ
ח
מוקש בראש חורש,מנורה המהורה ,בכליום נצרך לשל
ס
6
ר
3
.
6
ס
י
ד
ק
5
כ
3
6
ת
ו
י
פ
ס
ו
ת
3עי 5סדורי
6
ד
י
3
6
כ
5
ת
5
6
ת
י
ג
ו
ר
ס
ת
ד
ה
ל
י המלכה ,ואם היא ברשות בע
.
ו
ס
ר
כ
ד3פ5ס
מתנה למלך על יר
ו6י 6יסי
ר
ו
ד
ג" תוספת .כנו
נצרך תוספה .כנת מוסף בשבת ובראש חודש ,ומוסף
ה
י
ר
5
)ן תוסף 3ס3ת ו3ר6ס מודס ותוסף
דככתלרייותמניון מביהן' ..ון ובשבת ויוםףזמךויבףןתקנולומר במוספ רנליופין עלין .י ולם3ס ויוס פולתייו
ו לפיפר לפוס5
מוכתר על
לך אלהיט .שהשם
* כפריסנו לך ס' 56סיט .וסס וקדיךן תטתר פ5ישו דכ5
"*ראל בכתר שלו שהוא כתר עליון .וע היא נשמ
כה יסר3 56כתריס ד6יסו כתר פ5יון .וס6י 6יסו גסתם
5
יתירה של כל יוראל בשבתות וימים מובש ,וזה הוא
בדרך כלל לכל ישראל ההד .אבל בדרך פרמ לכל אחד פוה כ%5 %ריס"35ט.6
פר:ד5כ:65
מ"אראל כך תרד אליו נפש יתירה כפי מדרנהצ לפי תיסר 56סכי גמית 5יס גפס יתירס כסוםירנ 6די5יס 5פוס
מעשיו ,אם הוא חסיד נותנים לו נפש יתירה ממדת החסד פו3דוי 6י סו 6ססיריסלין ליס לפס יתירפ פפרפ סססר
כפי המדרנה שלו .אם ההש נבורירא חמא נותנש לו כסוס ררנ 5ריליס5 .י 5יסו ג3ור יר 5פס 5יסלין ליס
נפשיתירה ממרת הנבוהראהמ,ת,ח*ם הוא איוצ תם נאנים נפס יפט*ס פירת סנ3ורס .ו6י *פו 5יס פמיפלין
ס
ונפש יתירה זו ממדרנת תת5כותפס
ט נפשיתירה ממדת
דתתעסר6ת
ז6יסי כ5י65
המלטת וההש כלולה מעשר ספירות.ונם כפי מדתו של
ספיר6ן .וכפוס תדס
שדם ,אם הוא נשיא ישראל או חכם או מבין בחכמה ד3ר נס 06 .כסי 6יסר5ל  16תכם  15ת3ין 3מכתס
* בתורה,שנאמר בה)1להבין משלומליצה .אובנביאים 3 16תורס .ד6תתר 3ס 5 )1ס3ין חס 5וט5י5ס3 16 .ג3י6יס
או בכתובש ,כך נותניםלו נפש יתירה שנקראת כתר 3 16כתו3יס .סכייס3ין 5יס גסס יתירס ד6תקרי6ת כתר
מלכות ,ואם הוא חכםכמו שבהשרנודהייט המחכים לכל ת5גות .ו6י סו 6מכט כתס ד6וקיתג 6סתחכיס 5כ5
אדם .כמו שכתוב ח) כלם בחכמה עשית,נותנים לו נפש
6 ,דס .ד6תתר ח) כ5ס כהכתס עסית .יסכין 5יס כסס
טעירה משם ,ואם הוא מבין דבר מתוך דבר בתורה יתירס תתתן .ו6ס  610ת3ין ד3ר תתוך ד3ר 63וריית.6
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זיו הזהר

8י' תשארת במלכות.בייום השבתהיינו תפארת .ראש חודשהייגו מלכות.יומ מוב לגשים(1 :סן זו חארת מדרנחז של ספירת
חבהר? 111 :ונחו שאין כאןהפייוש שאהר מזמר לכבוד יום השבת .אלא שיום השבת עצמו מומר לכגוד הארת הבתרו ( ]15דורש

%יגחןי:ג"~גז"'ב"ןצב'',י"~12יגן:
עג'ץ".

ןעג':מעצ.לזן":,;.גש:

ן קודש
ישו

פנחם

לשון הזהר

יס3ין (יס כפס יתירס ת3יג"ס061 .
ו3כתו3יס יס3יו (יס כפס יתירס מכ*5ם 1ס*1ז 61י סו6
לויס בטור רנכור 5ות כריס 6ות סנס 6ופ יוטין
סכין 5ופ ספלין .יס3ין (ש נסס יתירס טלרי' .9ונכל
5פר גפס הזירס תתלכו*ס .ו6י סו 6נר נס טכל טרום
5לין .יסנין ליס כפר נסמ וץןיךץ.
 .מע(מ6
זוכל .6ד6יסו תפ*4ת.
נטכסו נכפר ע65ס.

סא מכס כנכי6ש

מי

רניפ יטלךנסכייסיס ד5וסי נפס יתורס .וכפר6יסו כסמס
יתירס%1 ..י 6יגף כספס ז6פוס 4נעס ססנפ .וננץ
דט(ת ספ15ת מוס 4ומכוסס כ%י כסר61 .תססע נסס
רעךיוק .נסנסותי"י
מ סוב"מ ליפ סולפניס5 6סמ5*6
עכם*ס 51כל תתכן וי(יס .ו4ס (יס סלסיית 6לניסים
נו9כ 5ניס6דסי"6ל ו %לטפריין ףליס .כלסו פסספרז
ען קוס מסריפ 6זמ(כ .6כנע 6זיתעמרין 16מין
עכו*ס יפ5ט 6כד יתנ(י פסי .%סס'ז  )6ונ16
נמפרא %5יס .נ) ונכקעף סס(0הס8 .אכ ר*מ :

טדגש לו %שוזירה מבעה .ואם הוא חכם בנביאים
ובכהעבים ,טתנש לו נפשיתירה מנצ"ח והו"ד ,ואם הוא
צדיק טשד הטמראווע הברית אה השבת אות הימים
פובים אותתפיין
 ,טתנים לו פש העירהמצר"ק.ובכל
מקום נפשיתירה
ם
א
ו
.
ת
'
ו
כ
ל
מ
א
ו
ה
ם
ד
א
4
כ
מ
ן
מ
אותן
המויג טתנים לו בתר בשם ךזןיךן ..מעולם שהוא
בשובדונת 1כד ,שהוא התפאר 2,מלך מוכתר בבתרעלית.
ימלךבשכינתו שהיא נפשיתירה
 .והבתר הוא נשמה
אעירה ..ווו ההש הנשמה שטצספתביום השבת.
י
פ
ל
ו
שעלת העלות מופלא ומכהשה בכתר הזה ,ומתפשפ בשם
הד'ה* בשנתה ושים מנשאין בהם ממשלה לסמא'ל
ינח'שולכלהנצמונים שלהואין בהם ממשלה להגיהנם
נקבה הרעה של 0מא"ל4מא להמחטתשלהכלםנממרים
מ4פני המחטת שוהםלך .כרמיתשיהיו גפמרים אומות
עכושם שבעולם כאשר קענלה המשי1 21ש'כ  )6וב*צ
במעהתןצורים
 .נ)ובצקיוך הסלעים ,ע'כ ר'ם:
נ) רצצן%1%שי  8 %שתיב
ו %א 4י .גי כמה
ה%%טיש להלבנה .הולט אין ראש
להלבנה אלא השמש שהש האש אליה [ק] אלא שני
הראושים בכל ירחוירח ,והםיעקב ויוסף שמתחרשים
בהשפעת הארה  %הלננה [ק ]6י*8כ נצרך לחדש לה
פריםבני בקרשגים..תויל אחר ,שה ננרהאילשליצחק,
וכי אברהםלדיכן הלך ,אלא לפי וגתעורר שם עשו
נמתר אנרהםשי
א יהאה שתו [2נ] ושלשה עשרנים
סלת .ננר נ' מררנהע הראשוטת שלה ,שכל אחת ראחת
נבללת מעשרכרמיון שלמעלה [קן]ומשרונים .שכל אחת
נבלרת מודשר ,ושעירשים אחד לחמאת לה' 1מפני מה
נשיא חמאת,לפי שהת*יט4מ ומצד של המאת הוא.
א*ר אלעזרוהרי כהצב לה'1י) אלא לה' נקרבבודאי.
שנאמר ס) ושעיר שים אחד חמאת לכפר עליכם[קי]
להכניע פנים [הרעש] ,והכל קקרב לקרהשה ,אלאשגיתן
הלק אחד לסמא*ל והוא שכלהואין לו אחיוה בשאר
הקיבטת ,חה הקרבן נלברושאין מעשזתף אחר עמו
ל"כל ממט ,הוא נהנה מדצך סעודת המלך בהלקוה.
ועלכן הוא שםח ונפרר מישראל ואיטמקמינ עליהם.
ואם לא היהמיעופ הרבנה לאהיו טתנים לד בסעודת
המלך מאומה,וכי במהצום הלבנה מה הוא עישה ,אלא
שפזקרב הגק וטמל כה
צד

ןצנר*4ש
י ר6סין 6יכון 5סיסו1 .6ס6
רי%
6
ס
מ
ס
ו
ס
י
6
ז
5סיסר656 6
]
ק
[
רי %פנס  656ר6סין
תרץ נכ5
6
פ
ר
י
ול.%
כ
ק
פ
י
"%ע
ויג 4זמפסותי
ט 5סיצ6
[ק*81 ]6ז כ8י וסד05 %
פרש נכי נ %סמס61 ..ע 6מ .1ז6 6י 5וי5מק.
וכי 6נרסס 55ן 6ף 656 .5כגץ ד4ער פק טו
[קג] וס5סס טפרכיס
6פגמס 8רסס ז 65יממי
4פ .פ5ת ורא %%ץ מ .8ה %ט
עעפערפרס כנונ 6זע(אעסי[ 65קב] שסנעףס .הי
ט
ספע5 4ס'6 .ט4
6נךי מ.ע6ת.ופשכלמן ד5ףסו 6מי
מט 4ופסער 6רמס 4סו.5
"6ר 6לפאר נפינ לס' .ר) 6ל 6לס' 5צ4סר
.
קי
[6
ינוד
זכתיכ ס) וספיר פדס 6פן מע6ת 5כפר ע(יכס
י]
5ת3ר6 6כפץ [3יסין] .וכ6 65תרויכ 5מ%ס 656 .6יסמ
קויק 6מו( 6סמ61 5*6כי45 5ס6 651 .מיז כס4
קרנכין1 .ז6 6יסו (סיזיס ז65
סע%ת46תתף 6מר 6עיים
ותיכ3 5יס6 .יסו 6תג* %נמ
זמ%5
ד3
ק5
נ5%ל
1ע 5ז 6טדי 61תפרס פיסר 651 %מקערנ
""סו.
61י  165זסוס מיטס 6וסיסר 65 6סוויסני  04כסע%ת6
זמ(כ 6כ(וס .וכי 3מיעוע 6זסשר 6ס6י ק 6עכע656 .
ננין וקריכ ויניק וכש 5פי5 65עעיס מגו ססר סט6ל6
רם"שד6
.
)
ס
מראה כקוטת ש'%ג' 0פפ ו 9 0יימ* טסס געוגדג"ש
מזשכס פנךשנו ע(ס 4ט' .וכי כפס
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לאגי

%ד הצד

בצצך

השמאל של
הלבנה *

א " 4לשקיגיפיחשי,
שי4ל ובראש הדשיכג וווה מובן שחה נל עם ןאשק של הדשיכשנ אשפ 2הצה לתרץ אשה מרמז
על כהות
"שבשמים שנקראים רא
שים לעלבנה .הלא רק כה אהדיש שם שנהשב לראש אליה והוא השמש .כידון *כל אור הלבוה
הוא סן השמשו )691נעערז שחה רמו עלפי סור *פפיר
דת המשוח צקראח בשפ לבגה וספירת התפארת נקראת בשם שמש .וכיון שאין
יטל להשפיע בטלבות אלא עשי ספירת הי 10לכן שניהןיקראין ראשים לה יעקב היינו תפאות1 .יופףהייט יפור
 .וכרי
למלכות אותן ב' כהות
שאר
בהתהדשותצדתארת שפע אליה נקרבים פרים בני בקר שגיגוכן שאר הקרבנות לעורר כה ה*פצת
למ4עושבייסור הואעפ נצה וה
שהואיהיהאי
ג
מ
ל
ההפרע
רת כסו:
לנקרב לעורראליה כה הארת השפע מספירת הגבורה שהיא מדת יצהק:
~אטופי ושלא תהיהיננקה לעשו מן ספי
מדת אבדהם11 :ה] ל היאשונות שלה הייע הב'ד של פפירת המלכות שיתתקט
לקנל ש8ע
הארה הע4ונהע'י ווקרגתג' עשרנים פלת .וכבר נזגר שםלה רמז על סלכות .ואומר כגונא דלעילאהיינו כמו שבעלמא
דדטראיש עושר ספטעת וכל אאת כלולה מעש
תר .אף כך בעלמא רטקבא מדת המלכות שנקראהלבנה יש עשר פפירות וכל אהת כלולה
מקמשר ולפיכך נקראיןעשציגים1 :קו] בז פתרץ הקושיא אמאי נקרא המאת.בי בהירץ הראשון שנקרא הטא לפי ששעיר מספרא
רהט4עע הדא אין מהצרץ עוד למה כהוכ 4פאת לה'* ועתה
הבל שנקרא הפאת ל8י שבא לכפר על ישראל ככתוב בשעיר ר*ח
,של ר*ה בפירושושיעירעןים שור ח8אה לבפריליכפ ,וכושבלה' .להודיע שאף שגיתן השעיר לפמרא דהמאת מ*מ ההקרכה צריכה
להיות ל%צ

טי"

בת

.

.

מתור-

צ 11

פנחם

ל2ןדן קורש

פ.

ן הזהר
ישו

הלבנה ונתחיק בו [קס] ובעוציר זה נפרד מהכל ונהנה ןסיסר 6ו6תתקף כיס [קס] וכסעיר ן6 6תפרס מכ5ח ו6תסגי
י שהקב"ה הקמין את הלבנה נותנים לו שעיר
בזה.ו,פ
הזה .כדי שיפרד ממנה ואליתקרב לקדושה.ולכך למדנו
שאמר הקב"ה הביאועלי כפרה.עלי ,נשבילי שהקטנתי
אותה .ובעבור סבת אתם צריכים לזה )6 .א"ר שמעון
ראשיחורש כאשר הלבנה תתחדשנותנים ת6יזמזי נ %רג'יומ6קוירמ 6סיסר 6 6ק
בוא וראה בכל
לו לאותו קץ כל בשר חלק אחד יותר על הקרבנות
כיס ו6סתתס
שיתעסק בו וישתמש בחלקה ויהיה הצד של ישראל
 6 .סטר6
בלבדם .כדישיהיו דבקים במלכם ,חה הוא השעיר ףפי 65תעסק"
שהוא חלקו של עשה שנאמר בו נ) הן עשו אחי איש י6יסו מעק 6ןעסו ןטי
קי 6יס
6ז
כמו5קיס וני)סרס
6סתמס
נ
שעיר .וע"כ הוא משתמש בחלקו וישראל הם משתמשים
פ
6יכע
בחלקם .לפיכך כתוב נ) כי יעקב בחר לו יה ישראל
לסנלתג ובוא וראה אותו קץ כל בשר כל רצהואין 5סנ5תו .ות6
כסר כ 5רפותיס 65ו
קן
הוא אלא בבשר תמיד .ולפיכך התקון של בשר תמיד
הוא אליו .וע'כ נקרא קץ כל בשר4 .כאשר הוא שולמ
על הנוף שולמ ולא על הנשמה .הנשמה תעלה למקומה ס5יס -פ5ע'נופ 6קל6ו נתת- .6גסמת 6ס65 45תרס
מףיס2:סר6ת
והבשרניתן למקוםהזה .כדמיון הקרבן שהמחשבה עולה
ע
למקום אחד והבשר למקוםאחד .והאדם שהואצדיקהוא 65תר
65תר
ד6יסו זכ6ס 6יסו
קרבן מכה 2לכפר ,ואחרשאינו צדיק לא.לפי שמוםבו.
ןכתיכ:5רכי 65
שנאמר ד) כי לא לרצון יהיהלכם .וע"כ הצדיק כפרה
ג כפוס
ט"וי5מ
הוא בעולםוהוא קרבן ממש ,זכאים הםהצדיקים בעולם
הזה ובעולם הבא1
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רועה הנאמן

רשא מהימנא

ס)
חדשיכם תקייבו עלה לה' וע' .ושעיר
דבראשי עזים באעחבדח4ללשאשת לה' תו' ,מצוה זו
להקריב קרבן שהוא
חידוש הלבנה בכל חודש
וחודש .ובזמן חידושה לקרב חביבות למעלה ולממה,
יהעבי
ר הזוהם מבית המקדש [קו] הקרבן של ראש
חודש עולה למעלה .בשביללהסשיך הארתהפנים ממקור
העליוןלממה .ונצרך לזהמפנימיעומ וקמטת של הלבנה,
חה השעיר של ראש חודש מעביר הזוהם ומסלקו שלא
יכסה להלבנה .חשז נמשך פשוו אור אליה ~למעלה
לממה ,והלבנה מוארתכראוי,ל ,שהשעירמפנה הזוהם
פיהארה מלמעלהלממה.
תמיר מןהמקדש .ונורם להמשיך
וקרבן זה עולה למעלה .ולפיכך כתוב בו לחמאת לה',
מפני זוהם ההוא שמכסהלהלבנה[קו] והוא הסוד
מי
ת
אא
נמ
שח
לפתח חמאת רובץ ,ואם תשאל למה כתוב ל
לה' [קח] אלא ודאי וצאותוהשמציר מעביר לחסאת ההוא,
ונורם להכה2יה הארה מלמעלה ,וזהו וצכהצבושעיר עזים
אחד לחמאת לה' .לחמאת ,להעבירו מן המקדש ,לה',
להמשיך הארה מלמעלה .שכאשרחש84ת ההחש נפרד אורה
ושמחה יורדות מלמעלה לממה .וע"כ טלה קרבן זה
למעלה ,וקרבן זה נקרא כפרה ,לנקות המקדשולהעניר
הזוהם .ע"כ ר"ם:
ו) דננחך2ט ההאשון בארבעה עשד יום לחדש פסח
לה' ,רבי אבא פתח ו) כאיל תערנ על

ס) ןבנראשי מיסיכס תקריכו ע5ס 5ס' ונו' .אעיר
עזיס 6מך צמט6ת 5ס'ונו' .פקון 6ד6
65קרכ 6קרככ 6ן6יסו חןתות 6דמיסר 6כש ירמ6
וירמ .6וכמןתות 6ןי5ס 5תקרכ סכיכ1ת 6פי 65ותת6

מראה מקומות  )6פשזייפ.

"ש

 .ץ
צת.,וו
 ,שן'ך (נ'ן
וס6י סטיר דר6ס מוןס 6עכיר זוסס 6וס5יק 5יס י65
ימפי 5סיסר .6וכןין 6גניד כמדו 5נכס מעע6
5תת.6ו6תכסירת סיסר 6כדק6י6ות כניןךסעיר מטכיזהסמ6
תןיר ממקןס 6ונריס "5מסכ 6גסירו פעי3 65תת.6
וקרככ 6ן 6ס5יק 5עי .65וכנ"כ כתיכ כו 5מע6ת 5ס'
כנין ססו 6זוסמ 6ןמפי 5סיסר[ 6קז] *61וש רז 6ןכתיכ
5פתמ מס6ת רוכן .ו6י תימ6 6מ6י כתיכ 5מס6ת
5ס' [קח]  656וך6י ססו 6סעיל מעכר5 6ססו 6מט6ת.
65תסכ 6גסירו
6ימ וסעיר פזיס
ו56נמ6רךמיססכ65מטכ6סתירו5ס'מ.עי655מע6תמטי6655ע.כרהת"
5יס מן מקדס5 6ס'.
ןכד  6100מט"ת 6תעכר גסיר
ק.

י

צנ.מ'ת,""%4,קי ון, .ע"ס4ז1
ו) דונדץדש

אפיקי

סר6ס1ן כחרכטס עסל יום 5מזס פסמ
5ס' .רכי הכ 6סתמ ז) כ6י 5תערנ פ5

 0ג"ס'ת ג" 1ג) תגיסק.5ס ו).יקי
 6ג*ג ס) תוסטת 6ה'ג  )1לף רפט ו) תגיס פ*ג
שוך ך)זדזך

]%נו4

6פיקי

הייט
מרתהדין הקשה ג 48שטאל ש4טרת המלכות וצריך לדעת שנל לננת סיהראירח שנוגר כאן המכוון על מרת
טרלהו
המלכות:
 ,ז(הם הייע הקלישה השוא8ת תמיר להיות לח יניקהמן הקדושה :א 8לפא יירש משפטת האאת %שק חשה
41קיון1 :קח ,שהיל~ל לחפאתבלבד .וסאזרץ8,מומו כ'ענינים לה*ויד עיאפיא דחפ4תמן הפקדש .ולהמשיך האוה להלגנהדהייפ

.

.

פנחם

לשון הזהר

לשון קודש

נן

118

 5אפיקי מים כן נפשי תערנאליך אלהים .כתוב כאן איל
"טיקי תיס כן גססי תטרנ56יך 56סיס .כתיכ סכ"6י
 3סתס 6י5ת 0סמר.כגין ד6טן דכר61ית גוק 63וכו 65וכתוב שם אילת השחר .לפי שישזכרויש נקבה .והכל
וכתי
י 6י6 5יסו 6כןי דכר ו6יסו 6קרי נוקנ .6אחד .שזה האיל נקרא בלשון זכר ונק4א בלשון נקבה,
הד.
"
ד
) 6י5ת ססחר תסו זש"כ כאיל תערנ .ולא כתוב יערנ)6,אילת השחר .מהו
סס"ד כ6י 5תערנ.ע 6כתיכ יערנ "
דן
לי
6עת ססמר  656ד66יסי מיס מד 6רמתנית [קען ד5ית אילת השחר .אלאזו היא חיה אחת רחמנית [קט]ישא
,
3כ 5מיון דע5ת 6כות .0כנין ד3סטת 6דדחיקת  05בכל החיות שבעולם כמוה ,לפי שבזמן שנדחקת
סעת561 6עריכת 5ת1ח 05 6ו5כ 5והון 6י0י 6ז5ת השעה ונצרכת למזון לה ולכל החיות .ה"ש .ד44כת
5תרמיק %5מ רמיק61 .6תי6ת 161נעת תזוכ 6ו( 6נט6ת למרחוק לדרך רחוק .ומביאה ומוליכהמזון .ה4נה רוצה
י
5תיכ 5פד דתיתי ותסדר 65תרס6 .6ת6י .ננין לאכול עד שתחזור והבא למקומה .מפני מה .כד
ממזון הוצא.
דיתכנסון 5ננס ס6ר כהון ותמ5ק 5ק תסס 61תזזג .6שרתא0פו אצלה שאר החיות ותחלק להם
וכד 6תת תתכנסין 3נ3ס כ 5ס6ר מיון .וסי 6וכאשר הקש באה מתאספין אצלה כל שאר החיות .והקש
כ) ותקס עומדת ~אמצעומחלקת לכל אחת ואחת.והסימן נ) והקם
קתת 6נ6ת5עית1 6פ5נת 5כ 5מד ומד.
י .ותת6י בעוד לילה ורעזן פרף לביתה וחק לנערותיה .וממה
גס
תי
ית
סז
ור
3עוד 5י5ס ותתן סרף 35יתס ומק 5נט
דפ5יגת 5ק6יסי ס3טס ג6י6 15כ5ס יתיר תיכ 65תכ ..65שמחלקת להםהיא שבעהכאילואכלה מאכליותרמכלן..
וכסטת 6דט5ת56 6סריך 5תסר 6תתכנסין 5נ3ס כ 5ס %ובזמן שהעולם נצרך לממר מתאספים אליה כל שאר
רת6ס ו6תטסספ הסס 6החיות.והיא תעלה על ראש הר נבוה .ומרכנת את ראשה
מיזן וסי 6ס4קת 5רים
סס
3ין 3רכס 5ונטת מפ
ור"3תר נועס .וק"3ס כתע בין ברכיה רצועקת צעקה אחר צעקה .והקב'ה שומע
וסי 6גחתת קולה ונהמלא רחמים ומרחם על העולם .והקש יורדת
ק(ס 61תת5י רמתין ההס ע5
ת" 1כ 5ס6ר מיית 6מראש ההר ובורחת ומסתרת עצמה .וכל שאר החיות
תרים סור 6ורססת וסתירת נרתס6
ט.5
רססין 35תרמ 651 6תסכמין 5ס0 .ס*ד כ6י 5תערנ ע 5רצין אחריה ואין מוצאין אותה .זש'כ כאיל תערנ על
6פיקי מיס .תסו ט6 5סיקי תיס .ט 5דנסקי תיס אפיקימים .מהו על אפיקימים .על שהמאו המים מן
תנ0רי ד6תי3סו וע5ת 6גמי ט 5תי 6כדין כ6י 5תערנ ..הנהרות ונהיבשו .והעולם צמאלמים .אז כאיל תערנ..
וכד ייתי 5סר 6ד6קרי סמר ייתי  05מ(3ין דנ15ת .6וכאשר יבא הבקר שנקרא שחר יבאו לה חבלי הנלות.
ו3נין ד6 6תקרי6ת 6י5ת 0סמר .ט 5סס קדרות 6ובעבור זה נקראת אילת השחר ,על שם החשכות פרם
ד5פר .6ימ(3ין  05כיולדס סס*ד נ) כתו סר 0תק-י 3הבקר ,שחבלים לה כיולדה .זש*כ נ) כמו הרה תקריב
(5דת תמי 5תזעק 3מכ5י 0ונו' .י
) ו3מדס סר6סון .ללדת תחיל תזעק בחבליה ונו' ד) ובחדש הראשון.
תסו מדס סר6סון .ד6 6י0ו מדס דס0י 6מי6 0תנ 64מהו חדש הראשון.זה הא החדששהחיה ההיא נהנלתה
 .בארבעה
מס ו6תתקפת 3י 0וגעקת 5ט5ת63 6ר3עס טסר יוס בווטעחזקהבו ויצאה לעולם .בארבעה עשריום
63ר3עס טסר56 .ין ס6רמיות6ד6יגון טסר טסר 5כ 5סער עשר .אלו שאר החיות שהן עשר עשר לכל צד בארבקה
נ6ר3ע ססרין דט5ת[ 6קי] ו3ספרי קדת6י 6יסי צדדי העולםכקי]ובספרי הקדמונים כך נזכר ,היא בעלת
עסר .ימד5 6כ 5סער 63ר3עסערין6יגון 6ר3עס פסר[קי"] עשר ,ואהת לכל צד בד' צדדים הן ארבעה עשר [קיח]
וכיון ד6יגין 6ר3ט תתמ3ר6ן ותתתקגן עס 6יגון עסר וכאשר אותן ארבע מתחברות ומתתקנוה עם אותןהעשר
3ססר יתיג.6כדין 5רנעס פסר נמדוס 65תתקג 6מיס ד 6בצדהימין
 .אז ארבעה עשר בשמחה שנתתקנה חיה 9
בתיקוניה :-
3תקעס.- 6
ס)רבי שמעון פתח ואמר כרעב ו) נער חתז קנה
) נער מית קגס
י
.ס) ל3י סתטזן פתמ 61תר כתינ
עדת 35יריס 3טנ(י עתיס ומ' .נער מיפ .ד 6מיס עדת אבירים בענלי עמים ונו' ,נער ח-ה .זו החיה
ד6ת6מד 3ס עסו .קגס .תגיגןדכיות 6דגסכ ס5תס ת5כ 6שנאחז בהעשו.קנה .למדנו שביוםשלי
ו שלמה הםלך
5גת סרעס  63גבריאל 1גטן קגס 3ית 6ר 63יע5ש את בת פרעה באגבריאל ינעץקנה בש הנדולווע14
6ת3גי נךת 6דרותי .ת0ו קגס ד6דכיר 6דססי5מיס3יס .6נבנה זי
ררומי .מהו קנה ,זה הזכר שלחיה רעה ההקש
ד6ית 5יס ספר6זעיר%3 6דות 6דקדומס ו) 1ד6 6יסו קגס ש"פ לו צד קפן באחדות הקדושה .ז) וזה הוא הקנה
דגטין נית 6רנ .6וכנין כך 6יסי ס5ס 6ט 5ט5ת .6שנעץ ביםהנדול .ולפיכךיש 4ה כח לשיפ על העולם,
1ט 5סולסט ד 6כתיכ ח) כ4ס וסוף קת .15קנס הן ממשלה  %כתוב ח) קנה וסוף קמלג
*נח
קה
שעתקינדהדש
ס5סגות 6וריס5 6כ 5ת5כוון .תו קגס .דזתין ק*3ס המושלוהראש לכלמלכיהעולם.ועודקנה,
ת
לשבר
תכו
' 4ש
טראה טקופת ט %ש  0פ%י ג)יסעי' ג*ו ז)ז4ייע :ס) וןדפ )1 -4שש פ*ח ו)זףרגג .ח)יפשי
גי "5

פ

וזקידש4
יי

חמלבית 8עולמותהעליוגיח בנח הדש .ונל עגין חתש הלבנה שלמפההמימו של חההדשות גה חלב4הדלעילא שהיא מדת המלבות:
אס ,,בל מה שנוכר ב4ן חיח היי %מדת המלטת והשכינח הקרושה מולרת האומה הקדושח עםישראל להיותם עם הנצחי בעולםבלבדם.
והולידה אותפ בנאולת פצרים בהודשניסן .ומרת המלפת חיא המחלקת השפע שמקבלת מנבוה לשאר החיות,היינו חע'שרים .עטר
ש*ר האומוה .ולארנע ההעת שבמרבבח עבור כליצורי תגל .ועשז גאמך ומלבותו בבל משלה .ובשביל שהיא פועלת חמשכת הש*ע
84חלק"לגלנקראת באילתערטונשניל החנלי *רה שלח בגאולת ישראל נקראתאילת השחר :מן' 1אפשר לפרש הבונה על ד' הויות
שב8רכבה,
ספירות נארנעה צדרי העולם ררוס צפון מורח מערמולימתן ד'ספירות
שורג*,ר אדם ,נל
אהתעונתנללאע14,
ש
באר4הע
יר ר *עמים עו ,4לרםז שעא נאולת ישראל נההזקה המרכבה שהיא בוללת
חסד גבורה ת**,רת מלנות ווירש משמ
ש
"
ם עשר .וחיינו על דרך ו4אטרו חו'ל האבות הם חן המרכבח .שהם אברהם יצחק יעקב דוד! אי5ן וח *ירושאיבעה פעמי
 .וחייגו שזאת חחיה מרת המלבות היא בוללת עשר ספירית ,ועם ד' החיות שבד' צדדי המיבבה
*ז של ארבעה עשר
אחרעל הרמ
שבהאו הכלנתיקון ובשלימות
%
י
י
ה
ו
ת
ג
י
ח
ב
מדת
ת
ו
ב
ל
מ
ח
הוא ארכעהעשר .וגאשר הן מהחגרות לחיותן ימק מצד
.
של
ן
י
מ
י
ח
חהמי
16
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 .לשון זדש

פנחם

לשון הזהר

י
לשבר אותו כקטץ זה .בוא וראה במצרים היא היתה (פ5 6.3יס כקנס ד .6ת 5מזי כת5ריס 6יס
הגטושל .וממנה יצאו כמה מושלים למיניהם .והכל בסוד ס(ע ,ותנס נפקי כתס ס(פנין 5זנייסו .וכ3 65רז6
*,ל חמץ ,כיק ששבר אותה הקב"ה הוציאו,מץ והכניס ת5סז..
.י?וס6טיל6ט תכל ד161 %ניד
מצה .במה .בחופ הרק מהכ 4שברדץ של חמץ ונעשה
ץ
ד
מצה.האותיווע שוות,אי
ר
כ
פ
ד
ס
5
ת
ת
א ששבר ח של חיהזו שנקרא
6
5
6
.
ס
י
מ
ן
ו
ו
ת
6
ע
נ
י
6
ד6קרי
דס6י
וזמץ .ולכך נקראת חית קנה ,שתחה להשבר כקנה זה ,מיון .וע"ד 6קלי מית קנס .דנומ (6תכרת כקנס ד.6
במה נשברה .בחופ דק כשערה שבר ןץ ונחלש כחה כת6י 6ת3ר כמוט 6יעיר6כנית 6ת3רןץו6תעכר6ת6יתנס
תעשה מצה ,וע*כ כתוב גער חית קנה ,שנער בה הקב"ה וסוס ת5ס וט"ד כתיכ נער מית קנס .דנער כס קכ"ס
תשברה ח של חמץ ונעשית ךץ ,ועתיד הקב"ה לשבר
את הקנהההוא כרמיוןזה .שישברהרגל שלס מןקנ*ה
ו"טאר הנ'ה )6 .הנה ה' אלהים בחזק יבאי וזרועו
מחצלה לו הנה שכרו אתו ופעולתולפניה מהו ופעולתה תוס(ס  15סנס סכרו 6תו וסטו(תו 5פניו .מס ופעאתו
זו הפעולה
י ק ההיא שישבר אותה ,וזו היא הפעולה ד 6פעעס דססי 6ס ייתכר (ס 1ד 6סי 6פעו5ס
ששבר" ר~ה ויהיה הנ'ה ,נ) ראשון לציון 5פניו 6יסו יתכררנ(יס' ויס 6טנ"ס נ) ר5סון 55יון
לפניו .הוא"
הנה וצם ולירושלים מבשר אתן:
סנס סנס ו(ירוס('ס תכסר 6תן:

ם

יה

י
"

הנ~.1ףן ןון

קובחודיש

:ק:

1

רעיא מהימנא

רועה הנאמן
הראשון ,איזה ראשון,זהנימן ,בוהולידה
חיהההיא,לקיים מה שררשוחכמי המשנה

) ויאמר
בניסן נגאלוובניסןעתידים להנאל ,ובי"ר שלו.י
כי יד על כס יה ,שם נשבע להכרית זרע של עשו
עמלקים .בזמן ההוא משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם
ושחמו הפסח.משכו ס)בהטךידו אעז לוצצים ,בזמן ההוא
) כה אמר ה' ארהים הוי על הנביאים הנבלים וע',
י
ואומר  )1ואל אדמת ישראל לא יבאו [קיג] ואלה הם
רועי שקר של צאןקדשים .רשעים פרגסי הדור .ובשביל
זה נאמר עליהם ח) הנהאגכימפתיה והולכתיה הטרברה,
וכתוב ט)ונשפמתי אתכם שםפנים אלפנים כאשרנשפמתי
את אבותיכם ,שהמית אותם במכת חשך .ע'כ ר"ם:

ן .ת6ן ר6סון .ד6ניסן .תתן 516זת
נ) דבחדשסי6סי
ס:י 6מיס (קייסת '5ד16קתוס61-ר'תתנית'ן
כניסן ננ 1(6וכניסן עתידין 5סג 56וכי"ד די(יס .י) יי5תר
ייד ט( כס יס תתן 6וץי (6ע3ר 6תע(ת 6זרט 6דעסו
כעת(קייס כססו 6זתנ 6תסכו וקמו (כס 65ןיתספמופיכס
וסמעו ספסמ תסכו ת) תסך 'דו 6ת (551יס כססו 6זתנ6
 )1כס 6תר ס' (6סיס סו' ט 5סככי6יס טגכ5יס ונו'.
61ותר6 561 ),דתת יסר 6( (6יכ;[ '6נן (61ין 6ינון
רסעי ס-נסי דר 6יננ"ד
רטי סקר 6דטנ6
5תתרט(ייסו ח) סכס 6נכי תפתיס יסו(כתיס סחדכ-ס.
וכתיכע)וגספעתי ן6קתסכעס סס פניס  (6פ.ניס כ6סר גסס:סתי
6ת 6כותיכס
5ון כיזכת מסך ע"כ ר"ת

ט הבכורים בהקריבכם מנחה
ם סככוריס כסןיככס תכמס מדסס 5גף ומ'.
0ד1נידב
חדשהר לשהי'רווגלוה'' .י)דבניד
סתמ רכ' סתעון 61תר י )6תזתורסירו 5ס'
פתח רבי שמעון ואטר י )6מזמו
שיר חדשכי נפלאות עשה .שיר חרש נקרא [קינ] ובעבור סיר מדסכי נס63ות טסס .סיר מדס 6קרי [קינ] וכנין
וה בהקריבכם מנחה חרשה .שם מנחת קנאות[קיי]כאן כך כקריככס תכמס מדסס .סתס תכמת קכ5ות [קין] סכ5
מנחה חרשה .חרשה ,שחדוש הכד כאן ,קשר הכל  ,תגמס מדסס מדסס .דמדוס 5דכנמ סכח קסורמ דכ65
שלמעלה ושלממה [קטו] קשר האמונה ,וע"כ יעקב איש ד5עי 65ותת[ 6קטו] קסור 6דתסיתגות . 6הצ"ד יעקכ
הם נתעמר בכתרו והתורהניתנה ,וכאשרמביאיםבכורים ס(ית6 6תצסר כטסרוי 161רייפ6 6תיסיכת וכדתעוןככור'ס
אל הכהן היהצריךהאיש לרבר ולפרש הדברים הנאמרים (נכי כסג 6סוס כעי כר נס (תיתר ו(פרס 6ת('1
על עץ ההוא שבארץ .שנשהלם כרסיון שלמעלה בי"ב ט( ססו6 6י(נ67 6רט .6ד6סת(יס כמכ 6ד(טי 65כתריסר
גבולים בשבעים ענפים[קיי] ובקש להאבידם לבן הארמי

דו

הזהי.

