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äîéðô êìî úá1225ø äéäå áäæ ìù õéöä ïë ìòå úéøéùòä àéäå äùåáì áäæ úåöáùîî  éåà
äì ùã÷ åá çúôì 'àåääì ùã÷ íúåç éçåúéô áåúëù  ' áéúëå ïøäà çöî ìò äéäå áéúëå

 ùáåì àåäù åéãâá ìë íâ àîâåã àåä ìåãâ ïäë éë úòãé øáëùá ãéîú åçöî ìò äéäå
 éúù ìò ãåôà éðáàá äìòîì áåúëä øéëæäù àöîú êëìå àîâåã íä äðä äãåáò úòùá

æì ïë øéëæä ïùåçá íâ ïåøëæì åéôúëä éðôì ïåøë ' ãéîúúìîå åîò éë àîâåã àéä ïåøëæ 
ã åðøéëæé"éî øèåòîå ó÷åî äãåáò úòùá ïäëä äéä ïë íàå à" åéðôìî ïùçá íéèáù á

òå åéøçàìî ãåôàáå" úãî åùàø ìò äìòîì äðéëùå äèîì åìéòî éìåù ìù íéðåîòô á
 ïåùìî õéö ïåùì åäæå ìàøùé ìò úçâùî íéîçøä äáù ïéãä)á øéù ( õéöî íéëøçä ïî

 àéäùåúìá÷î ïåùìî ïåéìòä øå÷îî )æé øáãîá (éøôá ïåéìòä àåä õéö õöéå1226 êåúîå 
 ìåãâ ïéðò åá ùé éë íéãâáä úùéáì øãñáå íéðéðòä øàùá øøåòúäì êì ùé äæä ïéðòä

äæ ïáäå íéòã íéîú úåàìôð äøåî  
  

àùú éë úùøô  
) ìâé ( ùã÷ä ì÷ùá ì÷ùä úéöçî  

éò 'ø 'ééçá :òå"î äìá÷ä ã õåö÷ úúì íúáùçîá åøäøäù äî éôì ì÷ùä úéöç
éðéñ øäáù ìå÷äå ùàä ïéá äöéöçå1227 äøôë úåéäì ì÷ùä úéöçî àéáäì åëøöåä ïë ìò 

õåö÷ àø÷é øùòä ïî úçàá õåö÷äù éôìå íàèç ìò1228 äøâ øùò àéáäì åëøöåä êëì 
íìù ì÷ùá àìå ì÷ùä úéöçîá1229éá íéò÷áîù éôìå ãåç éôìå ò÷á äæ óñë àø÷ð êëì 

ùòùóåñä ïî ùàø å1230 íéðãàä äæ óñëî åùòð êëì úçú úöáåøä íåäúä ïî ïåéìòå 
 øùàëå íúáùçî êôä äæî øàáúéù éãë íäéìò ïåúð ïëùîä úåéäì ïëùîá íéðåúðä

                                            
כל כבודה בת מלך ) תהלים מה יד(,  רבי שמעון פתח ואמר)א"דף רלז עא "ח(זהר ' עי 1225
א "ס(, א דכר ודא נוקבאד, דא על דא, כבודה בגין דאיהו כבוד, כל כבודה דא כנסת ישראל, פנימה

 ,)דא נוקבא
א " פקודא דא איהו לאדכרא כל פקודי אורייתא בגינה כדציצית )ב"קעד עדף (ג " זהר ח'עי 1226

. ועשיתם אותם דא איהו סימנא דמלכא לאדכרא ולמעבד' וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות יי
 ודא איהו ציץ לאסתכלא כתיב ועשית ציץ זהב והא אוקימנא רזא דציץ לאתעטרא ביה כהנא רבא

 דעלמא עלאה דאתעטר ביה כהנא רבא ובגין כך אסתכלותא דיליה מכפרא ימןביה עיינין דאיהו ס
 ???על עזות פנים דלא קיימא לקמיה אלא פנים דקשוט רזא דכל אינון פנים עלאין

 לא איקרי, וכד כנסת ישראל בגלותא. ה וכנסת ישראל איקרון אחד"קב, ח" ת& ח "זו' עי 1227
  : בעי לאמשכא ולאנהרא באתרא דפגים, ד"רזא דיו, דהוא עשר גרה, ועל דא מחצית השקל. אחד

לזמנין , לזמנין על רישיה, דא לזמנין איהי תחותוהי'  דא יובגין )א"חלק ב דף קנח ע(זהר ' ועי
שמות כז (ודא , אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה) תהלים קיח כב(ה "על רישיה יהו, באמצעיתא

הדא הוא , באמצעיתא מחצית השקל. ה מסטרא דמנרתא"על הו' דאיהו י, להעלות נר תמיד) כ
, חמש אמות ארך. י"כגוונא דא הוה, בסופא במשכנא, ה"זה יתנו כגוונא דא הוי) שמות ל יג(דכתיב 

וכלא אתרמיז . 'וחצי האמה י', ואמה ו, תתאה' מסטרא דה, אמות רחב' וה, עלאה' מסטרא דה
  אני ראשון ואני) ישעיה מד ו(דא איהו רזא ו', באת ו
האש הענן ובסוף לא קול אבל אחר כך , שמתחילים באש, לעיל יט יז שמונה מדרגות' עי

  והערפל קול גדול ולא יסף
הכוונה בו ש "וכן עיי, מתוך האש כח השם לפנים מכח מראה בתוך מראהלעיל כ א ' וכן עי

 בשום מקום במתן תורה דבור השם המיוחד אלא  כמו מתוך האש ולא תמצאוהואמתוך השמים 
והנה השם המיוחד כל ישראל שמעו קולו מתוך האש אבל לא ראו , אם כן יזכיר בו מתוך האש

  אותו אפילו אצילי בני ישראל
ב אלהים מתקבץ הארתם בצאתם מהחכמה שהוא מוחא לגבי "ומאלו הלל "ז' א ה"טנת' עי
 אך , כי הוא האלהים דקטנות, ולכן הלב הוא אש שורף.כמהב נתיבות הח"ב כמנין ל" ונעשה ל,לבא

 שהוא הנקודות העושים דפיקו מכח ,הרוח השורה בלב'  שהוא בחי,ה"הקול שבתוכו הוא שם הוי
 הנקודות

 .ן בפרשת נח בענין קיצוץ בנטיעות" ברמב'עי 1228
 .'י' היינו קציצה אבל קציצה זו היא בחי 1229
 שהוא מציאות של קיצוץ בנטיעות 1230
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 áåúëù ïéðòëå íéøñç åàöîð íìùä ùã÷ä ì÷ù àåäù ìåãâä íùä ì÷ùîá åì÷ùð) ìàéðã
ä (àîá àúì÷ú ì÷úàéðæèçä àåäù éðôîå øéñç úçëúùäå  ùôð ãò òâð íùðåòå ìåãâä à

äì äîåøú äæ ì÷ùä úéöçî úúì åáééçúð êëì 'ùôðì øôåë àåäå   
  
  
) ìèé (  

éò 'áîø"ï:íéìâøäå íéãéä åôåñå íãàä ùàø úåéä øåáòá úîàä êøã ìòå 1231 éë 
 øùòì æîø íãàä úøåöá íäå äèîì íéìâøäå ïúåà åäéáâäá åôåâ ìëî äìòîì íéãéä

ðéá åôåâ ìë äéäéù úåøéôñä äøéöé øôñá åøîàù åîëå íäé)å ÷øôã äðùî  ( úéøá åì úøë
áöà øùò ïéáå åéãé úåòáöà øùò ïéáúåò ååèöð êëéôì øåòîä úìîáå ïåùìä úìîá åéìâø 

 ïîå ñåì÷ðåà äúåà íâøú äùåã÷ì úàæä äöéçøäå íéìâøäå íéãéä õåçøì ïåéìò éúøùî
 äæì ïéåëúéù äìôúì íéãé úìéèð åðéúåáø åð÷ú äæä ïéðòä äöéçøäå íéôë úåàéùð íòèë

 ïäë íéøåôéëä íåéá éë äåöî àìå áëòî åððéàå äðîæäì åá äåö øåéëä ìáà äåöîä àéä
 åãåáëì ïéùåò åéäù áäæ ìù ïåúé÷î åéìâøå åéãé ùã÷î ìåãâ)âî àîåé ( ïî åðãîì ìáà

éìë äëéøö éë øåéëä  
  
) ìàì ( éì äæ äéäé ùã÷ úçùî ïîù–   

éò 'ø 'ééçá :áîøä ùøéô"ïæ " äæ äéäé øîàå åéðáìå ïøäàì äéäé øîàéù éåàø äéä ì
 øùàå øîåà áåúëä ïéáú àìù éãë íëéúåøåãì åá øçáà øùà éùã÷ çéùî åá çåùîì éì

 éëìî ïë íàå ïäëä ïøäà òøæî åðéàù éî ìë øæ äéäéù úøëðå øæ ìò åðîî ïúéìàøùé àìù 
äé äæä áåúëä àá êëéôìå äçùîä ïîùá åçùîð êéà íéðäë åéä ììëá ñéðëäì éì äæ äé

 ãåãá øéëæäù åäæå íùä éçéùî íäéðù éë íéëìîä íéðäëä)æè à ìàåîù ( éë åäçùî íå÷
â áåúëä øîàå àåä äæ" ë)èô íéìäú ( øîåìë åéúçùî éùã÷ ïîùá éãáò ãåã éúàöî

 éì ùã÷ úçùî àåäù ïîùáìòå ïåùìî ïéáäì ùéå êñéé àì íãà øùá ìò ïàëá øîà ïë 
î àìå èåéãä íãà äðåùàøá ïîùä úùøô áåúëä íéã÷äù äî éë ìéëùúù êéøöå êì

 ïéîë åúåà ïéçùåî åéä ïîùä éë óåñäå ùàøä ãâðë íäù éðôî äðåøçàá úøè÷ä úùøôå
ë"ó1232ãé åàù ïéðòë ùã÷ úçùî éàãåá åðîîå ïé÷ùîä ìë ìò ïåéìòä àåäå íëé åäæå ùã÷ 

 úøè÷äå ùã÷ äçùîä ïîù úà ùòéå áéúëå ùã÷ úçùî ïîù ïåùìäì" íùáù äðåøçà à
 áåúëù àåä)âì íéøáã ( ïéðéî äùîç äçùîä ïîùá åéä äæ íòèîå êôàá äøåè÷ åîéùé

è úøåè÷áå úåðåùàø ùîç ãâðë ' úøåè÷ä úùøô äàáå íìëî äìåìë àéä ïë éë ïéðéî
äæ ïáäå øîàéå ïåùìá  

á äãåäé éáø àðú éì äæ äéäé ùã÷ úçùî ïîù ùøãîáå" äçùîä ïîù éàòìà ø
 äùî äùòùé àìà åá äéä àì äìçúîù óåñ ãòå äìçúî åá åùòð íéñð éñð øáãîá" âåì á

 øåàäù äîëå äîë úçà ìò ÷éôñî äéä àì íéø÷òä åá êåñì íà ïéä úéæ ïîùå øîàðù
îñäå úçúåø äøåéäå òìåáíéðî çáæîä éìë ìëå åéìë ìëå ïëùîä êùîð åðîîå ïéòìåá 

 éîé úòáù åéðáå ïøäà åçùîð åðîîå åðëå øåéëäå íéìåãâ íéðäë åçùîð åðîîå íéàåìîä
æ éì äæ äéäé ùã÷ úçùî ïîù øîàðù àáì ãéúòì íéé÷ åìëå" ïëå éâåì øñéøú àéøèîéâá ä

                                            
כ צריך "ל האצבעות רומזים למעלה וע"א,  בעבודת הברכה למהורגליהם) &(ספר הקנה ' עי 1231

כ רוחצין כי המכוון בעשר על העשר כענין בקידוש ידים "להעביר כל הזוהמא בשעת הברכה ע
  ורגלים בעבודה ולמה מן הלוים

לתרומה כולן עד סוף ל בני קידוש ידים ורגלים ונטילה לחולין ו"א,  היכן נוטליןעד) &(וכן שם 
 היד היינו אצבעות

 .ן כ ב והארה שם בשם הזהר"רמב' עי 1232
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æø åùøã"é ì" íéîñ éðéñá äùîì åì åøîàð íéðîñ àéøú äùîç àä äðáìçå úìçùå óèð 
é àä åìà åîë ãåò úåáøì íéîñ 'é àä äëæ äðåáìå" à  

   
  
) àìá (íùá éúàø÷ äàø ìàìöá   

éò 'áîø"ï: ùøãî äæá åðéúåáøìå )åîù"á î ø ( ïåùàøä íãà ìù åøôñ åúåà äàøä
 øîàðù åúåà éúð÷úä äòù äúåàî ìàìöá óàå äòù äúåàî åéúð÷úä ãçà ìë åì øîàå

 åøîà ãåòå éúùøéôù ïéðòë àåäå ìàìöá íùá éúàø÷ äàø)äð úåëøá ( ìàìöá äéä òãåé
øàå íéîù ïäá åàøáðù úåéúåà óøöì ïéáîå òãåéä àåäå åìàá æåîøé ïëùîä éë ïéðòäå õ

åãåñ1233  
éò 'ø 'ééçá :á÷ä åì äàøä åøîàù ùøãîá åæîø äæìå" íãà ìù åøôñ äùîì ä

 æåîøì àá ìàìöá íùá éúàø÷ äàø øîàðù åéúð÷úä äòù äúåàî ìàìöá óàå ïåùàøä
äîëçä ïî íìë íéàøáðäå úåøåãä åìöàðù äòù äúåàî øîåìë íùá äéä ìàìöá éë ïëå 

á÷äá ïéá ìàìöá íùá úåìîä äøåé"á ïéá ääùî éôì ìàìöá àø÷ð ïë ìò éë øàåáî åäæå 
 ìù åìöá áùéå äëæå àöé ïë éøçàå ìà úåìéöà çëá ä÷å÷çå äîåùø åúîùð äéä äìçúîù
 íäéôðëá íéëëåñä åéáåøë íò úøåôëäå áúëáù äøåú ìù ìö äéäù ïåøàä úåùòì ìà

