
הר אמורז  

1 

  øåîà úùøô  
אל משה אמר אל הכהנים בני ' ויאמר ה

 ,אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו
 שכתוב , זה כנגד זהלמהאמר רבי יוסי 

למעלה ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או 
ר אל ו וסמוך לו אמ,ני מות יומתווידע

כיון שהזהיר את ) משמע ( אלא.הכהנים
 בכל הזהיר את ,ל לקדש אותםישרא

 .לוייםלהכהנים לקדש אותם וכן את 
 .ר אל הכהניםו שכתוב אמ,לכהנים מנין
 , תדברהלוייםואל   שכתוב,ומנין ללוים

צדיקים  כולם  כדי שימצאו,ואמרת אלהם
  .קדושים טהורים

éé øîàéå ' íéðäëä ìà øåîà äùî ìà
 àîèé àì ùôðì íäéìà úøîàå ïøäà éðá

 åéîòá)& (à"î éñåé ø"è1àã ìá÷ì àã 2 
àìéòì áéúëã3) & ( äéäé éë äùà åà ùéàå

 äéì êéîñå åúîåé úåî éðåòãé åà áåà íäá
 àìà íéðäëä ìà øåîà)òîùî ( ïåéë

 àìëá åäì àùã÷ì ìàøùéì åäì øäæàã
éðäëì åäì øäæà4 íéåìì ïëå ïåì àùã÷ì 

 áéúëã ïééðî éðäëì)& ( íéðäëä ìà øåîà
 áéúëã ïéðî éàåìì)&( øáãú íéåìä ìàå 

úøîàå5ïåçëúùéã ïéâá íäéìà 6 åäìë 
ïéùéã÷ ïéàëæ7ïééëã   

 כאן למה ,ר אל הכהנים בני אהרןואמ
 . וכי לא ידענו שהם בני אהרן,בני אהרן

 שאהרן הוא ,אלא בני אהרן ולא בני לוי
 שבו ,ראשיתם של כל הכהנים של העולם

 כדי לעשות , הקדוש ברוך הוא מהכלרוצה
 ומשום שאהרן דרכיו העלו .שלום בעולם

 עוסק שכל ימיו של אהרן היה ,אותו לזה
  ומשום שדרכיו כך,להרבות שלום בעולם

 להכניס ,לזההעלה אותו הקדוש ברוך הוא 
ר אל ו אמלכן ו,שלום בפמליא של מעלה

ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà8î " àëä è
ïøäà éðá9 åäðéð ïøäà éðáã àðòãé àì éëå 

 àåäã ïøäàã éåì éðá àìå ïøäà éðá àìà
 éòøúà äéáã àîìòã éðäë ìëã àúåøéù

á÷"àîìòá àîìù ãáòîì ïéâá àìëî ä10 
 ìëã éàäì äéì å÷éìñ éåçøà ïøäàã ïéâáå
 àîìù äàâñàì ìãúùî äåä ïøäàã éåîåé

àîìòá11 äéì ÷éìñ êë éåçøàã ïéâáå 
á÷" àéìîôá àìù ìòéîì éàäì ä

                                                 
אור (טעם ההזהרה על הטומאה , שנית, חדא מאי טעמט כפל אמור ואמרת, קשיא ליה תרתי 1
 ).יקר

כמו שענין אוב הוא מדצ המתים והוזהרו ישראל שלא ליטמא להם כך הוזהרו הכהנים  2
הרו עכשיו  למה הוז).אור יקר(בטומאת מתים סתם דלגבי דידהו מיתה לבד כענין אוב לישראל 

ומתרץ אחר שכבר הוזהר יראל מטומאתם חזר . הכהנים על טואמת מת מה שלא נצטוו עד עכשיו
עדו להוסיף קדושה לכהנים שלא יטמאו עצמם במת הפוגם הנפש דומיא דאוב שפוגם הנפש 

 ).מ"מ(
 ).אור יקר(ש בראש הפרשה קדושים תהיו "כמ 3
 קדושים תהיו כי קדוש אני וזה לכם בכלל כ לפי זה אמור אל הכהנים ירצה אמור להם"וא 4

 ).אור יקר('  לנפש וכוישראל ובפרט ואמר אליהם
כ "ואח, תדבר קדשווים תהיו בכלל כל ישראל' אלא ודאי כדפי" תדבר ואמרת"וקשה מאי  5

