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çø÷ úùøô  
) æèã ( åéðô ìò ìåôéå äùî òîùéå-   

éò 'ø'ééçá  :ìàîù ãéáå ïéãä úãîì äðçúä éë ìéëùî ìëì òåãéå, äéåàøä ãéä àéä éë 
äæì.àåä àìî ÷åñôå ,) è ì íéìäú (ä êéìà 'ïðçúà éðãà ìàå àø÷à, áéúëå )ä ç áåéà ( íà

ïðçúú éãù ìàå ìà ìà øçùú äúà. äùî øéëæä ïëå )âë â íéøáã (ä ìà ïðçúàå', ãéî êîñå 
ìà"ìã ó"ú,ä åá øùà ïåãà íéîçø. åúìôúá äîìù øéëæä ïëå ) íéëìî-èð ç à  ( éøáã åéäéå

ä éðôì éúððçúä øùà äìà',äì øîà àì  'ä éðôì àìà'1, ïåùìë )äë åè øáãîá ( íúàèçå
ä éðôì 'øàåáî äæå íúââù ìò.  
  
) æèä (ä òãéå íòèå ' åì øùà úà–   

éò 'áîø"ï : ïøäàì øîàù äîáå äæá éúòãå)àé æé ïìäì (úçîä úà ç÷ úøè÷ íéùå ä
ä ãé åéìò äúéäù ' ùã÷ä çåøá åéäù äîìùå ãåã éøôñá ïéðòë ùã÷ä çåø àø÷ðä àåäå íäá

 øîàù åîëå)ù"á âë á ( àåä ïîàð åúéá ìëá åðéáø äùî éë éðåùì ìò åúìîå éá øáã íùä çåø
úéáä ïéðò éúùøéô øùàë2) èé âì úåîù ( åúàåáð êøãî åðéàù éðôîå úåáø íéîòô åéúøëæäå

î ìùä øáã ïäá øëæåä àì äù'  
  
) æèæ ( éåì éðá íëì áø–   

éò 'ø 'ééçá :íëì ïúðù äî,êë øçà êìåäå ùøôîå , ìàøùé éäìà ìéãáä éë íëî èòîä 
íëúà.  

ãçåéîä íùä ÷ø åéøáã ìëá äùî øéëæéù åæä äùøôä ìëá àöîú àìù òãå, ïàëá ìáà 
ò æåîøì éãë ìàøùé éäìà øéëæäì êøöåä éåì éðá øéëæäù éôìíúãî ì3.  

  

                                                           
א דקודשומה דאתערו לפני ולא מלפני לפני ההוא דקאים לפני קמיה  :ל"ב וז" קע עב"חזהר ' עי 1

בריך הוא ושמש קמיה ועל דא לא אמרו דקשין זווגין לקודשא בריך הוא וכן קשין מזונותיו של אדם 
לקודשא בריך הוא אלא לפני ולהאי קשיין כל הני דהא לאו ברשותיה קיימי אף על גב דאיהו עביד 

  .ברשותא אחרא עביד) גב דאיהו עבידג אבל אף על "א ל"ד(
  .ןדא עלמא דאתי ההוא דכל חיין קיימיש ההיא מלפני מאי מלפני אלא ונכרתה הנפ) ויקרא כב ג(כתיב 

ומה שהעירו לפני ולא מלפני לפני אותו שעומד לפני לפניו של הקדוש ברוך הוא ושמש : תרגום
לפניו ועל כך לא אמרו שקשים הזווגים לקדוש ברוך הוא וכן קשים מזונותיו של אדם לקדוש ברוך 

אבל אף על (גב שהוא עושה זה קשים כל אלה שהרי לא ברשותם הם עומדים אף על הוא אלא לפני ול
  .ברשות אחרת הוא עושה) גב שהוא עושה

ונכרתה הנפש ההיא מלפני מה זה מלפני אלא זה העולם הבא ההוא שכל החיים ) ויקרא כב(כתוב 
 .עומדים שם

  .בראשית לא יג ודברי רבינו שם' עי 2
לא כן עבדי משה כי בכל ביתי אשר במדבר יב ו בחיי ' ר' עי. רבינו במדבר ו כה שזה כינוי לשכינה' עי

בו יראו הנביאים חלומות נאמן הוא ויודע מעצמו כל המדות ומפה אל פה יהיה לו הדבור מאתי 
 והתמונה יביט בה לא יראנה בחלום

והוא גלי , בכל ביתי נאמן הוא) במדבר יב ז(דכתיב ביה ,  כמשהמהימן )א"ב דף ה ע”ח(זהר ' ועי
  ,יא דמלכאופרסם כל גנזי