éùàøá éîé úùùîå ïåøàì ìö åéäùåì ï÷åúî äéä ú1234  
  
) àìé ( ãøùä éãâá úàå–   

éò 'ø 'ééçá :òå"ää éë ïëúé ãøùä éãâá úà äìá÷ä ã" æåîøú ãøùä úìîáù à
äì" ùã÷ä éìë éåñë íäù éôì ãøùä éãâáá áåúëä äðæîøéù àåä ïéãáå íùáù äðåøçà à

ä ïëå íéìâúî íãé ìòå íëåúá íéîìòðå íéñåëî ùã÷ä éìëå"íùì éåñë íùáù äðåøçà à 
áé ìéëùîäå äãé ìò äìâúîå íìòðäïé1235  

  
) àìâé ( åøåîùú éúåúáù úà êà  

éò 'áîø"ï: íãåñá éúæîø øùàë øåîùå øåëæá ïàëá äåö úîàä êøã ìòå ) ë ìéòì
ç (éúåúáù íòè äæå1236 - øîàå úòãì íëéðéáå éðéá àéäù àéä úåà éë íäéðùá øîàå 

 ìà áåùú çåøä éë úøë äéììçîá áééçå úáùä úà íúøîùåäðúð øùà íéäìàä1237 
)æ áé úìä÷ (äì ùã÷ ïåúáù úáù àåäù éòéáùä íåéá øîàå íùî úøëú åæå ')åè ÷åñô (

                                            
ברזין גליפן ,  באתר דבי מקדשא תליין כל אתוון דאלפא ביתא)א"חלק ב דף קנב ע(זהר ' עי 1233

א "נ(וכל עלמא דלעילא ותתא כלא ברזא דאתוון מתחממן , קשירין מרקמן עליה, דשמהן קדישין
במשכנא אתגליפו . עלאה עלייהו אתגליף) א דשמא קדישא"ס(ן דקודשא וגליפאן ורזי) מתחקקן

דהא בצלאל הוה ידע חכמתא לצרפא אתוון דאתבריאו בהו שמיא ,  חזידקאואתציירו אתוון כ
וכמה , ואתבריר מכל עמא דישראל, אתבני משכנא על ידיה) א דא"נ(ועל חכמתא דיליה . וארעא

ראה ) שמות לא ב(לעילא כתיב , בריך הוא דיתבריר לתתאהכי בעא קודשא , דאיהו אתבריר לעילא
 ושמ. ה בשם בצלאל"ראו קרא יהו)  להשם ל(לתתא , קראתי בשם בצלאל

. ה בשם בצלאל"ראו קרא יהו) שם לה ל(לתתא ,  בצלאלבשם )א"חלק ב דף קנב ע(הר ז' עי 1234
ההוא ,  יתיב בצל אלדאיהו, דא צדיק, ומאן איהו, בצל אל, ושמיה ברזא עלאה אקרי הכי בצלאל

, וההוא צדיק נטיל לון, ההוא אל נטיל שית סטרין, ואיהו יתיב כגוונא דההוא אל, דאקרי אל עליון
, ההוא אל כללא דכלהו שית סטרין, האי צדיק אנהיר לתתא, אוף הכי ההוא אל אנהיר לעילא

 בן, בן אורי. ההוא צדיק כללא דכלהו שית סטרין
  ?מספיק

1235  
 בחיי' ר' עי 1236
1237 ?? 
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 íìåò úéøá àéäù úáùá øéëæäå íìåò ãåñé àåäù øåáòá)æè ÷åñô ( úåà éë øîàå øæçå
 ìàøùé éðá ïéáå éðéá àéä)æé ÷åñô ( úåà íåéäù íòèäå éòéáùä íåéá úáùä àéä úåà

 úåà àéä úáùäå äàáä äøéúé äîùð àéäå ùôðéå úáù íòè äæå íìåòìãåñéîíìåò 1238 
 éç ìë ùôð åãéá øùà)é áé áåéà ( úøùòá äðéðò éúæîø øáëå úøàåáî äùøôä äðäå

 úåøáãä)çë ÷åñô ìéòì (ïéáé ìéëùîäå.  
éò 'ø 'ééçá :òå"øåîùå øåëæ åøîùú éúåúáù úà äìá÷ä ã1239 êéà êáì ìàì ïúå 

ìå àéä úåà íäéðùá øéëæäìàøùé úñðë àéäù úáùä éë äæá øàáå íä úåà øîà à1240 
ìåãâä úáùä ìò úåà àéä1241ä éðà éë úòãì íëéðéáå éðéá úåà àéä úáùä éë øîà êëìå  '

 íòèë äæå)ãé úåîù ( úà ìàøùé àøéåãéä øîàå úåàä àåäå ìàøùé úñðë àéäù äìåãâä 
ä úà íòä åàøééå 'ä úà íòä åàøé äìåãâä ãéä åâéùäù êåúî éë ' úåà äæ éë øîà åìàëå

 ïéðòä ãåñ àöîú íùå úáùä íåé úà øåëæ ÷åñôá úáù úåöî ãåñá éúëøàä øáëå äæ ìò
øàåáî  

  
) àìçé ( äùî ìà ïúéå–   

éò 'ø 'ééçá : ÷åñôä óåñá øëæðä íùä ìà êùîð àåäå äùî ìà íéäìà ïúéå åøåòù
ùá äéä ìëä áúëîä íâ úåçåìä äùòî íâ éðéñá øåáãä éë íéäìà òáöàá àéäå íéäìà í

ä"øáãéå ÷åñôá äæ éúøëæä øáëå íùáù äðåøçà à  
äáåùúä àéä úéùàøá äùòîá øëæðä íéäìà íù ìë éë úòãé øáëå1242 äîå 

 ïë éøçà øéëæäù)á úéùàøá (äá íàøáäá 'ää àéä íàøá"ää éë úàæä äðåøçàä à" à
ïë ìò äðîî äìòîì ïéàù äáñäå ø÷éòä àéäù áåùçú àìù éãëå äáåùúä çëá àøá àéä 

ùò íåéá ãéî êîñ êëéôìå àøéòæúåä  ' ïëå ø÷òä àåäù ãçåéîä íùì äéùòä êîñ íéäìà
ò ãåã øéëæä" ä)äî÷ íéìäú (ä áåè ' ãçåéîä íùä ìò äæ øîà åéùòî ìë ìò åéîçøå ìëì

çàå øúñðá øáã êëìå"ä êåãåé øéëæä ë ' çëðì øáã êëìå ïéãä úãî ìò ïë øîà êéùòî ìë
åëøáé êéãéñçå íòè äæåäá àìî äë"úåëìî ãåáë äéì êéîñå àêé íù éë " ïéãä úãî àåä ä

 ïåùìë)åè úåîù (íù éúøëæäù åîëå äé úøîæå éæò  
 àì íàù ïúçì äøñîðä åæ äìëì äðúîá äøåú åì äøñîðù áéúë åúìëë åúåìëë

îá äøåúä ãåîìì ìåëé äéä àì ïë 'íåé  
îá äùî ãîì äìë äøåúä ìë éëå ùøãîáå ' áéúë àìäå íåé)éààé áå ( äëåøà

á÷ä åãîì íéììë àìà íé éðî äáçøå äãî õøàî" éøáã àéöåîù éî ìë ùé÷ì ùéø øîà ä
 íøîà àìù åì çåð äìòá ìò äáøò àéäù åæ äìëë íäéòîåù ìò íéáøò íðéàå äøåú

á÷ä ïúðù äòùáù"ì äøåú äìàøùé ìò äáéáç àéäù åæ äìëë ìàøùé ìò äáéáç äúéä 
åæ äìë äî ïåòîù éáø øîà äìòáë äëéøö " øîàðù ïéèåù÷ éðéî ã)á úéùàøá ( ìò äàáéå

                                            
 &בחיי'  ר’עיהיינו יסוד דבינה  1238
דודאי קודשא בריך הוא איהו אורייתא ושכינתא היא מצוה זכאה : ל"א ז"ז כג ע,תיקו' עי 1239

מאן דמתעסק בהון לייחדא לון וכן זכור ושמור אינון קודשא בריך הוא ושכינתיה זכאה איהו מאן 
אינון ) זכור ושמור(ינון אבא ואימא ה דא"דמייחד לון ביום שבת דאיהו יסוד ברחימו ודחילו די

  לקבל
סק בהם ליחד ו אשרי מי שע,שודאי הקדוש ברוך הוא הוא תורה ושכינה היא מצוה: תרגום

 אשרי הוא מי שמיחד אותם ביום שבת , וכן זכור ושמור הם הקדוש ברוך הוא ושכינתו,אותם
 כנגד הם )זכור ושמור( , שהם אבא ואמא,ה"שהוא יסוד באהבה ויראה של י

 1127 לעיל הערה 'עי 1240
 1128לעיל כ ח והערה ' עי 1241
 .982לעיל הערה ' עי 1242
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àáéå ïéðî íãàä"á÷ä äèù÷ù ãîìì ä"ëá äåçì ä"íéèåù÷ éðéî ã1243 íéøåîà íäå 
ëá èùå÷îå é÷á äéäéù êéøö íëç ãéîìú êë äéòùéá" úàø÷ð àéäù úáùä ïëå íéøôñ ã

ë úáù úëñîá éùà áø øáçù åðéöî äìë" éôì äìë úáù úàø÷ðù äîå íé÷øô ã
ù óåñ äìòî ìù úáùä ïë éë õøàå íéîù äùòî úéìëúå úéùàøá éîé úùù óåñ úáùä

úåìéöàä1244 äîìù äåö ïëå äðåøçàá äìëä íéù÷áîù äæä éðôåâä íìåò ìù åâäðî ïëå 
ò" ä)ãë éìùî (ðáå øçà êì äãùá äãúòåúé åîë éååö øçà úìîå êúéá )äð íéìäú ( âìô

íðåùì  
 úåãòä úåçåì éðù-ìàøùéì åéä úåãò  åãéá àéáîù éîë íëåúá äøåù äðéëùäù 

òå êìî ìù åîúåç" åéäå úåøáãä úøùò åéìò åáúëéù ãçà çåì äéä àìù äî èùôä ã
 ïî ïáàä úåãòä úåçåì ãåòå íéðùá àìà úåãò ïéàå úåãòä úåçåì íéàø÷ðù éôì íéðù

 áåúëù ïéðòëå íéîùä ïî áúëäå õøàä)àì íéøáã (õøàä úàå íéîùä úà íá äãéòàå  
òå"ã éðù ãâðë äìëå ïúç ãâðë õøàå íéîù ãâðë úåãòä úåçåì éðù ùøãîä 

 äæî ìåãâ äæ àìå äæî ìåãâ äæ àì áéúë úçì àðéðç éáø øîà íéîìåò éðù ãâðë ïéðéáùåù
ã äìé÷ñá íéùðåò ìù íáåøù ïáà ìù äîìå" åðéáà á÷òé ìù åúåëæá åðúðù ïáà úåçåì à

ðù ïáà àø÷ðùøîà) èî úéùàøá (ïáà äòåø íùîã ìàøùé " ùã÷îä úéá úåëæá à
 øîàðù)çë äéòùé (ò ïáà ïåéöá ãñé éððä"ë  

òå" äøåú éðù úìîå øáãéå ÷åñôá åðáúë øáë íéðù úåçåìä åéäù äî äìá÷ä ã
òà éë ïðåáúúù êéøöå íéøéòùä éðù íéùáë éðù ïåùìë ïéåù åéäù" íöòá íéåù åéäù ô

éãä úãî ïë éë éåàø ïëå áúëîá ìåãâ äéä ãçàä íôåâ úãîî äëùîäå òôù úìá÷î ï
àø çåìá àöîúå íéîçøïåù éðùä çåìá ììë åðàöîú àìå øåáãå øåáã ìëá ãçåéîä íùä 

ë ãçåéîä íù ïéðî åá åîùøð ìáà"øàåáî äæå úåáéú å1245  
 åùøã ïëå áçåøá íéçôè äùùå êøåàá íéçôè äùù úåòáåøî åéä úåçåìä éë òãå

æø"ùù íëøà úåçåìä ïéôúåùä ÷øô àøúá àááá ì øáëå äùìù íéáòå äùù íáçøå ä
 íäá úåéäá êìî ìù åîúåçá úåçåìä úåîåúç åéä äæä ïåáùçä íò éë êìöà øàáúð

å äæ çåìá äùîç úåøáãä úøùòäùîçäæ ïáäå äæ çåìá   
 çåìå çåì ìëá äéä éë àöîú éáåòå áçåøå êøåà ïéá úåçåìä úãîá ãåò ìéëùú íàå

÷" äæá ïîéñäå íéçôè ç)åè úåîù (åì íù íùç "øé úåçåìä éðùáå èôùîå ÷" íéçôè å
øé ãâðë äæ äéäå"òáù úåéúåà å"úåîù á1246 ïîéñäå ãçåéîä íùä óåøöî úåëùîðä ) íù

ãì (ä øåáòéå 'òì úåçåìä åéäùë éë äæî åðâùäå éðéñá äùî ìà ùøôúð ìëä éë åéðô 
úåôåøö úåéúåà ìë íò ãçåéîä íù äéä ïåøàá úåðåúð  

ôðñ ìù åéä úåçåìä éë òåãéå ãåáëä àñëá åðéöî ïëå ãåáëä àñëî åç÷åìå ïåðéøé
àá úçì úìîå àñë úåîã øéôñ ïáà äàøîë"á ú" åîë íäéìò äøåù äðéëù êëìå àñë ù

 øîàðù ãåáë äøåúä úàø÷ð ãåáëä àñëî åç÷åì úåçåìäù éðôîå àñë ìò)â éìùî ( ãåáë

                                            
ם את הצלע דאבא ואמא "ה אלהי"ן יהותא חזי בקדמיתא כתיב ויב: ב"א מח ע"זהר ח' עי 1243

