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שהלכוהקדמה: בעת יצחק , ורבי יוסי  רבי אלעזר  רבי החברים ידי על נאמרו אשר מאמרים, כמה לפנינו

יסופר , זה במאמר חברים. כמה עוד  אליהם  יצטרפו לקמן תורה . בדברי  ביניהם  ודברו בדרך

הרי בסוד לדרוש אלעזר  רבי ופתח  נח, בפרשת בתורה המוזכרים  אררט  בהרי בדרכם פגעו שהחברים

ועל  זה  ביום  ישראל בני  תפילות ידי על  והמתקתם  השנה, ראש שבימי  הדינים  על  רומזים  שהם  אררט ,

רמזים וכמה כמה אשר הקדושה, התורה את אלעזר רבי משבח אגב בדרך שופר . תקיעת כוונת ידי

בדעתו שחושב מי  את ומזהיר אלעזר רבי מוסיף עוד בתורה. הכתובה תיבה  בכל יש ונפלאים עליונים 

עליונים וסודות רמזים  בה  ואין פשט  פי  על רק מתפרשת  הקדושה .àשהתורה

יצחק, ורּבי יֹוסי ור ּבי אלעזר  ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÅÀÇÄÄÀÈרּבי
ּבאֹורחא  אזלי הולכים הוּו היו – ÂÇÀÄÀÀÈ

קרּדֹובדרך, ט ּורי ּבאיּנּון –ּפגע ּו ÈÀÀÄÅÇÀ
החשך הרי באלו  אררטáופגשו הרי והם ,

בתורה שלâהנזכרים המקור  הוא  ששם ,

קליפות  זקף .ãכמה אזלי ּדהוּו ÇÇÂÇÀÄÀÇעד
אלעזר ר ּבי  הולכים עינֹוי שהיו בעוד – ÅÇÄÆÀÈÈ

עיניו, את אלעזר  רבי איּנּוןנשא  ÀÈÅÄוחמי

.àהקדושראה אותיותבשל "ה הראשון, המאמר - מאמרות  (בעשרה

יב) הכופריםיא , לאלו ומזהיר שלנו, הזוהר מאמר את שמעתיק 
הקבלהבסודות מחכמת הרחיקו העולם  ורוב  לשונו : וזה התורה,

יחפוץ  שלא  מאוסה, בעיניהם להיות אם  כתות, בזה ויש  דרכיהם ,
הגלוים בדברים  לומר  רצה לבו , בהתגלות אם  כי בתבונה כסיל

ואומרים בה  שכופרים אלא הזה , הצער לנו  די ולא הפשט , והוא 
אשר הוא ומי מי כי לחשבם  ואם פשטה. אלא  בתורה שאין

כי לחשבם  משגיאה , פחדם מפני ואם  המלך . שער  אל יבא
נח  ולמזלו, לו  אוי הראשונה, מכת שהוא  ומי  זדון. עולה  שגגתה 
לשונו , וזה  הזוהר של  התקונים  בספר וראה בא  נברא . שלא לו

דאיהו זמנא  בההוא  ויבש , יחרב נהר איהו  ודא יבש , תמן בראשית
ישראל שמע ואמרין ביחודא  לתתא  בנין צווחין יבשה ואיהו  יבש

דכתיב הוא הדא עונה , ואין קול ואין כח)וכו ', א אז(משלי ,
וחכמתא קבלה  דאסתלק  מאן והכי אענה '. ולא  יקראוני 

בהון, ישתדלו  דלא וגרים  דבכתב, ומאורייתא פה דבעל  מאורייתא
כאלו בודאי ובתלמודא , באורייתא  פשט אלא  אית דלא  ואמרי

דלא ליה טב  ליה , ווי גן, ומההוא  נהר מההוא נביע אסתלק 
פה , ודבעל  דבכתב  אורייתא  ההוא יוליף  ולא  בעלמא , אתברי

עניותא וגרים ובהו לתהו עלמא  אחזרי  כאלו  ליה דאתחשיב 
לשון  את מביא  כך  ואחר לשונו. כאן עד גלותא, ואורך  בעלמא

העונש מבואר  הנה  לשונו: וזה השל"ה  ומסיים  בפרשתינו , הזוהר 
כזה . לאיש  המגיע

י)צדיקבפרי אות  בהעלותך שקבע(פרשת  מה על להקשות כתב
לקמן וכן בהעלותך, בפרשת  זה מאמר הקדוש  האריך (קנב.)בזוהר 

הזוהר שמביא  הסיפורים  כל  הלא  כי זה , על לתמוה שיש  זה, בענין

זו , בפרשה  כלל נזכרים אינם  וכו', והאמהות האבות מעשי  להלן,

האלו . הסיפורים  בהם  שנאמרו  בפרשיות זה  מאמר לקבוע ליה והוה 
הדלקת מצות נאמרה זו דבפרשה  הענין אך לשונו: וזה ותירץ

והוא באריכות], שם  [ראה  פה  שבעל  תורה בחינת שהוא  המנורה 
נשמתא נקרא שזה  הלב למעמקי תורה הדברי שיכנסו  תורה  האור

זה מאמר הקדוש  הזוהר  קבע לזה שאמרנו , כמו  דאורייתא דגופא 
בחינת תורה  אור  כן גם  יש אפילו  הסיפורים שבכל לומר  זו, בפרשה

ע"כ . ללב. שנכנס פה שבעל  תורה 

.áאמת.דרך

.âבפסוקכמו אונקלוס ד)שתירגם  ח  -(בראשית  אררט ' הרי  ָ ָ ֲ ֵ ָ ַ'על 

מהרצ"א . והגהות אמת  דרך קרדו '. טורי 'על

.ãלקמןדמשק הקדוש  בזוהר כתוב וכן  ַ ָ ַ'ו ּתנח (רנח:)אליעזר.

ּב הּׁשביעי  ּבחדׁש אררט ',ה ּתיבה  הרי על  לחדׁש יֹום עׂשר  ׁשבעה ַ ֵ ָ ַ ֶֹ ַ ְ ִ ִ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ֶֹ ַ ָ ֵ ֲ ָ ָ 
ויסורים קללות  שכל הרים - ּבגּווייהּו ׁשראן ּומרדין לווטין ּדכל   ְ ַ ַ ְ ָ ָ ִ ָ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ִט ּורין

רימונים  בפרדס  ועיין ע"כ . בתוכם . פ"ה )שרויים  כג להרמ "ק(שער
עצמותה מצד  סתם  'הר' המלכות נקרא  עוד לשונו : וזה שכתב 

זרים הרים  הצטרפות בלי לבד עצמותה מצד ה' והר כדפירשתי ,
רעים . ומהם טובים מהם  ההרים, מצד לה', סביב 'הרים  ונקרא עמה.

