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íéðäë úëøá éâäðî øåàéá
àùð úùøôà"ò åî÷ óã

,àðàz,àIàîN Ir àðéné àôwæI éra ïäk ,÷çöé éaø øîà ÈÈÈÇÇÄÄÀÈÙÅÈÅÀÇÈÈÇÄÈÇÀÈÈ
áéúëc(áë è àø÷éå),'íëøáéå írä Ià åãé úà ïøäà àOiå' ÄÀÄÇÄÈÇÂÙÆÈÈÆÈÈÇÀÈÀÅ

éaø øîà ,àIàîN Ir àðénéc àçáLc íeMî ,'åéãé' àIå ,áéúk ,'Bãé'ÈÀÄÀÈÈÈÄÄÀÈÈÀÇÄÈÇÀÈÈÈÇÇÄ
áéúëc íeMî àeä àæø ,øærIà(æè â úéùàøá).'Ca IBLîé àeäå' ÆÀÈÈÈÈÄÄÀÄÀÄÀÈ

á"ò åî÷,àðàzóñBzéc éra ,éBãé àñøôI érác ïäkdéIéc äMeã÷ Ir äMeã÷ ÈÈÙÅÀÈÅÀÈÈÈÀÈÅÀÄÇÀÈÇÀÈÄÅ
àc ,àLéc÷c àãé ïàî ,àLéc÷c àãé Ir éBãé àLc÷I érácÀÈÅÀÇÈÈÀÇÀÈÀÇÄÈÇÀÈÀÇÄÈÈ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הכה במאמר  אל הנצרכות הנהגות  כמה יפורט אחד זה  הדברים  סוד  ויתפרשו העם, את ברכתו בעת ן

ונטילת  הלויים, ידי על  הכהנים ידי  ונטילת וקידוש שמאל, של על ימין יד  הגבהת והם, לאחד .

ברכתם. בעת מזה  זה הכהנים  אצבעות וחילוק הכהן, ידי על המים יציקת קודם  הלוי ידי

למדנו,ּתאנא ּבעי - ּכהן יצחק, רּבי אמר ÈÈÈÇÇÄÄÀÈÙÅÈÅ
ׂשמאלא על יּמינא  הכהןלזּקפא  - ÀÇÈÈÇÄÈÇÀÈÈ

הימנית  ידו את כהנים, ברכת  בעת לזקוף צריך 

השמאלית , כב )ּדכתיבעל ט  'ו ּיּׂשא(ויקרא  ÄÀÄÇÄÈ
ויברכם'. העם אל ידו  את ומדייק,אהרן  ÇÂÙÆÈÈÆÈÈÇÀÈÀÅ

'ידיו',חסר'ידֹו', ולא עלּכתיב, מרמז ובזה ÈÀÄÀÈÈÈ
הוא, והטעם הימנית . ּדׁשבחאיד ÄÄÀÈÈמּׁשּום 

ׂשמאלא על ידּדיּמינא  של ששבחה  מפני  - ÀÇÄÈÇÀÈÈ
שמאל של על יותר  הוא רּבי .àהימין ÈÇÇÄאמר

הּוא  רזא הטעם אלעזר, כי סוד, הוא זה  דבר - ÆÀÈÈÈÈ
הוא שמאל על  ימין יד את להגביה  שצריך

ּדכתיב טז)מּׁשּום ג  ימׁשֹול (בראשית 'וה ּוא ÄÄÀÄÀÄÀ
,'מןּב נבנה שהוא אנפין שזעיר הוא, והכוונה È

המלכות  על ימשול  ימין, ביד הנרמזים החסדים

שמאל ביד הנרמזים הגבורות מן .áשנבנית 

למדנו ,ּתאנא  יד ֹוי- לפרסא  ּדבעי -ּכהן ÈÈÙÅÀÈÅÀÈÈÈÀ
לברכת  ידיו את לפרוש שרוצה כהן 

וקדושות , נקיות שידיו  זה כל עם אזי כהנים,

ּדיליּה קדּוּׁשה על קד ּוּׁשה ּדיּתֹוסף ÈÅÀÄÇÀÈÇÀÈÄÅּבעי
קדושתו  על  קדושה  להוסיף צריך הוא הרי  -

טהרתו , לצורך זה אין כי  ידים, נטילת  ידי על

קדושה  לתוספת אם הוספת âכי  מהו ומבאר  .