הראו' ,וכלן נשמחה רנה מן האוו הגדול שנש*ע מעולמות העליונים וכך היה נגאולת ישראל[ :קיג] טנת זח המאמו הוא
שבגאולה העתידה להיות בי,ד שלו ג*1ד עסן כאפרם "1לגגיסן נגאלו וכנימן עתירין להגאג על ומן ההוא ירמו וה ה*סוק משבו
וקחו לכם צאן .שתהיה אז עבודה גדולח לקהת הצאן קדשים ולמשוך אותן מן אותןוועי שקר והושעים *ונסי הדורשיהיו או ודורש
יעל דרך גורה שוה לה*סוק משךידו את לוצצים כי אותןרועי שקריש להם כה למשך אליחם הרנה צאן קדשים נדרשות של
?ל,י*צנ
נות ודברי אפיקורסות דמשכא לג קלי הדעת ללכד אותם נהרמם וכן נראה נומנמ שהתלקהה אש האפיקורסות שנקראת
שרקחאום"ויש להם נתי ע'ו ללמד רועים לישראל הנקראים *רע*ארם ראגיי' ,השם נאה להםכי ,רע-פארם' כלומר להריע ולקלקל
חצלם אלהים* .רע-כימ ,4כלומר שבע תוענות נלנג ואומר העהו שסו*ם יהיה כאותן שמתו נמכת ההשך במצוים[ :קי 14נוגתו
שחג השבועות הוא ננד מדת הת*אות שגקרא חד*ש כי כל התחדשעת קיום העולמות .כאמור המחדש במונו נכליום תסיד מ"ג
היאע"י מדת התפארת .והתחדשות היותר גדולה נעשה נחג השכועות עא מתן תווה כידוע שתנאי התנח הקנ*ה עמ משנ וכו'
וכ1ון שניום הוה געשה היהוד היותר גדול של ת*ארת ומלכות לכך נקראת המלכות מנחה חרשה על שם הת*ארת ! ,קיד] שפ בחקליפה
שלעומת הקדושה נקראת מגחת קנאות לעומת הטלכות דקדושה שנקראת מגחח חדשה[ :קטו] נמדת הת*אות שנקוא עץ ההייפ
נקשיות כל הספירות .וזה נקרא קו*ר חאמונהומיא שורש קדושת יעקב, :קעון נמו שבעץחחייט שהוא פרת התפארתישי'ב גבולימ

.
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ד6תפניס ע5ת6כגיגיס .וקכ'ססזיכ  04ו6תעטרככגוי כתס
ן 6100
דכ 5קסר 6דת?ימגות 6כיס
ד6וקיתג .6כגי
"
ג
ל
י
6
ס
ס
ד
ח
ס
מ
ג
ת5ימ .ופ*ד ת
.
6
ת
ע
ט
ן
י
נ
כ
6תקרי ת6י
דמדתותי
דע65י ותת6י סו 6ומדתותי דסיסר[ 6קיז] וככ5
דסיסר6
זתג6
דתסיתגות 610 6ומדות 6די5ס.
ר
5כ05ו
"ת 6חד6 6תקין
5ת5כממדדתסיוותי5יסכגיןקוסכר
כרת 6ע 5סתור .6כדסע6
כגין 6 651סתכמת
'דתת"6ת,תרת
5ת5כ 6ת6רי 5כ6 5מי זתיגת וי0כת 5כ 5מו תגיןידיען
ו5י  65יסכת חולק 6כיגייסו 6תר 05מייךכרתי .תכ6די5ך
כלסויתגון5ך תחולקיסון6 .סתכמ
יסתכמ ע5מדתיין
5כתר כידסת מ51קין ע 5מד תרין תכ5סי כך כגסת
יסר 56עכ 65גט 65מו5קין[;יח] וע"ד6תקרי6ת כ5ס כ5ע.6
ככ5ס דכ5סו תזתגין לס ת6גין 1מ51קין ותכסיעין כך
6יסיכגסת יסר56מדות 6די 05ככ .65וכלסויסכין  05מעקין
ות6גין ת 6מף כספת 6יתלכ 6קריס6 6סתכמ כעסרף
מיות 6רכיסס יסר6ל סי .6וכו16ריית8 6תיסיכת 6תפסרס
כ:סת יסר6ל כפסריןפל6ין וכגין ד:ל קסר 6רתסיתגיס6
6תקסר לס6י 6יל6 5:קרי יוס %ד .דכסיכ  )6וסיס יוס
8תר סו 6יורפ לס' יוס 6חד ור8י [ק'ט] דכגמת יסר56
6יסי יוס6מדכקסיר6ד5פי6 .65י5ג6דמ סו6גיס6ד6ת5עית6
ד6מיד 5כ 5דרנין [קג] כ5סו תתקסרן 3יס וסו 6כסון.
וע 5דמ כ 65מד וכד 16דונת כיס תסרוגית 6כדין 6יסו
6מד .וס66וקיתג 6ת5י .כ) רכי 6 636תרוכיוס0ככוריס.
ת6ןיוס .ד 6גסר דגפיק חעדן .ד6יסו יות 6ת6יגוןככורין
ע65ין[קכ"]וד 6מיסוד6וריית 6ת5י 6כיס61 .יס6 1פיק
כ 5רזין דמוריית .6יכנין ד6ורייתמ
יית66סיס:י 6י %5דמיי
פרי6י5גין %עריכו 65
נ) ד1ץקרבתם ע51ס 5יי
מ גיממ 5ס' .ת 6מד נססמ
כתיכ וסקרכתס 6סס עעס 5ס .4וסכ6
 65כתיכ 6ס 0מ 65וסקרכתס ע51ס .ת6י טעת.6גנין
דיומ 6ד6יותמ דעיי5ת כ5ס 5מופסמי0ו .יסר 56עגו יותין
דדכיו יותין וסכועין 61תכלי1 15ע 156כיותין דדכיו .וסי6
געקת תכ 5סער 6כיס 6וגטרתיותי דכיו כדקמ מזי .ורז6
ז 6ת5כ 6עפס כתו5ס עעיס [קגכ] כג*כ 65
כתיכ כיס 6סס.יס
6 6חר 6ל 6קריכ לפסכג 8וס6 8סרח9
תספן .ופ'ר 6סימ ל6ו סכ 6ון6 16לסריכו לסכ[ 6קגנ]
ויסר 56תרמש 6יגון תן סטר 6כיס"6 6ר 6כ 6פדיין
יריכי
ן :6ן לפתח 8ד 6לתפפת "6ר סתפון 6ריתיפ ידי
כללו לפ8ן רכר 6פלי 6ורו 6ר5 6סכחן
כספרי
קדת6י % .יס 6יגון נ6ח5עיתמ .ו"תיין נסקר 6דמ
וכסער 6ז6 .6תדכקו כמי5גמ דדטת סוכ ורע 6תדכקן
כרע 61חדכקן כסוכ [קגד] 1כג"כ כס6ר יותין כתיכ כסו
ו65
%ס ע51ס  5%כסגי יותי ד6י5ג 6דמיי
"ויוח6
ית
ן
ית
6חר5 .6ית :6ן5ריכין 65ס56 651 .0טריך5תסויקת
ז 6יות 6ד6עג 6דמיי 6יסו ע 6זדעת טינ ורע.
וכגין ד 6וסכףכתס עעס 5רימ ניממ 5ס' .ע6 6סס 5סן:

ס"י

ס"

וכיוס
נשיאה כשקהמחן שאיי *ץ ג) ז9יג 4נ) זףלגח.
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שנפנם העולםעלידו
 .והקב*ההצילו ונתעטר בבניו כמו
שביארנו.לבעבור עץ ההוא שכל קשר האמונה בו תולה.
וע"כ מנחה חדשה נקראה .מה המעם .לפי שהתחדשות
העליונים והתחתונים הוא והתחדשות המלכוה [קיו]ובכל
זמן התחדשות המלכות הוא קשר האמונה ויטמחה שלה.
למלךשהיו לו בנים ובת אחת .הזמין סעודה לכל הבנים
ואותה הבת לא נמצאה על השלחן .אח"כ באה ואמרה
למלך.רבונילכלאחיקראת ונתת לכלאחד מנותחשיבות.
ולי לא טעת חלקביניהם .אמר להחייךבתי .מנה שלך
תהיה פישנים .הרי כלם יתנו לך מחלגף .אח"כ נמצא
בידיה חלקים פי שנים ממה שהיה לכלם .כך נומלת
כנמת ישראלחלקים מכלם[קיח] וע'כ נקראתכלהכלולה.
הכיכאלה שכלם מכינים לה בגדים ומנות ותכשיסים .כך
כנסת ישראל שמחתה בכל .וכלם נותנים לה מנות
ובגדים .בוא וראה בשעה שהמלך הקדוש נמצא בכתריו
אזהיא שמחתכנסתישראל .וכאשרניתנה התורה נתעטרה
כנסת ישראל בעמרות עליונות .ולפי שכל קשר האטונה
נקשר באותו העץ נקרא יום אחד .שכהוב  )6והיה יום
אחד הוא יודע לה'.יתם אחד ודאי [קיט] שכנסת ישראל
היא יום אחד בקשר העלי
ון..עץמתהקזשהרוהתואבוגוףוהוהאאמצעי
]
בהן.
המאחד לכלהמדרגות[קג כלן
ועל כן הכל אחד .וכאשר מודונת עמו המלכות או הוא
אחד.והרינתבארהענין.נ)רבי אבא אמרוביום הבכורים.
איזויום .זה הנהרהיוצא מעדן .שהואיום מאותןבכורים
העליונים [קג ]6וזה הוא שהתורה תולהבו .והוא הוציא
כל סודות התורה .ומפני שהתורה היא עץ החיים לכך

י עץ!
היה נצרך להביא פר
ג) דךץקרבתםעילהלריח ניחח לה'.בוא וראה בפסח
כתוב והקרבתם אשה עולה לה' .וכאן
לא כתוב אשה .אלא והקרבתם עולה .מה המעם .לפ4
י
שיום וה יום הכנסת כלה לחופה הוא .וישראל ספרוימ
פוהר ימים ושבועות .ונתכללו ונכנסובימי מוהר .והיא
י פוהר כראוי .ווה
יצאה מכל צדדים הרעים ונמרה ימ
סור שהמלך טעם בהולה היה פועם [קגנ] לפיכך לא
כתוב בו אשה .שהרי אחר לא קרב לנהשכן'והוא נתרחק
משם .וע"כ אשים לא נוכר כאן ולא נצרכו לכאן [קננן
ן
צוריישכריאםלמאנרווחקכיאםן להפםתומחן פצתרח.הרעא".ראמר רבי אב4ערייי
ד4
שמעון הרימותי
בתפלה למי שברא העולם .וסוד זה מצאתי בספרים
הקדמונים .אשים הס בבחינה רגומעעת .נאים בצד וה
ובצדזה .נדבקו בעץהד"ת פוב ורע .מתרבקים ברע
ומתדבקים בפוב [קכד] ולפיכך בשאר ימים כתוב בהם
אשה ע4לה .אבל בימים האלה שעץהחייםקיים ולא
אחר.אין אנוצריכים לאשה .ולא נצרךשיהיו שם .ויום

ולפיכך והקרבתם עולה לרההני

וו הזהר
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רעיאמיימנא

)6רבידם עמויס נסקרינכס תטשס מושס 4ר

"בנורש בהייבכם 8נחה חדשה לה'
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ן
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בשבעתע:ם וגו'.איזו מנחה חדשה ,ודאי
שבתפלטן"8ראל ובקריאת שמע שלהם השכינה טזחרשת 553ותין דיסר (6ונקרי6ת סתע ד5סון סכיגת6 6אא 4פחרשפ
וקנ*ס31 .נין  61וסקר3פס תנחס תדשס 6ט'.
הקב*ה .ובעבור זה והקרבתם מנחה חדשה לה'.
לבפהנמילות שהןבמקום הקרבנות,באיזה קרבנות של תפלות 5ק5ת5י1סץ ו6יגון 63תר דקר3נץ63 .ן קר3מו י%ו*ץ
ק פורס.
היאנתחרשת ,בשבועותיכם .זה שנועות שבו מתןתורה6 .יסי תתחדסת 3סגועותיכס .דסייגו ס3וטת ד*3סמי
%קראיום החטשים לעומר .ובו שבעה שבוז%ת מצד %תקרי מתסיסיוס 5עותר ו3יס ס3פס פ3ועופ פספר4
ההוא שנאמר בו שבע ביום הללתיה ,והיינו מלכתז יססא ד6תתר 3יס פ3ע 3יוס ס55ת*ך .ולהסי פ5מפ

שנקראת כלההכלולה מושבעספירות,וכלולהבבינהשהחש
בחמש מפירות לחמשים .ישד כ*ל כלול מאותן חמשים.
כל'ה כ'לה' כלולה מחמשים,כלןנבלליןבוצך חמשים.
חכמקה שהיא העליונה נבללת בתוך חמשים .חכמ*ה
הנינ*ה .ה' פעמים עשר עשר פעמים ה'היינוחמשים.
במספר כ*ל ובסספרי*ם .והט ים התורה .מקור שלו
כת'ר שאין לו מוף .שאר המפירות נקראות על שמה
שבעת הימים .ומלכות נקראת הם מו*ף .מוף של כל
הימים ,ולפי שהן חמשים ושבע ש%עות לכן מנחתם
שלשה עשרוניםושניעשרונים [ושבעה עשרוני"] ,שלשה
עשרונים ושניעשרוניםחמשה .שהן חמשהפעמים עשרה.
ה בשמן שלשה עשרונים לפר
דש"כ ומנחתם סלת בלי
האחד .עשרון עשרון לכבש
האחד ושני עשר%ים
האחד לשבעת רנבשים ,שבעת הכבשים לקבל נ)

י

י

לאי

1 .כ5י3 65כינס
כ5ס כ5י 65תסכע
י
3פתס ספיר6ן 5מתסין ספ
ס.
ין
6י
דפ
* כ*ל כ5ע ת6לין מת
רד
יו
יס
כ*5ס כ* 5ס' כ5י 65תמתסין כ5סו כ53ם?ן כנו ט%וסין.
חכת"ס ד6יסיי ע(6ס תו(3עת 3נו חתסין .חכת*ט
ח 3יכ"ס .ס' זתנין עסר עסר זנונין ס' ס"ם מ"חין.
3מופכן כ* 5ו3חוס3ןי*ס .ו6יסויס סתורס .תקור6י*ליס
6תקריל %ע 5פתס6
כת"ר ד5טע 5יס סוף .ס6ר
סכעס יתיס  .ועלכות יס*פ
יר*סו'ף סוף דכ5
ס
ית'ס .ו3נץ ד6יגון מתסין ופ3ע סכועות פנמפס

י

ס5סס עפרוגיס ופני עפרומס [וס3עס עם-וכיס] .פ5פס
עסרוגיס וסני עסרוניס חתס .ד6ינע חתס זתכין עפר.
סס"ד ותנחתס ס5ת 53ו5ס 3סתן ס5סס עפרונים 5שצ
ס6חדיסגי עסרומס 65י 5ס6מד עסרון עסרון 5כ3ס
ס6מד 5ס3עת סככסיס .סכעת סכ3סיס 5קכ 5נ) סכע
סכפופ תתיתות תסיינס .כ 5מד עס פיפ השיןדי5יס.
ע*כ ר*ת.
*
נ) ר1בדקרש סס3יעי כ6חד 5חדס ונו' טס פרועס
יסיס 5כס .כתס ד6תמר ייופ 6יר6ס
 6ד %ע5ת .6דיכ 6תקי %ודינ 6רפי .6ושפיתכ
ספגסייג
ן .תסו
ע%ס .וסקר3תס ת3פי 5יס כס6ר כ5
י
ו
ו
י
י תסעתיס כתיג כמס
ועסיתס 3 656יות 6ד )1 6ויעססרס536
תסעמיס ותנסי5י ע3ד
י3 .עוד
כסגי יות
דתקסרג6 6זע 5פספס 6סימן דט(מ 6וע*ד  85נתינ
ס ע51ס% .ן נ(:
וסקרנתס  656ועסיפס ע51ס" 6(1 .ס
ן ד5ית5ון כ%לק3 4כל
פ %יותץ י 65כתי6 3פס.כני
סגי יותי .כ 5סכן 3ס6י יות 6ד%ן ע3וץ תספתים
וסכסי5י  653דעת 6דסער6 6חר 6דס6י5חק פסורליס
155ד5ידס דחו3ין ד3כי עלנו651 6יית6ס 5ג3יס .עסוד
ד6יסו 6זי 5יסר56גע5י עיס 6תרכקס .וע3דין כל6ימן
פעחגין 1כ6 5ינון 55ותין נוזתנין סופר ותקעין 3יס
3נין (6תער 6רמתי1 .ס6 6וקיתנ 6ס) וי 15 63יין
ויסת ד6תי תרחיק תט 6תר דחנור 6עתיק[ 6קגס] וספי
ו6סעיס 5יס וחוי .ו6ח*כ נו3רך 5יס 3כתס 3רכ6ן
ו6עכר ע 5מוכוי .ת5ו כתי~ 3יסי 6ך י65יס,1כ
ת6ת פר י5חק 36יו ועסו 6מש ג 6ת5ידו סעין תכמם
סיטני כתס ד6תתר 1ס6 6וקימג 6ת5ס .וכנ"כ 5רסו יופ4
די .633וקר3נ6 6יסו
6ע 6חד .כתס ד6תער

שבע
שבתט חמ5מחזתהיינה .כל אחד עם ששת ימים שלו.
ע*כ ר'ם:
נ) ד1מד]רשצ הושביעי באחד לחדש ונו' יום תרהצה
יהיה לכם .כמו שנתבאר שיום ראש
השנה %נידון כל העולם.דין חזק ודין רפה ,ועשיתם
טלה ,והקרבתם היה לו לומר כמו בשאר הימים ,מהו
המרתם .אלאביוםהזה ד) הצשה ממענךם כתוב ,כמה
ליבימים האלה .בעוד
ממעמים ותבשילין עושים יישראל
שהמקמרג ד%לך לחפשעונות של העולם .וע"כ לא כה%ב
והקרבתם אלא ועשיתם טולה .ולא אשה עולה ,וכן בכל
שאר הימים שלא כתוב אשה .לפי שאין להם חלק בכל
אותן הימים .כל שנן ביום הזה ש%גו עושים ממעמים
ותבשילין בלי ידיעת צר המומאה .שהרי יצחק משלחו
לצוד ציד של זונות בני העולם ולהביא אליו .ובעוד
שהוא הולך טמלים ישראלעצהמרבקה .ועוטרם כל,אותן
העבודט כל אותן התפלות ,מכינים שופר ותוקעין בו
כדי לעורר רחמים .והרי ביארנו הכתוב ס) ויבא לויין
ןישן[קכס] ושתה
וישת .הבאממרחק מתוך המקום שליי
ונמתק לו והיה שמח .ואח*כ היה מברכו בכמה ברכות
והעביר על חמאיו .מה כתוב ויהי אך הנא יצא יעקב
""4
מאת יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו .נמען בכמה
פניעוטת וכבר טעבאר זה הענין ,ולפיכך הוא יום
משאות
עיס
תרועה .וקרבנו הוא עולה 8ולאחד .כמו שדרשו שהוא
בשביללהזכיראילו של יצחס ,ושעיר שט אחד לחמאת ,עיז
כהזיססס"מדנניס ד5יסו
שההד לסמא*ל לכפר פניו .בשביל בכיה ההיא שהיה
בוכה ביום הזה כשלאה שלא נעשהרצונו .ולחנם היה] גכי נ%י ע %מק דחפי ד6 %תעמד רעשיס1 .ס5 6ת4%
5ד
צד
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ם הכטרים?
צד צידה .כמו שדרשו כרמיון וה עליה
"6 )6ר יסודס 5ר3י סמפון 5י5 %ן פר מ56ין
 )6א*ר יהודה לרבי שמעון יאמר נא האדון לנו
מ5ין תע5ית 6דר6ס ססנס .פממ ר3י ספפץ ה"תר דרושים מובשבענין ראש השנה8 .תח רבי שמעון ואמר
)3ויסי סיוס3 .כ6 5תר וכתי"1 3א 5וסו 85ל"1 .ף  )3ויהי היום .בכל מקום שכהוב
י גיד צער .ףדד
3ימי נער וד6י.וי סיוס .יו%ו6ית טס %ל .ת 6בימי צע
ראשרבודאי.ויהיהיום .זה העוםיהשיש בויער
 .הה
ר6ס ססנס
יסוימ6ו6ית3יסדי %קפ 6ש ע5ת.6וסי דיא השנה.יום שיש בודין קשף על
י
זג
הה
סיוס ויע3ר 56יוםע  56סונס .יו %ור %ספכס מס .חיום ויעבר אלישע אל שונם.יום של ראש השנה ה
ו3כ6 5תר ושי סיט ד 6ר %ספח .נ)ויסי סעס  *3*1ובנל משםויהי היום זה ראשהשגה.נ) ףדרהיום 1יב81
3ני ס56סיס .יא 6ור6ם ססנסס*ס.
י האלהים .יום של ראש השנההיה .ובבל זנק ב'
זפנ 8פלץ
נרם הם
עמין 6עון [קכו]מ6י פעמ .6ננץ ז5פי 8%ק כ5ע בע
ידין [קכו] מההמעם.כדישיהיה עחקנבלל
מ
י
וינ 6ירממי [קגז] פרין י1מין  6%פד .ז%מ 4קדין והחמש [קכז] שניימים %א אחר .שאלמליהיה
יסתכמ ימו6י ימר* 3ע5ת.6
טפיכ פרץ "שלןהסי נמצא טקידי נחרב העולם .חנ'כ כתוב ש פעמים
י
י
*
פ
ו
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ר
נ
ר
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ו
.
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ס
י
ס
%
ל
סיוסףסיסיוס .וי63ו 3ני ס
ם
ע
ה
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ש
י היום,ויבאובני האלהש .אלו
ה.
יל
וו
בגייתדין דגד
יה
3י
3ניס56סיס %1י3 .נף ומ5כ 6ו6עחקני3יןגכיס% .אנת בניהאלהיםודאי.בניו של מלך שהםקיובים%ליו .והם
ס3עין מתנן וסמק תויר5 6מ%כ61 .6יטן מפכץ וינ 6שנעים שרים הסובבים תמיד אתהמלך והםחותכיןהדין
ע 5ע5מ5 .6סתי 35ע 5ס' .ש
 % 86 .העולם .להתיצב על ה' .וכי על ה'נצבים .אל%
3סעת 6ז56ין ק"מי ע 5ושו6כי .יש
 6קלמ6ס זכ 65בשעה שאלועומדים עלהדין.דין הראשת שהבל תולה
3יס .מ6ן  110ז 65עקרר 5פת 6זק'3ס [קכח] בו הצא .מי הוא זה שאינו טכבד לשם הקב'ה [קכח]
1ז 65יוקיר 165ל"ת51 6ענמי6 .ש סכי ח 610 16האאיט מכבד להתורה ולעבדי הקב*ה .וכמו כןמי חש
ז65מייס ע 5יקר 6דס %קד* %יתמ63 55רע ..6שאינו חס על כבוד השם הקרוש שלא יתחלל בארץ..
3ס6י יומ 6ור6ס ססכס קימץו5
"ס3עין קתור6ץ ביום הזה של ראש השנה עחןריםשבעים כסאות לטשפפ
ץ
ר
מ
י
ע
ק
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ס
י
ר
5מידןדינ5 6ע .%5וכתס 6ינקמ6רי ת
דין העולם.וכמה הםשריעונשין קמעורים העומד"ם
וקיימ
5עע56 6ין מיימינץ 5זכו *561ן תסמ56ץ 5מו65 .63דכר6
י מעלה .אלומימיניםלזכוועוי*לומשמאלים לחונ .להזביר
מ3,ין דע5מ 6מוכי
ןף זכ 5מד ומז .ופ'ד 56סריך שטת טעולם .שטת של כל אחד ואחד .חנ"נ צריך
5כר נס 5פרס 6מו 3כ 5מז
כתס ד6יסו 3נין האדם לפרשצטתיו נל אחדואחד כמו שהוא.לפישכל
דנו6ן דמפרס מס16י 6 65תמסר זחיעמי
ס 3 656יז 6דת5כ 6מי שמפרש חמאיו לא נמסרדינו אלא בידי הסלך
ס
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ק"3ס 53שזוי ות6ן יד6י
ן שתו הואלמעב .וע*כ
בקש"הדוד ומי שהקב*הידי
6
ר
מ
6
ת
נ
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שפפני
ס5נוס 6מר 5עסית מססס ע3זו6 651 610 .מר1 .6כ 5שלמה אמר לעשות משפם עבדו .הוא ולאאחר .וכל
3י זינ3 6זי5ין ממכו .ופ"ז 56סריך 15ן 5פרס 6מו3ין הבעז דין נבדלים ממנו .וע'כ נצרך לפרש העוטה
יכ
 5סייס 6וסייפ1 6כ% 5י זערד 3סרע .סס"ז של כל אבר ואבר .וכל מה שחמא בפרפ .זש'כ
ז) מע6תי 16דיעך ועומ  65כסיתי 35תר 61תס נס6ת  )7חמאתי אודהנך ועוני לאכסותי .אח*כ השתה נשאת
פון מס6תי ס5ס תנ5ן ממפס זכתי6 3נ 6מס 6סעס עון חמאתי סלה.מניין
 .ממשה .שנאמר אנא חמא העם
י פ~3נו הזה חמאה גדולה
 .ב"שראל כתוב ס) חנשע כי עזבט
ס~סמס"ס נד51ס 3יסר 56כתי 3ס) מס6נו כ
6ת ס' .ד6י תימ 6ס6י 3שיז 353 536זר  .65אתה' .שאם תאמר כי זה רק בטיד אבל בצבור'לא.
ס 6כתי 3קר 6ז61 .6י תימ353 60 6ור  536הרי כתוב קרא דאצל שנצאל .ואם תאמר הרי זהבצבור
ן 65
ס5ימ 6דיסו
 60כתי 3ויס 3מסס  56ס' אבל שליח שלהם לא .הרי כתוב וישב משה אלה'
ף6נור 6כ 6מס 6ומ' ףעסו 5סס ומ'% .י סטת 6דמ6ן ויאמר אנא חמא תו'ויעשו להםער .מה המעם.כי כל
זתפלס סו3יס 3י דיכ3 6די5ין מניס3 .נין ד3ר גסן מי שמפרשחפאיובית דין בדלים ממט .לפי שהאדם
קרי5 3נרמש 6 6%תדן ע 5פומש 1ת 65 1ס3יק
,5מקערנ65 6ו5פ 6ע5יס מו 63תות 6ד3ר נס יקדיס
ם ;נמן
ש'',טנאים,ין.
ףימ 6ע6יסי 3דוכס65 6מר56מיתר וכזין ק*3סמחי55יס
סס"די') ומודס 1ע 311ירומס3 -יומי זר %ססכס זש*כ ו) ומודה ועוזב ירוחם :בימים של ראש השנה
מתקכין 3י דינ 6כורסי5 6מ5כ5 6מידן כ 5פ5נו'1 6סר56ן מכינש הבית דין כסא למלך לדון כל העולם .ו"פראל
 .מרם שיתגדל הדוגז .למדנו
ע6לין 3קדנוית3 6דיכ .6מקתי ז5יפוס רונו .6תנן נכנסש תחלה לדון
כתי 3ונוססס עמו יסר (6דכר יוס 3יומו .יוס 3יומו נועוב ומשפם עמו ישראל דבר יוםביומו .יום ביומו
%י ס%
יותץ  656סני מרין יותין זר6ס ססנס [קגס] 6ת6י מההוא .אלא אלה שניימים של ראש השנה [קג*]מפני
"יגון תף ט דינ 6דמתחכרן מה שני ימש .לפי שהם שני בתי דינים שמתחברים
.
ן העלית שהוא קשה .בדין התחתון שהוא
כאחד .די
רפי6
רפה
ט פעש ל '1נ) 6יוג  )7 '6תליסי*
ג ס)ספו"ל '6י*נ ו) מגל -ג*ח
טראה כקומות
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בשן שח" טקדשין עלפ ראיה ובאו ערים בומנט ולא היי יו'פ של ר*ה רקיום אחד מ*ט 4א גטמר הדין נשיפ
ין בל5ר אלא שגם לם"ות
פו
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פא
"םאר
י הוא יוט הדין :ןקגו] ביום השני געשח טדח חיין רפה ~*י שנגלל בו מדת הרחסיפ:
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רפה .השניהם נמצאים .ווה הוא הסוד של יבבה ויללה
ושתיהן נצרכות .חכמי בבל הם מטעםמפקעושים יבבה
ויללה .ואנחנו יודעים ועושיםשהיהן .והכל יוצא לדרך

האמה :
)6דונעשךך לחדש השביעי -הוה מקרא
לכם וט' א'ד נהוראי הוקן כתוב
ובעשור לתרש השב"עי הוה .וכתוב אך בעשור לחדש
השביעי הוה יום הכפורים הוא .בעשור .בעשירי הי'
צריך לומר .מהובעשור .אלא לפי שעתה ביום הוה כל
מדרטת העליוטת באות אלו על אלו לשכון על הלבנה
ולהאירלה .וכלן במוד של עשר עדשעולה למאה .וכאשר
עומדת במודשל מאה או הכל אחד ונקרא יום הכפורים
הוא[קסוע*כ כתוב בעשור .כמו וכורושמור.שכלןבאות
4מען היות עשור ולהאיר לה במוד של עשר .החויר
זקן ההוא את ראשו לעומת רבי שטעון וא"ל לרבי
שמעון .הריני יודע שתבקש לשאול שאלה בוה הכתוב
בעשור לחדש השביעי .א'ל ר' שמעוןודאי בעשור נכון
הוא .אבל אםכן מפני מה עולה למאה .הרי מן הכתוב
לא נראה אלא שעולה לשבעים .כך נשמע מטה שכתוב
בצשור לחרש השביתי .ובאשר מעשרים לשביעי עשר
פעמים הרי ודאיעולה לשבעים [ק ]65א'ל בשביל וה
החורתי את ראשי אליך.כי ידעתי שחכם אתה .בוא
וראהשני סודותישכאן .אחדשהרי הלבנה חרש השביעי
קראת.ולפיכך נקדא חדש השביעי עשור לפי שמאירות
לה עשרמדרנות .הרימאה.ועוד שגם דבר הוה שאמרת
ודאי כך ההו שעולה לשבעים ביום הוה[ק5נ] במדרנה
של שבעיםהיאובמדרנה של מאההיא .במדרנהשל מאה
להשהלם ולהאיר [ק(נ] ובאותה מררנה של שבעים שהרי
יום וה נומל לכל עם ישראללדונם .וכלם עומדים בכח
י הנפש
הנשמה יותר מבכח הנוף .שהרי ביום הוהעינו
הוא ולא הנוף .כמש"כ ועניתם את נפשותיכם .כי כ
הנפש אשר לא תענה .ווה היום נומל לכל הנפשות והן
ברשותה ואם אינו קיים במוד שלשבעים אין לו רשות
בנפשות .שקיום הנפשות הוא בסוד של שבעים .כמש*כ
י שטתינו בהם שבעים שנהונו' .נ)ואם תאמרשנפשות
ימ
הנערים שלאהניעולשבעים שנהאין שולמת בהם מדרגת
השבעים.ודאי שולמת בהם .אנל לא בשלימות כמו בוה
שווכהימים רבים לקיים מצות התורה ואה על פי כן
בכלם מדרנת השבעים שנה שולמת ועוו למדנו אחד
המרבה ואחדד4ממעימ.באיוה אחדשוים .באחדות המדדנה
שלשבעיםשנהמי שמרבהבשניםומי שממעטבשנים .וע"כ
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6 65תמזי  656דס5יק 5סנטין תסתע דכתיכ
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קיתין
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י יות 6נטי5 5כ 5נפס6ן וס1ו
סנסס 6סר  65תפנס יס6
נרסותיס ו6י  65קיימ3 6רז 6זסנטין 5ית 5יס -סו
נננועתסי6נון .נסדסקיומס6נעיסדנססס6נןס 3ר 61דסנילין כד" 6יתי
ס
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 65ס5ס 6נסו
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נכ5סו סנטין סמן
ופ 5ד 6תמכן 6מד
סתרנס 61מד סתתטיעהז"5פ6ן 6תד3 .ימוד 6וסנטין
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סגין פ6ן ד6סני ות6ן ו6תעיע
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( )41אפשר הבונה על ררך הכתוב ועבד הלוי הו'א ,שמרמו על עולםהנינה.הע נאע ארמז שחלנגה 11מית חפ4טת נתעלית לנל
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 .הרי וה רק  '1מררנות
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למאח.גבוונחן גיםותר ,ועל*
יות 4בללת נעשר מדרטת ,א*נ עלייתח היא רק לשנעים ולא
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העשר ספיר
משמ*"
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ננ"טר לעיל שש' *עמים עשר עולה שגעימ*1744 :י
' שמדת הפלגותע*יק"4יחח ער חבינח נש5א,הלמת בבל
חרי חיא במורגת
חשבעי* השנעים מררטת .ויש גמ להנינה לרון את  09ישר*ל גואאה4אן מרת חר"8י:0
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דאמריינו' .נ5סון יסון סכיתין ו0כיקין  65סרירי
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ושביקין ושביתין לא שרירין ו~א
כמכת"ס וכינ"ס יסון סכיקין וסכיתין ( 6סרירין ו 65בחכמ"ה ובינ*היהי
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תת':תין סהער כ7ריס פורמיס כ6ויר .וכנין 7סכועס המשנה שהיתר נררים פורחים באויר ,ולפי שהשבוזה
גת5כו"ת ך6יסי 5תת 6תניס16 .קתוס 7נוריס ע 5היא במלכו'ת שהיא למטה מטנו ,דרשו ואהגררים חלים
נכי סכועות ע%יס[קיסןוטון 6וקתוסכ5סנסכעכ6י5וגסכע עלנבי שבועות [ק(ס] ועור דרשוכל הנשבעכאילו נשבע
גח5ך ע5תו .וכ( סכו7ר כ6י5ו נו7ר גמיי סת5ך סת5ך במלך עצמו ,וכל הנודר כאילו נודרבחיי המלך ,המלך
ע5טו ארןי מיי סת5ך ןץךיךץ .וננין ך6י) ני עצמו אך3י'חי הטלךךץדיך
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מוכין 7יסר 56תעון 5נכי ת5כו*ת .ותסוכס 67יסי כינ"ס חט ישראל נוגעים למלכו"ת  ,ותשבה שהיא בע'ה
לאבינת אותן ,לפי שנאמרבה השוכן אתם בתוךטצמאהם.
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ג6ריכו .ו6יסי כ5י 65תת(ת 7רנין תמסכסיכור ותעסס .באריכות .והיא נכללת מן ג' מירגחע מחשבה רבור
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 )6וב:ך]13שחק עשר ים לחרש השביעי גו /ר'
ה עסך י1ס 5מוס ספמפי עו' .ר' 6כ6
אבאהןן )6רג2דזכועי
פתחותנחהתיבה בחרשהשב,ף בשבע
סתח ותנמ סתיכס כמדס ססכטי כסכעס
עשריום לחדש על דו אררמנבי
אהי4אה כל אותן עסר יוס 5מוס פ 5סרי 6ררס .ת 6מ~י כ 5סכי
יגים [קיו] כדי ש4מש "שלפ צדןיייזי
ן 6ז5ת 6ת 6ע 5נני[ 6ק(ו] ננין ול 6יסלט סטר6
העום מגבת האם עלדנ
ן שגטטלו בניה והם 6מר 6פ5ייסו וכנין 5סזכ5 6ון .כשן ו%תזיכו כנסח 1ס6
הפאששה על"הם וכדי להצלם.כיו
ם ב0כאז משמריםבשמירה .יום דצט*שון וישם השבי יתכין כסכות תתנסרין כנסור .5ש 69קדת6ס הות 6קניג6
י,שבי
צוההל4שדאללעטיתטעודהלהשיים שלע49יה*יפת[קלז] סקדת 5ון 4סר5 56תעכך ספודת5 6פסק -וס6ר עיוי [;'ן
חה"ששימהש"רה,שם.ביום הנ' שהאיא לחדש מתולת 61יסי5ש סרי6תען כיופ 6ת5ית6ס ן"6צי*ז 5חוססרי,ת
"שטת ש4הם[ק ]"5וש"כ וחגח התיבה בחדש השניזר 5תסרי פ5ייסו [ק(ח] סס*ך ותנמ סתיגם כמוס ססכיעי
יום לחדש ו הרי אררמ .הרים שכל כסכעס פסר יוס 5מוס ע 5סרי %רע .טורין וכ5
בהשרב4עוההועהשמי
רדותוצרתזבהם .א"ר אלעזריום הראשון של 5וותין ותרוין סר6ן כנ11ייס*6 .1ר 56סשר יונז 6ק'ות6ס
טכוה אינה שירה עליהם ולא יום הוגי .אלא ביום ווצ  65סרי 6פ"5סו  651יו %תנינ 656 .6י1ת6
השלישי שגתוקש גנרע שורה עליהם .נתוקש אותיות ת5ית6ס ן6וסיף ערפ סרי 6פ95סו6 .וסיף 6תהן
ונו' [קלט] וכךראוי ונרמ קרכמן וכתיכ עסתי פסר ומ' [ק5ס] וסכי 6תמף
גלנררעעעיןק.רבלצפתי.ששוזכםתובהרעאששהויןע
י השני הם שמחת 5רע עין .כנע ויית 6קרת6ס ויו %תניכ 6חווס
שום
וי
בניה ~ף] והם מחלקים שלל להם .מילם השלישי והלאה וכנס[ 6קת]61ינון תפ5ני עו6ן15ן תיות 6ט5ית6ס ו5ס65ס
שהיא שמיה עליהם מה כתוב .והמים היו הלוך וחסור ו6יסי סרל) ע5ייסו %י כתיכ .וסמיס סיו ס5וך וססור פך
עך החדש העשירי .בעשירי באחד לחדש נראו ראשי סמוס סעסירי .נעסירי כ6חך 5מוס נר 16ר6סי
ההרים.נ)והמיםהיוהלוךיזפר .אלו הקרבפת שהולכש ססריס .כ) וסתיס סיו ס5וך וחסור56 .ין קרכגין ן6עין
ובנזמעפים .וכמו שהם מהמעפים כן נם נתמעמ המוב ותתתעסין וכתס ן6ינינתתתעתין סכי נתי מתתעת סוכ6
שלדום .א'ר שמעון אלעזר בש וראהביוםהשגי התחילו ן5סון *6ר סנופון 56ע~ר ת 6מד כיות 6תגינ 6סרי6ו
רשימות חמים להיראות [קת]6כיון ,שהתדדלו רשובצת רסיחי ותי65 6תחז6ס [;י"] כיון וסרי6ו רסיתו
המים לדיראות *.מיום השלהו ולהלאה היא שרתה ותי65 6תת61ס .תיות 6ת5ית6ס עס65ס
סר6ת
4
6
כ
כ
ענלרשימהוםנכקאתןכ].ואוהןהאותיווזמים לאידעו חכמיבבל למה ע5ייסו [קתכן 61יכק תי*ס  65ס 11ייפי
6ת6י
י המצב של ישראלאינו בא במגףם של רסיתין סכ 6ו %מכ 6ויסר 65 56סוס כ6תר
שי
צמקום של רבוי [קתנ] אלאלפיוחצתן מש ותעות 656 6כ6תר ררכוי[ 6קתנ] וכנין ן(6ץ ת"ן
מיעומכי אם ב
שנרשם כאןנם כן מתמעמים זהו שבא הכתוב להשמיעם .ורסיתין סכ 6חתנופען 6תי קר65 6סתפינין
וזש"כ והמש ,אותן מיםהידועיםבשי הבג.חיתןהנרשמים סס"ך וסטיס 6יטן וידיפן ניותי ומנ .ל1נון ורסיתין
5
אצלדקרבנותשנויבועבהיאותןהרים שלקללווז.דףוהלוך
וחסור.דגיב והמצצשנמשךעליהם הוהלוךעזמור .פוכ1
ם קךורם הם לכךאין דשצתיות מי"ם
וח%רץשהלמהי"
[קתי] 6(7יתחנר
ו5סון ~ 656סהר זפיר
מרצברחז[קטו]כדיזצלאירטקברהפובשלהםאלאמפממזש.
שהם עמושל הקב"ה מה כחובנ)ירח4שיה' 6כ5 5יסו 56ו4נון פת 6וקנ*ס ת 4כתיכ ג) י1רסי ס'
אל
ילפצב .ראש המקרא האכפירש רשוור"כנ  65ישסה כ 5סוכ .ריסיס וקר 6כפיריס רסו ורעכו
שו
סר
ח
לאי
אכ
ר
י
ל
%והטמונים של שארהאומות .ודורח9יה' .אלוישראל לא 56ץ פשק וס6ר פתין ווורסי ס'56 .ץ יסרש 65
טזפרו כל מוב .ופהם דצלכש ונה%4ףם למ%ה מעלה .יסגשרו כ 5סוג 6לע 6ז5ין ו4%ת(קין לעי5 65פי.65
ולפיכך דגצבשלהם הנרבהבאווזן מש הלוךוחמור .ער ומנשכ סי %ו5סע ד6ינץ נהס סיו
וחכצר .פד
החרש הושדי.זהפבת .שהרי שימי הרעההיו [קתס] סשוס ספסצי 61 .סכת .דס 6כדץ עה סרעסטו[הת"]
שגתשוררה רפה ההיאונתגברה .וכלההקדושה לא הח*רה 41פר 8ססי 6רפס ו6מ81קפת .וכ5ס קדיפ% 65 6סיפ
ןגר5צ*4סי ססר"ס(6.ץ 6עקסריהסיכ6
גהשטש[ייו] שנראוראשיההדים .אלו הם הריהחוץ :חמ 0פ[ 4קתו]כיי
לישראל סאכץ ו5וועץ 4פע 61פחג4ש ופכרו ג?סז כצ5ת6
 ,,,של קללהשגתנלו ונתנברוועשורעותבעולם