ואעלא ליה בחמש (ולבתר ויביאה אל האדם ) ד"כ'  ויבאה בגימ1243ד קשוטין"בכ (1243אתקינו לה
לאתקשרא כלא ) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים) ירמיה כה י(קלין 

  :כחדא ולאתחברא חד בחד והוא יהיב לה מה דאצטריך
בעשרים ( שאבא ואמא התקינו לה ,"אלהים את הצלע' ויבן ה" בתחלה כתוב ,בא וראה: תרגום
והכניס אותה ( ,"אה אל האדםיויב" ואחר כך ). ויבאה בגימטריא עשרים וארבע,שוטיםיוארבעה ק

 להתקשר הכל ")קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים" ,בחמשה קולות
 .כהא נותן לה מה שצרי והו,כאחד ולהתחבר אחד באחד

 1127לעיל הערה ' מידת המלכות עי 1244
 חסר משהו 1245
1246  



áîø"øå ï 'ééçá 

293 

 åìçðé íéîëçïëå øîàðù ãåáë úàø÷ðå ãåáëä àñëá äùøù úéìëùä ùôðä )ì íéìäú (
 øîàðù äùøùì áåùì äëåæ äøåúá ÷ñòúîä íãà ìù åùôðå ãåáë êøîæé ïòîì)èé íù (

ä úøåú 'ùôð úáéùî äîéîú  
  
) áìã (  

éò 'áîø"ï : éë åðúåà äøåé áåúëä äæ íâ êåìòä øùà ìàøùé êéäìà äìà åøîàéå
 íéøöîî íàéöåä øùà àåä íäéðæàá äéä øùà äæä áäæä éë áåùçéù íìåòá ùôè ïéà

à íå÷î íåùá ìâòá øîàéù àöîú àì äðäå íùî íìòä úàæä äøåöä çë éë åøîà ìá
ä éëðà øîàù éîá íéãåî íä éë íéøöîî åðàéöåä øùà ' õøàî êéúàöåä øùà êéäìà

 íéøöî)á ë ìéòì ( íéáø úåîå÷îá åøîàé ìáà íùî íúåà àéöåîä àåä ìåãâä åîù éë
úáøçîä äìåãâä ãéä íå÷îá äæ åç÷é éë êåìòä øùà øåáòì êøã íé é÷îòî äîùä íé 

 íéìåàâ)é àð äéòùé ( øîàðù åäæå)áë àë å÷ íéìäú (áúá íãåáë úà åøéîéåúéð ìëåà øåù 
 ìò úåàøåð íç õøàá úåàìôð íéøöîá úåìåãâ äùåò íòéùåî ìà åçëù øîàð íùå áùò

éðô ìò íéøçà íéäìà êì äùòú àì ìò åøáò äðäå íåö øùà åøáã åçëù óåñ íé1247)  ìéòì
ëâ  (íù éúæîø øùàë1248äæ ïéáúå   

  
) áìæ (  

éò 'áîø"ï :íùä øîà êîò úçù éë1249 úçù éë úçàä úåòø íéúù åùò éë äùîì 
 åãéá åúçùî éìë ùéàå øîàðù ïéðòë ïéðá úñéøä äúçùää ïéðòå êîò)à è ìà÷æçé ( éððä

 úéçùîä øä êéìà)äë àð äéîøé ( ïàëá äúçùää ùåøéôå ìãâîå äîåç ìë ñøåää ìáá
øáãäö÷î åðéúåáø åàø÷ù õúåòéèðá 1250 åì åçáæéå åì ååçúùäå äëñî ìâò åùò éë éðùäå 

 äùòî úéðùäå áì úåîåìòú òãåé àåäù åãáì íùä ÷ø äðòãé àì äðåùàøä äøéáòä äðäå
 áåúë ïë éë ìâòä äùòîá åàèç íòä áåø äðäå éúùøéô øùàë íäáù íéàèåçä íéçáåæä

 äæ éìåìå áäæä éîæð úà íòä ìë å÷øôúéååëá ñòëä äéä àìíì íéâøäðä äðäå íúåìëì 
éúùøéôù åîë äòø äáùçîá àèçä äéä íáåøá éë íéèòåî íéôâðäå  

 óåñ íéî ìàøùé úà äùî òñéå ÷åñôî ïáåé íéøöî õøàî úéìòä øùà íòèå) ìéòì
áë åè (- õøàî åðìòä øùà ùéàä äùî äæ éë åøîà øùà íøîàîë åì øîåì äöøù åà 

 äøåú äðùîá ïëå íéøöî)áé è íéøáã ( íä øùàë åàöé êãé ìò éë íéøöîî úàöåä øùà
ôúá øîà äùîå íéøîåàåúì ä÷æç ãéáå ìåãâ çëá íéøöî õøàî úàöåä øùà )àé ÷åñô (

ä ïéîé ìåãâ çëá éë äøåáâäå çëä êì éë àéöåîä àåä êãáì äúà éë ' ãéáå çëá éøãàð
ä ïéîé ä÷æç ' áéåà õòøú)å åè ìéòì (å ìåãâä êçëá øîà ïëå äéåèðä êòåøæá)èë è íéøáã (

éúæîø øùàë1251î ãåñá úãòåøæä   
  
) áìé (  

éò 'áîø"ï : äøçé êéà ïééãò åôà äøç àì íà éë ñåòëàå éì äçéðä øîàéù íòè ïéàå
 óøä êøãë éôà ïåøçá íìëàå éì äçéðä øîàéù èùôä êøã ìáà äùî åðçéðéù éøçà åôà

 íãéîùàå éðîî)ãé è íéøáã(.   

                                            
 .....היינו  1247
1248 ? 
 'ל ה"נדצ 1249
 .1163הערה ' עי 1250
 ?? אולי יד לאה ימינך" לעיל טו ו ד1251
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çéðä úîàä êøã ìòåäá íìëàå íäá äøçúú éìù ïéãä úãîå éîçø ä1252 éîò éë 
ïéàäì 1253ä éðô úà äùî ìçéå íòè äæå íäá úåùø  'ä ïåãàä éðô úà íòèë àåäå åéäìà '

ìàøùé éäìà1254) âë ãì ïìäì ( äøåú äðùîá øéëæä êëå)åë è íéøáã (ä 'ìàá"ìã ó" ú
åéå"ä ã"òãúå ïéáå äìçú ïåùìî ìçéå äéäéù ïëúéå åéøçà à  

  
) áìàé (  

éò 'áîø"ï :ä äîì ' êøã ììôúéù äùî éåàø äéä äæä ìåãâä àèçá äðä êôà äøçé
 äìåãâ äàèç äæä íòä àèç àðà ïéðòë äðçúå éåãéå)àì ÷åñô ïìäì ( àøæò ììôúäëå

 äìåâä ìòî ìò åúåãåúäëå)à é àøæò (ä äîì øîàéù íòè ïéàå ' åðéúåáøå)åîùá"è æ âî ø (
 ìò äæá íéøøåòúîêøã úåãâää  åéðôì àèçä èòîì íéîòè äîë øéëæäì  

 äúà éë êîòá úèìåù úåéäì ïéãä úãîì úåùø ïúú äîì øîàé úîàä êøã ìòå
íäéàðåù ìò ïéãä úãîáå íäá íéîçø úãîá íéøöî õøàî êîùì íúåà úàöåä  

ä äîì úàæä äìôúäå  ' øùà àéä äìôúä úàæ éë úîàá äàøð íéøöî åøîàé äîì
 äøåú äðùîá øéëæä) è íéøáãåë (ä ìà ììôúàå 'ä øîåàå ' ïéðò éë êîò úçùú ìà íéäìà

 éøçà äøéëæä íùå øää ïî åúãø íãå÷ äìôúä ïàë øéëæä äðäå íäéðùá äåù äìôúä
ø úòãå øää ïî åúãø"ò äúéäù ïîæ ìë ìàøùé ãòá ììôúä àì äùî éë à" ìáà íäéðéá æ

 íãéîùàå éðîî óøä åì øîà øùàë)ãé è íù (éåìú øáãä éë ïðåáúä ìâòä øòáå ãøéå åá 
äøåúá øçåàîå íã÷åî ïéàå íåé íéòáøàá ììôúäì áùå  

 äæä íòä àèç àðà øôñé øùà àéä åáåùá äùòù äìôúäù øåáòá ïë éúòã ïéàå 
 äìåãâ äàèç)àì ÷åñôá ( øäì åáåù éøçà íåéä íéòáøàá äùòù úçà äìôú ìëä íàå

 ïàë øéëæéå äúåà ÷ìçé äîì) àé íé÷åñôá-âé (øçàå äúö÷î äãéøéä é)àì ÷åñôá ïìäì (
 øçàä úö÷îä øéëæéìáà éôà øçéå éì äçéðä åì øîà øùàë éë äàøð ïëìå úåìôú éúù ïä 

ä éðôìî óö÷ä àöé ïô àøé äéä éë ììë øçà àìå íùä éðô äì ç ãéî íìëàå íäá ' ìçéå
ä äîì øîà ãéîå òâøë íúåìëì óâðä ' äáø úåîù äìàá éúàöî êëå êîòá êôà äøçé

)à áî ( éì ãøàå ìàøùé úà éðà çéðî íà äùî øîàïéà éðéà ìáà íìåòá äîå÷ú ìàøùéì 
åëå äéøåâéðñ íäéìò ãîìì äùî ìéçúä ãéî íéîçø íäéìò ù÷áàù ãò ïàëî ææ ' äðäå

 ÷ø íäì äöøúðù àì íúåìëìå íúåà âåøäì øáã øùà äòøä ìò íùä íçðå íäéìò ììôúä
éàðô åì äéäù ïåéëå äìë äùòà àì éúîçð øîàù åéãáåò âøäå ìâòä úà óøùå äùî ãøé 

ä ìà äìòà íòì øîà ïë øçàå ' íëúàèç ãòá äøôëà éìåà)ì ÷åñô (íëì ìåçîéù  
ä øáã éøçà éë øçà øãñá ïéðòä øôñ äøåú äðùîá ìáà  ' éðîî óøä øîàù

 ãøàå ïôàå øîà íãéîùàå)åë è íéøáã ( ìë íù íäì øãñî äùî äéäù éôì íòèäå
ò çøèù çøåèäå íäéàèç ìâòá áøåçá åùòù äî øôñ äðäå íäéì) áé íé÷åñôá-æè (

 úåçåìä øáùì àåä êøöåäùå)åñô÷æé  ( äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà íäéìò ììôúäìå
)èé çé íé÷åñô ( ïøäà ìò íâå)ë ÷åñô ( ìâòä úà óåøùì çøèùå)àë ÷åñô ( åùòù äî øôñå

 äåàúä úåøá÷áå äñîáå äøòáúá)áë ÷åñô (ä çìùáå 'ùã÷î íúåà òðøá )âë ÷åñô (
                                            

אחיד בדרועיה ימינא לקבל ,  חכמתא דמשה בתלת נקודין אלין)ב"ב דף קצג עחלק ( זהר 'עי 1252
אתחבק בגופא דמלכא לקבל , אחיד בדרועיה שמאלא לקבל ויחר אפי בהם ואכלם, הניחה לי

תרין דרועין מסטרא דא ומסטרא דא לא יכיל , וכד אתחבק בגופא, ואעשה אותך לגוי גדול
 ד, לאתנענעא לסטרא בעלמא

 ?יןלמידת הד 1253
  ?א"ת וז"יג כא שאלהי ישראל כינוי לת' עי 1254
ובאתרא דאבהן תמן . דבאתר דאלין מלאכין תמן אבהן תמן. א )א"דף קעד עג "ח(זהר ' עי

 אתה החלות להראות ’האלקיו אדני ' ד ויחל משה את פני יי"שכינתא תמן ובה ויחל בה צלינא הה
 ובה ת. את עבדך ובה חלה זכות אבות
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ä íò íúééä íéøîî íéìùäù éøçàå ' íëúà éúòã íåéî)ãë ÷åñô (øæç)  äë íé÷åñôá-èë (
ä éðôì ìôðúàå øîàå úåìôúä éúù úà øãñå øéëæä øùà åéúåìôú ïéðò ìà ' íéòáøà úà

ä øîà éë éúìôðúä øùà äìéìä íéòáøà úàå íåéä 'ä ìà ììôúàå íëúà ãéîùäì '
ä øîåàå 'ú ìà íéäìàåâå êîò úçù 'ä éðôì ìôðúäì éúëøöåä øîåàë ' íéòáøà íëøåáòá

ä øîà äìçúî éë íåé ' êøöåä àìå êîò úçùú ìà åéìà éúììôúäù ãò íëúà ãéîùäì
 äøéëæä àì ïàëá íâ éë íäéìò ìôðúä íåé íéòáøàù øîà øáë éë úéðùä äìôúä øéëæäì

à íäéìò ìôðúä øùà úåù÷áå íéðåðçú äîë áåúëì ìëåé éî éëíåé íéòáø  
 éðô úà äìç äìçúî éë úåìôú éúù åéäù úîàá øéëú éúùøéôù äî ïéáú íàå 

ä 'ä éðôì ìôðúä óåñáå åéäìà 'íåé íéòáøà1255 ìà äùî øîàéå úùøôá øàáúé øùàë 
ä'1256 äøåúä äðùîá øéëæäå )ë ÷åñôá íù íéøáã (ä óðàúä ïøäàáå ' ãòá íâ ììôúàå

á øéëæä àìå àéää úòá ïøäàïàëå ììë äæ  åééçá øéëæäì äùî äöø àì éë ïøäà ãåáëì äæ
 úåéùøôá ïåëðä øãñä äæå úîàä åðòéãåä åúåî éøçà íùå ùåáé àìù åúìôúì êøöåäù

äìàä  
éò 'ø 'ééçá :ïéãä úãî àåä éðô úìî éë ïéãä úãîì äùî ïðçúä1257 ïåùìë ) àø÷éå