ידאהקדושה , על ידֹוי  לקּדׁשא ÀÈÅÀÇÈÈÀÇÀÈּדבעי
בנטילת ּדקּדיׁשא  ידיו את לקדש שצריך - ÀÇÄÈ

ושואל, קדוש. כן גם שהוא מי  ידי  על ידים,

ּדקּדיׁשא ידא  הקדוש,מאן יד  הוא ּדאמי ÇÀÈÀÇÄÈÈ

.àבזוהרעיין סז.)עוד  חד,(ח"ב - 'ידו' כתיב  ידו', את  אהרן 'וישא :
שמא  על ימינא לארמא דבעי  הוא בגין וכן רזא. אוקימנא והא לא,

מהימנא.(קמה.)לעיל ברעיא
.áמהימנאמקדש ברעיא לעיל  ועיין שם,(קמה.)מלך . ובהערות

הידים. אצבעות בעשר הנרמזים והגבורות החסדים עניין שנתבאר
על  רומזים  הכהן של הידים ששני רצון, השעת בשם שם הובא גם

עיי "ש. ומלכות, אנפין  זעיר
על והרמ"ק להגביר הימין  שמדרך וכו', דימינא שבחא וז"ל: כתב,

בנו' יצחק את 'ויעקוד  בסוד ט)השמאל, כב  שהדין (בראשית  בענין ,

האדם גוף שהוא התפארת ידי על חסד כלפי  ומטה נכנע
לשמאלא, מלכות  בימינא, תפארת בך , ימשול  והוא שבאמצע.
ה', על י' שהוא הוי"ה דכל נקבה, על זכר עליה, גובר והתפארת
ושם הרחמים, סוד  והזכר בתיקונים, כדפירש דכורא, - ה' על  ו'
יהו "ה  שם וגובר בתיקונים, כדפירש  לשמאלא אדנ"י  לימינא, הוי"ה
וההפך בך, ימשול והוא והיינו יאהדונה"י, כזה: אדנ"י  שם על
שמאל  ושלום, חס  דין והוא שולטת נקבה והיינו אידהנוי "ה, כזה :

ימין. על 
.â.יוסףרמ"ק בבית קכח)וראה סי ' האשכנזים(או"ח ראיתי וכן :
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úà zLc÷å' áéúëc ,éBãéî àéiîc äMeã÷ IBhéI àðäk érác ,äàåéIÅÈÈÀÈÅÇÂÈÄÀÈÀÇÈÄÄÀÄÀÄÇÀÈÆ
íiåIa eäa áéúëe ,ïéLéc÷ ïepéà àä ,'íiåIä(á çé øáãîá)úà íâå' ÇÀÄÄÈÄÇÄÄÀÄÀÇÀÄÄÀÇÆ

.'Bâå 'éåI ähî Eéçàñéøôc ïäk Iëc ïàkî ,IIk 'Eéáà èáL' ÇÆÇÅÅÄÀÅÆÈÄÀÈÄÈÀÈÙÅÀÈÄ
Ir äMeã÷ óñBzéI ,àLéc÷c éãé Ir àLc÷úàI éra éBãéÀÈÅÀÄÀÇÈÈÇÀÅÀÇÄÈÄÇÀÈÇ
àIc àøçà Lð øaî àéiîc äMeã÷ IBhé àI àc Irå ,déúMeã÷ÀÀÅÀÇÈÈÄÀÈÀÇÈÄÇÈÇÂÈÀÈ

.àLéc÷ éåäÈÅÇÄÈ
àúeòéðöáeéra ,éBãé Ir àðäk Lc÷úàc éåI ,àðàz àøôñc ÄÀÄÈÀÄÀÈÈÈÅÄÀÄÀÇÇÇÂÈÇÀÈÅ

.àúéîã÷a àLc÷úàI àeäÀÄÀÇÈÈÀÇÀÅÈ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הלוי .ליואה זהו  ליּטֹול - ּכהנא  ּדבעי ÅÈÈÀÈÅÇÂÈÄ
מידֹוי ּדמּייא ליטולקדּוּׁשה הכהן שצריך - ÀÈÀÇÈÄ

הכהן כי  הלוי . של מידיו המים קדושת את

מן ידיהם נוטלים היו ואם קדוש, הוא בעצמו

על קדושה  להוסיף  כח  בו היה לא הישראל,

קדוש, כן גם הוא הלוי  אך ÄÀÄּדכתיב קדושתו ,
הלו ּים ' את קּדיׁשיןã'וקּדׁשּת אי ּנּון הא  , ÀÄÇÀÈÆÇÀÄÄÈÄÇÄÄ

