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היכל 
הזוהר

מיהו שיזכה להיכנס להיכל הזוהר???  
השם יתברך מחפש האם יש מישהו שאיכפת לו כבוד שמים, 

ואומר: "ֵאין ֹעֵׂשה טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד"
יד)תהילים  (פרק

א קים .(ב ) את דּ רׁש  משׂ כּ יל היׁש  לראוֹ ת אדם בּ ני על  הׁש קיף ממים  ה'
אחד .(ג ) גּ ם  אין טוֹ ב עשׂ ה אין נאלח וּ  יחדּ ו  סר הכּ ל

ע"ב): קל ד שרה  חיי (פרשת בראשית זוהר 

להה ýא טבין flה ýלה ûאת úניז צ ûיקיא אינýן זאין  חזי, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָא
דמאריה₣ן  רזא  ûידעי אינýן  אינýן ùכל ćנימאה אתר ולית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעלמא ,

תיב , אfiין  על י₣מא, ùכל ýהù לאתùûקא סד)וידעי לא(ישעיה עין  ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ל₣. למח ה יעóה זýלת�, אלהים ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָראתה

ההא ,  ל לע טבת ה  לה גנז  יקיה ארי ראה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא
 נר ס ד את   דעי  תא  ת א כל  נימי  מק  ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָואי

ת ב  א על  . י כל   ה לד ק   דעי סד )וי ראתה(ישעיה לא  עי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
. ל למח ה יעה  לתז ְְֱֲִִֵֶַַָֹאלהי

אמר דא מא  ל₣, למח ה לב)מאי  אŁ₣ב(איוב את חה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ýמח אן  ,üל ודייקין  דחכמתא, למfiה ûדחקין אינýן וא fiין ùְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָדברים.
אינýן  אfiין למאריה ₣ן, ואòמ₣דעא דמfiה , ùרירא  למנדע üְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָל
עfiאין  ùין ûעאלין אינ ýן א fiין י₣מא, ùכל ùה₣ן  מùòח ûְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָמאריה₣ן 
ùידה₣ן, ûימחי מאן ולית  דלעילא רעי ל עאלין  ואfiין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָקûיòין ,

דאתי. ýבעלמא  דין ùעלמא ח ýלקיה₣ן  ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָז אה

אמר מ ? ל למח ה ה  לב)מה דברי.(איוב  א ב את  ח ה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
לדעת ימח תא קי מד חכמה ל  לדבר חקי ה  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוא
מ ח נ ר ה א .נלר רימ וה הבר, ר ר  ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאת 
נכנסי  וא ,יקד ני עלי  י כנסי ה א .י כל הְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

 ה חלקכל  א רי .ביד מחה  מי   ואי מעלה, ערי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הא. לבע הה לעֶַַָָָָָ

"היכל הנקרא "השמי עצ" היכל של השר  הוא התורה  שר
בגימטריה "יופיא"ל" התורה על הממונה  המלא  ש זוהר"

"קבלה "

ע"ב) רמ"ז ד פקודי (פרשת שמות  זוהר 

üמיò י₣פיא"ל חיותא  ûחכמתא ,*האי  רזי ùכל  קŁימא  ואיהי , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
.üיù קיימין ûחכמתא  מפ חאן איýŽן  ְְְְְְְִִֵַַָָָָלכל

לכל החכמה, ס דת  כל  ע מדת  והיא  יפיא"ל,  מ ה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהחה 
.  מדי ע החכמה ל  מפ ח ת  תְְְְִֶַַָָָָא


במדבר * ע "ב)ובזוהר קצ"ז ד בלק  התורה:אמר (פרשת שר הוא  יופיא"ל שהמלא

רי נא  אנא  למה , אמר ארייתא, רנא  ליפיא "ל , לי רמז עתא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹההוא 
כיב, הא, רי קדא א ,לאי יהיה י תיב קרא . טו)להאי אי(שמות  יי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָ

כיב, מרה, סרר יראל. א , ד)מלחמה. סרר (הושע סררה פרה  י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ
יראל. כנסת הא רי קדא א  , א בק ל אביו ק ל מע אינ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיראל .

כיב, ,תא ריז)וי ב זה (מלכיח כל נביאי ל יד  ביה דה יראל  יי ו עד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
, וא אביו ב ותפ .'וג יי אל  מע י ולא כיב ,אליה מע ולא .' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹוג

חדא . הס מה  חדא. ְְְְֲֲַַָָָָָדעא 

זה . פסק דרי אני למה: אמר הרה, ר ליפיא "ל , רמז עה ת אְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
תב הא, ר ד ה זה   לאי יהיה י טו)ת ב מלחמה .(שמות אי ה' ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

ת ב  מרה סרר  יראל. זה  (ד יראל.(הושע סרר סררה  פרה  י ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
רוי יראל. כנסת הא  ר  דה זה   א בקל אביו  קל מע  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינ

תב ,יז)את ב  מלכי).'וג חזה כל נביאי  ל יד  ביהדה יראל  ה ' ועד  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

דעת   וא אביו ב ותפ .'וג ה' אל  מע י ולא  ת ב ,אליה מע ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולא 
אחת . הס מה  ְְַַַַַָָאחת,

במדבר ע"א)ובזוהר קנ"ד  ד בהעלות ללמד (פרשת הממונה  המלא שהוא אמר ,
גלא  פרי יר מיכא"ל, ארי"ה. מיינא, מריא קדמאה, גלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָתורה :
ממנ רי .נהיר מטלנ י, אזיל מא, ירתא מזרח לימינא. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָרי א 

לארתא חד  צדקי"אל . יפי "אל, ,ידי לאורייתא)חת קא (נ"א  למיה וחד , . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ
ְִָאזיל

.לימי ר ה ה גל  פרית ר מיכא"ל, ארי"ה, מז נת , מר בה , רא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻגל
יפיא "ל ידיו, חת  יממ ני אר. אמ לה מ ה רא ית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמזרח

ללד אחד  ה ל.(לתורה)צדקיא"ל. ק ללכת ואחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

כי  הקדוש, זוהר  לומדי א רק התורה לימוד נקרא שלא  ,רואי זה מכל
היכל  השמי עצ ההיכל על הממנונה הוא התורה לימוד  על הממונה  המלא

"קבלה ". בגימטריה  "יופיא "ל " הש זוהר,
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 השמי  עצ ההיכל  של השר  הוא  המלא זה הזוהר : זיו [פירוש
 שהש רמז   כא כתב זי"ע  והרמ "ז  זוהר " "היכל   כ  ג ונקרא 