 ).אור יקר(ואמרת אלהים בפרטות כדמסיק קרא התם בפרשת קרח 
 ).אור יקר(כהנים לוים וישראל ' פי 6
 ).אור יקר(כהנים תוספת על ישראל , ישראל כפי עניינם, כפי עניינו' כל א 7
 ).אור יקר(דהוה קשה להו לכהניא וכי מה שאני לן משאר ישראל שהרבה לנו מצות וקדושה  8
' שאפילו שהובחר שבט לוי משאר שבטי ישורון לעמוד לפני ה' פי, ירצה בני אהרן ואל בני לוי 9

ז " היו בני לוי עוסקים בעבודת התורה ולא בעבודת מצרים עכלשרתו כנודע שאפילו במצרים
מביניהם הובחר אהרן ולפיכך הם מתייחסים אחר אהרן שהוא ראש לכלם ולהם יחס בפני עצמו 

 ).אור יקר(' כדפי
שהוא במדרגת היסוד ונתן טעם למה נעשה אהרן ראש לעצמו וזכה למדת שלום מצד ' פי 10

 מהלוי ומגבורה רתלמדרגה עליונה יו הז על"ט לוי עכא משב שהופ"ל אע"ר). אור יקר(החסד 
 ).ו"רח(לחסד 

  ).ו"רח(וחסד בפום אמה שריא ושלום יסוד כנודע ולכן זכה לכהונה  11
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 àìéòìã12ìà øåîà êë ïéâáå  éðá íéðäëä  .הכהנים בני אהרן
ïøäà  

 רבי ,ר אל הכהנים ואמרת אלהםואמ
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך  יהודה פתח

 כמה עליון ונכבד אותו , מה רב טובך,'וגו
 שכתוב וירא ,האור העליון שנקרא טוב

 , האור הגנוזו וזה,אלהים את האור כי טוב
 ,שבו עושה הקדוש ברוך הוא טוב בעולם

מכיון שבו  ,ולא מונע אותו בכל יום
 אשר צפנת . ועומד עליו, העולםמתקיים
 ששנינו אור עליון עשה הקדוש ,ליראיך

ברוך הוא כשברא את העולם וגנז אותו 
 זהו שכתוב אשר ,לצדיקים לעתיד לבא

 פעלת ,פעלת לחוסים בך. צפנת ליראיך
 אותו האור היה עומד ,בזמן שנברא העולם

 éáø íäéìà úøîàå íéðäëä ìà øåîà
 çúô äãåäé)& ( úðôö øùà êáåè áø äî

éìåâå êéàø 'êáåè áø äî13äàìò äîë 14 
àøé÷éå15 áåè éø÷àã äàìò àøåäð àåää 

 áéúëã)& ( áåè éë øåàä úà íéäìà àøéå
æåðâä øåà àåä àãå16á÷ ãéáò äéáã " áè ä

àîìòá17àîåé ìëá äéì òðî àìå 18 ïéâá 
àîìò íéé÷úî äéáã19äéìò íéà÷å 20 øùà 

úðôö21 ãáò äàìò àøåäð ïðúã êéàøéì 
á÷"àîìò àøá ãë ä22 äéì æéðâå 

àé÷éãöì23àðîæì iéúàã 24ää " ã)& ( øùà

                                                                                                                                            
מין כ כל על"בסוד שהוא שושבינא דמלכא מייחד משפט וצדק על ידי מדת השלום ועי 12

, מלאכי שלום עם מלאכין דשכינתא' ה הנק"מתייחדין מלאכין דקבמתברכאן ומקבלין דין מן דין ו
 ). אור יקר(והיינו שלום לכל פמליא דלעילא 

בעולם לא היה שום דבר רע ' ד שענין הקדמה זו הוא להורות שמתחילה שהיה אור ה" נלע13
אכן כוונתו הוא על יסוד אבא . ואחרי אשר נגנז אז התעתד האדם למות וכדמסיק, ולא מיתה

 ).ז"רמ (תוכיות טובושהוא עיקר חיותו של זעיר ו
 ).ז"רמ(כי הוא הראשון שבדעת העליון , דייקא, כמה עילאה 14
וד  והכוונה על יס.)ב"ב קצז ע"חו "רח( בכל דעת יש שרש היסוד הנקרא יקר בסוד הטפה 15

 ).ז"רמ( אבא שמבריח בכל החמישים שערים
דזעיר מעולה מאד ואז יסוד זה , הוא יסוד אבא המתפשט בכל קומת זעיר עד תוך יסוד שלו 16

 . )ז"רמ (כי בתוכו סתום תוכיות האצילות
, ת"שהוא ת" ה"דביה עביד קב", ת"יסוד הנמשך מת' פי, "'טוב ה"דאיקרי , יסוד" ההוא טוב" 17