ë ( éðô úà éðà éúîùå)ãì íéìäú (ä éðô 'áëå éðô ìò ãåñ àåäå òø éùåòá äæ éúøëæä ø
 ïåùìî ìçéå úìîå øàáúð íùå øáãéå ÷åñôá)à éëàìî ( ïåùìî äéäé åà ìà éðô àð åìç

óåñä ìà äìçúää êéùîäù øîåìë äìçú1258úòãä ìà äðéáä 1259 åéäìà øéëæäù äîå 
 øîàéù ùåøéôá àì äùî ìò úåäìàä ãçéî áåúëä äéäéù äøåúä ìëá ïë åðàöî àìå

ëá àìå ãåãå úåáàá ïéðòë äùî éäìà äæ äéä éë øáãä íòèá éì äàøðä äæä íå÷îá ÷ø éåð
á÷ä ïéàù äøåúä åðì äæîøå èòîì"ä øéëæä äìòúé àåä ïëå äæä àèçá ìàøùéì íéäìàì 

åúåäìàá äúò åøôëå íéîùì íéãåðî åéä éë ïéðòäå åîò íðéà éë æîøå êîò  
  
) áìåè ( øää ïî äùî ãøéå ïôéå–   

éò 'ø 'ééçá :÷åñôä íò äæ ÷åñôá àöîúå÷ åéøçàù "÷ ãâðë úåáéú ç" íéçôè ç
øé íäéðùáå ãçà çåìá åéäù"øé ãâðë íéçôè å"òáù úåéúåà å" íùä ïî úåàöåéä úåìî á

à äùìù ïéáòå äùù ïáçøå äùù ïëøà úåçåìä éøäù ìåãâä"ì íéîòô äùìù ë" éøä å
÷" íùä éë ùøåôî øåàá äæ ïåøàä êåúá úåçðåî úåçåìä åéäùëå çåìå çåì ìëá íéçôè ç

÷ àø÷éå ãò ìåñôéå ïî àöîú ïëå åôåøö ìë íò ïåøàá äéä"çàå ïë íâ úåéúåà ç" øéëæä ë
ä íùá 'ä øåáòéå 'ò åðîîù ãçåéîä íùä éë øåîâ øåàá àåäå åéðô ìò" íäá ùé úåîù á

øé"éðéñá ùåøéôá äùîì øàáúð äæ ìë éë úåéúåà å1260   
  
) áìæë (  

                                            
צלותא , דקא עביד כל מה דעביד משה, הא אוקמוה.  אנפין מה היאילתנפ& ח "זו' עי 1255

ועאל בכל , אבל בתר דמסיים צלותיה. 'דכתיב ואתנפל לפני ה, ותחנונים ובעותין ונפילת אפים
אצטריך , והואיל ונחית לתתא, אית לנחתא לתתא, ואתקשרת כלה בכלהו, אינון דרגין עילאין

  :באלפא ביתא, פיןנפילת אנ
דמסר נפשיה , אחזי גרמיה, מכאן ולהלאה, ואודי על חובוי,  בגין דכיון דצלי צלותיה.ט" מ

ועביד ליה , וניחא ליה לההוא סטרא דשרייא ביה מותא. נפשי אשא' לדוד אליך ה. למאריה ברחימו
 :נייחא בדא

 ?איפה 1256
 .לבדוק. 1090לעיל הערה ' עי 1257
 ?ן"היינו עליית מ 1258
1259 ???? 
 .1246לעיל הערה ' עי 1260
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éò 'áîø"ï :é øîà äë íòèå" øåáòá ìàøùé éäìà é çåáæì ìâòä éãáåò åáùçù
úåòéèðá åöö÷ù øåáòá ïäá úòâåô ïéãä úãî äðäå ìàøùé éäìàì1261 èôùîä éë ãåòå 

 àåä íéäìàì)æé à íéøáã (ìàøùé éäìà ìéãáä éë íéåìá øîà äæ éðôîå1262 úãòî íëúà 
 ìàøùé)è æè øáãîá ( äãåáòä éëéäìàìúàæä úåëæá åìãáð åîùìå ìàøùé   

  
) áìáì ( êøôñî àð éðçî–   

éò 'ø 'ééçá :òå" ìù úååö÷ ùùî øîà åìàë àåäå úåøéôñä ïî êøôñî äìá÷ä ã
 äæå õøàå íéîù úëàìî íéàø÷ð íäå ìòôî ìë úéùàø íä éë úåøéôñ äùù íäù äìòî

 áåúëä ãåñ)èñ íéìäú (â úåøéôñ ïåùìî íééç øôñî åçîé"íééçä øåøöî øîà åìàëå ë  
ôñ äùìù úîàä éîëç øîàî ïéáäì êì ùé ïàëîå ãçà äðùä ùàøá íéçúôð íéø

 íéøôñ äùìù éë äðååëäå íééðåðéá ìù ãçàå íéøåîâ íéòùø ìù ãçàå íéøåîâ íé÷éãö ìù
 íéðåðéá ïéãä íúáñ íéøåîâ íéòùøå ãñçä íúáñ íéøåîâ íé÷éãö íéîçøå ïéã ãñç íäù

éîçøä íúáñíäðùä ùàøá ïéøéëæî åðàù êìîäå íéúðéá òéøëî àåäù 1263 ìòåô 
ïúùìùá  
  
) âìà(   

éò 'áîø"ï : äùòé íéîçøä úòãá éë êì äùòà äî äòãàå äéäé úîàä êøã ìòå
íäá1264 äòãà àì íàå åîë )àë çé úéùàøá ( åéúùøô øáëå)ã ë íù"ú÷òæ ä(  

  
) âìä ( êéìòî êéãò ãøåä äúòå–   

éò 'ø 'ééçá :æ åùøãù äî éôìå"ì1265 íéáåúëä øåàá äéä ùøåôîä íù äæä éãòäù 
íäéãâá åéãò ùéà åúù àìå èùôä øîàð àì êëìå ùøåôîä íù éãò àåä êéãò ãøåä ùîî 

 íäéìòî äìòîä äúåà ä÷ìúñðå äéìò äúåàî åãøé éë êéìòî ïåùìå ãøåä ïåùì àìà êéãò
æø åùøã ïëå" áøåç øäî íãéá äéäù ùøåôîä íù ìù ïééæ éìë àåäå íäì øâç úåàðéæ ì

 åùøãù åîëå)áì úåîù (éë úåîä êàìîî úåøéç úåçìä ìò úåøç ìù åéúåîù íäéãéá åéä 
á÷ä" åäæå ïåäéðéæ ïå÷éú íâøúù ñåì÷ðåà æîø äæìå äúéî íäéìò èåìùúù ïééåàø åéä àìå ä

ò åúåà áøåç øäî íéãò úà ìàøùé éðá åìöðúéå ïåùìéã êëìå áøåç øäî íãéá äéäù 
 ïúåà éë øîåì äðååëäå åàéãòàå åìöðúéå ïëå çë úøñä ïåùì éãòà ãøåä ñåì÷ðåà íâøú

ìòî íäî åãáàå å÷ìúñð áøåç øäî úøùä éëàìîë ãçàå ãçà ìë íäì åéäù úåøåàîå úå
 ïåùìî ìäàä úà ç÷é äùîå åì êéîñäù åäæå íç÷ì äùîå)èë áåéà ( ïëå åøð åìäá

)ãîáøáãë  (ùä úøæòá íù øàáà øùàëå êéìäà åáåè äî"é  
   
) âìå (  

éò 'áîø"ï :ä äæ íòîùá éë íéãò úà ìàøùé éðá åìöðúéå íòèå å÷øôúéå åìöðú
 øîåàä éøáãë åúòã ïéæ ïå÷ú éãòá íâøúù ñåì÷ðåàå äìçú åùòù äîî øúåé éãò ìëî

                                            
 .1163הערה ' עי 1261
 .1254לעיל הערה ' עי 1262
 ?מלכותב שזה מידת ה"ז קא ע"תיקו' עי 1263
 .& רבינו ב כה ודברינו שם הערה ’עי 1264
ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר ) שם לג ו( מה כתיב וכדין) א"חלק ב דף רכז ע( זהר 'עי 1265
כדין שלטא , ואתנטל מנייהו, ועדים הוה רזין דשמא קדישא דאעטר לון קודשא בריך הוא, חורב

, אמר רבי יוסי. ועביד דינא,  בעלמאכההוא זמנא דשלטא, ואהדר כמלקדמין, מחבלא על עלמא
 דהא,  תמן מחבלאיהיבביומוי דטופנא מאן 
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 äáø úéùàøáá)åîù ïééò"á äî ø (á÷ä íäì øâçù øîåìë íäì øâç úåàðéæ" ïúî úòùá ä
 åùøãù åîë úåîä êàìîå òâô ìëî ìöðäì ïééæ éìë äøåú)åîù"à áì ø ( úåçåìä ìò úåøç

)æè áì ìéòì (åøéçá÷ä ìù åéúåîù íäå úåîä êàìîî ú"ä1266 íäéìò åìá÷ ìàøùé äðäå 
íàèçá äèøçå äìåãâ äáåùú ïéðò äæå ìâòä ùðåò éðôî íùôð ïåöøá äúéîä úà  

  
) âìæ ( ìäàä úà ç÷é äùîå–   

éò 'ø 'ééçá : äéä éë äðçîä ïî ÷çøä øîàå ãéîú ïë âäåð äéä éë äååä ïåùì äæ
ãåðîë åéäù éôì ìàøùé äðçîî ÷çøúî áøì äãåðî ùøåã äéäå ìâòä ïåòá íéîùì ïé

ãéîìúì äãåðî  
ä ù÷áî ìë äéäå ' äðçîì õåçî øùà ãòåî ìäà ìà àöé- äúéä àìù êãîì 

 àø÷ðù ïàëî àìà äùî ù÷áî ìë øîåì éåàø áåúëä äéäå äðçîä êåúî äøåù äðéëù
 øîàðù ìà íùá á÷òé àø÷ðù åðéöî ïëå ãçåéîä íùá äùî)âì úéùàøá (à åì àø÷éå éäì

ëå íù éúùøéô øùàë ìàøùéï áåúëù àåä ãçåéîä íùá àø÷ðù ÷éãöä íùá åðéöî ) íù
äë (ä úà ùåøãì êìúå ' áéúëå)íù (ä øîàéå 'æø åùøãå äì" ãçåéîä íùä éë íù éãé ìò ì

 øîàðù ãçåéîä íùá àø÷ðù çéùîä êìîá åðéöî ïëå ììë äîò øáã àì)âë äéîøé ( äæå
ä åàø÷é øùà åîù ' ïëå åð÷ãö íéìùåøé)çî ìà÷æçé (ä íåéî øéòä íùå ' éø÷ú ìà äîù

 àø÷ðå åá ÷áãéù øáãä íù ìò àø÷ð øáãá ÷áãä éë íìëá øáãä íòèå äîù àìà äîù
 íéáåúëä ïî úåîå÷îá ãçåéîä íùá íéàø÷ð íéëàìîäù åðéöî äæîå çìåùä íùá çéìùä

 áåúëù ïéðòëå)çé úéùàøá (ä øîàéå 'àåäù äøù ä÷çö äæ äîì íäøáà ìà àø÷ðå êàìî 
éîä íùáãçå ïëå íù éúøàáù åîëå )èé íù (äå 'æø úòãì ìàéøáâ àåäù øéèîä"ä úàî ì '
á÷ä úàî"ä1267  
  
) âìàé ( íéðô ìà íéðô  

éò 'ø 'ééçá :òå"ä øáãå äìá÷ä ã ' åîë íéðô ìà íéðô äùî ìà)áé øáãîá ( ìà äô
 åîë åððéàå åá øáãà äô)ä íéøáã (ä øáã íéðôá íéðô 'íëîò1268æ éë  ìù íúâùäá ä

äàøî êåúá äàøî äúéäù ìàøùé1269 áåúëù ïéðòë )ãé øáãîá ( äàøð ïéòá ïéò øùà
ä äúà 'øàåáî äæå  

                                            
ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר ) שם לג ו( מה כתיב וכדין )א"חלק ב דף רכז ע(זהר ' עי 1266
כדין שלטא , ואתנטל מנייהו, ועדים הוה רזין דשמא קדישא דאעטר לון קודשא בריך הוא, חורב

, אמר רבי יוסי. ועביד דינא, כההוא זמנא דשלטא בעלמא, דר כמלקדמיןואה, מחבלא על עלמא
 דהא,  תמן מחבלאיהיבביומוי דטופנא מאן 

ואתה תשמע ) לב' א ה"מ(דכתיב ,  ומנלן דשמים הקדוש ברוך הוא:'קבהיר אות ' עי 1267
אלא אותו שנקרא שמו על השמים , אטו שלמה התפלל אל השמים שישמעו תפלתם, השמים
, ה והוי אש ואמרת קדם"הרי שמו של הקב, השמים ושמי השמים לא יכלכלוך) ז"שם כ(דכתיב 

ומאי , כ הצורות הקדושות ההם"אלא אימא כחם קדם של אותם צורות של המקום ההוא ואח
 .כי אין בלתך ואין צור כאלהינו' אין קדוש כה) ב' א ב"ש(א "כד, ניהו כחם

 אחר זה דבר& תיקוני זהר דף וכן הוא ב. נינםב שכן משוה ע"צ ב ע"א על ספד" בהגר'עי 1268
ופני שור , דאתמר בהון ופני אריה אל הימין לארבעתם, זה תרין עשר אנפין', ספר תודלות אדם וכו

באנפין , וצריך לאסתכלא בהון, ם אדם חיה רביעאה"ביום ברא אלקי, ופני נשר וגומר, וגומר
ובמשה נאמר , עמכם'  דבר היםון פנים בפנדאתמר בה, בארבע גוונין דנהרין בהון ארבע חיות

קודשא בריך הוא הדר לון , בתר דאהדרו לאחורא, אל משה פנים אל פנים' ודבר ה) ג"שמות ל(
 :ואלין אינון פנים דנראין ופנים דאינן נראין, ודא איהו וראית את אחורי ופני לא יראו, אחרוי