"קבלה ", בגימטריה הזוהר )"יופיא "ל " אור ](וראה 

ה ýא , ריù קýדòא  מעם אגרא למתùע קŁימא חיותא, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהאי
מל ýfiואפי ûחכמה, מאריה₣ן  ל ùתר ûרדפי אי ýŽן לכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלמיהב 
לבני ûיהיב  אגרא  וההýא  למאריה₣ן , למנûע  חכמה וא₣לפי ,òנ ùְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָר

למאריה₣ן . למנûע חכמה  ùתר ûרדפי ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָנòא

לכל לתת  הא,  ר דה  מע כר לת ע  ע מדת   ה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהח ה 
חכמה ול מדי  אד מ ל  ואפ החכמה , עלי אחר   דפי ר  תְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָא
אחר  דפי ר  אד לבני  ת כר   תוא , נ ר את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדעת

. נ ר את  לה יר  ְְִִֶַַָָָהחכמה 

óרפים ד ' על נפקא  חיותא האי עלמא , מהאי òנ ùר נפק ûְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָכד 
ûי נימýסין  úרûיני  איýŽן  ל òביק ולא ,ü יflק וטאסת  ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמעפפין,
.üסחרני òûלם, òליחן אי ýŽן וכ flה ,üהדיù למקרב אחרא, ùְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָסטרא 
נח òים , óרפים איýŽן את פיין ואתח þיין, נטלין  ד óרפים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָוא fiין

עלמא. לכל  מ₣תא  ûגרים òנח מההýא ûְְְְְִֵַַָָָָָָָָנפקן

 הע  מ  אד אר עהצא על  יצאת  ה החה  הה ,  ל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
 י הח מרי  ת א לכל  נ תנת ולא  לפניו, וטסה  פפי מע  רפיְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
. סביב   ל ל  ליחי  ה וכה  אליו, לקרב האחר  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָד
 י נח  רפי  ת א  נכנעי , ונראי  סעי ל ה  רפיְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָָוה

. ל הע לכל  מות  ר  נח  תמא  צאיְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

,üיùלג ýמטאת סfiקא נòמתא  ד קŁימא קûיòא חיותא  ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאי
חכמתא ההיא ýכפ ýם  ,üמאריû ûחכמתא ùרזא  üל òאל ְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָדין

ואדùק üאבתר בה)ûרדיף יכיל(ס "א ואי  .üאגרי üלי יהבי הכי , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ח₣ת וקŁימא עיילה, ולא לבר, üלי ûחי  אד ùק, ולא  ְְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָלאד ùקא 
,üתח₣תû óרפים  א fiין ,ýדפייהú נטלי וכד  ,ý כסיפù היכלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָההýא
א₣קדת , ולא וא ₣קדת  üל וא ₣קד ýן ,ýגדפייהù ùטòי ýהfi ְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֻדין

נהירת. ולא  נהירת  י₣מא , ùכל א דנת  והכי ק Łימא, ולא  ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָוקŁימא 

ואז אליה, מ יעה ע לה  מה  עמדת  ה הד ה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהחה 
רד החכמה  ת א כפי , נ אד ל  החכמה ס ד  ת א ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאלת 

והיג ה יג(בה)אחריה ולא להיג  יכל וא . כר  ל תני נ   ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ההיכל תא חת  וע מדת  נכנסת, ולא  החצה,  תא חי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
יופיא "ל המלא אותו של  ההיכל  זה הזוהר: בזיו [פירוש ְָבה .
נפיה רימי כ זוהר "] "היכל  השמי עצ ההיכל ְְְִִֵֶֶַוהוא
,ת א  רפיו  כנפיה  י מ   אז חיה,  לה  רפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻה
, י כל נ נית  וכ ע מדת , ולא וע מדת  נ רפת, ולא  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹונרפת 

מאירה . ולא ְְְִִָָֹמאירה

ùגין ,üל אית  טבין  ûע ₣בדין  úב על קל"ב)ואף ûלית(בראשית  ְְְְִִִִֵַַַָָָ
לאסלא ùחכמתא, ûמûòלי אי ýŽן עלמא , ùההýא ְְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאגרא
חכמתא , ûידעי  ûאיýŽן לאגרא, òיע ýרא  ולית ûמאריה₣ן, ùְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָיקרא 
ýבעלמא ûין, ùעלמא  חýלקיה₣ן  זאה ûמאריה₣ן. ùיקרא  ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָלאסלא

ûכיב , ג )ûאתי, ב ýנה.(משלי  יפיק ואדם  חכמה מצא  אדם אòרי ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָָ

 תא כר  אי   מ , ביט  י מע  ל  ב על  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוא
ואי , נ ר כבד להס ל  חכמה  לי  תא  מ  ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהע
. נ ר כב ד להס ל  החכמה  דעי  ת א ל ל כר  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָע ר 

ת ב  הא ,  ל בע הה  ל ע  חלק ג )ארי אד(משלי א רי ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
בנה. יפיק ואד חכמה ְְְִָָָָָָָָמצא 

על א למעלה מתנ עלת זמ  ז חכמה עסק  א ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹמי
הדל לאה זה ,ביט ימע רה  ה  יד  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָי
 ה חיו אר רפיוה  לח תא חה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ[יפיא"ל]

חזר  וה א נפיה הבלי תא רפי נפי  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָעלי

 ר דה עלמא להאי   העלי  ל מע ה מה רדת  ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוקד
רת הר  דאיתא א ריתא  רזי לעסק  ת א מיע  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹֹהא

קסא)ר מה   )'וכ עלמא האי לנחא  זמינ ה תחיל דר  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ
למד די  האד ריאת  כלית  ההר  מ ברי   פר  ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרי 
ה א   ר  ד ה ה ה   ללע ה מה  יאת   וקד ה את  ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה 
א ריתא  רזי  הימנ תא  רזי עלמא  האי  לעסק  ה מה  ְְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹמ יע
עלי לא ר  לה יג יכ לה  אינ הא   ללע ה מה  יציאת  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
הויה  נע לחזת  מח ה  אהל  א ר  הרמת  מק אל  ְְְְְֲֲֲֲֳִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹלמעלה

האת החכמה  התעק ת  לא   א  י ח  מל הזהירני  מה חזי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
 לברכהלנ נ זכר יחאי    מע ק דיהר י  ר ת  רמז)הר ) ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