4י

וג~,

פ

יפי

ים
סינ

הי

4

3צ4אהמקומצת*

בימים
9יגח ט ז9יגט ג)ת,י
ס ('ו

נ

ס5י

כיותע

דך הזדעי

ש

ןג"ייישע12ן%ו:יי'ו'י:",יביי"נ'"י

.ו:,ש,1-
ע'~::1ל,
4י"
'.
י
ל
י
"
,
"
:
"
"
ב
י
!
'
;
ן
י
נ
:
,
י
נ
"
.
1
:
.
'
:
י
.
'
ש
מ
של'::15.251גנ" נ"יל':".."''"'"':נ~':ו"]'ן"'1":קט':י"גב
'1)5ג~,
לאע
רמרי ר' אלעור במו

פשמיענ

ם

י

ר'4א4יו על רברי ר' אבא בי ר' אבא ור*א לא

-תן 9לקנימוךהמים לשרי

אלא מענין הקרבגות
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"אי
ה מן 1ות

לשון הזהר

פנחם

קשון קורש

בימים ההם ,אשה כתוב בעולת :האלה ,שהרי א אותן
האשים אוכלים חלקם [קתו] שבעים פרים אלה הם כנגד
שבעים שרים השולמים על שבעים אומות .עוליםביום
הראשון ויורדים בכליוםויום .ונקראים פרים מננחים
בהימים שלהם ,אלים ארבעה עשרשנים בכליום הם
י"ךהויה ,השולםת עליהם תמיד בכל יום ויום,
כבשיםבני שנה מנינם כמספרוקץ [קפך]ואם תשאלאם
כןרעעיןהיינולהם,כךהוא,שהריו כתוב )6כי נחלים
אתה חותהעל ראשו ,אבלאנחנואין נוהניםאלא בשמחה,
י השגה שמחהכמובימיםהאלה,ולפישאנחנו
שאין בכלימ
נאנים בלב מוב וכרצון שלשמחה ,נהפך עליהם בגחלים
על ראשיהם גחלים לוהמים .שהשמחה שלנו עושה להם
רעה .עי
ך חץ המ מ0פר הקרבנא עבורם [קתט]
ואםתשאלמימהמי בקש מאתנו להקריב כל וה עבורם.
אפשר שהםאין רךצים בזה ,אלאאין שמחה לכל אותן
השרים בכל שארתוריםאילם וכבשי ,6כמו באלה בשעה
שישראל נותנים להם מעודותהאלה .ואעפ'כאין נקרבים
כלם אלא להקב'ה בלבדו ,והשריםמתריבים *מהוהוא
מחלק להם .וע-ז כתוב נ) אם רעב שונאךהאכילהולחם.
אלה הם קרבבנטןת החג .ח*ם צמא השקהומים .אלוהמים
שנרשם כאן ימי החנ .ביום השני והששי והשביעי.
והסימן יביז
ו לו ,נ)מים רבים לא יוכלו לכבוו; את
האהבה .אלו הם המים שמנסכים ישראל בחג בשמחה
וכאהבהלהקב'ה,ככתובד)ושאבתםמיםבששון,ונהרות לא
ישמפוה .אלו הם נהרי אפרממון המהור .שכלם נדבקים
תקשרים באהבהזו
 .אםיתן איש את כלהוןביתובאהבה
בוזיביזולו .איש זה סמא'ל ,באהבה .של ישראללהיות
לו חלק עמהם באותן מים שנרשם כאן בפרשהזו [קג]
בוזיניזולו.בודאישהריכלםנחשבואצלנו דץרש אנר
שאין לו תקנה לעולם ,מים שלהם נתחלקובהימיםבדן,
נשארו
חרש
שאראהדיממהי.ם שהםלההמםיש רביעי
ץת חרשי ה
יקון עמנולעולם ,ועודיש
חשין תי
לווטר בוזיביטלו .כמו שכתוב שם ס)כי לא בזה ולא
שקץ ענותעני[ק:ח]יום הראשון מה נעשה בו [קגנ)אלא
לא נקרא ראשון ולא נקרא אחדכי אם חבהפה עשרסתם
בלירושםכלל*אבל התחלת רהפםהימיםמיהםהשניהיתה,
וכך ראוי להיותלפישאין מובבשני.
לא נרופם
ראשון ולא אחד כלל ונכתב בסתם .וכן התחלת רהשם
המיםביום השני .ונחלקו המיםלהםבי5יג2רן
 .ומפארו
ימי וקרש כמו שנתבאר והכל כראוי .אשרי חלקם של
"חראל שיודעים ליבנס לוטך מוח האנח .ובשביל ליכנס
לתוך המוח משברים אותן הקליפחע ונכנ0ים ,מהכהיב
אחר כלזה ,ביום השמעי עצהת תהיה לכם .לאחר
ששברוכלאותןהקליפת:ושברובמהחומותשלכפור.והרט
הרבה

כטחין 56ין6 .סס כפי3 3סגי עו5ין .ך %כןין סני
6סיס 6כ5י מעקסון [קמו] ס3טים פריס 56ין 4יגון 5ק53
ס3טין תתכן דס(טין ע( ס3פין טתין .ס(קין 3יומ6
קדת6ס ונמתין 3כ 5יומ 6ויות .6ו6קרון פריס טננמים
3יותין ד5סון 6י5ס %ניסר תלין נכ( יות6 6יגון
",ך ןאךיה  61ךס,5ס 6ע5ייסו תךיל 3כ 5יות. 6
6תרין 3גי סכס תגיכ 6ך(סון וק
ץ [קתח] ו6י ויומ"6י
ת
"מ5ים
יתנ
ן סויגן 5ג3ייסו6 .ק ידס 6כתי)6 3
לע
י
כ
ס6כתיס דעתעיס ע 5ל6סו6 536 .גן  65יסכען 3 656מךות.6
ך5ית גיו סת 6מדות 6כ56ין יותין .וכנין ד6נן
תי 635וכרעות 6דמךות6 .6תספך פ5ייסו גמ5יס
יס3ין 3סוג
ע 5ויסיס1ן נותרין ת5סען ךמךופ 6ךי5ן ע3די 3ון
3יס 17יו
י וקץ כך ט5קין3מוס3כ6קר3גין ז5סון [קתט]
י תיע 6כ 5ד'6ת6ן י:י5 3ן (6קרכ 6פ"5סו.
ו"
6ינון 3 65פ6ן כ 5ד5 656 .6ית מדוס 5כ6 5יגון
" ככ6 5ינון תוריס 6י5ס ו6תרין .גסגי 3סט%
תן
(ג
ךת
ת
 .וטס כ 5ד6 6( 6תקונו
דיסר" 5יסני 5ון סעתתי"5ין
כ5סו 5 6(6קכ"ס 53מוךוי .ו6יגון תתקרכי תתן 61יס1
פ5ינ 5ון .וט"ד כתי 3כ)  %לטנ סוכ"ך ס6כי5סו 5מס.
ן6יגון קרנכץ ךמנ .ו6ס 5ת 6ססקיו תיס56 .ין תים
"5י
דדסית'ן סכ35יותי ךמג .כיות 6תגיג 6סתית6ם וס3יט6ס.
ז י3י~ו .15נ) תיס ר3ים 65יוכ5ו 5כ3ות 6ת
בנד
"3
תג
ו
ס56 .ין 6יטן תיס יתגסכץ יסר 56כמנ 3מךוס
סס"יס
ו3רמיתו דק-3ס .דכתי 3ד) וס36תם תיס 3ססון .וגסלות 65
יסטסוס56 .ין6יכון כסלי ד6סרסתוג 6דכי .6ךכ5סו ד3קי
יתתקסרי 3רמיתו ן 06 6יתן6יס 6ת כ5סון 3יתו 63ס3ס
3וזי3יזו 6 .15יק ן 6סח63 5'6ס3ס .דיסר5 56תסף
5יס מו5ק3 6סד'יסו 63יגון קים דרס*תין סכ3 6פרסת[ 6קג]
ו  15וד6י דס 6כ5סו"תמסי3ו 5נ3ןדץך2ט גס3ר
נ2ןזיכיז
ך5ית 5יס תקגת5 6ע5תין .תים ך5סון 6תס5ימ3יותין
6סת"רוס"
ריות'ן ך6יגוןוקתיסי רי3יעי ש5יסי.
חרש
י תית6
6תמרסי ס6ךנוס .ו(ית 15ן קקוכ 6כסןן
ן
י
ת
5
ט
5
6
י
3וז יכוזו  .15כי  %דכתינ סתם ס) כי -5
 6נזס 651
סקן טכות טגי[קג"]יות 6קךת6ס ת6י פ3יד3יס[קגכ]656
י תמן  6(6מתסס פסר סתס
ית6ר6גס5ו5ן.ו"53665קר
" %5קר
 653רסו
ךלסימוךיותין תיוםסגיסוי.
תו
'ע
" 3כסגי ו3נשכ  65לסיס
וסכי 6תמ:י כגין ך5יסתי-
רחכון 6 651מד ג 55וסוי 3סתם .וס6ל* רסיתו
דת"ן 3ייס סגי .ו6תפ5נו תיס 3כןז4 .מספ6רו
כתס ך6תתר 1כ 65כךק 6י6ת ז%סמעקסון
דיךעין 65פ( 65נ 1תוה 6ז6ניי .,ו3נין 5תיט5
5גו
תתכלין ק5יסין (6ין ופ56ין .ת6י כתי35 3תר
כ5
יה"
"ו
ת
3 .יום ססתיגי ט5רפ תסיס 5גס35 .תל
ס
דת3ר 1כ 5סגי ק'5פין ות3רו כטס נדזן וכתס
נמס*ם
מראה מקומות  )6טט 4ג-ס ט א ;)3יר ה' )7יעו" י*ג ס)תיי
ס ג,ג
ז*ך וץזזזך

.

כא*
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%ע

א

נתגי"יגג,ויעםל:ם7שהמיגגטןיסבנאולה ט:שפר0ה תנתן :ןיןר,וא יחשקטות
ב
רנאילסוך המיספימבם ,בי
ההנ כמו בהקרבבות .אגל לא ניתןלוכי אסתיפיס של בו*ז ,חימיפ מן ב' עד  '1שהמיפשייביפ רק ליש
לטפרע
בי
תשובח ברורהאליו שיגדל מישראל :ן641ן בוח מגאר טד פעם שנ'בל
המישן רגיעי,שלישי ,ר'ת חאותיות חר*ש.ז
ימ
סש* הס בוא
,וו4ג
בדי להראותלו שאהואבבזיון אצל "פראל:
,בי לא ב*טרעל יום וח רמו
ה4של ניסוךהמרם .ואפשרכרבי אבהו דסביראל
יה שניסוך
חטיפ לא חיה עדיופהשבי .אטבם מדגרי רשג'י משמע רגפביומ הראשון ביסוךהטיט .אבל בהסתרבלי רעש גדולכמו בשאר
י
מ
י
היג
.בי גמ ההשםיום ראשון לא בזכר נלל ודשא גאסתה ופעפ אתר .טריךלחבין דא*כמ*גי מה שמחת גית השואבה סתחלת קודט
קיפוך המים של 'ופב' .ה?תירץ מגו*אי גדבריר,פב*י לעיל דחדותא
עבדי לוןביש .מח רפואה לני0וך המיפ שליופ ב' וניתן
צוקש שאמד על חטו*פר חז'ל בפקו"ס גילח שפ מיץ' רעדח ,
 04לחלק שלא יתנברוביותהודאבידתויטגרסשיאר*פדגברה אפת מהרבי ל1בליןדיו*
יקדושחיששמהח .עי*ז תה 4שס גצד הרע רעדה:
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לשךן קודיש

ישון הוהר
----פנוהם[קננ]עד נמסיסקט5ויכת?עק-כיסדסוו -

חשך
הרבהנחשיםהעקרבים שהיולהןבאותן
שמצאומקום של ישובועיר קדושההמוהקרפית חומותמסביב
אז נכנסו אצ5ה לעשות נרה רוח שם ולשמח
סביב
עמה ,וזההענין נחבאר .ולכך נקרא עצרה ,לשון אספה,
מקום שהבל נאסף אליה תהיה לכם ולא לאחר .שאתם
) שמחו בה'
תשמחו עםרבונכם והוא עמכם ,וע"ז כתוב"
) ובוא וראה בחנ
בלוצדיקיםוהרנינו כל ישרי לב ,י
הזה שעושין נסוךהמים,זהנביעה החם'דבאוהןהשיהי"ן
מששתימי בראשית [קגקן וכל שבעת ימים העליונים
מקבלין מאותן מיםחיים היוצאים מן ירושלים עליונה
הנמתרה3ק ]1וחסידים וצריקים שמחים בשמחה זו ,לפי
שמרמזת למובה ההיא שעתירהקב"ה לעשותכאשריעביר
הקנ'הלרחההפומאהמןהאר*ן,שיהיונשפעיםאאןמיםחיים
סהורים באוהן השיתי"ן ,במזבח עליון ההוא שנקראים
האחרון ,והם שלשה לוניןמים ,י*ח ביוהם ,כננדהצדי'ק
שנקראח' העולמים,ועלידו נשפ1ם משבאוהןהשיתישן,
היהללהזקן כאשר היה משמח בשמחה הזואמר,
ובוא ורא
יר,כאן הכל כאן ,ו41םאיןאני כאןמיכאן ,בדרה
אם אנ
מטצאה כאן הכל
רמז אמ אם השכינה שנגךאת
כאן ,זה המקוום שנקראכנל שבאלהזרונ עמה [קנז] השם
ן אנ'יכאן מי כאן ,ע4הר לא נחשב המוב בשלמות,
חי
אירץ הקהשה ,אבל כאשריבח4
לפישהשבינהאינה שורהב
הסוףלאוהן הפרים על אוהוהזמן בתוב ג) ה%אבתםמים
בששון ממעיני ה"שועה ,אלו ששהמעינות שהם משפיעים
ה בשמחה,
בזאה הישוע'ה[קנח]*41ז העולם כלויהי
פי
ם
לי
שתצא השכינה נ%זוך הפומאה ההיא של שאר עמ
עכו"ם% ,פיכך ביום השמיני עצרת תהיה לכם:

ויורי

אני

"תר

ד6סכקן

5תכמיכוןסורידחסוכח[ק,נ] טד
'כ'מ'
דיכ וקרת 6קריס6
סורין סחור

טנ
ודמ 6יסו ט5רת .כניסו.

 03וסמ
ת5ס
נ5
יקייוכ
6ס
6תר דתתכנ
"מ 5נכס תסיס 5כס ו5מ 65הרמ.
5תחדי6ת,ןכט"ריכוןומיסו כסדייכו .וע*דכתיכ"
)סתחוכס'
וגי5ו 5דיקיס וסרנינו כ 5יסרי 5כ נ) ותמ מזי 3ס6י
חגמ דסכדין
סתיפ דמ נכיט דחס"ו כמיכון סיתי"ן

נסנ

תקכ5ין ת6יגון תיס חייס דגפקין תירוס5יס ע65סי
דרתי61
ד כד
סימ דזתין קג*ס יתטכ
קנ"ס ס"ינו ת*רעמ  .דיחתון 6יגון תיס יחייכו
ססוריס כ6ינון סיתי"ן נססא תזכח ע5מס סטומ יס
סמחרון .ומינון ת5ת154גין תיס .י"ח כי5יס 5קכ55די"גן
דמקרי ס*י סעו5תיס .וע 5ידיס תיס כחתין כמינון סיתיק.
י כ6ן תי כמן .סוס
מסמכיכמן סכ . 5ו%מיןמכ

נמ

"4,
גו" " .יחי%ו'"'א,גןולנ:עק"ס
כגין דסכיגת5 6מ סרימ נ%עמ קדיסמ .מכ 5כד

יסת5תו מינין סריס כדין כתיכ נ) יסמכתס תיס
כססון תתעיני סיסופס .מינון סית תטיינין דמיכון תריקץ
כסמי יסועס [ק:ה] וכדין ט5ת 6כו5יס כחדוס כניך
דתיפוק סכיגתמ תכין ססו 6ס4כו דסמר עתין
עכו'ס .וכג"כ כיוס ססתיני ע5לת תסיס 5כס.

רעיא מהיסנא

ררעוז הנאמן
י) והקרבתם אשה ריח ניהח לה' פרים בני י
) והקרבתם ע5ס מסס ריק נימם 5ס' פריס כגי
כקר ס5סס עסר וגו' .פתח כו5ינ6
"ר שלשה עשר ונף ,פהח מנורה
4ק
ב
הפהורה ואמר ,בחבור הראשון נדרש  )0מים רבים לא קדיסמ ומתר כמכורמ קדתמס 6תתל ס) תיס רכיס5מיוכ5ר
יוכלו לכבוה את האהבה תו' ,אםיתןאיש ונו'בוז יבתו %כות 6ת סמסכס עו' % .יתן 6יס ונו' נוז יניזו
לו ,מהו בףז ,יום שניויום ששיויום השביעישלסכוה 15 ,תסוכו*ז יותמתגיגמויות6סתיתמסויות6סכיעמסדסוכות.
שבהם היו מנסכים נרםויין [ק:ט] ח' ימים של סכות דכסון סוו תכסכין תיס ויי
ן [קגפ] וסכעי1תין דסכופ
:%לאיוישאראמחרונעםדם*םזש*כ ונחמשה עשרן כמן ד5מים-ת"6ר'-ע5תמ מרוכסתנייסו'.ט'ד ונח%ס"עסר
ס 5חדס ססכיעי ונו' .וסקרכתס ט5ס 6סס ליח גימם 5ס'
יום לחדשהוטניעיוט' ,והקרבתם עלה %שהרההנההחלה'ןיי
שלשה עשר ,וביוםהשני פריםבני בקרן פריס כני כקר ס5סס טסר וכיוס ססני סרים ככי 3קר
פרים בקר
בנשיר ,וביוםהשלישיפריםעשתיעשר ,וביוםהרביעי סגיס עסר וכיוס סס5יסי פריס עסתי עסר וכיום
שנים ע
יוססרכיטי
פרים עשרה ,וביום החמישי פרים השעה ,וביום הששי פריס טסרס וכיוס סחתיסי סריס תסעס וכ
י
ס
ס
?
פרים שמנה,וביוםהשביעיפרים שבעה ,כלם הם שבעים ,סריס סתנס יכיוס ססכיטיסריס סכעס כ5סי ככעין6יגין.
ובכליוםהיומהמעמים ,למהמהמעמים ,אלאעל זהרומז וככ 5יותי סוו חסריס מתמי חסריס חלת סכמ ק6
הכתוב') ותנח התיבה בחדש השבי בשבעה עשריום רתיזי) ותכח סתיגס כמדס ססכיני כסכטס עסר יוס
יעיהמבול הם4ם הלכו 5מדס ע 5סרי מרלט .וכטס דסתס כיתי סופנ 6סתיס ס5כו
ימ
לחדש עלהרי אררמ ,וכמו שםב
הש חודש השביוגי שבו ס5וך וחסול6 .וף סכי כתסרי דהיסי ירח 6סכיט6ס דכ*פ
הלוך וחסור ,אף כך בתשרי שה
נמה מצות ראש השנהויום הכפורים ,שופרסוכה לולב כתס פשדטי6ס ססנ 0ייוס סכסוריס סופר סוכס 5ו5נ
אתרגוהמיניםשבלולב ,שכינההעליונה שורה על ישראל 6מא4נ ותינין ד5ו5כ סכינתמ ע65ס סר"ת ע 5יפר%
41סי
ף )1גנ",ס*תאף
ע פנוו4א פא נ) קטי' חנ ז)11יט% .פיר"
טראה טקוטת %שי
ך יק1ןקך
יו

"

ויח

[קג]
על
881* % 04(,ך
הייגו
44נ) אלו ה4קפרוגיט העושים חומת ברזלבין44ראל לטדת חמלטח:
הרבהכו4תוי
מ4ות סחוסכדהעד מלנושתיתיןורשמטז] מל
עים נחן לפרש
מגו] זה היסוד :ןקגח] ישועה  %מלכות שואתהמייגות חם ו4ש חטפירות מן

.

,

לשון הזהר

פנחם

תת67 ?6יסין 6תרנ.
ז6יסי תסו3ס סוכס
כיכת"וסתיס סיו ס5וך ומסיל,
סד
וי
יק"3ס ד6יסו [ 3,5ת
תתתעעין מ31ין זי:ר161 56ף סכי תתתעעין תתנן ד6יגון
ע65כי מ(3ס זתתגן ע5ייסו זיסר 56זדתיין 5תי טופג.6
:תס ,7וקתוס עסס עכירס 6תק קגס  15קעינול 6תז.
י3ססו~ 6תנ 6דתתתעטין טוכין תתתעטין פריס 57סון.
תתתעטין תתגן וע' 6ותין .תתתעט'ן ע' 6ותין.
וסכיגת 6ע65ס ו6יסי ס'כס
ז6תתעע סוכ 6ד5סון
עמיסו כ6ת 6ע3 5גין 'כנין
6גיגת ע(ייסו .וסריסת
סכ
סו
ל 8תקיגו (כרכ 6ספירסנדס
"ת  01(0ע(ינו וכנין
ו(3יכר3מו"
ס3יע6ס ד3יס כ 5פקודין56ין ת'ס ר3יס (6יוכ
ד"5
ת
הת סמס3ס זעס יסר (6כ:6וסון סכסתיס ו(ית זויס

ן קודש
ישו
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שהיא תשובה סוכה[ ,וש2ינה התחתונה שהיא] אתרג,
והקב"ה שהוא לולב  ,מיד והמים היו הלוך
מהמעמים עונות ישראלי ואףכה מתמעמים השרים שהם
מלאכי חבלההממונים עלישראל והםדומים למי המבול,
כמו שביארו עשה עבירה אחת קנה לו קמיגור אחד,
ובאותו זמן שמתמעמים העונות מתמעמים פרים שלהם,
מתמעמים השרים של ע'האומות ,מתמעמים ע' האומות,
וחסור,

 .ושכינה העליונה שהיא סוכה
שטהמעם הטוב שלהם.
מגינהעליהם ,ופורסתכנפיהעליהם כאםעלבנים ,ול.2כך
תקינו יברך הפורם סובתשלוםעלינו ,ובעבור זה בחודש
השביעי שבוכל מצוה האלו ,מים רביםלא יוכלו לנבות
את האהבה של עם ישראל אצל אביהםשבשמים,ואיןמים
רבים אלא כל האומות והשרים שלהם ,אםיתן איש ,זה
הזה,
~ 6 5ת כ5סון
זין סמא"ל ,את כל הוו ביתו ,כל מה שיש לו
ד6ית
כחסכס כמן דיסתתף 563ין סקודין עס יסר .56גת באהבה ,בשביל שישתתףבאותן המצות עם ישראל ,בוו
יבחו  ,14ע"כ ר"ם:
י3וזו  15ע*כ ר"ת
ם השביעי פרים שבעה אילם שנים וגו' ,פתח
ם סס3יעי סריס סכעס 6עס סניס עו' .סתת )6
ב
ך
י
2
:
ד
")ד2:ידכ
רבי שפעוו ואמר כתוב ושרא אלהים את
רכי 0תעון ו6תר כתיכ וי3ר56 6סיס 6ת
זס5תס ת5כ 6זכסעת 6האדם בצלמו ,מצאתי בספיו של שלמה המלך שבשעה
ס6דס (53ת:6 1כמג6
""ס מד דיוקנ 6כסר5ופ 6שהזיוג נמצא לממה שויח הקב"ה צורה אחת כתננית
רכ
ספק
כר
זז11נ6 6סתכמ 5תת 6סז
אדם ,רשומה וחקוקה בצלםאיש ,ועוסדת על זיוג ההוא,
דכוגס .רסית 6מקיק5153 6יו 6וקיית 6ע 5ססו6
,נ"ע 5ואלמלי ניתנה רשוח לעין לראות היה האדם רואה על
ו56ת5י 6תיסינ רסו
(תחזי סוס תתי 3ר גז
ס
"ס 6ד3רנס וכססו" 6תכרי ראשו צלם אחד רשום כתבבית אישי ובאותו הצלם נברא
ג1
י5
ער
(ס
כ
ליסטמו515ת6
סת"נו"ריס האדם ,ומרם שיעמד על ראשו צלם ההוא ששולח לו
3ל נט .ועדרסידתק"יית 6ססו5 6עת 6דסדר (5וי(
ע5ריסיס הסתכתתתן665ת3רי 3רגס סס"דוי3ר(66סים 6ת רבונו לה:צא שם לא נברא אדם ,זש'כ יבראאלהים את
ס6דס כ55ת .1וססו6 055 6זדתן (ק53יס ען דגסיק (ע5נו .6האדם בצלמו ,וזה הצלם הוכן לקראתו עד שיצא לעולם,
גד נסק כססי" 055 6תר3י ו3ס:ו6 055 6זי .5כאשר נילד בצלם ההוא מתנדל ובאותו צלם הוא הולך,
ו ועעי .65זש"כ אך בצלם יתהלך איש ,וזה הצלם הוא מלמעלה,
?ס"ז (53ס יתס5ך"ים יס"י "055יס
ד6יגוןרימיןגסקין יו6תריי:י כ( רות 6ורות6 6תתקן ובשעה שאותן הרוחות יוצאותממקומןכלרוחורוחנתתקן
סעת"ת5כ 6קדיס3 6תקוגי יקר 3סר15פ 6זק6יס לפני מלך הקדוש טתקון של כבוד בתבנותו שעומד בו
3י
ות
ק
כס6י ע5ת 6ותססו 6זיוקג 6תקוג 6יקר גסיק ס6י בעולם הזה  ,ומאותה הצורה של תקון הכבוד יוצא זה
55ס1 .זמ ת(ית6ס 5רומ61 .6ק7יתת 3ס '6ע5ת 6הצלם ,וזה הצלם הוא שלישי לרוח ,והתקדם לבוא בזה
כסעת 6דזוע6 6סתכת51 .ית 5ך זוונ3 6ע5ת 6ז 65העולם בשעה שהזיונ נמצא .ואין לך זיוג בעולם שלא
6סתכת 3 0(5טוייסו  .כ) ת 6חזי ס6י  055קזיס 6יהיה נמצא צלם ביניהם )3 ,בוא וראה זה הצלם הקדוש
כז 6זי3 5ר גס ו6תוכי ו6תעכיד תס6י סר15פ 6דיוקג 6כאשר האדם הולך ומתגדל ונעשה כזה תבנית הצורה
זי5יס6 .תע3יד 5עת6 6תר 6ותתתכרן כמד1 6ד 6נפי 5שלו ,אז נעשה צלם אחר ומתחברים כאחד  ,וזה נוטל
(ד .6כסעת 6ד6סתכמותרין כו5תין גטיר ס 61כרגס ונופ. 6לוה ,כאשר נמצאים שני הצללש נשמרהאדם ,הגוף שלו
7י5יס כקיות 6וריתיס סרי 6כנויס וכסעת 6זקריכויומוי בקיום והרוח שורהבתוכו ,וכאשרימיו קרובים למותסרים
 .ממנו,זהטתרחקמזהונשאר האדםבלישמירה.עלעתההיא
תתעכרן תניס .ז 6ס5יק 5ד 6ו6סת6ר כ*ג כ 65נעירו
ןנז ע 7סיפות סיוס וגסו ס'555ס תרי .ד) ות 6תזי נאמרג)עדשיפוחהיום ונ0ו הצללים,שנים .ד)ובואוראה
ידי
וסכי 516יפנ 6כספר 6זס5תס ת5כ .6כ5י5י3 6מר6ס כך למדתי בספרו של שלמה המלך ,בליל האחרון של
' ס5יס0 65 .נות אם י0תכל האיש בצלם שלו ויראהאותו
לא
זמנ66י יסתכ*3 5ג כ515ת 6די5יס ותזי 5י
6תג~ר ע15י תיתס ות6י עעת 6כס6י 5י5י .6כנין דז' ננזרשיומייעה ,ומה המעם בזה הלילהי לפי ששבעת
י ההנ כנגד ז'ימים העליונים הם ,שכלימיום ושניב
יותין 7חג5 6קכ 5ז'יותין ע65ין 6יגון .דכ5יותיןוסגע ימ
שבעולם בהם תלוים .והם נרמזים בהכתוב ס) לך ה'
הגדולה וט' ,התחלת אותן המדות ןקמך ,והסיום שלהן
ממלכה,וו מדת הבלכות אחרית הימים ,נמצא שמדד
ממלכה
שכביתרנ'ית היא אחרית .וכאשר בא זה הלילה
ה
סכיע6ס 6מרית וכז 6תי 6ט6י 5עי6
י
ע
י
3
0
ד
י
ע
י
ב
ש
ה
ה
ל
.
אם נגמרוימי
ו בזה האחריוע ,ואם זה הצלם
6תמזי 6 6סת5יתו
גו5ת6
תידע5יס חסזיו6ת5וייתכססו6ליע65יסמרכיכפקותי~61י.וס665יטספפי העליקנראה עליו אליוי
ל עליו כמקרם .ולא יפחר
ע65ס"

ומי!יסה~י גטת6נ
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וך האוש
18למ העהר שהולקעל הבטרא לוטר שלא היה ניסוך הטיפ אלא באותןנ' שיט בלבד ,וזהו שבוש .טי כו:ת הוהר היא שמש
8,לאותו נ' יטים וכן הק-בת ה ':פרט כל וה היה נשביל לכפר  %הע' שרים ,אבל ני:עך המיט שש שא -היטיפה" רק בשנ') ישראל
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ק זה הדין של צד"ק [קס]והיא עמו בשלמות ובשמהה תס6י דינ 6דלד"ק [קס] '61סי כטדיט 3סליתו
כ*
זת
תו
סד
5ח
6ללכ
שראתלו פנים .ולפיכך מזהיר הקב"ה לישראל להנצל :61דרת ליט"גפין
6
.יכגיןכך16טירלון קכוסליסר
מן הדין של אותו צד"ק ,לפרם סוכתשלוםעלי
,הםולישב תדינוי דס6י 5ן"ק למס"ס סוכת סלת 6עלייסו עתיתכ
בלל האמונה ,זש"כ במכות תשבו שבעת ימים להכליל כ5ל 6דתסיתכות .6טט"ד כסכות תסכו סכעתיתיט .ל6כלל6
מדרגה הזאת למעלה ולהומיף בה ברכת מיםהעליונים ,לס6י דרנ 6לעיל1 6ל6וספ 6כיס כרכת תיס על6ין.
לפי שזה יום השביעי הוא נגד מדת הטלכות ,ואנחנו כנין דט6י יות 6סכיעמס 6יסו כגסת יסר6ל .ו6נן
מקיפים לאותו נהבח העליון באותן (שני עמודים שהם) תקיפין לטטו 6ת1כמ על6ס כ6יג1ן (סרין סתכין ד6יגון)
ערבי נחל [קס]6ועושים בו נמוךהמים (שישפיע צדי"ק) ערכי גמל [קס ]6וע:דין כיט נסוך טקיס (דיטיכ 5די"קן
באותן שתין שהן מששתימי בראשית ,הכל הוא במוד כ6ינ1ן סתין ד6יגון תססת יתי כר6סית .כל6
*
1
ר
כ
החכמה ,ואח'כ ביום השמיני עצרת תהיה לכם ,תעשו דתכתת .6ולכתר כי1ס טסתיגי ע5רת תטיט לכס עכדו
אמפה לאותן ז' ימים העליונים ועשו יום מוב  ,לפי ככיסות 6ל6יכון סכעיותין על6ין ועכ.דויות 6עכ .6כנין
שנצלתם מןדינו שליה
ם השביעי ההוא!
ד6סת1כתוןתדינוי דטס 61יות 5סכיע6ט
 )6ובואוראה כאשר נתעוררהדיןבעולם ,שההב"ה
 )6ות 6מ1י כד 6תער דינ 6כעלת .6דקכ*ס
ישבעל כסאהדין בר"הלדון העולם ,צריך האדם לעורר יתיכ על כרמי דדיג 6לתידן עלת .6כעי כ"ג ל6סער6
בתשובה שישוב מחמאיו ,שהרי בעם ההוא פחקאות תסוכט דימוכ תמוכוי .דט 6כטטו 6יות 6פתקין
נכהבות ונמצאות כלןבאוצרמער ,אלו המכהבים אםזוכה כתיכו ותסתכמי כלסו נ
6סמתת .6סגי כתיכין 6י 1כי
האדםשישובלפנירבונונקרעין הפתקאות שעליו אח"כ ,כר כס דיתוכ קתי ת6רי קרעין סתקין דעליס (כתר.
ה"ה הכין הקב*ה לפני האדם יום הכפורים יום של וקכ*ט 1תין קתיס דכר גס יות 6דכס1ר 6יות6
תשובה ,אםשב מחמאיו הרי מוב ,ואם לא ,יפקד המלך דתסוכט6 .י תכ תמע"1י עכ61 .י ל .6סקיד תלכ6
לחתום הפתקאות,וילושהריכח התשובהצריך להסתלק לתמתס סתקין .ווי ליס דס 6פסוכט כעי6
*
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ל
ממנו .ואם זוכה בתשובה ולא בשלמות כראוי ,תולין תכיס .ו6י 1כי כתסוכט 1ל 16סליתת 6כדק6
ת
י
6
י
תליין
שהוא
לו עד אותויוםהאחרון של חג
לחג ,ליט עד סטו6
תיזיכ6ס לסנ.
שלמה לפניהרעבצורעתנקרעים,שמיונאים אינו 61י עכיד תס1כטיות6סליכתתת6ר6סלקתדיע5רתת6רידסטי"
ואם עושה תשובה
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שריהעונשיןוהדין
אינן
ופתקין ל 6תסירן תו לכי
המלך ,ואז הצלליםנעבדים ממע ואין נמצאיום עמו,
ת תלכ 6כדין5ולתין 6תעכרו תכיס 1ל 6תסתכמין עתיס.כיון
י
כ
שצעברים ממנוהריודאי מם המחעשל המלךיעבורעליו ,דתתטכרן תכיט ט 6וד6י עופסק 6דתלכ 6יעכר עליס.
רמעום כום המיתה ,ובאותו
האחרון של חג שרי ויסעיס כס 6דתות.6
לילי 6דמנ 6כתר6ס
העונשין מוכנים ועמלים הפתקאות ,לאחר שנומליום אותן
ק וכטט"
נעבריםהצללים ולא נמצאים ,ואם ממצאיםבחמרוןחלייום
 %מין .תסתכמין 3ריעןיעכרין
רעיםיעברועליו כפי שמורה חמרון הצללים,וזהנתבאר ,עלוי תרעין כיסין כ3ריעות 6דלסון .ו6 %וקיתכ 6לס.6
ובמפריםהקדמוניםמפורש יותר ,כאשרנחמר הראשוהגוף ונספריקדת6י 6תרי יתיר .כד ריס6 6נרע ויסתכמ 13פ.6
נומצא ,בנו או אשתו י2ארו והוא יסתלק ,במה דברים כריס 6 16גתתיס יסתכמו וט 61יסתל
 (%תילי
ק ..6וטני
ת
אמורים כאשר לאחזר בתשובהכל הזמן ההוא ,אבל אם כד ל6 6סדר כל טסו1 6תכ 6כתיוכ
י
6
חוזר בתשובה ,מעם מיתה ימעם וירפא ,ואם הגץ 6טדר .סעת 6דתות 6יספס ויתסי .ו6י נוס6
 4נראה והראש הטצא ,אשתו או מזרעו ימתלקו והוא (6 6תמ1י ויסתכמ ריס6 .6ינון יסתלקין וטו6
העקיים ,במהדברים אמוריםכשישלובן קמון שהואעדיין יתקייס .וסגי תילי כד כריט 1עיר 6כרסותיס.
ברשותו ,ואםהחמרתבצלעיויהיההיז
קו,במעשהידיו ,ואם ו6י ידוי סגיתו עכידת 6דידוי פניתין .ו6י
החמרון בצל רגליו צרות רודפות אחרי אם הצל בורח רנלוי סניתו תרעין רדפין עליט 6י ערק
וחוזר בורח וחוזר ,כתוב בבקר תאמר מייתן ערב ,ו6טדר ערק ו6טדר עליס כת'כ ככקר ת6תר תייחן5עורלכת*
עה
וכל זה כאשר הלבנ
לימאירה והלילה נהחקןבאוי .אבל וכל ט6י כד כסר 6סיסר1 6לילי5 6תתקן כגטור6 6כל
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1
1כ"י ממידי
תסתגלי כלכייסו כ6ילו ס6י
יום ממתלקים מן העולם ,ועושים תשובה שלמה לפני יות 6תמתלקין תעלמ 6ועכדין תיוכת 6סליתת 6קתי
רבונם ,ואין נצרכים לפחדמאיזהענין אחר ,אשרי חלקם ת6ריטון1 .ל 6ילסרכון לתלט 6מר1 ..6כ %מ1לקיטון
בעוה"ז ובעולם הבא!
נעלת6דין וכעלת6ד6תי
נ) בנידם השמיני עצרת תהיה לכם וגו' ,והקרבתם נ)ב:יןכ
ן טסתיכי ענרת תסיס לכס ונו' .וסקרכתס
עלה אשה ריח ניחח לה'פד אחדאיל אחד
תסו עלס 6סס ריח כיממ לס' פר6מי 6יל "חד
תו' ,מהו עצרת ,כתרממו כנ"2ו ,כל מה שאמפו ישראל וגו'
עלרת כתרנוקו כניסו .כלמ6י דכניש יסר6ל
מאותן ברכות העליונותאיןיונקים מזה [ביוםהזה]עמים ת6יכון כרכ6ן על6ין
יכקין תני :דכיות 6ד6ן עתין
אחרים .רק ישראל בלבדם ,ולפיכך עצרת תהי' לכם6 ,מרכין .כר יסר6ל כ5מודייסי וכנ"כ ע5רת תסי' לכס
לכם
לכס
כחאאה טקומות ,יתייכ
 ,ג) :ח סד