שכן אנו אומרים ובטובו מחדש בכל ). אור יקר(בסוד שעל ידו נשפע השפע למלכות " טב בעלמא"
 ).ז"רמ( כלם בחכמה עשית)  כדהלים קדת(שעליו נאמר , יום תמיד מעשה בראשית

 ).אור יקר(סוד היחוד והזווג הנמצאים בכל יום ' פי 18
ועולם זה היא המלכות , )&(וצדיק יסוד עולם ' וצדיק שמות שנ' עולם עומד על עמוד א 19

 ).אור יקר(שאינה מתקיימת היא וכל התחתונים אלא מתוך העמוד הזה שמשפיעה מן העליונים 
ות מתקיימת על ידי שפעו ולפי האמת היא עומדת עליו כי המלכו תמקומוה שהמלכ' פי 20

י חוט "והוא ע, החסד בכל יום) חוט] (חומש[יוצא , ג דגנוז"אע). אור יקר(ה על היסוד "למעלה מנו
אור ). ו"לש(א "ב קמט רע"ח ).יהל אור] (ל פרק ה"ח שער ט"ע' עי[ר "השדרה והוא אור בסוד אמ

 והוא החסד שנתגלה אז ,כ אלא רק ביום הראשון"וא עצמו לא נתגלה גה העיקרי הנה ה"המ
 ,'וכו  ונשאר שם ובסוד אור זרוע לצדיק,כ ביסוד עצמו" אבל הוא חזר ונגנז תיכף ג,בפומא דאמה

 , אבל תיכף הנה חזר ונגנז גם הוא ונשאר בהיסוד עצמו.והוא מאור הגנוז שנתגלה ביום ראשון
שהוא המלכות הנעלמת בו אלא רק דרך דופני ' ינו מאיר מעתה להנוק וא,ובסוד אור זרוע לצדיק

 ,'ד' ו אות ג"ש בהגהות מהרח" ע,א"עבא לה ' ק פ"ש בזוה"וכמ) פרק ט (הערת המוחין'  ע,העטרה
ב "כ עפקודי ר'  ופ,א כל הענין"עז ב וקס"ו ע ושם קס,א"ט רעב וקמ"תרומה קמח סע' ק פ"ובזוה

 .)ג"א קא ע"כללים ח(
ש נהורא "וד היה אורו משמש בעולם הזה השפל מצד גודל אורו הנשפע לו מהבינה וזהיס 21

 ).אור יקר(ה בינה "עילאה עבד קב
' ב נתיבות בבריאת עולם זה על ידי שמושא שהיה משמש היסוד במלכות וכו"שמשו ל 22
 ).אור יקר(ל גנזו לצדיקים העומדים במדת היסוד "כ לסבה שפרשו רז"ואח

שאז מקבלת רחל בהזדווגה עם , ס הזווג הנעשה בשבת"וה, הם צדיק וצדק צדיקים אלו 23
ועל כן לא אמר לעלמא דאתי כמו . א שבתוך יסוד זעיר"דהיינו יסודות דאו, יסודות' ישראל מג

חסדים דאימא ' ה). ז"רמ (שהוא זמן השבתות שמשמש ובא תמיד, שאמר בסמוך אלא לזמנא דאתי
 ).מ"מ( לצדיקייא נגנזים ביסוד דידיה ודידה וזה

 ).אור יקר(שם נגנז האור ומשם נהנים הנשמות ביסוד ממנו , בינה 24
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 ,ומאיר מראש העולם לסופי העולם
הקדוש ברוך הוא באותם כשהסתכל 

גנז את , בעולם לעמוד הרשעים שעתידים
 ,וימנע מרשעים אורם  שכתוב,אותו האור

 ו וזה.ועתיד להאיר לצדיקים לעולם הבא
וזרחה לכם יראי שמי   וכתוב,צפנת ליראיך

  .שמש צדקה ומרפא בכנפיה

 êéàøéì úðôö)& ( úìòô êá íéñåçì úìòô
àîìò éøáúàã àðîæá25 äåä àøåäð àåää 

íéà÷26àîìòã àùéøî øéäðå 27 éôééñì 
àîìòã28á÷ ìëúñà ãë " ïéáééç ïåðéàì ä

æéðâ àîìòá àîéé÷ì ïéðéîæã29 àåääì äéì 
 áéúëã àøåäð)& ( íøåà íéòùøî òðîéå

åéúàã àîìòì àé÷éãöì àøäðàì ïéîæ30 
 áéúëå êéàøéì úðôö àåä àãå)& ( äçøæå
ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì31 àôøîå 