'ויקראו לעיל, כדפירשנו  רעותיה' אחריה 'בתולות נקראים , הטובים 
הפך  חשך', ו'הרי נשף' 'הררי  נקראים  קצתם יש  והרעים  ציון '. הררי 

מצד  הקליפה  מצד אלו  כל עשו', ו'הר שעיר' ו 'הר  אור ', 'הבקר
חדש  זוהר ובתיקוני שריא(קלא.)שמאל. התיבה ' 'ותנח לשונו , וזה

חשוכין  טורי קרדו , טורי  דאינון דינא , בהון למעבד לווטייא  בטורי
הקליפות כי  בפירוש , משם  יראה  וכו ', בגלותא ארירן בגלותא 

הרמ"ק . של לשונו  כאן עד קללה. לשון אררט, הרי נקראים 
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.çëzLà àI àëä àðéc ,àððéa àúééøBàc éJîeÄÅÀÇÀÈÅÈÈÄÈÈÈÈÄÀÀÇ
çútáéúk ,øîàå øærIà éaø(ã ç úéùàøá)äáézä çðzå' ÈÇÇÄÆÀÈÈÀÈÇÀÄÇÈÇÇÅÈ
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רמאי הגבוהים,ט ּורי ההרים אלו את וראה  – ÅÈÈÅ
ּבדחילּו ודחלן ח ׁשֹוכן היווהוּו והם  – ÇÂÂÈÀÈÂÈÄÀÄ

ופחד במורא  ונוראים ר ּבי ,äחשוכים ÈÇÇÄאמר
חבר ּייא לאיּנּון אלעזראלעזר  רבי אמר  – ÆÀÈÈÀÄÇÀÇÈ

יצחק, ורבי יוסי  רבי  הכאלחבריו , אּבא ÄÇÈÈÈאּלּו
ּדחילנא  הוה  אבי לא שמעון רבי היה אילו – ÈÂÈÈÄÀÈ

כלל , מפחד  הייתי  לא  ּדאנןכאן  ּכיון ÂÈÅÈÇÂÈאבל
שלשהּתלתא שאנו כיוון  זה, כל  עם אבל  – ÀÈÈ
ּביננא,åחברים  ּדא ֹורייתא בינינוּומ ּלי  ויש – ÄÅÀÇÀÈÅÈÈ

תורה אׁשּתכח,æדברי  לא הכא איןּדינא – ÄÈÈÈÈÄÀÀÇ
ולפחד לירא  לנו  אין  ולכן כאן, מצוי  .çהדין

לכן תורה  דברי  ביניהם  ויש שהיות אלעזר רבי שאמר  כיון

ומתחיל תורה . בדברי לדרוש פותח כן על מצוי, הדין  אין

אררט. הרי בענין  לדרוש

ואמר  אלעזר  ר ּבי תורהּפתח בדברי לדרוש ÈÇÇÄÆÀÈÈÀÈÇ

עומדים, היו ששם אררט  הרי -ּכתיבבענין  ÀÄ
ד )בתורהכתוב  ח ה ּתיבה'ו ּתנח(בראשית ÇÈÇÇÅÈ

וג ֹו' הּׁשביעי יֹום ּבחד ׁש עׂשר  ּבׁשבעה  ÇÙÆÇÀÄÄÀÀÄÀÈÈÈ
וגֹו',לחדׁש אררט' הרי יפרשעל ולקמן  ÇÙÆÇÈÅÂÈÈÀ

בשבח  פותח וקודם סוד, פי על  זה מקרא 

מרמזת  בה, הכתובה תיבה כל  אשר  התורה ,

בו שאין שנראה במקום אף נשגבים, לדברים

ואומר  חידוש. מ ּלי שום חביבין ÇÈÂÄÄÄÅּכּמה
התורה,ּדאֹורייתא דברי הם חביבים כמה – ÀÇÀÈ

ע ּלאין רזין אית ּומ ּלה מ ּלה –ּדבכל ÄÀÈÄÈÄÈÄÈÄÄÈÄ
עליונים, סודות בה יש ותיבה  תיבה שבכל 

איּקרי עּלאה ּכּלא  והתורהואֹורייתא  – ÀÇÀÈÙÈÄÈÈÄÀÄ
דיבורים  בה שאין  דהיינו עליונה, נקראת כולה 

בה ויש עליונים דבריה כל  אלא פשוטים

רמים  .èסודות

.äהרים .כתב אינון ר "ל בדחילו, ודחלן אור, הקרני

.åג'הרמ"ק אל רומזים ששלשתם  מפני לזה: טעמים כמה מביא

הגבורה כי דינים , שם אין יחד ובהיותם תפארת, גבורה  חסד האבות,
שלושה כי  נוסף : טעם והתפארת. החסד ע"י לרחמים  נהפכת

שלישי: טעם  רבים . תפילת ימאס לא  כביר אל  והן רבים , נקראים
שכתוב כמו  אנשים . בשלושה להזיק  יכולת אין הטומאה  לכוחות כי

מג :)בגמרא יחד.(ברכות אדם  בני ג' כשיש  נראים  השדים שאין
בגמ'וראה מזיק ,(שם)עוד ואינו נראה  לשנים ומזיק, נראה 'לאחד

תשובה  התעוררות ובשו "ת עיקר'. כל נראה אינו סי'לשלשה (ח "ג 

בפסחים שמח) הגמ ' מדברי  רב(קיא:)הקשה ואזיל  שקיל הוה  אביי

לההוא חזייה משמאליה , יהושע דרב בריה הונא  ורב מימיניה פפא
ראו וכיצד שלשה  היו והלא וכו'. לאפיה  אתי  דקא  מרירי  קטב

סכנה בהם שיש מרירי קטב דשאני לתרץ וכתב  שיוזקו. וחששו
בזה]. שכתב מה  עוד שם  [ראה  בשלשה . אפילו  ומזיק ביותר 

.æ'ברכותבגמ ראה הימנו, בדילין מזיקין  בתורה שהעוסק מבואר 
מזיקין (ה.) מטתו  על שמע קריאת הקורא  כל יצחק , רבי  אמר  ,