בנטילת  ועתה  קדושים. הם שהלויים הרי -

קדושה  מוסיף הוא הלויים דרך  ידיו את הכהן

קדושתו. שהלויעל  בתורה מרומז היכן ומבאר 

הכהן, ידי  על מים ּבלוּים יצוק ּבה ּו ÀÄÀÇÀÄÄּוכתיב 
ב ) יח  אחי(במדבר  את לוי'וגם ׁשבט מּטה ÀÇÆÇÆÇÅÅÄÅÆ

וי ׁשרתּו  עלי וי ּלוּו אּת הקרב  וממה וג ֹו'.אבי ÈÄÇÀÅÄÈÀÄÈÈÆÄÈÀÀ
ממש משרתים שהלויים למדנו 'וישרתוך ' שנאמר

ידיהם  על  המים יציקת והוא הכהנים, ואל.äאת 

על לוי' 'מטה  באמרו  הכתוב שכוונת  תאמר 

מקומות  בכמה  שמצינו  [וכמו עצמם הכהנים

לויים  נקראו  'את åשהכהנים שנאמר מאחר כי ,[

לכתוב  הוצרך למה לוי', מטה  ÅÆ'ׁשבטאחיך 
,'ודאיאבי בפסוקּכללאלא הלויים שנכללו - ÈÄÀÈ

לומדים ,מּכאןזה , אנו זה  מפסוק ּכהן- ּדכל ÄÈÀÈÙÅ
ל  ּבעי ידֹוי ידי ּדפריס על אתק ּדׁשא  ÀÈÄÀÈÅÀÄÀÇÈÈÇÀÅ

כהנים ּדקּדיׁשא  לברכת ידיו שפורש כהן שכל - ÀÇÄÈ
בכדי הקדושים, הלויים ידי  על להתקדש צריך 

קד ּוּׁשתיּה על קד ּוּׁשה להוסיף ליּתֹוסף - ÄÇÀÈÇÀÀÅ
קדושתו. על  יּטֹול קדושה  לא ּדא ÀÇÈÈÄועל

הוי  ּדלא  אחרא נׁש מּבר ּדמּייא  ÀÈÀÇÈÄÇÈÇÂÈÀÈÈÅקדּוּׁשה
המים קּדיׁשא קדושת את  יטול לא ולכן - ÇÄÈ

קדוש . שאינו אחר מאדם

ּתאנא  ּדספרא  בספראּובצניעּותא  ולמדנו - ÄÀÄÈÀÄÀÈÈÈ
ּכהנאדצניעותא ּדאתקּדׁש לוי ,ÅÄÀÄÀÇÇÇÂÈ

ידֹוי ידיו ,על על מתקדש שהכהן הלוי, ּבעי - ÇÀÈÅ
ּבקדמיתא  לאתק ּדׁשא  הואה ּוא צריך - ÀÄÀÇÈÈÀÇÀÅÈ

תחלה  ידיו וליטול .æלהתקדש

נטלו  שכבר פי על  אף  כפים נשיאת בשעת ידיהם  ליטול נוהגים
הלוים ושהיו בספרד , ג"כ  עושים היו שכן  ושמעתי  שחרית, ידיהם
ליטול  זה  דבר  להם מאין יודע הייתי ולא ידיהם  על מים יוצקים

הלוים, ידי פרשתעל  הזוהר במדרש מפורש ומצאתיו ה' שזיכני עד

בשו "ענשא נפסק וכן ע"כ. כו'. תנא לשונו, ס"ו )וזה .(שם 

.ã לעילעיין קפח.)בזוהר בלשון (ח"ב עלה ותני זה, פסוק שהביא
פסוק מצינו לא בתנ"ך  אכן בזוהר. מקומות  בכמה הוא וכן 'אתמר ',

במדבר ובחומש יד)כזה, ונודע(ח וגו', הלוּים' את 'והבּדלּת  ִ ִ ְ ַ ֶ ָ ְ ַ ְ ִ ְנאמר
קדושה מלשון הוא ט)שהבדלה כב דברים רש"י  .(עיין 

דכתיבאמנם גרס : באו"י  ח)הרמ "ק כא אולם'וקדשתו'(ויקרא ,

'וקדשת'. ג"כ העתיק החמה באור אכן  בכהנים. איירי  זה פסוק
סתימאה, מוחא דעתיק, בגבורה  לוי  חי: בזוהר שכתב מה וראה 

הלוים'. את 'וקדשת אמר ושם  דאריך, הכמה

.ä.רמ"ק

.å ט).דבריםעיין (יז

.æואין וכתב תחלה, הלוי ידיו נוטל ממש  בקדמיתא הרמ"ק :
מצד  הם שהמים מפני  המים ידי  על הזה שהקידוש  ספק