äéôðëá32  
 בשעה שבן אדם עומד ללכת בא וראה

 באים עליו ,ליוולאותו העולם והוא בבית ח
 ורואה שם מה שלא יכול ,שלשה שלוחים

 ואותו ,לראות אדם כשהוא בעולם הזה
הדין העליון שמבקש המלך היום הוא יום 

 אשרי האיש שמשיב למלך את .את פקדונו
 אם אותו ,תן לו בתוכויפקדונו כמו שנ

הפקדון התטנף בטנופי הגוף מה יאמר 
מרים עיניו ורואה את מלאך , לבעל הפקדון

 ,המות עומד לפניו וחרבו שלופה בידו
 של אותו יסודותיו' מפרק בקשר של ד

כפרדתה מן שי בכל ו ואין לנפש ק,האיש
 , ואדם לא מת עד שרואה את השכינה.הגוף

  דל התשוקה לשכינה הנפש יוצאתוומתוך ג

ú"àúòùá ç33 êäéîì íéà÷ ùð øáã 
 ïééúà äéòøî éáá àåäå àîìò àåääì

â äéìò 'ïéçåìù34 ìéëé àìã äî ïîú éîçå 
 àåääå àîìò éàäá åäéà ãë éîçîì ùð øá
 éòá àëìîã àåä äàìò àðéãã àîåé àîåé

ã÷ôå ùð øá àåää äàëæ äéìéã àð
÷ôãäéðåãáéúà 35 áéäéúàã äîë àëìîì 
äéì36 óðèúà àðåã÷ô àåää éà äéåâá 

 ó÷æ àðåã÷ô éøàîì àîéé äî àôåâ éôåðèá
úåîä êàìîì éîçå éåðéò37 äéî÷ íéà÷ 

äéôééñå38 ïéøè÷á øèñ÷ äéãéá àôéìù 
àîèå÷á39 àùôðì äì úéìå ùð øá àåääã 

àôåâ ïî äìéã åùéøôë àìëá åéù÷ ùð øáå 

                                                                                                                                            
כולו בשלימות בכל הזעיר ולא היה שום חלק ] אור הגנוז[ מתחילה בזמן הבריאה היה מאיר 25
שאינם כדאים ליהנות ממנו ולכן , אבל הוא נגד בני אדם, ש פעלת בפועל גמור את כולו"וז, צפון

 ).ז"רמ (לק המובחרחנגנז אותו ה
 ).אור יקר(היינו שהיסוד היה קם בסוד והקימותי את בריתי עניין נגדיי אל הקישוי  26
 ).אור יקר(' היינו אור היסוד בסוד הו 27
 ).מ"מ(מבינה עד המלכות ' פי 28
 ).אור יקר(אותו האור הנוסף ביסוד הגורם התפשטותו אל התחתונים גנזו בבינה , ירצה 29
והוא נקרא ממש , שאז יאיר כולו בשלימות גדול, שהוא עולם הבא,  דאתידייקא לעלמא 30

 ).ז"רמ (שמש צדקה
 ).אור יקר(ו צדקה במלכות דהיינו מן הקצה אל הקצה "היינו וזרחה מהבינה שמש משך וא 31
 ). אור יקר(לצדיקים שהם מסתופפין בכנפי השכינה  32
 ).אור יקר(מה שלא השיג כל ימי חייו וראיה אל האור הגנוז שהרי הוא משיג בעת פטירתו  33
 ).אור יקר(אמצעי בין שניהם ' והג, והשני לעוונות, לזכויות' הא, דיינים' הם ג 34
 ).ו"רח(שלול ממעשיהם רעים  35
 ).אור יקר(אמנם בערך המצוה ודאי צריך לקשטה , בערך נקיות העון 36
 ).אור יקר(' היינו סוד הקלי 37
וכל כח אלו ואלו אינם אלא על ידי מעשה האדם , ושה נפלאותיושעל ידו ע, היינו כחו עמו 38

 ).אור יקר(אם עונשו מרובה יש לו קושי והחרב מצער אותו ואם הוא צדיק מת בנשיקה 
 ).ו"רח(בקשר היסודות  39
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úéî àì40 úåàéâñ åâîå àúðéëùì éîçã ãò 
ú÷ôð àùôð àúðéëùã àúáåàéú  