נא לית נהירו לעינא תתאה לאסתחאה ותא, ל"א ז"ר קל ע"אד' עי, היינו פנים בתוך פנים 1269
חזי מהאי נהורא חוורא דעינא עלאה דאקרי טוב עין ולית דידע אתמאדמימותא מאוכמותא בר כד 

כד נהיר עינא עלאה דא קדישא ואסחי לעינא תתאה דא בר איהו וזמינין צדיקייא זכאי עליונין 
במדבר (ציון וכתיב ' מתי בשוב יייראו אי כי עין בעין) ישעיה נב(ד "למחמי דא ברוחא דחכמתא הה

 'אשר עין בעין נראה אתה יי) יד



áîø"øå ï 'ééçá 

298 

  
) âìáé (  

éò 'áîø"ï : éîò çìùú øùà úà éðúòãåä àì äúàå- çìåù éëðà äðä éì úøîàù 
 êàìî)ë âë ìéòì (ùø ïåùì åá õôç éðà ïéàù äòãåä åæ ïéàå"áåúëä ïåùìá ïåëð åððéàå é 

 äúò ù÷áé éëå åðîî ÷úù àåää øåáãä åì øîàðù úòáå ïë äúò øîàé äîì éë ãåòå
ä äùòî øåáòá çéåøäììâòá÷ä éë ïéðòä ìáà " äùîì ïàëá øîà ä)á ÷åñôá ( éúçìùå

 êàìî àåä íà éîò çìùúù êàìîä àåä éî éðúòãåä àì åì øîà äùîå êàìî êéðôì
åáø÷á êîùù ïåùàøä1270  

  
)âé (ëøã úà àð éðòéãåä ê–   

éò 'ø 'ééçá :òå" êîìåò âéäðî äúàù äáåè úåáéúð êëøã úà àð éðòéãåä äìá÷ä ã
 åá áåúëù íìåò ãåñé ÷éãöä éëøã íä íäå òãåð äúà åá øùàå åá)äî÷ íéìäú (ä ÷éãö '

ò êìîä äîìù øéëæäù íä íä äùî ù÷áù äìàä íéëøãäå åéëøã ìëá" íéàìôð åéäù ä
 øîàù àåä åðîî)ì éìùî (ùìùääîä  øùðä êøã íéúòãé àì äòáøàå éðîî åàìôð 

 úìåòô éë äîìù ïååëå äîìòá øáâ êøãå íé áìá äéðà êøã øåö éìò ùçð êøã íéîùá
 äæ éë íãàäå íéîäå øéåàä øéëæä ïë ìòå åðîî úàìôð äæä éðôåâä íìåòá íìåò ãåñé ÷éãö

ãì íééç éìòáå øéåàá çåøôì íééåöî úåôåòäù ìôùä íìåòä ìë ììëêåøôòá  íéä éãøåéå ø
 êøã äæ ìë éë ãéâéå äîìòá øáâ êøã åäæ äá÷ðå øëæ àåäù íãàä ïéîå úåéðàá áåëøì
 äî ÷éãöä úìåòô úåäîå àåä ïéðò äæéàá äâäðää åðîî àìôðù äî ìáà åâäðîå íìåòä

 êòãàå øîàå äúò äùî ù÷áù àåä äîìùî àìôðä ïéðòä äæå àéä- êúåà ãçéì òãàå 
 êéðéòá ïç àöîà ïòîì-å ä úà ãçéì òãåéäù ïàë êãîì ' ïç àöåîä àåä êøáúé

åéðéòá1271 åì áéùä äæ éðòéãåúù êøèöà ïë ìòå íúåà âéäðî éðàù äæä éåâä êîò éë äàøå 
ùä"ïåøèèî çéìùä àåä åëìé éðô é1272 íéàøåðä íéùòîä ìò íìåòá òãåð éðà åáù 

 íëåúîù åãé ìò åùòéù íéúôåîå úåúåàá úåìåãâä úåàìôðäååòãéä éúåà  éðåàøéå úåéøá
 áåúëù ïéðòë)ãé úåîù (ä äùò øùà äìåãâä ãéä úà ìàøùé àøéå ' íòä åàøééå íéøöîá

ä úà 'äá åðéîàéå ' êîò âäðúé àìù êì åúåà çéðà øîåìë çåø úçð ïåùìî êì éúåçðäå
äôø ïéãä úãîá àìà äù÷ ïéãä úãîá1273çéìùäå íéîçøä ïî äìåìë 1274 àåä äæä 

ù àø÷ðä ãåáëääðéëøú êëìå  àåäù éðôî åá äöøúð àì äùîå êäú éúðéëù ñåì÷ðåà íâ
 êãåáëáå êîöòá êéðô ïéà íà äæî åðìòú ìà íéëìåä êéðô ïéà íà áéùä êëìå ïéãä úãî

ãåáëäå úøàôúä úãî åäæ1275 íúåà úàöåä äìàä úåãî éúùá éë äæî åðìòú ìà 
å ãáìá ä÷æç ãéá àì ä÷æç ãéáå ìåãâ çëá øîàðù íéøöîîïëæø åùøã "âá ì íéøöî úìåà

á÷ä àìà ïåøèèî àåäù çéìù éãé ìò àìå óøù éãé ìò àìå êàìî éãé ìò àì" åîöòá ä
åãåáëáå1276á÷äå ãåáëäå úøàôúä øîåìë " úøáã øùà äæä øáãä úà íâ êëá åì äãåä ä

 øáãä úà íâ åëìé éðô êì éúøáã øùà øáãä úà øîà åìéàë àåäù äøåú íâ úìîå äùòà
 úøáã øùàåúåàù ïåéë äùòà  éðàøä øîàå äæî äìòîì ù÷á ïåöø úò àöîå äæá åì äãåä

                                            
 .839 ו838לעיל הערה ' עי 1270
אתה אמרת , ע"רבש, אמר משה. מדת רחמים' בכל מקום ה, ר יהודה" דא& ח "זו' עי 1271

הרי . ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך ילך נא אדני בקרבנו דהוא מדת רחמים. אתי חן בעיניךשמצ
 ?י"ה ואדנ"ואולי כוונתו לחיבור הוי, י אינו מדת הרחמים"אדנ

 939לעיל הערה ' עי 1272
 .914לעיל הערה ' עי 1273
 .ן ג ב לגבי המלאך הגואל"רמב' עי 1274
 .המידות יחד בזיווג' היינו בב 1275
 היינו שניהם יחד 1276
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øúëä àåäå êãåáë úà àð1277 íâøúå éðô úà úåàøì ìëåú àì åì áéùäå äæá äðòð àìå 
 úìçú àø÷ êëì úåìéöàä óåñá äúéá íéùåøá äðéëùäù éðôî éë éúðéëù éôà ñåì÷ðåà

ô àø÷é åðåéìòå øáã ìë úìéçú éë íéðô úåìéöàäåéðåì áéùä ïë ìòå  úà úåàøì ìëåú àì 
éúà íå÷î äðä ìáà úåìéöàä éðô íéðåéìòä íéðôä øîåìë éðô1278 àåä éøåçà úà úéàøå 

 øåçà ïåùìî éøåçà ïåùìå éáåè ìë øéáòà éðà øáë åì äãåäù äî àåäå úåìéöàä úéøçà
 ïåùìë áøòî àåäù)èì÷ íéìäú ( áøòîá äðéëùä éë òåãéå éðúøö íã÷å øåçàéðôå àì 

öàä úéùàø åàøé àåäå áåúëä øîàé úøàôúäå ãåáëä øáë äùî âéùäù éðôîå úåìé
 âéùúù äðåéìò äâùä íå÷î êì ïúåð éðéøä éúà íå÷î äðä ïéðòä øåù÷á øúåé ïåëðä

äîëç úàø÷ðä äøéôñä1279ìàä äéäúå éøåçà úà úéàøå åäæ "úôñåð ó1280 øåéç ïåùìîå 
åùàø àéäù úåøåäì ìáà íðçì àì úôñåúäå ïåðáì úàø÷ð äîëçä ïëù åðúâùä ïéðòì äð

 àåäù ùàø ìù ïéìôú øîåìë ïéìéôú ìù øù÷ åì äàøä íøîàá úîàä éîëç åæîø äæ ìòå
ìã ïéîë"ã éë òåãéå ú 'âá ïéðòá äøéöé øôñá øîàð ïë éë äîëç äãåñé"øôë ã"ú1281 äéìòå 

 äîìù æîø)æ øéù (ïîâøàë êùàø úìãå1282åàøé àì éðôå åäæ âùåé àì øúëä ìáà 1283 æàå 
ä ãøéå ' ïðòáäáëøîä éãøåé ïåùìë äâùä ïàëá äãéøé ïåùìå1284 äùî éë áåúëä øåàáå 

 ãåáëä íù åîò áöéúð éî íù åîò áöéúéå ïðòá àáä ãåáëä êåúî ãçåéîä íùä âéùä
 ïåùìë íù àø÷ðù)á úéùàøá (íéãøôðä íìåò äèîìå íùî éë ãøôé íùîå1285 íâ àø÷ðå 

 íù ïë)å á ìàåîù (åìòäìúø÷ð øùà íéäìàä ïåøà úà íùî  äùî øéëæä ïëå íù à
ä íùá àø÷éå øîàå íùá êéúòãé úøîà äúàå äìòîì 'ä íùá ãåáëä àø÷éå åøåàá'1286 

                                            
ד שלשה כהלכתן ורביעית " ושלישית אפילו טפח ולמכהלכתן )ב"דף רנה עג "ח(זהר ' עי 1277

. אפילו טפח ואינון בגין דא תרין תלת ארבע הא תשע טפח איהי עשיראה לאשלמא כל חסרון
בגין דא שיעור סכה לא פחות מעשר דאיהי מלכות עשיראה דכל דרגין ולא למעלה מעשרין דאיהי ו
כבוד עלאה עליה אמר משה הראני נא את כבודך ואתיב ליה .  עינאביהכתר עליון דלא שלטא ' כ

ובגין דא שערו מארי מתניתין לקבלייהו סכה ' ה לא תוכל לראות את פני ולית כבוד בלא כ"קב
ושבע אתוון ' כמין צריף מסטרא דאת ד' ם מסטרא דאת ג"כמבוי מסטרא דאת ם כמין גאהעשויה 
  ושאר סכותרגניןבו' כבשן ב' ת כ"ד כפר"אינון בג

ה "כבוד יהו, ה ממקומו"ברוך כבוד יהו.  אחרים איהודאלהים )א"חלק ב דף רז ע( זהר 'עי 1278
, בגין כך אל יצא איש ממקומו, תאודא איהו רזא דעטרא דשב, דא כבוד דלתתא, ממקומו, דלעילא

דא איהו מקום , מקום אתי ודאי, הנה מקום אתי) שם לג כא(כתיב . בריך הוא לעלם ולעלמי עלמין
ודא איהו , וקיימא טמירא, אתר דלא אתגליא, משמע דכתיב אתי,  אתיידע כללדלא, טמיר וגניז

ודא איהו ,  אתר לתתא כדקאמרןאבל דא איהו, היכלא עלאה טמיר וגניז, אתר עלאה לעילא לעילא
 ,מקום דאתפרש לעילא ואתפרש לתתא

 ?היינו מלכות שהיא חכמה תתאה 1279
1280 ? 
1281 ? 
ד " ואתערו שערי ברישהא כלהו סומקי דכללן בגו גווני הה)ב"חלק ג דף קמא ע( זהר 'עי 1282

א תאנא אתפשט האי תפארת מטבור. גווני דכלילן בגו גווני. מהו ארגמן. ודלת ראשך כארגמן
 דלבא ונקיב ואתעבר בגיסא אחרא ותקין

1283  
 והיו עולין כל בעלי ג ) פרקי היכלות רבתי פרק יח אות ג-בתי מדרשות חלק א (מדרש ' עי 1284

יורדי המרכבה ואינם נזוקים אף שהיו רואים כל היכל זה ויורדים בשלום ובאים ועומדין ומעידין 
י בשר ודם מברכין ומשבחין ומקלסין ראיה נוראה ומבוהלה ומה שאין בו בכל היכל של מלכ

אלהי ישראל ששמח ' א ה" לטוטרוסילהומפארין ומרוממין ומהדרין ונותנין כבוד ותפארת וגדו
ביורדי מרכבה והיה יושב ומצפה לכל אחד ואחד מישראל אימתי ירד בגאוה מופלאה ושררה 

שה פעמים בכל יום משונה בגאוה של רוממה ושררה של זיהיון שמתרגשות לפני כסא הכבוד של
 :במרום ומשנברא העולם ועד עכשיו לשבח

 .ע המה עולמות הנפרדים"א שעולמות בי"זהר בראשית כב ע' עי 1285
ואתה תשמע ) לב' א ה"מ(דכתיב ,  ומנלן דשמים הקדוש ברוך הוא:'קבהיר אות ' עי 1286
ם אלא אותו שנקרא שמו על השמי, אטו שלמה התפלל אל השמים שישמעו תפלתם, השמים
, ה והוי אש ואמרת קדם"הרי שמו של הקב, השמים ושמי השמים לא יכלכלוך) ז"שם כ(דכתיב 

ומאי , כ הצורות הקדושות ההם"אלא אימא כחם קדם של אותם צורות של המקום ההוא ואח
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äã àîùá ñåì÷ðåà íâøú ïëå ãçåéîä íùì äëåîñ àéä íùá úìîå 'ä øåáòéå ' ãåáëä àåä
 ìò äðååëä åéðô ìò øîàù äîå éáåè ìë øéáòà éðà åì íéé÷ì éãëååéðô éôìå äùî ìù 

áòù äæä ãåáëäùä øéáòàå ñåì÷ðåà íâøú êëì äðéëùä àéä ø ' éäåôà ìò äéúðéëù
é àøå÷ä àåä éë ãåáëì úøæåç àø÷éå úìîå"ä àåä úøàôúä úãîá ïäù úåãî â ' ãçåéîä