שראויהח  יצדק ועתה העולם, מן קליפה כל  ומעבירים סד 
שנוטל  המים היינו תחלה, ידיו לקדש הלוי  אל הכלי  יתן  שהכהן

החסד . מן
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éànàåàøçà àðäk ,àðàz ,àøçà àðäëc àãé Ir Lc÷úéå ,éåI ÀÇÇÅÄÀÄÀÇÇÇÀÈÀÇÂÈÇÂÈÈÈÇÂÈÇÂÈ
íéIL àðäk éàä éra àI íéIL àIc ïäk àäc ,éra àIÈÈÅÀÈÙÅÀÈÀÄÈÈÅÇÇÂÈÀÄ
,íéIL eäéàc éåI Iáà ,íéIL àIc àîéâôc àãé Ir íâtúàIÀÄÀÀÇÇÀÈÄÀÄÈÀÈÀÄÂÈÅÄÀÄÀÄ
,àeä íéIL àä ,àðîæ ïkLîa çIôîIe ,àðëeãa à÷IñI éæçúàåÀÄÀÂÄÄÀÈÈÀÈÈÀÄÀÇÀÇÀÇÄÀÈÈÀÄ

.'íiåIä úà zLc÷å' áéúëc ,'LBã÷' éøwà àäåÀÈÄÀÄÈÄÀÄÀÄÇÀÈÆÇÀÄÄ
øîàáéúëc ,'øBäè' éøwà óà ,íeçðz éaø(å ç øáãîá)zøäèå' ÈÇÇÄÇÀÇÄÀÄÈÄÀÄÀÄÇÀÈ

.déúMeã÷ Ir äMeã÷ àðäk àôñBàI éra Ck ïéâáe 'íúBàÈÀÄÈÈÅÀÈÈÈÂÈÀÈÇÀÀÅ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

שצריךו הטעם למעלה שנתבאר אחר  שואל, À
מפני הוא הלוי ידי על להתקדש הכהן

למעלה  קדושתו הלא כן אם קדוש, הכהן היות 

הלוי, לוימקדושת הכהןאּמאי צריך ולמה - ÇÇÅÄ
הלוי, ידי  על  דווקא על להתקדש  ÀÄÀÇÇÇויתקּדׁש

אחרא ּדכהנא  כהןידא  ידי על שיתקדש - ÀÈÀÇÂÈÇÂÈ
מפרש, הוא זה  ועל כמותו. קדוש  שהוא אחר 

למדנו ,ּתאנא ּבעי - לא  אחרא  -ּכהנא  ÈÈÇÂÈÇÂÈÈÈÅ
חב  ידי על מים ליצוק צריך  אינו אחר ירו ,כהן

בו  ישתמש ולמה כמותו  קדוש הוא .çשהרי

יקדשו  מומים בעלי  שהכהנים לומר תרצה ואם

ראוי, אינו זה חבריהם, ּדלאאת ּכהן  ÀÈÙÅÀÈּדהא 
דהיינו ׁשלים שלם, שאינו הכהן שהרי  - ÀÄ

פגום, הוא מום ּכהנאהבעל  האי ּבעי ÈÈÅÇÇÂÈלא
ּדלא ּדפגימא  ידא  על לאתּפגם ÀÄÀÄÀÀÇÇÀÈÄÀÄÈÀÈׁשלים

עלׁשלים יופגם השלם שהכהן צריך ולא - ÀÄ
ראוי שאין כלומר שלם, שאינו הכהן ידי 

הכהנים  את הפגומים הכהנים שיקדשו

למטה èהשלמים  הוא הלוי שהרי ששאלנו ומה .

- אומר הוא זה על הכהן, מן ÂÈאבל במדריגה
לסלקא ואתחזי ׁשלים ּדאיה ּו ÅÄÀÄÀÄÀÄÀÂÄÄÀÈÈלוי

בעלּבדּוכנא  ואינו שלם, שהוא הלוי אבל - ÀÈÈ

הדוכן, על לשיר  לעלות ראוי הוא והרי מום,

זמנא ּבמׁשּכן עבודה ּולמפלח ולעבוד - ÀÄÀÇÀÇÀÇÄÀÈ
מועד, א ּקרי באוהל והא  הּוא ׁשלים ÈÀÄÀÈÄÀÄהא 