  çôò "á  
  àúðéëùì àìá÷ì  .לקבל את השכינה

 אחר שיצאה מי הנפש שנדבקת בה
והרי בארנו  ,)לתוכה (ויקבל בגוף) ותתקבל(

 אחר שיצאה הנפש מן ,את הדברים האלה
 אסור להשאירו ,הגוף ונשאר הגוף בלי רוח

לא תלין נבלתו על העץ   שכתוב,בורהבלי ק
 משום שמת ,כי קבור תקברנו ביום ההוא

ד שעות שהם יומם ולילה בלי "שישתהה כ
לשה באיברי המרכבה וקבורה נותן ח

ומעכב את מעשה הקדוש ברוך הוא 
 שאפשר שהקדוש ברוך הוא .מלהעשות

גוזר עליו כדי לבא בגלגול אחר מיד באותו 
ל זמן שלא נקבר  וכ,יום שנפטר להיטיב לו

הגוף הנשמה לא נכנסת לפני הקדוש ברוך 
בגלגול   ולא יכולה להיות בגוף אחר,הוא
 עד  שלא נותנים לנשמה גוף אחר,שני

 וזה דומה לאדם שמתה ,שיקבר הראשון
 לא ראוי לו לשא אשה אחרת עד ,אשתו

 אמרה תורה לא לכן ו,שקובר את הראשונה
  .תלין נבלתו על העץ

÷ôðã øúá ' ïàî ÷áãúàã àùôð éäéà
 äá)ñ"ìá÷úúå à ( àôåâá ìá÷éå)ñ" à

äååâá ( øúá éìéî éðäì äåî÷åà àäå
 àôåâ øàúùàå àôåâ ïî àùôð à÷ôðã

àçåø àìá41 àìá äéì ÷áùîì øåñà 
 áéúëã àúøåá÷)& ( ìò åúìáð ïéìú àì

 ïéâá àåää íåéá åðøá÷ú øåá÷ éë õòä
ë éäúùéã àúéîã" íîåé ïåðéàã úåòù ã

á÷ àìá äìéìåàúøå42 àúåùéìç áéäé 
àëéúøã éåôééùá43 àúãéáò áëòîå 

á÷ã"ãáòîìî ä44á÷ã øùôàã " øæâ ä
 ãéî àøçà àìåâìâá éúéîì ïéâá äéìò
 ìëå äéì àáèåàì øèôúàã àîåé àåääá
 åàì àúîùð àôåâ øá÷úà àìã àðîæ

á÷ éî÷ úìàò" àôåâá éåäîì àìëé àìå ä
 ïéáäé àìã àðééðú àìåâìâá àøçà

 àøçà àôåâ àúîùðì äàîã÷ øá÷úéã ãò
áì éîã àãå" éæçúà àì äéúúà úúéîã ð

 øéá÷ã ãò àøçà àúúà áñéîì äéì

                                                                                                                                            
שולט בגוף והשכינה הקדושה לנגדו מיד מניח הגוף לידבק בשכינה ' הקלי, הפכיות' הם ב 40

  ).אור יקר(
 שהצלם של הנשמה היא המסתלקת שלשים יום 'וכוונראה , שא וסיים ברוחאפתח בנפ 41

ועל כן בצאת הרוח הוא מתדבק עם , 'וכוונשארו רוח ונפש באדם עד יום מותו , קודם המיתה
' ונשארה הנפש עם מקיפיה אבל לא בייחוד כי הצ. 'וכוהנשמה והולכים להם עם המקיפים שלהם 

ולכן . הם מתפרדים ממנה' ומ' והמקיפים שלה הם ל, עם הגוףשל הצלם הוא אור הפנימי נשאר 
שלש , ס השבעת ימי אבלות"מ ה"פנימיות הנפש חוזרת לתוך הגוף והל' כי בחי, אמר בלא רוחא

כן ולפי שאז הנפש ערומה בלי אור מקיף שלה שהוא המגין ל. 'עם המ, לבכי ושבע להספד
 ).ז"רמ (א בעמיולנפש לא יטמ)  אכא(וזהו . החיצונים נדבקים שם

ואם ישהה יום , הבירור שהוא העיכול בעפר מיד שמת האדם והוכן לקבורה מתחיל ענין 42
תלוי באחד כי של כל האדם , ולילה יש חלישות באיברי המרכבה דהיינו בבחינת החיצוניות שלהם

 ).ז"רמ (מאיברי הפרצוף העליון
, ועוד טעם שני, רה עליונהמורה פגם בצו, והוא מת, אחר שהאדם עשוי בצלם אלהים 43

שגוף האדם איבריו רומזים למרכבה העליונה וכשמעלים ' פי). אור יקר(שמעכב גאולתו בגלגולו 
ן ומעכב עבידתא "נ בשייפוי דרתיכא כי האדם עצמו הוא מרכבה לזו"א' וכו', המת נכנסים בו הקלי

 .'וזה טעם ב' וכו
שש ) שמות כא ב(ק כדכתיב "לגלת בסוד ודהיינו גלגול הנשמה שמתג, זה בסוד הפנימיות 44