שנאמר הימנו, ז)בדילין ה 'עוף'(איוב ואין עוף ', יגביהו רשף  'ובני
שנאמר  תורה , ה )אלא כג 'רשף'(משלי ואין ואיננו בו ', עיניך 'התעיף 

שנאמר  מזיקין, כד)אלא  לב וקטב(האזינו רשף  ולחומי רעב  'מזי
בסוטה עוד וראה ע"כ. ומצלא .(כא.)מרירי '. מגנא תורה

.ç.רמ"ק

.è לקמןראה הק ' בזוהר רסה.)עוד  אלמלא(ח "ג שמעון, רבי  אמר 

ידע מלההוו  שום לית דהא  לינדעון דאורייתא, מלין נשא בני  י
עוד  ויקירי . עלאין רזין בה  אית דלא באורייתא את  או  באורייתא 

לעיל  קסג.)ראה עלאין (ח"א מלין כלהו  דאורייתא , מילי כל  דהא :
בה  כתיב ומלה מלה וכל טו)ויקירין. ג  מפנינים(משלי היא  'יקרה 

לעיל  גם  ראה  בה '. ישוו לא חפצים  עג.)וכל  מלה(ח"ג חזי, תא 
יכלין  דלא  מלה דא  בי"ת, אל "ף  לינוקי , דיהבין דאורייתא קדמאה
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יש בתורה  שנכתב דבר  שכל  לכך ראיה מביא אלעזר  רבי

ורמזים. סודות בו 

סודות , רמוזים תיבה שבכל  מצינו  ÀÄÇּותנינןוהיכן
ּדאֹורייתא  מכילן ולמדנוּבתליסר  – ÄÀÅÇÀÄÈÀÇÀÈ

ישמעאל  דרבי ויקרא)בברייתא פרשת ריש (תו "כ

בהם, נדרשת שהתורה  המדות י "ג מבוארים בה

ׁש ּדבר ה ּכלל ּכל מן ויצא ּבכלל היה ÈÈÈÆÈÈÄÀÈÀÈÈÄÇÀÈ
אּלא יצא  עצמ ֹו על ללּמד  לא ÀÇÅÙÀÇÅÇÇÀÈÈÆÈללּמד ,

יצא, ּכּלֹו הּכלל על העניןללּמד  וביאור ÀÇÅÇÇÀÈËÈÈ
ע ּלאההוא, ּכללא  ּדאיהי א ֹורייתא  ÀÈÇÀÈÀÄÄÀÈÈÄÈÈּדהא

שהיא כלומר  עליון, כלל היא  התורה שהנה  –

והלכות  דינים מּנּה,éמלאה ּדנפק  ּגב על ÇÇÇÀÈÇÄÈאף
ּבעלמא  סּפּור  כללחד מן  שיצא אפילו – ÇÄÀÈÀÈ

סתם, אחד  סיפור  בו  שיש פסוק איזה התורה 

סּפּור  ההּוא  על לאחזאה אתי לא  ÇÇÈÈÅÀÇÂÈÈÇÇÄוּדאי
על רק  להראות הפסוק  אותו  בא  לא  בוודאי -

הזה, הפשוט  מּליןהסיפור  לאחזאה ÆÈÀÇÂÈÈÄÄא ּלא
עּלאין ורזין  דברים ע ּלאין להראות אלא - ÄÈÄÀÈÄÄÈÄ

סוד שנתלבש אלא עליונים, וסודות עליונים

ההוא המעשה בגשמיות  .àéזה

בוודאי פשוט, שנראה סיפור  בתורה  יש כאשר  גם כי  התבאר 

'כל ישמעאל רבי דברי  את לבאר  בא  ועתה גדול. סוד בו  יש 

עצמו על  ללמד לא ללמד, הכלל  מן  ויצא  בכלל שהיה  דבר 

רק הסיפור  בא שלא יצא ', כלו  הכלל על ללמד אלא יצא 

וההלכות  הדינים  כל  אף אלא סוד, שהוא עצמו  על  ללמד

עליונים ורזים סודות בהם  יש באמת .áéשבתורה ,

התורה כל  על  למדים אנו התורה שמסיפורי ואמר ,

'כל הפירוש וזה עליונים. סודות בה  שיש

סיפור הוא הכלל ', מן  ויצא  בכלל  שהיה  דבר 

עיקרה אשר  התורה  מכללות שיצא בתורה  פשוט 

עילאים, סודות בו יש ובוודאי והלכות, דינים הוא

יצא ' עצמ ֹו על ללּמד עלו'לא רק ללמד  לא  – ÀÙÀÇÅÇÇÀÈÈ
תורה סתרי  בו שיש יצא על עצמו ללּמד 'א ּלא ,ÆÈÀÇÅÇ

יצא', ּכּלֹו כללות הּכלל בכל  שגם ללמד ובא ÇÀÈËÈÈ
עליונים, וסודות  נסתרות בה יש ÀÄּבגיןהתורה

עֹובדא ההּוא אֹו ּדאֹורייתא, סּפּור ÀÇÄÀÇÀÈÇÈÈּדההּוא
מעשה, אותו  או  שבתורה  סיפור  שאותו  בגלל  –

ּדא ֹורייתא מכללא  נפקא ּדה ּוא ּגב  על ÇÇÇÀÈÀÈÄÀÈÈÀÇÀÈאף
התורה פסוקי כלל  מן  יצא שהוא  פי על  אף  –

בו יש זה  בפסוק ואילו  והלכות, דינים שהם

זה  כל  עם עליונים, וסודות לאחזאהסיפור  ÈÀÇÂÈÈלאו 

שכן  וכל  ברעותא , ליה ולסלקא בסוכלתנו, לאדבקא עלמא בני
יכלין  לא  דעלאי, ועלאי עלאי, מלאכי ואפילו בפומיהון, למללא 

מאה וארבע ואלף קדישא. דשמא  סתימין דאינון בגין לאדבקא,
ותרין  ושבעין דאל"ף . בקוצא תליין כלהו  דעלמין, רבבן וחמש 
ותתאי, עלאי בהו דקיימו  רשימין, באתווי גליפין קדישין, שמהן

לסטרא חדא מסטרא תליין דמלכא , יקרא וכורסייא וארעא, שמיא
דעלאין  וסמכין כלהו, דעלמין קיומא  דאל"ף , דפשיטותא  חדא

ועשר עמיקין, ונהרין סתימין, ושבילין דחכמתא . ברזא ותתאין ,
מכאן  אלף . דתחות תתאה  קוצא  מההוא  נפקין כלהו אמירן,