בבחינת 'קדֹוׁש' לגמרי שלם הוא הרי - È
קדוש,éהלויה  נקרא הוא והרי ÄÀÄּדכתיב ,

הלו ּים ' את .àé'וקּדׁשּת ÀÄÇÀÈÆÇÀÄÄ

הכהנים, ידי את לקדש צריך הלוי שדווקא  הטעם  נתבאר 

את  לקדש הלויים  יכולים  האיך לשבח טעם  יוסיף  עתה 

מהם במדריגה למטה היותם  אף על  .áéהכהנים ,

ּתנחּום, רּבי הואאמר הטהרה שעיקר הגם ÈÇÇÄÇÀ
וכדכתיב ט )בכהנים, יט  'ואסף (במדבר 

מן בחינתם הלויים ולעומתם טהור ', איש

מכל הלוים', את  'וקדשת וכדאמר הקדושה,

בשם א ּקריהלויים אףמקום נקראים - ÇÄÀÄ
ּדכתיב ו )'טה ֹור', ח אֹותם '(שם -'וטהרּת ÈÄÀÄÀÄÇÀÈÈ

והענין, הטהרה . בחינת להם  שיש הרי

וטהרה , קדושה הבחינות, שתי נמצא שבשניהם

קדושה , גם בו ויש בטהרה  עיקרו שהכהן אלא

להיפך . הוא לא ֹוספאובלוי  ּבעי ּכ ÀÄÈÈÅÀÈÈּובגין
קדּוּׁשתיּה על קדּוּׁשה צריךּכהנא  ולכן - ÇÂÈÀÈÇÀÀÅ

הלוי, ידי על קדושתו על קדושה להוסיף הכהן

בלוי שיש  ומאחר טהור, נקרא הוא גם כי

.ç.שאינו רמ"ק הכהן הרי כי  הטעם כתב המאירה ובאספקלריא
ידיו. ליטול בעצמו צריך מום בעל

.è,אור.רמ"ק וקרני  מלך, מקדש 

.é בודאיעטרת שלים, והוא לעבודה נתקדש דאי לשונו: וזה צבי .
וכאמרם אחר , לכהן שישמש מהמוסר כב.)אין מדליקין (שבת  אין

שלים הוא לאו עוד, נתקדש  לא ואם  בתגא. ודאשתמש  לנר מנר

רוצה  אשר לומר, רצה שלים, כהנא האי  בעי  ולא הכהונה בשלימות
אשר  שלים, דלא דפגימא ע"י לאתפגמא בקדושה, שלים להיות

לעבודה, ראוי שאין  כהן ע"י או לעבודה, נתקדש  לא לוי עוד אבל

הלויה , בשלימות ע"כ.שלים ודו"ק.

.àé.רמ"ק

.áéהרמ"ק.עפ"י
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,àðàz,àãa àc ïraöà ïeøaçúé àIc éra éBãé ñéøôc àðäk ÈÈÇÂÈÀÈÄÀÈÅÀÈÄÀÇÀÆÀÀÈÈÀÈ
äîk éBãBçIa ãçå ãç Ik ïéLéc÷ ïéøúk ïeëøaúéc ïéâaÀÄÀÄÀÈÀÄÀÄÇÄÄÈÇÀÇÄÀÀÈ
,ïéîéLø ïååúàa àLøtúàI éra àLéc÷ àîLc ïéâa ,déI éæçúàcÀÄÀÂÄÅÀÄÄÀÈÇÄÈÈÅÀÄÀÈÈÈÀÇÀÈÀÄÄ

.ïéJî ïepéàa ïåekúàIe ,àãa àc àáøràI àIcÀÈÀÇÂÈÈÈÀÈÀÄÀÇÇÀÄÄÄ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

יכול הוא הרי  הכהן, כמו וטהרה  קדושה

קדושתו  על  .âéלהוסיף

למדנו ,ּתאנא  ּבעי - ידֹוי ּדפריס  ּכהנא  ÈÈÇÂÈÀÈÄÀÈÅ
ּבדא ּדא  אצ ּבען  יתחּברּון -ּדלא  ÀÈÄÀÇÀÆÀÀÈÈÀÈ

יתחברו  שלא צריך ידיו, את שפורש הכהן

בזה אצ  זה ּכתרין,ãéבעותיו ּדיתּברכּון ÀÄÀÄÀÈÀÄÀÄּבגין
הקדושים ,קּדיׁשין הכתרים שיתברכו כדי  - ÇÄÄ

העשרה  כנגד שהם העליונות הספירות שהם

ּבלחֹוד ֹויאצבעות , וחד חד ספירה ּכל  כל - ÈÇÀÇÄÀ
לבדו , ליּהוספירה ּדאתחזי כמו ּכמה - ÀÈÀÄÀÂÄÅ