לי
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י
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לכםולא לשאר עמים ,לכם ולא לשארשרים ,וע'כאנחנו
מתפללוםעלהמים [קסכ]לרעע להם חלק ברכות שיתעסקו
בו ,ולא יתערבו אח4כ בשמחת ישראל כאשריונקים
י ואני לו ,ש'לא
ברכות עליונות,ועליום הזהכתובדודיל
יתעלב אחר עמנו ,משל למלך שזימן לאוהבו בסעודה
גדולק שעשה עבורו ליום נכבד .הרי אוהב המלך יח"ע
שהמלךרוצה בו ,אמר המלך עתהאנימבקש לשמוח עם
אוהבי ,ומתירא אני שכאשר אשב בסעודה עם אוהבי
יכנסו כל אותןהממונים שרי העונשין ,וישבואתנו על
השלחןלאכולבסעודת השמחהעםאוהבי ,מה עשה,התקדם
אוהבההואוהכיןכדיםנדולים עםתבשילירקות ובשרשור
 .אח"כ
והקריב לפניאותן הממונים שרי העונשין לאכול
ישב ה
,מלוךבטעדם אוהבו בסעורה נדולה ההיא בכל סעדני
העולם
שהוא בלבדו עם המלך מבקש ממט כל
הצ8רכהעוונותןלו ,והמלך משמח עם אוהבו בלבדוואין

5כס 5 651ס6ר עמין5 .כס 5 651ס6ר מעגן .וע"ו 6גן
מר5ין ע 5סמיס [קסכ] 5מיסכ 5ון מ51ק 3רכ6ן דיתעסקון
3יס .ו 65יתער3ין (3תר 3חוות 6ויסר 56כו יגקין
יו6גי  .15ד65
3רכ6ןע65ין1 .ע 5ס6י יומ 6כתיכ וודי5
יתער6 3וחר3 6סון 5מ5כמ דזטין רמימוי 3סעתת6
ע65ס דע3יו 5יס (יומ 6רסימ .6ס 6רמיתוי ומ5כ 6יופ
ומ(כ6 6תרעי ניס6 .מר מ5כ 6ססת3 6עי 5מחוי עס
רמית6י .וומי5ג 6וכו 6ג 6כסעו6
דגת" 6עס רחית6י
ן קססורי ממגן וית3ין עמג5 6סתור6
*ע5ון כ" 5יגו
5מסעו סעתת 6וחווס עס רחימ6י מ6י ע3יו6 .קויס
קסעורי תמגן 5מףכ5 .5כתר
ו6קריכ קמייסו
יתיכ מ5כ 6עס רחיתף 3ססי6סעודת ,ע65ס תכ 5עווגין
דע5ת 6וכעוד ד6יסו 53מודו עס מ5כ 6ס6י 5מגיס כ5
יכ 6עס רמיתף 53מודוסי ע6
5רכוי הסי5 3יס .וחדי מ5
6תפרכין 6חרנין כיגייסו  ,כך יסר 56פס קכ*ט .כנ"ג אחרים מתערבים ביניהם ,כך ישראל עם דקב*ה .לפיכך
כהעב ביום השמיני עצרת תהיה לכם:
כתי3כיוסססמיגי ע5רת תסיס 5כס-
)6רבי שמעון אמר ביום הו8מיני עצהת .איזו
 )6ר3י סמעון 6מר כיוס ססמיגי פ5רת ת6ן
פ5רת 656 .ססו6 6תר דכ5סו מתקסרן כמד6 6קרי עצרת ,אלא מקום ההוא שכלם מתקשרים כאחד נקרא
פ5רת [קסג] טסו ע~ת .כגיסו61 .י תימ 6מ6י עעמ 6עצרת [קסנ]מיצ עצרת ,אמפה ,ואם תשאל מה הפעם
ד6קרי סג 6ע5רת [קסי] 3 656כ6 5יטן יומין יומי שנקרא כאן עצרת [קסד] אלא בבל אותן ימי ההג עצ
ספודת 6דפגסי 6י5ג 6סוו [קסס] וע*ו ס3פץ סריס6יכון .הסעורה ש4ענפי העץ היו [קסס] וע4כ שבעיםפריםהם.
5כתר מדות 6ד6י5כ 6ממם ומדות 6ד16ר"ת .6ו3ניגיס ס 61אחר כך שמחת העץ ממש ושמהת התורה ,ובעבור זה
יות 6מד ע5רת מדות 6ד16ריית 6ומדות 6ו6י5ג 6ד6יסו יום אחד הואחנהעצרת,שמחתהתורה הטמחתהעץאגקרא
[קסי] וע*ו 5ית מ51ק 6נס6י יומ5656 6קכ"ס וככסת נוף [ממון וע4כאין חלקביום הזה אלא להקב"ה וכנסת
י
נסור"
3 .56נ*כ ע5רת תסיס 5כס 5גס ול65 6מר .כ) וס 6ישראל .לפיכךעצרתתהיה להכוםא,,לכםולאלאהר ,נ)שהרי
שמחה שלו היא עם
ס 3סו יום הזה של המלך בלבדו
י
5
י
י
יומ 6דמ ומ5כ 6סו(3 6מודוי .מדות6
3יסר 56מת5 5ת5כ 6דזמין6וספיוין6 .סתד3 15סו כ" 5פראל ,משל למלך שהזמין שרחים ,השתדלו בהם כל
3גיסיכ5יס 35תר 6מר מ5כ 6עד כ6ן 6כ6ו6תון 6סתו5ג 6בניהיכלו .אח'כ אמר המלך ער כאןאניואתםהשתדלנו
כמא 63וססיטן .וקרגתון קרכגין ע 5ס6ר עמין 3כ 5כלנו בהאורחים ,והקרבתם קרבנטזעל שארהעמים בכל
יומ .6מכ6ן 6501ס 6ג61 6תון גמדי יומ 6מד .סס"ד3יוס יום ,מכאן והלאהאני ואתם נשמח יום אחד .זש'כביום
ססמיכי ע5רת תסיס 5כס 5כס( .רי 63קר3גין ע5ייכו ה עצרת תהיהלכם .לכם ,להקריב קרבטתעליכם.
16536ססיזי מסיתגות3 6מ5כ 6מסתכחין תויר .6ו3יות6
אשממניםניאורחי האמונה נמצאים עם המלך תמיד ,וביום
דמדות 6דמ5כ 6כ5סון מתכנפץ ותסתכמין עמיס .וע"דכתיכ שמחת המלך כלם מתאספים ונמצאים עמו ,וע'כ כתוב
פ5רת .תרנומו ככיסו .וסח יומ 6יטק 3סו 6ריכ 6עצרת ,תרטמו כנישו ,וביום הזה יעקב הוא הטש
יימסימגות 6מד6ןעתיס .וע"ד השמחה [קסז] וכל וששראורחי האמתה שמחש עמו .ועץ
5מוות[6קסי]1כ65יגע16ססיז
י כתוב אשריך ישראל
)
נ
ל
ת
6
י
ו
.
ך
ו
מ
כ
3
י
ת
כ
ו
כתי6 3סריך יסר 56מי
מיך כאמתוךפ,אר:וכהצב נ)ויאמרלי
5
פ3די 6תס יסר6 56סר 3ך 6תפ6ר
עבדי אתה ישראל אשר ב
י) א"ר נהוראי הזקן ביום השמעי עצרת תחיה
י) *6ר גסור6י ס 63כיוס ססמ ע5רת תסיס
יג6יויסר6 56יסו .לכם,יום השמיני שהוא חג העצרת שמחת ישראל הוא.
5כס .יות 6תמיג6ס ד6יסו ע5רת חדות
ר ממק סד6ן ו6כ5ין ססו 6ובואוראה בעודשאותןשרי העמים שמחים ,ואכלים אותו
ות 6מזי 3עוו ו6יגוןס"
מזוג 6דמתקגי 15ן יסר 56מתקגין יסר 56גורסי5 6ק*3ס המזון שישראלהכינו להם,מתקניםישראל הכסאלהקב*ה
מתת[ 6קסח] 5ס5ק5 05 6עי63 %5יגון ו'זיגין 3חווס טנקסח] להעלותה למעלה באותן ד'מיניםבשמחה
ף המזבח .אז היא עולה ומקבלת ברכטז
31ס5ו 65ו65קס 6מו3מ .6כדין6יסי ס5ק 6וגע3 65רכ6ן
יהקי
ומווס ת3ע5ס .וס6ר מיון ר3ר3ן תמגן דטתין 6כ5ן ושמחה מבעלה .ושאר חטת הנדולותשרי העמים אוכלש
ימדקן ורפסן 61תזג61 .1יסי גקס 6גפס6ן 3עגונין מד,ים רומסים ונזונים ,חהיא כטץזקת הנפשות בעוננ
5עי 65כתס ד6תמר .וכית דגמת 60 6גקע 6כ 5שלמעלה כמו שנתבאר ,וכיון שיורדתהיא מחזקת כל
כרכ6ן 1כ 5קווסין 1כ 5עכוגין .ויסר 56כ( סכי הברכות וכל הקדושות וכל התענונים ,וישראל כל אותן
שבעת
סכפס
יט :נ) 6טור קו ג) יסע ',פ'ט  )7ח15ס קטז.
נא4אה טקומות 6מי
זוך זץזך:ך
ןקסגןהייגוביופ דצשעגא רבח, :קסגן זח הת*אלת שגל הט*ירות מחקשרות בו ,ונקרא בעבור זה ט*א דאילנא :אסד) קשיא ליה
למלכות :ןקסס] אלו*' שרים של האומות :ןקסו] זה התפארת
מפגי מה נקרא כאן ההפארת ב*םעידת .הלא זה השם
ול,4יהכןשטע
ט המש8ח ביום הזה עם מדת המלבות ,
יקשרות ת*ארת ומלטותבים החת היא
שאת
שנקרא
ך
כ
י
הת
ץה
*
ר
ק
ג
י
ה
י
ג
ל חמלכות :ןקסוןכי שורש יעקב במרת הת*ארת :ןקסחן 4י'להעלית מרת המלכות לקשרה בפפירות העליוטת
חתפאותעץעירהתחייבשםי
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שבעההימים הםממשיכיםאותה אצלםע*יהעבודות שהם סכעס יזמין סוו חסג6ן (ס 63יכון עו3דין דק6
עובדים ומתקרבים אליה .אז יורדה להתקרב אל בניה
י1ת16
115תץ'62
לשמרםיום אחד .וזההיום הואיום השמיני,
שכל
%5יתיכנ%ככננע
שבעתימים האחרים הם עמה [;סס] ולכך הולאפישם4ני דכ 5ס3עם יות*ן 6חרכין גסדס [קסע] וע"ד 6יסו תתיכ6ס.
ע5רת .ככיסין כ%5
כחי .6ו3נ*כ
אספה .שכל תתני6
כיהם
שמנתפייםמיבםיוכםאחהדז.ה.ולפוינכקךראבשקמריאניעצשראתי.ןשמיני אלא כניסין יגוסתי6ןי יות .6ו6קרי6קסרתייכי ד5ית סתיגי "65
הימים נאס
ע"ישכעה)".ולפישביום השמינ שולמים ישראל בלבדם -גו סכעס )".י3נין דכ'1ת 6תת'6:ס ס5טין יסר5 56הווייסו
י היחוד.ז' כבשים כנגדן תקייכין פר 6חד 6י 5החד .רזת דיחודמ סכעס ככ':ס 5קכ5
מקריבים פר אחדאיל אחד .סוד
יט3רע.ס
ר עזים .אע"פ שבומן ההוא יעברנו סכעס דרגין סטיר עז'ס 6ט*נ דכססס6,
ו' המדרגות.ש"י
חנ
הקב"המן העולם .מכלמקוםישארכח ממנו שלא-עבמלו קכ"ס תע5ת .6ע 5כ 5ד 6יסת6ר תגיס ז1
 6"5יתכס5ון
יפריהורביה .ובזמ ההואיצאומיםחיים מחכמה העליונה -פריס ורגיס ו3ס 6%זתג6יסקון תיסחייס תחכתס ע5מס.
ןדמוני .זה חמדעליון .וחצים אלהיםן כ)ח5יס  56סיססקדת,גי .ד 6חסד ע65ס ומ'5ס (6סיס
כוחצים אלהים הק
דתי6ננו
ראחרון .זו גבור"ה תהאהונבור"ה עלאה .בקיץ יבחורף.ן
י
ד65ץסת6ר דינמ
בצד של אש ובצד ש 4מים .שלא ישאר הדין בעולם .ן כסם61.ס6גכוכסטר6
 656כ 65רמתיוחייס וחירו 3ע5ת:6
אלאהכל רחמיםוחיים וחירות בעולם1

יסדץס6י 6י"%ג6

שי

ט

רעיא מהימנא

רועה הנאמן

נ)ביום

 2השמיני עצרת תהיה לכם  .והקרבתם
נ)2,יד
כ עולה ונו' פר אחד איל אחד גו'.
י
ר
ה
ביארו חכמ המשנה .משל למלך שהזמין אורחים .לאחד
7-35
יר לאותןבני ביתו אני ואתם נעשה סעודה
י
2
7
י
ג
ק
5
 .ותסו ע5ות כתן ד6ת 6תוי)זס יט5ור נעתי.
ששלחםומאהמו עצרת .כמו שנאמרי) זהיעוור בעמי.
קמנה,
ואין עצר אלא מלכות .מצד השכינה העליונה נעשה
סעודה גדולה [קט] ומצד המלכות מעודה קמנה .ונוהגים סעודת 6ר3ר[ 63קט] ותססר 6דת5כות סטודת6זעיר 6ונסנע
ישראללעשות עמהשמחה .ונקראת שמחתתורה.ומעמרים יסל5 56תע3ד טתס חדוס61 .תקרי6ת סתתת תורס .ונזטטרן
 .מפר תורה רבה לתפאר"ת5 .ספר תורס ככתר די5יס .ספר תורס רתז 5תפ6ר"ת.
לספר תורה נכתר שלו
[כתד שלו] רמז להשכינה עפרת תפארת .א"ר אלעזר [כתר 6די5יסן 5סכיכת 6עסרת תס%ת'6 .ר ה5עזר
אבי מפני מה מצד של האם העליונה נזמנים כלהשרים 6נ6 6ת6י תסטר 6ד6פ 6ע65ס זפין 5כ 5תנוכי
האומווע .ומצד השכינה התחתונה לא נזמן אלא דכ6 5ופין .ותסטר 6דסכינת 6תת6ס  65זתין 656
י2ל כל
5 .חותס יחי5 61ק 53פר יחיד 5"6 6כרי ספיר ס6ילת.
 .ח4ל בני יפה שאלת
אומה היחידה בנגד פר האחד
לפי שהמלכות מרבהת על בת שהיא צנועה בבית כגין דת5כות 6יסי רתי5 61כרת 6ד*6סי 5כוטס ככית
אביה ואמה ,והש ארוסה ולא נשואה .שאין דרך 36יס ו6תס .ו6יסי 6רוסס וי
 6נסו6ס
6 65 .ורח
ארץ לאכל עםאורחים .אבל האם שהיא נשואה דרך ארץ 6רע5 6תיכ 5עט 6וססיזין 6ג6 5ת 6דסי 6נסו6ס16רח 6רע6
הוא שכאשר בעלה מזמין אורחים תאכל היאעל השלחן 6יסו דכו 3ע5ס תזתין 6וספיזי 5קיכ 5ט 5פתור6
 .אין אוכלים
עם בעלה .ואם אותן האורחש הם זרש
4נ6:16
5כסמ
עמהם לא האבולא האםובלשכןד,נ2ע .ולפיכךבהסעודה
של שבעים שרים לא נשתתף לאכל עמהם אף אחד מן
כניב-עו של המלך.לפי שהם זרים ,א*ל ודאי עתה
נתישב הדבר בלבי על מכונו .ע*כ ר*םז
 ):אלה תעשו לה' במתדיכם .א'רחייאלרבי אלעזר ,ס)*4לה תעסו 5ס' נתועדכס'6 .ר מ"5 6ר3י 56עזר.
- 6גת 6
ית
אלה הימים
ס ןע5ייסוץ *6ר 56עזר
מראשם.השאנ"הרעאדלעיזורם הסאחדררוןאושתלן דמנ נפיכ6צ"ק
סכתעאגי רוצה לרע2ין ענינ
י מק .65פתמ ו6תר
הימים מוד החכמה הואבין חכמי הקבלה .פתח
שבהתוואלמוד וי)ותימסרףז6ס'ד6חתכתזתר6וע 0ק1ד6סו3ין תסיו
 .ד 6דרוע 6מד 6ד3יס ת5י6
ו) חשףה' אה זר1ע קרשו.זוזר השמאלית
שבהועתולה הנאולה .ולאיזד יסועס .וגיס ת5י 6נוקת .6דכיס ת5י 6פורקג51 6תס.
הישועה ,שבה תולהדגקמה.
ענין .להקימה לכמשת ישראל מצפר .ולכ4קת אותה אלי 5תיקס 5 05כנסת יסר 56תפפר .6עק5 05 653ג3יס
להזדוג יחד ,וכאשרזרועזו נתשררהלעומתה פחד גדוו 65זדונ 6כמו .6וכד ס6י %פר 5ק53ס כתס יחי6
שרי6
יסשות חאי)יעי,
פ ס ויה ו)טפי' ג*ג
ג) ו4יט :ד)
טראה

עי

סס-יכי ע5ות תסיס 5נס עו' .וסקרכתס
עעס גו' פר 6מד 6י6 5חד ונו' .ס6
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.לגוה וגל השגעח משפיעק
' שנפ הבינה מתקשיח עפ אהשחט"ירות שמן הסד שד מ
עבוית
אסט")-י
*ה במלבוף ביום הזה,.קסן מצד הבינהנעשה חסעורה 1ל ע'חפרים
לקבל שפע .ווה נעשה עשישפעהאיהי*גדדא
ול
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סרי 6גע5ת 6עו דיגמ ססו6דרוע 6תמותריסס65 6תמגר .6שורה בעולם .ערערניחזרועההיא תחה ראשה לדוובר.
כחס ד6ת 6תר )6סת" 15תמת 5ר6סיונו' .וכדין כיימ6ךינ 6כמו שכתוב )6שמאלו תחת לראשיונו' .ואז ישקםהרין
וחכפר מוגין5 .גתר 6תי יתינ5 6מגק 6כדין מדות 6ומכפר העונות
 .אח"כ תבוא הימנטז לחכק .אז שמחה
סרי 6גע5ת 6וכ6 5נפין נסירין5 .כתר ~6דוונת גנופ .6שורה בעולם וכל הפניםמאירין .אח*כ מודונת בהגוף.
טכ6 65קרי 6מד ג 65פרוד .6וכדין סו 6ס5יתו ט 65ח הכל נקרא אחרבליפרוד .ואו הוא שלמות של הכל
ת 6דנ 65ו6מידו וד6י .ח6י דל6 6סתכמ סני ף8צעז הכלויש התאחדות בוראי .מה שלא נמצא כך
נם %זממ .וננח 6דס6י סדור 6דסני יותין יר6ם בשאר אנים.וכדמיון הזה כךהואסרראותןהימים מראש
ססנס עד יות 6גתר6ס דמנ .גר6ם ססנס 6תעל השנה עריום האחרן של סכות .בראש השנה מתעוררת
 .ואז כל העולם
דרוע 6דסת5 656קכ 05 65לתמרונית .6וכדין כ 3ע5פ* 6יע השמאליון ליק
ת לה להשכינה
 .וגעי ססו 6ותי 6גתטגת 6באימתהרין.ונצרךבזמן ההוא שהשלםיהי'נמצא בתשובה
גדמי5ו גדיי6
 .וצריכים
ס5יס65סתכמ 6ע5ת6קתיקכ'ס5.גתר6תי6תחערונית.6וגעיין שלמה לפני הקב*ה .אח"כ הנה באה השכינה
גני סיכ 65כתסע 6וןירמ5 6תעגד מדות .6ו5תעג 5כנסר 6בני ההיכל בתשעה לחדש לעשות שמחה.ימבול כמים
5דכ6ס נרמייסו גחונ 6דתטרעי .%גיות6 6מר 6סו 6למהר עצמם לעתהזיוג של השכינה .ביום המחהת הצא
ץוג 6דילס 5סוו6ס סת 656תחות ריסס .6כד* 6יו
נ שלה להניח זרוע דהשמאלקז תחת ראשה כמש'כ
סת 156תמת %מסי .הוין יסר 56גתפ(ית 6ע 5מוגייסו שמאלו תחתלראשף .ח%ישראלשרויםבתענית עלעוטהם
ותכסר5 6סו .דס6 6ת 6ע65ס 6נסירת (6פס5 6תסרוגית 6עכפר להם .שה האםהיינה מאירה פניהיהשכינה
גאונס 6וטתכפרין נ 5נ(י סינ .65כטז דסת 656בזיתשלה ומתכפ
ררייםכלבניההיכל.כיוןשזררעהשמאלית
תקג 05 65נס6י י %רים 6דמסרחית 6סר"-8ע5סת .656יהדהלהבטםהזהשורה ראשהשכינהעלורךעד"שמאלית.
ניות 6קדמ6ס דמנ יתער יתיי
5 6קג3ס גנין ביוםהראשון שלסכווזתתעוררזרדצהימניוזלקבלהכשביל
5מגק .6וכדין כ5סו גמדוס וכ% 5סין (סירין .ומדופ 6לחביז
.ואו כ%ם בשמחה וכל הפניםמאיה".ויש השמחה
דטיס55י5ן (5סכ 6ע 5תיג .%עעץ נמ כם5 6תמדי שמנ0כיםמים ?לליםעלהמובח .טריכים האנשים לשמה
ן טרםכך .וכבלמ844
נכ 5וייי
ן דמדוס .דס 6יתינ 6נריםו.נדק וחגדכו5פ6 6חר בכלמעיבחשימ'חה .שהר בחינתהימי
ירך לשםחהבכל .ח %השמחה היא
דם6רי יתי %חדות% 6עריך גכ.65
סי 6שתשרה הימיןנצ
65סתפסע5 .6נקר כית 6תץכ6ס מדופ 6ד*ריפ 6סי .6לבעבור השעשחרם .אח*כבעםהשמיני שמחתתורההיא.
ד %נדן וווא דט %סא ווו %ד45 6%וי נפ
א הנל
.כלז.יתההשלהנייהי
 4זית של הטף
מד [קע ]6וד 6ס 61ס5יתו דכ .65וד 6יות6י*סר
ל יאאיאל
 56ס 61שאהחררי[קע]6ווה דצאוש*מהוטת*ה היהםיש
*
ח
ה
י .ועדג 6ייוסו 53מוי"ס 1ד5ית גיס מעק 6ל6מר .5בודאי .תורל שלהם כלכדם שאין כו חלק לאחר.
וי6
זכ6ין 6יטן המכעע נע5ת 6חןונפימ 6ד6תי .שאסו כתי 3זכאיםהםישראל בעולםהזה ובעולם הבא .עליהם נאמר
נ)עי עס קי*6 8תס 5ס' :6לסעי .נרוך סף 5פעס נ)ני עם קדוש אהה לה' אלהיך .ברוך ח* לע""8
6טן %עק
אנק ואמן1

.

ריא מהימנא

פרשת ממות
איש

* איש ויפי *

רועה דצאנץ

ניי

5ס' ספטצ סטשמ 65סר 6סר
מ
פ( 5פסו  65ימ 5דגרו ונו'6 .תר גו5ע6
קדיס .6סלועת ס'6 .עוי סכיכת 6גת עזידס5 651 .חננ6
קקיגו דת5ת גמ נס 6ואין 5תססר 5יס656 .
גנין דשבת ש חנת ת5פ עי6 9כסן .בןז וסגת לפי ששבת שישנתהייטג'ענפיהאכא .בתישנת
י סגועס ע נתיחירה שבועה הנשתתפת בהם []6ובוראי שכועה
נת ימיוס סגועס ד6סתתפת גסו [ ]6וגי6
ל 6ס5ס  656ע 5דגר סיס ט תמס .נור מ6 5פ 5איטה חלה אלא על דבר ומיש נו ממש .נדר חל אפילר
ע5
על
ט*אה מקוטטן 9דנ' ס דגיש 4צ פששיםשי:

"

לה' או השבע שכעה לאסר אפר
נ) עטלידני
פשו לא יחל דברו ונו'
 .אמר סנורה
הקדושה .שכועתה' .היא השכינה בתיחירה .ולא להנם
 .אלא
קקנו ששלשה אנשש יכולש לפמור מן השבועה

יץ

דטחף

א8% )%י פך עיו"מביז שנ 8הטיר של שבה קודש בך הוא .ב*ל שנתיתעורר פחדיצחק .וו4ינו זתע השמא*וע
בבקר של שבתנתיורר בחי' זרועחימגית מדת אברהם ובמ"תהההשיר ו4יף8ח יעקב ונע*ה עיקר היהוד של אהה א*9י

"

.

מ " " 4 ,4]%ש מ ט מ ~ מ ה  " 4ה ו  4 9ו י א "  .מ " א "  1 1מ

6פ1

לשין קודש

ישין

ממות

בחיי המלך[ג]אמרלהם רהנההנאמן .אתםראשיהישיבות
יודע אני בכם שאתם מבינים [ד] אבלמי שמחדש בכל
יום תמיד מעשה בראשית הוא יחדשלנוחדשות.כי הלא
הראי שאמר קהלת  )6אין נל חדש תחת השטש .אבל
למעלה מן ד,ושמש"ם .הל סתרי תורה אני רוצה לומר
י שמשומכן ה'אלהים[ס] בהעולם שלו
כונתו .ככתובכ)כ
ולא בהעולם של הדיום מ] אע"פ שזה לעומת זה עשה

הזהר

3מיי סתלך [נ] 6תר לק רעי 6תסיתכ .6תלי דתת'כת6ן
ידעכ 6נכו ד6תון ידעין [ר] 6כ 6100 5דתמדם 3כ5
יוס תתיר תעסס 3ל6סית ימוס לן תידוסין דס6
וד6י 6תר קסלת "
) 6ין כל מדס פמת ססתס36 .ל
לתעלס תן ססתס יס לו ו3סתרי פורס 6כ 6כעינ 6לתימד.
כדכתי 3נ)כי סתס ותגן ס' 56סיס [ט] נע %5דלש
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7סכיסע6
גותל תערני דיור 6דיליס .כחע* 5כי השכעה התחתעהכותל
פל סס ד"6א
פת~ת 5ססכ 5פוכיס נו .כות" 5כ'ו ת*ל.
סף*ס כ"ו וד *6סכינת'6 6סי פל די5יס [י ]6פל סס
 )6ק51ופיו תלת5יס סמורות כעורוכש .י16קתוס ע 5כ 5קון
חעןתלי תליס ס 5ס5כות .דשתן 5ם'ד תל ססכל
ן '6מ
פאיס נו [יכ] וס5ו קון ד16ת 6 610מיד כי
יכי
ס
ן ד' [ינ] סס'ד כ)כי כ'ל כסתיס 61רן .ותרט יוכתן
~67יד כסתי 6ונ~ע .6ועליס 6תתר ו5די*ק יסווד עעס.
וכ61י לוסוכרית דסכועס דע5יסקייתין סתי' 6ו6רע"[6ידן
יש יותס 51י5ס מקות סתי*ס 61ר*ן
דכמיכ נ)  06ל 6כרית'
ל 6סתתי61 .יכון '6
םשד *6 .מ סתי"ס .סס* 7ד) 61ת*ס
תסתע ססתי'ס [סו] ד ס6ר'ן .סס*ד  )0וסצ'ן סדוס
רנ5י .וכנין דכרית 6מיד כין סתי61 6רע .6וכיס סכ,עס
כתס דכתיכמי ס' סככי עד סכקר .ת6ן ד6ותי כסתיס
5סקר 6כ6ילו סרס ככיכ 6דסתי 5ו6רע .4ו6סדר ע5ת6
לתסו וכסו .ד6י כר גס יעדי קי 65דדל*ת תן 6מ*ד
יסת6ר 6מ*ר .ד 6סת 5*6דכ6תריס סקר .וכ6עו  6100כר
נסככי סתי 6ו6רע 6פ 5פקר[טי] קוספ6ק6י וסקר65 6
ק6י .סרם ככיכ 6וכפלו סתי 6ו5רע .6וס6י
5יסוכ6ילו  )1סס5זתסתיס 6רן תפ6רת יסר .56ת6ןיסיכ
6ר 7כסתיס דק6תר ססליך תסתיס 6רן 656 .וד 6ד6
סכיגת 6ותס6ר'ת עתס דל6 6פסרס ת'כס כנפילס
דיידס.
לקייס כס ו)6כי ס' סו 6סתיוככתי 65מר 6 65תן .ותכ5ן לקייםבהז)אניה'הוא שמי וכבודילאחר לאאתן.ומנייו
ד6תת כסל עתס .דכתיכ ח) ותסלך 6תת ~5ס .ות6ן שהאמת נפל עמה .שכתוב ח) ותשלך אגטזאריה .ומי-
ד6יתי קוסק 6סו 6תקייס ט) אתתנן6רן ףן5תמ .ד6יסו שנשבע באמת הואמקייםפ)*4מתכןארץ רצצמח .שהוח
עתוד 6ד6ת5עית 6דכיס
ססתיקסייתו66ת ככיכ ..5סס*ד כר 54עמוד האמצעי שבו מתקיים הבנין .והו שכדעב ברא
56סיכן 6רז ,כתר
ס6רל וכנין דסכועס אלהיםארן .ואחר כךהשמים ואתהארץ.
שהשברעה
6יסי כניכ 6דפלת 6ד 6ליפ  05קיות 6כ 65יכע*ד .דכר היא שורשבנין עולם הזהאיןלה קיום בלייסו*ד .דבר
סיס כו תתס מו] נזר ד6יסו ע5ת67 6תי פ 5נכי ש"טבוממש~ו)נדר שהוא שצרש עולםהבאשלהעל נבי
סכועס ס5יקו6יסו  50ע 5דכרס6ין כו תתס .ד5665טריך שבועה והוא חל על דבר שאין בו ממש .כיאין נצרך
יסו*ד 5קיית 6ע5יס ד6יסו כרית דכיס תסתיס סת0ס לו יסו*ד להתקייםעליו שההש הברקן שבות,טמישהממה.
וכנ* 7כיוס סכפורי
י כ 5ן
ביום הנפורים שההש עולם הבא שתקנו בו כ4
ס דס6תיסטוס ע5ת 6ד %6דכיס תק
נדרי 6סור כתסמיס
כיתנ 6נדרי אסור בתשמיש הממה .שם אות הברית החעעטרה
ס תתן 6ות כריפ '6סי
פ 5ספר תורס 5די*ק .כת ד6וקתוס סטו5ס סכ6 6ין כו עלספר תורההצדיק .כמו שאמרו שהעולם הבאאין בו
6 65כעס ול 6סתיס ול 6תסתיס סתסס6 .ל5 6דיקיס לא אכילה ולא וטזיה ולא תשמיש דגומה .אלא צדיקיט
יוסכיס ועפרופיסס כר6סיסס  -ע*כ ר*ת.
יושבש ועמרותיהם בראשיהם -ע*כ ר*ם:
י) נמם כקתת כ %יסר6נ ת6ת סתויג'ס6 .תר ססו 6י) נקם נקמתבני ישראל מאת המדינים .אמר עלם
יכוק 6פ 6מ~י דכ 65סוס תתדין1 .כל פיס6
ההוא בוא וראה שרכל היה ממדין .וכלהעצה
דילסון
שלהם

התוטדורשלו.

לרבי
הס
לי
''
ניםבו .כות'ל כ'וכהתז
על שםשהשכינההיאתל שה
נע ט
.
הוי'הכ'ו .וראי שהשנינה התו תל שלהוי'ה ['6ןעל שפ
)6ק~יהזיותלתלים שחורות כעורב .וביארו שעל כל קוץ
העץ נדרשתלי תלים שלהלכות .ר מן אח*דהחנוהתל
שה5לטניםבו[יכ] הה דקק שלאותרהוח חמשקבץ א"ח
וביןד'[ינ] דש*כ נ) כי כיל בשמים וארץ .הזרטםיונתן
דאחיד בשמתוובארעא .ועליו נאמר עדי*ק יסו'דעולם.
ובודאישהואבריתהשבועהשעליומתקימיםשמהםואר*ץ[יד]
ככהעב נ) אםרא ברית"ייומםולילה חקות שמי'ם ואר*ץ
 .א'ח שמי*ם .ככהעב ד) ואתה
לא שמתי .והם א'חר
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כח גברא שיגרמו כעבורתם הקמת גרית לגרל ולחזק לכ*ל להיותו רבר

נג

רבר שא"ב ממש והוא ק"י
ר ושל חנמה עם בינהע בל מה שכהבתי כאן
בנזכרלעיל.וזרשקהענין שהנרר חל עלפי
ק
סטנים הנעויםע"י וגגח המעתיקים
שב
סים .אגל רברי חחתר מפ גרורים מאירים כברקים ב ובשעקים.
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שלהם על משה היה .ובעצתם שכרו לבלעם,כיון שראו
שבלעם אינויכול לקלל .נמלו עצה רעה אחרת לעצמם

והפקירו נשיהם ובנותיהם יותר ממואב .שהרי על נשי
מדין כתוב הן הנה היו לבני ישראלוגו' .והכל ממדין
היה .נמלו עצה עם הנשיא שלהם שי8קיר את בתו.
שחשבו לצוד אח משהברשתם .ובכמהמיניכשפיםהעמירו
אותה לתפוס ראש ישראל .והקב"ה משיב חכמים אחור.
הם ראו שראש ישראליהיה נחפם ברשחם.ולא ידעומי.
ראו ולא ראו .ראו שראש העם ינפול עמה .וכמהאלפים
אחרים .וחשבו שמשה הוא .הפקירו אותה ופקדו לה על
בה2ה שלא תזדווג לאחר אלא לו .אמרה להם במהאדע.
אמרו לה זה שתראי שבלם עומדים לפניו .אליו תזדווגי
ולאלאחר .כיון שבא זמר בן מלוא עמדו לפניו תשעה
י .לפי שהואהיה נשיא שלהם.
וחמשים אלף משבם שמעון
והיא חשבה שמשה הוא ונזדווגה אליו .כיון שראו כל
אותן השאר לזה עשו מה שעשו והיה מה שהיה .והכל
היה ממדין בכמה מיני כשפים .ולפיכך נענשמדין.
והקבוה אסר למשה קקום נקמתבנ "שראל מאתהמדינים.
ייח אותם לאחר שיצאו
לך ראוי ולך נאה .למואב אני מנ
ב' מרגליות מהם[יח]הרי דוד בןישישהוא ינקם נקמת
) מואב
מואב .וירחץ הקדרה שמלאה צואתהפעור.זש"כ"
מיררחצי .ועד שאותן ב' מרגליות לא יצאו לא נענשו,
ביט שיצאו בא דוד ורחץ הקדרה מן צואה שלהם,
ונלם נענשו .מדין בימי משה ומואב בימי דוד .ובוא
חיאה רשעי מדיןעלכלזה לא שקמו מכלהרעותשלהם.