לחכמתא חושבן ולית בבי"ת, אל "ף לאתפשטא שארי ולהלאה 
ע"כ . וכו '. אתגליף  דהכא

.éמלך.מקדש

.àéמלך.רמ"ק ומקדש 

.áéמלך.מקדש
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äàJr àIIk àeää Ir äàæçàI àJà ,ãáIa ÷ôð déîøb IrÇÇÀÅÈÇÄÀÇÆÈÀÇÂÈÈÇÇÀÈÈÄÈÈ
.÷ôð àJk àúééøBàcÀÇÀÈÙÈÈÇ

ïBâk,áéúëc éàä(íù úéùàøá)äráLa éréáMä Lãça äáézä çðzå' ÀÇÄÀÄÇÈÇÇÅÈÇÙÆÇÀÄÄÀÄÀÈ
àIIkî àø÷ éàä éàcå ,'èøøà éøä Ir LãçI íBé øNrÈÈÇÙÆÇÈÅÂÈÈÇÇÇÀÈÄÀÈÈ
éàäa éøL éà ïI útëà éàî ,àîIrc øetña éúàå ,÷ôð àúééøBàcÀÇÀÈÈÇÀÈÅÀÄÀÈÀÈÇÄÀÇÈÄÈÅÀÇ
.àöé BJk IIkä Ir ãnII àJà ,éøLéI ãç øúàa àäc ,éàäa BàÀÇÀÈÇÂÇÇÄÀÅÆÈÀÇÅÇÇÀÈËÈÈ

ïéàkæåàúééøBà äàJr àúééøBà eäI áéäéúàc IàøNé ïepéà ÀÇÈÄÄÄÀÈÅÀÄÀÀÄÀÇÀÈÄÈÈÇÀÈ
àúééøBàc àøetñ àeääc øîàc ïàîe ,èBL÷cÄÀÇÀÈÇÀÇÄÈÀÇÀÈ
,déçeø çtéz ,éúà÷ ãáIa øetñ àeää Ir äàæçàIÀÇÂÈÈÇÇÄÄÀÇÈÈÅÄÇÅ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

ּבלבד נפק ּגרמיּה עלעל להראות לא  – ÇÇÀÅÈÇÄÀÇ
יצא, בלבד  ההּואעצמו על לאחזאה ÆÈÀÇÂÈÈÇÇאּלא 

נפק ּכּלא ּדאֹורייתא  ע ּלאה  רקּכללא – ÀÈÈÄÈÈÀÇÀÈÙÈÈÇ
כולה התורה כל  של  העליון הכלל על  להראות

ורזים  סודות  היא התורה  שכל  ללמד יצא ,

והלכות  דינים רק ואינה .âéעליונים,

כלומר הכלל, מן היוצא מקרא בתורה  שיש שהיכן נתבאר 

להורות  שבא בוודאי  למעשה , דין הוראת שום  בו  שאין

הפסוק את לבאר אלעזר רבי בא  עתה עליונים . סודות על

שיצא מקרא כן גם  שהוא אררט', הרי  על התיבה  'ותנח 

כל על ללמד ובא עליונים , סודות בו  ויש הכלל , מן

כולה . התורה 

ואמר , אלעזר רבי ּדכתיבוממשיך  האי ÀÇÄÀÄּכגֹון
שכתוב, זה כמו ÇÈÇ'וּתנח(שם)–

ע ׂשר  ּבׁשבעה  הּׁשביעי ּבחדׁש ÇÅÈÇÙÆÇÀÄÄÀÄÀÈÈÈהּתיבה
וּדאי  אררט', הרי על לחדׁש ÇÙÆÇÈÅÂÈÈÇÇיֹום 
נפק, ּדאֹורייתא מ ּכללא קרא ÇÀÈÄÀÈÈÀÇÀÈÈÇהאי

ּדעלמא ּבסּפּור המקראואתי ודאי – ÀÈÅÀÄÀÈÀÈ
לספר ובא שבתורה הכלל מן  יצא  הזה

הלא כי סוד. בו יש ובוודאי פשוט , סיפור 

ּבהאי ãéקשה ׁשרי אי לן  אכ ּפת ÇÄÀÇÈÄÈÅÀÇמאי

ּבהאי נחהאֹו אם לדעת לנו יש  ענין  איזה – ÀÇ
אחר , במקום או  זה במקום ּבאתר התיבה ÀÈÇÂÇּדהא

ליׁשרי לנוח חד  התיבה  הוכרחה בוודאי  הרי – ÇÄÀÅ
אחד מקום זהåèבאיזה דבר  נכתב מה  ולשם ,

סודות  בזה שיש לומר  ומוכרחים בתורה,

לא האלו  העליונים שסודות ומבאר נסתרים .

יצאו, עצמם  על  רק על ללמד ללּמד ÆÈÀÇÅÇאּלא
יצא  ּכּלֹו הואהּכלל כך  סוד , יש שכאן  שכשם ÇÀÈËÈÈ

עליונים  סודות בהם שיש התורה חלקי בכל .æèגם

עליונים, סודות גנוזים שבתורה דבר שבכל  שהתבאר אחרי 

בשום האדם ידמה שאל להזהיר , אלעזר  רבי בא  עתה 

סיפור, סתם  לספר  רק שבאים  פסוקים בתורה  שיש אופן ,

נעלמים. סודות פסוק בכל  יש בוודאי  כי 

להּו ּדאתיהיב יׂשראל איּנּון  ÀÇÈÄÄÄÀÈÅÀÄÀÀÄÀוז ּכאין
ּדק ׁשֹוט  אֹורייתא ע ּלאה ÇÀÈÄÈÈÇÀÈÄÀאֹורייתא
עליונה, תורה להם שניתנה ישראל  ואשריהם –

אמת, תורת ּדההּואשהיא ּדאמר  ÇÀÈÇÀÇּומאן 
ההּוא על לאחזאה ּדאֹורייתא ÄÈÀÇÀÈÀÇÂÈÈÇÇס ּפּורא

ר ּוחיּה ּתיּפח קאתי, ּבלבד  ומי סּפּור  – ÄÄÀÇÈÈÅÄÇÅ
להראות  בא התורה של הזה שהסיפור שאומר