לו . לאת ּפרׁשא שראוי ּבעי ק ּדיׁשא  ּדׁשמא  ÀÄÄÀÈÇÄÈÈÅÀÄÀÈÈÈּבגין
רׁשימין  צריך ּבאתוון  הקדוש  שהשם מפני - ÀÇÀÈÀÄÄ

אותיות  שארבע כלומר רשומות , באותיות  להתפרש

ספירות  העשר כנגד שהם הוי "ה  רשומות åèשם הם ,

הכהנים  אצבעות בין æèעל להפריד צריך  כן ועל ,

ּבדא האצבעות ּדא  לאערבא  לערבּדלא  שלא - ÀÈÀÇÂÈÈÈÀÈ
הרי  השם של ו' באות  כי בזה, זה הספירות  את 

ספירות  ששה  אזי æéנכללים  לחלקם  יכוון  לא ואם ,

הראוי, באופן  השפע את  יקבלו ÀÄÀÇÇּולאת ּכּווןלא
מ ּלין אלה ּבאי ּנּון בדברים לכוון  הכהן וצריך  -çé. ÀÄÄÄ

.âé.עפ"ירמ"ק - לטהרה קדושה בין החילוקים לבאר שהאריך  ועיי"ש 
הימין  בבחינת תחילתה - הקדושה בקצרה: דבריו ותוכן בקדושה , דרכו
כלומר, בימין. וסופה בשמאל תחילתה - והטהרה בשמאל, וסופה
וסופה  בבינה תחילתה  וטהרה בגבורה, וסופה בחכמה תחילתה קדושה
הבינה  וכן שמתחתיה, בחסד  משפעת  הרי החכמה ומאידך , בחסד.
שניהם - וטהרה שהקדושה נמצא שמתחתיה. בגבורה  משפעת 
עיקרו  החסד, איש  שהוא והכהן  הגבורה. אל וגם החסד אל גם מגיעים
הטהרה. גם בו ויש הקדושה עיקרו והלוי, הקדושה, גם בו ויש טהרה 

-ויש החכמה מצד הוא כהן כי  להיפך, הוא הנודע שכפי  להעיר
הרמ"ק בזה הרגיש  וכבר טהרה. - הבינה מצד הוא והלוי  קדושה,

רימונים בפרדס  וכתב  פ"ט)עצמו, שמועות(שכ"ג בענין יש  שבזוהר
להלן [עיין ובתיקו"ז(קעו:)הפוכות טהור, לוי  קדוש  כהן (פד:):

דשמאלא], מסטרא וקדשו וכו ' דכהנא מסטרא טהרה  להיפך:
והחסד  החסד מן כלולה  הגבורה כי  ההתכללות, בבחינת  הוא והישוב 
כאן, שכתב  מה עם יחדיו צדקו הדברים ועיקר עיי "ש. הגבורה, מן

בגבורה. הטהרה ועיקר בחסד  הקדושה דעיקר  הסיק שם אך 

.ãé ערוךכתב השולחן שכתב מה הפך משמע מכאן מלך : המקדש 
סי"ב) קכח סי ' אומר (או"ח וכאן אוירים, ה' לעשות הכהנים  שצריכים

ע"כ. הטעם. כדמפרש  מזה זה מפורדות יהיו האצבעות שכל
מן ומקור הראשונים למדו הכהנים בהם שנהגו אוירים הה' ענין

ב)המדרש יא  נשא  במרדכי(רבה ועיין תתטז), פ"ג בשם(מגילה
וב "י בטור דבריהם והובאו קכח)הדרשנים, החיים(או"ח בכף  ועיין ,

וסק"פ) סקע"ז קכח .(או"ח
הברכהמיהו היכל כג )בספר ו הראשונים(במדבר מן להוכיח  האריך

הזוהר. וכדברי  לגמרי אצבעותיהם לחלוק היה הפשוט שהמנהג 
בענין  הקדמונים שדרשו מה וכן  [הנ"ל], המדרש מן שלמדו ומה
האווירים שעשיית כלומר לגרוע, ולא להוסיף בא זה הרי החרכים

בין  חרכים שיהיו אלא האצבעות, קישור של באופן אינה
הביא  וכן עיי"ש . והשו "ע, הטור בלשון אף דייק וכן האצבעות.
כאן  הרמ "ז אולם בקצרה. חי בזוהר  כאן אזהרתו וכפל דבריו את