) חבקוק ב כ(והוא רמוז בפסוק ,  וברכוהי באוצר הנקרא היכלטוביה )א"ב דף קעח ע”ח( זהר 'ועי
בכל ) במדבר יב ז(שנאמר , ל כל טוב האדם בביתו"ולדא רמזו רבותינו ז, ה בהיכל קדשו הס מפניו"ויהו

דא הוא בר נש , דקא יאותואי מכוון בכל חד וחד מתשע גווני כ. ומתרגמינן בכל דעמי, ביתי נאמן הוא
 ,דאוקיר לשמא דמאריה

 .שהוא מידת הדין השייך לשם אלקים 3
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)ç ( äáéøî éîá ïøäàå äùîá àèçä  

éò 'áîø"ï : åì øîà äðåùàøá éë äøåúä éøúñî ìåãâ ãåñ ïéðòä éë úîàäå)å æé úåîù (
 àåäù áøåçá øåöä ìò ìåãâä éîù éë øîàé øåöá úéëäå áøåçá øåöä ìò íù êéðôì ãîåò éððä

ä ãåáë 'úçà íòô àìà äëä àì ïë øåáòáå øää ùàøá úìëåàä ùàä ìáà íéáø íéî åàöéå 
 àì øîà ïë ìòå àèç äæ äðäå íéîòô øåöá úåëäì íäéðù åîéëñäå ïë åì ùøéô àì ïàëá

ñðä äùòé äðåîàáå éîùá äðåîà íåùì éá íúðîàä åùã÷ çåø úà åøî éë éô íúéøî øîàðå 
ä éô íå÷î ìëá àø÷ðä'4 øëæåî àèçä äðäå øå÷éù àìà äìéòî ïéàå éá íúìòî øîà êëìå 

ùøåôî øøåùîä øîà ïëå áåúëá )ç æ ãé÷ íéìäú ( íéî íâà øåöä éëôåää á÷òé äåìà éðôìî
 øîàù äùî úìôúá äæ ïðåáúäì ìëåú ïëå)ãë â íéøáã (ä ' ïðçúä éë úåìçä äúà íéäìà

 åðéúåáø úòã ìòå åì ìåçîéù ãáëðä íùì)éøôñ ( åàöéå øåöá äëäù ïëúé ñòëä åì ïéøéëæîù
ëä ìò åúðååë èåòéîá íéôéè øåöä ìò äéðù íòô úåëäì íäéðù åîéëñäå øáãä ìà åäîúå ñò

íäéðù ìò àèçä àåäå éúøëæä øùàë  
  
) æèì (  

éò 'ø 'ééçá :ä àøáé äàéøá íàå ' ùé úåàéöî ìò äøåî ïåùì àåäù äàéøá ïåùì øéëæä
 áåúëä äéä éë äàøðå íìåòä ùåãç àìôë äæä ìåãâä ñðá àìôä äéä éë úåøåäì àáå ïéàî

øîåì éåàø äéäúù äùî ù÷á úàæ éë íéäìà àøá úéùàøá ïåùìë íéäìà àøáé äàéøá íàå 
åâå íúåà äòìáå äéô úà äîãàä äúöôå øîàðù ïéðòë íãâðë äçåúî ïéãä úãî ' øéëæäù äîå

 ãçåéîä íùä íà éë åéøáãá øéëæé àìù äøåúä ìëá äùî ìù åèôùî äë ãçåéîä íùä
íùá àìà åúåçéìùå åúàåáð ïéàù éðôî ïéðòäåä éë ïåòãú úàæá äìòîì øéëæä ïëå ãçåéîä  '

úàæ úàø÷ðä äãîäî éë éðçìù5 úàèçù éðôîå ãçåéîä íùä çéìù àåä éë íåéä òãåé 
 õö÷îå ÷éîòîë úåãåñéä øå÷òì äøåúä éø÷éòá åúçù å÷éîòäå ãàî äãáë äìàä íéàèåçä

ãçåéîä íùá àáðúîä äùî ìù åúàåáð ãâðë íéàá åéäéå ïìéàä ùøù  
  
) çéèé (áä éðôì àéä íìåò çìî úéø 'ò" úøëð çìîä íå÷î éë äúåøë úéøá èùôä ã
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וכד ( זאת דא את קיימא דלא אתפרש דא מן דאזאת חקת התורה : ל"א ז"קפ עג "חזהר ' עי 5
 מחבר חקת התורה חק ר כחדא"ר וזכו"ד שמו" וע עייל לדכרא ומנוקב דאקרי זה) כלהאתפרע דא

' הוא ד'  והא אתמר אבל ת)א חק"נ ( הות'ד' א חקת ודאי ואוקימנא ה מבעי ליה מה חקת אלהתורה
ולא תונו איש את עמיתו א "ן אלא כד"ן אמאי אקראי הכי בנו"ן הא אתמר נו"מחבר כחדא ונו' ונ