חתא למעלהוכ ',האי מת נ על ת  זמ ז חכמה  עסק  א  מי  ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
ה ד ל  לא ה זה   ביט  ימע רה  ה   יד  י על  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָא
עלי   ה ח יו א ר  רפיוה   לח  ת א חה  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ[י פיא "ל ]
זרי וח  מתח ח זר  וה א   נפיה הבלי ת א  רפי נפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו ה א   ר  דה ל  רחמיו  לי לת עד   ת א  רפיְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָו
מ ני ז חכמה   קי הח המ ת   וה אחרת  ע  רא ב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוח זר 
י ח תר רדי מא זאת  חכמה  אחר  דפי ר  לכ דמ  קְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

חזי .  ליה מ חז לא   איה ב  על   ְְֲִֵַַַַַָָֹא
(161  ד הזוהר אור  ה :   מ ה ְֵֶַַַ(וקהל 

עה ,תא ללמד רצה  ולא האמת חכמת  עסק א ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי
 יב מ תא חי עד ג לעלת רצה מתְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
רפי ה ,ל ע ביה ימע ל יד י א ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואפ
 ואינ  וי  י כל מתנ את רפי  נפי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָעלי
עלמא , יני ל ימ קאס ,איעי  רזי לימס ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָידעי

דכיא אפרסמנא דרזי רעי ליסר  לי  פתחיְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

עה , ת א ללמד  רצה ולא  האמת  חכמת  עסק  א  ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי
,י ב   מ  ת א  חי ,עד  ג לעל ת ר צה  מת מ ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

: יריה יר  הר   אמרלי מ  אינ ל   איז ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לי מס ידעי  ואינ , דמאריה חכמתא  למנדע ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָא רייתא ,

. איעי רזיהא עלמא, מהאי נפיק   נ ר  כד  גי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
א א ע ד, ולא  עלמא.  יני ל י מ  ק אס לי  פתחי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

רעי לייא ליסר  עי אה  חכמתא  דכיא , אפרסמ נא  דרזי ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
 האתיא  אנ  א ל צאי , י ה פה ל תדעי לא   א .' כ ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

ולא הכא, תיע ל  לא  עד  חכמתא, אס לת ולא  ידיעה , ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָלא
עד למיעל. די   אנ לית  ,ל צאי עיאה, דעלמא רזי  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָידע

. נ ל אְָ

לע  בי ה ימע ל   יד  י  אפ עד  ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹולא 
, וי  י כל   מת נ את   רפי  נפי  עלי רפיְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה

הר  אמר מ(: רמז ק די  חיותא(רת  האי  נ ל זה : ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אל  די ,ילג מטאת ס קא  נ מתא  ד  ק ימא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָק יא
רדי חכמתא ההיא  כפ ,מארי חכמתא  רזא ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָל

ואדק  בה)אבתר : אחרי  ואי(ספרי . אגרי  לי יהבי הכי , ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
עיילה , ולא  לבר , לי חי אדק , ולא  לאדקא ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָיכיל 

ה ')וק ימא . רק יב  מאמר ב ' חלק הרית (ספר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ל מ קימס ,ניהעלי דת לימס  דעיְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהי
סדת  ל ערי ער לה ל תחי ,להע ְְְִִִֵֶָָָָָָֹיני

 ְְֲַאפרסמ

ע"ב): פ"ו ד  השירי (שיר  חדש זוהר 

ùחכמתא למנדע ùא₣רייתא, ûמûòלי  אינýן ל ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָזכאין
òנ ùר ûכד ùגין עיfiאין . ùרזין ýמסלין ידעי ואינýן  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָדמאריה₣ן ,
ע₣ד , ולא ûעלמא. ûינין  ל üיŽמ ýקfiאס ùהא  עלמא, מהאי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָנפיק
ûחכמתא דכיא , ûאפרסמ₣נא דרזי רעי ליסר üלי ûפתחין ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאfiא 

.ýהù לייא ְְִַָָָעיfiאה

, נ ר חכמת  את לדעת  רה,  לי  א ל   ריה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָא
מ יצא  אד   מ . ניהעלי ד ת   לי מס  דעיי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוה
אא ע ד , ולא  . ל הע יני ל  מ  קי מס זה  הה,  ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהע

 ע ל ה   ל  תחי,ז  אפרסמ ס ד ת ל   ערי ר  ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
. בה ל יה העלי נה  ְְְֶֶֶַָָָָָָהחכמה 

ýćרćירא , ùההýא  üלי חקýק הýא  ריù דקýד òא אfiא  ע₣ד, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָולא
úùן  üיù אòעòעא הýא ריù וקýד òא flן. úליפין  ûי₣קנין  ûְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָכל

דאתי. ועלמא  דא עלמא  עלמין, רין ואחסין  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעדן ,

לב ת א  ת א ח קק  ה א  ר דה א א ע ד , ְְְֵֶֶַָָָֹולא
מע ע הא   ר דוה .   קי חק היקנא ת ל  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָמלכת ,

ה א .  ל והע הה  ל הע  ע למ ת ני  רוי , עד ג  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָע

 אד נ ית זה וכל  , נ ר ס ד  להס ל  לדעת  לאד  ל ריְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
הרה . ס דת  ִַָמ

ùרזא לאסלא למנדע  חד, .òנ לבר üלי  דאצטרי ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָחכמתא
ואי .ýאיה מאן  ýלא òמ₣דע ,üפיýלג üלי למנדע וחד , .üְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָדמארי
והיא את čן.  היא דגýפא , ותיýčנא .יה ýלאן אתי. ýמאן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאת ùרי ,

דכ₣fiא. מלא קflי ùדינא למיעל  זflין ýְְְְִִִֵֵַַַַָָָאיה

. נ ר ס ד להס ל  לדעת  אחד  , לאד ל  רי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהחכמה
מאיפה נברא , ואי הא , מי להדע  , פ את לה יר  לדעת  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואחד
עתיד ה א ואי ,מת אי  ה ל וה . לה לאיפה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹא ,

ה ל . ל  לה לפני יל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלה נס 

òנפ האי היא מאי .ü מתיòנû ùרזין ýלאסלא  למנדע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוחד ,
ûהŁ₣ם סרýחה , ט ćה גýפא ùהאי אתי מה ועל אתיא , ýמאן ,üביûְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
עלמא ýלמנדע  עלמא, ùהאי לאסלא וחד  čùבר. ýמחר ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאן 
דלעילא , ûעלמא עיfiאין ùרזין ýלבתר, ית čן. מה ועל ,üיù ýאיהûְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ûא₣רייתא. רזין ₣úמ òנ ùר יסל ûא וכל  .üלמארי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָלאòמ₣דעא 