.âéשכלרמ"ק מלך : המקדש מציע נוסף  ביאור מלך . ומקדש

סיפור בפסוק  כשיש  ולכן עליונים, סודות מלאה כולה  התורה
בא שלא  אמר  זה ועל  הכלל, מן יצא  הוא  הרי דברים ,
סיפור ללמד רק  בא שלא כלומר יצא, עצמו  על  ללמד 

כולה התורה  שכל  שכמו יצא, כולו הכלל  על  אלא פשוט,

יש הפשוט  הסיפור  גם בוודאי כך עליונים , ורזים  סודות הם

סוד. בו

.ãéהסולם .בעל

.åèאור .קרני

.æèמדבש .מתוק
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éàcå àJà ,èBL÷c àúééøBà äàJr àúééøBà éäéà åàI éëä éàcÀÄÈÄÈÄÄÇÀÈÄÈÈÇÀÈÄÀÆÈÇÇ
.èBL÷c àúééøBà éäéà ,äàJr àLéc÷ àúééøBàÇÀÈÇÄÈÄÈÈÄÄÇÀÈÄÀ

àzäJî érzLàI àeä déIéc àø÷é åàI íãå øNa CIî ,éæç ÈÂÄÆÆÈÈÈÈÈÀÈÈÄÅÀÄÀÈÅÄÈ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

וימות  רוחו  תצא  הפשוט , הסיפור  על  ,æéרק

התורה כבוד שמבזה לאו,çéמפני  הכי ÀÄÈÄÈּדאי
ּדק ׁשֹוט  א ֹורייתא עּלאה אֹורייתא ÄÄÇÀÈÄÈÈÇÀÈÄÀאיהי
העליונה התורה היא אין  כן, אם שהלא  –

כן , לומר  וחלילה אמת , וּדאי תורת ÆÈÇÇא ּלא 
א ֹורייתא איהי ע ּלאה, קּדיׁשא ÇÀÈÇÄÈÄÈÈÄÄÇÀÈאֹורייתא

הקדושהּדקׁשֹוט התורה בוודאי רק – ÄÀ

אמת  תורת היא רומזים èéהעליונה, דבריה וכל  ,

עליונים. דברים על 

התיבה ' 'ותנח בפסוק רק שלא ואומר , מוסיף אלעזר רבי

ללמד באו  כולם בתורה , שיש הסיפורים  כל  אלא  סוד, יש 

סוד .ëאיזה 

חזי אפילוּתא כי וראה, בא  ודם,– ּבׂשר  מל ÈÂÄÆÆÈÈÈÈ
מּלה לא ׁשּתעי הּוא ּדיליּה יקרא  ÈÀÈÈÄÅÀÄÀÈÅÄÈלאו

.æé ההקדמותראה שער לספר המהרח "ו גםבהקדמת (הודפס

ע"ב) ב' דף חיים  לעץ  שלנו ,בהקדמה הזוהר  דברי את שמעתיק 
באומרו הנביא  ירמיהו נבואת את מביא –ובתחילה כא ד  (ירמיה

א ֹותיכז) עּמי  אויל ּכי ׁשֹופר, קֹול אׁשמעה ּנס אראה  מתי  ִ ִ ַ ִ ֱ ִ ָ ָ ְ ְ ֶ ֵ ֶ ְ ֶ ַ ָ ַ'עד
להרע הּמה חכמים ה ּמה  נבֹונים  וא הּמה סכלים  ּבנים ידעּו  ַ ָ ְ ָ ֵ ִ ָ ֲ ָ ֵ ִ ְ ְ ָ ֵ ִ ָ ְ ִ ָ ָ ָא

הּׁשמים ואל  ובהּו תהּו והּנה  הארץ את ראיתי ידעּו, א   ִ ַ ָ ַ ֶ ְֹ ָֹ ֵ ִ ְ ֶ ָ ָ ֶ ִ ִ ָ ָ ָ ִֵ  ְּולהיטיב 
רא א ֹורם , התקלקלּו,ואין הּגבעֹות וכל רעׁשים  וה ּנה ההרים  יתי ְ ֵ ָ ָ ִ ִ ֶ ָ ִ ְ ִ ֵ ֲֹ ִ ְ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ָ 

ה ּכרמל והּנה  ראיתי נדדּו, הּׁשמים  עֹוף  וכל האדם אין והּנה  ֶ ְ ַ ַ ֵ ִ ְ ִ ִ ָ ָ ָ ִ ַ ָ ַ ָ ְ ָ ָ ָ ֵ ֵ ִ ְ ִ ִ ָראיתי 
ה' אמר כה ּכי  א ּפֹו, חר ֹון מ ּפני  ה' מּפני נּתצּו עריו וכל  ַ ָֹ ִ ַ ֲ ֵ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ִ ָ ָ ָ ְ ָ ְ ִ ַה ּמדּבר 

זה על  וכתב כאן. עד אעׂשה'. א וכלה הארץ  ּכל תהיה  ֶ ֱ ֶ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ָ ֶ ְ ִ ָ ָ ְׁשממה 
כתות, לג ' נחלקים  ישראל בני עם הנה כי לשונו: וזה המהרח"ו
התלמידי הם  ב ' כת העם . המון הארצות עמי הם מהם  א ' כת

האמת. חכמת בעלי והיא  ג ' כת התורה , בפשטי העוסקים חכמים 
הם ירצה ידע', לא אותי עמי  אויל 'כי  אמר  א ' כת כנגד והנה

אותם הפשט  חכמי כת וכנגד  וכו', סתם  'עם ' הנקראים העם  המון
וחיי החיים  עץ הנקרא האמת בחכמת לעסוק מואסים  הם  אשר 

שאין  ואומרים בלבד בפשוטן הפשטים בסיפורים  ועוסקים  עולם 
טוב הדעת  עץ  נקרא  הוא  אשר  ח"ו בלבד הפשט  אלא  בתורה 

כי ידעו ', לא ולהטיב להרע המה 'חכמים אמרו עליהם  כנ"ל ורע
והם אותם , עוזר הקב"ה  אין החיים בעץ מואסים היותם בסבת

ומטמאים לרע, אותו  ומהפכים ורע, טוב הדעת עץ בפשטי שונים
רבות ותקלות הכשר את ופוסלים המותר  את ואוסרים הטהור  את

קצת. בדילוג  הקדוש  לשונו כאן עד בעו "ה. ידיהם מתחת יוצאות
דברי את מעתיק וכן זה, בענין הרבה שמאריך  עוד שם  ועיין