ואמרה לא ירין ועבדא אונאה לבני נשא לבתר מחיא כחויא ושצי וקטיל הדהשתא היא באנפהא נ
א "ה(ש "ת רי" דלן"נו' ן ד"ת נו"כלא כחדא דל'  תון דאתמר עלייה"הכי אקרי בנופעלתי און ועל דא 

  וכלא חד מלה)ת"ק ו"א אינון חו"ס(ח חקות " תן גליפין אנון"ת חד מלה הוא ובאתוו"ש ודל" רי)א"ה
) וכאשר נפרע זה הכל (,רית שלא יפרדו זה מזה זו אות הב,"זאת" ,"זאת חקת התורה": תרגום

צריך היה  "חקת התורה" .ר וזכור מתחברים כאחד ועל זה שמו, ומהנקבה עולה לזכר,"זה"שנקרא 
 אבל ,והרי נתבאר ,)חק ('היתה ד'  ובארנו ה, בודאי"חקת"אלא . "חקת" מה זה ,"חק התורה"להיות 

ולא "  אלא כמו שנאמר,ן" בנו,ן למה נקראת כך" נו.רן הרי נתבא" ונו,חברים כאחדתמ' ונ' הוא ד' ת
 ואחר כך מכה כמו נחש , שכעת היא בפנים מאירות ועושה אונאה לבני אדם,"תונו איש את עמיתו

 , הכל כאחד,' שנאמר עליה ת,ן" ועל זה כך נקראת בנו,"לא פעלתי און"ואמרה  ,ומשמידה והורגת
, ח"ת ובאותיות חקוקות הם , דבר אחד הוא,ת"ש ודל"רי) א"א ה"ה (,ש"ת רי" דל,ן"נו'  ד,ן"ת נו"דל

    . והכל דבר אחד)ת"ק ו"הם חו(חוקת 
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äëå" à)å æé äéîøé (áùú àìå äçìî õøà  
éò 'ø 'ééçá :òå" øîåìë àéä íìåò çìî úéøáä éë øîàé àéä íìåò çìî úéøá äìá÷ä ã

àå çìî äùòð åéìò èìåùä ùîùä çëáå íéî åø÷ò çìîäå øùáä íåé÷" íéî çìîä çëá ùé ë
ëå ùàå ãåñ äæå ïéãä úãîîå íéîçøä úãîî äìåìë úéøáä ï)èì åì úéùàøá ( áäæ éî úá

úøëéå íéé÷úé åá éë íìåòä íåé÷ øîåìë àéä íìåòä çìî úàæä úéøáä éë áåúëä åðì øàáéå6 
 áåúëù ïéðòëå çîö íåù åá äìòé àìå úøëð àåä äùòð åáù íå÷îä çìîäù íùë)å æé äéîøé (

 áéúëå áùú àìå äçìî õøà)ãáë èë íéøá ( úîéé÷î àéä íâå äöøà ìë äôøù çìîå úéøôâ
çà ïéðòä ìáà úåðúùî úåìåòôäå åøáçá ìåìë ãçàä åëôäå øáã äæ äðäå äçéìîë øáãäã  

 

                                                           
ך "לא תשבית מלח ברית אלהיו) ויקרא ב יג(כתיב ,  רבי אחא אמר)ב"א דף רמא ע"ח(זהר ' עי 6

אלא בגין דאיהו ממרק ומבשם מרירא , וכי אמאי מלח, על כל קרבנך תקריב מלח, מעל מנחתך
כי כאשר )  כו טיהישע(הדא הוא דכתיב , לא יכיל עלמא למסבל מרירא, ואי לאו הוי מלחא, לאטעמא

ומלח איהו , כון כסאךצדק ומשפט מ) תהלים פט טו(וכתיב , צדק למדו יושבי תבל, משפטיך לארץ
אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא ) ירמיה לג כה(דכתיב , ברית דעלמא קיימא ביה

  . וימא אקרי על שמיה, ואקרי ים המלח, ך"בגין כך אקרי ברית אלהי, שמתי
ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב " כתוב ,רבי אחא אמר: תרגום

) לפי( ואם לא היה ,ר לתת לו טעם אלא משום שהוא ממרק ומבשם את הַמ,"מלח"כי למה  ו".מלח
 ".שבי תבלוכי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו י" זהו שכתוב .ר לא יכול העולם לסבול את הַמ,מלח

אם לא בריתי יומם " שכתוב ,ומלח היא ברית שהעולם עומד בו". צדק ומשפט מכון כסאך"וכתוב 
 . והים נקרא על שמו, ונקרא ים המלח, לכן נקרא ברית אלהיך". שמים וארץ לא שמתיקותוולילה ח