é ìë àöîú ïëù íéîçøä úãî" éîçøã ïìéëî íéîëçä íúåà ïéøå÷ êëìå úåéðîçø úåãî â
íéîçøä àéä úøàôúä úãîì ïìë úà ñçé1287  

åðéáø äùî äðäå åéðô ìò øáåòä ìà äåçúùä íéðåðçúå äìôú éøãñ ãîìù øçà 
 êìé ïéãä úãîá êéðéòá ïç éúàöî àð íà øîàðù àåä íáø÷á ãéîú êìéù åéðôìî ù÷áå

äã àúðéëù ïòë êäú ñåì÷ðåà íâøú ïëå äðéëùä àåä éðãà àð ' úàæä äìôúäå àððéá
äðéëùä êìúù êìéàå ïàëî ãéîú ïë ïéðòä äéäéù ù÷áù àåä äùîì íå÷î ìëá íáø÷á 

 äôø ïéãä úãî àéäù äðéëùá íäì áåè éë êëì åëøèöéå óøåò äù÷ íò íäù éôì åéäéù
 ïî êàìî ìò åá äðååëäù êàìî êéðôì éúçìùå äìòîì åì øéëæäù êàìîî øúåé

íéãøôðä1288á÷ä äðäå "éëù ïéëùéù úåãîä éúùá åçéèáäå äæá åì äãåä ääð íòä áø÷á 
äùî íò åúøàôú äéäéùå1289ëùéù  úøåë éëðà äðä åì øîàù àåä íòä áø÷á äðéëù ïé

 åàøáð àì øùà úåàìôð äùòà êîò ìë ãâð øîàå äðéëùä àåäå úéøáä êàìî àåä úéøá
 àåä äùî íò åúøàôú äéäéùå åáø÷á äúà øùà íòä ìë äàøå íéåâä ìëáå õøàä ìëá

ä äùòî úà øîàù 'àåä àøåð éë1290ä éùòî úà øîàéù éåàø äéäå  'íä íéàøåð éë ìáà 
ä äùòî úà øîà êëìå íéîçøä àåäù úøàôúä ìà äðååëä ' êîò äùåò éðà øùà øîàå

 åæ äùøôá íéçèáåî ìàøùé éðáå äùî äúòîå íéîçø úãîá åîò äéäéù äçèáä àéä
ä úãîá éðà êîòå éðà åðéìôðå äìòúé åðîî ìàù ïë éë ãåáëäå úøàôúä úãîáúøàôú 

å úøàåáî äìë äùøôä ìë äðäå äðéëùá êîòå ÷åñôá åøúé òîùéå øãñá éúøëæä øáë
ò äùî éë íéäìà øáãéå" íùå äùøôá íù åæîøðù úåìå÷ òáù íäå úåøéôñ òáù âéùä ä

 éðô àåäù ù÷á äòáùä ïî äìòîì êãåáë úà àð éðàøä ù÷á øùàëå ìëä éúøàá
ëåú àì áåúëù åäæå åì ïúð àìå úåìéöàäìáîøä úòã ïëå éðô úà úåàøì "æ ï"åúìá÷á ì  

úòã ìáàø íëçä  'æ íäøáà" íòæ ìù íéðô ïåøèèî àåä äæä êàìîä åëìé éðô ì
 úà íâ äæá åì äãåäå íéòùôì çìñéå ìåçîéù úøàôúä àåä íéîçø ìù íéðô êéðô ïéà íà
 íäå êãåáë úà àð éðàøä äæî äìòîì ù÷áå øæç åì äãåäù ïåéë äùòà úøáã øùà øáãä

úäå ãñçä íéøúëäúøàôí÷éø øåæçé àìù éãë äæ ìëå  ãé ìò äðòé àì åìéàù åúìôúá 
 úìçú äæ øåàáå éðô úà úåàøì ìëåú àì áùåä æàå åðîî äìòîìù éî ãé ìò äðòéù ãçàä

ò åðéáø äùî âéùä àì úàæ åúòã éôìå úåãîä" íà éë âéùä àìå äìòîìå úøàôúä ïî ä
æ íëçä úòã äæå ãáì úåøéôñ ùîç"ä ø÷òä ìáà ìàåæ áøä úòã àåä åðìá÷ù äî " ì

                                                                                                                             
 .כי אין בלתך ואין צור כאלהינו' אין קדוש כה) ב' א ב"ש(א "כד, ניהו כחם

1287 ????? 
 .ע המה עולמות הנפרדים"א שעולמות בי"זהר בראשית כב ע' עי 1288
1289  
1290   

  ב /זוהר חלק ב דף עח) 1-2(
לאתרא , ם"ומשה עלה אל האלהי', ה מן ההר וגו"ויקרא אליו יהו, ם" עלה אל האלהיומשה

כל , תאנא אמר רבי יהודה. 'ויט שמים וירד וגו) שם יח י(כמה דאת אמר , דפרישן גדפוי דשכינתא
,  בקיומייהושרןוכל עובדין מתי, עלמין כלהו בחידו, תישרן באתרייהוזמנא דגלופי מלכא עלאה מ

, ה כי נורא הוא"את מעשה יהו) שמות לד י(כמה דאת אמר , )מאן כל עובדין מתישרן בקיומייהו(
האל הגדול הגבור ) דברים י יז(כמה דאת אמר , שלימו דכלא, אמר רבי אלעזר, מאי כי נורא הוא

שלים , כתרגומו גבר שלים, ויעקב איש תם) בראשית כה כז(וכתיב , יעקבדא , והנורא מאי, והנורא
יומא חד הוה , תניא רבי יוסי אומר. בקיומא שלים, ה שלימין בשלימו"כך כל עובדין דקב, בכלא

 קאימנא קמיה
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æä øáëåøáãéå ÷åñôá øàåáîë åéúøë  
  
) âì ãé-æè (  

éò 'áîø"ï : äøåúä éøúñá òîù àìù éîì äîìåäì øùôà éà úàæä äùøôä ìáà- 
 çìùú øùà êàìîä éî éðúòãåä àì äúàå øîà äùî éë úîàä êøã ìò ïéðòä àåä êëå
 éîùá òãåàù øîåìë íùá êéúòãé ãçàä åì øîàù íéøáã éðù åì íéé÷éù ù÷áå éîò

éå êøåáòáî äæ úøîà äúàå äéäéù ïëúäîä éîùå åì øîàù  ' íäì éúòãåð àì)â å ìéòì (
 éúùøéô øùàë)éò 'àøàå ùéø ( àåäå ïç àöåî äéäéù éðéòá ïç úàöî íâå éðùä øáãäå

úòãä úå÷áã1291 úåáéúð àð éðòéãåä ïéãä úãîá êéðéòá ïç éúàöî àð íà äúòå øîàå 
òîì êãçéì êòãàå êîùá òãåð äúà øùàë íéëøãä éåâä êîò éë äàøå ìåãâä ïçä àöîà ï

 òãàå êáåè çøà úé ïòë éðòãåà øîåàù ñåì÷ðåà ïååëúé äæìå êéðá íäå íäéáà äúà äæä
á÷ä åì äðò æà êîçø"úéøáä êàìî åëìé éðô ä1292 åéìòù éðô åàøé åáù íéöôç íúà øùà 

 êéúéðò ïåöø úòá øîàð)ç èî äéòùé (úà àìù êì åúåà éúåçéðäå åáø÷á éîù éë êîò âäð
ãîáúä çéðäá äéäå ïåùìî íéîçøä úãîá äìåìë äãîá àìà äæò ïéãä  ' ìëî êì êéäìà

 êéáéåà)èé äë íéøáã ( øîàðù ïéðòë àåäå)âé ä ìà÷æçé ( æà íá éúîç éúåçéðäå éôà äìëå
 íéðôá íéðô åðîò äéäúù äæî åðìòú ìà íéëìåä êãåáëáå êîöòá êéðô ïéà íà äùî äðò

 ïéàðúä åéä ïë éë àøàå úùøôá) å å ìéòì-ç ( äìòîì øéëæä ïëå)àé áì ìéòì ( ìåãâ çëá
 íäá íàéöåä øùàë ä÷æç ãéáå ìåãâ çëá õøàä ìà íúåà äìòéù ù÷áé äðäå ä÷æç ãéáå
 éðô ìò øùà íòä ìëì ïë ïéàå àìôåîá åð÷ìç àäéù êîòå éðà åðéìôðå íòèå íéøöîî

äîãàä  
  
) âì çé-èé (  

éò 'áîø"ï :àð éðàøä øîàéå ãåáë úà ùîî äàøîá äàåø äéäéù ù÷á êãåáë úà 
äå äøéàîä àéøì÷ôñà ìåãâä ãåáëä ïàëá êãåáë äéäé éë ïëúéå íùä ' éðà åúåà äðò

 äàøî éë íãàä ìëî øúåé éáåè ìëá ïðåáúúå åðâéùúù êéðô ìò éáåè ìë úãî øéáòà
ì ìëåú àì úìàùù íéðôäíúåàøä íùá éúàø÷å  'ãâä íùä êéðôì àø÷àù êéðôì ìå

 äàéø÷á òãúù íçøà øùà úà åá éúîçøå ïåçà øùà úà åá éúåðçå åúåàøì ìëåú àìù
 øîàð äæ ìòå éáåèáå éîùá åîçåøéå åððåçé øùà íéîçøä úãîå äðéðçä úãî àéää

)æ áé øáãîá (åúéáá íãàä áåè éë àåä ïîàð éúéá ìëá1293  
éò 'ø 'ééçá :òáù äøåú ïúîá äùî âéùäù äîå ãåáëî äìòîì ãåáë ùé úåøéôñ 

 øúë àø÷ðä ïåéìòä ìåãâä ãåáëä àåä ïàëá øëæðä ãåáëäå íäî äìòîì äúò ù÷á êëì
åäé äøéàîä àéøì÷ôñà"ä1294àå äøñç äìîä àöîú ïë ìòå "êãáë å1295 ïëúé úà úìîáå 

                                            
 ????.& רבינו ב כה ודברינו שם הערה ’עי 1291
 .841לעיל הערה ' עי 1292
לא כן עבדי משה כי בכל ביתי אשר בו יראו הנביאים חלומות נאמן בחיי במדבר יב ו ' ר' עי 1293

הוא ויודע מעצמו כל המדות ומפה אל פה יהיה לו הדבור מאתי והתמונה יביט בה לא יראנה 
  בחלום
והוא ,  הואבכל ביתי נאמן) במדבר יב ז(דכתיב ביה ,  כמשהמהימן )א"חלק ב דף ה ע(זהר ' ועי

  ,גלי ופרסם כל גנזייא דמלכא
חבקוק (והוא רמוז בפסוק ,  וברכוהי באוצר הנקרא היכלטוביה )א"חלק ב דף קעח ע( זהר 'ועי

במדבר (שנאמר , ל כל טוב האדם בביתו"ולדא רמזו רבותינו ז, ה בהיכל קדשו הס מפניו"ויהו) ב כ
,  מכוון בכל חד וחד מתשע גווני כדקא יאותואי. ומתרגמינן בכל דעמי, בכל ביתי נאמן הוא) יב ז

 ,דא הוא בר נש דאוקיר לשמא דמאריה
1294 ??? 
 היינו לא תפארת 1295
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 àéä éë øîåìúåáøìæ åðéúåáø åðååëù åîë äîëçä " åùøãù äîá ì)å íéøáã (ä úà ' êéäìà
åà íéîëç éãéîìú úåáøì àøéú úåàøì ù÷á éë éðàøä øîàå ïåøçà ãåáë ìò êãåáë øîàé 

ïéòä ùåçá1296  
  
) âìèé ( êéðô ìò éáåè ìë øéáòà éðà-   

éò 'ø 'ééçá :òå" áåúëù äî àåä äæä áåèä êéðô ìò éáåè ìë øéáòà éðà äìá÷ä ã
ìë åøåàáå éøåçà úà úéàøå1297 åäæå éáåè àåäù )èé úåîù (õøàä ìë éì éë1298)  éøáã

à íéîéä 'èë (øàåáî åäæå õøàáå íéîùá ìë éë  
  
) âìë ( éçå íãàä éðàøé àì éë–   

éò 'ø 'ééçá :òå" éðôî éúåà äàøé àì éë øîà àì íãàä éðàøé àì éë äìá÷ä ã
 äéòùéá áåúë éøäù íùä úàî äðéà úàæä äòéðîäù)å äéòùé (ä úà äàøàå ' ïëå) úåîù

ãë ( ìàøùé éäìà åàøéå øîà àì éë ìàøùé éäìà úà åàøéå øùàëå úà óéñåä ìáà
 ìà÷æçé øîàù àåäå íù éúøàá)à÷æçéìá  ( ïëå éìà øáãî úà òîùàå)äî÷ íéìäú ( úàå

 øéëæäå íéòùøä ãéîùú ïéãä úãîå åéáäåà ìë øîåù íéîçø úãî éë ãéîùé íéòùøä ìë
äá íãàä" éçå íãà éúåà äàøé àì éë øîåì éåàø áåúëä äéä èùôä éôì éë äòéãéä à

 øàáî áåúëä ìáàå ãçåéîä íù ìù åúåäîå åúåîöòá àìà äðéà äòéðîä éëåìéôà ïî 
éçå íãàä éðàøé àì éë øåàá äæ äáëøîä úåéçá ÷÷åçîä íãàä1299  

  
) ãì å-æ (  

éò 'áîø"ï :ä øáòéå íòèå 'ä àø÷éå êéðô ìò éáåè ìë øéáòà éðà íéé÷ù åéðô ìò 'ä '
 úåãî ïúåà åàø÷é íéîëçå ùã÷ä úåîù ïä åììä úåáéú ùìù ìà)ø"æé ä ( ìòá úãî íä éë