בהערה. להלן דבריו את תמצא אהדדי , סתרי  שלא כתב

.åè ספירות,י "ה ששה  - אנפין הזעיר כנגד ו' ובינה , חכמה כנגד
כנודע. - המלכות כנגד אחרונה וה'

.æèאליעזר.דמשק

.æé והוא עפ"י אחר, בענין אלו זוהר  דברי  את שמפרש הרמ"ק
כי והטעם המפורש , השם את להגות שצריך  כאן מכריח שהזוהר
אחת, באות נכללים ספירות  הששה היו כדרכו, נכלל השם היה אם
כדי כלומר רשימין', 'אתוון  שהם האותיות  את לפרש  צריך  ולכן
ולכוון  השם, באותיות ורשומות רמוזות ספירות העשר שיהיו

עצמה. בפני וספירה ספירה  לכל  להשפיע באותיותיה
.çéלעילעפ"י דרכו לפי לבאר והוסיף שבברכת(קמו .)הרמ "ק. ,

צריכים ולכן המקור, מן יחדיו כולם הספירות מתברכים כהנים
מקבלים אינם כעת כי הראוי , במקומו ואחד אחד כל נפרדים  להיות
לכל  להשפיע כהנים בברכת לכוון הכהן  צריך  ולזה  כדרכם, מזה זה

ועיי "ש. המקור , מן וספירה  ספירה 
שכתב וברמ "ז למה הכהנים  מנהג בין סתירה שאין שכתב אחר

דא , עם  דא אצבען יתחברון דלא שכתב  מה  והוא  כתב: כאן, בזוהר
דחסד  חסד  גבורות, וה' חסדים  ה' מערכות בה ' פרודות תהיינה  אלא 
וביאור  ע"כ. וכו'. דגבורה וגבורה דחסד גבורה דגבורה, חסד עם
וחמשה  חסדים  החמש כנגד  הם  הכהנים אצבעות שעשרה דבריו,

לעיל [כמבואר ברע"מ )(קמהגבורות ועל . ובהערות], בביאור עיי"ש  ,
נמצא יחדיו, מחוברים  אצבעות שני שכל באופן  אוירים  ה' עושים  כן
עם דחסד גבורה וכן יחדיו , מחוברים  דגבורה  וחסד  דחסד  שחסד
כי כולם . וכן דתפארת גבורה עם  דתפארת חסד דגבורה , גבורה
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øîàéàJr ïeëøaúéc àeä Céøa àLãe÷ éra ,÷çöé éaø ÈÇÇÄÄÀÈÈÅÀÈÀÄÀÄÀÈÀÄÈÅ
ïéLéc÷ ïepéàc éàJr ïeëøaúéå ,éàzz ïeëøaúéc ïéâaÀÄÀÄÀÈÀÇÈÅÀÄÀÈÀÄÈÅÀÄÇÄÄ

äMeã÷aäàJr,äàJr äMeã÷a ïéLéc÷ ïepéàc éàzúc àãé Ir ÄÀÈÄÈÈÇÀÈÀÇÈÅÀÄÇÄÄÄÀÈÄÈÈ
áéúëc ,àzúIc ïéLéc÷ Ikî ïéLéc÷ ïepéàc(é äî÷ íéìäú) ÀÄÇÄÄÄÈÇÄÄÄÀÇÈÄÀÄ

.'äëeëøáé Eéãéñçå'ÇÂÄÆÀÈÀÈ
øîààéä ïàîe ,Cøáî ïàîIe ,àc àæø òãé àIc ïäk Ik ,äãeäé éaø ÈÇÇÄÀÈÈÙÅÀÈÈÇÈÈÈÀÇÀÈÅÇÄ

áéúëc eðééäå ,àúëøa déIéc àúëøa åàI ,Cøáîc àúëøaÄÀÀÈÄÀÈÅÈÄÀÀÈÄÅÄÀÀÈÀÇÀÄÀÄ
(æ á éëàìî).'eäétî eL÷áé äøBúå úrã eøîLé ïäë éúôN ék'ÄÄÀÅÙÅÄÀÀÇÇÀÈÀÇÀÄÄ
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ברכת  בעת הספירות אל  השפעה ותוספת ריבוי יבואר בו

כה שבברכת והסודות  הכוונות יתבארו וכן נים,כהנים ,

עוד  ברכתו. שתחול כדי הכהן ע"י הכוונות וחשיבות

זעיר מתיחדים ידם שעל וברכתם הכהנים  במעלת יפליג

ומלכות. אנפין

הּוא ּברי קּודׁשא ּבעי יצחק, רּבי ÈÇÇÄÄÀÈÈÅÀÈÀÄאמר 
עּלאי ברוךּדיתּברכ ּון הקדוש  רצה  - ÀÄÀÈÀÄÈÅ