וי5סון ע5חסס סוס .ו3עיס6וי5סון סכרו 535עס כיון ומתו
וכ5עס 5ת יכיל נס5ו ע
ירעמטת6קר 6כיס5 6נרטייסי
ו6פקירו נסייסו ו3נתייסו יתי
65,כ .דס 6ע 5נסי
טוין כתי 3סן סכס סיו 35ני יסרמ עו' .וכ 65טתוין
סוס נט 15עיט3 6סוי כסי6ס ועסון ויפקיר 3רתיס.
ותסיכו 5נט5 65טסס 3רקתיסון ו3כנוס
י מרסין 6עערו
5 05טתפס ריס 6וי5סון וק3יס טסי~3ינמכטיס 6מור.
6ינע מטן וריס 6ויסר 56יתפס 3רסת 6די5סון  651יועו.
ממו  651מטו .מתוריס 6ועט 6ונסי3 5סוס וכת56 0סין
6מרנין ומסיכו וטסס 6יסו 6סקירו  05יפקיוו  05ע5
טסס ו 65ת~דחנ 65מר3 656 6יס 6תרס5ון 3טס 6כוע.
561מ6ר 1ססו 6ותמתי וכ5טו קייתי קפיס 3יס תזוווני
"3מר .6כיון ו6ת~ 6נזרי 3ן ס5ו 6קטו קטיס תסעס
וחטסין 56פין טס3ע 6וסטעון 3נין וסוס נסי6ס ו5סון.
וסי 6מסי3ת וטסס 6יסו 161וועת 3יס .כיון ומטו כ5
6ינון ס6ר 5ו 6עכוו ט6י וע3וו וסוס ט6י דטוס .וכ65

1ק*3ס 6טר 5טסס נקוס נקטת 3ני יסר 56טמת סט
ו5ך י6ות5 .ט6 361כ 6ס3יק 15ן 35תר ויפקון
י
ן טרנ65ןטנייסו ףח]ס3111 6ריסויסיו6יסוינקוסטקטין
 .361ויסח קוירס וט5י 6סכופ 6וסעור .סט"ו )6טו36
ן תרין טרנ65ן  65נסקו6 65תענסו.
סיר  .ופוי6יגו
כיתרמ5וינסקו 6ת 111 6ו6סמי קוירס טטטפ 6ו5טון.
טקס וטו 36ניטי 1 .111ת6
וכ5סו 6תענסו .תוין
מ~י מיי3י 6וטוין ע 5כ35יט1י 65 6סכיכו טכ3 5יסץ וי5טון.
לאחר איזה דורות שראוכי מת יהושע וכל אותן הזקנים 35תר ורין ימטו וטית יסוסע 1כ6 5יכון ~קכיס
הראוים לעשות נם על ידם .אמרו עתה השעה עומדת ו6יתמח 5טע3ו נס 6ע5יוייסו6 .טרו סקת 6סעת 6קייט6
לנו .מהעשו .באו אצל עמלק ואמרו .יש לכם לזכור מה 5ן .ע3וו6.תו
פט5ק ו6תרו 6ית5כון
ט6י
ו5יט
ומ
6ו
טי
כרי
שעשו לכםבני ישראל ומשה רבם ויהושע התלמיד שלו .דע3ווט6י5כון 3ני יסר65נ53י וטסס ר3סון ויסוסע ת55
,פהכריתו אתכם מן העולם .עתה היא העת שאין בהםמי דסי5י 5כון טע5ט 6ססת 6סומ עו 6:ו5ית 3סו מ6ן
ק ד6נין ס5ייסו .ו6נן 3סוייכי .וכתי 3כ) חוין ועט5ק
שיגין עליהם .ואנ איך עמכם .ככתובי
) מדין ועמל
יפנימדין עשו להם בני ישראל את ו3ני קוס חמ .,טסני טוין טסו 5סס 3ני יקר6 56ת
וב קדם וגו'.
נינהרות וגו .לאמהיה בע~ם מי שיךשה לישראל רעות סטנסרות וגו' 65 .טוס 3ע5ת 6ט6ן ויפ3יו כיס6
המ
בכל כמדין .ויש לומר גם כעמלק,לפי שנקרבו להלחם 3כ 65כחדץ .אי תיט 6כעט5ק .ננין קנ6ת
על דבר אות הברית הקדוש .וע"ז נוקם הקב*ה נקמת 3רית וקרי3ו 5נ3י 3רית וע 5ד 6קני ק*3ס קנ6ת
ע5טיןו5מיתנסי.
עולם שלא ישכח:
ק 3פוו סונו 3מר'6 3ר 56טשר 53עס
נ) דארן נלעםנן בעור הרגובחרב .א"ר אלשר בלעם נ)
ת
א
ד
מייכ 6ט6ן קעי5 5יס וסיך 6קעי"6 .5ר י5מק
הרשע מי הרג אותו ואיך נהרג .א*ר יצחק
ו .ככתוב הרגו על חלליהם .ולמדנו פכחסוסייעתיס קס15סו וכתי 3סרנו ע 5מ55יסס .ותמנן
פנחם ועחריו הרגוה
שבעירמדין היה עה2ה בחכמה של כשפים שפרחו באויר 3קרת 6ותוין 0וס ע3יו 3מכתת 6ומרסוי וט6סי 63ויר
הוא ומלכימדין .ולוליציץ הקודש ותפלת פנחם שפעלו סו 6וט5כי טוין561 .ת565ין וקחס6ו55ות 6ופנמסו"י5ו
להפילםעלחלליהם לאהיויבוליםלהם .וש*כ עלחלליהם5 .סון פ 5קעי5י 65 6סוו *כ5ו 5טון סס'ו ע 5מ55יסס.
וכתוב ד) ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב .א*ל וכתיכ ד) ו6ת 53עס 3ן 3עור סקוסס טרנו 3מר5*6 3
ר' אלע,ר כ 4זה ידעתי .א*ר שמעון אלעזר כל עניני ר' 56ע~ר כ 61 5יופנ*6 .6ר סתעון 56עור כ 5ט5וי
בלעם הרשעחזקיםהם .והר ביארו החברים שנאמר ולא וכ5עס מיי63תקיסין6ינון16 601 .קתוס ח3רי 6וכתיכ ו65
י.ואמרובישראל לא קם אבל קס ככי 6עוו כיסר 56כטסס ו6נזרו 3יסר 65 56קס 536
קם נביא עוד בישראל כמשה
כ(עס1 .ט16 6קיטג 6ט5ס
באומות העולם קם.ומי הוא .בלעם.והרי ביארנו הדבר 63וטות סעעס קס.
נו
ניע65ין ו53פס 5ית דכווחיס
ן
וי
שמשהאין כמוהו בכתרים העליונים .ובלעם אין כמוהו טסס 5ית וכוותיס 3כתר
בכתריםהתחתונים .זה בצד הקדושה וזה בצד הטומאה3 .כתרין תת6ין3 61 .ססו 6דקווס3 611 6ססרה וסטמ65
ואם כל זה היה בידו וכל כך היה תקיף בחכמה .א"61 8יכ 61 5סוס 3יויס 1כ 5כך פקיף 3מכטת .6נ3ר

פ6תמ~י

ייעס

,8מ מקופת

י

4 6ש

 0סשטיס"

ג) דף קגג

 )7יסועע "ג

דו הזהר

הששגיתי חשפ ינפר[:יח
 ,זו רות ב-וושל עו 16ונ;מה העמונית:

לשון הזהר

ממ4ן

,לשין

קה%ש

%

484

וסכמ נרמיס כמי( 6תקיף .דכתיכ %4כי 6קוש כס .שהיה משבח עצמו בכח ושק ,שנאמר ואנכ אקרהנח.
5עקר (ג'ס מנסון .שהך יכלו (קע(( 6יס 6% .כמפר 6אעקר להטדה כ"ה מוקם ,ארך יכלו להרט
,י אלא בספר
,
ם
ה
ם
י
נ
מ
ומכמת 6דס(מס ת(%סכי ממל .ת5תסימגין 6יכון כףתן חכמת שלמה המלך כך נח4טר,שיוטה טי
סימן
(עכירס ירקק .סימן (סעות מ(ין .סימן ד 65י7ע כ(וס לעבירהיהקון ,סימן לשפהז מלע 4סימן שאיטיורעכלל
סכומי .וד6 6כרע 5ס6ר סוטס ככל טכירות כ( 5התפארהז .וזה מכר"פ לשאר ,הואשומהבכלעבירהז ,כל
 .אם לאור,
"יתכיס .וס 6כתיכ  )6יס(5ך זר ע6פיך6 .ס ( 6זר .רע "שבג פיץ כה~ב )6יהללך זר ולאפיך
 .אלא אם ל 4נסצאמי ורכיר אוחך,
סיך6( .וסכי6 6(6 .י  65סוס מ6ן ד6סממודע (ך .אזפיך .לאכן
ך לדבר בבערה ולהודיע דברי אנטז בצזורה ,ו%4
6פתמסומך5מ655כ6וריית6ו(6ודע6מ5יקסוט%וריית.6וכדי! פתחפי
שתימו דפומך כ6וריית 6יסכמון (ךויכדעון מ6ן 6גת  ,ד5ית ע*י שתפתח פיך בתורה ישבחוך וירעומי אתה ,שאק
מ(ס כע5תת דיסתמודעון 5יס (כר כס  6(6כזמכ 6ד6פתמ דבר בשצלםשיודיע מה הואזה האיש אלא בזמן שפותח
סומיס ס1וויס 16דע 5כגי גס 6מ6ן ס .61ססו 6רסע דכ5טס פיובתורה,פיומודקעלאנארםמיהת,4אותו רשע בלעםהיה
סכימי מככמ גרמיס ככ( 6וע 5כ(ד3 6כיכו דדעת6ק6נכיכ טעצמו בכל ,ועל כל זה נניבת רעת היה נונב
ות בדבריו ,מן ענינים נמוכש היה עושה גבוהים,
ו6סת(ק כת5וי .ממ5ין זעירין סוס עכיז רכרכין.
ן דרגין מס6כין סוס 6מר הדיבורים שאמר על אותן מדרנות הסמאות היה אומר,
מס ד6מר מ(ין ע6 5יגו
וקסוט 6מר 6כ 5ססו 6רסע סוס 6מר ומסכמ נרמיס ואמת אמר ,אבל רשע ההוא היה אומר ומשבה עצמו
כ6רמ סתיס ו6סת(ק כמ(ף .דכ 5מ6ן דסוס סמע חסיכ בדרך נסתרוהתעלה בדבריו ,שכל מי שהיה שומע חשב
ד6סת5ק ע( כ 5ככי6י ע(מ 6דכתיכ סומט 6ירי  (6שנתעלה על כל נביאי העולם ,שנאמר שומעאמרי אל
1אוע דעת ע5יון ..ד 6דרג 6ד6יסו ע5יון ע 5כ5סו ויודע דעת עליון .וו המדרנה שהיא עליונה על כל
מכסגי 6רכ 6דימ[ 6יס] ת6ן סמע סכי ד6 65תכסי 5מנהיניאניות הים[יס] מי הת 4השומע כך שלא יהבהל
כדעתיס ויית 6ד 65סוסכניניס כע(מ 6כ)6כ0 5סו 6רסע בדעתו לאמורשאיןכמוהו בעולם ,נ) אבלרשע ההת4הי'
מסכמ 3רמיס כ6רמ סתיס6 .מר מ5י קסועונכיכ דעת 6דככי במצבח עצמובדרך נסתר ,אמר דברי אנטז וננב רעתבני
ע(מ6 .6סר ממ1ס סדי ימ1ס .ת6ן דסמע ד 6חסיכ דסוס העולם ,אשר מחזהשדייחזה,מי ששמע בך חשב שהוא
ממי מ6י ד 65ממי 6מר 6כע5ממ .ממזססדי .ד 6עגפ6מד 6רואה מהשלא ראה אחרבעולם ,מחזה שדי ,זהענף אחד
מ6יכון עכסין דסוו גפקין מסדי ..ו6קרון תמזס .כד* 6מאותןענפים שהםיוצאים מןשדי ..ונקראיםמחזה ,כמש"כ
ה מחזה,
נ)ומ 51תמזס  (6תמזס .עכס 6דגסקמתמן .ומ6ן ססו6ממ1ס .נ) ומול מחזה אל מחזה ,ענף היוצא משם ,השיז
עז* 6וט 5*61ד6יכון כוס( 531וי עיכיס [כן ו6יסו תמ1ס אלו זף*א ועזא"ל שהם נופל ו%ויעינים [;] חהן מחזה
סדי דסוס ממ 6כופ 5ונ5וי עיכיס וכד 6ת 6כ5ק 6תר שדישהיה רואה נופלונלוי~ינים וכאשר באבלק אמר
(1ן דס 6עמ5ק כסדי מכתת 6ד6 6ת6לנכייסו אני אנצח אותם ,שהרי עמלק עם חכמהזו בא עליהם
6%
ן .סדר (כ5עס ו6תר 5יס 6כ 6תרי ,תוון ונצח אותם ,שלח לבלעם ואמר לו ,אני ב' אוו
י
*1גי(6
בןזיות של
כו
י5
עמלקישבי שהן ל*ק סוף שלעמלק .ואתה אותיות
של עמלקיש בך שהן ע"מ התחלת עמלק ,ואם תאמר
 .לפי שמשה רבם הוא יפשם
שלא נוכל לנצחםבכשפים
ן ידו [ג ]6הרייש יד באותן השרים שיכולים בכשפים
ן להתנבר יותר [גנ] חהו שכתוב וקסמים בידם .בידיהם
 .כך שלח לו בלק
] לא נאמר אלא בידם .יד לעומתיד
 .תוה היה בלעם באותה
5כ5עס ו5סכי 6תטכסי ו6תקס61 15ן סוס כ5עס כססי 6לבלעם ~כך נענשו ונהרט.
סעת6 6י תימ 6כמדע ס 6כתיכ ועתס סגגי סעך השעה .אם תאמר במדין .הרי כתוב הטתה הנני הולך
5טמי6 .י 6ף( 5יס מ6ן יסכיס כמדין  656ססו 6רסע לעסי .אם הלך לומי הביש למדי! .אלא אותו רשע
כיון דממ 6דגפ5ו מיסר 56כ"כ 56ף ע 5עיסוי6 .תעככן כיוןשראהשנפלו מיש
ראלכ"ב אלף בשבילעצתו .נתעכב
כאןן וסוס כטי מכייסו 6נר .6וכטוד ד6תטככ תמן 6ת 6שם והיה תובע מהם שכר .ובעוד שנתעכב שם בא
סכמס ורכרככי מי5 65תמן.כיון דממ5 6סכמס סרמ כ6ףר 6פנחסעם שרי חחיל שמה.כיון שראה לפנחםפרחבאויר
זתרין כגוסי עתיס יוגו4ס ויותכרו*ס 61י תימ 6ס 6מיתו ושניבניו עמו יוע*םויומברו*ם .ואם תשאל הלא מתו
כעוכד 6דטנ( .דס6 6יכון עכדו וסכי סוס וד6י בחמא הענל .שהרי הם עשו הענל וכך הוא בודאי.
ד %ד 6סו 6דכתיכ ויסו 5מן סעס כיוס  6100כס(סת שהר זהו שכתוב ויפול מן העם ביום ההוא כשלשה
י איש .וכי לא היויודעים מספר קמן הזה .הלא
6לפי 6יס וכי  65סוו ידעי מוכככ1 6עיר 6ד .6סרי אלפי
כתם מוסככין 6מרכין רמ6ין ע5מין ורכרכ:ין ידע קר 6כמה חשבוטת אחרים עליונש רמים ונדוליםידע הכהוב
(תמנ' .וסכ 6כס5סת 56סי 6יס 6ל6 6יכון כגוי לחשוב ,וכאן חומר כשלשת אלפי איש ,אלא שהםבניו
דכ5עס י1כו*ם ויומכר".ס דסוו סק(י ככ(סת (6ט' 6יס ן של בלעם יונו"ם ויומברו'ם שהיו שקולים כשלשת
אלא אלפי
וסכ6 6יך סרמו תריןכיוס' עמיס דכלטס 6100 656 .א"ש* הנאן איך פרחו שני בניו עם בלעם,
רשע
הועא
רסע
נשיאה מסומות מ) ט(:י גק ט  57ק .75נ) מנגיס '1 '6
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ןהט 1ה שר רב החובל המושלעלעניני העונשיןועניני ההליכת גהות הפבע :ןגן עז*א נקרא גאל ,ועוא*לגלוי עיניס~ :ג6ןואינו
כח חקדושה לבפל כח הכשפים[ :גנ] אלה השריםהיינו מלאכים חגפילים עז*א .עזא"4
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מטת

ישון

הזרך

ונתעלה,פנחם ראה א~זו שהוא פורח באויר והואמתעלה
להמתתר מעין ,הרים קול לאנשי חיל שלו ואמר ,היש
בכם מי שיודע לפרוח אחרי רשע ההוא ,שהרי זה בלעם
הוא ,ראוהו כלם איך הט פורח1 ,לידן בן של שבפ
דן עמד ונטל כח ממשלה השולםע5כשפיםופרחאחריו.
כיון שראה אותו רשע ההוא עשה לו דרך אחר באויר.
ובקע חמשה אוירים בדרךההואונתעלה ונעלם מןהעק.
אז נסתכן צלי"ה בשעה ההיא והיה ב.וער ,שלא הךה נוין %תק
סע %שוס כ5ער 6ד 65סוס
)י)"
יודע מה לעשות ,הרים פנחס אתקולו ואמר ,צל התנין ידפ %י יע3יד .ני
5ש ק 65פכמס ו6תר .ט 65דתנע6
ר%
הרובץ על כל הנחשש הפוך שערותיך [כנ] מיד ידע
ך ת~נ]
י
י
ז
ז
י
6למ 6וע56וך5נ3יס
6תנ5י וכמתו
וננלה לו דרך ההחאופרח אל)ו ,מיד נתגלה בלעםוירדו ונ5י
.כיון שירד אותו רשע לפני פנחם,
סס"
שניהם לפני פנחם.
אמר לו ,רשע כמה גלנולים רעים עשית על עם הקדהט,
פקד לצלי"ה לך והרוג אותו ,ולא בשם הקדוש ,שאין
הוא כדאי להזכירעליו קדושה עליונה ,כדי טלא תצא
נשמתו ותתכלל בדיבורים שלמדרגותהקדושות ,ותתקיים
בו מה שאמר תמות נפשי מות ישרים ,באותהשעה עשה
בו כמהמיני מהזות ולא מת
 .עד שלקח חרב שהיהן מס כטס דכי פת 6% 6תית .עו דכס 5מר %דרש
חקוק עליו נחש מיד וה ונחש מצד השני ,א"ל פנחסן מקיקפ5וי מה 6פ60י סער 6ומף 6פס6י סער(*6 .6פגחס
בענין שלו תהרג אותו ,ובשלו ימות ,אז הרסויכל לו,ן נדי5יס קס %יתיס .וכדי5יס יתות כדין קס(5יס הכי(ליס.
שכך דרכו של צד המומאה,מישהולך אחריה בה ימות דכך %פי וסס 61סעל .6ת6ן ד6 %6נתר %נס יתיש
ובה תצא נשמתו ובה תתכלל ,וכך מת בלעם ,ודמם ו3ס תשק נסמתיס ונס תתכ5יל .וסכי תית 53מס ודיי:ץ
אותו בעונשין בעולם ההוא ,ולא נקבר לעולם .כל נופו 5יס כועין נסס 61פ5פ6 6% .6תו4יר 5פ5תין גיתה כ(סו
נרקב ונעשה ממנו הרבה נחשים מזוהמים המזיקיםלשאר 6תרק %4ו%ע*3דו כתס %ק תזוט"ין דתכזקי פ6ר
בריות ,ונם התולעים שאכלו את בשרו נעשו נחשיםנ נר"ן61 .פי 6ת%עתץ דסווי6כציכפריס6טסדריחויין
נמצא במפרו של אשמדאי שנתן לשלמה המלך,
שכפ6מפי 5ושט6י ועץנ 5ט (ס5תס חל.%
כלמי שרוצה לעשות כשפים חזקים אחיזת עינים ,אם כ 5דנפי 5תענד חרסין טגןטע סגהתין דטמכ.6
י
6
יודעאותו ההרשנפל שםבלעם ,ימצא שםמאותןהנחשים י
ע סטר 6דש 5וטהן כ5שס יסכמ ת6יכון פיץ
טכייסו
שנעשו מן ספ של אותו רשן ,אם יהרג אחד מהם.ן דסט מנרתוי דסטו 6רסע6 .י יקסע
טכל לעשות עם ראשו כשפשגדולים ,בגוף שלוכשפים ריס 6די5יס כיס יפ3יד מרסיןעל"ין3 .גו%מי
י5י
ס מרפין
אחרים ,בזנב שלו כשפיםאחרים ,שלשהמיני כשפים יש %רכין3 .זכ 63ך%יס מרסין 6מלגין .ת5תזיכי מרסין %ח
בכל אחד ואחד ,מלכת שבא כשבאה אצל שלמה,באותן נכ 5מד וחד .ת5כת ס 63כד 6תת לגכי סלתס .כ5ילין
הענינים ששאלה שתו אמרה ,גוף הנחש של ג' מיני תלין רס*ילפ ליס ?6רס .גרת5
רסלם
סיס ר
כשפים במה נצוד ,מה כהעב  )6לא היה דבר נעלם מן מרס*ן 3ת6י כתפס .ת6י כסיכ 65 )6
דמכורמ*כע5ס תן
המלךונון ,היא שאלה עלזה שהתזהצריכה לאותןנחטהם סת5ך ונו'6 .י%% %ת ע 5ד 6דסות 6נסריכת 65יכוןחויץ
ולא יכלה לצוד אחד מהם ,מה השיב לה דברים שהיו  651יכי5ת 5כע 65מו תכ*יסו .ת6י 6חי 05 3ת5ין
יי
ך
עם לבבה ,שכתוב וינד לה שלמה את כל דבריה ,כך כ5כס .דכתיכ ויגד  05פ5תס 6ת כ( דכריס דסכ
כ 5ון כ(
הודיע לה ,אותן הנחטרם לאיוכלו לצודם כלבני העולם 6ודע 6 05יכון תהין 65
י
ס5וי .סכנת אךנעכירוקעמ(תת"
מלבד ע*יענין נסתר אחד,ומההוא ,שכבת זרע רותהת3 ,ר תת5ס דרז 6מד .6ות6י 6י
ואם תשאל איך יש בינ4רה ,אלא בשעה שיוציא איש 61י תית 6מלעיכי
3 656 .5ספת 6ד6פיק 3ר כס
שנבת זרע כשהא בהאיע לשם אותו המץש בדצון סכנת "רע כד לרסו
6
ת
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6
ת
ס
5
כרעות6
תאותו ,כשתצא הזרע ברתיחות לוקחים ארזו מיד בבגד דתי16כת .6כד כפיק כררהמו נס5י ליס ע*ד כ5כוס6
אחד ,וזה הבנד טשליכים אצל הט,ש ,מיד יכיף ראשו
וי5י לכיס 5זרקין לנכי מוי .6תיד כסיף ריסיס
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מהם לא הבית ,ואםבכלכליזיי
י3כ 5תחכיקרכץ
ו"
שבעולםיתגרו באחר
י
ג
נ
ר
ת
יוכלו לו ,ובוה לא נצרך דע5ת6ינוסין כמו תכייסו 65יכ5ין *5ס ו3ס6י (56 6סרקך
,
ר
ח
א
%מ
א
ל
ו
ם
י
ע
ב
לאיש כליזיין ש
6
3
ר
ק
6
ת
5
ע
נ
ר
8
ש
מ
מ
6
5
1
א
נ
נ
5
ט
נ
ס
(
ת
6
%
ן
י
נ
ע
ך
ר
צ
נ
%5שפפר 6טש%ט .וס 6כ5סו 6תגפאן %לס .כדין ה5ירז
להשוזמר מהם ,שהרי כלם נכפפים אליו ,ט
6תד13ן
6יכון
א%תןנדטי
טראה מקופת שגש "

ג

יא
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*ןמיר

4ש] אשי אח הוא גזרה  %השנעח על שרהקלי"ו
תשדיא התנין הנרול שר נל הגחשים שנא לעזור לב*ם להסתירו באיר זייז
שעאוה כמו צל וענן טן השער"ת שלו בפני כלעמ ,ונור פנהס ע 14שי"שוך שעתתיו לצד אחר כדי שיתגלה בלעם

להצוןכ*ורש

כמכפןרצ

לשון הזהר
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מיטן ת5ין  %353ותמי3ת 5סמי .חנ6ן ו5ס65ס מ5עזר
3רי ק"3ס ע3יז ת6י זפ3יד 3ססו 6חיי63
ורדן סתותין 56ין 56 65סריכו 5ג5הס 3 536נין
דמ3רי 6יכדעון 6חדמין סתיתין דפ5ת 6נ5יכמ 5כו.
יס 6כת? כתוסין סתיתין 6יכון 3ע5ט 6וככי נסמ 65
ידעין ומינון ס5י"
ן סתיתין ר3ר3ין וע65ין ע5יס
)
6
ס
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י 5יס קרמן
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6
1ע5ידת
ונו'זכ6י
קסוע .ע5ייסו כתי 3מך 5דיקיס יודו 5סתך -

אאן הרברים בלבבה וחשקה לזה .מכאן חלראה אלשר
בני תדע שהקב"ה עושה מה שנצרךלעשווז לאותורשע.
וסורווז נמתרים האלה לא נצרך לגלווז .אבל בשביל
וצהחברשידעו דרכיםהנסתרים שבעולם אני מנלה לכם,
שהרי כמה הנהטת נסתרות יש בעולם והאגשים אינם
יודעים .והן פליאות נמערות גדולאועלינות .של בלעם
והדומים לו נאמר )6ושם רשעים ירקב,
דוזכאים הוםגוצ'ד:יקי
האמת ,עליהם כחצב אך צריקיםיו לשמך

ל סטה ככפיס 6סר
ידעו תסכ 3זכר סמיו
ג)רננ
ן סעו5ס תתכסנ
 5ס .תתןתכיגן *6ר יסודס מי
 656כתרי גוג'ןד"תיי
ן תסער מתת 6דמפתכחת מכיתת *635
סס'ד וכ6 5סס מכתת 5כ 3ידיס סוו וי3ימו תטוס מת
סתכ5ת ו6תסמרנתן .ת6יתתיין .מת סתכ5ת ומת סמרנתן.
1ווגין דכ5י5ן 3נו טוגי ע65י [גד] סס*ד זרסס
5תר ופפתיס 1תעפ 3מסן כפיס .וכתי3 3יזיס סוו .תסו
סוו*6 .ר יסודס עוו 3דיגמ עוו 3רמתי *6ר י5מק מת6י
6יתקרי6 6פס [גס] מ* 5דכ5י5מ 3זינמ וכ5י3 65רמתי.
חממזי דמ*ר מ5עזרכ 5מתתמ כזינ6 6תקרי 6עד דמעעתת
עעת 6דרמתי ותכימ תססרמ דדכירמ 6תי מוורמ .ותסטרמ
?מתת 6מתי סותקמ .וכז סעתמ מתת 6תמוור 6מוורמ
ן גפי פ %עכהן עכו"8
עדיף ות 6מזי 6ת6י מסירי
זידעי תפככ דכורמ3 .נין דתכיכן 6ית יתיכמ ומית
סתמ .65יפר 56ופ %עתין עכו*ס.גן עדן וניסכס .ע5ת6
?מ וע5תמ דמתי יסרמ5 5ק53י דרמתי ופ %עתין עכו'ס
תי
5ק53י דדיכמ .ותק מתתמ זמסעתת סעת 6דרסתי רמ
%ממ .מתם 6דמעעתת עעתמדייג 6דיכמ 3וע 6מתדגק
וע5ישו 6תתר נ) וסכ35יס פי כספ 5מ ידעו ס3עס .וע'ד
תגיק סכגע5ת5פכו'ס קסורס 3ו ככ .35תס כ35מ תקיס6
גרומיסומ5יפמ 6וף דמתד3חדיכמ3דיכמתקיס3 6רומס6
כנ
ומ5יס3 6כו5מ .מ53סס
"כע5ת 5יפר 56ע"5סו "תתר ומתס
סד3קיס 3ס' 56סעסמייס כ5כס סיוס .ת6י עעת3 .6נין
י
דיסתת 6דיפר 56מתי 6תרומ 6ד56סיס מש .דכתי3ד)כ
רומ ת5פני יעעף .תפתע דכתיג ת5סני .ו3נ'כ מתת6
3תו5ת 6ד5 65תד3קת 3דיכ 6קפי 6דס6ר עתין עכו'ס.
י6תדכרה 3יפר .56רמתי כ5ח 6ומתכפרת .ות6מזי גתי3
ס)כי מתרתי פעס 0סו י3נס .תסו מסד סו 6מו
"כתרי עי65י דת5כ .6אסתת 6זיפר 56קר5 6ס ק8'3
"סד ע 5תכ6י ד*ת3ני ע 6יפתי5י מסד תע5ממ.
תסתע דכתי 3י3גס 3נין כך תנינן ת6ן דפ5י מסד
תע5ט% 6תי5י סומ 5ע5ת . 6וע 5ד 6כתי5 3מ תסיס
5סת סשת סש5ס וט'3 .דנ6ץתי5תע3ד מסו עס טי%
דיתע3ע 3ט .%כטס דגתי 3עעס 0סוי3סס:

נ) דכל המף בנשים אשר לאידעו משכב זכר החיו
לכם .כברלמדט שא'ריהודהאיןהעולם מתנהג
אלאבשני גונש הבאש מצד האשה שנמצאה חכמתלב.
זש"כ גל אשה חכמת לב :ידיה מווויביאו ממוה את
התכלת חשעהארגמן .מההביגו .את החבלת חשעהארגמן.
טנים הנכללים בתוך גונים העליונים [גד] זש*כ דרשה
צמר ופשתים הזעש בחפץכפיה .וכתיב בידיהמוו .א"ר
יהודה מ 11בדין מוו ברחמים א"ר יצחק מפני טה
נקראת אשה[גס)א'ללפי שכלולהבדיןוכלולה בהחמים.
בחש וראה שא'ר אלשרכלאו1הבדין נקראת ער שתמעם
מעם של רחמש ולמדנו שמצד הזכר בא הלובן .ומצד
האשה בא האורם .וכאשר תמעם האשה מן הלובן גובד
םעכו'8
הלובן.ובואוראה למהנאסרוהנשיםשל שארדימי
ן וברו'
השימואדלע.תז משכבזכר .לפי שלמדט "ש בחינתימי
ישראל ושאר עמים עכרם.גןעדןוגיהנם.
ם עכו*8
הזה ועולם הבא.ישראלננר הרחמים השארדימי
נגדהדין .ולמדט אשה המחנמת פעם של החמים טיח
ההחמים .אשה הפועמת 5עם שלדין מתדבקדיןבדין.
רצליהן נאמר ג)והכלביםשי נפש ל 4ידעו שבעה .רצ'כ
למדנו הנבעלת לעכו*ם קשורה בו ככלב .מה כלב תקיף
ן בדין היאתקיףברוושה
ברוחווחצות .אף כאן שעדבקדי
חשצשה בכל* אבל הנבעלת לישראלעליהן נאפר חטזם
הדבקים בה' אלהיכם חים כלכםהיום.
ים.מהשכהתמועבם.ד)לפי
שנשמתישראל באה מרוח אלהים ח
י
כ
רוח מלפנייעמף ,נשמע כך שכתובמלפני .ולפיכך אשה
נועלה שלא נדבקהברין הקשה שלוצאר העמים עכו'ם,
ונדבקתבישיאל .החמים נעח ונכשרת .ובוא וראה כתש
ס)כי אמרתי עולם חסדיבנה .מהוחסד .הוא אחדטן
הכתריםהעליתים שלחמלך .תשמת"צראלקורא לההקב'ה
חמד .עלתשי שהעולםיננה .ולאיכלה החסדמןהעילם.
כך נשמע שכתוב יבנה .לפיכך למדט מי שמכלה חסד
מהעים נכלה הוא לעולם הבא .ועא כחצב לא תהיה
אשת
המת השיהונר .כדי לזנשאע חסד עם המת
שיהף נעשה בנין
 .כמו שכתוב עלם חסדיבנה:
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6צ י% %ס תעכלו 63ס וטסר'6 .ר ו) כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש ומהר.
כל
שתס 8נו תעגתיס ד3ר נס 6תמ5סין
יהחיה מתוך תעניתו של אדם נהלשים אברע
י
ו
ס
י
י
ס
5תתקף ע5יס מ .%ו3ססי 6פעתמ %עריך 5מקר3מ תי3יס תובר עליו האש .ובאותהשעה צרך להקריב חלבו ודמו
התיס 3ססומ 6פ6 .6תקרי תז3מ כפרס .סדמ ס61זרגי באותו האש
ש.ר והוא הנקרא מובח כפרה .וזה הוא שרבי
ז3
וי
56פזר כד סוס ית
" 3תעכית 6סוס ת55י ומתר נ5וי אלעזר כא
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'
ה
י
ת
ו
3
6
ך
י
נ
פ
ל
ע
ו
ר
י
ו
ך
י
נ
פ
5
ססקר3תי
וידוע 5סטך ס' 56סי ו356סמי
אלהי
ח35י
שתםואלהיאטתי שהקרבתי 4פניךחלבי
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*מת שטחטנים תכלת חטעמן 18רים על דין ורהמיפ :הסו א*שר שקשה פדוע אינח

י8

נקיא"

א"8ה ביושד ,ומתרץ שזה השם מורח

אי

מפית

לשון קודש

3צן הוהר

ת5סכיך סיס 6סרימ ספו5ס תפי 3סססזו כרימ
י
סכ
אי
ער
סק
ת:קר3ן  %3סתינח ותר5גי 6פשכמ ד3ר כס 6יסו 6
3תענתיס
יוע63 6ס 6ונרתיס .ורימ 6דס5יק '.פייויס
"כשרס.וכנין כך פקכו 1%פ 6תמופ קורכגה
3מ
רכ
תד
שה הוא מזבחכפרה .ולפיכך תקנו ההפלהבמקום הקרבן .דמ חיסו ת
ובלבד שצריך לכוון למה שנזכר א'ר יצחק פכאן כרס ד%קריך 5נא5 4ת6י ד]4טתר"6 .ר י4הק 4008
ינא באש תשנירו באש %י65ס גתיכ ג 5וכר 6סר יכ 6ג6ם תפנירו כ6ס
אאלאהכיצב כל דנר
יית המארש קים ארם שחמא ועסר[כי] '6ר
י גו 8ס 3י תקד3 %קתתיס 3רכס דחנ
שב
אה
אשהר[טן א'ר טסי כו4הי
ס
י
זהונתכפר לו .עכשו תפלתו של 8קוי 3גןלכגיס כנין ו 6ו6תכפר 5יס .ונ8ן 8155יס
אקריב ק4בם
 0כ6פר 6דשר3ג 6כ* 60י גו6%נ-י]
בג*ים הקרבן כדמיון הזה [גו] :יכר נס תכסר6ט%י
בלי
ארם מכפר ע
שובי
ס תס' ומיסר .56ר3י 6לטזר פתח וס
*) רהייתם היםמ"'"ישראל*יבי א5מו פתח וה' )6רדזיירצםכיי
6תר סתכסס6כי ת%רסס 6סר 6כי טוסס.
אמר הפכסהאני מאברהם אשראני עוופה.
5וז 5,מיימ 6ד 65ידטין  651תסנימין  65ידטק
8ר להם לרשעיםשאין יודעשואין משגיחים.איןיורעש
8השתמרמהמאיהם .ומה הקב"האשרכלמעשיואמתודרכ*ו% 1ס
י 5ס1
בדין .אים עושה כל מה עהוא עה%הבעים עד שמנלה דין
.קי .665כטנ3יןידד5כ56יס6ת6י5וןדע3פיתןמ3 6דטפ5ותעמ 6טד יג5
.
י
ד
ק~דםלהצדיקים.כרי שלאיהיה פתחון פהלאנשים .אצל 55
ג%
י
ג
כ
5
נ3י
א8שים לא כל שכן ש" %להם לעש1ותמעשיהם שלאיהיהן
ן 5פיענד תי5ייסו ד 65ית55ון
י ככי גס 65 6כ 5סגן ד6ית5י
לאנשים לדבר סרה עליהם .זש"כ והייתם נקיים מה' נני גס 6ססי 6ט5יסון סס*ד וסייתס גקייס תס'
ומישראל .ויש להם לעשות שלאיד
" יס5 6ץ שתמ 6דשות 6לכגי
האיפםתחוואןיןפהמלשאננישחייםם ותיסר 56ו6ית5ון 5תיעכדד5
תצרך להתרות באווען החומ
3ריך מ8 6תמ6
ש6
השחמר .שלא תהא לה למדתרינו של הקב"ה פתחוןפה
י .כמשוכס ופו3דן דגסרן 8
קליהם [כחןובמה.להזהירםשיעשו תשובה ומעשיםמובים :יפות5 6נכייסו [גח] וכת6
כ) סתמ רכי 61 6%תר תסתיס דרכי פגמס נן
נ) פתחרבי אבא ואמר משמו של רבי פנחסבן
תמצאירך לעשווזבכחךזו*הונו' ,כמה י6יר .נ) כ6 5סר תת%ידך 5טסות 3כמך טסס וגו' כנוס
.לונ).כל אשר
יאיר
יפה לאדם בעוד שהנר דולק ושורה על ראשו להיות י6ות 5יס 5כ"ג כפוד ד3ו5יג 6ד5יק וסרי 6ע 5ריסיס
ש8ל לעשות רצון רבונו .לפי שהארת אותו הנר הוא 65סתד5 65תטכד לעות 6דת"%ס נגין דססו 6נסור6ד3ו5יג6
) ועתה עדל נא כחאדני 6יסו כ'מדסרי 6ע(יס .וט"דכתי3י) וט8ס עד 5כ 6כמ6דגי
כ'חהשורהעליו .רצ"ז נאמרי
ס 61ג"מ דסרי 6ט 5ריסיסון ד5דיקי1 .6ט5
כחארני .זה הוא כ*ח השורה על ראשר הצריקים .ועל כמ 6דכי
כ 5ד"
כרטות 6דת6ריסון [גטן וט*ד תנינן
ככלל האעותוןנההאעממןלייםהאלעששמויתהררצבוןא רמבבורנםך [בגכטל) כוחע*וזוכול'מר[נ]5ו כ65סינטווןגס ד6תתסתןד5ייסן 6סתיס ר 63ת3רך ככ 5כש וכו'[י)
ודאי נצרך ללורר כל האברים בכח חזק .לפי שע"י וד6י 56עריך %תסר 6כ 5סייפוי 3חי 65תקז .ננין
,י6% %ס
תקיפ 6ד"תתקף 6תטר ססו 6כ"מ קד
התעוררות חזקה שמתחזקנתעורראותו כ'חהעליוןהקדוש
66
וכ
ונתעלה למעלה בקודש .ונשבר כח החזק של צדהמומאה .ד
רותמ" גץדס 6וחתני חי 65ותוקפ 6דסער %ר.6
טק
סת5
הצ"כ בכחך נצרך לעשווע רצוןרבונך .כי אין מעשהן וט*ד 3כמך "5טרי
ךתס5ת3טסנ6דו5רט6וסתר6 6דתתס6רךס51כךי 6סיןתסתפפ6י
לך שמה .אי! ומס3ון ודטת ומג
ץ
חקושבון ורעת וחכמה בשאול אשר אתה הו
מעשה .לפי שבכ*ח ההת* יש העשיה .שהוא הצם תטס .:כנין דכססו 6כ"מ 6ית תטסס6 .סתז6ת8
לעמול בעולם הזה שנקראעשיה .עולם העשיה להשלים 65סתד 65כס6י ט5ת 6ד6קרי תטגס ע5ת 6דטוכד5 6תפ85
כ%ף המחשבה .וחשבון .זה הוא העולם התולה בהרבור ,סיפ 6דתחס3ס ומסכון .ד 6סו 6ט5ת 6דת5י3 6ד3ור.6
שהרי חשבוןבהדבור תולה .וע*כ כלניממר"שות ותקופות דס 6מס3ון 3ד3ור 6ת5י 6וט"ד כ 5ניתטר6ות ותק~פין
ועיבוריןשלהעולם בהלבנה הם[ג]6ורעת .זה הוא סודשל ופיכורין דפ5ת3 6סיסר 6ס ]65[ 11ודטת .ד6 6יסו רז4

.