שהוא ) א האדם"נ(ולפי מדרגת המיתה , )א"ע צד(כדאיתא בריש סבא דמשפטים , דשנים יעבו
וכל עוד שאין גוף הראשון נקבר עדיין יש , מתגלגל בה צריך שיהיה לה תכונת הגוף השני שינתן לה

 ).ז"רמ (קום תיקונו הוא הקברשיירי החיבור בין הגוף והנפש שלא תפרד ממנו עד שיונח במ
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àúééøåà äøîà àã ïéâáå àúéîã÷ì45 àì 
 õòä ìò åúìáð ïéìú  

  
דבר אחר כשנפרדת הנשמה מן הגוף 

 לא תכנס ,ורוצה ללכת לאותו העולם
לאותו העולם עד שנותנים לה גוף אחר 

ומאליהו  , להיכנס ואחר כך יכולה,מאור
 אחד שבו נראה ,תדע שהיו לו שני גופים

למטה לבני אדם ואחד שבו נראה למעלה 
 וכל עוד ,בין מלאכים עליונים קדושים

רוח  ו,שהגוף לא נקבר זהו צער לנשמה
 מזדמנת לשרות עליו ולטמא את טומאה

 רוח הטומאהומשום שאותה , אותו הגוף
לא צריך להלין את אותו אדם  ,מזדמנת
 נמצאת רוח טומאה כי ,ילה אחדהגוף ל

בלילה ומשתטחת בכל הארץ למצא גוף בלי 
 ועל כן ,נפש לטמא אותה ונטמא יותר

 לנפש לא יטמא ,הזהיר את הכהנים ואמר
 משום שהם קדושים לא תשרה ,בעמיו

  . ולא יטמאורוח טומאהעליהם 

 ïî àúîùð àùøôúà ãë øçà øáã
 ìåòéú àì àîìò àåääì ìæéîì àéòáå àôåâ

äì àøçà àôåâ äì ïéáäéã ãò àîìò àåä
 åäéìàîå ìòéîì àìëé øúáìå àøåäðî

òãðú46 äéáã ãç ïéôåâ ïéøú äéì ååäã 
 éæçúà äéáã ãçå àùð éðáì àúúì éæçúà
 äîë ìëå ïéùéã÷ ïéàìò ïéëàìî ïéá àìéòì
 àúîùðì àåä àøòö øá÷úà àì àôåâã
 àáàñìå éåìò àééøùì ïîãæà àáàñî çåøå

àôåâ àåääì47 ïéâáå àáàñî çåø àåääã48 
 àåää úáéîì ùðéàì äéì éòáî àì ïîãæà

àáàñî çåøã ïéâá ãç àéìéì àôåâ49 
 àòøà ìëá çèúùàå àéìéìá çëúùà
 äéì àáàñì àùôð àìá àôåâ àçëùàì

øéúé áàúñàå50òå "éðäëì øäæà ã51 øîàå 
)& ( ïåðéàã ïéâá åéîòá àîèé àì ùôðì

 àìå àáàñî çåø åäééìò éøùé àìå ïéùéã÷
åáàúñéï  

ר ו רבי יצחק אמר אמ,ר אל הכהניםואמ
 כמו שכל מעשי הכהנים ,אל הכהנים בלחש

 íéðäëä ìà øåîà)& (ø 'øîà ÷çöé52 

                                                                                                                                            
והיא , שרומז שיש פגם במיתתו דומיא דנבלה,  דייק דלא כתיב לא תלין אותו אלא נבלתו45

, ומינה תבין ותשכיל שהוא הדין לכל הדומה לו, הנותנת שצריך להמציא לו תיקון שהוא הגלגול
  והוא צריך גלגול,י מלאך המות הנקרא נבלה"דהיינו שלא היתה מיתתו על ידי השכינה אלא ע

 ).ז"רמ(
ואין להקשות והרי אליהו שלא נקבר , יש אל נשמה גוף שני שבו היה מתלבש בעלותה שם 46

וצריך להתשמש בשניהם , דשאני אליהו שלא מת, ז לא מנעוהו מגוף שני בין המלאכים "גופו ועכ
אחד , בושים הרי זה מופת לדעת שיש לכל צדיק שני מל).אור יקר(למט הבאחד ולמעלה בשני 

 . )ז"רמ (ז ואחד לעולם הבא"לעוה
 וא סודבעה בצחצחות שהומשם אם זוכה ׂש,  הענין כי כשנקבר הגוף נשארת הנפש שם47

 ).ז"רמ(ז "רוחניות נעלם המתלבש בעוה
ד שאותו "ונלע.  לאפוקי אותו שהיה לנפש עודה בחיים שהוא הצלם שלא יוכלו לשלוט בו48