הפשט בחכמי והנה  לשונו : וזה עוד כתב כך  ואחר שלנו , הזוהר 
לשם בה  ועוסקים  ה' יראי שהם הכת אם  בחינות, ב ' עצמם

סודות למדו ולא מנעוריהם  החשך  בתוך שנשארו אלא  שמים,
השמיימה לנו  יעלה  'מי באמרם בהם לגעת ומתייראים  התורה

וסודותיה , רזיה הם מה  לנו ויגידה  וירד  שמים  עלה ומי לנו', ויקחה 
נפשות שהם גם כי אורם ', ואין השמים 'ואל בזה כיוצא  ועל
לא ומשם  ישבו  ובמחשכים עמהם אורם  אין השמים  מן חצובות

חריפים חכמים  תלמידי קצת והם אחרת כת יש  ועוד יצאו,

המדרש , בבית בפילפולם בזה  זה  וטוחנן הרים  עוקרי ומפולפלים

ואחר שם. עיין וכו' רועשים' וגו ' ההרים  את 'ראיתי נאמר עליהם 
שהם לולי כי  הם אוילים כך החושבים כי ספק ובלי  כתב: כך 

וכבר בה  שידעו הפשוטה  החכמה  אותה להם  די בעיניהם  חושבים
בזה כיוצא ועל מפנימיותה, מליכנס  נמנעים היו לא  חכמים הם

יב)נאמר  כו ואם(משלי לכסיל', תקוה  בעיניו חכם  איש 'ראית
נאמר עליו  אשר ע "ה המלך ה-יא)שלמה א' מכל(מלכים 'ויחכם

קהלת שחבר  בעת  ימיו בסוף  אמר  וכו' כג)האדם ' 'אמרתי(כז 
שכבר לחשוב  כלל בדעתו ולא  ממני', רחוקה  והיא אחכמה

'אמרתי כמ "ש  יתחכם  שלעתיד שאפשר חשב  אלא  נתחכם ,
בזה , טעה כי  אח"כ ראה  ועכ "ז היגיעה, ע"י  לעתיד  אחכמה'

אשרוכמ" היתושים הפתאים  יעשו ומה ממני' רחוקה 'והיא  ש 

והרי בעבודתם  וששים בחלקם שמחים  חכמים  בהיותם זה  בזמנינו 
אמרו  והראשונים  הגדולים  התלמוד חכמי קיב:)רז"ל אנו(שבת אין

ואחרי לשונו . כאן עד וכו', יאיר בן פנחס ר' של כחמורו אפי'
'הגבעות' כי התקלקלו' הגבעות 'וכל  עוד אמר  שם : עוד כתב  זה 

הנזכר , 'ההרים' בחי' אצל  'גבעות' הנקראים הבחורים  הת "ח  הם
הקטנים התלמידים  בראות כי לגמרי נתקלקלו אלו הגבעות הנה

הפשטים , אחרי  ולילה יומם רודפים  הרמים  ההרים  הגדולים  את
ליכנס מיראתם  כי יודעים  ואינם  הזאת, בחכמה עסוקים ואינם 

נתקלקלו אלו  גבעות וע"כ  כנזכר , בה מלהתעסק נמנעים  הם  בה 
ורפש טיט חלודת בהם  ועלתה ולענה ראש  פורה  שורש  ולבם 

פשטיה אלא בתורה שאין ואומרים  האמת, בחכמת לכפור
יהיה לא כי ספק  ואין בהעלותך, בפ' הנ"ל  ע"ד בלבד ולבושיה

הסבה , למעלה נתבאר  וכבר בזוהר , שם  כנזכר בעוה"ב  חלק  להם 
התורה ברזי  עוסקים  שם  עד  רק  כפשטה  איננה עוה "ב תורת כי

יאכל לא  מע"ש בעוה"ז טרח ולא  בה  בחר  שלא  וזה  וסודותיה
נאמר ועליהם יג)בשבת  סה ואתם(ישעיה יאכלו עבדי 'הנה

לשונו . כאן עד תרעבו',

.çéעיי"ש .(קנב.)להלןרמ "ז ,

.èéהסולם .בעל

.ëמלך.מקדש



øôñÅÆèøøà éøä ìù íéðéãä ú÷úîä ãåñfäøä ÇÉÇ

äàJr àkIîc ,Czrãa ÷éIñ éàå ,déI ázëîI ïkL Ik ,àèBéãäcÀÆÀÈÈÆÅÀÄÀÇÅÀÄÈÄÀÇÀÈÀÇÀÈÄÈÈ
ãarîIe ázëîI ïéLéc÷ ïéJî déI eåä àI àeä Céøa àLãe÷ÀÈÀÄÈÂÅÄÄÇÄÄÀÄÀÇÀÆÀÇ
ïéJî ïBâk ,ïéèBéãäc ïéJî Ik Léðk eäéàc àJà ,àúééøBà eäéépîÄÇÀÇÀÈÆÈÀÄÈÄÈÄÄÀÆÀÄÀÄÄ
,írIác ïéJî ,ïBúàc ïéJî ,á÷réa ïáIc ïéJî ,øâäc ïéJî ,åNrcÀÅÈÄÄÀÈÈÄÄÀÈÈÀÇÂÙÄÄÀÈÄÄÀÄÀÈ
,ïéáéúëc ïéøetñ øàL Iëå eäI Léðëå ,éøîæc ïéJî ,÷Iác ïéJîÄÄÀÈÈÄÄÀÄÀÄÀÈÄÀÀÈÀÈÄÄÄÀÄÄ

'úîà úøBz' éøwà éànà éëä éà ,àúééøBà eäéépî ãéáråá éëàìî) ÀÈÄÄÇÀÇÀÈÄÈÄÇÇÄÀÄÇÁÆ
(å'äðîàð äåäé úeãr' ,'äîéîz äåäé úøBz' ,(ç èé íéìäú)äåäé éãewt' , ÇÀÙÈÀÄÈÅÀÙÈÆÁÈÈÄÅÀÙÈ

'äøa äåäé úåöî' ,'íéøLé(è ÷åñô íù)éètLî' ,'äøBäè äåäé úàøé' , ÀÈÄÄÀÇÀÙÈÈÈÄÀÇÀÙÈÀÈÄÀÀÅ
'úîà äåäé(é ÷åñô íù)áéúëe ,(àé ÷åñô íù),'áø ætîe áäfî íéãîçpä' ÀÙÈÁÆÀÄÇÆÁÈÄÄÈÈÄÈÈ