 ה פה היא  מה  ,מת נ ס דת  להס ל  לדעת  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואחד 
  ה סרחה, טה ל  הה   א  מה ועל אה , מאיפה  ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
 ל הע את  ולדעת  הה,  ל ע להס ל   ואחד  בר. מחר  אְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
 ל הע ל  ני העלי ד ת  ואחר  . ית מה ועל , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה א 
הרה . ס דת  מ  אד  נית זה וכל  . נ לר להדע  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלה,

ימע  י אפ ידיעה, לי ההא ללע ל ה מי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָל
ההא להע ל עריה מל תא ציאימ ,יר בי ְִִִִִִֶַַַָָָָט

אית ýfiאפי ידיעה, ùלא עלמא להה ýא  ûאזיל מאן ל חזי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָא
עלמא. ûההýא  רעי מל üלי מפקין סúיאין, טבין ע₣בדין üיùְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

 י אפ ידיעה, לי ההא  ל לע  ל ה מי ל  ראה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹא
 ל הע ל   עריה מ ל   תא  ציאימ , י ר  ביט  י ְֲִִִִִִִֶַַַָָָָמע

ַההא .

ûחכמתא רזין  לי אימא  לי, הúידה הכא, תיב  מאי חמי ýćְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָק
לי א₣ליף עיfiאה. עלמא  ùההýא  ואנהיגת  רעי אנ אי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעיfiאה,
אהוי ûלא ùגין  הכא . עד  א₣ליפנא  ולא  ידענא , ûלא ûחכמתא, ְְְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָרזין 
עד ûהא  ,ýינייהù עאל ûאנא עיfiאין , ûרúין  אינýן  ùג₣ ùְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָכיýžפא ,

.ýהù אס לנא לא ְְְִַַָָָָהכא

החכמה ס דת  לי אמר  י , הידה ,א ת ב מה ראה ְְֱִִִֵֵַַַָָָָָֹצא 
א תי ל ד  ,  העלי  ל הע ת א את  מנהיג ר עה אה אי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלינה ,
אהיה א די ,א עד למד י ולא  ידע י א החכמה  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹס דת
עד הרי , יניה נכנס  אני העלינת  הרגת   ת א  ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָבה

. בה הס לי לא   אְְִִֶַַָָֹ

נס טר חכמה , להס ולא ידיעה לא א אה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹא
אינ ,ל צאי  העלי ל הע סדת את  ר ה ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלכא

ידיעה לי לכא להנס ְְְְְִִִֵַָָָדאי

תיב, מאי חזי, א)א  אם(שה "ש òŽùים, הŁפה ל תדעי  לא אם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
תיע ₣ל ûלא עד  ùחכמתא , אסלת  ולא ידיעה , ùלא אתיא ְְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָאנ
די אנ לית  ,ל צאי עיfiאה, דעלמא  ùרזין ידע ולא ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָהכא ,
אינýן  ₣ú ידע והוי ה Čאן , ùעčבי ל צאי ידיעה, ùלא הכא ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמיעל 
רזין  וידעין ùעקב , ל₣ ûדòין נòא ûבני אינýן אfiין  הČאן , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹעčבי

ýלמנדע. לאסלא  תנדע  ýבה₣ ûמאריה₣ן, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָעיfiאין 

ת ב, מה  ראה א)א א(שיר  .י ה פה   ל תדעי לא  א ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
ולא , לכא נס טר חכמה,  להס ולא ידיעה לא א ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹאה
 לכא להנס דאי אינ , ל צאי    העלי להע סדת את   רְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה
עקבי  תא  י דע  ותהיה ,אה עקבי  ל צאי ידיעה , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלי 
סד ת דעי וי עקב, ת א י אד ני ה א , אְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹה

ולדעת. להסל  דע  בה ,נ ר ל ניְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעלי

ûאינýן  ינýקי  רùן. ùית òל ינ₣ק₣ת אינýן  אfiין , תי₣Ł דú את  ýְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָרעי
ùי אינýן על הר ₣עים, מòנ₣ת  על א ₣רייתא . וא ₣לפין מדרòא, ùְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָבי
úב על  אף עיfiאה. חכמתא א ₣לפין ûת flן מדרò₣ת , ýבי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָכנסŁ₣ת 

דקאמרי. ûחכמתא מfiין אfiין ₣úמ נדע אנ ידעי, לא ûְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאינýן

 ה הינק ת , ר ית ל  ינ ק ת   ה  א  תיד את ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹרעי
י  ת א על    הרעי מ נ ת  על  רה .  מדיול  דרה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹבית
על  א העלינה. החכמה את  מדי ל   מדר ת , ב י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנס ת
. מריא לה החכמה  ברי  מ תדע א ה  , דעיי  אינ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָב
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 השמי  עצ ההיכל  של השר  הוא  המלא זה הזוהר : זיו [פירוש
 שהש רמז   כא כתב זי"ע  והרמ "ז  זוהר " "היכל   כ  ג ונקרא 

"קבלה ", בגימטריה הזוהר )"יופיא "ל " אור ](וראה 

ה ýא , ריù קýדòא  מעם אגרא למתùע קŁימא חיותא, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהאי
מל ýfiואפי ûחכמה, מאריה₣ן  ל ùתר ûרדפי אי ýŽן לכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלמיהב 
לבני ûיהיב  אגרא  וההýא  למאריה₣ן , למנûע  חכמה וא₣לפי ,òנ ùְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָר

למאריה₣ן . למנûע חכמה  ùתר ûרדפי ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָנòא

לכל לתת  הא,  ר דה  מע כר לת ע  ע מדת   ה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהח ה 
חכמה ול מדי  אד מ ל  ואפ החכמה , עלי אחר   דפי ר  תְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָא
אחר  דפי ר  אד לבני  ת כר   תוא , נ ר את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדעת

. נ ר את  לה יר  ְְִִֶַַָָָהחכמה 

óרפים ד ' על נפקא  חיותא האי עלמא , מהאי òנ ùר נפק ûְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָכד 
ûי נימýסין  úרûיני  איýŽן  ל òביק ולא ,ü יflק וטאסת  ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמעפפין,
.üסחרני òûלם, òליחן אי ýŽן וכ flה ,üהדיù למקרב אחרא, ùְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָסטרא 
נח òים , óרפים איýŽן את פיין ואתח þיין, נטלין  ד óרפים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָוא fiין