 ).ז"רמ( גרמי שנשאר במלכין דמיתוי הבלא דהרוח מסאבא הוא מסיג
' כדכתיב וייצר ה, והענין כי חצוניות אין לה צורף גוף , טעם למה מזדמנת שם רוח טומאה 49

ולכך בהיות , אלהים את האדם בצלמו צלם הקדושה ודאי והרעה רודפת להיות נכללת בצורה זו
 ).אור יקר(הגוף ריקן היא אזלא בתר גופא דאיהו צלם העליון 

 ).אור יקר(יותר מביום מפני עצם הקלי בלילה ' פי 50
ואם מטמא ומושך עליו ,ראוי אל הכהן שלא להטמא שהו אקדוש ' הוא רוחא טמא מהקלי 51

צלם ', א. ארבע טעמים אל לא תלין' רוח מסאבא מחלל קדושה עליונה וכשתדקדק תמצא שפי
הוא שהכהנים מן החכמה שהוא  ידוע ).ז"רמ(הטומאה ' ד. לבוש לנשמה', ג. הגלגול', ב. עליון

ועל כן לוים שהם מושרשים בבינה וישראל בדעת שיש , שורש הקדושה ואין בה אחיזה לחיצונים
ולכן טמא מת מותר במחנה ישראל ושל לויה ואינו , שם גבורות מותרים להטמא אבל לא הכהנים

 .)ז"מר(אסור אלא במחנה שכינה 
 יצחק פליג אדרבי יוסי דלעיל דאמר אמור ואמרת ואל הלויים תדבר והשוה המדות ולא 'ר 52

 .)אור יקר(חלק בין תדבר לאמור 
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 ,ר ואמרתו אמ. כך אמירתם בלחש,בלחש
 להזהיר אותם על ,םיפעם אחת ופעמי

 שמי שמשמש , כדי שלא יטמאו,שתםוקד
 . קדוש צריך שימצא קדוש בכלמקוםב

 שגוף בלי , כמו שבארנו,לנפש לא יטמא
 ,רוח טומאהו יה על ושור,רוח טמא הוא

שהרי תשוקתם של הרוחות הטמאות היא 
 מכיון שהתרוקנה מהם ,אל גופות ישראל

דש הם באים וכלי קב ו,הרוח הקדושה
 קדושה  והכהנים שהם קדושים,להתחבר

 כי ,לא צריכים כלל להטמא קדושה על
 וכתוב כי ,כתוב כי נזר אלהיו על ראשו
ד והוא עומ, 'שמן משחת אלהיו עליו אני ה

כשמן   שכתוב,כדוגמא שלמעלהלמטה 
 ,רד על הזקן זקן אהרןוהטוב על הראש י

  .רד על פי מדותיוושי

åùéçìá íéðäëä ìà øåîà53 ìëã äîë 
 ïåäìã äøéîà êë åùéçìá éðäëã ïåäéãáåò

ãç àðîæ úøîàå øåîà åùéçìá54 ïéøúå 
àøäæàì ïéðîæ55åäééùåã÷ ìò åäì 56éâá  ï
ïåáàúñé àìã57ùîùîã ïàîã 58 øúàá 

àùéã÷59 àìëá àùéã÷ çëúùéã àéòá 
 àôåâã àðîé÷åàã äîë àîèé àì ùôðì

àåä àáàñî çåø àìá60 çåø äéìò éøàùå 
 àáàñî éçåøã àúáåàéú àäã àáàñî
 ÷øúàã ïéâá åäéà ìàøùéã ïåäéôåâ éáâì

åäééðî61 àùãå÷ã àðîáå àùéã÷ àçåø 
ùéã÷ ïåðéàã éðäëå àøáçúàì ïééúà ïé

 ïééòá àì àúùåã÷ ìò àúùåã÷
 áéúëã ïéâá ììë àáàúñàì)& ( øæð éë

ìàäåùàø ìò åé62 áéúëå )& ( ïîù éë
éé éðà åéìò åéäìà úçùî ' àðååâë àåäå

àìéòìã63 áéúëã àúúì íéà÷ ) íéìäú
á âì÷ ( ìò ãøåé ùàøä ìò áåèä ïîùë

åéúåãî éô ìò ãøåéù ïøäà ï÷æ ï÷æä  
טוב על  אבל כשמן ה,הפסוק הזה בארנו

 זהו שמן משחת קדש העליון ,הראש
áåèä ïîùë ìáà äåî÷åà àø÷ éàä64 

àã ùàøä ìò65àùéã÷ úåáø çùî 66 

                                                                                                                                            
, ישו בסוד הכוונהוהכהנים היה עניינם בלח,  ודבור בקושי מצד הדיןנחת בהיא אמירה  53

הם מצד הגבורה דהיינו מימין מצד החכמה ששם שמן שאין מדרכו להיות בו קולות והלויים ש
גורם קולות שמאל והיין שהוא בעל קול ושיר וניגון והם בסוד התם שהיה בכמלאכבקושי ובקול 