.àúééøBàc éJî ïepéà ïéJàÄÅÄÄÅÀÇÀÈ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

כבודוּדהדיֹוטא לפי זה אין  ודם, בשר  מלך  – ÀÆÀÈ
הדיוטות, דיבורי ליּהלדבר  למכ ּתב  ׁשּכן ÈÆÅÀÄÀÇÅּכל

אותם, לכתוב  לו  שאין  שכן וכל  סליק – ÀÄÈÄואי
בדעתך ,ּבדע ּת יעלה ואם ע ּלאה– ּדמלּכא ÀÇÀÈÀÇÀÈÄÈÈ

מּלין ליּה הוּו לא הּוא ּברי ÀÈÀÄÈÂÅÄÄקּודׁשא
למכּתב  הקדושקּדיׁשין העליון  שהמלך – ÇÄÄÀÄÀÇ

לכתוב, קדושים דברים לו היה  לא  הוא, ברוך 

אֹורייתא מּנייה ּו מהם ּולמעּבד  ולעשות  – ÀÆÀÇÄÇÀÇÀÈ
התורה, מּליןאת ּכל ּכניׁש ּדאיהּו ÆÈÀÄÈÄÈÄÄא ּלא 

דברי ּדהדיֹוטין כל  את אסף  שהוא רק – ÀÆÀÄ
ּדעׂשוההדיוטות, מּלין עשו,ּכגֹון דברי  כמו - ÀÄÄÀÅÈ

ּדהגר  הגר ,מּלין דברי ּביעקב– ּדלבן מ ּלין ÄÄÀÈÈÄÄÀÈÈÀÇÂÙ
יעקב, עם לבן  דברי  ּדאתֹון– דברי מּלין  – ÄÄÀÈ

בלעם, של ּדבלעםהאתון  בלעם,מ ּלין דברי – ÄÄÀÄÀÈ
ּדבלק  בלק,מ ּלין דברי ּדזמרי – דברי מ ּלין  – ÄÄÀÈÈÄÄÀÄÀÄ

ּדכתיביןזמרי, סּפּורין  ׁשאר וכל להּו ÀÈÄÀÀÈÀÈÄÄÄÀÄÄוכניׁש
הסיפורים  שאר  כל עם יחד כולם את ואסף  –

בתורה, א ֹורייתאהכתובים מ ּנייהּו –ועביד  ÀÈÄÄÇÀÇÀÈ
בדעתך , תעלה כך  אם התורה, את מהם ועשה 

א הכי אּקרי אי נקראת ּמאי למה כן  אם – ÄÈÄÇÇÄÀÄ
אמת'התורה ו),'ּתֹורת ב יהוה(מלאכי 'ּתֹורת ÇÁÆÇÀÙÈ

נאמנה' יהוה  'עדּות ח),ּתמימה', יט  (תהלים ÀÄÈÅÀÙÈÆÁÈÈ
ּברה' יהוה 'מצות יׁשרים', יהוה ÄÅÀÙÈÀÈÄÄÀÇÀÙÈÈÈ'ּפּקּודי

ט ), פסוק 'מׁשּפטי (שם טהֹורה', יהוה ÄÀÇÀÙÈÀÈÄÀÀÅ'יראת
אמת' י ),יהוה פסוק  (שם[-וכתוב]ּוכתיב(שם ÀÙÈÁÆÀÄ

יא) רב',פסוק ּומּפז  מ ּזהב ומסיים 'הּנחמדים ÇÆÁÈÄÄÈÈÄÈÈ
ּדא ֹורייתאהקושיא , מּלי אי ּנּון כלאּלין – ÄÅÄÄÅÀÇÀÈ

התורה דברי על  וכינויים תארים הם ואם àëאלו ,

שאינם  דברים בתורה  שנאמרו  יתכן לא כן 

עליונה .áëלתכלית

.àëמלך.מקדש

.áëהקדמוןוראה אמונים  ראשון)בשומר  מבואר(ויכוח לשונו: זה 
הוא סיפור שאותו  היות עם  בתורה , הכתוב דהסיפור  כן, אם

לכתוב השי"ת כוונת אין מקום מכל  פשוטו , מידי  יוצא ואינו אמיתי
הכוונה עצם  אבל וחלילה , חס הקדושה  בתורתו הימים  דברי

משל , דרך המציאות . מסודות סוד איזה  סיפור באותו להלביש 
וגו ' אדום' בארץ מלכו אשר המלכים  'ואלה  לאפרשת לח (בראשית

להלבישוהלאה ) בתורה נכתב אבל  היה, כך שהיה  המעשה  ודאי  ,
לכן  הסודות, היא  הכוונה שעצם ולהיות התוהו. עולם סודות בו 

עירו , ושם נאמר שבקצתם כגון שונים, בפרטים הסיפור בא 

ובקצתם התימני, ומארץ מבצרה, פלוני  אלא  זה  בלתי ובקצתם

ובאחרים אביהם , שם  נזכר  בקצתם וכן כלל, מקומו שם  נזכר  לא
לבד, שינוייםשמם  ועוד  באחרים. ולא  אשתו  נזכרה האחרון וכן 

יש הסוד  ולענין  מורידין, ולא  מעלין לא  הסיפור שלענין אחרים ,
מעשה גם  זלה "ה. האר "י מרן מספרי כנודע מופלאים, דברים בו 

הכוונה עיקר  וברודים , נקודים  העקודים בענין  יעקב עם לבן
נפלאים סודות  סיפור  באותו להלביש היא, בתורה שנכתב 

התורה כל דבר, וסוף  האמת. לחכמי  כידוע העולמות, בהמצאת
לבקיאים כידוע בעליונים, וירמוז בתחתונים  יגיד הכתוב  כולה ,

לשונו . כאן עד בחכמה.