עלמא. לכל  מ₣תא  ûגרים òנח מההýא ûְְְְְִֵַַָָָָָָָָנפקן

 הע  מ  אד אר עהצא על  יצאת  ה החה  הה ,  ל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
 י הח מרי  ת א לכל  נ תנת ולא  לפניו, וטסה  פפי מע  רפיְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
. סביב   ל ל  ליחי  ה וכה  אליו, לקרב האחר  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָד
 י נח  רפי  ת א  נכנעי , ונראי  סעי ל ה  רפיְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָָוה

. ל הע לכל  מות  ר  נח  תמא  צאיְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

,üיùלג ýמטאת סfiקא נòמתא  ד קŁימא קûיòא חיותא  ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאי
חכמתא ההיא ýכפ ýם  ,üמאריû ûחכמתא ùרזא  üל òאל ְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָדין

ואדùק üאבתר בה)ûרדיף יכיל(ס "א ואי  .üאגרי üלי יהבי הכי , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ח₣ת וקŁימא עיילה, ולא לבר, üלי ûחי  אד ùק, ולא  ְְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָלאד ùקא 
,üתח₣תû óרפים  א fiין ,ýדפייהú נטלי וכד  ,ý כסיפù היכלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָההýא
א₣קדת , ולא וא ₣קדת  üל וא ₣קד ýן ,ýגדפייהù ùטòי ýהfi ְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֻדין

נהירת. ולא  נהירת  י₣מא , ùכל א דנת  והכי ק Łימא, ולא  ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָוקŁימא 

ואז אליה, מ יעה ע לה  מה  עמדת  ה הד ה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהחה 
רד החכמה  ת א כפי , נ אד ל  החכמה ס ד  ת א ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאלת 

והיג ה יג(בה)אחריה ולא להיג  יכל וא . כר  ל תני נ   ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ההיכל תא חת  וע מדת  נכנסת, ולא  החצה,  תא חי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
יופיא "ל המלא אותו של  ההיכל  זה הזוהר: בזיו [פירוש ְָבה .
נפיה רימי כ זוהר "] "היכל  השמי עצ ההיכל ְְְִִֵֶֶַוהוא
,ת א  רפיו  כנפיה  י מ   אז חיה,  לה  רפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻה
, י כל נ נית  וכ ע מדת , ולא וע מדת  נ רפת, ולא  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹונרפת 

מאירה . ולא ְְְִִָָֹמאירה

ùגין ,üל אית  טבין  ûע ₣בדין  úב על קל"ב)ואף ûלית(בראשית  ְְְְִִִִֵַַַָָָ
לאסלא ùחכמתא, ûמûòלי אי ýŽן עלמא , ùההýא ְְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאגרא
חכמתא , ûידעי  ûאיýŽן לאגרא, òיע ýרא  ולית ûמאריה₣ן, ùְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָיקרא 
ýבעלמא ûין, ùעלמא  חýלקיה₣ן  זאה ûמאריה₣ן. ùיקרא  ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָלאסלא

ûכיב , ג )ûאתי, ב ýנה.(משלי  יפיק ואדם  חכמה מצא  אדם אòרי ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָָ

 תא כר  אי   מ , ביט  י מע  ל  ב על  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוא
ואי , נ ר כבד להס ל  חכמה  לי  תא  מ  ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהע
. נ ר כב ד להס ל  החכמה  דעי  ת א ל ל כר  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָע ר 

ת ב  הא ,  ל בע הה  ל ע  חלק ג )ארי אד(משלי א רי ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
בנה. יפיק ואד חכמה ְְְִָָָָָָָָמצא 

על א למעלה מתנ עלת זמ  ז חכמה עסק  א ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹמי
הדל לאה זה ,ביט ימע רה  ה  יד  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָי
 ה חיו אר רפיוה  לח תא חה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ[יפיא"ל]

חזר  וה א נפיה הבלי תא רפי נפי  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָעלי

 ר דה עלמא להאי   העלי  ל מע ה מה רדת  ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוקד
רת הר  דאיתא א ריתא  רזי לעסק  ת א מיע  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹֹהא

קסא)ר מה   )'וכ עלמא האי לנחא  זמינ ה תחיל דר  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ
למד די  האד ריאת  כלית  ההר  מ ברי   פר  ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרי 
ה א   ר  ד ה ה ה   ללע ה מה  יאת   וקד ה את  ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה 
א ריתא  רזי  הימנ תא  רזי עלמא  האי  לעסק  ה מה  ְְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹמ יע
עלי לא ר  לה יג יכ לה  אינ הא   ללע ה מה  יציאת  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
הויה  נע לחזת  מח ה  אהל  א ר  הרמת  מק אל  ְְְְְֲֲֲֲֳִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹלמעלה

האת החכמה  התעק ת  לא   א  י ח  מל הזהירני  מה חזי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
 לברכהלנ נ זכר יחאי    מע ק דיהר י  ר ת  רמז)הר ) ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

חתא למעלהוכ ',האי מת נ על ת  זמ ז חכמה  עסק  א  מי  ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
ה ד ל  לא ה זה   ביט  ימע רה  ה   יד  י על  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָא
עלי   ה ח יו א ר  רפיוה   לח  ת א חה  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ[י פיא "ל ]
זרי וח  מתח ח זר  וה א   נפיה הבלי ת א  רפי נפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו ה א   ר  דה ל  רחמיו  לי לת עד   ת א  רפיְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָו
מ ני ז חכמה   קי הח המ ת   וה אחרת  ע  רא ב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוח זר 
י ח תר רדי מא זאת  חכמה  אחר  דפי ר  לכ דמ  קְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

חזי .  ליה מ חז לא   איה ב  על   ְְֲִֵַַַַַָָֹא
(161  ד הזוהר אור  ה :   מ ה ְֵֶַַַ(וקהל 

עה ,תא ללמד רצה  ולא האמת חכמת  עסק א ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי
 יב מ תא חי עד ג לעלת רצה מתְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
רפי ה ,ל ע ביה ימע ל יד י א ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואפ
 ואינ  וי  י כל מתנ את רפי  נפי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָעלי
עלמא , יני ל ימ קאס ,איעי  רזי לימס ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָידעי

דכיא אפרסמנא דרזי רעי ליסר  לי  פתחיְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

עה , ת א ללמד  רצה ולא  האמת  חכמת  עסק  א  ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי
,י ב   מ  ת א  חי ,עד  ג לעל ת ר צה  מת מ ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

: יריה יר  הר   אמרלי מ  אינ ל   איז ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
לי מס ידעי  ואינ , דמאריה חכמתא  למנדע ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָא רייתא ,