 .)מ"מ(היא בלחישו מירה  א.)אור יקר(
יצחק אחר ' ואמרת אלא לר  תדברוכןלעיל '  כדפייוסי אמור ואמרת' לו בשלמא לרקשה  54

זמנא חדא ותרי זמני "ותירץ דהיינו , אמירות למה' שאין הכוונה אלו בסוד החשאי ואלו בקולות ב
שאין מזרזין , ל אמור ואמרת"ר .)אור יקר(ביותר וצריכים אזהרה הרבה מפני שהם קדושים ' וכו

 .)מ"מ(' אלא למזורזין וכהנים זריזין וכו
 ).ו"חר(אמור ואמרת  55
האחת היתה בערך הזהירות אל קדושתם שיהיה זהירים בה בהיות מגמת פניהם שהם כי  56

 .)אור יקר(קדושים 
 .)אור יקר( עצמןיטמאו שלא  57
 .)אור יקר(כ למה לא נזהרו הישראלים בה "לו שכיון שהטומאה מחלל הקדושה אקשה  58
אפילו מטומאה בעלמא שאינו ' פי, "דישתכח קדישא בכולא",  דהיינו הכהן"אבאתר קדיש" 59

 .)אור יקר(ו כשאר טומאת שיש בהם חלול נפש כענין העריות והיוצא "ח
 .)אור יקר(חומר בלא צורה טפה סרוחה  א הוא מעצמו טמא מפני שהו'פי 60
שם משכן הקדושה ונתרוקן והם רודפים אחר המקומות שבו היה משכן הקדושה היה  61

 .)אור יקר(ונתרוקנה לראות אם ידמו אל הקדש ושמא על ידי כך יתדבקו 
ראשונות והיינו על ראשו שמן משחו אלהיו היינו ' היינו סוד מה שהם מוכתרים בסוד הג 62

 ).אור יקר(שפע החכמה בבינה 
היינו ממש בסוד החסד ודבקותו בספירות לעמלה כן הוא הכהן הגשמי שואב רוחניותם  63

 ).מ"מ( לא יטמא א ולכן לנפש"שהכהן רומז לז). אור יקר(למטה 
 ).אור יקר(הכתר המיוחד בסבתו  64
 ).אור יקר(א "היינו רישא דז 65
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ק של ו ויוצא ממקום הנהר העמנמשךש
 ויוצא מראש של נמשך ש, דבר אחר.הכל

על " , הנסתר של כל הנסתרים,כל הראשים
 ודאי על הראש ראשו של אדם "הראש

 זה הזקן הנכבד "רד על הזקןוי", הראשון
 זה הכהן הגדול "זקן אהרן" .כמו שבארוה

   ואותו שמן. פרשוה והרי,שלמעלה

 à÷éîò àøäðã øúàî ÷éôðå ãéâðã äàìò
àìëã67ã "÷éôðå ãéâðã à68 ìëã àùéøî 
ïéùéø69ïéîéúñ ìëã àîéúñ 70 ùàøä ìò 

éàãå ùàøä ìò71äàîã÷ íãàã àùéø 72 
àøé÷é àð÷éã àã ï÷æä ìò ãøåé73 äîë 

ïøäà ï÷æ äåî÷åàã74 ìåãâ ïäë àã 
àìéòìã75ïîù àåääå äåî÷åà àäå   

  òø"î  
מצוה זו שיסדר הכהן בכל יום נרות 

 , והרי בארנו בסוד המנורה,בבית המקדש
 משום שהאור ,כדוגמא שלמעלהוהוא סוד 

העליון בשמן משחה יורד על ראש הכהן 

 àîåé ìëá àðäë àøãñì àã àãå÷ô
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 ואחר כך הוא מדליק ומאיר את ,בראשונה
אש כשמן הטוב על הר" שכתוב ,כל הנרות

כי שמן משחת אלהיו עליו " וכתוב "'וגו
 ועל כן נתנה רשות לכהן לבדו לסדר ,"'וגו

את הנרות ולהדליק אותם בכל יום 
ם קרבן בכל י כנגד אור היחוד פעמי,יםיפעמ
ים מאירים הנרות בכל למעלה י פעמ,יום

  ,ולמטה

àðäëã76 ÷éìãà åäéà øúáì àúéîã÷á 
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