øôñÅÆêúåìòäá úùøôá''ò èî÷ óãfäøä ÇÉÇ

àJà,èBL÷c àúééøBà eäéà ,äàJr àLéc÷ àúééøBà éàcå ÆÈÇÇÇÀÈÇÄÈÄÈÈÄÇÀÈÄÀ
äàæçàI àééúà äJîe äJî Iëå ,'äîéîz äåäé úøBz'ÇÀÙÈÀÄÈÀÈÄÈÄÈÇÀÈÀÇÂÈÈ
déîøb Ir äàæçàI åàI øetñ àeääc äJî àeääc ,ïéàJr ïéJîÄÄÄÈÄÀÇÄÈÀÇÄÈÀÇÂÈÈÇÇÀÅ
,éúà÷ àIIk àeää Ir äàæçàI àJà ,àééúà à÷ ãáIaÄÀÇÈÇÀÈÆÈÀÇÂÈÈÇÇÀÈÈÈÈÅ

.àðîé÷Bàc äîkÀÈÀÄÀÈ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

שדברי רואים  שהובאו הפסוקים  מכל הקושיא: סיכום

כל נכתבו  למה  כן ואם  וחשובים , יקרים הם  התורה 

איזה ללמד  באו  כולם  בוודאי אלא שבתורה , הסיפורים 

.âëסוד

איהּו עּלאה , קּדיׁשא אֹורייתא  וּדאי ÆÈÇÇÇÀÈÇÄÈÄÈÈÄאּלא 
ּדק ׁשֹוט  התורהא ֹורייתא  בוודאי אלא – ÇÀÈÄÀ

תורת  היא העליונה  שכתוב הקדושה וכמו  אמת,

ּומּלה מ ּלה וכל ּתמימה', יהוה ÇÀÙÈÀÄÈÀÈÄÈÄÈ'ּתֹורת
מּלין לאחזאה תיבהע ּלאיןãëאתייא  וכל  – ÇÀÈÀÇÂÈÈÄÄÄÈÄ

עוד, ומוסיף עליונים, דברים  להראות באה  ותיבה

על  לאחזאה  לאו סּפּור  ּדההּוא מ ּלה ÀÇÄÈÀÇÄÈÀÇÂÈÈÇּדההּוא
אתייא קא  ּבלבד  שבאותוּגרמיּה זה שסוד – ÇÀÅÄÀÇÈÇÀÈ

בלבד, עצמו על להראות בא  לא  ÆÈאּלאסיפור,
קאתי  ּכללא ההּוא  על אלאלאחזאה – ÀÇÂÈÈÇÇÀÈÈÈÈÅ

להורות  בא , כולה  התורה כל  על  להראות

עילאים, סודות בה ּדאֹוקימנאשטמונים –ּכמה ÀÈÀÄÀÈ
לעיל שביארנו .äëכמו

המלךובספר  פמ"ז)עמק  רך (ש"ה הייתי  בעוד  בחרותי ימי  כל  כתב :

במילין  התורה, של הסיפורים  על מאוד עד מתמיה הייתי בשנים
המלכים 'ואלה פרשת ובפרט ולבן, דעשו  מילין דהדיוטות, וסיפורין

ולפי אדום , מלכי למנות להקב"ה לו  למה  אדום ', בארץ  מלכו אשר 
על מצטער  והייתי הקדושה, בתורתינו כלל  צורך  להם אין פשוטו 
דורינו מחכמי נכונה  ותשובה נחמה לי היה ולא  רב, זמן  זה 

ידי על  הגדול בחסדו  עיני  את י"י שהאיר  עד זה, על ששאלתים
נחית, שמיא מן וקדיש  עיר  זלה"ה האר"י  ורבנו מורנו ספרי

ממקור הנובע הגדול, בהמעיין ולהבין לעיין העיוורין, עיני הפותחים
הרשב"י ורבנו  מורנו קדישא בוצינא  שחבר  הזוהר  ספר הוא  החכמה ,

לשונו . כאן עד וכו', הקדשים קודש השלום , עליו 
לויוראה בקדושת דברים)עוד  יש(פרשת הקדושה  התורה  לשונו : זה

מעשיות בסיפורי התורה  שנאמרה  ומה  נעלמות סודות פנימיות בה 
אמהות, מעשה לבן, עם יעקב מעשה  יצחק , מעשה  אברהם , מעשה

פנימיות, נעלמות סודות בהם יש  באמת שלו, ואתון בלעם מעשה
טובות, מדות ממנה ילמדו  כן גם  במעשה  שמבואר  התורה  שמגוף  רק

יעקב מעשה מאברהם, חסד לעשות ללמוד אברהם  מעשה דהיינו
צדקת וללמוד  להראות האמהות מעשה יעקב , של צדקתו להראות

צרתה שהכניסה  לנו  קיים הזכות זה  עדיין אשר  רחל צדקת האמהות
נאמר  זה שעל  ז"ל  ברבותינו כמבואר  יד)וכו', לא ברמה(ירמיה 'קול 

מהמעשה גם ללמוד כדי המעשים נכתבו ונמצא  וכו '. רחל' וכו',

להראות כדי שלו , ואתון בלעם מעשה  כתיב  וכן בה . התלויה  המדה 
חכמינו כמאמר מעשיו  מן להרחיק הרשע אותו של מגונה מעשה

כב)ז"ל  ה  וכו ',(אבות לתלמידיו אבינו  אברהם של תלמידיו  בין מה
הרשע. בלעם  ממדת עצמו ולרחק  אברהם  למדת עצמו ליקרב  דהיינו
המעשה מן שגם  כדי  מעשיות בסיפורי נאמרה שהתורה זה נמצא

וכן  סוף . אין עד נעלמות סודות בה ישנו באמת  אבל  המדה  נלמד
סודות בה  יש בפירוש  המצוה בה  שנאמרה התורה שאר אפילו

מן  הכלל שהוא התורה דהיינו בכלל, שהיה דבר כל  וזהו נעלמות.
מ ויצא  דהיינוהעולמות. ללמד, מעשה . בסיפור  להכתב הכלל, ן

על ללמד לא  וזה  בה . המבואר  המדה עצמה  המעשה מן  גם ללמוד
בה יש  וכו' בסיפור נכתבה  אשר  בהתורה  לא  כלומר וכו', יצא  עצמו

יש היטב  באר בה המצוה  מבואר אשר  בהתורה גם אלא וכו', סודות
קצת מבואר וזה יצא. כולו הכלל על  ללמד אלא וזהו וכו', סודות בה 

לא תורה  משנה מדוע עוד ועיי"ש  לשונו, כאן עד  הקדוש , בזוהר 
מעשה . בסיפור נכתבה

.âëמלך.מקדש

.ãëאחרנין'.בדפוס' בסוגריים : נוסף וילנא 

.äëמאותומקדש הזוהר שם שמדבר  קנב. דף  לקמן וראה מלך.
נחת. ותרוה  שם עיין כאן, שמדבר  ענין

זוהר הקדוש המבואר < עם פירוש "הכתר והכבוד"
ביאור בשפה ברורה הפותח את לב הלומד, עם מקורות וביאורים על פי גדולי המפרשים