פצנתתר':6ד %גבתט קם

ייהם.

מראה מסוטות י.י 6ק97 " 7יג
"

ששה

נ) קסח ט' ד)

גמ7ג-

י'ד

דסאע

 .ונם שאוחבגי וברחמי'ם! [ט) וזה הכתוב מרפז
שכלולח מן דין ורחמים,כי אשהבל ח*ד הוא לשון אש המ1רה עלדין
ים ככתוב .כל דבר אשר יבוא באש.פי' כל דבר שהי' גצרך להביא עליו ק
8ר"בן .עכשו תעבירו
שמן חרבן ביהמ'ק והלאה עלינולקיי
נו אש התורה וונקראת אש דת למו .או אש התפלה .ומחר :וגו] פי' אם התפלההיא בהתלהבות אש של כל עצמותי תאמרנה:
באש.היי
[נח) פי' על אותם שיש בכחם להוכיח להתר1ת ולחזהיר .ושותקים :ןגס] זה הכח היינו הארת ניצוץ מאור השכיגח הקדושה המאידח
בעולם הזה והשתלשלותה היא מ) ספירת המלכות ,ושתיהן נקראות בהשם אדני .ועשז אמר שלמה ושמן על ראשך אל יחסר .ען יהא
שמה רבה מכרך לעלם ולעלמי עלמיא .יש בזהז' תיבות וכ*ח אותיות .לרמז שבזה נתעורר כח המלכות והשנינה הקדושה .ולכך אמרו
חז'ל בזה שקורעים לו גזר דינו של שבעיםשנה .היינו הנזרדין שיצא מן מדת המלכות שנקראת שבעיםשנה.כי היא פפירה השביעית
הפפירות של מעשה בראשית ]6(1 :ירמז על ד' העולמות .עשיה .יצירה .בריאה .אצילות .שמקורם הןהספירית .מלכות.
סתןפאז'רת.בינה .הכמה .ונרמז.ם במעשה והשבכואןן ודעת והכמה.כי מעשה וחשבון הםבעולם העשיה .והלבנה רמז על מדתהמלגות .ודץת.
.עולם היצירה שנקרא '1קצוות על שם שש הפפירותמן חפד עד מלכות .והתפארתהיא חמרכז שלהן,
רמז עלעול היצירה והבריאה.כ
םולם הבריאה.כי הן תולדות הבינה שהיא התפשמות המח,ובה.כ .בינה לבא ובה הלב מבין את המהשבח בביאורפרפיות.
הן תולין בע
י מלגאו איהו ש4
צחכסה .היא מקור המחשבה שורש עולם האצילות .ממת תולה הכל כדכתיב כלם כחככמה עשית .ונקרא כשח מ*ח .כ
פיח ואיהו אורח אצילות .והאדם יש לו בה בעבודתו הקדושה לעויר כל העולמות ולגיום יח1ד והתקשרות הפפירות והבזו להמשיך
שפע מן *ע*ן פו*ף עד המלכות .שתחלק חיות ושפע להנבראים שבעולם העשיהעיי כח השכינה הקדושה .וומתפש%8זלהאיר*בעולפ
הזה על האדם ועל המקום הראוים לזה .ובל זה מבואר בספרי הקכלה נאריכוחע וחמביןיבין:

מטות

לשדן הזהר

וסית ססרין דת5יין כתמסכס ו6קרון ע5ת 6וססי6
ממבנס וחכתס .ד6 6יסו דכ 65ת5י 6תג'ס וכ(65ין
כג'(ן כססו 6כ"ח ת"ס ט6י י( 16סכי כסטר 6דס516
דרג 6וגיסגס .דס 6כ 5כ"ג ד6 65סתד 5כסס 61כ*ח
גס65 . '6ע 65כיס כתעסס 1מסכ1ן וועת 1מכתס.
תע
65
סופיסע5
"5ס כס6ו 5ד'5ת כיס תעסס 1חסכ1ן וועת וחכתס.
דס 6סטר6 6מר6 6רח ס6ו'6 5סו וכתיכ") ורכי ס516
כיתס ת6ן ד6תרסי תססו 6כ*מ קדיס6 6תקף כיס סטר6
5מר 6דס %6כיתס6 .סר 6תס סו5ך סתס וכי כ5
ככ' ע5ת516 6ין 6 .51605ץ 6כ 5ס(קין תיו .וכתיכ
ן ד 65סרסלו
כ) תול'ד  5160הע 5נר 6יגון חייכי
וצסונס 5ע5תין דכמתין 651 -ס(קין ו6פי5ו 5דיקיס
גתוריס נמתין תתן6 .ת6י גחת'ן כנין דגס5ין כתס חייכין
מתתן וס5קין 5ון 5עי 65ות6ן 6יגץחייכין 6יכון דסרסרו
גתסוגס כס6י עית
 651 6יכי5ו ו6סת5קו תן ע5ת.6

ישון

קודש

סח
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ששהצרריםהתוליםבמחשבה .ונקראים עולםשל המחשבה
ההיא .וחכמה .זה הוא עולם שהכלתולה ממנו .וכל אלה
נכללים באותו כ"ח מ"ה .מה שאין כן בצר של שאול
מררגת הניהנם .שהרי כל ארם שאינו עמל באותו הכ"ה
בעולם הזה .ליכנס עמו במעשה וחשבון ורעת וחכמה.
מופו ליכנם בשאול שאין בו מעשה וחשבון ורעת וחכמה.
שהריצר המומאה ררך שאולהוא .שכתוב  )6ררכישאול
ביתה .מי שמתרפה מן אותו כ"ח הקרוש נהגבר בו צר
המומאה אשר שאול ביתה ,אשר אהה הולךשמה.וכי כל
 .אבל עולים מיר .שכתוב
בני העולם הולכיםלשאול.כן
כ) מוריר שאולויעל .מלבר'אותן הרשעים שלא הרהרו
בתשובה לעולם שיוררים ואינם עולים .ואפילו צריקים
נמוריםיורריםשמה .למהיוררים .כרילהעלות כמהרשעים
כה2ם למעלה .ומי הם אותן הרשעים .אלה ווהרהרו
בתשובה בעולם הזה ולאיכלו לעשות ונמתלקומןהעולם.

והצריקים יוררים בשביל אותן הרשעים לשאול .ולוקחים
אוהם ומעליםאותםמשם .זכאים הם הצדיקיםבעולם הזה
דחתי וכתיכ נ) 1עתך כגס 5ך'קיס 5עו5סיירסו ובעולם הבא .שכהוב נ) ועמך כלם צריקים לעולםיירשו
י להתפאר .ברוך ה' לעולם
5רל כ5ר תעעי תעסס
יוןיי6ע5ןסתפ6ר כריך ס' 5עו5ס ארץ נצר ממעי מעשהיד
אמן ואמןו
6מ

2ת6

פרשתמסעי

י)רכ!2ברים טר~ריס  '%1ונ56סיסס עסס ס' ספטיס .י
)דכ!צרים מקברים ונו' ובאלהיהם עשה ה' שפמים.
*6ר מגיכ 6וכ' כ56ס 6וכספ 6ודסכ6
א"ר חנינאוכי באלוה של כסף ושל זהב
'6ע 6ו6ככ6 6ית ספסין"6 656 .ר 'וסי '56ן וכספ 6ושל עץ ושלאבן יש שפמים .אלא א"ריוסיאלו שלכסף
יוסג6 6תכתכו תגרתיסק .וד6ע 6חתרק:ו "6ר 56טזר ושל זהב היו נחכים מאליהם .ושל עץנרקבו .א'ראלעזר
56ס 6דת5ר6י סס סוס וקכ"ס פקך 5עטכך כיס ו'גין אלוהשלמצרים שה היה .וצוה הקבוה לעשותבו שפמים
(6וקד 6ית'ס כ6ס 6כתס דות 6תר פס'(6 '5סיסס תסרפון לשרוף אותו באש .כמו שנאמר פסילי אלהיהם תשרפון
ג6ס גמן ויס 6ריחו כקיף ות 1ר6סו ע 5כרעיו וט 5באש .כרי שיהא ריחו טרף .ועור ראשו על כרעיו ועל
ק
קרבו .ועור שעצמותטיהיו מושלכים בשוק .וזאת היתה
תכ( .6סס"ו ספטיס ו' יסודס 6וור למצרים קשה מהכל .זש"כ שפמים .ר' יהורה אמר
 .וד6 6יסו תתג 6ד5סון5 .קייס ס) יפקד ס' באלהיהם ממש .וזה הוא השרשלהם .לקיים ס) יפקר ה'
"
כ56סיססק
סס
טת
ט5 5כ? 6תרוס גתרוס 1ע 5ת5כי ס6ונוס ע 5ס6דתס .על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על הארמה.
ו"6ר יומגן גסעת
י תלריס 6עסס ספטס שא"ר יוחנן בשעה שנאמרובכלאלהימצריםאעשה שפמים
ג 6ו6תתר וככ5,5ס
 %6דות"ס סיטו
 6דת5ר6י ד' ת6ות פרס 5"6 6קכ"ס הלך רומ"ה שרו של מצרים ר' מאות פרסא .א"ל הקב"ה
נזרס 6תגזר 6מן קותי .דכתינ יפקד ס' ע 5לנ 6סץרוס גורה נגזרה מלפני .שכתוב יפקר ה' על צבא המרום
כתרוס וגו' .גסעת 6ד6 6תגעי 65ס5טג 6תג'ס ו6תתג במרום וע'
 .באותה שעהנמיה השררה ממנו .ונהמנה
י רומה להיות שר שלגיהנם .לירון שם נפשות הרשעים,
דותס 5תסוי ס(טוג 6דגיסגס5 .דוג 6תיזן גססת6ורסיעי.6
ור' יהורה אומר על המתים נתמנהו
ור'יסודס 6תר ע 5טתיי6 6תתנ'
ל אהרן הכהןאל הר ההר עלפי ה' וימת שם
ל 6סרן סכסן  56סר ססר ט 5פ' ס' ויתת סס )1
ע
י
ר
)1רי!צ
וגו' .א"ר יצחק הרי אמרו שכל אותן המתים
ונו'"6 .ר י5מק ס6 6תתר דכ6 5יכון תחין
י המלאך המו2חית שהוא מ~אך
דע5ת 6כ5סותתין ש י %ד %6%תחנ65י'6סו ת(6ך שבעולםכלםמהים עליר
יפות .וכ6 5יכע תתין די ג6רע 6קדיס 6( 6תתין המוה .וכל אותן המתים אשר בארץ הקרושהאין מתים
י מ"אך הרחסים השולמ בארץ .אם
ית65ג6
דס(יס כ6רע6 6י ו על ירו .אלא עליר
ט 5יוף .ס6נ5מ6 66עי5סויו
ס 6%סרוורחת1יתריס דכמיכ כסו ע 5כן מה זה שבח למשה ילאהרן ומרים שנאמר בדם על
ס
מ
י
סכי
י אותו המלאך המשהית,
פפכל .5פיה' .שהם לא מתו על
י ו56ין  65תיתו שיו* דסיו5
 %סת'.6
ד
י
 50פלפ 5וייסין
י
כ%פ 5ויססרו65ל ל5וד6י'סין פלוסינדמו6ין המללאאךכהלמהשעהוילתם .אש"סלתירם' ביאהורדץהיכשךראהולאאביוןראימ.תיםושעבי
דל
ח"יש
דר.5נולי'5ל ו* י0וי0
י
נ
0
משה
ותסס
ג" )1 7תר1רס ק ח
נא%א%המקוג2ות 8שיזי
 0קל'ס'  )7טטא'מ .ס)':ס"

מ6י

יליך

"

"%0ייל
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ושןידש

ממות

משה אהקומרים החש יותר מןכלבני העולם ,שהםסתו
י המשחית
חוץלאיץהקדושה .במקום שכלם מתים עליד
ההוא .מלבד הם משה אהרן ומרים שלא סךע אלא על
ידן הקב"ה ,אבל אותן המתים בארץ הקדושהאינם מתים
י המשחית ההוא .שהרי ארץ הקדושהאינהעומדת
עליד
ברשות אחר .אלא ברשות הקב"ה בלבדו .וע'כ כתונ
)6יחיו מתיך נבלתי יקומון הקינו ורנם שכני עפרוגו'.
יחיו מתיך .אלו המתים בארץ הקדושה .שהם מתיםשלו
של אחר .שאין שולמ שם צד המומאה כלל .וע'כ
כתיב מתיך ,נבלתי יקומון .אותן המחים בארץ נכריה
י המשחית ההוא ר*%ב כל אותן שיצאו
אחרת עליד
נשמותיהם בארץ הקדושה לא יצאו על ידי המשחית
י מלאך הרחמים
ההוא.כי אינו שולמ ש
ם.ערלאול:א ע 5יד
שארץ הקדושה עומדת ב
מקוםיש ב"טוב שאין שולמ בו כהטחיתההוא .ולא
ניתנה לו רשות ליכנם שמה וכל אותן הדרים שם
אינם מתים עד שיוצאים מחק[6ל
1עיר .וושין לך אכם מכל
הדרים שם שלאימיתו .וכלם מתים כמושאראנשים אב5
לא בעיר .מה הטעם .לפי שאיןיכולים לישבתמידבעיר.
אלא אלויוצאים ואלו נכנמים .ועל כן מתים כלם .ומפני
מהאין שולמ שם מלאך המשחית ההוא .אפשר תאמר
לפישאינה עומדתברשותו.הלאארץהקדושה אינהעומדת
נו,שוואחרומתים שם .ובמקום ההואמפני מהאיןמתים,
משפושר תאמר מפני שישבהקדושה .הלאאין מקום קדוש
בכלהישובכמוארץישראל .ואפשר תאמרבעבורהוכותשל
הא"ט ההוא שבנה אותה .הרי הרבה אנשים היו שחכותם
נדולה משלו .א'ר יצחקאני לא שמעתי ולא אדבר .באו
ושאולו את רבי שמעון .אמר להםודאי שמקום הההשאין
שולמעליו מלאךהמות .והקב'ה אינו רתה שבמקום ההוא
ימות אדם לעולם ,ואפשרתאמר שקודם לכן במקום ההוא
מרם שנבנה מתו בו אנשים .לא כן ,אלא נרום
וגברא העולם טשתקן מקום ההח*לקיום .ומודי סודותיש
כאן לאותןהממהכלים בסוד החנמה .כאשר ברא הקב"ה
את העולם ברא אותו במודהאותיות .שנתג~גלו האותיות
וברא את העולם בחקוקת השם הקדוש ,נתנלגלוהאותיות
ומבבו את העולםבחקיקה .וכאשר נת%%וונתפשמהעולם
ונברא,והיוהאת,יותמובבותרברוא.אמרהקב"השיהיהננמר
באותיו'ד [כ]כיון שאמר הקב*ה לעולמודי וננמר ביו*ד
נשארה אווז מי*ת בלבדה תלויה באויר על נבי מקום
 .לפיכךמי שרואה
ההו .*4מו'ת היא אות המאירה חיים
מי4ת בחלומו מימן מוב הוא לו וחיים טזתקנו לו .ולכן
לפי שהאות מי*ת היתה תלויה ע 5נבי מקום ההוא און
שולמ בו מיתה 1
 -והורשתם

יא

מראה מקומות  )6עט" נ'ו

יו

ישט
הרי
תכ(

דתסס 6סרן ותריס סוס יתי
(3י ט5מ .6ד6יכק תיעו
ר 6דכל0ו תיתו טל יד6דסט,
לנר ת%ט 6קדיס .6נ6תר
תמ3 .653ר 6יכון תסס 6סרןיתריס ד 65תיתו  6%על
יד 6דק*3ס6 .כל 6יכון דתתין %3ע 6קדיס 65 6טתין
טל יד 4דסס 61תמנל .6דס6 6רש 6קדיס 6ל 6ק"תה
כרס6 1מר6 .6ל 6כרסו דקכ' 0כלמודוי .ופ*ד כפוכ
י6מ)יוימיו תתיך ככלתי יקותון סקי5ו ורככו סככי פפר ,יגו'.
תתיה 56ין דתת'ן כ6רע6קדיס 6ד6ינון פפ -ילי0
 6%ד6מר .6ד( 6ס5ס 6תתן ססר6 6מר 6כ(( .וע"ד
כתיכ תתיה .ככ5תי יקותון 5ינון דתיתו כ%ט .6טכר6ס
6מר 6טל יד 6דססו 6תמנל . 6וע*ד שנ 6עון
דנטק 1כסתתייסו כ6רע 6קדיס 6ל 6כסקו על ידפ דסטא
תמכ 65דל 6ס5ס 6תתן 5ל 6ש יד 6מל6כ 6דרמתי
ד6רע 6קדיס 6קיית 6כטדכיס
6תר 6יתכיסוכ 6ד( 6ס(ס6כיס  6100פמל1 .6ל4
6תיסינ '5ס רסו 65על 6תפן [ ]6וכל 5וכע דדירי סתן
ל 6תתין עד דכטקין לכר תקרת% .6ית לך כר כס תכל
דדיירין תתן ד 65תתין וכ5סו תתין כ%ר נמ נ536 %
( 16נתת 6ת6י סטת 6ננץ ד65יכ(יןלתיתנ תדירנתת6
6ל56 6ין כפקין 561ין ע46ן .וש ד 6כל0ו מפין1 .ט6י
עעת 6ל 6ס5ס 6תתן  6100ת65ך תפכל6 6י פית6
דל 6קיית 6כרסותיס % 60ט 6קדי 6% %קיית4
כרסו אמר 6ותתין .וכססו6 6תר 6מ6י ( 6תתין.
ו6י תית 6גנין קדוסס 60 .לית 6פר כנץוסס
ן 61?0
ככ 5יסוכ 6כמכ 6ד6רן יסר 56ו6י תית 6גני
נכר 6דכני לס .ס 6כתס ככי כס 6סוו דיכותיסון
יתירתדעיס '6רי5מק 6כ 65 6סתטנ6 6% 6ית5.6י%
י 6 6100תר 65
ס'6ל5 04 1רכי סתעון 6תר (קוי6
ס5ס 6ע5יס ת65ך סתות וקכ'ס ! 6כעי ד3ססו6 6תר
יתות כרכס 5טלתין ו6י תית 6דקדסלכן כסס 5דוכת6
 6תעת6
עד 6 65תככי תיתו כיס ככי כס 165 .6סגי5".
ד6תכרי ע5מ6 6תתקן ססו6 6פר לקיות .6ור* 6דרדן
סכ 6ל6יגון דתסתכ(י כרז 6דמכתת .-6כד כר 6קכ"ס
ע5ת 6כר5 6יס כרז 6ד6תוק .דל)%נ5נ6 15תוק
וכר 6עלת 6כנ5ופי דסת 6קדי6 .%שגלג6 15פוון
61סמרו ע5ת 6ננ5וטי% .ד 6תנ5נלו ו6תפפט %פ6
ו6תכרי .וסוו 6תוון סועץ 5תכרי6 .תר קכ"ס דיסתייס
י 61ספייס נע*ד
כ6ת יו*ד [נ] כיון ד6תר קכ*ס ד
6סת6רת 6ת עי*ת כ(מודס 6ת5י 6פ16יר 6פל נני ססא
דוכת 6סי'ת 6יסי 6ת דגגףרו כאין .כנוכ ו4אי"שף
טי'ת כמלתיס סיתנ 6עכ 6סו5 6שתדין6תפ .04 %41א*ו
ננין דסוס סי*מ ת5י 6ש נכי 6 6100מר 65
ס(ע6כיס פופ:- 6
אאלפפפ

הזהר

פרשת מסעי[ ,6היא העיר לוז הנזכרת בשופפיפ א'ויראם את מבוא פר וגו'41 .לך האיש אוץושששיט אפן שיר
שפמ14
לה*4תי4א
שנאו
הוא שמה קר היום הזה :ןג] רבו ה*ירושיםכאן .ועל רעתי שא*שרלפריש על הנאר נחהר
ב
"
ר
ק
ד
*יכאות ב /וי"ל שעשרא""רוא
למפרע מן ת' עד א' ובקשו כל אחת ואחת להתחיל בהן בריאת העולם .והסכים הבורא להתדיל
הראשתות מרמוות על העשר ספירות אותא'על כתר אות ב' קל חכמהוכן נסדר ,ואות יושרעל מלכות ,ווהו הפורשלחהרגום ירוש5א
4בראשית ברא שתרגםבחוכמא .וידוע שכל העולמותנחלקיםעלר' .אצילות בריאחיצירהעשיה .וזה העולם הגשמיהוא עולם העשיח.
ובבל עולמ ועולם גמצ"ות קשרספירזת שהן כח'ב חג*ת נהי'ם .וטפירת כתר ראצילות לגודל העלמח אינח נתפפת נמחשבה להח*כבין
ל*צירה1 ,פלבותריצירח פאר
חאורות הנאצליס .אבל מלכות של עולם האצילות נחשבת כתר לעולם הבריאח .ובן מלכות דבריאה
הת
כו
4ולםהעזויה .והנה לפ"וגםבעולם העשיה שהוא כדור הארץ נמצאיט הכחות של העשרס*ירות עדמלכ
ישבמלכות שהיא נו4דחחשיבז
ץ מטביב טביב 4קורת אמרכז,
שנקראת אבן שתיה שמקומהבירושלים .ולאחר שירה הבורא אבן פנתה התחילה התפשטות נרורחאי
י-התחלה של הת"שפות כדור הארץ היתה בכח האותב' .וחייצו ספירת חחכמח .ואמר הקב*חדהסיאים הבריאה באות יו'ד היינו

לשון מזהר

כ)מעי

 )6לצץורשרזם 6ת ס%ן ושכתס נס ני 5נס גתתי

לשון קודש כצשי!8

את הארץ ,א"ד אבא בתיב
6ת ס6רן"6 .ר  636כתי 3כ) 'וגתי
3מנוי סס5ע 3סתר סתדרגס .יוגתי .ן 6כגסת יסר .56בחנוי הסלע בסתר המדרנה ,יתהי ,זו השכינה הקדהטה,
3חגיי סס5ע .ד 6ירוס5ס ד6יסי ס5ק 6ע 5כ 5ע5ת .6תס בחגוי הסלע ,זו ירושלש וטהיא עולה על כלהעים ,מה
סלע6יסי ע(6ס ותקי %ע 5כ1".65
ף6ירום5ס6יסי ע65ס סלע הואעליון ותקיף על הכל ,אףירהטלשהיא עליונה
יתקיפ ,ע 5נ .65נסתר סתדרגס .ד 6תר ןחקרי כית ותקיפה ע
ליםה .%,במתר המררנה .זה ושקום שנקדא בית
קדס סקןסיס  635דכ 5ע5ת .6וכנין כך כת 3.כסתר קרש הקרש הלב של כל העולם ,ולפיכך כתיב בסתר
סתדרגס
.כפ53נסץ ד%ת6תןגססוקפ 6סתכ3יינתת 66תסתתר 6כ6תת 6ן6יסי המררנה ,לפי ששם היתה השכינה נסתדת כאשה שהיא
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כמו שכתוב
נ) 6סתה
 61כנסן פוריס 3ירכתי 3יתך ונו' .כך כגסת נ) אשתך כנפן פוריה בירכתי ביתך וע' ,כך השכינה
סרי5 6נר ת6תרס 6נסתירו
*סר%
 656הקרושהאינה שורה מחוץ למקומה בםתר הסררגה ,אלא
כסז6טךג 6דנ(ות66וף 6יסי3ני נ5ות 6ו3גץדדד6ר
ני
יס
י 3נ(ות 6שבזמן הנלות נם היא בהוך נלות ,ולפי*שהיא בנלות
עתין 6ית 5ון קי3ו 1ס15סיתיר
 6.ת6סוומזי 3זתג 6שאר העמים יש להם מובה ושלוה יותר ,בוא וראהבזמן
דיסר 56סריין ע% 5ע 6קדים6
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מתוקן
כדק 6י6ות וכרסי 6ס5יס ע(ייסו .וע3ןי פו5מג 6כראוי .וכסא הכבורהיתה ב~מות עליהם ,ועשו העבודה
ו3קע66וירין דע5ת .6וס5יק ססי 6ט5מג5 6עי6( 65תריס .שבקעהאוירי העולם ,ועלתהעבורהההיא למעלה למקומה,
3נין ד6רע6 65 6תתקגת 5פ51חג5 656 6יסר53 56
י שהארץ לא טעתקנה לעבורה אלא לישראל בלברם,
מ1ודייסו .לפ
ו3נין כך ס6ר עתין עכו"ם ס 11תתרחקי ד65
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מתרחקים שלאהיושולמים
כס כו ססת3 .6גין ד6 65תזגו  656תתתלית )61 .בה כמו עכשו ,לפי שלא נזונו אלא מן תמצית ,ואם
שית 6ס 6חוהגן כתס ת5כין ס 11דם5יעין 3זעג 6תשאל הלא אנו רו**ים כמה מלכים שהיושימי
ם בזמן
דכית סתקדם 65קייס עי5סר56ע5ת .6ת 6מזי 3כית שבית המקרש היה קים על העולם ,בוא וראה בבית
ס6י3ו
ר6סע פד
6רע 65 6ס 11ס5ס'ן הראשון מרם שממאו ישדאל את הארץ לא היו שולמים
ס6ר עתין עכו'ס6 656 .תזגו תת
5תלותס6.י3וו3ס6רסע 611שארהעמיםעכו"םכ,ך,אלאשנזונו מןהתמצית.ובכחהזההיו
ס5עין  1651ג 5כה .כיון דמ3ו יסר6
שולמים %א כל כיון שחמאו ישראל וממאו אתהארץ
כדין כ3יכ 51דמו צס 5סכיגת 6ת6תר 6ו6תקרכת 5דוכת 6אז כביכול דחו לה להשכינה ממקומה ונהקרבה למקום
אחר ,ואז התחילו שאר עמים לשלמ שניהנה להם רשות
ע1115
5ם5ס"1.%ע ס5סיערע6רדיסר6165156ס5יע
פתג 6לש~מ ,בוא וראה ארץ ישראל אין שולמ עליה ממונה
6מר 6כר ק"3ס 53מוןוי .ו3סעת 6דמ36ז יסר1 56ס 11אחר אלא הקב'ה בלברו ,ובזמן שחמאו ישראל והיו
מקסרין 5סע11ן 6מרגין 3גו 6רע 6כ3יכ6 51דמי 6מקמרים לאלהים אחרים בתוך הארץ ,כביכול נדחית
סכיגתמ ע6תרס .דסוו תסכי ותקערי 65תקסר 6השכעה ממקומה .שהיו ממשיכים בהקמרתם שיתקשרו
סעוון 6מרגיןנו סכיגת[ 6נ]וכדין 6תיסי1( 3ן ס5טגות .6אלהים אחרים עם השכינה [נ] ואז ניתנה להם ממשלה,
3נין דקערת קסר 6ס5 61חתקער .6וכדין ס5עו לפי שקמרה כח של התקשדות החש להתקשד ,ואו שלמצ
ן מדרנות
ס6ר עתין עכו"ס 31ע 15ג3י6יס .וכ6 5יגון דרנין שאר עמים עכו*ם ובמלו נביאים ,וכל אות
פ(6ין  65ס5סו %3ע 6ו(6 6תעד ס51עגוועת"6ך דס6ר העליונהע לא וטלמו בארץ ,ולא סדה הממשלה'של
3כית העמים ,לפי שהם משכו את השכעה אצלם ,הצ"כ בשבאיי
פמין ננין ן6יגון תסגו 5סכיגת5 6נכייסו.
ת
סגי ס51עגזתה תס6ר עתין 6 65תעדי1 .כ 5סכן 3נלות 6שני לא מרה דוממשלה מן שאר העמש ,וכל שכן בנלות
דסכיגת6 6יסי 3ס %עתין6 .תר ןס6ר תתגן שהשכינה היא בין שאר העמש ,מקום ששאר השרים
ס(סין .וננין כך כ5סו *גקין תןסכיגת6ד6תקרי3תנכייסו .שולמים,ולפיכך כלםיונקים מן השכינה שנהקרבהאצלם,
וע"ך גזתנ 6ןיסר 56ס11סר6ן ע6 5רע 6ופ5מ
יקתפ%מג 6והעק"בכ'הב,זמן שישראל היושרוים על הארץ ועברו עבודת
פ
דק43ס .סכיגת 6סות 5גהצס כיגייסו  651ג
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מתוך
3ית5 6כר 63תנ5י .6וכנ"כ כ( 6יגון ג3י6יס דסוו הבית לחוץ בההנלהע ,ולפיכך כל אותן הנביאש שהיו
כססו 6זתנ 65 6גס 15ג3אס  656כ6תרס .וכנ"כ יוגס בזמן ההחש לא נמלו נבחשה אלא במקומה ,ולפיכך היה
ס1ס ערק 35ר ת6רס 6קדיס 6ד 65יפנ5י ע5יס ג613ס .יונה בורחלחוץ מארץ הקדושה שלאתתנלהעליוהנבואה,
 651יסך 3ס5ימות 6דקכ"ס %1 .תית 6ס6
ילך בשלההותו ,ט
ל הקב'ה ,ואם תשאל הלא אנו
6
מת*ק דמתנ5י 6סגיגת 5333 6ד6יסו 35ר .ס
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דו הוהר

חייפ

שוטצת מ"ד תשפיע כהה על אטוף מעשה שחיהא גמחשבה תחלה שהיא נקורת המרכו מלטות ש4מלגות.
כח מצמצום ובחינח
קבלת השפע .נמצא שכח
י כח המשפיעמנ האותיות ב' ג' רול ר ח' ט',והיינו מןםפירת החכמה
ההתפשפות של כדור אארץהי'עי
עד משירת הימר וערבכלל.
י והעת א' שהיא 80ירת הגתר למלכות ריצירה תחשב .ומובן מכל וה שכמו שאוח י 91שהיא מלכות
כ
שבמלכות ס8ירה העשירית שבכרור הףרץ גפל בנורלה מקום עיר ירו*לימ .גמו כן לכל מפירה ום*ירה שבכדור הארץיש מקום מיוחר
להתפשטות בחה שם ביתר שאת ו4לה 9נורביימפעון שהאותט'היינו ספירת היסור שנקראתחי העולמים נפל בערלא מקום העירלוז.
דשם צשארהתל*יח באויר ביון שאמר הבורא לעולמו ר שלא יתפשטיותו .ובזה יוב
ן בל המאמר למבין ,ואם שניתי השם יכפר1
 1התקשרות מט'שוים עם הו
טיכינח לינק סמנה השפע הבאה בתובח מספירות העליונות:
08ייי8

י

.

יח

18

"14

ן הלד
ישו

מסעי

לשון קודש

יזה מיום שנבנה ביה המקדש .ואותה הנביאה לשעתה
היתה .וכחוב על נהר כבר .נהר שכבר היהמיום שנברא
העולם .והשכינה נהנלתה תמיד עליה שנאמר ונהר יוצא
וסכיגת 6מתג5ימ תדיר פ5יס .דכתי 3וגטר י651
מעדן להשקות את הנן ומשם יפרדונו' .וזה הנהר הוא תטדן (ס:קות סנן ותסס יסרז ונו' 1ד 6גסר 6מיסו
אחד מהם .ושם נהנלתה השכינה לפי שעה שנצמרכולה חזתגייסו ותתן 6תנ5ימ פכיגתמ (פוס ספתמ זמ5סריכו 05
ישראל כפי הצער שלהם .אבל בזמן אחר לא נתנלית. :סר5 56סוס 5פרייסו~3 536 .חג6 6מר5 6מ 6תנ5י:6

תקזס .6וססימ ג3ומס
דג 6תיותמ ד6ת3גי
"
ס3פ
סעו(תת 6וכתינ פ 5גסר כ33יר גסר זכנר סוס תיותמז5
רי
6ת

"ת

 )6ךכטדרזם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה

ונו' .הרי ביארנו באותן סודותהעליונים.
אבל אלפים באמה שנוחלה ב' צדדים לכל צד .והיא
מתעמרתתמידבשני צדדיםבין למעלהביןלממה .ופימנך
ה שורה מחו"ן להתחום שראוי לה!
שהשכינה אינ
ן המכהובין נואל הדם וט' .א'ר
נ) ךשפמו-העדהבי
יוסי בוא וראה שהקב"ה מכין כסא הדין
ב,טעה שהדיינים יושבים ,זש"כ נ) כונן למשפם כסאו.
ומשם מתתקנת הכסא של הקב"ה .איזו היא כסא שלו,
הלא הם צדק וכהשפם .זש"כ ד) צרק וכהשפם מכוןכסאך.
ומי שדן אתהדין צריךלידון בכסאהמלך .בצדק ומשפם,
ן ואחת רחמים .זה נמתק
שהם שתי מדרנות .אחתדי
 .ואם פונם אחד מהם כאילו פונם בכסא המלך,
בזה
ואז הקב"ה נמתלקמבין הדיינים ואינו עומד בדיניהם,
ומה הואאומר .ה) עהה אקוםיאמר ה'ונו' .ורוח הקודש

 )6ךכטושרזכט תמון 5עיר 6ת פחת קזפס מלסיס 63תס

3מנס'

ט5

6כ5"5סיס
4ירת 6תרין סטרין
תתעסר 6תזיר3תרין סטרין3יןלפי5מ 3ין 5תתמ
סכיגת5 6מ פרימ 35ר תתמותמ זחקחזי 05
כ)ךזט8:כפך ספזס נין סתכסונין גו 56סדס יגו' מ*ר
יוסי תמ מזי ק"3ס סוי כורסימ זזיג4
:3עת 6זזייגי ית3ין .סס"ז נ) כוגן 5תספט כסמו.
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אומר  )1רומה על השמים אלהים:
ו) גנאשר צוה ה' את משה כן עשו בנות צלפחד
אלעזר פתח ואמר .ח) הנה נחלת ה'
רבי
בנים שכר פרי הבמן .הנה נחלת ה' .נחלה להיות דבוג
בה' שלא יתרחק ממנה לעולם .שהאדם הזוכה לבנינ
בעולם הזהזוכה בהםליכנםלפנים הפרוכתבעולם הבא[זל
4פ 1שאותוהבן שמניח האדם בעולם הזה והביאו להיור
זכאי ,הוא מזכה לאביולעולם הבא .וזוכהליכנםבשביל
לנחלת ה' .איזו נחלת ה' .זו ארץהחיים וכך נקראו
ארץ ישראל שהיא ארץהחיים .דודהמלך קרא לה נחלו
ה' .שכתוב ס)כי נרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמו
לך עבוד אלהים אחרים .ולפיכך הנה נ ה' בנים
תםחלזתכאיםבעול,
מי מזכהלולאדם .בנים .אם הביאםלהיו
הזה שכר פרי הבמן .שכר וחלק מוב לו עבורם בעולו
ההוא .שבשביל פרי במנו זוכה האדם
שהבהוםהנחללעהולםשלהבפ"
בוא וראה הנה נהלח ה' בנים .הירו
ר
הבמן היא מן הקב"ה מלמעלה .מעץ החיים .שהרי מש
זוכה האדםלבנים .כמו שכתוב י) ממנ פריך נמצא .מ
יו מהם ,לאיבת
כתוב .אשרי הנבר אשר מלא את אשפת
ונו' .אשרי בעולם הזה ואשרי בעולם הבא .לא יבוע
כי ידברו אתאויבים בטער ,איזה אויבים בשער .א'
שריהדינים .שכאשר יוצאת הנשמה מעולם הזה כמה ה
שרי הדינים שנזדמנים לפניה מרם שהיא נכנסת למקום
בשער .באותו השער שצריכה ליכנס שמה .ובשביל שהנ'
ה בשבילם בעולם ההוא .ועלן
משכנות בעולם הזה יזכ
לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער .פתח רבייח
ואמר י )6אשהך כגפן פוריה בירכתי ביתך .בניר כשהלי
ויתיםסביב לשולחנך .אשתך כנפןפוריה .כלזמן שהאשד
,

.