. איעי רזיהא עלמא, מהאי נפיק   נ ר  כד  גי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
א א ע ד, ולא  עלמא.  יני ל י מ  ק אס לי  פתחי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

רעי לייא ליסר  עי אה  חכמתא  דכיא , אפרסמ נא  דרזי ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
 האתיא  אנ  א ל צאי , י ה פה ל תדעי לא   א .' כ ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

ולא הכא, תיע ל  לא  עד  חכמתא, אס לת ולא  ידיעה , ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָלא
עד למיעל. די   אנ לית  ,ל צאי עיאה, דעלמא רזי  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָידע

. נ ל אְָ

לע  בי ה ימע ל   יד  י  אפ עד  ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹולא 
, וי  י כל   מת נ את   רפי  נפי  עלי רפיְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה

הר  אמר מ(: רמז ק די  חיותא(רת  האי  נ ל זה : ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אל  די ,ילג מטאת ס קא  נ מתא  ד  ק ימא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָק יא
רדי חכמתא ההיא  כפ ,מארי חכמתא  רזא ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָל

ואדק  בה)אבתר : אחרי  ואי(ספרי . אגרי  לי יהבי הכי , ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
עיילה , ולא  לבר , לי חי אדק , ולא  לאדקא ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָיכיל 

ה ')וק ימא . רק יב  מאמר ב ' חלק הרית (ספר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ל מ קימס ,ניהעלי דת לימס  דעיְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהי
סדת  ל ערי ער לה ל תחי ,להע ְְְִִִֵֶָָָָָָֹיני

 ְְֲַאפרסמ

ע"ב): פ"ו ד  השירי (שיר  חדש זוהר 

ùחכמתא למנדע ùא₣רייתא, ûמûòלי  אינýן ל ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָזכאין
òנ ùר ûכד ùגין עיfiאין . ùרזין ýמסלין ידעי ואינýן  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָדמאריה₣ן ,
ע₣ד , ולא ûעלמא. ûינין  ל üיŽמ ýקfiאס ùהא  עלמא, מהאי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָנפיק
ûחכמתא דכיא , ûאפרסמ₣נא דרזי רעי ליסר üלי ûפתחין ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאfiא 

.ýהù לייא ְְִַָָָעיfiאה

, נ ר חכמת  את לדעת  רה,  לי  א ל   ריה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָא
מ יצא  אד   מ . ניהעלי ד ת   לי מס  דעיי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוה
אא ע ד , ולא  . ל הע יני ל  מ  קי מס זה  הה,  ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהע

 ע ל ה   ל  תחי,ז  אפרסמ ס ד ת ל   ערי ר  ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
. בה ל יה העלי נה  ְְְֶֶֶַָָָָָָהחכמה 

ýćרćירא , ùההýא  üלי חקýק הýא  ריù דקýד òא אfiא  ע₣ד, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָולא
úùן  üיù אòעòעא הýא ריù וקýד òא flן. úליפין  ûי₣קנין  ûְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָכל

דאתי. ועלמא  דא עלמא  עלמין, רין ואחסין  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעדן ,

לב ת א  ת א ח קק  ה א  ר דה א א ע ד , ְְְֵֶֶַָָָֹולא
מע ע הא   ר דוה .   קי חק היקנא ת ל  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָמלכת ,

ה א .  ל והע הה  ל הע  ע למ ת ני  רוי , עד ג  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָע

 אד נ ית זה וכל  , נ ר ס ד  להס ל  לדעת  לאד  ל ריְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
הרה . ס דת  ִַָמ

ùרזא לאסלא למנדע  חד, .òנ לבר üלי  דאצטרי ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָחכמתא
ואי .ýאיה מאן  ýלא òמ₣דע ,üפיýלג üלי למנדע וחד , .üְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָדמארי
והיא את čן.  היא דגýפא , ותיýčנא .יה ýלאן אתי. ýמאן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאת ùרי ,

דכ₣fiא. מלא קflי ùדינא למיעל  זflין ýְְְְִִִֵֵַַַַָָָאיה

. נ ר ס ד להס ל  לדעת  אחד  , לאד ל  רי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהחכמה
מאיפה נברא , ואי הא , מי להדע  , פ את לה יר  לדעת  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואחד
עתיד ה א ואי ,מת אי  ה ל וה . לה לאיפה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹא ,

ה ל . ל  לה לפני יל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלה נס 

òנפ האי היא מאי .ü מתיòנû ùרזין ýלאסלא  למנדע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוחד ,
ûהŁ₣ם סרýחה , ט ćה גýפא ùהאי אתי מה ועל אתיא , ýמאן ,üביûְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
עלמא ýלמנדע  עלמא, ùהאי לאסלא וחד  čùבר. ýמחר ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאן 
דלעילא , ûעלמא עיfiאין ùרזין ýלבתר, ית čן. מה ועל ,üיù ýאיהûְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ûא₣רייתא. רזין ₣úמ òנ ùר יסל ûא וכל  .üלמארי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָלאòמ₣דעא 

 ה פה היא  מה  ,מת נ ס דת  להס ל  לדעת  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואחד 
  ה סרחה, טה ל  הה   א  מה ועל אה , מאיפה  ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
 ל הע את  ולדעת  הה,  ל ע להס ל   ואחד  בר. מחר  אְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
 ל הע ל  ני העלי ד ת  ואחר  . ית מה ועל , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה א 
הרה . ס דת  מ  אד  נית זה וכל  . נ לר להדע  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלה,

ימע  י אפ ידיעה, לי ההא ללע ל ה מי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָל
ההא להע ל עריה מל תא ציאימ ,יר בי ְִִִִִִֶַַַָָָָט

אית ýfiאפי ידיעה, ùלא עלמא להה ýא  ûאזיל מאן ל חזי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָא
עלמא. ûההýא  רעי מל üלי מפקין סúיאין, טבין ע₣בדין üיùְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

 י אפ ידיעה, לי ההא  ל לע  ל ה מי ל  ראה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹא
 ל הע ל   עריה מ ל   תא  ציאימ , י ר  ביט  י ְֲִִִִִִִֶַַַָָָָמע

ַההא .