מן יותר  העליונות  הספירות שיתברכו הוא

להם , הקצוב ּתּתאי השיעור ּדיתּברכּון -ּבגין ÀÄÀÄÀÈÀÇÈÅ
התחתונים  שיתברכו עּלאי אזו,èéכדי יתּברכ ּון ÀÄÀÈÀÄÈÅ

ע ּלאה ּבקדּוּׁשה קּדי ׁשין יתברכו ּדאיּנּון  - ÀÄÇÄÄÄÀÈÄÈÈ
בקדושה  קדושים שהם העליונות  הספירות

קּדיׁשיןעליונה , ּדאיּנּון ּדתּתאי  ידא  ÇÀÈÀÇÈÅÀÄÇÄÄעל
עּלאה  שהם ּבקד ּוּׁשה התחתונים ידי על - ÄÀÈÄÈÈ

ידי על כלומר עליונה, בקדושה קדושים

קּדיׁשין,ëהכהנים  מּכל קּדיׁשין ÀÄÇÄÄÄÈÇÄÄּדאיּנּון
מכלּדלתּתא  יותר  קדושים הם שהכהנים - ÄÀÇÈ

הם , קדושים הישראלים כי למטה, אשר הקדושים 

והם  הכהנים, הם מכולם ויותר  מהם, יותר ולויים

היותר המקור  מן למלכות השפע להמשיך יכולים

י)ּדכתיבגבוה , קמה יברכ ּוכה '(תהלים  וחסידי' ÄÀÄÇÂÄÆÀÈÀÈ
אל ומשפיעים  מברכים שהכהנים כלומר, -

העליונה  החסד ממידת  .àëהמלכות

ר רזאאמר ידע ּדלא  ּכהן ּכל יה ּודה , ּבי  ÈÇÇÄÀÈÈÙÅÀÈÈÇÈÈ
הזה ּדא הסוד את  יודע שאינו כהן כל  - È

מברשבארנו , מברך,ּולמאן הוא ולמי  - ÀÇÀÈÅ
העליונות , לספירות ּברכתאדהיינו היא  ÈÄÄÀÀÈּומאן 

כלומר,ּדמבר שמברך, הברכה ענין הוא ומה - ÄÀÈÅ
דרך הברכה  את  מושכים האיך יודע שאינו

אזי ּברכתא הספירות , ּדיליּה ּברכתא  -לאו ÈÄÀÀÈÄÅÄÀÀÈ
ברכה  שלו הברכה ּדכתיב ,áëאין (מלאכי והיינ ּו ÀÇÀÄÀÄ

ז) ותֹורה ב דעת י ׁשמרּו כהן ׂשפתי  ÄÄÀÅÙÅÄÀÀÇÇÀÈ'ּכי
מּפיה ּו' בסמוך .יבק ׁשּו שיבאר וכמו  - ÀÇÀÄÄ

הספירות  עצם  בין אך  ספירה, דאותה וגבורה  חסד בין הוא  החיבור
הפסק. כאן יש 

.èéבבחינתוהוא שהוא העונות בסבת למעלה החסר האור 
באה  ההשפעה היתה אם שבאמת עוד  ומבאר רמ"ק. התחתונים.
אל  חדש אור להשפיע צריך היה לא לתחתונים , המלכות  מן
הספירות מן התחתונים שיתברכו הקב"ה שרוצה אלא הספירות,
ברכה  בתוספת  העליונות הספירות גם יתברכו ובכך יותר, העליונות
השפע, לקבל עצמם מכינים שהתחתונים ע"י כי  התחתונים, אגב

ידם. על העליונים  מתברכים

.ëהמכוון קרני אך אלו , תיבות גרס שלא  נראה  [ברמ "ק  אור .
הוא]. אחד 

.àëמדריגה כי בגבורה לויים אחת, מדרגה  בתפארת , ישראל
בזוהר  שנתבאר וכמו רמ"ק. שלישית. מדריגה  בחסד כהנים שנית,

קמו .)לעיל הכהנים,(קמה: ידי על החסד השפעת  בעניין  פעמים כמה 
זה. בפסוק ורמיזתם

.áë.מברך,רמ"ק למאן לפרש ואפשר וז"ל : אחר , בדרך גם ומפרש 
כדכתיב כג )למלכות, ו מאיזה (במדבר ברכתא, הוא ומאן תברכו', 'כה

הברכה. לה  מושך  מקום