מראה מקומות

בירכתי

ק
ותססס .ס ד) 5דק וקפפס יוכון כס6ךי
ותחןזז6יןזיגמ 3פי לתיזן 3כירסיסזתלכמ3 .גדק ותססס.
ז6יגון תרין דרנין מז ןיגק ומז רחתי .ז6 6ת3ספ
3י .6ומי סניס חז תגייסו כ6י( 1סניס 5כורסיס דמ5כ.6
.כדי
ן ח"3ס 6סת5ק ת3יגייסו דדייגי ו 65ק6יס 3זיגייסו.
 6זקודפ6
ומ6י 6תר  )0טתס 6קוס י"קר ס' גו' .רוח
מתרי
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(6טזר סתמ ומתר .ח) סגס גח5ת סן
ר3י
3גיס סגר פרי ס3טן סגס גח(ת ס' ממסנת65 6תהחז6
3ס'
יתפ3ר תיגס 5פ5תין זכר נם זזכי (3גין
כס6יז
5ע
"5ת 6זכו 03ו 5תיפ( (סרגוז3 6פ(תח ז6תי [ד]
3נין זססומ 3ר 6דס3יק 3ר גס וזכי 3יס 3ע5תמ
י 5יס 5פ5ת 6זמתי וזכי 65ע(3 6י0
זמ 6יסו יזכ
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5ך ט13ז 56סיס 6חריס ו3גין כך סגס נח(ת ס' 3גיס.
תמן 6זכי 5יס (כר גס3 .גין
זכי 3סו 3סחי
פ(יות סכר טרי סכטן מגר 6ומ(1קמ טכמ 5יס 3ססומ
פ5ת .6ז3ס6י"י3
 6דתפוי זכי 3ר גס כססומ פ5ת3 6סו
ת 6מזי סנס גמ(ק 3 ':גיס ירותמ 61מסגת 6דמינין
זתעוי זקכ"ס ת(עי( 6קי0ו ת6י5ג 6דמיי דסמ תתתן
זכי כר כס 35סגנן:ך כתס זמת מתרי)תתגי פריך נת 65ת6י
מ:ו ח 65מת 6ססתו תסס  65י3וסו
כתיכ 6פרי
ונו' 6סרי 3ע(תח דין 61סרי 3פ(ת 6ז6תי 5מ יכוסו
כייז3רו מת 6ייכיס 3ספר ת6ן 6וי3יס 3ספר56 .ין
ת6ריסון זדיגין דכז
גפקת תסמי פ5תמ כתס 6ינון
תת
סתק
גן
ת"ריסון זדיגין דזתיגי
יי 0פז  65ייפ5 51זוכתיס
כסער .כ:סו 6תרעמ זייעול תתן31 .נין זתפכוגין פכיק
3ס6י פ(ת3 6גיגיסון יזכי 3ססומ פ5תמ ופ 5ז
65
תרי3ויס6ו)כמיפתיךז3רכונסן6תפורי6סוי3ש 3סער סתח ר3י יוסי
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זיתיס ס3ינ 5סו5חגך .מפתךכנסן פוריס כ 5זתג 6זמתת6
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"
) ויקס( רו נ) קויסיס פס :נ)תליס ס'  )7סס פ'ס ס) פס ישג  )1סס ג'ו ו) 1יל 6קטו ח) תגיס קג* 1ט) ;מ61ג ה' ג"1
') סוסע י"ז  )6,תלס קג'ח
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ווך זקזהך
שדרך בו נכ:סות ה,ש.:ת להיותן צרורות בצרור :חיים תחת כגפ' השכיגה נקרא פרכת:
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כירכתי 3ית 6% 6נפק5 6נר .סי5 6נועס 61תמזי %65ז 6בירכתידניתואינהיוצאה לחוץ ,היאצנועהח"אויה להוליד
כנין דכסרן כנפן .תס גסן5
 ,התנסע3 656 6זיגס  651במם כשרים ,ננפן ,מה נפן אעה נימעתאלאבמינה ולא
,
ר
ח
א
כך אשה כשרה אינה עושה נטיעות מאיש
כזינ6 6מר 6כך 6תת 6זכסר 65 6תע3יד נסיען ת3ל נס במין
6מר .6תסנסן (66ית 3יס רכי3סת6י5נ66מר16 .6ףסכי אהר ,מה נפן לן בו הרכבה מעץ אחר ,אף כך אשה
6תת 6זכסר 6סכי נתי .מתי ת6י 6נרס' .גניך כשרהאין בה הרכבה מאיש אחר ,ראה מה שכרה ,בנז
כסתי5י זיתיס תס זיתזס  65נפ5ין ערפייסו כ5יותי  1כשתילי זיתים ,מה זיתים אין נופלים עליהם כליסי
סת 6וכ(סוקסורין כ6י5נ 6תזיר6 .וף סכי 3ניךכסתי5ין השנה ,וכלם לנשקלשחרניךם ,בהעץ תמיד ,אף ככךך,בניך כשתילי
זיתיס ס3י 3לס(מניך .יו6י כתיכ כתריס .סנסכי כן זיתים סביב
מה כתוב אחר הנה כיכז
יבורך בבר ירא ה' ,מהו הנה כי כן יבורך נבר ,הנה
נ
ך
סת5סכז
6מץ%% .יפנ 6כןצריך לומר ,אלא לרבותעגין אחר אויש ללמוד דבר
!יס65 656 .סנ6ס
גן
ז 6תנס [סן זכ 5זתנ 6זסכינת 6סות 5כיע63 6תרס זה ממנו [ס] שכל זמן שהשכינה היתה צנועה במקומה
כזקח מד 5ס .כ3יג3 %ניך כסתלי 1תיס56 .ין יסר 56כראוי לה ,כביכול בניך כוטתלי זתים .אלו ישראל
ו שרוים בארץ ,סביב לשלחנך ,שהיואוכליםושותים
כז סר6ן 63רע .6ס3ינ (ס(מנך .ז6כ5ין וסת6ן כ,טהי
וקרגין קר3כין ומד6ן קתי ק"3ס .ותתכרכ6ן ע65ץ ומקריבים קרבנות ושמחו לפני הקב"ה ,ונתברכו עליונים
ותת6ין 3נינייסו35 .תר דסכינת 6נפקת 6תנ 15יסר 56ותחתונים בשבילם ,לאחר שיואה השכינה נלו ישראל
תט 5פתור 6ז6כוסון .וסוו 3יגי עתמי1151 6מין כ 5יות 6מעל שלחן אביהם ,ובאובין העמים וצועקים כל היחם
51ית ז6סנמ כסו גר ק"3ס .זכתי61 )6 3ף נס ואיןמי שישניח בהם מלבד הקב"ה ,שכהשב  )6אף גם
היותם בארץ אויביהם לא מאמתיםונו',ואנו רהרם
ז6ת 3סיותס ג6רן 6ף3יסס  65ת6סתיס עו' .ומתינן זאת ב
דכתס קזיסין ע65ץ תיתו כגורין תקיפין .וכ % 5נמן שכמה קדושיםנד~לים מתובנזרות חוקות ,וכל זה
רץ
י
עונס 6ז16ריית 6דל 6קיימו יסר (6כז סוו סר6ן 63רע 6עונש התורה שלא קיימו ישראל כ,שהיו שרויםבבשאב
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ה מחלה תרצה וחנלה ומלכה ונעה בנות
כ) ךןזדן'ינה תח5ס תר~ס ימנ(ס ומ(כס ונעס 3נות נ)
נ
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ר
ך
צלפחד לבני דדיהן לנשים ,א*רחייא
ג5פמד 35ני דדיסן 5נסיס*6 .ר היי6
ת 6מד כתס 6יגון ר3ר3ין עו3זי זק'3ס .זס6 6ותגות 6בוא וראה כמה הם נדולים מעשי הקב"ה ,שהריהאומנות
וליור 6ז3ר נס 6יסו כנונ 6זע(מ 6ו3כ 5יות 6ויות 6והצורה של האדם היא כדמיון העולם .ובכל יום ויום
קכ*ס 3רי ע(מ 6ותזוינ זוונין 5כ 5מז גזק 6מזי5יס .הקב"ה בורא העולם ובהוונזוונים לכל אחד כראוילו.
1ס61ת(ייר זיוקניסון עז  65ייתון (ע5ת .6ות 6מזי והוא מצייר תבניתם טרם שבאים לעולם .ובוא וראה
ככ6 5ינון זיוקנין זנסמתין דע5מ 6כ(סו אונין ווףנין בכל אותן הצורות של הנשמות שבעולםכלן נזווניםזתות
קתיס ו35תר כז 6תיין (ס6י ע(ת 6ק'3ס תזוונ זווינין .וונות לפניו ,ולאחר שבאים לעולם הזה הקב"ה מזות
י"6 .ריוסי ת6י ק6מיירי .זותים,ומכריזואומרבתפלונילפלוני ,א"ריומי מהזההענין,
ותכריז ו6ותר 3תפ5וני 5פ
(וסנ תמת ססתס [ו] "6ר יסוזס והלא כתוב נ)אין כל חדש תחת השמש [ו] א"ר יהודה
וס 6כתי 3נ) 6ין כ 5מז
תמת ססתס כתי 3ס5 6עי('6 6ר ייס 6תחת השמשכתוב,ולאכן במהשלמעלהמןהשמש,א'רייסא
רניר3י מוקיס "6רמיי 6גססי 6מהענין הכרוזכאן[י] והלא א"ר חזקיה א"רחייא באותה
ת 6כרוז 6סכ 6מ] וס6 6מ
עית 6תמס זנפיק כר נס (ע5מ3 6תאנו 6זזתנת "6 15ר שיה ממש שהאדם יוצא לעולם בת זוט נזדמנת לו ,א"ר
ס
6כ 6זכ6ין 6ינון (זיקי 6דנסתתסון תתטסרין קמי אבא זכאים הם הצדיקים שנשמותיהם מת
עדטנרוות לפני
ת5כ 6קזיס 6עד  65ייתון (ט(ת .6ד תניגן גססי 6המלך הקדוש טרם וצבאות לעולם ,שכך למ באותה
סכיכ6 5ינוןרומין שעהשהקב"המוציא את הנשמות לעולם,כל אותן הרוחות
סעת 6ד6סיק ,כ"ס נסתתין (ע5ת.6
ונסמתין כ5סוכ(י5ן דכר ונוק 63זתתמ3רן כמד61 6תתסרן והנשמות ננללות זכר ונקבה שמדוברחע יחד ,ונמסרות
גיזמ זססו 6ממג .6ס(ימ 6ז6תפקז ט(ע7ו6יסון37ני נס 6בידי הממונה ההחש .מלאך שנפקד על עיבור האנשים,
ו(י(ס סמיס ו3סעת 6דגחתין 61תימרן נ מתפרסין .ולילה שמו ,ובשעה שיורדווע חנמטרותבידוהן מתפרדורע
ידויכגני נס .6ולפעמים זו מתקדמת לבוא מזו ,והוא מורידן באנשים,
%ותגיז ז6 6קזיס ת ז 6ו6מית 5סו
ן ז5סון .קכ'ס זיזט 6ינון רחזין; וכאשר מניע עת הזית שלהז ,הקב4השיוקע אותן הרוחוק
וכז תע 6עיזן זזוונ6
ונסתתין תמ3ר (ון כ3קדתית 6ותכרז 6ע(ייסו [ח] וכז והנשמות מחבר אותן כמקדם ומכריועליהן [ח) וכאשר
6תמ3רן 6תע3יזו מז נו %ט חתת 6יתינ 6נתחברותנעשין אחד נטף ובנשנעע בחינתימין ובחינת
שם5
וסת656
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ךאאיך דת
"ו פי שדץן הנוהג בוה העולםבי איש ואשתויש ללמוד מענין השגינח ,חמ כן מואמעוחן 8 888ן"1% 8אש8 7קקהאי
ןורם שגאו לןה הע41מ .ומתרץ ר' יהודה שרק ברברים חנוהנים בות העולם בלברשייךאין כל
לאחר שכבר היוב,יוג ק
מהדשל הורוגות הנשמות וה בוו הוא רבר הטגע למעלה מן השטש.ביון שהענין תולה במעשהבני חאדם ויכול להשתנותלטוב
חדש ,אב
ג
ו
י
ו
ה
 .רבשלמא אם היה הכרוו בומן הזרוגותם חיה אפשר לוטר שהקבשה מכריו
ולדע ];( :ר' "סא מקשה מהענין הכרוו
מחרשכפי
מעשיהם אם נשתנה מכפי מה שהיה בעולם ההוא או לא נשתנה .אבלביון שא"ר חייא שתיכף בשעת חה1לרה נורמן לכלםהויוג .והדי
ג בעולם ההוא קורם שבאו לוה העולם .א*כ מה ענין הכרוו .למה הוא נצרך ומה הואמועיל! :מ] ר' אבא
וה בוראי כמו שהיה חזיו
ן כל חרש אלא שאם היו באות הנשסות לעולם הזה בומן אחר לאחיה נצרך סבות שוגות להזד41ס
מתרץ ב' הקושיות שבאמה
י
א
נמו שהיו בעולם ההוא ולאהיה נצרך הברזה .אבלכיון שעלפי הרוב אחת מתקרמת מהשנית לכך נצרך הכרוח וגם נצרך סבות שוטת
להזר.גם כראוי:

לשוןהיהר

כמכמע'

לשון קודש
י1
ש
] *נך אין כל חרש תחת השמש ,ואם
88ל נרשף"
אלא מזחיו ודרכיו של

התאשדאםל,הרי למדנושאיןזיונ לפי
ך הטבודאי .שאם זוכה ומעשיו ישרים זוכה
כ
להזית של) להתחבר עמו כמו שיצאהזיונ מלמעלה ,א"ר
חיאמי שקעשיוישרים באיזה מקום יבקש שתו הזיונ
שלו ,אמרלו ה למדפ לעולם ימכר אדם כל אשרלו
ריחכם ,שהתלמיד חנם פקדת של רבונו
וישא בת תלמיד
מבירו [י] למדנו בסודות המשנה כל אהען הנשמות
ת לעולם במנול ,יכולים להקדים ברחמים זיונ
לעצמם ,ועל זה העירו החבריםשאין נושאיןנטרםבמועד
ט אחר ברחמים .ויפה אמרו
אבל מקדשק ,שמאירימ
אח"ר דוקא מ ]6ורכך קשין הזווגים לפני הקב'ה על
הכל בודאי,כי"8ריםדרכי ה'כתוב ,רבי יהודה שלח לו
לרבי אלעזר ואמר ,הרי סודענין הנלעלאני יודע ,אבל
אותן הנשמות הבאחע בנלגול מאיזה מטםיש להןזיוג
שלח לו כהעב  )6מה נעשה להם לנתעריםלנשים תון,
גתובלכו וחפ8תם לכם ונו' ,הפרשה שלבני בנים4ן
תוכיח[ינ] ועל זה למרט שמא יקדמנו אחר בהחמים,
ןואע*פ שאמרתי לך שיכול אחר להקדים ליקקזיוג של
א אם החש זכאי חה השניהוא
בהחם4ם ,איפיכולאי
שרגשיע ),א'ר יועדה זה החש ודאי שקשין הזווגים
י
נ
פ
ל
דקב"ה ,אשרי חלקם של "שראל ,שהתורה מלמדת להם
דרכי הקב'ה וכל הסודות והנמתרהע הננהחע לפניו ,חהו
שכתוב נ) תורת ה' תמימה גו' ,אשרי חלקו מ 4שעמלו
בתורה ואהצ נפרש ממנה  ,שכלמי הפורש עצמומן
רש מן חי העולם.
הדערה אפילו שעה אחת ,כאילו נפ
שצאמרכי החשחייך ואורךימיך ,ונתובנ)כיאורךימים
ושטת חים ושלוםיוסיפו לך ,ברוך ה'לעולם אמןואמןז
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דגר גס .סכי סו 6וד6י .ד6י זכי ופוכדוי 6תכסרן זכי
5סס 61די5יס 65תמכר 6כיס כתס דכפיק*6 .ר
מיי 6ת6ן ד6תכסרן פוכדוי כ6ן 6תר יתכע  6100זווג6
ס 60 5"6 .תכיכן 5פו5ס יתכר 6דס כ6 5סר 15
י*5י
ףס 6פת ת(תיד מכס .דת5תיד מכס עקדונ 6דתהריס
כיד'ס [י] ת6כ 6כרזי דתתגיתא כ6 5ינין
ן 65קדת 6כרמתי 111נ6
תת
66
ו
עוקיכנ5מ 65דכסתתין .יכ5י
ד5סון1 .פ 5ס6י 6תפרו מכרי6 6ין כוס6ין כסיס כתוסד
6כ 5תקדסין .סת 6יקדתכו 6מר כרסתיס .וססיר ק6תרו
סןכתיכיו ק
יסוםס5מ5יס
ייסריודרכי
מ65רוד6יד6כ
5רכי 56פזר ו6תר  60רז 6דת5ס ידפכ6 .6יכון
ו6תו כנ5נ 651דכסתתין ט6ן 6טר '6ת 5סו זות.6
ס5ס5יס כתיכ  )6תס כפסס 5סס 5כותריס 5כסיס ונו'.
וכטיכ 5כ 1ומתעתס 5כס גו' .טרסת 6דככי ככיתין
16כמ [ינ] 1פ 5ס6י תכינן סת 6יקדתכו 6מר כרמתיס.
(61פ*נ ד6תיכ5 6ךדיכי6 5סר 6צ6קדת5 6תיתכ זחנ6
יד 6כרמתי65 .יגי6 656 5י 6יסו זכ6ס 1ד6 6יסו
"1
ע 105
י5שב)ססותןיריןויוסנוכ6ז5י .6ד16ריית516 6
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דיסר6ל לזתגין 1ל6סס:6ל1ן כר 3זימנ 6דנס3י
י6סוכולתס"
ו
לדמ"ס 6ליס ומד תמנ 6פלייסו תסער1 6סת6ל6
תסער 6דמסך כתס ד6ת 6תר ומסך טל פמ תסוס ופטאל
מיי6 63סת:מ תתן.
טדורא רביעאה 6 610תר דנסיר ופתן ט 61נסירו
י 1ל6
לתל6כי טל6סדי 3סעריתיג 6ופתמי סירת 6ו0יימ
%6ין ל6ט3ר 6כסגי קדת6ידפתמין סירת 6ותתיקדן ותתט3רן
3גור דליק ות3ין ותתמדסיו כמלקדת'ן וסנ' קיימין כדוכתייסו
 6%תתע3רן וסגי מל6כידרמתידל 6תסג'ין לטלת' .1ועלייסו

סל'מות(תסליס3עלנו6מול6 6תמזון ל3ג' גם3 6רטזוו166
3סער6 6מר( 6ל*י ח') נסכלתנו סנ' .ומד חל6כ 6תתג6
טל'יסו פאדאל סת'ס ו3יס סת'הין תסתמן דרמתי ל'6נון
דת"כין לגכיס דת"ריסון ופתמין תרפין ל6ט3ר5 6לותסון
ו3עית:ון
מדורא חמישאה תדור6דנסיר3גסירויתירתכל0ו
קדת6יוהית 3יסתל6כין תגסון 6ם6יתגסוןמי6ל1תג'ן6סתכמו
3רממי ולותג'ן 6סתכמו 3ד'נ6.6ל'ן 3ס0ר 6ד61 6לין כססר6
ד 6לזתג'ןגסרין6ליןומסכין6לין 61ליןתתנן ל1תר 6לת6רי0ון
6לין 3סלנותליצי616לין כדסליק גסור .6ומד פתג 6טל'יסו
קדשיאל סתיס כד 6תםלנ
61פער רומ 5פון וקודם6
כריך סו6 6תי (ס' ע*ג) ל6סתעספ 6עס 5דיקיי 6גגנת6
דטון כדינרומ 5סון 6קים ותס 6ל'6נון דתתנן 3םלנות ליל'6
לזתר 6וכלסותזתרין ופתמין
וכז 6תי 5סר 6ומתמכר
סן'רתכ"
'קדרות 6ד5פר3 6גסור 6כד'
ל:ו 6מרנין 6נורין סירת6
1כל ככ3י רקיע 6וכל ס6ר תל"כין (דלתת )6תסייעין ל1ן

ס"

לעי"

6לסיסוכ טד דיסר6ל:פליז

סירת6כותוסנ

3ג'

טדורא שתיתאה סו 6תדור 6טל6ס קריכ למלכז
סת' 6וכיס ה6רכט וגסרין ונמלין דתתפלנץ תן ית 6וכח?

עתריי:י

גוגין 6יגון דתרמסן ל6רכעסמרי פלת 6ועיל6תנסון מסרכין
תתנן .ומד תחנ 6טלייסו ואוריאל סתיס וסו 6תתנ 6פל
כל 6ל'ן תת6ין
לסערו6כלסוד6ג
עליכדנסטתי ורנט' 'כדנסלי %ני
לסער 6ד 6ו
.
(דרוס)
געלי 6רני
סיפכי
6ןל
מזרמ חתג 6דקיימ6טלייסו לססו 6סער 6ס61למ
י
ת
"
ד
ת'תינ 6וכד גקלי 6רכי לסער5פון תתנ 6דקיית 6טלייסז
ל:סו 6ססר0 6ו 6נבריאל ד6תי תססר 6דסת6ל 6יכד
גםלי 6רכי לסער (תזרמ) דרוס  60תתן '6סו תתנ 6דקיית6
טלייסו לססו 6סער 6רפאל (נ"16 6רי6ל) סתיס -וסו6
לימיג .6וכד גםלי %ני לסער מטרנ תתכ6דקיית 6עלייסו
לססו 6סער 6סו 6אוריאל (נ* 6רפ6ל) ו6יסו ל3תר6ס:
תוור6
ע,
דרך אמת א 1פ0רס"ות רסגו,תר6וירסופוגי'"סלליק'רגגללייי0גס :6גי
ןס סוהפס וסערס 01ס פמועעיס גע1לס ו6יוסור*יסלגוי6י
ס :ג פמקי 0סלסגת ;ע(יסש
 0ד פפופפ
:ל סל0גח ותפרות עסן וסס
"
"י
ם"וגלת גפסגת.ו0ולגתסשגי6גוהמןר 1ותפן ונ' 17יו0ר
די:ור ונופל 9לר"ם רבע.ס גגיס:ס ,:1וקחיס לרוסר0ו"ס וס,'.ו תסוג 1 0ופתהנר סחו)ת 0נקר ג"ור '0וס ח
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השלמת

היכלות

מדורא שביעאה סומ מדור 6על6ס פל גלמ .ותתן
5מ "סתכחו 3ר גסמתס,ן ז5דיקיי 6דתמן מתעדנין 3ססומ
~יסר 6על6ס ומתעדגין 3עזוגין ותפנוקין (פל6ס) על6ין.
ופמן ל 6מסתכמו כר 6יטן זכ6ין .ונג~י סלוס ו3רכס וגז3ס
כל? 6י 6כנווג 6על1 %ס6 4מרו מנריי .6כזין סומ ל%ן
נסנע6מדירין 1כלסו כנ11נ 6דלעיל 6ונכלסו 6ית
תת"כ(דזונני גסק יכל 1:מוזן ומסכחן לקיזסח 3ריך סו6
זגל
ין
ה
ולית מ6ן דידע יקרי? ג6לין ד"ינון 3מדור 6על"ס 61לין
י16ת למפלמ לי :עס3מ 6ליס 1ל"סתמוזע
יקריס
"6על6ס ד6יסו ת3ל ל 6קיימ 6נקיומיס 6ל6
ריס ועלממכזזק
3ניגיסון ז5דיקיי 6ד6יטן נופין קוימין .כנווגמ דלעיל 6ל6
קיימ 6ססומ מדור 6ס3יע6ס מל 6לגכתתסון ז5זיקימ סכי
גמי סמי מדורמ ס3יע6ס לתת 6ל 6קיימ6 6ל6צנופיסון
וד .6תממ~י 6תר ר"ם
ז5זיקי6
גלמ מד דמ
סכעס מזולרמיסןוי6ינון דק6מרן וכ3ננוווגמ"
יגון 6ית ז'סיכלין ממיגון
רה מסימגוס 6לק3ל  '1רקיעין על6ין ו:3ל סיכל 6וסיכל6
חית רומיו עללהן
היכלא קדמאה סכמ 6ית רוממ ד6תמג 6על
נם"תסון דנרין ד6תניירו .ורחמיאל סמיס61 .יס 1גפיל
ל1ן ו6תסגון מזיו יקר 6דלעיל.6
היכלא תנינא 6ית רומ 6מד 6אהינאל סתיס 1ד6
קייממ על כל 6יגין גסמתין דר3יי זל1 6כ3 1ס6י עלמ6
למלעי 3מזריית61 6יסו קייממ עלייסו ומולק) ל1ן:
היכלא תליתאה נס6י 6ית ר,מ' 6מד 6אדרהינאל
סמיס 61וסו קייממ על גסמתסון ז6ינון ז6סדרו 3תיו3ת6
ע 6מסדרו גנץ דמסיכייפד למ 6סדרו 3סו מיתו .מל1ז
וגסיל
רומ6
פרדיו 3ניסגס ול3תר ע6לין ל1ן
לע וממזן ל6תסג6סמ~יו יקרמ דמ6רליסס6וין 1ל6 6מתמ
גו
:ג
"ןי6לין
6קרין כט 3סר ועלייסו כתי;'( 3עי :ס'1 )1סיס מוי מזם
3מזסו ועדי אסכת 3ס3תו
גל 3סל לססתמות לפני

גש

י,ז

"הר

י"3

ס'

דיכלא רביעאה סכ 6קיימ 6מד רוממ גדריהאל
וג'מ גסדס"6ל) סרהס ד 6קיימ 6פל גל 6יגון גסמתין
זקסולי דם6ר עמין (עגו*ס) למעלמ ל1ן מ פורפרמ דשכ6
דכתינ (ת%יס
ו6תרסימו תמן עד יי%יינש
ס ל1ן
*
נ
ק
ל%
ין רנס
ק")*זין ננהס מלמ נהות פמ-ן
6ר
מ
מ
י
י
ק
ד
מ
היכלא וזמישאה סכ4
ו) ד6קרי
רר
אדיריאל וד 6קיי.%פל גל %ץ גסתתין (מס
מ""(דממידן
גתיונת )6חתק"שו נססומ ססר61 6לין 6יגון לעע 6מכלסו
די נמדור 6דמ פלמ? פל כל 6ומיכאל (סמיס) ר 3ממג6
(פלי"טו) ש גלסי קחממ (דקאמין) כיס וכתס מלף ורכ3ן
ע
גלסוקיימין תחותיס 3ססא ססרמ ותמן מתעדגין מיג
גסמתין דמסידי 3ססומ גסירמ פל6ס דננד 6מעלמ 4מחפי.
ת"מ (מסר סיגל  '1ז') ממר ר3י סמעון מק סו 6דידע
לסדרמ 155ת 6דמריס גמסס 3סעתמ ד%סרזליס למורמ
5ל1תיס 63ריגות סדר וכסעת 6ד56פריך ליס לק5ר 6סכי
גמי6 .תר רכי סמעין 0מ 6סגמג3 6ספרי קד *64סדור6
דרזי זר~ין 3קסיר 6מדמ אוגין ד56סריך לסדר5 6לותיס
גדק 4ימות %קסר 6קסלץ ל3סומי למ%יס כדקמ ימ1ת
1למגדע 4חדמ ימ!זמ סלימת 6למקרע רקיפץ 1ל%תמ 6תרעץ
ופתמץ א 6יסמ יימחי 3יד*ס* .כ6 ?6ימן%יקיי
דמינון ?פי גלמפתי לתמריסון ולכסולינ~רין1לאסרמס טכינתמ
3פלממ ענמתמ כרג6ן %מעדי ממריסע דךיג? דלמ יםלסון
ת גף
כעלתמ .קם ר*ם"1מר (ת?ציס ק* )1מי יממ נ3ירי

עי

מ"

ררך אנאן איויטן

(*6':זחסיזי) (*ס' 4ספים) (*ג" 6למי)4
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מ ימו 6דקכ"ס
ונו' .מ6ן ינלי פפרמ מעיגך 36רסס מסיי
דנלי לך ר 61זר~ין וסרי4ת 5לותין 3עלמ 6ו6תנליין לך
סיכלי זתלכ 6עלמ? .ס3עס סיכלין קזיסין 6ינון ומיגון
קיימין 3תרעין גקיומ 6ו3כ 5מד ומד פמל 5לות 6זימיד6
(ד* 6ל"נ ומריס) דמ6ן זידע ל3סותי לממריס %יהז 6ימוז6
כסלימו זיזע ל6על3 6כלסו ולקסר 6קסרין 6לין 63לין רומ6
3ר,ממ רומ 6תת6ס גרוממ על6ס גהיכ ('פסי :ג.י
) ס' 53ר
פקדוך 5ק 11למס מוסרך למ1

סספיר וכע5ס ססמיס לפסר .רז 6דר~ין (ד"מ 6ית) רומ
ד"קרי ספירא כססירו ז36ן ע 63ג5ין לתרין סטרץ.
גסור 6מד סליק וגמית וס? 61גסורמ מיורג5יןלכל ססר
גסוריסתלייןסתיס עליי.6
עילת יתת 6ולמר3ע סטרי
ל:מ
"ין לד' סערין יכלסו נסורין
ור
מגסיר 6דמ מתסרסין דד'עג
מד גסור6
זסרנמ דדליקוג5ין גסורין למיווזעייגין
ד3גי וג36
5ן
וו
יג
יג"נס1רין דסרנ 6סלקין וגמתין 6ולין ותיי3ין
מגו גס
" 6ס 6זגסור 6דסרנ6זזליקיכלסו מד גסורמ סכי
גמי6סלס
ו"'גני5ן כלסו נסורין כמיזו דגמס3 6פיס3 6סומק6
ן
י
כמס ד6תמר (ימוה6ן"') 1גו5ליס כעין נמסת קלל דמ סזש
ליתינ" .ילסמ6למ 6ית רומ 6ז6קרי לבנה ודמ 6תכליל
3רומ 6קדממס ועמל ז3 6זמ גסוריס סומק ומוור כמד6
ננין דגפקמ מ6יג,ן גסורין קזממין כד מתוגסירין דזמ מסו
3גסורין יקזמ6ין ו6תכליל3 1יס ומיגון מד ו6תחזיןג?ירי
קזת"י 3להודייס 6% 1מתנליין 6יגון 6סרגין 6 6%תידעו
דע6ל3 1נווייסו 61תסמר3 1יס כז*(6גי,סיתמ*") 1ל 6גודע
3רומ 6ד6יטן מד.
63ו 6ל קר3גס ונו' ,דמ סו6
ןמ"תרין תרעין (רקיעין)
כגיסויין כגסורין ז"יגוןמי וסכ6 6יגרוו
תת6יןמ"יגון רקיעין דמקרון 'סמי ססמיס (רקיע) מתרץ
רומיו 6לין מנ55ן 6ת3רי6ו 6יגון מוסגין ד6יטן קזיסין
 )6מר6ס סמוסגיס
דדיגייסוכדיגמ זמיות כדכתי3
.מדו
"ת
ק,
מ
ומטסיסס ונר ודמ סומ דכתיכ(ו
י סמיות מר6יסן כגמלי
3 06וערות כמרמס סלפידיססימ מת?5כתכין סמיות .ממן
ר דגפקו מגיס 51ו?י נסיל ל1ן
סי 6ד 6רומ 6קזיס" 6ת
דכתי 3וגונס ל6ם ומן ס6ס י51מ 3לק .גד 6תכליל רחה6
3רוח 6גפיקמגייסו גסירו זמז מיוותמ *ררהז על ד' 6יפגין
וסמדיוקגמ דיליס כמריס סליפ על 6לף ותלת מ6ס ר3ו
דמוסגין אמרטן נדפס 6דגסרמ ס6י מתמג 6על 6יגון 16פניס
3ד' נלנליס גטלין כל מד ומד ממיגון מר3ע 3גל נלנל6
סמכין 3ד' נלנלין רומ6
ודנמלגלס6לסתמלתעלסמגכל6י-ן וממסיגגו6ןזגמפיק,
ו
יודמ רוממ קייממ לכלסו.
ס.
(ד' 6וסמ) מיגס מת~גד %ין (ד* 6ל*נ 16פגיס) ד' 6נסין
לכל מד ומד הל 6יגון 6גפין מסתכיץ ל6רנע ססרין זססומ
מיותמ דקייח פלייסו .גד גסלין 6לין %נע תמות ססומ
מיוותמ עמל 1דמ כומ ומסל3ן דמ 3זמ כד' 6תק3יל1ת
סל1ל16ת מסם מל 6מותס ל6תכללמ מדמ 3חד 6אע6ל 6ז6
3ד6י כד נסלין 5ונוןגלבלין %תמפ קל געימותמ נכל
מעיןדלתתמ לדג"סו .תנןת סיגל 6מתפרם*ןמילין
לכמסספריןדרקיעין דלתתמ עד דמסו לכג 63דשבתאי
כלסו 6סתגיץ לסיגל 6דמ .משמן 6תזגו כל 6ליןדי גסיגל6
ד 6גלסו 6סתכו לססומ רוממ דגתי( 3טס) 6ל מסר יסיס
פמס סר"ה ללכת ילכו ל 6יסכו 3לכתן .ודמ סומ סיגלמ
דמקרי ל3גת סספיר רוהמ ד 6וכליל רומ 6ממרמ תנ"גמ
ונמתמ גסור*ס דלמ סכיך (פכק) לעלמין כנסורמ
ק"
סמ גו מימ לית מק דק%סע"ס נר רעותמ ד3ר נפ
למ
סס
ד
וגמס
א מנ יוץ:
ל שהמה טחש :א *הק 1 :טפאנע% :שףזי

טן

י8

*

היכיית

השלמת

6

ג

הזהר

מיוון סלקין כז רומ6 6וזסר 3נ 1ססו 6מ'ווה6 6רכט נלנלין
מז6 6סתכי לססר מירח תלת סתכין
לכל מן ומז
געל'ן ליס ו"נתנכל
מז 6מסחכי לסטר
ל"ל6מכטיתח
נן
"
מטל 3ותלתסיוכין גטלין ליס ו6וסנתלכ.יל'"ן ל6מלעיתח .גלגל6
מז6 6סתכי לסער זרוס ותלת ס'3:ן גטלין לי"1 :סתכיין
ל6תגטיתמ1 .נלגל6 6מ6 6-סתכ' לסטר 5פון ותלת סתכין
גסל'ן ל'ס ו"שתכיין ל6ת5טית 6וכ5סו סתכין תריסר נטל'ן
סניר ופתמ 1כל נלגל6
מנו 6מ5עית 6וססו6
ית"3כלסו רקיעין 6לין חר3ע
עט
5ת
תת
מס
ונלנל 6כד כעל 6קל 6מ
מיוון (ז" 6דלעיל )6כלסו (תתלנסן) (ס* 6חסתל3ן) ד3 6ר6
וע8לין"י':ן 6ופגיס זלתת3 6מ6לין מיחן זלטי %כלילן
ן כח(ין רוק 6ז 6ז6קכליל כמינון רוחין תלסס 6וסלק5
6ל.
ז3ר
ל6ת"מד 6לט'ל,( 6קייח6ל6ת"מזח) ע"תקסר6
תוק"
לט
וע63ר
גל'ת 6ז5לי זכד
נס וכ6ס
ק
ל
ס
"ילי ד3 6דנ6ססוס"
"
י
:
ס
כ
ס
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סן לטכ סן ל:ים יסכ'6 ,סי 6תר דזכות .6רומ 6ו 6כיס
6תתתרדסכיקת.י"ת'ין תלחד"יגון,ק "ט ע'ק) יוק* 1וכוהל'ן"תוון
ווכור6
כסח' 6חר
כ'-ן
"ת-סיץ
ק"3ג?ירן
3 .יס ולח 6תעו,
ר
3ן"תדתכתקת,ןת" לכתר גפקוגתי
גסיר ל"רכע סטרין ס6י גסור6 6סיק תלת הק-ני ,ג,ן
ד
"הי6
ויג'ן 6חרגין 3יולין י!ל"ח כט
תלת כתיויגין
נ
י
ו
ו
כסו מד
ל'6גון ע' קדת '6לנו תלח 6לחלין
6מרגין סי
"
תד
תלח
'":יק
וכל'ל כל 6ינון
"'
ל6
:ס
מיית 6סלק" נותרלוסחע"
 6וטייכין ל 0כעיגידלתת" להסנמ6
כלס
66ינם"
סו
"ר3ו 6ר3ווןמיילין ת6ריסון ודיג
קיוןי
63לף 6לפ
 .גפל'ן
סתקין ופתהין וסגרין 3פלת 6ו"סליץי ד'ג" תחית ס6י
ו' סרפיס חל?סן כלסו כהזור וסוסן וסכיכי ד656
מסי(וקתי"
ן ע" 3נלנל'ן לכל מו תלסטן כ6ם 6כו געל'ן 6תטכיד
ן יוסתסי לססו 6גור 6וותתן
גסר מו וי גור6 .6לף"לסי
גפקי כתס מיילין כו גל2ל'ן גפל'ן כתס 6יגון ר3ו 6ר3וון
ויקויוןתגייסו בנו ג.ר
 6חמות סיכל 6תגייג 6גפק'
מיילין דתזתרין ו6היין
ס?'ל"קר 63סכ 6ו6תוקוין כלסו .כלהיגין
(ס'ט  )6תתגן ועלת 6ו6תחגון לסלסחס תסכ 6גסיק ד',1::
לפליי
ס פגו ססו 6רומ 6ו6תרסיס 3תלת 6תוון
,ת?כ"
תטכיין קיותייסו תעלת 6ו6תונו 3ס6י גור 6וגנידוגסיק
"
6תתסר 3ס '6סיכל 6כגין ו6תרסיתו 3תלת
לי
דת
ק תל
"
6ת,ין סכ6ס6י רומ6 6תכליל 3סו ססי 6מיוומ("6סדי
" מ"ל'ן
ותסריין ךל'ת לסון חוס3ג .6כל וינין ועלת 6תסמי סיכל6
גפקי סן לפ3סן ל3יסכר (הס6.פ )6.תלת 3ג*י מישיויזזיג'י
דל6 6תיסיכ רסו כ6תר  61וס3 6ססו 6נסר פל6ס דכל
גס,ריןגנוין תגיס קיית 6תלס .נ6ת5עית 6דסיכל 61 6סו6
6תר תתקנ 6לקגל 6רו 5ולעיל 6כנו רחם 61 6וו 6סלק6
נסוחרין עסר פתפין '6נון לסיכל6י
 6ככל סתמ 6ופ0מ6
כל6יכע סרכיןותתנן ד6יכוןתכרזי ל6ודע 6ל0ת 6כל 6יכון
ייכין וזתינין לנמת 6לתת 6כד"(6יגיאיי
) "ר 6כמל וכן
ל
כ
הר*סת
6תר נודו 6ילג 6עו' .ותגו כווזי6לין כעלי
וגופין עו ד'6ופי תלס לרקיפ (קי*ס  )'6דחמה ותת(ק כד
נפיק סתס 6גפיק תלס ו6פספ" 6כעלת 6עו ותסי לססו6