äáåùúä1300åáåè úãîå åéîçø úãîå 1301ïäá äáøúé àì ãçåéîä íùäå 1302 úåãîä äðäå 

                                            
 ????שאין תיקון לחיצוניות עד ביאמת משיח' & עי 1296
 ' &מידת כל עי 1297
 ש בפסוק שרבינו מרמז לארץ שבפסוק בראשית היינו מידת המלכות"עיי 1298
1299  
ק דא כללא " אקי,ורזא דמלה הכי הוא: ל"ה שם הבינה וזב שז"זהר אחרי מות דף סה ע' עי 1300
 , כללא כלא סתים,ק" כדין אקרי אקי, דכד שבילין סתימין ולא מתפרשין וכלילן בחד אתר,דכלא

 כלא כדין אקרי אשר , וההוא נהר אתעבר לאמשכא, בתר דנפקי מניה שירותא,ולא אתגלייא
 כללא דכל ,ק כלומר השתא אנא הוא כלל כלא" אקי,ק זמין לאמשכא ולאולדא כלא"אקי' ק כו"אקי

 לבתר , ולאתגליא שמא עלאה,ק דאתעברת אמא וזמינת לאפקא פרטין כלהו" אשר אקי,פרטא
 והכא לא כתיב , דא הוא פרטא,ק" עד דפריש ואמר אקי,בעא משה למנדע פרטא דמלה מאן הוא

 חברותא ,רא עלאה ואשכחנא בספרא דשלמה מלכא אשר בקיטורא דעדונא קסטי,ק"אשר אקי
ח היך נחית מדרגא לדרגא " ת,ק זמינא לאולדא" אקי,א באשרי כי אשרוני בנות" כד,אשתכח

 וסימן , דלא אתגליא כמה דאמינא,ק כללא דכלא סתים" בקדמיתא אקי,ה למשה"לאחזאה קב
 לבתר אפיק ההוא נהרא אמא עלאה ואתעברת , וכתיב לא ידע אנוש ערכה,ואהיה אצלו אמון

 ולא כתיב , לבתר שארי לאולדא,ק זמינא לאולדא ולתקנא כלא" ואמר אשר אקי, לאולדאדזמינא
 , בתר דנפיק כלא ואתתקן כל חד וחד באתריה, כלומר השתא יפוק ויתקן כלא,יק"אשר אלא אק

 ובההיא שעתא ידע משה רזא דשמא קדישא סתים , דא פרטא ודא קיומא,' ואמר ה,שבק כלא
  .'וגליא כו

שכאשר השבילים סתומים ולא נפרדים , ה זה הוא כלל הכל"אהי, ד הדבר כך הואוסו: תרגום[
ולאחר שיצא ממנה התחלה . סתום ולא מתגלה, ה כלל הכל"כך נקרא אהי', ונכללים במקום א

ה "ה מוכן להמשיך ולהוליד הכל אהי"אהי' ה וכו"ואותו נהר עבר להמשכה כלה כך נקרא אשר אהי
ה שהתעברה אמא ומוכרנה להוציא כל "כלל של כל הפרטים אשר אהיכלומר עכשיו אני כלל הכל 

ולהתגלות שם עליון ואחר כך רצה משה לדעת פרטות הענין מי הוא עד פירוש ואמר , הפרטים
ה ונמצא בספר שלמה המלך אשר בקשר העדון היכל "ה זה הוא פרט וכאן לא כתוב אשר אהי"אהי

ה מוכנה להוליד בא וראה איך ירד "אהי, בנותכ באשרי כי אשרוני "מצא חבר כמש, עליונה
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ä íãàá íéø÷î íäùïåëå ïåðçå íåçø úåãî øùò  ' øçà ãöîå ãçà ãöî úåãî ïìåë äðäå
 íéôà êøàå ïåðçå íåçø éë úåîùä ìò åøîàð úåãîäå úåãî øùòäå íöò úåîù ïä ùìùä

àì ïë ìò ïåéìò ìàá ãñç áøå åìàä úåãîì ìåòô íùä éë íéôà êéøàîå ïðåçå íçøî øîà 
øî àåäù íéîçø úãîá íéôìàì ãñç øöåð úîàåäá úîàäå åæåòå åúøåáâ ìò ãñçä 

 ìàøùé úéáì åúðåîàå åãñç øëæ éë íéôìàì ãñç øöåðå åéîçøá)â çö íéìäú ( øöåð åà
 äøôé åéùøùî øöðå ïî çéîöî)à àé äéòùé (åð àåä åáåèáå ïåùìî äàèçå òùôå ïåò àù

åâå àùà éðàå éúéùò éðà ')ã åî íù ( ùåøéô íéðá ìò úåáà ïåò ã÷åôå ä÷ðé àì ä÷ðå
 ïåòá äåù åððéà úåàéùðä éë éðôîå àéää äãé÷ôá åúåà ä÷ðé éë äãî àø÷éå úåàéùðì

  úçà äãî ãçà ìëá àø÷é åì ãçåéî ïéðò ãçà ìëá ìáà äàèçáå òùôå  
éò 'ø 'ééçá :òå"÷ä ãä øåáòéå äìá 'ä àø÷éå åéðô ìò 'ä ' íéôà êøà ïåðçå íåçø ìà

é ä÷ðå äàèçå òùôå ïåò àùåð íéôìàì ãñç øöåð úîàå ãñç áøå" íä íìë åìà úåãî â
 úåøéôñá úåãéîä úàéø÷ øãñ äæå íéìá÷î åà íéìë úåãî ïåùì éøäù øúëä ïî úåëùîð

ä 'ä 'âä íéôà êøà ïåðçå äìåãâä íåçø ìà äðéáäå äîëçä úøàôúä úîàå ãñç áøå äøåá
 ïî õåç úåãî éúù äøéôñ ìëì ãåñéä ä÷ðå ãåää äàèçå òùôå çöðä ïåò àùåð ãñç øöåð

é àøå÷ä àåä åéðô ìò øáòù ãáëðä íùäå úçà àìà úåãîá äì ïéàù ãåñéä" åìà úåãî â
øúëä ïî úåëùîðä1303  

                                                                                                                             
ה כלל הכל סתום שלא מתגלה כמו "ה למשה בתחילה אהי"ממדרגה למדרגה להראות הקב

אחר שהוציא אותו נהר אמא  ',לא ידע אנוש ערכה' וכתיב ',ואהיה אצלו אמון'לזה  וסימן ,שאמרנו
לאחר שהתחילה , ולתקן הכלה מוכנה להולד "ואמר אשר אהי, העליון התעברה והוכנה להוליד

' ה כלומר עכשיו יצא ויתקן הכל ויצא שיצא הכל ונתתקן כל א"להוליד ולא כתיב אשר אלא אהי
זה פרט וזה קיום ובאותו שעה ידע משה סוד של שם הקדוש ' במקומו עשה הכל ואמר ה' וא

  .]סתום וגלוי
עיקר התגלות דא " לו עז"וא על תיק"בבהגר 'עי, ולעניין זה שבינה וכתר יוצאים מאותו השם

  .ה"לכן שניהם נקראים בשם אהי ,עילאה' הכתר באור ובינה היא ה
  זהר ' אל שם של מידת החסד עי 1301
) רב(אל בכל אתר נהירו , אבל מלה שפיר הוא.  בכל יומאקיימא )א"חלק ג דף לא ע(זהר ' עי

ואלמלא , סד אל כל היוםח) תהלים נב ג(דכתיב , וקיימא בקיומיה בכל יומא, דחכמתא עלאה הוא
מקמי דינין תקיפין דמתערין , לא יכיל עלמא למיקם אפילו שעתא חדא, דהאי אל אתער בעלמא

  ,הדא הוא דכתיב. בעלמא בכל יומא
שעת , רבי תנחום אומר, אליו בלבת אש מתוך הסנה'  מלאך הוירא )א"חלק ב דף כא ע(זהר ' עי

ה "יומם יצוה יהו) תהלים מב ט(והא כתיב , ן אמררבי יוחנ, המנחה היתה שמדת הדין שולטת בו
, משיוצא האור עד שנוטה לרדת נקרא יום, אמר רבי יצחק, מדת חסד קאמר ולא מדת הדין, חסדו

ויקרא ) בראשית א ג(והיינו דכתיב , והוא מדת הדין, משנוטה לרדת נקרא ערב, והוא מדת חסד
, דתניא רבי יצחק אמר,  משש שעות ולמטהשעת המנחה הוא, אמר רבי יוחנן. ם לאור יום"אלהי

 בין הערבים דהוא שעתא, ובבקר תשבעו לחם, בין הערבים תאכלו בשר) שמות טז יב(מאי דכתיב 
משום דבין , ה חרה בעם"הבשר עודנו בין שניהם ואף יהו) במדבר יא לג(וכתיב ,  תאכלו בשרדדינא

וכתיב , אקרי חסד ההיא שעתאמשום ד, ובבקר תשבעו לחם, הערבים דינא דמלכותא שליט
.  מצפראהודאי, ם לאור יום"ויקרא אלהי) בראשית א ה(וכתיב , חסד אל כל היום) תהלים נב ג(

בין הערבים תאכלו ) שמות טז יב(דכתיב , סומק בין הערבים, דא סומק ודא חוור, רבי תנחום אמר
ושחטו אותו כל ) שם יב ו(כתיב , רבי יצחק אמר, וחוורא בצפרא דכתיב ובבקר תשבעו לחם, בשר

 כבשים שניילפינן מ, רבי יהודה אמר. דהוא שעתא למעבד דינא', קהל עדת ישראל בין הערבים וגו
מאי דכתיב , ואמר רבי יהודה, והשני כנגד מדת הדין, האחד מתקרב כנגד מדת החסד, שבכל יום

לא את הכבש א, ולא כתיב את הכבש הראשון, את הכבש האחד תעשה בבקר) במדבר כח ד(
לפיכך , רבי תנחום אמר. דבכל מקום שני לא נאמר בו כי טוב, מיוחד כנגד מדת החסד, האחד

 יצחק תקן תפלת המנחה שהוא
1302 ??? 
1303   

  :  פרק י- שער הסליחות -ספר פרי עץ חיים ) 3-4(
, כי אל, ונודע. 'והם אל רחום וכו, להתחבר צד ימין שבו עם צד שמאל שבו,  מתחיל בחסדואז

ואחריו בא , הוא רומז להארת הבינה בו' והל, הוא האור קדמאה' בסוד כי א, וא תכלית החסדה
ונתחברו ספירת , ועתה נתחברו שניהם, הוא הכרעת החסד והדין, שסתם רחמים, מדת רחום
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áîøä úòã ìáà"æ ï"éá åúðååëå ì"ä éë úåãî â ' ïåéìò ìà àåä ïåùàøä éðùäå
 íåçø úåãî øùò ïë éøçàå íù ìù íúåîöò íä éøä íúùìùå ãåáëäå úøàôúä éùéìùäå
 ìåòô íöò àåä éë êéøàîå ïðåçî íçøî øéëæä àì êëì ïåéìò ìàá íä íéôà êøà ïåðçå

 àåäå íää úåãîìáø ä÷ðå äàèçå òùôå ïåò àùåðå åúøàôúá ãñç øöåð úîàå ãñç 
äå ïåùàøä íùä ïéá éë òåãéå åãåáëá ïúéì ãéúò ÷éñôä àìù éî ìëå íäéðéá ÷ñôä ùé éðù

ïéãä úà  
é ïéðòá ùé ãåòå" úåëìåä ïìë úåãîä ìë éë äìá÷ä éìòá úö÷ì úøçà êøã úåãî â

òáøà òáøà ìò1304 àåäå åá úåãçàúî úåãîäù ïåéìòä ïåùàøä äæä íùä øçà éë àåäå 
é àöîú äãî åðéà"áøà äìçú øéëæä òáøà òáøàì úåãñåéî ïäå úåãî á úãîì úåãî ò

éëæä ïë éøçàå íéîçøø äðäå ïéãä úãîì úåãî òáøà ïë éøçàå ãñçä úåãîì úåãî òáøà 
 íä íä úîàä éîëç íäéìò åøîàù úåáàä úùìù íäù úåøéôñä úùìù êøã ìò äæ

ä úà çáùùë äùî éë ïéáú ïàëîå äáëøîä 'âá ' øåáâä ìåãâä ìàä øîàù àåäå íéçáù
é ìë àøåðäå"ùá ììë åìà úåãî âä ãâðë øéëæäù ìàä éë ïúùì 'øïåùà àìå íöò àåäù 

 úåãî òáøà åá ììë øåáâä øéëæäùëå ãñç ìù úåãî òáøà åá ììë ìåãâä øéëæäùëå äãî
âá úãîì àäå íéîçø úãî ìù úåãî òáøà åá ììë àøåðä øéëæäùëå ïéãä úãî ìù '

é ìë íä äùîì äìà íéçáù"éðô ìò øáåòäù éðôîå éðéñá åì åøîàðù úåãî â äùî ìù å
é àøå÷ä àåäå éáåè ìë øéáòà éðà äìòîì åá çèáåäù áåèä àåä" éúøëæäù åîë úåãî â

                                                                                                                             
הוא לשון , מדת חנון. והם חנון ארך אפים, ואחר כך נתחבר גבורה בכל הצדדים. החסד בכל צדדין

כי חן זה בא לה מצד , הוא הרחמים שבגבורה וחסד שבה, אמנם. שהוא בגבורה, ויחן השייך בל
והוי יין , ואז בינה מאירה פניה בשמאל, כי החן מעורר חדוה ושמחה, מהארת פניה, הבינה

כי בכל עת שאנו , באמרו ופחד יצחק, ד שכתבתי לעיל"ע, חנון' ו, יתירה' ובא מלת ו. משמחה
' ת הנרמז באות ו"הוא הת, צריך תיכף לחברה אל המכריע, אלאומרים ומעוררים את השמ

  :וזהו וחנון, שהזכרנו באל רחום, המחברה עם הספירה חסד
ולכן אנו , כ"כי הקודם לפניה היא שמאל ג, אין לחברה עם הקודם, כ בארך אפים"אח, אמנם

שמאלים ' ואז ב, רק בין ימין ושמאל, שמאלים' כי אין הכרעה בין ב, אומרים וחנון ארך אפים
ונעשה , בינההארת פני ה, הנרמז בחנון, כי מתחבר צד השמאל שבה עם צד הימין שבה', נעשין א