ûחכמתא רזין  לי אימא  לי, הúידה הכא, תיב  מאי חמי ýćְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָק
לי א₣ליף עיfiאה. עלמא  ùההýא  ואנהיגת  רעי אנ אי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעיfiאה,
אהוי ûלא ùגין  הכא . עד  א₣ליפנא  ולא  ידענא , ûלא ûחכמתא, ְְְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָרזין 
עד ûהא  ,ýינייהù עאל ûאנא עיfiאין , ûרúין  אינýן  ùג₣ ùְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָכיýžפא ,

.ýהù אס לנא לא ְְְִַַָָָָהכא

החכמה ס דת  לי אמר  י , הידה ,א ת ב מה ראה ְְֱִִִֵֵַַַָָָָָֹצא 
א תי ל ד  ,  העלי  ל הע ת א את  מנהיג ר עה אה אי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלינה ,
אהיה א די ,א עד למד י ולא  ידע י א החכמה  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹס דת
עד הרי , יניה נכנס  אני העלינת  הרגת   ת א  ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָבה

. בה הס לי לא   אְְִִֶַַָָֹ

נס טר חכמה , להס ולא ידיעה לא א אה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹא
אינ ,ל צאי  העלי ל הע סדת את  ר ה ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלכא

ידיעה לי לכא להנס ְְְְְִִִֵַָָָדאי

תיב, מאי חזי, א)א  אם(שה "ש òŽùים, הŁפה ל תדעי  לא אם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
תיע ₣ל ûלא עד  ùחכמתא , אסלת  ולא ידיעה , ùלא אתיא ְְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָאנ
די אנ לית  ,ל צאי עיfiאה, דעלמא  ùרזין ידע ולא ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָהכא ,
אינýן  ₣ú ידע והוי ה Čאן , ùעčבי ל צאי ידיעה, ùלא הכא ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמיעל 
רזין  וידעין ùעקב , ל₣ ûדòין נòא ûבני אינýן אfiין  הČאן , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹעčבי

ýלמנדע. לאסלא  תנדע  ýבה₣ ûמאריה₣ן, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָעיfiאין 

ת ב, מה  ראה א)א א(שיר  .י ה פה   ל תדעי לא  א ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
ולא , לכא נס טר חכמה,  להס ולא ידיעה לא א ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹאה
 לכא להנס דאי אינ , ל צאי    העלי להע סדת את   רְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה
עקבי  תא  י דע  ותהיה ,אה עקבי  ל צאי ידיעה , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלי 
סד ת דעי וי עקב, ת א י אד ני ה א , אְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹה

ולדעת. להסל  דע  בה ,נ ר ל ניְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעלי

ûאינýן  ינýקי  רùן. ùית òל ינ₣ק₣ת אינýן  אfiין , תי₣Ł דú את  ýְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָרעי
ùי אינýן על הר ₣עים, מòנ₣ת  על א ₣רייתא . וא ₣לפין מדרòא, ùְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָבי
úב על  אף עיfiאה. חכמתא א ₣לפין ûת flן מדרò₣ת , ýבי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָכנסŁ₣ת 

דקאמרי. ûחכמתא מfiין אfiין ₣úמ נדע אנ ידעי, לא ûְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאינýן

 ה הינק ת , ר ית ל  ינ ק ת   ה  א  תיד את ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹרעי
י  ת א על    הרעי מ נ ת  על  רה .  מדיול  דרה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹבית
על  א העלינה. החכמה את  מדי ל   מדר ת , ב י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנס ת
. מריא לה החכמה  ברי  מ תדע א ה  , דעיי  אינ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָב
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מ"ח ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני

הּת נּ א העוֹ לם א וֹ ר ׁש ּכ תב ה ּת ּק וּ נים מ בעים אחד ׁש הוּ א ה זּ וֹ הר, ּת ּק וּ ני מּס פר מ "ח ּת ּק וּ ן  ׁש ל הקדוֹ ׁש  זוֹ הר יוֹ ם בּ כל  לקרא גּ דוֹ לה סג וּ לה
בּ ספרוֹ . זיע"א י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האקי

דּ רכיו. בּ כל יצליח יתמוֹ טט . וא מ זּ לוֹ  ירוּ ם  הּת פלּ ה: לאחר אוֹ תוֹ  יאמר אם  וּ בפרט  יוֹ ם מ דּ י זה ּת ּק וּ ן  ׁש יּ קרא מיּ שׂ ראל  אדם לכל הּמ עלוֹ ת הן ואלּ וּ 
הט וּ מאה  כּ חוֹ ת ונׁש מתוֹ . רוּ חוֹ  נפ ׁש וֹ  וּ מתּק ן ז וֹ כה בּ ניו. מיתת יראה א ּת חּת יו . יּפ לוּ  אוֹ יביו כּ ל ועניּ וּ ת. כּ יס חסרוֹ ן לידי יבוֹ א ה ּמ קוֹ ר א הם (אׁש ר 

וה בּ עיוֹ ת) הצּ רוֹ ת וּ לכל הרע יחלהלכל א היּ וֹ ם . בּ אוֹ תוֹ  וּ בפרט  הבּ רית, ּפ גם  עו וֹ ן את לתּק ן מאד מ וֹ עיל טהוֹ ר . א מּמ קרה ינּ צל  מ ּמ נּ וּ . מתרחקים  
הבּ א. לעוֹ לם  יז כּ ה  וׁש נים . ימים  לאריכוּ ת יזכּ ה ׁש מים . ליראת יז כּ ה  הנּ פילה. בּ מחלת

דא,ׁש י"תבּ רא  כּ גוונא ׁש בּ "ת, ּת ּמ ן  ּת ר "י  ּת ּמ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת ריבּ רא ואינוּ ן  ׁש ּת "י: בּ "רא ׁש י"ת ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ו אּת מר  עלייהוּ  הׁש בּ תוֹ ת, את י שׂ ראל  בני  בּ ת ׁש מרוּ  ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ה את הכאלעשׂ וֹ ת  אד כּ יר זמנין ּת רין  וג וֹ מר , בּ ת ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מאי לדרתם ות ּת אה , עלּ אה  ׁש כינּת א לקבל  ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
דּ ירה ל וֹ ן  דּ עביד  מאן  איה וּ  ז כּ אה אלּ א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְלדרתם,

הרעבּ  יצר מ ּת ּמ ן ואתּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי ׁש בּ ת ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
דּ  צדּ יק, דּ א  עוֹ לם בּ רית ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל ׁש רייןדּ איהוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה חד עליּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
בּ נוֹ י וה וֹ ד , נצח כּ ליין  ּת רין אינוּ ן י שׂ ראל  בּ ני ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִמיניּה .
ׁש ביעי ּת לת דאמצעיתא, עּמ וּ דא  סבא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ י שׂ ראל 
י וֹ צא ונ"הר  ׁש בּ ת ענג  אבהן, ּת לת  אלּ ין  ׁש ביעי ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