מי,י6
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השלמת

ו 3יסדליסו נ6מ5פית6
מיף6ורקיפ 6דכלכככי דרקיע6נייד
וכקטין ל6 :יכעסרכין דהמופ ,סמי)6
דרנףע 6וסמעץ מלס
(ד* 6סמס )6ולוכון דממכן פל 6100מיוי 6ומתמן 6תפסת
סת' 6תודעי ליס
61פיל 1רומון וסדין 6פילו
לנעעילת
" 6כרוזיןתנין ומתתין פתחץ ל6עוססליק4( 6סהגק") ר"ש6
מ
נרומ 6עד דכלסו רומין תת6י כלסי חד 3סזי (רא 6כתו)
ז וט6לין ד 6כד 6עד ד6תעכיד כל6
סל 4רומ 6וכלסו6תכייל
מד .נר כם כד 6יסונני מרטיס סכ6 6תדן סן 5מ"ס סן
למותמיין תליי 6לע6 6%תדן סכ 6למייס יסגי מ"ן
תלע61 6%י ל 6ל*6סכין .זכ6ס מולנףס מלע ד6תד3ק
כמ6ריס ויפול ונסיק .סכ 6קידה כ%פין כ4ע 6ל6תגנר6
על די %ע 5ס6י סיכל86 6תו (יגרים 4כ) 6ל 6תוכס 61ץ
פ 51וט'.
אהףכלא חמישאה סיכל 6ד 6סיכל 6דברקאוסיר
ד6יסו רומ 6דתז0יר כסיר ל6יכתתת"ף רומ 6ד6 6יסו כל%
ופתמ וסנהרכסיל ונ5ין לכל סטרין .מכני 15ד 6כסיר מד
נסור 6כשין 4נאכ .6כסור % 6נל %כל (דן 6כלל)נווכץ
כסור 6מער 161כס סותק "רוק6 .תכללן 6לץ
6תרקים מוור 3סימק4 .כס 3ירוק .ל3תר מחר
י6תע3יד חד מ*וות 6מרקמ 6ו6תכליל 3ס ירוק וסומק
יעקנס 6כדיוקנ 6דכר נם דכליל כל דיוקלן .תינס כפקף
ד' סמכין ד*6כון רףוון רכר-וק על שץ דלתת66מרמ6ד 6קךי
16פן ד6יסותריןננ*ן דכד 6תמדס6י 86כסיר
ננהס.
דכיק ד 6פ .6פ 56ד 6נד5 .6נתר ע6ל 6מר 6ד 6נד6
61תשון ד' ריסץ 5ד' סמרין דעלמ 6וכלסו מד נופ 6ומלין
 )'6כשריס"ס ס6ופן נתוך 60וסן.
6יכוןדגתי 3נס1
ח"ל;
די 6נד .6כמהץ דמוץ על6ין דל6
וכ5סו שין קפיר(י'ן
פפפרסן לפ5מץ .ס%א מוות 6ד%נפ נהכץ מרקתן 6מיק
שין נשץ *' סמרן מסכ 6כד נתל 6מוות 61 6כעל6
לפוץ סמרץ .ס6י רו %דנרק6 6פכל %נצץ המין.
הי 8ד 6דנרק6 6סיק מדמווט1 6כל 4כץנשרין .רוס6
6פר6 6תכ"0ר מכ*ס דלא)רי רומ 6מלסם6כסרין מכים תרין
גסורין ד6יכון שנפ %1ין כסורין מתספכין נמוכין וסכ6
לרסו (גר"פית ג') לסע סמרכ סתתספכת 6לין 6יכון כסורץ
דתתספכן סגגמ דמר61( 63ליןנליף) ו6ליןקיימי על סיכל6
דלתת3 6נין דס6י לסם סמר 3ק"מ 6טל לףנון ע' כסורין
ד3י דיכ .6מסכ 6כל 6יכוןדייניןדדייכי דיכ 6מ,יכ6תלי6
שייסייסו מלעיל% .6י גסם סמרנ ד56ין 6יכון גסורין
דלסטר סיז"ל6 6פיקו מד ווות6 6מר 6דקיימ 6על ד' דל6
קייתי 3קיומי '0.תרי מימע 6ותרי מסזו6ל 6כד רומ6דס6י
מוות 6ע6ל כ6לין כ5ין מנייסו תרי כי515ין מלסען וכפקי
מס6י סיכל 6ל ומתספכי תדיר .שץ כיגוכ'ן (כ*נ נ')
כק3-י לזמכין נונריל1מכין רומין ל1מנין עירין
מלסעןל1מכין כו
קדיסץ .מ'ם 3נין דכד 6תכליל ס5ה מיוות 6כמיוות 6קדמ6ס
מנ תקיפו ד6תכלילן ד3 6ד 6כפק 6מד ני 6515מלסע 6תדקר
5י6 6תדפך לעלמין וס6פ6 6%61 6נתרייסו ד6יכת פרץ
ד
מ515ץ וססת6 6עון מנרין וענדין סלימית 6נעלי'ה יט -ל6
תסאמי מתדעכי (כדין) וססו6גיכיג 6כסם כ 0יגה -לון
דיל 6וום"מץ
61ש4מדס1ן כמלקדמיו ו6יטןכיקכי16לי וסע6ן וע
פפדעכי *601 .כי3 656פס כסו וכסיר לון 61ת:דרן
טקדמ*ןכנין דסס 61כי 6515כליל מכל 6כליל מד' נויכץ
ן ד66יכון פתספכין לכלסני מומ .רו6 61 %תכל%
כדק6תרן 61תמין תר*ן כמד 6% 6נ8מרטן
רי6תכ5י 5ד 6כד 6ל6 6תמא כר סד *9ס8
קנוהמם66ץ ד%
כד

.
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הזהר

6פמאן פרין וקייתי כמגיכות 6כלילן מכלסו תת6י ח"פ4ג
ד6עון מרץ *6גון חד .כד 6תפ6ס (נ' 6נר ד6תפמטז)
ן מכלסו תת6י 1ד( 6ד69
וזס 6גרומ6ו6תמזון נמנינות6כליל
יי') פמ סהך כסמ עסריס ת6ומי
ד )6ס 61רו 6דכתי(3י
5גיס סרועש כם1סכיס .וכו תרין רוחין תתפססן ד3 6ד6
נמנינות 6כדין 6ת0זר ס6י סיכל% 6קרי סיכל אהבה
ס*כל 6ודמימופ 6סיכל 6ד 6לרס תדיר 3קץתיס 6תבגיז
כרז6דרזין למלש דשעריך ל6תדנק 6נש .וסכ 6כתינ סס
ר כד כסרץ תרין רומון ד6יכון חד
6תן 6ת דודי4ה *ינת
נפק* כמסמיילץ לכתס מערץ 6לפיןורנחןדלית3ון סיסור.6
מגסון 6קרון ווד6יס8 .גסון ג4ניס .פססץ רמוניס .פד
פד  6100כככ 6ד6נףץ בבה וכלסו
דממו כתס ש%ץ
(3זכיכו דל 6תפפרסץיפלמץ נסכ 6כת*נ (סס"') 6ס יתן
*ם 86כל סץ נעשנ6גשנס נח יטזו  4סכ( 6ד* 6כתינ)
ס.
הושזדשאה ופרישודידין 46תדנק 6נרמימודמ"יי
בחףכלא וא1,ה94ן סכ 6ס 4רוח 6ד4שה ש*ע
ססמ רא דכתי( 3סס ד') סשע סשי טפתותיה%5 .א סיכל6
(סיכ 65ד6הה) 6ךךי היכל הרצון סכ 6ר 661ך6יסו רע%
1כל סט רהין תת6ין רסתין 36תריס ל6תדכק 6כיס
נגסיקש נרשיפופ 460 .6רוממ 6תכליל 3סיתוקייתל כסיפ.
8פכ45ל כפית דיפג %נסהס וק"מ 6גסיתעל6יןוכגין כך
ס6י רח6 %מוק פהסר נסעקנליק %סו מתת 6ומלעיל6
ן 5שק 6לפיל% 6קכל 6כל
סאה 8הושר נסורץ6יכעפיז
6אטן דלפפ .6טיכ% % 63אש
דש% 6ן דשר
ע
%
קפרין ושק  4ש  %ש% 6וק ר15ן מס' נסכיטת.6
נמ סיכל 6ל86 6כמם פסשנרמימו דגסיק כסיקי רפימות.6
ס 610 *6סיכל 6דמסס
 .ראש 61 6רוח 6זרמומות 6רהפ6
דעש 61ד8תסז רפ*מו 5כל ססרן 51הנק (ד*6 6יכון)טריסר
גסורין סלקין %ספין .מ5יטדילסון כפש %נפמיוון קדיסין
ל1ופי ד6סנס6לין %6ון מוות נדולות ל6תמנ
י
תר 6חינון ז
וותס.
ל6תכלל 6נסו דכתינ (תי',ס ק'ד) מיות קטכו עס נדול
6לין 6סידן ד 6נד 6לד' סערץ כ6מא דתתמנר 6לד'ססרין
וננין כך 6נךיסיכל 6ד 6ננת 6גוז דכת'כ (ס'רי') ש נכת
6מ ,ירדתי .מ6י 6ל נכת 6נוזכניגיס דנכת6ניז ירדתי
ד 1:'6סיכל 6דרמומו ל6תד3ק 6דכור 6כקח6 .63לין 4נע
ן תתמיכלילן
מתפרסן לתר"טר תלת תלת לכל סתר .נל"יכו
3סו וכסו קיימין רומין כרומין נסורין ככסווץ כלסו6לין
נ6לין פד ד6תענידו מד .וכדין ס6י רומ 6דכליל תכלסו
סלק65 6תעמר
6יס(כ" 6ל6תטר )6כרומ 6דלפי 6100 65דמקרי
סמי"ס חמין ל ל6תמ3ר 6כסדשכיון ד6תקקרו כלסו
דלתת 6נסדיס 6מריסקני מכסיקות פיסו .וכדק 6יסו מדוס
ל6תקסר 6רו %נרומ6% 6סתלמ 6ד 6נז6כדין 6יסו סליתו
נמנור 6מד6כיע ד%י רומ6 6תמנר נסדיס ו6סתליס ד6
נד61 6תכסירו ד3 6ד 6ככל סלימו כדק 6מד כס6י רעית6
ד5לי כר נס זכ 06דסליק כ1ל 6כדק 6מזי עד ססי6 6תר
ימ3ר 6רמימו ד6כי
6כדין (ד' 6סמי6 6תמכר 3רומ 6ד6
כרשמו כסלימו %כסרות 6מטדנ(ע ד 6נד 6כדץ) כל 6יגון
סיכיי
ן 1כ6 5יכון רומין ד6תכלילו נס6י כל סד וחד מ6יגון
רעוין 'סיכ5ץ ד6יכק נכלל 6דסתיס כל חד ומן כס%
סיכ65וססי 6רומ6ד6תמזי לש ל6תמנר 6נסדיס סס"
%%תלת6
נסדיס כוק 6י16ת (ד 69ננין דס6י רומ 6סתית6סדק5יי
פמיסדלרס ,רומ 6קדיס5 6סהל 6כסי 5סיכ 65ז 6רו %ד6
ס5יק5ון 5נניעוו נסס 61ימוד 6וסכ* 6תמנרן
63פנפק( )6כע 6ננין דסס 61רחש 8סתית6ס 61יקר

ינר

י"1

יר5וץ

ר5ץ
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ג%יק פןלננייסו נ:סימ *מור 6וסכי 6תמ3רן סתיס 6סתכמוינמ 3םלת 6זכ6ס ה1לקיס 3עלת6דין ו3טלת6רמתי.
רלתת 6רכתי3 3יס (פ4יי') ונדיק יסור
רומ 6קדיסמ לעילמ גטיל סיכלמ רמ רומ 6ד 6רמ
גר15ן ל6תנסק )6רמ 3ר 6ל6קמ3רמדמ 3ר 6למסתלת 6עולסס
יק"קיותמ רעלת3 6כל יות 6ק6ריטלוי כרח6
ור
ר6
נו
"0 6
 6ורז 6ר( 6גל.:6ת ג'ט)ויסק יטק 3לרמל עו' .לעעיס ת' ),ומתס תגיל 3ס' 3קדום יסר6ל תת::ל
36יסס ר6יסו יסינ 6לעיל6נעיל (ר"חל.נ סיכלמ רקממרן)
(סיכל 6ס3ס) רומ 6ר6קרי 6ס*3ס ל6תקסרמ רמ 3ר6 6דס קותמס 3ריר 6דכל נ3רמין רקייתין 3םל(ומ י לך
ל6תמנר 6ר3 6ר 6לתסוי מר וסיתניך (0:י'נ) סנס נמ קורסמ 3ריך סו 6על כ %ומטיל לך 3גנת6רטרןומתקין לך
ידעתי כי 6מס יפת תי6ס 6ת .וססירז ר6תת63 6ינון ז' הותות 3יס למסתטסטמ 3טנונ 6דנטס ט5מ :כתס ר6ת
סדיס% .מק ר6יסו סתמל6כעילססו( 6עקו?' לג" )'6 1סיכל6 6תר (תה'.סגי) למזות 3נעס ס' 1ל3קר 3סיכל 1למזות
ננטס ס' לטיל 6ול3קר כסיכלו למת .6למזות 3נטם ס'
דינ 6רכל רינין מתטרין תתתן .רו%
" 3מינון ס3פס רקיעין לטיל1 6ל3קר 3סיכלו ג6ינון ס3טס
דל63יממגר 6ר 6נר 6ול6סתלת 6ר6נד 6לתסוי כלד66קימירזכות
ןקיימין מליןלק3יל6לין .ו3כלכע קתס
י16ת.ס"ר כ3י6יס נעלץ אתרין סיכלין (ד* 6רלתממ)כתררק
" רקיעין רלתת"1.6לי
ין
6ינ 11ז' תועומ על6ין שיסין קייתו עלך
3ננת6
ן-
ער3 6סו ומיגון ז' תת6ין קתמ 3סו 65סמעסע6
רע
לטילח לר6טת
(פקתייג.ח  )'6כע1לסוכלמ דססיך ר1מ 6רלע)רי ל3כמסססיר 3סו י3כלס' מםליסלך ת6רך לתסויסליס ככלמ .ער דמתדמו
61ם"נדכמ*:3 3עות לז) ומחתרנליונגץ דתלכמ וסכי רנלך 3תרעי:מ
חו; 6כים 6ו6סתרכת תנגת 6דטדן
"1טלתמ3נין וס3קת מל'ןעו,נין דלטיל6
סל
רכ
לך %
 610ת6י ולגתר טתור 6ד 6כעיל יתיר ד6יסו רא דרזין ונרתת
"תסכת 3תר מינון כסוסין תסהגיו רחקרון ר6ם
מת
ו6
נ6מר דסיכל 6מגים6ס טד סכ 6תתמכרןדרנין ותממנרן רמ ומת 6תו
3דמ למסתלתמ ר 6עס ד 6להס כלסו מד .נל 6כדקמ תתניס דמע 6תסיך נסו  6%רומ 6כתס רחמ מתר ור6ס
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פעועת.ס ו6תפנ!ו סנגורי 6סל"סודיסר6ל
,תתליי 6סיכל 6ד 6תכתט פ3ין תכתסמסדין תכתס רחתין ו6יחר' 3ירוסלס וס 6כדיו 6תנ3רו
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%ז זל*ת כן*ן *1,דלת
ש6י
סד 3מוירמ
ת"ננו סיכלמ קדת 6דמיגינמרנפ
תיחות עולס
מ מל כ-וך נד'ל דעס מירסגימ'ל 6*(,
ני
ני
סנ"
יג(4היכלא1תת
לתיכין זגפעו תגו מיחן תרין רוחין יתיכמ וסתמיק תט
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דננת 6רסרן וית3ו .תס ע3ר קורס36ריך ס 61ששויס
קויסין  06וחיס 6מרהן רתפפכחרן 1ל 6תסתגמין
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ימ*נ 6נסס 61פתמ 6תנו תתעש דססר (ג' 6הי )6ותינ6
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נו נסי 6רגסיר לספריתינ% 6רסיס  %מר גסירונליפ
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דנס*ר ו3ל4ע
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(י* %ד) ב וקיית 6כ6ת5עיו6
"ליי6% 6קיית 6כ6תר
ונ
ספ
יס6
1גמפ 6לזתגין 4תנלח 6ו5אשהן ל6
ד 6לין תרץ 6פהן קשחרן וכד נסמת 6ד5דיקי 6ע6לת
י
כג:פ 6זטדן 56יןפרין6תווי נ8לו תנו ססו 6נסור6הךישין
של ס *9כסתת 6וסלקי ונמתי .כדין ה6יגון פרין פתמין
ונהפיתטיל 6תרץ רפימן .רתיכ 6חד 6ע65סד6יסי
הקדתי
רתיכ 6דתיכ6ל ר 3סננין רתיכ 6תנייג 6ד6יסו רתיכ6
תססו* רכ תתג 6ד6קרי 3ו"6ל וד*6 6סו סת %יקיר6
ד6קרי רס"6ל 61לין נחתיןוקייתין ע 5כסתת ,6 "(6ו6מרין
יתרין 6תוון
ל 0ס%ש 3ו6ך י3ו 6סלוס י 613ס5וס כדץ6ינין
סלקין קייתין נ6תרייסו ו6תנניזונו ססו 6נסור 6ד6ינון
סתמין*רין סחמין 8מרהןתרין גסורין 6מרנין ק 6תלסתין
ד6ם63 6ינ,ן סתמ*ן מד לספר סת 656ומד ל6חור.6
יוי6תוון 6מרנין תלספין כ6ינון נסורין ונ5יגין 3נווייסו.
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6לין פרץ 6מרניןנלי5ין ס5קין ונחתין גסקין ת6ינון נ:ורין
וקייתין ע 5נסתת .6כדין נמתין תרין רתיכץ ת6ינון פרץ
סתחין רתיכ 6חו66יסי רתיכ 6דג3רי6ל ר 3תתנ 6ויקיר.6
רתיכ6פניינ66יסירתיכ6 6מר 6קדיס 6דגורי'6ל ר 3תתנ6
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דענ 68פ54ץ כנווס 58פ נועין דמאו 8כ%5ן כסו 6ונסלן
עתת .6וכזיןהיפ( 6שסה46הרה 6עעוז)6
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סנת 6וסנת 6ונכל ריס יותחס
פגליי 6סכינת6יתיר תס%
זעני נס6י רקיט 6ו6פיין כלסו5דיקי 6וסנדין 5גניס .זכ6ס
מולקיס ת6ן דזכי לסני ל3וסץ דק6תרן דתתלנסן נסו5דיקי6
כננת 6דטדן ((תת6 )6לין העונדין
ע3ין דע3יד 3ר נס3ס6י
ט5ת3 6סקודי 6וריית 6ו3סון קיית 6נסהת 6כננת 6דפדן
לתת 6ו6תלכסת 03גי ל3וסין יקירין כר(יישנ) סלק6
נסהת 6כס0ו 6פתח 6דרקיט5 6טיל6 6זדתגן  05לכוסין
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ד6וקתוס ד6ינון ל3וסין 3עו3דיןתליין4 .ין ל 6תליין 6ל6
נרעות 6דרומ 6כתס ד6תתר5קיית6נו תל6כיןרוויןקדיסין.
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ל3וסין דלתת3 6נגת 6ד6רט3 6עו3דין.לכוסי
3רומ 4ורטות 6וכווגס דלכ )6כרטופ 6וכווגס דרומ 6דל63
(ו'קל, )6 6' 6גר':6תג) ונסך " 65העדן לססקות 6ת סנן
ונו' 6 60וקפוס3 536 .ס6י ננפ6
נסר יו 65תטדן
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6נור עקר 6וסרס6דיליס6 :63 .פר 3עדן .עק ד 6ר%
ע65ס )6סו ע6 6תייסי 3רסו'לסלס6ס 3יס עינ 6דסכלפט.
ורז 6דה5ס 6לתל6 6תר ד6 6פתסר לתת65 6פנל6ס6 .פר
דעדן ט65ס קדיס6 6תהטר 15ף סכי לתנוע ש, 6ג6% 64
ננין עתירו דיקר 6דעדן על6סקיש6 6סעער ו6פנהז עק
תת6ס דססו 6נסרנניד עפיק תניס* .ע 5ד6 65 6פפסר
65תנ65ס 6פעו ל6יהן נסתתץ דנננת 6דעדן
 .דלכטפהט65דס6י
נסר 6תפרס ונפיק תנו עדן 65סק5 %ננת
6יק סני
נמי תנו סס %סתמ 6ד6ת5טיפ 6דגנת 6נס פו נסו%
ד6פפרס ל6רנעספוין כ%כע פתהין דק6תרן4 .פר דק"ת*ן
6יכון 6תוון רסיהן .וססו
 66נסור 6ד4תפרס ל%כע כסוין
כ%כע 6תוון דנ%5ץ (יי ייאין)כפיק תטק 6תריז0ר4
קידס תת6סלטי .65וססו 6נקודס 6תנסיר ו6תע3יו עדן
ל6נסר 6ול6 6ית
דס5יע להפתי אתנדע לס6י ננ4דס
כר ססו 6נס"ךו ד6תסספ תהס דסנדץ 5קתיס 6יכון 5דיקי6
דנננפ 6דעדן כתס ד6תתר .וס6י נקודס תת6ס6יסו ננת6
לנכי עון על6ס 6תר ד6%תייסינ 5תנדע 6%סתכל .6ע5
כל ד 6כתיכ (.סעיססד) ק 65י6תס 56סיס זולתך .סת6
ד6 6תפרם 6לסיס א5תך ד 6נקודס תת6ס קדיס6ד4יסוידע
ז דידע5יס
ס6י עק דלתת 6דפתיר כננפ 6ו5ית 6סר6ת"
(נל6ס'ח ג'ו 6 )6לסיס ז%פך .ד 6טדן ע65ס ע 5כ65ד6יסו
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דכתיכ 56סיס זו5תך ד6הסו %הו5טיל5 4עע 6טד 6ץסוף.
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דע5ת 6ע65ס כס6י כר נס דת6יכ5תכתי 3ת6יכולתי6סכי
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חק5ס ספמיס וכתיכ (יגלזס ו) 51תשס סטיס וע? ק5ס
ססתיס .ר 6סחיס ד5תעמ '6גון 6ךכעחיתזמיגון רפיתץ
פיט65ין ע 5מיחן %גע מתוץרסיחיןזי נגו
(י" 6גסורין)
מ'גון מרגע פתמ-ן זג3כ %זסזן .אטע ד6הלן עק ד5תת4
למרעמ סכי ט 61ודמי 6ג 5כ 65לו 6על %מיסו כהס
זמתתר .זס6י גק,זס דקמחרן כתס ז'6ת  05מעקמ 5עע6
י גנתמ 5תת6
תו מית  05מולקמ לתתמ ג%ומו0ל,
סכיכ
י5קמזססימ כקודס %5תעפעמגרוחי ז5זיקימ ג6רע6
6יסו ח
ומתסגי גכ 5ססרין5עי,( 65י 6:קנג ג) ותתמ5 .עי5מג5זיק
5תתמ גסס'מ מיכמ זלדיק ו5מ 6פתכמ פעסוע 6עילמ ותה6
י 3כת6מיסו תססי 6גקוזס ז6קרי עזן
56מ גגז'ק יס6
(גקתמ זנפלמתמיתמ ע5מס סתירממיסי 3ן עזן ז6רע)6
6יגון למפי 0חיס 56ין %גע ריסי 6לפין סד 6ריס דכסיל
('"יק6ל )6ופני מריס 56סיתין .ומז פור זכתיכ ופ סיר
ניכל5מ
תספתמ 5וחז גפר זכת'ג וסגי נסר 65רגעתן .מזס
זכ5מ דכת'ג וזתותסגיסססני 6זס561.ין 6רגעריפיןג0רין
(ס61זטט11ס,ן כורס" )6זתסמן (ס' 6ח'ון זגס5ין) 505כ,רסיימ
קויפמותגו תס"6י5סון ועין .ות(סיס.ו'6מןייע
מ זתטעמדלס,ן
מתעכ'ז ססומ גסרזי גוו וכתיג י
י לור לגד
) גסל
ו
אסק תן קזתוסי מלף מ5סין 'סתפיגס וגסתתין כז ס5קין

י וס5קין 5קורגכמ51 .מ מתוקק
מסתחיין גססומ כסרז
יגזרמ זטגדין תנס 5גופמ ותנו
ות
גל
מ5ממסתחיין תמ חז* תס
זמיסי תגורמ 5מ מסתחיימ ססומ 5גוסממ5מ גגורמ6 .סמ
י
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סודזמן קץהאהרון של "לאזכו ,בעתה
(8נתס רי"ט) אמר רעיא מהימנא כען צריך אטי' 5מנדע בכמה דדנין אסת5ק דפיקו דההוא חו5ה בג5ותא דאדופ
דאתמר ע5יה (שיר ח) שחו5ת אהבה אני .דהא כמה אסיין אתכנשו ע5יה 5מנדע קץ דמרעא די5יה בא5ין
דפיקין ו5א הוה חד מנייהו דאשתמודע בהון .דדפיקו דההוא חו5ה 5א כ 5אסי' בקי 5אשתמודע ביה דאית דפיקין
כו) כט הרח תקריב 55דת תחי 5תזעק בחב5יה וכ5הו עשר שופרות
דהשר"ק קש"ק קר"ק דאמרנביאע5ייהו
"
י
ע
ש
י
(
כ5י5ן בת5ת דאינון סי' קש"ד דאיהו תקיעה שברים תרועה תקיעה אחזי אריכו דג5ותא שברים קריבו דג5ותא
י פורקנא דאחזי דוחקא בתר דוחקא ו5ית רווחאבין דא 5דא דודאיכיון דשאר עכהן מעכבין 5ון
תרועה ביהיית
5ישרא 5בנ5ותא דוחקא ד5הון מהרב 5ון פורקנא אוף הכי מהירו דדפיקו דא בתר דא ביה נפיק נפש' דב"נ בתר
ד5ית ריוחבין דא 5דא קשר"ק קש"ק קר"ק איהודיטוי קש"ר תקיעה שברים תרועה דאתעבר ביה שקר מן ע5כאש
דבי' אומאה (שטות יז) מ5חמה 5יי' בעמ5ק ויתעד בע5מא שיר פשומ וכפו 5וכהטו5ש ומרובע .דאיהו ס5יק אתוון
די5יה עשרי יה יהו יהוה ע"ב בההוא זמנא ובכן צדיקיםיראו וישמחווישריםיע5וזווחסידים ברנהיגי5ו בתוספת
א5ף שתיתאה .קודםדי5יה עק"ב חרבבי סהדשא ו5בתרדי5יה עד תש5ום רע"ביהי' ערב חה"ד (שם טז) ערב וידעתם
'הוציא אתכםונו' (בראשיתטד)כי עבדךערב אתהנעד ונר ע"כ( .זכרי' יד) והי' 5עת ערביהי' אוד
כייי
ואני יהודה הצעיר אוטר שכוונת רעיא מהיטנא היא שהגלות כמגין בכ"ן .ואז יהקיים ובכאן צדיקים יראו וישמהו וער
יכול להמשך י"ט מאות שנח עד תוספות שבת של אלף תשלום אלף דהטשי ישאר רע"ב וטטב ואז יתקיים הכתוב ער"ב
הוושי ולאיותר כי אלף דמטביעי נקרא שבת וזמן חתוספת וידעהם כי ה ,הוציא אתכם ואני טוסיף הכתוב והי ,לעת
רע"ב שנה קודם השבת ל8י שהחורבן נתקדם עק"ב שנה לפני ער*ביהי ,אור לכלבני ישראל וכלטי שעיניו פקוהות יראה
חלף ההמישי כענין תוספת כי עיקר חגלות היא אלףוחזטיוטי האמת שכך חיא כוונת הרעיא מתימנא בלי דוהק וסימנך
כידוע בסוד חכתוב כל היום דו"ח שנהפך מן הו"ד לדו"ה היונה בתיבה שילוה הראשון רמז על ~ות בבל של שבעים
לפיכך בתר דיליה פי ,אתר הגלות בתגיע תשלום רע"ב שנה שנה ואהר שלא מצאחהיונה טנוה לכף רגלה ותשב אליו תיכף
מן אלף חששייהי' זה המספר נהשב תוספת שבת לגאולה השלטה ושילות השני רמז על גלות אדום ותשב אליו לעת ער"ב
של בעתה ויתקיים ער"ב וידעתם כי ה ,חוציא אתכם וזה וה ,יכפר בעדי על שאני מגלת סוד כי באה העת להזק ידים
הסד כי אם לא הקדים החורבן קע"ב שנה לא הי ,נשאר אהר רפות וברכים כושלות גם מובן שבאם יזכו ישראל תחיה
י"ט נאוות אלא ק ,שנה על תוספת שבת שהן פהות מעט טן ט הגאולה קודם בבהי ,אהישנה או שע"י הבלי כהטיה גדולים
ורעים מאד חהקדם חגאולה כמו שהי ,במצרים
שעות ועתה נשאר רע"ב שנה על תוספת שבת שהן ר"ן ,טנה
לשש שעות של ערב ועוד כ"ב שנה קודם זמן הערב וזהו ועפי"ז יש להבין סוד התפלה של "יעלות" בליל יום הכפורים
שמסיים בה כטץ פעמים עד ערב הלא מוטב לבקום
הסוד של דברי רעיא מהימנא שתקיעה שברים תרועח רמז על
ימי הגלות תקיעה על אריכת הגלות .ושברים תרועה גנוחי שתמיד יראו לפניו תפלותינו ולא רק עד ערב אלא שזההפייט
גנהוילילי ילילעל הצרות הדופקות לישראל בגלות כמו הדפק נתהבר ברוה הקודש להת9לל שבאם לא תהי ,הגאולה בבהי'
אצל חחולה והיינו סוד חכתוב ודפקום יום אהד ומתו כל אהישנה אלא בעתה .יקבל השי"ת תפלתנו ברהמים במשך הגלות
י עדשיגיע הזמן של ער"ב שהן שנים האהרונות של אלף הששי
הצאן קדפשיי,ם הס ושלום וזחו שאומר "תרועה בי ,יית
קץ הגאולה:
לאחר תשלום שנות הגלות גם של מס9ר תרוע"ה
פורקנא"
אחר המס9ר של תקיע"ה שברי"ם אז תתהיל להתנוצץ ישועת ובוא וראה כמה גדולים דברי צדיקים כי חמגיד הקדוש
ממריסק זצוק" 5אמר רמז הגאולה על שנת תרמ"ו
חגאולה ויההילו חבלי משיה ומלהמה לה' בעמלק להעביר השקר
טן העולם שהיא וטליטת עמלק וכל השרים שלו אשר בע)טים מדברי פירש"י פרשת יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים
עם המלכים שלו אשר על הארץ תהי ,לחם ירידה וביטול מעט סוף ומלהמת עמלק שר"ת מ,ה ערמועח ש,מע ו,באבגי ,תרמ"ו
מעט וכך חוא ההשבון מספר תקיע"ח שברי"ם תרוע"ה הוא והי ,דבריו לפלא ולא רצו להדפיס זאת בספרו מגן אברהם עתה
ה"י מאות ות"י שנה והי ,זה בשנת תרו"ם לאלף חששי ונשאר מובן שכיוון לדברי רעיא מהימנא הנ"ל שבשנת תרמ"ו יתחיל
פ"ב שנות הבלי משיה עד וי"ט אליו הסד להיות בהן מלהמה להתנוצץ אור הגאולה ומלהמת עמלק ואזיל לשיטתו וטהגאולה
לה ,בעמלק בכת חתנוצצת אור השם הוי"ה של פשוט כפול העתידה תהי ,ע" 9דרך הטבע כמובא בספרו מגן אברחם פרשת

י לעם וזאת מובן יטדבר חצעשה
משולש ומרובע שעולה ע"ב ועם מספר עשר האותיות שלו וארא עה" 9ולקתתי אתכםל
עולה פ"ב כזחי יהיהו יחוה וכ~ות י"ט טאות שנות הגלות ע" 9דרך הטבע טתפהח ומתהזק ומתגדל לאט לאט ויכול
להמשך פ*ב שנה ודבריו דברי קדושים זי"ע ועכי"א:
בשנת תשנ"ת לאלף הששי ישאר עאב שנה מן טאת השמינית

הערה

ומה דאיתא בזחר חדש פרשת בלק שרבי שמעון בכה ואטר שזטן קץ האחרון הוא לסוף יוטיא כפום שעתא דיומא בעידן
זרהשם,טא טן יוטא שתיתאה בשעתא דיזדמנון לפום מנין שנין דיובל ושממהז כחדא דאיהו רע"ד מן יומא שתיתאה
די
י בעידן דזרח שכהטאהיינו עת צהרים מן יומו של הקב"ה והתשבון
וכו' יעו*ש .כל מביןיבין דחיינו הך כדברי ר"ט חנ"ל כ
י ההשבון וותחרבן
חוא  %שנים הנותרות טן אלף הששי ומה וטאטר דמנין שנין דיובל ושמטה כחדא דאיהו רע"ד וזהויפ
הי ,בשנת תת"ל באלףהרביעי .אל נמ הח8,בונות טורים ש י"ט טאות זטן ח~ות והמהקן שם (שפ"ד) במחילת כבודו לא
הבין כוונת הזהר ושכח תכלית הי"ד שנה שעבד יעקב אצל לבן והמבין יבין:

תפלהזותיסנהאישהאלהיהרם"ס זצ"לוטוב לאומרה
סודםלימודהזוהר הקדוש
ישוחואאששטחחטההוםזח.אוואהאהאושאש~ואוושחהחווהי

*יהטב "המרומים "ומשגיח "התחתונש.אלחה "לכל "הנאצלים "יחיד "מיוח.4
אארון "רחיל "נאמן"ידין .מאציל כל נאצל .בוראכלנברא .יוצר כלנוצר .עושה
כל נעשה .מיעיע להשע אחר מאלפי אלפים ורבי רבבות גורל מעלמז נפלשת
מעשיך .כל שכן גורליציריזיך .ומי יחשובלרעתאחרמאלפיאלפיםורבירבבות
מתרי טרותהצפוניםבבריאתיך .כל שכן וקלורימרשאיןביכולתנולו"טינ קצתמן
הקצת וחלק מן החלק של אלף אלפי אלפיםורבירבבהזמןאצילותך* שארת אחר

יחיד ומיוחד מתייחר עמהם יחור גמור .לכן אב היחמן םלח ומחל חהעבר
על כל חפאעתי ועונותי ו9שעי שתפאתי הטעויתי חט8שעתי
לפניךמיוםהיאיעל הארמהעדהיוםהוונ שכל רמ"חאברי הטם"הנירי ונפשא
ורוהדונשבטזי כצאןבלירועהתעינוופגמנו את אשר לאנוכל לתקן אם לא בשפע
היב הבא מלמעלהמדום מעלתםררהצנורותלתקןהפבםשנרמנהויהירצתמלפניך
י"יאלהי אלהיאבותי שתזכךנפשירוהיונשמתי שאהיה ראוייצון לעורר מין
תח*רןעלירילימודספרהזוהרהסשהט .בלעיני ואבימה נפלאות מהורתך* ווכמ
לאצרבאיר תורתך* ואבינהנועםרזיםותתיה ללמהר וללמר לשמור ולעעטת .הדר
נועםאדניאלדינועלינוהמעעטהירינו כוננהעלינו ומעשההינוכוננהה עדולרצון
יצוריונאלי:
אמריפימציוןלבילפניךי"

ייכרז) בפתליםעפתיה
וננריפתולך א%
.
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וזעהקלהינסלאעטרנט
ט8.0ח00םששזם*הישח"י
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