  :ימין' הכל א
וארך . והוא הארת הבינה, ל"כמארז, חנון הוא מתנת חנם, ארך אפים הוא גרוע מחנון, והנה

, ל"כמארז,  דיליהואחר זמן גביה, אמנם שהוא מאריך אפו וכעסו. מורה שיש כעס ואף, אפים
שאינו פורע עתה , אבל גם הוא רחמים, הוא גרוע מחנון, כ"וא. מאריך רוחו וגביה דיליה

   ????:החוב
  :  פרק יא- שער הסליחות -  פרי עץ חיים ספר
והנה . 'כי כאן הוא עיקר הו, ורב חסד', ולכן בא בו, ת"והוא בספירת הת, כ ורב חסד ואמת"אח

ומה , כי חסד הוא לפנים מן השורה, כנודע בביאורנו, בה ממדת אמתהוא מדה יותר טו, רב חסד
בלתי עשיית , אמתו, אמנם ואמת הוא היושר. שהוא לפני ולפנים מן השורה, גם באומרו ורב חסד

, וזכר רב טובך, ת"ורב חסד הוא הת, כי חסד הוא מדת החסד, ש בזוהר"וגם מ. לפנים מן השורה
  :הוא ביסוד
יש בו קצת אחיזה להחיצונים נזכר ', שאותו הרגל של ת', מז אות תהוא נר,  באמתאמנם

עתה נתחברו ימין ושמאל , ואם כן. וזהו שיר השירים, על שית דאתעביד שיר, שיר השירים, בזוהר
כי הנצח , אוהו, והוא נוצר חסד לאלפים ונושא עון, כ ספירת נצח"אח. שהוא גוף המלך, ת"שבת

כי אינו כל כך רחמים , כ נושא עון"ואח, ה אמרו נוצר חסד לאלפיםולז, ירך החסד, הוא קו ימין
ואמנם . המשך שכר מצוה אחת, ואין קץ ותכלית, כמו עשיית חסד עד לאלפים דורות, כפרת העון
 הוא והושכר מצ, כי כפרת עון הוא לאיש החוטא, הוא אינו חשוב כנתינת שכר מצוה, כפרת עון

  :ם דורותאלפי' שהם ב, עד אלף דור כפולים
וצריך לשתפם עם , כי הם מן השמאל', ובאו שניהן בו, והם ופשע וחטאה, כ ספירת ההוד"אח

כמו בהוד ירך , ואין בה כל כך אחיזת החיצונים, כי הגבורה היא למעלה, הרחמים יותר מן הגבורה
הוא ש,  גדולפשעהוא כפרת , והראשונה. כנודע ליודעי חן, ותקע כף ירך יעקב, והראייה. שמאל

מדות ' ואלו הם ב. שאינו מכפר רק על השוגג, ל"שהוא פחות מהנ, כ וחטאה"ואח. במרד להכעיס
 :שצריך לכוין
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ä øåáòéå ìù íùá ïéâú äøåú øôñá àöîú ïë ìò øáë 'äá ïéâú éðù åéðô ìò" äðåùàø à
áå 'äá ïéâú"ä íäù úåîùä éðùá ìáà äðåøçà à 'ä ' ïéâúä éë òåãéå âú íåù íäá ïéà

 æîø íä íäù íå÷î ìëáä äðäå úåððåáúäå äâùäìäâùä øáåòä úúîàá àéä úéøùôà 
äæ ïáäå äâùää çë ìùë åá éë úåãîä åì íéñçéî åðàù éîá ïë àìå àøå÷ä  

æ ïåàâ éàä åðéáø áúëå"é éë ì" úåøéôñ øùòî åëùîð úåãìåú éôðò íä åìà úåãî â
òàå"òàå ãçà ïéòîî òáåð ìëä úåøéôñ åìàå úåãî íéàø÷ð åìàù ô"ù åðéöîù ô ùì

 úåðåéìòä úåøåàîä ùìùäù éðôî ïéðòä ãåñ úåøéôñ äøùò ùìù åðéöî àìå úåãî äøùò
åøéôñ øùò ìò íäùú ïåàâä úìá÷å íéùøùä ùøåùì íöòå íù íä éë äìçúä íäì ïéà 

 íöòå ãçà ïéðò íìë åìà úåîù úùìùå çö øåà çöçåöî øåà ïåîã÷ øåà íäù íäéúåîùá
ùä ìë ìë ùøåùá õéîà ÷åáã íé÷áã ãçà øùò åìöàð íéùøùä ìë ùøåùîå íéùø

åé ìù åöå÷á úîàä éîëç åæîø åéìòå úåøéôñ"á äæ éúøëæä øáëå ãøãñá÷äå úéùàøá " ä
úåàìôð åúøåúá åðàøéå åðì ìåçîé  

  
) ãìæ ( íéòáø ìòå íéùéìù ìò íéðá éðá ìòå íéðá ìò úåáà ïåò ã÷åô  

éò 'ø 'ééçá :òå"ãåñ åäæ íéðá ìò úåáà ïåò ã÷åô äìá÷ä ã ìò ãå÷ôé éë øåáòä 
 äøîàù úåáùçîä ïéðò àåä äæä ïéãäå íéòáø ïä åîòå øáâ íò ùìù íéîòô òùøä

á÷äù ãåãì úéòå÷úä" áùçî ä)ãé á ìàåîù (çãð åðîî çãé éúìáì  
à øéäáä øôñáù õøîðä øîàîä ïéáäìå áì úåð÷ì êì ùéå" íãå÷ øåàä éàîåçø ø

 øîàðù íìåòä úàéøáì)à úéùàøá ( éäéå øåà éäé åì äùòú êðá úøéöé íãå÷ åì åøîà øåà
 äñì÷îå äàð äøèò àöîå ïáì äåàúäù êìîì äîåã øáãä äîì ìùî íäì øîà äøèò

à åùàøì éðáì äæ øîàåøî äáùçîá äìò êë å÷úù íäì øîà éåàø åðáù àåä òãåéå åì 
ò çãð åðîî çãé éúìáì úåáùçî áùçå øîàðù òãåðå äìò"ùä ãñç àåäå ë" ìàøùéì é

åéäé àìù íäì ùé ìàøùé ìë åøîà ùøåôîå åéðôì ìëä åëæéù àìà àáä íìåòä ïî ïéãáåà 
äåòì ÷ìç" øîàðù á)ñ äéòùé ( íìåòì íé÷éãö íìë êîòååùøéé æîø äæä ãåñä ìàå õøà 

ò êìîä äîìù" åøîàá ä)à úìä÷ (åâå äéäéù àåä äéäù äî ' øîàå)íù ( øåãå êìåä øåã
åâå àá 'ò éë" øîàéù éåàø äéä èùôä ã íéàá íä íéãìåðäù éôì êìåä øåãå àá øåã

 àåäù øåã ïåùì åäæå àá àåä êìåää éë àá øåãå êìåä øåã øîà ìáà íéëìåä íä íéúîäå
 ïåùìî)áë äéòùé ( øàåáî äæå íéãé úáçø õøà ìà øåãë  

  
) ç ãì–é (  

éò  'áîø"ï : íáø÷á ãéîú êìéù ù÷áå åéðô ìò øáòù íùì äåçúùä äùî äðäå
å íðåòì çìñéå ïëúé àì éë åðéòùôìå øîà àìå õøàä úà íìéçðéå åùòéù äî ìëá íúàèçì

 äîì êîî íìòúé àìå íäá íìëé àìå íúåà àùéù ÷ø íéãøîä íäù íéòùôä çåìñì
ìàá åììä úåîùä éðù åáúëð"ìã ó"ú1305 úà ãò úéøá úøåë éëðà äðä øîà äæ éðôîå 

ä äùòî 'àåä àøåð éë1306  
ééò"ù :ä ìë äàøå êîò ìë ãâð øîàå åáø÷á äúà øùà íò- úåàøåðäå úåìåãâä éë 

 úåùòì çéèáéù ùøôì ïëúé àìå úéøáá åéäé íòäå åøåáòáå íúåà äùòé äùî íò äìàä
 íäì åùòð àì éë íéåâä ìëáå õøàä ìëá íãå÷î åàøáð àì øùà úåàìôð äúò ìàøùé íò

øáð ìáà íéä ìòå íéøöîá äìçúî íäîò äùòðù äîî øúåé äæ éøçà úåìåãâ úåàìôð åà

                                            
 ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת 1305

 :לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו
 ??לא הבנתי 1306
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 íò åúåéä ìòå íäá äðéëùä ïåëù ìà æåîøé ïéðòäù àìà úåìåãâ øúåé äìçúî íäîò åùòðå
úøàôúìå ãåáëì äùî1307àìôåîáå íìòðá 1308 øîà øùàë )íù ( éúùøéôù åîëå åðéìôðå

á÷äå"åúøåúî úåàìôð åðàøé ä  
  

ìä÷éå úùøô  
) äìà ( ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå  

éò 'áîø"ï :é éðá úãò ìë ìåìëé úëàìîá åáãðúä íìë éë íéùðäå íéùðàä ìàøù
ä øáã øùà ìë íéùðàä ìàøùé éðá ìëå íéàéùðäå ïøäàì äåöù øçà äùî äðäå ïëùîä '

 äãòä ìë åéìà åìéä÷äå äåöå øæç äåñîä åéðô ìò ïúðå úåçåìä øåáù éøçà éðéñ øäá åúà
 ïëùîä ïéðò íìåëì øîàå åúãø úøçî íåéá äæ äéäù ïëúéå íéùðå íéùðà åá äåèöð øùà

á÷ä íäì äöøúðù ïåéë éë úåçåìä øåáù íãå÷ äìçúî" úøëå úåéðù úåçåìä åì ïúðå ä
íúåìåìë úáäàìå íúåîã÷ì åøæç äðä íáø÷á íùä êìéù äùãç úéøá åîò1309 òåãéáå 

òë íëåúá åúðéëù äéäúùïéð øîàù åîë äìçú åäåöù )ç äë ìéòì ( ùã÷î éì åùòå
äùî íúåà äåö ïëìå íëåúá éúðëùåäìçúî äåèöðù äî ìëá äúò   

  
) äìá ( ïåúáù úáù ùã÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå–   

éò 'ø 'ééçá : ìù äùøôá äååèöðù åîë ïàëá úáùä ìò äùî øéäæäù åðéöî àì
ò åøåîùú éúåúáù úà êà úáùä úà íúøîùå íäì øîàéù äìòî" åðì æîøðù éì äàøð ë

éëæä ïëìå ïåîäá íéøúñð íéðéðò úåìâì ïéàù ïàëáú éúåúáù úà êà äìòîì øåøîù 

                                            
 .לעיל כח ב' עי 1307
 ?ז"תיקו' עי? לא ומכוסההאם מרמז ללשון מופ 1308
1309   
  א " חלק ב דף קצה עזהר

לא אתענשו ישראל על , אלמלא ההוא ערבוביא דאתחברו בהו בישראל, כגוונא דא. אוקמוה
לאכללא , מאת כל איש אשר ידבנו לבו) שמות כה ב(, ותא חזי מה כתיב בקדמיתא, עובדא דעגלא

 דהוו יןובג,  מכל סטרין במוחא וקליפאבגין דבעא קודשא בריך הוא למעבד עובדא דמשכנא, כלא
לאכללא לון בינייהו דישראל דאינון , אתמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו, אינון ערב רב בגווייהו

וסטו , ואתו אינון ערב רב ועבדו ית עגלא, לבתר סטא זינא לזיניה. וכלהו אתפקדו, מוחא
 אהמכאן ולהל, מר קודשא בריך הואא, וגרמו לון לישראל מותא וקטולא, אבתרייהו אינון דמיתו

מיד ויקהל משה את כל עדת בני ישראל , עובדא דמשכנא לא יהא אלא מסטרא דישראל בלחודייהו
ולא כקדמיתא דכתיב מאת כל איש , מאתכם ודאי, ה"וכתיב בתריה קחו מאתכם תרומה ליהו', וגו

, וו אינון ערב רב בינייהואלא בגין דה, מאן אתר כניש לון', ויקהל משה וגו. אשר ידבנו לבו
  : משה לאכנשא לון וליחדא לון מבינייהוריךאצט
  
  ב "זהר חלק ג דף קג ע) 3(

י אתמר בשעתא "האי קרא על כ. 'זכרתי לך חסד נעוריך וגו' כה אמר יי) ואמר( אלעזר פתח רבי
זכרתי לך חסד דא עננא דאהרן דנטלא בחמש אחרנין . דהות אזלא במדברא עמהון דישראל

 לך טרוואע) א וכלהו אשתכללו בך"ס(אהבת כלולותיך דאשתכללו לך . תקשרו עלך ונהירו עלךדא
ח "ת. בגין לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. כ למה"ואתקינו לך ככלה דתעדי תכשיטהא וכ

  נ יתיב "בשעתא דב
  ב "תיקוני זהר דף קטז ע) 7(

דכל ,  דתהא כלילא מכל ספירן,נעשה אדם בצלמנו כדמותנו,  אתמר בה בשכינתא תתאהועוד
דכל , אלא כל ספירה יהיב בה עשור דיליה, ומאי חולקיה, עשר ספירן יהיבו בה כל חד חולקיה

וכל חד וחד , אשתארו אינון תשע תשע, ויהבו ליה כל חד וחד עשור דיליה, ספירה סליק לעשרה
ולהו אתמר בה אהבת ובגין דאיהי כלילא מכ, ובגין דא מעשרין חד מעשרה, אשתלים בה לעשרה

אתמר בה ורדו בדגת הים ובעוף השמים , ולבתר דאתכלילת מעלאין, כלילא מכלא, כלילותיך
לקיימא בה , ואפילו בכל קליפין דסטרא אחרא אתלבשת, אתכלילת בתתאין, ובבהמה ובכל הארץ
ה הא הכא אדם דעשי, בשמיה) א אתקריאת"נ(ובכל מה דאתלבשת אתכלילת , ומלכותו בכל משלה

 :ויצירה