לה נהר ,מעד "ן ואית נהר  אית ונהר , הגּ "ן, את ׁש ק וֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נחל דּ אתקרי  נהר  ואית ּפ לגיו, נהר  דּ אתקרי  נהר  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאית
ראתה א עין אּת מר  עלי ּה  עלּ אה עדן  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְקדוּ מים,

ע לּ אהאהים מעדן דּ נפיק  ו', איהוּ  נהר האי  ,ז וּ לת ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
חמ ואזיל ואי ּמ א, אבּ א בּ ין  ואעבר  א', מאוֹ ת דאיה וּ  ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

א וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק עד  וּ מטי  לגנּ תאׁש נה, ׁש קי ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ירה דּ נטיר מאן  איהוּ  ז כּ אה ּת ּת אה . ׁש כינּת א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדאיהי 

דטחוֹ ל ,ל עציב וּ  ּת ּמ ן  אתקריב דלא ל בּ א, דּ איהוּ  ׁש בּ ת  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌
א אּת מר  דּ עלּה  דגיה נּ ם, נ וּ רא דאיהוּ  דּ מרה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס

א מוֹ תבער וּ  בּ כל  הׁש  בּ י וֹ ם הוּ אׁש ב וֹ תיכם והכי  בּ ת, ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דגיהנּ ם, נ וּ רא א וֹ קיד כּ א לּ וּ  דּ כעיס מאן דּ כל  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי
אר בּ עים לקבל  אינוּ ן חד  חסר מלאכ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים

בּ  חד  חסר  אדםמלקיּ וֹ ת דלקה עשׂ רה  ואינוּ ן ׁש בּ ת, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לנח ועשׂ רה  לח וּ ה ות ועשׂ רה וּ בגיןׁש  לארעא, ׁש עה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ  לוֹ קין אין  מתניתין  מארי אמר וּ  דּ אלּ יןדּ א ׁש בּ ת, ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ח אינ וּ ן  מלק יּ וֹ ת.מלאכוֹ ת לקבל  לי שׂ ראל ׁש יבין  ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ה דעבידיציאוֹ ת והנּ חה , עקירה אינ וּ ן  ׁש ּת ים. בּ ת ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ליּה  ואנּ ח  מאתרי ּה  חפץ  דּ אעקר מאן  אחת, בּ בת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלוֹ ן
וּ מר מאתרי ּה  דחיּ ילבר אילנא אעקר כּ אלּ וּ  ׁש וּ תיּה , ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ ר לי ּה  וא נּ ח בּ רית, אוֹ ת מאןדּ איהוּ  נוּ כראה , ׁש וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נ דּ אעקר גרים דּ א מרדּ עביד  ואנּ חׁש מתי ּה  דּ ילּה , ׁש וּ ת ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ ר אחרל ּה  גרםׁש וּ  ודא וּ טחוֹ ל, מרה דאיהי א ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ואתגּ לּ יאוּ  די שׂ ראל , מארעא דּ אתעקר וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל 

ר דאיהי נוּ כראה מאןבּ ארעא איה וּ  והכי הר בּ ים, ׁש וּ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
קד בּ רית אוֹ ת בּ רדּ אעיל דּ ילי ּה  נוּ כראה,ׁש  ׁש וּ  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ י אּת תא חּמ "ה טחוֹ ל , איה וּ  מרה,ׁש בּ תא"י ׁש א ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אין מים מים, בּ וֹ  אין  רק  והבּ וֹ ר  אּת מר  עלי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַׁש בּ תא"י 

נח אבל יבּ וֹ  ועקר בּ ים וצּמ אוֹ ןׁש ים רעב  ואיה וּ  בּ וֹ , ׁש  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וח והסּפ ד גלוּ תאוקינה ואיהי  וקבלא, ׁש וֹ כא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

והא בּ כלּ א ׁש נּ וּ י ל ּה  למעבד י שׂ ראל וּ צריכין  ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
בּ  אסוּ ר דּ איהוּ  דּ חוֹ ל  דבּ וּ ר  ואיהוּ  וכדאוּ קמוּ ה, ׁש בּ ת, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌

א ללא אתר כּ גוונאׁש כּ חת ברחת, איהי  ּת ּמ ן , ׁש ריא ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אנכיד גּ ברּת י  שׂ רי מּפ ני  בּ ּה  דּ אּת מר  דאברהם ׁש פחה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌

נעל , רגלי מעל נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹבּ רחת.
א ה ּמ קוֹ ם  כּ י סרוּ חה, דּ טּפ ה  עוֹ מדמט וּ נף  אּת ה ׁש ר ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

קד אדמת אמרת עליו ועלי ּה  ׁש בּ ת, דא ה וּ א, ׁש  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּפ  אל בּ ׁש כינּת א איככה כּ ּת נ ּת י את ׁש נּ ה,ׁש טּת י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ ר  צרי דּ א וּ בגין אטנּ פם, איככה רגלי  את ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָרחצ ּת י
בּ נ לׁש  בּ לב וּ ׁש בּ ת בּ ׁש נּ וּ יי וצרי ׁש ין  בּ מאכלין, ׁש רגּ א  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּק ד על מחוֹ ל מוֹ סיף  מוֹ סיפיןלמהוי  ה ּמ וֹ סיף וכל ׁש , ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
נפ בּ ליּה  יתירה  אוֹ תּה ׁש  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל ׁש בּ ת. ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ונפ חס יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים ה ּמ וֹ סיף וכל ׁש ׁש ל וֹ ם, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
בּ  ׁש בּ ת.יתירה  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ïס äק: éל ïעמים ŁõלŁ ,äêא ïס äקים יקרא üé ְְְִִִֵַַָָָָָָאחר 

כז) מו, מוֹ (ירמיה וּ  הנני כּ י ישׂ ראל ּת חת ואל  יעקב עבדּ י  ּת ירא אל ׁש ע ואּת ה  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌
ׁש בים  מארץ זרע ואת ה ׁש בוּ יים מרח וֹ ק  ה נּ ׁש מ וֹ ת ׁש כּ ל לקדוּ ׁש ה )(יכוּ ן  יחזרוּ  ובּ טוּ מאה , ׁש ב , ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ו ויעק וֹ ב מחריד:ׁש קט ואין לא )ׁש אנן יח, אמרת (ּת ה לּ ים דּ רכּ וֹ  ּת מים (יכוּ ןהאל ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לאמרת ) ּת הפ בּ עווֹ נוֹ תיו, ׁש נּ גרמה  ה -מארת בּ וֹ :ׁש ה קּ ללה  החסים  לכל ה וּ א מגן צר וּ פה  ה' ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌


